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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä ajallisessa ja poliittisessa kontekstissa 

totuudenjälkeisen politiikan käsitettä on käytetty sen historian aikana ja mitä ominaisuuksia 

siihen on liitetty. Tutkimus käsittelee totuudenjälkeisen politiikan käsitettä sen vuoden 2011 

syntyhetkistä lähtien aina syksyyn 2016 asti, samalla tarkastellen käsitteen historiallista 

muutosta. Tutkimuksen kohteena on myös käsitteestä nousevien ominaisuuksien tarkempi 

tarkastelu. Aineistona tutkimuksessa käytetään totuudenjälkeiseen politiikkaan liittyviä 

uutisia, artikkeleita ja muita eri lehdissä julkaistuja kirjoituksia. 

 

Tutkimuksen näkökulma on pohjimmiltaan käsitehistoriallinen ja mukailee varsinkin 

Reinhart Koselleckin ja Quentin Skinnerin ajatuksia diakronisen ja synkronisen analyysin 

käsitteistä, joiden kautta tutkimus liittyy omalta osaltaan käsitehistoriallisen tutkimuksen 

perinteeseen. Synkronisen analyysin kautta totuudenjälkeisen politiikan käsite saa sen 

käyttöhetkiin liittyvän tilan ja kontekstin, kun taas diakronisen analyysin periaatteiden 

mukaisesti sen historiallista muutosta voidaan tarkastella eri aikoina.   Lisäksi tutkimukseen 

kytkeytyy olennaisesti hermeneuttinen tulkinnan teoria, jonka avulla aineistoa on luettu ja 

analysoitu. 

 

Tutkimuksen tuloksista on todettavissa, että totuudenjälkeistä politiikkaa on käytetty alun 

perin varsinkin Yhdysvaltain republikaaniseen puolueeseen ja Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan 

liittyvässä kontekstissa, mutta myöhemmin se on myös liitetty Donald Trumpin 

presidentinvaalikampanjaan ja Ison-Britannian eroon Euroopan Unionista. 

Totuudenjälkeisen politiikan käsitteeseen kytkeytyvät läheisesti välinpitämättömyys 

faktoista, tietoisen valehtelun retoriset strategiat sekä kritiikki väärin toimivia äänestäjiä ja 

mediaa kohtaan. Myöhäisemmässä käytössä siihen on yhdistetty lisäksi oikeistopopulismi ja 

rasistinen keskustelu maahanmuutosta. Käsitteeseen liittyvät perusominaisuudet pysyivät 

kuitenkin pääosin muuttumattomana tarkastelujakson sisällä. 

 

Totuudenjälkeisen politiikan ominaisuuksien, kuten faktojen, valehtelun ja retoriikan 

voidaan tutkimustulosten perusteella katsoa myös kiinnittyvän teemallisesti poliittisen 

tutkimuksen historiaan ja problematiikkaan aina antiikin Kreikasta nykypäivään saakka. 
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1. JOHDANTO 
 

 

Vuonna 2016 englanninkielinen uutisvirtani alkoi täyttyä kokonaan uudenlaisesta 

käsitteestä, jonka en tuolloin osannut arvata jäävän historiaan kuvaamaan yhtä 

kummallisimmista ajanjaksoista, jota olen henkilökohtaisesti päässyt elämäni aikana 

todistamaan. Tuo käsite oli nimeltään post-truth politics, jonka vuonna 2018 vakiintunut 

käännös suomen kielellä on totuudenjälkeinen politiikka. Tässä tutkimuksessa käytän 

pääosin käsitteen suomenkielistä käännöstä, sillä katson sen käännöksestä huolimatta 

säilyttävän tämän tutkimuksen puitteissa sisällään alkuperäisen käsitteen hengen. 

 

Mielenkiintoni aiheeseen syttyi välittömästi, sillä huomasin näihin sanoihin tiivistyvän 

uskomattoman paljon erilaisia merkityksiä ja suoranaista poliittista sodankäyntiä, jolla tuntui 

olevan selkeä yhtymäkohta Donald Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalikampanjaan ja 

Britannian EU-erosta käytyyn keskusteluun. Halusin selvittää käsitteen olemusta 

tarkemmin, mutta en löytänyt lainkaan siitä tehtyä tutkimusta, mikä sai pohtimaan, mistä 

tämänkaltainen trendi on alkanut ja mitä kaikkea se pitääkään sisällään. Tuolloin ainoa 

löytämäni informaatio totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ympäriltä löytyi 

englanninkielisestä Wikipediasta, jonka johdattamana löysin käsitteen alkuperäisen 

käyttäjän, David Robertsin, kirjoituksen aiheesta. Huomasin kyseisen kirjoituksen 

käsittelevän totuudenjälkeistä politiikkaa hieman eri näkökulmasta ja yhdistävän sen eri 

kontekstiin, kuin mitä olin uutisvirrasta lukenut. Koska aiheesta ei ollut tuolloin 

löydettävissä minkäänlaista aikaisempaa tutkimusta, päätin itse vastata tähän aukkoon 

politiikan tutkimuksessa ja tuoda asiaan liittyen uutta tietoa saataville. 

 

Vuoden 2016 joulukuussa totuudenjälkeisestä politiikasta on kirjoitettu artikkeli Post-truth 

Politics and the Social Sciences. Artikkelin kirjoittaja Stewart Lockie käy läpi 

totuudenjälkeisen politiikan piirissä käytyä keskustelua ja yhdistää käsitteeseen muun 

muassa polarisaation ja liioittelun ilmiöt, jolloin asiat kärjistyvät ja muuttuvat 

mustavalkoisiksi. (Lockie 2016, 5.) Sittemmin aiheesta on kirjoittanut muun muassa Paul-

Erik Korvela, jonka Politiikka-lehdessä julkaistu pääkirjoitus Faktojen jälkeen käsittelee 

totuudenjälkeisyyden ja siitä käydyn keskustelun historiaa tuoden ilmi käsitteen käyttäjien 

taipumuksen historiattomuuteen. Pääkirjoituksessa Korvela (2016) kritisoi 

totuudenjälkeiseen politiikkaan liitettyä näköalattomuutta ja tuo ilmi historiasta seikkoja, 
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joiden perusteella ilmiö ulottuu aina antiikin Kreikkaan saakka. Tämän lisäksi Korvelan ja 

Johanna Vuorelman toimittama Puhun niin totta kuin osaan: politiikka faktojen jälkeen 

käsittelee poliittisen valehtelun historiaa ja nykyisyyttä. Oma tutkimukseni kytkeytyy 

totuudenjälkeisen politiikan tieteelliseen kontekstiin väistämättäkin uudenlaisena 

lähestymistapana aiheeseen, sillä aiempaa tutkimusta on olemassa vain vähän. 

 

Jo pelkästään englanninkielisen post-truth politics -käsitteen sisältämien sanojen tarkastelu 

kertoo, että kyseessä on varsin arvolatautunut tapa jäsentää käsillä olevaa politiikkaa. Post-

etuliite juontaa juurensa latinan kielestä ja tarkoittaa jonkin jälkeistä. Esimerkiksi 

postmodernismi kuvastaa modernismin jälkeistä taiteen ja filosofian suuntausta, kun taas 

posttraumaattinen stressihäiriö lääketieteellisenä käsitteenä ilmentää traumaattisen 

tapahtuman jälkeen puhjennutta psykiatrista häiriötä. Post-truth politics – tai 

totuudenjälkeinen politiikka – näin ollen indikoi aikaa, jossa politiikka on jättänyt totuuden 

taakseen ja siirtynyt uudenlaiseen aikaan. Käsite pitää näin ollen sisällään sisäsyntyisen 

oletuksen siitä, että ennen uudenlaista totuudenjälkeistä politiikkaa olisi ollut olemassa 

totuuden politiikka. Totuudenjälkeisen politiikan käsitteeseen nitoutuu siis jo 

lähtökohtaisesti totuuden ja valheen suhde. 

 

Tutkin tässä pro gradu -tutkielmassa totuudenjälkeisen politiikan käsitettä ja tulkitsen sitä 

nostaen esille siihen liitettyjä ominaisuuksia ja muita käsitteitä, sekä kontekstia jossa se 

esiintyy. Mielenkiintoni kohdistuu varsinkin toistuviin asioihin ja asiayhteyksiin, jotka 

nousevat usein esille totuudenjälkeisen politiikan käsitettä käytettäessä. Käyttämällä 

käsitettä tietynlaisessa kontekstissa ja liittämällä siihen tietynlaisia ominaisuuksia, siihen 

nitoutuu väistämättä erilaisia merkityksiä ja arvoja, jotka puolestaan määrittävät, mitä 

käsitteellä todennäköisesti koitetaan ilmaista. Tutkin samalla myös käsitteen käytön, sen 

ominaisuuksien ja siihen liittyvän kontekstin muutosta sen syntyhetken ja myöhemmän 

käytön välillä. Liitän myös totuudenjälkeisen politiikan ominaisuuksia politiikan 

tutkimuksen historiaan. Sovellan käsitehistoriallista tutkimusta omalla tavallani ja omaa 

aineistoani parhaiten tukien. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulma nitoutuu käsitehistoriallisen teorian osalta läheisesti muun 

muassa Reinhart Koselleckin ja Quentin Skinnerin ajatuksiin synkronisesta ja diakronisesta 

analyysistä, jotka antavat pohjan ja idean myös omalle lähestymistavalleni. Olen tässä 

tutkimuksessa koonnut itseäni kiinnostavan näkökulman totuudenjälkeisen politiikan 
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käsitteen tutkimiseen, joka ei noudata tarkkaa metodologiaa, mutta asettuu silti vähintäänkin 

henkisesti käsitehistoriallisen tutkimuksen kentälle ja allekirjoittaa sen perusperiaatteet 

käsitteiden moninaisuudesta, historiallisuudesta ja kontekstisidonnaisuudesta. Omassa 

ajattelussani tämä lähestymistapa mukailee hermeneuttisen kehän periaatteita, jotka ohjaavat 

pyrkimyksiäni tulkita valitsemaani aineistoa parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Avaan omaa lähestymistapaani tarkemmin tämän tutkielman toisessa luvussa, jossa käyn 

läpi käsitehistoriallisen tutkimuksen historiaa ja pyrin nostamaan esille sen monimuotoisen 

luonteen, jonka puitteissa sen erilaisia lähestymistapoja yhdistää pohjimmiltaan 

mielenkiinto käsitteisiin ja niiden merkityksiin, jättäen tutkijalle itselleen lopullisen vallan 

määrittää, miten omaa tutkimustaan haluaa tarkemmin ottaen tehdä. Pohdin myös tulkinnan 

ja ymmärryksen kautta omaa tapaani suhtautua tutkimuksen aineistoon. 

 

1.1. Tutkimusaineisto ja tutkimuskysymykset 
 

Käsitehistoria mielletään usein ajallisessa kontekstissa pitkälle menneisyyteen katsovana 

tieteellisenä näkökulmana, mutta se on mahdollista myös ymmärtää olennaisena osana 

nykyilmiöitä ja -käsitteitä koskevaa tutkimusta (Kurunmäki 2001, 143). Oma aineistoni 

kytkeytyy nimenomaan nykyajassa esiintyvän ilmiön tutkimiseen. Tämä tuo omat 

haasteensa tutkimuksen kohteen näkökulmasta, sillä totuudenjälkeisen politiikan käsitteen 

historia on sellaisenaan varsin lyhyt, eikä esimerkiksi muita tutkimuksia aiheesta ole vielä 

juurikaan saatavilla. Toisaalta aiheen ollessa tuore, myös uuden tiedon tuottaminen 

tutkimuksen avulla saa paljon painoarvoa ja avaa tietä tulevaisuudessa uusille tutkimuksille. 

 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu alkuperäisen totuudenjälkeisen politiikan käsitteen 

käyttäjän, David Robertsin, blogikirjoituksista sekä kokoelmasta totuudenjälkeiseen 

politiikkaan liitettyjä mediassa esiintyneitä uutisia ja kirjoituksia. Ajallisesti aineisto 

sijoittuu vuosien 2011 ja 2016 välille. 

 

Aineistoni jakautuu kahteen eri osioon, joten myös tutkimuksen rakenne noudattaa yleisesti 

ottaen tätä kahtiajakoa. Käsittelen aineiston kahta puolta omina kokonaisuuksinaan ja käytän 

näitä kokonaisuuksia myös vertaillessa muutoksia käsitteen käytössä. Näitä aineiston eri 

puolia kutsun tässä tutkimuksessa nimillä totuudenjälkeinen politiikka 1.0 ja 

totuudenjälkeinen politiikka 2.0. Tämä ”versiohistoria” kuvastaa aineiston kahta erilaista 
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käyttäjäkuntaa ja kontekstia: alkuperäisen käsitteen keksijän, David Robertsin, ajatuksia ja 

käsitettä sen jälkeen omalla tavallaan käyttäneitä kirjoittajia, jotka ovat olleet kehittämässä 

käsitettä eteenpäin. Aineiston eri puolien nimeämisen taustalla on tästä näkökulmasta myös 

pyrkimys havainnollistaa käsitteessä tapahtunutta muutosta ja korostaa tämän tutkimuksen 

lähtökohtaa, jossa käsitteen myöhempää käyttöä verrataan sen ”ensimmäiseen versioon”. 

 

Hyrkkänen (2002, 119) painottaa, että käsitehistoriallisen tutkimuksen tulisi olla 

aineistoltaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen. Aineisto ei siis voi voi rajautua vain 

sanakirjamääritelmiin, vaan sen tulisi ulottua kattamaan ihmisten tavallista ja arkea. Tästä 

näkökulmasta oma aineistoni on kerätty laajalti erilaisista ja eri medioissa esiintyneistä 

kirjoituksista käsittämään lähestulkoon kaikki ne yhteydet, jossa totuudenjälkeisen 

politiikan käsitettä on aineiston keruuaikana käytetty. 

 

Ensimmäisessä aineiston osassa aineisto koostuu David Robertsin Grist-verkkolehdessä 

esiintyvistä kirjoituksista, jossa totuudenjälkeisen politiikan käsite ensimmäistä kertaa 

ilmestyi. Ajallisesti Robertsin kaksi kirjoitusta, Post-truth politics ja Policy in an age of post-

truth politics sijoittuvat vuosille 2010 ja 2011. Molemmat kirjoitukset ovat saatavilla Grist-

verkkolehden internetsivuilla kokonaisuudessaan. Aineiston ensimmäiseen osaan ei kuulu 

muuta sisältöä kuin Robertsin kirjoitukset, sillä tarkoituksena on selvittää erikseen 

totuudenjälkeisen politiikan alkuperäisen käsitteen käyttöä ja verrata sitä myöhempään 

käyttöön. 

 

Totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käytön voi katsoa alkaneen David Robertsin 

artikkeleista, mutta sen laajempi hyödyntäminen on yleistynyt vasta tämän jälkeen.  Tämän 

osion aineisto on koottu vuoden 2016 syksyllä, kun tämän tutkimuksen tekeminen on 

käynnistynyt. Aineisto on hankittu etsimällä totuudenjälkeistä politiikkaa käsitteleviä 

kirjoituksia Googlen uutishaun avulla ja asettamalla ajallinen rajaus syyskuun 2016 loppuun 

ajankohtaan, jolloin tutkimusta on alettu kirjoittamaan. Hakusanana Googlen uutishaussa on 

käytetty totuudenjälkeisen politiikan englanninkielistä käsitettä ”post-truth politics”. Media 

valikoitui aineistonkeruun kohteeksi, sillä tuolloin useat toimittajat olivat löytäneet 

totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ja he myös käyttivät sitä mielipidekirjoituksissa, 

uutisissa ja artikkeleissa ahkerasti. Osa totuudenjälkeistä politiikkaa käsittelevistä teksteistä 

on saattanut mahdollisesti jäädä tämän aineistonkeruutavan ulkopuolelle, mutta on silti 
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perusteltua väittää, että se on kuitenkin ollut järkevin vaihtoehto aineiston keräämiseen, kun 

halutaan mahdollisimman laaja aineistopohja mahdollisimman monesta eri lähteestä. 

 

Lukemalla yllämainitun haun avulla löytyneitä totuudenjälkeistä politiikkaa käsitteleviä 

kirjoituksia läpi useampaan otteeseen, tarkentui valintakriteeriksi aineistoon asti päätyvien 

kirjoitusten osalta niiden merkittävyys ja asema suhteessa muihin kirjoituksiin. Aineistoon 

päätyneet kirjoitukset ja niiden esittämät ideat olivat usein aktiivisesti lainattuja muiden 

kirjoittajien toimesta ja ne pystyivät ennen kaikkea tuottamaan omaa tietoa. Ne siis toimivat 

vahvana totuudenjälkeisen politiikan määrittäjänä sekä sellaisenaan että myös muiden 

kirjoituksissa. 

 

Aineiston ulkopuolelle jääneet kirjoitukset puolestaan eivät olleet lähtökohtaisesti 

merkittäviä, vaan ne saattoivat olla vain muutaman kappaleen mittaisia nopeita uutisia, jotka 

toistivat toisten kirjoittajien jo esittämiä ajatuksia täysin samassa kontekstissa. Koska tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä tutkimusta totuudenjälkeisen politiikan käsitteen 

esiintymistiheydestä, on aineiston laadukas seulonta perusteltua laadukkaan lopputuloksen 

tuottamiseksi. Ei ole kovinkaan hyödyllistä ottaa näitä kirjoituksia mukaan varsinaiseen 

aineistoon, sillä niissä esitetyt asiat on jo kertaalleen muualla kirjoitettu. On kuitenkin 

muistettava, tämä tutkimus rajoittuu joka tapauksessa vain käyttämäänsä aineistoon, eikä 

tarkoituksena ole luoda yhtenäistä ja yleistettävää totuudenjälkeisen politiikan käsitettä, 

vaan nostaa juuri tästä nimenomaisesta aineistosta totuudenjälkeiseen politiikkaan liittyviä 

asioita. 

 

Aineiston toiseen osaan valikoitui karsinnan jälkeen 24 internetissä julkaistua kirjoitusta, 

jotka nousivat esille mielestäni merkittävinä kirjoituksina ja jotka pystyvät oikeuttamaan 

oman olemassaolonsa tarjoamalla mielenkiintoisia näkökulmia totuudenjälkeiseen 

politiikkaan. Kirjoittajakunta pitää sisällään sekä aiheesta kiinnostuneita journalisteja ja 

bloggaajia että talouden ja politiikan tutkijoita, jotka kirjoittavat säännöllisesti kolumneja eri 

medioihin. Kirjoittajien henkilöllisyyttä tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää jokaisen 

kirjoituksen painoarvon olevan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti sama 

henkilökohtaisesta statuksesta riippumatta. 
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Kaavio 1. Aineiston toisen osan ajallinen hajautuminen tammikuun 2011 ja syyskuun 2016 välillä. 

 

Kaaviosta 1 selviää, että vuotta 2016 edeltävien kirjoitusten osuus aineistosta on seitsemän 

yksittäistä kirjoitusta, mikä tarkoittaa 30 prosentin osuutta kokonaisaineistosta. Aineistosta 

70 prosenttia on vuodelta 2016, mikä kertoo käsitteen käytön kasvaneesta tahdista, 

korreloiden vahvasti vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien kampanjoinnin ja 

Britannian EU-erosta käydyn äänestyksen ajallisen kontekstin kanssa. 

 

Tutkimuksen rakenteen helpottamiseksi olen muodostanut neljä tutkimuskysymystä, johon 

esitellyn aineiston perusteella haen vastauksia. Nämä kysymykset ovat: 

 

1. Missä kontekstissa totuudenjälkeisen politiikan käsitettä käytetään? 

2. Minkälaisia ominaisuuksia tai ongelmia totuudenjälkeisen politiikan käsitteeseen 

yhdistetään? 

3. Miten totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käyttö on muuttunut aineistojen osien 

välillä? 

4. Miten totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ominaisuudet kiinnittyvät aiheesta 

käytyyn historialliseen keskusteluun? 
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2. TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA 
 

 

2.1. Käsitteiden tutkimus 

 

Puhuttu ja kirjoitettu kieli on politiikan harjoittamisen ja politiikantutkimuksen kannalta 

ensisijaisen tärkeä tapa kommunikoida, ja käytetyt sanat toimivat tässä yhtälössä 

maalaisjärjellä ajateltuna välineenä erilaisten ajatusten ilmaisemiseen. On kuitenkin 

olemassa sekä sanoja että käsitteitä, eikä näiden välinen ero välttämättä ole kaikista selvin. 

Saksalaisen käsitehistoriallisen tutkimuksen tunnetuimman nimen, Reinhart Koselleckin, 

mukaan sanat ovat voimakas väline, joita ilman ihmiset eivät pystyisi ilmaisemaan tekojaan 

ja intohimojaan järkevästi muille (Koselleck 2004, 75). Koselleckille käsitteet ovat 

luonnollisesti yhteydessä sanoihin, mutta kaikki sanat eivät ole välttämättä sosiaalisesti ja 

poliittisesti ymmärrettäviä käsitteitä. Sekä sanat että käsitteet ovat tästä näkökulmasta 

samalla tavalla monitulkintaisia, mutta ainoastaan käsitteisiin kiteytyy oma sosiopoliittinen 

kontekstinsa, jonka sisällä niitä käytetään ja joita varten niitä käytetään. (Koselleck 2004, 

85.) Markku Hyrkkäsen mukaan sana muuttuu käsitteeksi, kun sitä aletaan tutkimaan 

käsitteen näkökulmasta (Hyrkkänen 2002, 118). 

 

Käsitteiden tulkinnallisuus ja monimerkityksellisyys takaavat, että erilaisissa poliittisissa 

konteksteissa esitettyjen tai eri kielissä samankaltaiselta tuntuvien käsitteiden merkitykset ja 

tulkinnat saattavat olla pohjimmiltaan täysin erilaisia. Käsitteet ovat usein myös 

tarkoituksella kiistanalaisia ja eri osapuolet pyrkivät vakiinnuttamaan niille omaa 

ajatusmaailmaansa tukevia merkityksiä. (Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, Pulkkinen & 

Stenius 2003, 9.) Käsitteiden voidaan siis nähdä pitävän sisällään useita eri merkityksiä, 

joiden avulla taistellaan poliittisesta vaikutusvallasta ja vaikutetaan muihin ihmisiin. 

Käsitteet ovatkin yhteydessä muihin käsitteisiin, eli yhteen käsitteeseen liittyy kasa muitakin 

käsitteitä (Hyrkkänen 2002, 118). 

 

Yhdysvaltalaiselle Melvin Richterille käsitteiden tarkka määrittely ei kuitenkaan ole 

lainkaan mielekästä, sillä hänen näkökulmastaan käsitteiden hyödyllisyys näyttäytyy 

nimenomaan niiden monitulkintaisessa luonteessa (Richter 1995, 21). Quentin Skinnerille 

käsitteet ovat puolestaan ennen kaikkea työkaluja, jonka puitteissa niiden käyttöä voidaan 

ymmärtää ”siirtoina” poliittisen argumentoinnin sisällä. Siirrot toimivat tässä tapauksessa 
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metaforana ideoiden, teorioiden ja käsitteiden tietynlaiselle käytölle. (Palonen 2003, 37.) 

Skinner painottaakin ymmärtävänsä käsitteet aina vähintäänkin osittain siitä näkökulmasta, 

mitä niillä voidaan argumentin sisällä tehdä (Skinner 2002, 176). Tästä näkökulmasta 

käsitteiden käyttö nähdäänkin osana aktiivisia poliittisen ajattelun operaatioita, jossa 

tavoitteena on nimenomaan argumentaatio hieman antiikin sofistien tapaan (Palonen 1996, 

137). Myöskään Reinhart Koselleck ei näe mahdollisena määritellä käsitteitä pysyvästi, sillä 

historiallisina kokonaisuuksina ne ovat aina muuttuvia (Koselleck 2004, 157). 

 

Käsitteiden tutkimisen tai käsitehistoriallisen näkökulman tiukka määrittely ei ole 

yksinkertaista, eikä edes välttämättä mahdollista. Suomen poliittisen kulttuurin 

käsitehistoriaa useamman kirjoittajan toimesta läpikäyvä Käsitteet liikkeessä tarjoaa 

puheenvuoroja käsitehistorialliselle tutkimukselle, mutta sen kirjoittajat eivät näe 

käsitehistoriaa varsinaisena metodina. (Hyvärinen ym. 2003, 9). Samaan lopputulokseen on 

tullut Jussi Kurunmäki, jonka mukaan ”käsitehistoria on pikemminkin näkökulma politiikan 

tutkimukseen kuin selkeästi rajattavissa oleva metodi” (Kurunmäki 2001, 143). 

Käsitehistoria ei tästä näkökulmasta ole kokoelma toistettavia ohjeita eikä se tarjoa selkeitä 

työkaluja käsitteiden tutkimiseen. Sen sijaan se voi tarjota oikeanlaisen ilmapiirin tai nostaa 

esille ohjaavia kysymyksiä, joiden puitteissa erilaisia käsitteitä voidaan tutkia. Tällaisia 

kysymyksiä voivat esimerkiksi olla miten käsitteitä luodaan, miten niitä merkityksellistetään 

ja minkälaista keskustelua niistä käydään. (Hyvärinen ym. 2003, 10-11.) Samoin voidaan 

esittää kysymyksiä käsitteen kontekstista, sen kohdeyleisöstä ja muista kielellisistä 

yhtymäkohdista (Kurunmäki 2001, 150). 

 

Käsitteet voidaan pohjimmiltaan ymmärtää perusluonteeltaan potentiaalisesti muuttuviksi ja 

kiistanalaisiksi, joilla ei koskaan ole pysyvää aikaan jäädytettyä merkitystä. Sen sijaan 

tismalleen samojen sanojen merkitykset voivat lyhyenkin ajan sisällä muuttua radikaalisti. 

Käsitteet ovatkin osa aikaan ja paikkaan sidottua diskurssia ja sen tutkimista. Käsitteiden 

tutkimus auttaa olennaisesti ymmärtämään paremmin itse käsitettä, mutta myös siihen 

liittyvää ajallista tapahtumahistoriaa (Hyvärinen et al. 2003, 10-11). Konteksti onkin yksi 

käsitehistoriallisen tutkimuksen avainkysymyksistä, sillä useat käsitteet voidaan ymmärtää 

vain ja ainoastaan tietyn ajallisen ja sosiaalisen kontekstin sisällä. Kielellisesti samalta 

näyttävä käsite ei siis pidä merkityksiään läpi ajan historian, vaan kietoutuu oman aikansa 

kontekstiin. (Hyrkkänen 2002, 122.) 
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Tuija Pulkkisen (2003, 216) mukaan käsitehistoriallisen tutkimuksen sisällä käydään 

aktiivisesti keskustelua siitä, mikä on kenenkin tutkijan kanta käsitehistorialliseen metodiin 

tai tutkimusotteeseen. Eroavia mielipiteitä voi esimerkiksi löytyä sanojen ja käsitteiden 

välisestä suhteesta tai erilaisista perusteista valita tutkimukseen sopivaa aineistoa. Toiset 

tutkijat haluavat painottaa tiukasti kielitieteellistä analyysia, kun taas toiset haluavat 

keskittyä pääosin käsitteiden merkityksiin. Osa tutkijoista, kuten Pulkkinen itse, kannattavat 

puolestaan näiden molempien yhdistämistä samaan tutkimukselliseen otteeseen. Pulkkinen 

myös nostaa esille huomion käsitehistorian eri suuntausten vahvoihin filosofisiin eroihin, 

sillä englanninkielisen maailman tunnetun käsitehistorioitsijan Quentin Skinnerin ajatukset 

käsitehistoriasta erityisesti kielellisinä tekoina ovat lähtökohdiltaan varsin erilaiset 

Koselleckin edustamaan saksalaiseen käsitehistorialliseen suuntaukseen verrattuna. 

(Pulkkinen 2003, 215.) 

 

Onkin perustelua argumentoida, että käsitehistorialliseen tutkimukseen ei ole olemassa 

ohjekirjaa, jota seuraamalla käsitteiden tutkiminen voidaan toteuttaa. Sen sijaan 

käsitehistoria tutkimusnäkökulmana näyttäytyy monitulkintaisena ja subjektiivisena 

tutkimustapana, jossa yksittäisellä tutkijalla on suuri vastuu. On kuitenkin hyödyllistä asettaa 

ja kohdistaa oma käsitehistoriallinen näkökulma tutkimukselliseen ympäristöön käymällä 

läpi käsitehistoriallisen näkökulman ajatuksellisia perusperiaatteita, joiden varaan tutkija voi 

peilata oman tutkimuksensa rakenteita.  

 

Käsitehistoriallisella tutkimuksella on vahvat perineet Saksassa, ja begriffsgeschichte on 

saksalaisen käsitehistoriallisen tutkimuksen suuntaus. Sen keskeisimpään kirjallisuuteen 

kuuluvat Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialer Sprache 

in Deutschland (GG), Historisches Wörterbuch der Philosophie ja Handbuch politisch-

sozialier Grundbegriffe in Frankreich, jotka ovat muokanneet vahvasti saksalaista 

käsitehistorian suuntausta 70- ja 80-luvuilla. (Richter 1987, 247.) Varsinkin GG-projektissa 

tutkimuksen lähtökohta on ollut sosiaalihistoriallinen ja sen erityisenä piirteenä on 

näyttäytynyt kiinnostus suuriin yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin (Pulkkinen 2003, 15). 

Samoihin aikoihin saksalaisen käsitehistoriallisen suuntauksen kanssa rinnakkain on 

kehittynyt Quentin Skinnerin johdolla angloamerikkalainen käsitehistoriallinen suuntaus, 

jolla voidaan nähdä olevan samankaltaisia ominaisuuksia saksalaisen tutkimuksen kanssa 

(Kurunmäki 2001, 148). 
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Koselleckin mukaan suurin piirtein vuosien 1750 ja 1850 välillä esiintynyt ”satula-aika” 

siirsi syrjään vanhan käsityksen historiallisesta ajasta, joka ulotti juurensa antiikin 

käsitykseen staattisesta historiallisesta ajasta ja avasi tien modernille ymmärrykselle 

käsitteiden muutoksesta, jonka myötä käsitteet demokratiasta, vapaudesta ja valtiosta saivat 

kokonaan uudenlaisia määritelmiä uuden ajan kontekstissa (Koselleck 2002, 5). Satula-

aikana varsinkin tämä käsitteiden temporaalisen luonteen ymmärtäminen erotti modernin 

ajattelun antiikin vastaavasta. Tähän samaan muutokseen liittyy myös käsitteiden kasvanut 

abstraktinen luonne, jonka myötä niiden käyttö levisi yhtä laajemmalle ja koskemaan yhä 

erilaisempia tarkoitusperiä. Eri käsitteitä käytettiin laajalti läpi yhteiskuntaluokkien, mikä 

edesauttoi niiden politisoitumista. (Olsen 2012, 171.) 

 

Reinhart Koselleckin ajattelussa käsitteiden tutkimiseen tarvitaan muutakin kuin vain sanan 

ja käsitteen välisen suhteen tarkastelu. Käsitteet esiintyvät tietyssä kontekstissa, eikä pelkkä 

kielitieteellinen analyysi voi selvittää yksittäisen käsitteen perimmäisintä olemusta. 

(Ifversen 2011. 73.) Käsitteet ovat Koselleckille ikään kuin ”saranoita”, joka yhdistävät 

kielen ja havaittavan todellisuuden toisiinsa (Koselleck 1996, 61). Tätä näkökulmaa vie 

eteenpäin Koselleckin kollega Heiner Schultz, joka on muodostanut neljä mahdollista 

todellisuuden ja käsitteiden välistä suhdetta. Ensimmäisessä sekä todellisuus että käsite 

pysyvät samana pitkän aikaa, kun taas toisessa mahdollisessa suhteessa molemmat 

muuttuvat yhtä aikaa. Kolmannessa mahdollisessa suhteessa käsitteet muuttuvat 

todellisuuden pysyessä ennallaan ja neljännessä taas todellisuus muuttuu käsitteiden 

pysyessä ennallaan. (Koselleck 1994, 9.) 

 

Saksalaisella begriffsgeschichtellä ei ole järjestelmällistä metodologiaa, mutta Timo 

Pankakosken mukaan yksi sen selvemmistä ominaisuuksista on kyky analysoida käsitteitä 

sekä synkronisesti niiden sen hetkisissä sosiaalisissa, poliittisissa ja käsitteellisissä 

konteksteissa että diakronisesti tarkastellen niiden historiallista kehitystä (Pankakoski 2010, 

751). Synkroninen konteksti on nähtävissä käsitehistoriallisen tutkimuksen kentällä vahvasti 

varsinkin myös Quentin Skinnerin toimesta, joka painottaa tekstuaalisen ja kontekstuaalisen 

lähtökohdan yhdistämistä, jolloin tekstin ymmärtäminen edellyttää aina myös kontekstin 

ymmärtämistä sen yhteydessä. Skinnerille konteksti löytyi esimerkiksi tutkimalla 

aikalaistekstejä ja niistä kumpuavia keskusteluja. Konteksti on siis aina luettava aineistosta 

esiin tutkijan itsensä toimesta. (Kurunmäki 2001, 146-147.) Semanttisen kentän käsite liittyy 

läheisesti synkroniseen analyysiin ja on osa myös Koselleckin ajattelua, vaikka alkuperäinen 
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idea toisiinsa verkottuneista sanoista tulikin kielitieteilijä Jost Trieriltä (Ifversen 2011, 71). 

Semanttinen kenttä on synkronisen analyysin hyödyntämistä, eli sen avulla voidaan tutkia 

käsitteen yhteyksiä sitä ympäröivään sosiaaliseen ja lingvistiseen kontekstiin (Kurunmäki 

2001, 149).  

 

2.2. Tulkinta ja ymmärtäminen 
 

Käsitehistorian voidaan katsoa kiinnittyvän hermeneutiikan perinteeseen, sillä käsitteiden 

tulkinta ja niiden ymmärtäminen on olennainen osa hermeneuttista prosessia (Puusa 2008, 

40).  Esimerkiksi Reinhart Koselleckin ajattelussa hermeneutiikka näkyy siinä 

intellektuaalisessa kontekstissa, johon Koselleckin käsitehistoriallinen lähestymistapa 

voidaan lukea. Tähän kontekstiin voidaan lukea Martin Heidegger ja Hans-Georg Gadamer, 

jotka olivat molemmat kiinnostuneita käsitteellisistä muutoksista filosofisissa kirjoituksissa. 

(Olsen 2012, 178-179.) Koselleckin lähestymistapa voidaankin nähdä osallistumisena 

hermeneuttiseen perinteeseen (Olsen 2012, 184.) 

 

Hermeneutiikka on ymmärrettävissä ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaksi, jonka kautta 

tutkija pyrkii mahdollisimman oikeaan tulkintaan tutkimuksen kohteena olevasta asiasta ja 

laajentaa samalla omaa perspektiiviään jatkuvasti (Laine 2010, 34). Hermeneutiikan 

historiaan onkin jo antiikin filosofiassa kuulunut vahvasti sen käsittäminen ymmärtämisen 

taitona. Tähän liittyy esimerkiksi kielen ymmärtäminen ja kääntäminen, mutta myös kielen 

kautta esitettyjen asioiden eräänlainen muuntaminen ymmärrettävään muotoon. Tähän 

periaatteeseen kuului läheisesti myös allegorinen ymmärtäminen, jossa tekstistä pyrittiin 

löytämään kätkettyjä merkityksiä. (Gadamer 2005, 42-43.) Hermeneutiikka onkin edelleen 

käytännöllisimmillään asioiden interpretaatiota, eli tulkintaa, kääntämistä tai ymmärtämistä 

(Gadamer 2005, 129). Hermeneutiikka ja retoriikka ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja 

yleensä hermeneuttinen ymmärtäminen näyttäytyy varsinkin kirjoitettujen tekstien 

yhteydessä, jolloin tavoitteena on saada teksti ”uudelleen puhumaan” (Gadamer 2005, 134).  

 

Saksalaiselle Hans-Georg Gadamerille hermeneutiikka on ennen kaikkea filosofista, eikä 

sitä voida käsittää varsinaisena tutkimusmenetelmänä. Kaikille tulkitsemistavoille yhteisenä 

piirteenä on nähtävissä pyrkimys tulkita menneisyyttä ja ymmärtää sitä oikealla tavalla. 

(Ollitervo 2012, 195.) Heideggerin ajatuksia sivuten Gadamerille juuri ymmärtäminen sitoo 

ihmisen tätä ympäröivään maailmaan (Ollitervo 2012, 197). Gadamerille tapa tutkia ja 
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tulkita tekstejä kiinnittyy kysymysten ja vastausten muodostamaan dialogiin. Tekstin ja 

tutkijan välillä käydäänkin ”hermeneuttista keskustelua”, jossa teksti ikään kuin puhuu 

kysymyksiin vastaten sitä tutkivan henkilön kautta. On myös tärkeää ymmärtää, ettei 

Gadamerin hermeneutiikassa pyritä käsittämään tietoa ainoastaan jatkuvasti lähemmäs 

totuutta astelevana vääjäämättömänä kehityksenä, vaan jokaisesta aihepiiristä löytyy 

jatkuvasti jotain uutta tulkittavaa (Ollitervo 2012, 199-200.) 

 

Moderniin hermeneutiikkaan liittyy olennaisesti varsinkin Heideggeriltä vaikutteita saanut 

hermeneuttisen kehän käsite, joka ilmentää tulkittavan tekstin kanssa käytävää dialogia, 

painottaen sitä, että se voidaan ymmärtää vain tarkastelemalla siihen kuuluvia osia. Sanojen 

tai käsitteiden merkityksiä pystytään siis tutkimaan vain tutkimalla niiden laajempaa 

kontekstia. (Ollitervo 2012, 208.) Hermeneuttisen kehän periaatteeseen kuuluu tutkijan 

kriittinen tietoisuus omista ennakkoluuloistaan, tai ennakkokäsityksistään. Heideggerin 

mukaan tämän ”hermeneuttisen tehtävän” suorittamiseksi tutkijan tulisi tavoitella eräänlaista 

historiallista toiseutta tekstiinsä nähden, jotta tutkijan omat ennakkokäsitykset eivät näkyisi 

lopullisessa tulkinnassa. (Gadamer 2005, 35.) 

 

Tekstin kanssa käytävä hermeneuttinen dialogi tiivistyy kysymyksen käsitteeseen 

hermeneuttisen kesän sisällä. Kysymyksen tarkoitus on saada vastaus, jonka myötä teksti 

avautuu tutkijalle. Koska tulkinnan tulee olla vapaa ennakkokäsityksistä, on tutkijan 

pystyttävä haastamaan itseään tulkitsemansa tekstin avulla. Dialogi tekstin kanssa onkin tapa 

suhtautua kriittisesti näihin ennakkokäsityksiin, sillä mitä enemmän tekstiin paneutuu, sitä 

paremmin sen puitteissa osaa esittää oikeita kysymyksiä. Tutkijan pitää siis antaa tekstille 

mahdollisuus vaikuttaa dialogiin. Kokemukset muokkaavat ennakkokäsityksiä, minkä 

seurauksena aiheeseen avautuu uusia näkökulmia, ja tutkija pystyy esittämään aineistolleen 

aiempaa tärkeämpiä kysymyksiä. (Ollitervo 2012, 217-219.) 

 

Juurikin tekstin kanssa käytävään dialogiin tiivistyy oma näkemykseni tämän tutkimuksen 

tieteellisestä näkökulmasta. Olen tutkinut käsitehistoriallisen tutkimuksen näkökulmia ja 

tämän myötä olen päätynyt linjaamaan tutkimukseni osaksi käsitehistoriallista perinnettä. 

Sekä diakroninen että synkroninen analyysi ovat idealtaan lähellä omaa tutkimustani, jossa 

pyrin pureutumaan totuudenjälkeisen politiikan käsitteen kontekstiin. Teen tämän kuitenkin 

hieman omalla tavallani ja omia kysymyksiäni aineistoon nähden esittäen. Tutkimalla ja 

lukemalla aineistoa pystyn uppoutumaan sen olennaisimpiin seikkoihin ja tuomaan siitä 
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hermeneuttisen periaatteen mukaisesti uutta tietoa ymmärrettävään muotoon. Pääasiallinen 

tarkoitukseni ei kuitenkaan ole yleistää tai pyrkiä sinänsä määrittelemään totuudenjälkeisen 

politiikan käsitettä. Tutkimukseni onkin lähtökohtaisesti nähtävä kiinnostuksena juuri 

omaan aineistooni, eikä sen ole tarkoitus ottaa kantaa totuudenjälkeisen politiikan 

käsitteeseen tämän rajauksen ulkopuolella.  
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3. TOTUUDENJÄLKEINEN POLITIIKKA 1.0 
 

 

Totuudenjälkeisen politiikan käsitteen varsinaisen käytön voidaan katsoa alkaneen Grist-

verkkolehdessä vuonna 2010 julkaistun David Robertsin kolumnin Post-truth politics 

myötä, joten sen osallisuus käsiteltävässä aineistossa on varsin itseoikeutettu. Lisäksi 

Robertsin vuonna 2011 julkaistu kolumni Policy in an age of post-truth politics tarkentaa 

edelleen Robertsin ajattelua ja lisää analysoitavan aineiston syvyyttä.  Molempien Robertsin 

kolumnien konteksti liittyy Yhdysvalloissa 2010 käytyyn keskusteluun nykyään jo hylätystä 

ilmastolakiesityksestä. (Grist 1.4.2010; Grist 28.4.2011.) Tarkastelen analyysissäni 

Robertsin tekstissään käyttämiä teemoja ja sitä, miten ne kietoutuvat yhdessä 

määrittelemään totuudenjälkeisen politiikan käsitettä. Tavoitteena on muodostaa lähtökohta 

ja kiintopiste käsitehistorialliselle tutkimukselle, jonka myötä pystyn vertailemaan Robertsin 

totuudenjälkeistä politiikkaa sen myöhempien käyttötarkoituksien ja määritelmien kanssa. 

 

3.1. Äänestäjät, faktat ja strategia 
 

Robertsin (Grist 1.4.2010) ensimmäinen kolumni alkaa huomiolla amerikkalaisesta 

keskivertoäänestäjästä. Keskivertoäänestäjä ei Robertsin mukaan Yhdysvalloissa tiedä 

paljoakaan politiikasta kummassakaan Robertsin käyttämässä muodossa (politics ja policy). 

Sen sijaan kirjoittajan näkemys tavallisesta äänestäjästä ilmenee jopa hieman elitistisenä 

äänestäjän aliarvioimisena ja politiikan irrottamisena ihmisten arkielämästä. Roberts luo 

retoriikallaan kuvaa ”useimmista äänestäjistä”, joiden sisäänrakennettuihin ominaisuuksiin 

kuuluu tietämättömyys politiikasta ja toisaalta suuri tieto turhanpäiväisestä viihdehömpästä, 

urheilusta, kirjanpito-ohjelmien käytöstä ja leikekirjojen teosta. Toisin sanoen Robertsille 

keskivertoäänestäjä näyttäytyy hieman tyhmänä ja yksinkertaisena. Robertsin luomaan 

laajempaan totuudenjälkeiseen politiikan käsitteeseen siis kiinnittyy vahvasti 

keskivertoäänestäjät.   

 

Äänestäjien rooli Robertsin (Grist 1.4.2010) artikkelissa on ymmärrettävästi tärkeä, sillä 

demokratian perusta on pohjimmiltaan äänestäjissä. Yhdysvaltalaisessa demokratiassa – ja 

käytännössä kaikissa muissakin nykyaikaisen demokratian muodoissa – kansa antaa 

mandaatin valituille edustajilleen. Robertsin pääasiallinen argumentti tai kritiikin kohde ei 
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ole kansan toiminta itsessään, vaan sen rooli alustana ja mahdollistajana poliittisen ilmapiirin 

muutoksille. 

 

Kognitiivisen kielitieteen tutkijan George Lakoffin mukaan ihmiset eivät muodosta ajatuksia 

valistuneen rationaalisesti, vaan poimivat faktoja, jotka sopivat omaan, jo olemassa olevaan, 

näkemykseen tai kehykseen maailmasta. Faktat ovat Lakoffin mukaan asioita, joista tulee 

tietynlaisen kehyksen sisällä totta, mutta jotka voivat toisaalta olla toisen kehyksen sisällä 

valhetta. (Lakoff 2004, 17.) Faktat toimivat siis ensisijaisesti omia mielipiteitä tukevina 

havaintoina maailmasta. Samaan lopputulokseen on tullut myös David Roberts, joka 

täydentää luomaansa keskivertoäänestäjästä luomaansa kuvaa pyrkimällä järkeistämään 

äänestäjien tapaa arvioida lakiesityksiä.  

 

Robertsin mukaan ideaalitilanteessa äänestäjien tulisi edetä faktojen kautta muodostamalla 

ensin oma mielipide asiaan saatavilla olevien faktojen pohjalta ja etsiä poliittinen puolue, 

joka jakaa saman mielipiteen. Roberts kuitenkin argumentoi äänestäjien käyttäytyvän täysin 

ideaalitilannetta päinvastoin. Robertsin mukaan tosiasiassa äänestäjät valitsevat ensin 

arvojensa perusteella puolueen, ottavat puolueelta mielipiteet asioihin ja lopulta valikoivat 

sopivat mielipidettä tukevat faktat. (Grist 1.4.2010.) Roberts siis kritisoi äänestäjiä 

ensisijaisesti siitä, että he valitsevat puolensa puolueiden välisessä kamppailussa faktojen 

sijaan tunteella tai ”fiilispohjalta”. 

 

Robertsin mukaan poliittisella oikeistolla on kaiken lisäksi selkeästi rakennettu omiin 

faktoihin perustuva maailma ja sitä tukeva media. Roberts myös vihjaa ilmastonmuutokseen 

liittyvän ”denialismin” ja Obaman syntymätodistusten välittämän esimerkin kautta oikeiston 

käyttämien faktojen olevan yksinkertaisesti valheellisia yleisestä näkökulmasta ja 

tieteellisestä tiedosta. (Grist 1.4.2010.) Robertsin retoriikka on tietoisen kärjistettyä ja 

tarkoituksena on muodostaa oikeiston kehykseen kuva täysin harhoissa ja omassa 

vääristeltyjen faktojen maailmassaan elävistä ihmisistä. Robertsin kritiikin voi nähdä 

rakentuvan varsinkin oikeistolaista vaihtoehtoismediaa kohtaan ja onkin oikeastaan varsin 

ajankohtainen vuonna 2017 Yhdysvaltain 45. presidentiksi astuneen Donald Trumpin 

nimittäessä konservatiivisen Breitbart-verkkojulkaisun tiimoilta tutuksi tulleen ja 

äärioikeistoonkin yhdistetyn Steve Bannonin ensin kampanjansa johtajaksi ja myöhemmin 

neuvonantajaksi valkoiseen taloon. Toki Bannon on sittemmin jo saanut lähteä uuden kohun 

seurauksena. 
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Robertsin mukaan puolueen kanta asioihin näyttelee keskeisintä roolia äänestäjien 

toiminnassa, mutta päätöksiä tehdään usein myös sen perusteella, miltä asiat – tässä 

tapauksessa lakiesitykset – näyttävät polarisoituina. Yleisesti ottaen konsensuspolitiikka 

indikoi Robertsin mukaan äänestäjille potentiaalisesti hyväksyttävää tapaa toimia, mutta kun 

asia polarisoidaan, siitä tehdään välittömästi kiistanalainen ja potentiaalisesti epäilyttävä. 

Asioiden tarkoituksellinen polarisointi muusta välittämättä vain halutun reaktion 

aikaansaamiseksi kiinnittyy osaltaan myös äänestäjien käyttäytymiseen. (Grist 1.4.2010.) 

 

Robertsin mukaan juuri republikaanit ovat keksineet käyttää hyväkseen äänestäjien 

nurinkurista tapaa suhtautua poliittiseen päätöksentekoon: Mitä tahansa demokraatit 

esittävät, republikaanit vastustavat sitä yhtenäisenä rintamana, tekevät siitä kiistanalaisen ja 

pyrkivät Robertsin mukaan tällä tavalla manipuloimaan äänestäjiä. Mitään muuta ei tarvitse 

asian eteen tehdä, vaan vastakkainasettelu automaattisesti vaikuttaa demokraattien 

lakiesitykseen äänestäjien silmissä. (Grist 1.4.2010.) Toisin sanoen republikaanit käyttävät 

Robertsin havaintojen perusteella äärimmäisen vastakkainasettelun strategiaa, jossa 

päämääränä on vain ja ainoastaan asennoitua vastustamaan mitä tahansa toinen osapuoli 

keksiikään ehdottaa.  

 

Poliittisella polarisaatiolla on pitkä perinne yhdysvaltalaisella politiikan kentällä, sillä jo 

1950-luvulta lähtien demokraattisen puolueen ja republikaanisen puolueen 

äänestyskäyttäytyminen kongressissa ja senaatissa yksinkertaisissa kyllä/ei -äänestyksissä 

on polarisoitunut jatkuvasti ja kiihtyen edelleen 2000-luvulla (Barber & McCarty 2015, 20). 

Lisäksi tilastot kertovat varsinkin republikaanien ajautuneen yhä kauemmaksi demokraattien 

linjasta (Barber & McCarty 2015, 21). Käytännössä puolueiden polarisaatio merkitsee 

konsensuspolitiikan mahdottomuutta, sillä molemmat puolueet ovat omaksuneet oman 

järkkymättömän kantansa asiaan. Tämä on nähtävissä esimerkiksi jatkuvissa poliittisissa 

pattitilanteissa, huonolaatuisessa lainsäädännössä ja yleisesti ottaen heikosti toimivana 

päätöksentekona (Barber & McCarty 2015, 45.) 

 

Juuri tähän yhdysvaltalaiselle politiikalle ominaiseen polarisaatioon ja puoluekuriin myös 

Robertsin kritiikki kohdistuu. Hän lainaa poliittiselta ideologialtaan vasemmistolaiseen 

Crooked Timber-blogiin kirjoitettua analyysiä vahvan (partisan) ja heikon (bipartisan) 

puoluekurin puolueiden välisestä uskottavuusongelmasta. Blogin kirjoittajan John Holbon 

mukaan ongelma on seuraava: vahvan puoluekurin puolueen jäsenet eivät liiku pois 
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puolueen valitsemalta linjalta, eivätkä tue toisen puolueen ehdotuksia. Jotkut heikon 

puoluekurin puolueen jäsenet taas saattavat vuorostaan tukea toisen puolueen ehdotuksia, 

mikäli pitävät niitä muutoin hyvänä. Vahvan puoluekurin puolueen ehdotukset saavat siis 

tässä tapauksessa kannatusta yli puoluerajojen, mikä saa sen ehdottaman politiikan 

näyttäytymään hyvässä valossa keskitien politiikkana. Heikon puoluekurin puolueen 

ehdotukset taas tyrmätään yhtenäisenä rintamana vastapuolen osalta, jolloin ne saadaan 

näyttämään polarisoituneilta. Kyse on siis optiikasta; se, miltä asiat näyttävät ulospäin, 

merkitsee kaikista eniten. (Crooked Timber 2010.) Robertsille Holbon teoria näyttäytyy 

republikaanien käytännön toimintana. Republikaanien puoluekuri mahdollistaa yhtenäisen 

rintaman demokraattien ehdotuksia vastaan ja saa ne näyttämään kiistanalaisilta ja 

äärimmäisiltä (Grist 1.4.2010). 

 

Yhdysvaltalainen poliittinen polarisaatio on suhteellisen vanha huomio, ja myös Roberts 

mainitsee republikaanien harrastaneen vain ja ainoastaan partisaanipolitiikkaa jo pidemmän 

aikaa republikaanit ovat Robertsin mukaan tavoitelleet muutamia päätavoitteita jo 

vuosikymmeniä: rikkaiden verojen vähentämistä, sodanjälkeisen ”hyvinvointivaltion” 

purkamista ja yritysten lainsäädännöllisiä rajoitteita. Amerikkalaiset kuitenkin vastustavat 

Robertsin mukaan kaikkia yllä mainittuja republikaanien tavoitteita, joten puolueen on 

täytynyt peittää todelliset päämääränsä. Republikaanit puhuvat sen sijaan veroista, 

tuhlauksesta ja säätelystä niiden abstraktissa muodossa, koska amerikkalaiset äänestäjät 

vastustavat niitä abstraktissa muodossa, vaikka oikeasti tukisivatkin niiden käytännön 

ilmentymiä. Republikaanit siis ”huijaavat” kansaa retoriikallaan. (Grist 1.4.2010.) 

 

Robertsin mukaan republikaanien harjoittama retoriikka ei ole kiinnitettynä mihinkään, vaan 

kaikki näkökulmat ja asetelmat ovat poliittisesta tilanteesta riippuvaisia. Republikaaneille ei 

tuota ongelmaa vaihtaa iskulauseita, perusteluja tai valita toisin poliittisen taistelunsa 

kohteita. Republikaanit siis hallitsevat totuudenjälkeisen politiikan käytön. Republikaanien 

toiminta näyttäytyy Robertsin näkökulmasta äärimmäisen opportunistisena ja puhtaasti 

strategisena politikointina, jossa lainsäädännöllinen politiikka ja politikointi erotetaan 

selvästi toisistaan. Ensin tulee päättää mitä halutaan, jonka jälkeen sen eteen tehdään töitä 

keinoilla millä hyvällä. (Grist 1.4.2010.) 

 

Robertsin mukaan nykyisessä politiikassa kaikki keinot eivät ole paitsi sallittuja, myös 

tarvittavia. Joustaminen varsinaisissa poliittisissa päämäärissä ei kuitenkaan ole vaihtoehto 
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laisinkaan. Tämä pohjautuu aikaisemmin käsiteltyyn ajatukseen vahvan ja heikon 

puoluekurin puolueiden välisestä dynamiikasta ja uskottavuudesta. Jos omista päämääristä 

joustetaan toisen puolueen pitäessä tiukasti kiinni omista näkökulmistaan, on seurauksena 

vain pelaaminen vastustajan pussiin. (Grist 28.4.2011.) 

 

Robertsille itselleen totuudenjälkeinen politiikka tarkoittaa poliittista kulttuuria, jossa 

lainsäädännöllinen politiikka, policy, ja julkisuudessa tapahtuva poliittinen keskustelu, 

politics, ovat irtaantuneet toisistaan. Politiikka on siis pelkkää retoriikkaa ja asioiden 

polarisointia. Totuudenjälkeinen politiikka ei Robertsin mukaan mahdollista 

lainsäädännöllisiä kompromisseja, mutta näyttäytyy toisaalta vapauttavana.  

Kompromisseille Roberts ei näe tarvetta, koska republikaanit tulevat aina vastustamaan 

kaikkea mahdollista. Kompromissit eivät muuta poliittisen diskurssin sisältöä huomattavasti, 

joten niitä ei ole järkevää käyttää. (Grist 28.4.2011.) 

 

Robertsin pääasiallinen argumentti ja totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ehkä tärkein 

määrittelevä tekijä ei näin ollen ole valehtelu tai sen käyttö politiikassa itsessään, vaan 

tietoinen politikointi ja siihen käytettävät strategiat, joista tärkeimpänä on toisen osapuolen 

vastustaminen jokaisessa mahdollisessa asiassa. Republikaanit ovat onnistuneet 

hallitsemaan ja toteuttamaan omaa strategiaansa, demokraatit eivät. Samalla on 

mielenkiintoista huomata, ettei Roberts pyri missään vaiheessa palauttamaan policyn ja 

politicsin välistä yhtenäisyyttä, vaan kehottaa myös muitakin kuin republikaaneja ottamaan 

taktiikan omakseen ja hyödyntämään sitä politiikassa.  

 

Demokraattien tulisi Robertsin mukaan siirtää huomio isommasta kuvasta pienempiin 

kokonaisuuksiin, joissa poliittinen ilmapiiri on heille suotuisampi. Suotuisamman ilmapiirin 

etsiminen tuntuu toisaalta Robertsin logiikkaa seuraten hieman turhalta, sillä koko hänen 

argumenttinsa perustuu pääasiassa republikaanien strategialle vastustaa kategorisesti 

kaikkea demokraattien ehdottamaa, vaikka olisivatkin jossain vaiheessa olleet asioista samaa 

mieltä. Toisena ehdotuksena Roberts esittää republikaanien strategian kopioimista eli 

policyn ja politicsin käsittelemistä omina osa-alueinaan, ilman että toinen vaikeuttaa toisen 

toteuttamista. (Grist 28.4.2011.) 

 

Koska republikaanit eivät mitä todennäköisimmin tule muuttamaan omaa ilmeisen tehokasta 

strategiaansa, on Robertsin mielestä myös muiden vastattava siihen samalla mitalla. 
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Lopputulemana Robertsin poliittiset taistot siis käydään pelkästään poliittisen diskurssin 

kentällä, josta varsinaiset todelliset lainsäädännölliset toimet on poistettu kokonaan. 

Poliittisen diskurssin aiheuttamien kiistojen Roberts argumentoi katoavan nopeasti. 

Lainsäädäntö arvioidaan vasta jälkikäteen tarkastelemalla sen vaikutusta äänestäjien 

elämään. Poliittinen keskustelu on siis pelkkää retoriikkaa ja strategista painopisteen 

siirtelyä. 

 

3.2. Media ja pelin muutos 
 

Mikä sitten on johtanut tilanteeseen, jossa puhutaan ja käytetään retoriikkaa vailla todellisia 

lainsäädännöllisiä yhtymäkohtia vain saadakseen vastapuolen näyttämään kiistanalaiselta ja 

epäilyttävältä? Aiemmin käsitelty äänestäjien käyttäytymismalli ja tapa jäsentää asioita on 

eittämättä yksi tärkeimmistä, mutta myös median rooli on nostettu Robertsin kolumneissa 

esiin. 

 

Robertsin mukaan ”positivistisesta näkökulmasta” median ja muiden ”eliitti”-

erotuomareiden olisi pitänyt puhaltaa peli poikki virheen myötä. Republikaaneja olisi pitänyt 

rangaista poliittisesta takinkäännöstä, julkeasta valehtelusta ja täydellisestä haluttomuudesta 

kompromissien löytämiseen. Robertsin mukaan republikaanien kiero strategia olisi pitänyt 

median toimesta selittää ja avata suurelle yleisölle, mutta mainitsee tällaisen näkökulman 

olevan kuitenkin varsin naiivi. (Grist 28.4.2011.) Kuuten Lakoff (2004, 18) toteaa, ei pelkkä 

”totuus” ja sen kertominen vielä auta asiaa, sillä totuuden käsite on vahvasti subjektiivinen 

ja riippuu kehyksistä, joiden sisällä väite on esitetty.  

 

Erotuomarit ovat kuitenkin Robertsin mukaan joka tapauksessa epäonnistuneet. Itse asiassa 

erotuomareita ei ole enää ollenkaan, vaan ne ovat poistuneet koko ”rakennuksesta”.  

Politiikka näyttäytyy Robertsille pelinä, jossa on jäljellä pelkästään pelaajia. 

Totuudenjälkeinen politiikka on siis varsinaisista poliittisista päämääristä irtautunutta 

poliittista diskurssia poliittisella kentällä ilman sääntöjä. Erotuomareiden puute voidaan 

nähdä Robertsin ajattelussa sekä totuudenjälkeisen politiikan mahdollistavana tekijänä että 

sen sisäänrakennettuna ominaisuutena. (Grist 28.4.2011.) 

 

On tietenkin mielenkiintoista pohtia, kenellä oikeastaan on oikeus määrittää politiikan 

säännöt ja kenellä puolestaan on oikeus toimia erotuomarina valvomassa näiden sääntöjen 
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noudattamista. Ei ole täysin selvää, kenen toimesta politiikan sääntökirja Robertsin 

ajattelussa on rakennettu. On kuitenkin tulkittavissa, että Robertsille ideaalitilanteen 

sääntökirja näyttää perustuvan ainakin osittain hänen omaan käsitykseensä todellisen tiedon 

luonteesta.  

 

3.3. Yhteenveto 
 

David Robertsin totuudenjälkeisen politiikan käsite rakentuu sen yhteydessä käytetystä 

retoriikasta ja argumenteista. Olen analysoinut Robertsin kolumneja ja nostanut niistä esiin 

tärkeitä käsitteitä ja sanoja, jotka Robertsin tekstissä rakentavat totuudenjälkeisen politiikan 

käsitettä. Robertsin kolumnit ovat tietoisesti erittäin kärkkäitä ja tarkoitettu osaksi 

yhdysvaltalaista poliittista diskurssia, joten aineistosta nousee selkeitä poliittisia 

kannanottoja, eikä kirjoittaja yritä peitellä omaa liberaalia maailmankuvaansa. 

 

Jo totuudenjälkeisen politiikan käsitteen sanavalinnat sisältävät poliittisesti latautuneen 

sanoman: politiikka on muuttanut muotoaan ja totuus on painunut taka-alalle. Otsikon 

sanavalintojen seurauksena poliittisessa historiassa matkataan tuhansia vuosia taaksepäin 

totuuden ja valheen välisen suhteen problematiikkaan. Roberts tuskin on valinnut sanojaan 

sattumanvaraisesti, joten käsitettä rakennetaan otsikossa ennen kaikkea poliitikkojen 

harjoittaman politiikan (politics) olemuksen siirtymänä totuudesta valheeseen, jolloin 

poliittisen diskurssin painoarvo on valheellisuudella totuuden puhumisen sijaan. Muutoksen 

ajankohtaa on Robertsin kolumnien perusteella vaikea määrittää, mutta hän toteaa 

republikaanien toimineen samalla tavalla jo vuosikymmeniä. Totuudenjälkeinen politiikka 

ei siis ole Robertsin määrittelyssä kovinkaan uusi ilmiö. 

 

Roberts avaa heti ensimmäisenä näkemystään äänestäjien käyttäytymismallista, jolla hän luo 

muutoksen mahdollistavan pohjan. Robertsin argumentaatiossa äänestäjä on pohjimmiltaan 

vähintään osasyyllinen koko totuudenjälkeinen politiikan dilemmaan, sillä äänestäjäkunnan 

enemmistön tapa käsitellä poliittisia asioita on rakenteeltaan sivistymätön ja tieteen 

näkökulmasta täysin väärä pohjautuessaan ensisijaisesti arvo- ja tunnelatautuneeseen tapaan 

muodostaa mielipiteitä. Äänestäjä siis näyttäytyy Robertsin ajattelussa varsin epäloogisena 

vallankäyttäjänä. 

Konservatiivisen oikeiston (republikaanien) käyttämien ”faktojen” subjektiivisuus on 

Robertsin kolumneissa äärimmäisen tärkeässä osassa, sillä ne toimivat tavallaan epäloogisen 
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äänestäjän tapana tukea omaa maailmankuvaansa. Oikeiston omat faktat ovat Robertsin 

mukaan täysin keksittyjä tai vähintäänkin äärimmäisen valikoituja, mutta näyttäytyvät ja 

tuntuvat todelta. Ajatus ”vääristä” faktoista sisältää myös oletuksen ”oikeasta” tiedosta, joka 

pystytään tarkasti määrittelemään. 

 

Poliittinen oikeisto muodostaa Robertsin ajattelussa totuudenjälkeistä politiikkaa käyttävien 

ihmisten määritelmän. Oikeisto toimii Robertsin määritelmässä hyvin pitkälti synonyymina 

republikaaneille, ja Robertsin argumentaatiossa koko totuudenjälkeinen politiikka 

kulminoituu juuri poliittisen oikeiston toimintaan. Roberts ei kuitenkaan vastusta ilmiötä 

itsessään, vaan pyrkii saamaan myös demokraatit jatkossa mukaan, sillä hän ei näe 

mahdollisuutta palata vanhaan.  

 

Olen nostanut aineistosta esille myös erotuomarit, tai oikeastaan niiden puutteen. Robertsille 

erotuomarit tarkoittavat lähinnä liberaalia mediaa, mutta myös muita ihmisiä, jotka pystyvät 

näkemään poliittisen oikeiston strategian taakse. Ajatus erotuomareista pitää sisällään myös 

politiikan olemuksen ymmärtämisen pelattavana pelinä, jonka ytimessä ovat pelisäännöt, 

joita erotuomarit puolestaan valvovat. Robertsille politiikan pelisäännöt puolestaan 

kuvastavat hänen omaa ideaalitapaa toimia politiikan kentällä. Erotuomarit ovat 

totuudenjälkeisessä politiikassa kuitenkin poistuneet kuvasta kokonaan. Politiikasta on 

tämän myötä tullut ”villi länsi”, jossa kaikki retoriset keinot ovat sallittuja. 

 

Totuudenjälkeistä politiikkaa on Robertsin kolumneissa rakentamassa kenties 

kokonaisuudessaan tärkein yksittäinen määritelmä: strateginen politikointi jota kuvaa 

policyn irtautuminen poliittisesta diskurssista. Politikointi on nähtävissä Robertsin 

ajattelussa tahallisena vastakkainasettelun luomisena ja olemassa olevan järjestelmän 

vikojen (äänestäjät, erotuomareiden puute, faktojen moninaisuus) hyväksikäyttönä. 

Politikointi on selvästi aktiivisin totuudenjälkeisen politiikan osa-alue, joka näyttäytyy 

ulospäin. 

 

Kaavioon 2 on koottu Robertsin havainnollistamisen vuoksi tekstissä esille nousseet 

totuudenjälkeistä politiikkaa edellyttävät kriteerit, joita ilman koko ilmiötä ei luultavasti olisi 

päässyt syntymään. Äänestäjien tapa toimia, erotuomareiden poistuminen ja Yhdysvaltain 

kaksipuoluejärjestelmästä kumpuava vahva puoluekuri toimivat totuudenjälkeisen politiikan 

mahdollistajina. Kaavioon 3 on puolestaan koottu varsinaiset totuudenjälkeisen politiikan 
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ominaisuudet, joihin kuuluvat selvästi faktojen subjektiivinen luonne ja tietoinen 

puoluepoliittinen vastakkainasettelu, jossa näkökulmat ovat dynaamisia ja johon sisältyvä 

retoriikka ei ole sidonnainen varsinaiseen lainsäädännölliseen politiikkaan. 

 

 

Kaavio 2. Totuudenjälkeistä politiikkaa edeltävät kriteerit. 

 

Totuudenjälkeistä politiikkaa 
edeltävät kriteerit

Äänestäjien logiikka Ajattelu kehysten kautta

Erotuomareiden puute
Median ja muiden 

"faktantarkastajien" rooli

Vahva puoluekuri

Kaksipuoluejärjestelmä

Republikaaninen puolue
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Kaavio 3. David Robertsin totuudenjälkeisen politiikan ominaisuudet jaoteltuna pienempiin osa-

alueisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totuudenjälkeisen 
politiikan ominaisuudet

Muuttunut tilanne
"Vuosikymmeniä 

kestänyt"

"Faktat"

Omaa näkemystä tukevia

Oman median 
vahvistamia

Subjektiivisia

Strategia (politikointi)

Irtautuminen policysta

Näkökulmien 
dynaamisuus
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4. TOTUUDENJÄLKEINEN POLITIIKKA 2.0 
 

 

Aineiston toisen osion käsittelyn aloitan listaamalla (taulukko 1) aineistosta esiin nousseita 

aihepiirejä ja niihin kiinnitettyjä henkilöitä, jotka muodostavat totuudenjälkeisen politiikan 

ajallisen ja aihepiirillisen kontekstin. Listauksen tarkoituksena on esitellä aineistona olevat 

artikkelit pääpuolisesti ja johdattaa lukija aineiston toiseen osuuteen aineistosta nousevien 

kritiikin kohteen aihepiirien ja niihin liitettyjen poliitikkojen avulla. 

 

 

Kirjoitus Kritiikin kohteen aihepiiri Henkilöityminen 

Facts are futile in an era of post-truth 

politics. 

The Age, 28.2.2014 

Australian sisäpolitiikka Paikalliset 

poliitikot 

Bit by bit it takes shape: media 

evolution for the 'post-truth' age. 

The Atlantic 29.8.2012 

Republikaaninen puolue, 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2012 

Mitt Romney 

Art of the lie.  

The Economist 10.9.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump 

Yes, I’d lie to you.  

The Economist 10.9.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Michael Gove 

Broadcast news is losing its balance in 

the post-truth era. 

The Guardian, 9.9.2012 

Republikaaninen puolue Paul Ryan 

The bloodletting over Jeremy Corbyn is 

sad: the left is stuck in old binaries. 

The Guardian 29.6.2016 

Brexit Michael Gove, 

Boris Johnson 

The fererendum campaigns have 

revealed a fractured country. 

The Guardian 23.6.2016 

Brexit Michael Gove 

How technology disrupted the truth. 

The Guardian 12.7.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Michael Cove, 

Nigel Farage 

Post-truth politicians such as Donald 

Trump and Boris Johnson are no joke. 

The Guardian 13.5.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Boris Johnson 

Welcome to a fact-free world. 

Huffington Post 5.6.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Boris Johnson, 

Nigel Farage 

Donald Trump's post-truth campaign 

and what it says about the dismal state 

of US politics. 

The Independent 10.5.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016 

Donald Trump 
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What Trump and the Brexiteers have in 

common. 

LA Times 29.6.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Nigel Farage 

Tom Cotton and the era of post-truth 

politics. 

MSNBC 26.9.2014 

Republikaaninen puolue Mitt Romney, Tom 

Cotton 

In this age of post-truth politics, 

perception is everything. 

The National 30.8.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Nigel Farage 

The Nation: The primary System is 

broken 

NPR 9.1.2012 

Republikaaninen puolue, 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2012 

Mitt Romney 

How to rebuild trust in politics and 

business after Brexit. 

New Statesman 8.7.2016 

Brexit Michael Gove 

The post-truth campaign. 

NY Times 22.12.2011 

Republikaaninen puolue, 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2012 

Mitt Romney 

The age of post-truth politics. 

NY Times 13.5.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump 

The mainstreaming of post-truth politics 

in Britain, and what that means for 

America. Open Democracy 22.8.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Boris Johnson, 

Nigel Farage, 

Michael Cove 

Post-truth politics is driving us mad. 

Politics.co.uk 29.6.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Nigel Farage 

The Trumpification of the US media: 

How the commercialization of news 

distorts politics. 

Raw Story 11.3.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016 

Donald Trump 

GOP’s Obamacare lie-fest: “Post-truth” 

politics dominated the Republican 

debate. 

Salon 12.11.2015 

Republikaaninen puolue, 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016 

Donald Trump, 

Carly Fiorina 

Is this the era of post-truth politics? 

The Straits Times 26.9.2016 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit 

Donald Trump, 

Michael Gove 

Life in post-truth times: What we share 

with the Brexit campaign and Trump. 

The Times of India 30.6.2016  

 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit 2016, 

Brexit, Intian sisäpolitiikka 

Donald Trump, 

Intian 

paikallispoliitikot 

Taulukko 1. Totuudenjälkeinen politiikka 2.0 kirjoitukset, aihepiirit ja henkilöityminen. 
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Suurin osa aineistosta keskittyi Ison-Britannian EU-eroon sekä Yhdysvaltain 

presidentinvaaleihin, joiden puitteissa nostettiin myös selkeästi yksittäisiä henkilöitä esiin. 

Donald Trump on henkilönä selkeä totuudenjälkeisen politiikan ilmentymä, eikä häntä 

luonnollisesti jätetty yhdessäkään Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin 

liittyvässä kirjoituksessa mainitsematta. Trumpin lisäksi Brexit-keulakuvat, Ison-Britannian 

Konservatiivipuolueen poliitikot Michael Gove ja Boris Johnson sekä Itsenäisyyspuolueen 

puheenjohtaja Nigel Farage nousivat yksilöinä esille Ison-Britannian EU-eroa käsittelevistä 

kirjoituksista. Myös yksittäisiä muita poliitikkoja esimerkiksi Australian tai Intian 

sisäpolitiikkaan liittyen nousi esille. Lisäksi aineiston vanhemmasta osuudesta löytyy 

muutamia mainintoja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuonna 2012 Republikaanisen 

puolueen ehdokkaana olleesta Mitt Romneysta sekä muista yksittäisistä 

republikaanipoliitikoista. 

 

Aineistoa tarkemmin lukemalla siinä toistuvat tietyt totuudenjälkeiseen politiikkaan liitetyt 

asiat, joita olen käyttänyt omaa tutkimustani ohjaavana tekijänä tarkastellessani 

totuudenjälkeisen politiikan käsitteen rakentumista. Seuraavassa alaluvussa käyn tarkemmin 

läpi aineistoani useammasta näkökulmasta, joita ovat faktojen muutos, valehtelu strategiana, 

maahanmuutto, luotto instituutioihin, informaationvälitys ja seuraamusten puute. Nämä 

näkökulmat ovat nousseet aineistosta esiin tekstien kanssa käydyn ”vuoropuhelun” myötä. 

Ne ovat muovautuneet aineiston ehdoilla ja muodostavat analyysini ytimen. 

 

Käyn seuraavaksi edellä mainitut ominaisuudet tarkemmin läpi yksi kerrallaan nostaen 

aineistosta yksityiskohtaisemmin esimerkkejä ja tarvittaessa kommentoiden niitä 

täydentävällä tiedolla.  

 

4.1. Faktojen muutos 
 

Ensimmäisen kerran faktojen osuus aineistossa nousee esille New York Timesin kolumnisti 

Paul Krugmanin jo vuonna 2011 julkaistussa kolumnissa The Post-Truth Campaign, joka 

ottaa kantaa republikaanisen puolueen presidentinvaaliehdokkaan Mitt Romneyn 

vaalikampanjaan. Krugman esittää kolumnissaan pätkän Mitt Romneyn puheesta, jossa 

Romney väittää Presidentti Obaman uskovan avustusyhteiskuntaan, jossa kaikki ihmiset 

saavat samat tai samanlaiset tulot elämässään muista asioista riippumatta. Romney siis 

käytännössä väittää presidentti Obaman pyrkivän jonkinlaiseen kommunistiseen tulojen 
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tasajakoon. Toisessa haastattelussa Romney taas on väittänyt presidentin laittavan säätelystä 

vapaan markkinatalouden ”oikeuteen”, vihjaten Obaman pyrkivän kahlitsemaan vapaan 

markkinatalouden perusperiaatteet. Lisäksi Romney vannoo kumoavansa Obaman 

massiiviset puolustusmenoleikkaukset, mutta Krugmanin mukaan puolustusbudjetti on 

kuitenkin tasaisesti noussut Obaman astuttua virkaan. Krugman olettaa Romneyn retoriikan 

vetoavan kuitenkin hyvin republikaanien kohdeyleisöön. (New York Times 22.12.2011.) 

 

Lainaukset Romneyn sanomisista toimivat Krugmanille esimerkkeinä Romneyn tavasta 

keksiä asioita tyhjästä, joka on Krugmanin mukaan ”jokaista yksityiskohtaa myöten yhtä 

paha kuin kuvitteellinen Obama-lausuntoni”, viitaten itse keksimäänsä lainaukseen, jossa 

Barack Obama kuvitteellisesti kritisoi Mitt Romneyta pelkästään suurten korporaatioiden 

etujen ajamisesta, jonka myötä yhdysvaltalainen keskiluokka pakotetaan työskentelemään 

riistosopimuksilla ja hyväksymään työnantajan näkemykset sopivasta palkkauksesta 

sellaisenaan. (New York Times 22.12.2011.) 

 

Krugman käytännössä yhdistää Mitt Romneyn retoriikan täysin itse keksittyyn ja 

tarkoituksella kärjistettyyn lainaukseen painottaakseen lukijalle Romneyn puheiden 

älyttömyyttä. Krugmanin kolumni on esimerkki tilanteesta, jossa kirjoittaja antaa ymmärtää 

olevan tiettyjä kiistattomia universaaleja faktoja, jotka eivät kuitenkaan tunnu vaikuttavan 

totuudenjälkeiseen politiikkaan liittyvään retoriikkaan millään tavalla. Keksityt ”faktat” ovat 

siis totuudenjälkeisessä politiikassa täysin yhtä päteviä argumentaatiota tukevia tietoja kuin 

oikeatkin faktat. 

 

Krugmanin kolumnissa faktat tuntuvat esiintyvän eri ulottuvuudessa. Faktat näyttäytyvät 

Krugmanille itselleen käsityksinä ympäröivästä maailmasta, jotka ovat objektiivisesti 

tarkasteltuna joko totta tai valhetta. Hän kuitenkin on huomannut myös faktojen 

subjektiivisen puolen, jossa objektiivisesti arvioidut valheelliset ”faktat” resonoivat 

yhdenvertaisina oikeiden faktojen kanssa osuessaan johonkin tietynlaiseen 

maailmankuvaan, eli tässä tapauksessa republikaanien kohdeyleisöön. (New York Times 

22.12.2011.) 

 

Valheesta ja faktoista on kirjoittanut myös MSNBC:n Steve Benen, jonka mukaan Mitt 

Romneyn jatkuva kiinnijääminen valheista presidentti Obamaa vastaan ei vaikuttanut 

millään tavalla Romneyn käytökseen, joka jatkui täysin samanlaisena mistään riippumatta 
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(MSNBC 26.9.2014). The Independentin kolumnisti Chris Cillizzan mukaan Donald Trump 

tai hänen kampanjaväkensä eivät puolestaan ole lainkaan kiinnostuneet faktoista, perustellen 

kantaansa Washington Postin faktantarkistus-blogin havaintojen kautta. Cillizzan mukaan 

ongelma on siinä, ettei faktojen tarkistuksella tunnu olevan mitään käytännön vaikutusta 

asioihin, sillä ei ole olemassa yhteisesti käsitettyjä faktoja – ainakaan Donald Trumpin 

totuudenjälkeisen politiikan näkökulmasta. Cillizzan mukaan Donald Trumpia ei 

yksinkertaisesti kiinnosta faktantarkistajat tai heidän tuloksensa. (The Independent 

10.5.2016.) 

 

Myös muualla maailmassa on huomioitu faktojen rooli totuudenjälkeisessä politiikassa. 

Australialaisen sanomalehden The Agen kolumnisti Gay Alcorn kritisoi oman maansa 

parjaavaa ja ivallista poliittista ilmapiiriä, joka on hänen mukaansa niin polarisoitunut, 

etteivät poliitikot tunnu löytävän yhteistä maaperää edes ”perusfaktojen” osalta (The Age 

28.2.2014). Intialaisen Times of Indian blogikirjoituksessa Amulya Gopalakrishnan taas 

löytää Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tyylistä totuudenjälkeistä myös politiikkaa 

intialaisesta poliittisesta keskustelusta, joka on selvästi ideologisesti jakautunutta. 

Gopalakrishnanin syytökset koskevat varsinkin oikeistoa, joka keksii väitteitä tyhjästä, 

mutta kiinnittää myös huomiota kaikkien ihmisten perustavanlaatuiseen tapaan elää omassa 

kuplassaan, jonka sisäisiä havaintoja tuetaan omiin mielipiteisiin valmiiksi soveltuvilla 

”faktoilla”. (Times of India 30.6.2016.) 

 

Edelleen faktoihin liittyen New York Timesissa 2016 julkaistussa mielipidekirjoituksessa 

The Age of Post-Truth Politics Lontoon yliopiston talouspolitiikan professori William 

Davies määrittelee totuuden jälkisen politiikan yleisesti ymmärrettyjen faktojen 

sivuuttamisena, jossa nojataan milloin mistäkin otettuihin ”faktoihin”. Faktoja voi Daviesin 

mukaan tekaista ja tarvittavalla poliittisella vaikutusvallalla tai rahalla faktoja voi myös ostaa 

asiantuntijoilta. Pääasiallinen ongelma on Daviesin mukaan faktojen ylitarjonta, lähteiden 

moninaisuus ja yleisesti ottaen erilaiset tutkimusmenetelmät, vaihteleva lähteiden 

luotettavuus ja tutkimustulosten valikointi omien päämäärien tavoittelussa. Faktojen suhteen 

ei siis ole Daviesin mukaan olemassa kunnollista yhteistä maaperää, jossa kaikki pelaisivat 

samoilla säännöillä.  (New York Times 13.5.2016.) 

 

The Guardianiin kirjoitetussa kolumnissa Jonathan Freedland varoittaa aliarvioimasta 

”totuudenjälkeisiä poliitikkoja”, jotka hävyttömyydessään vähät välittävät valheistaan tai 
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niiden seurauksista. Paul Krugmanin huomioita mukaillen myös Freedlandin mukaan 

Donald Trump on syyllistynyt valehteluun kyseenalaistaessaan presidentti Obaman 

syntyperän ja väittäessään Obaman piilotelleen totuutta ja Hillary Clintonin olleen 

alkuperäisten ”birther”-teorioiden taustalla. Lähelle Trumpia kuitenkin pääsee myös entinen 

Lontoon pormestari Boris Johnson, aktiivinen Brexit-kampanjan keulahahmo. Freedlandin 

mukaan Johnsonin väitteet esimerkiksi EU:n jäsenyyden hinnasta ovat tietoisesti 

valheellisia. Freedlandin mukaan ongelma on selkeä: demokratia ei voi toimia ilman 

yhteisymmärrystä perimmäisten faktojen olemuksesta. Hän liittää ongelman varsinkin 

Yhdysvaltoihin, jonka kaksipuoluejärjestelmä mahdollistaa selkeän kahtiajaon ja eri 

leireihin asettumisen. (The Guardian 13.5.2016.) 

 

The Economistin artikkelissa totuudenjälkeinen politiikka on määritelty väitteiksi, jotka 

tuntuvat todelta, mutta jotka eivät pohjaudu faktoihin. Lehden mukaan valehtelu ei sinänsä 

ole uutta politiikan kentällä, mutta argumentoi totuuden muuttaneen merkitystään 

radikaalisti: siitä on tullut tärkeydeltään toissijainen politiikassa. Totuuden ollessa 

vähemmän tärkeä, ovat ihmisten tunteet nousseet arvojärjestyksessä päällimmäiseksi ja juuri 

niihin totuudenjälkeiset poliitikot lehden mukaan pyrkivät vetoamaan. Faktojen muuttunut 

olemus korostuu myös valheiden päämäärien muuttumisena: aikaisemmin valheilla peiteltiin 

totuutta tulemasta julki, kun taas nykyään todistusaineistolla ei tunnu olevan mitään väliä tai 

se leimataan salaliittoteoriaksi ja pyrkimykseksi johtaa harhaan (The Economist 

10.9.2016a.) 

 

Donald Trump on The Economistin toisen artikkelin mukaan tämänkaltaisen ajattelun 

häpeämätön ruumiillistuma väittäessään Obamaa ISIS:n perustajaksi. Samaan sarjaan 

yhdistyvät myös turkkilaisten poliitikkojen väitteet CIA:n osuudesta Turkissa heinäkuussa 

2016 tapahtuneeseen epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen ja puolalaisten 

poliitikkojen epäilyt lento-onnettomuudessa kuolleen Puolan entisen presidentin 

salamurhasta Venäjän toimesta. Muitakin esimerkkejä maailmalta löytyy, joista suurimpana 

Venäjä, joka on The Economistin mukaan Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta ajautunut 

kauimmaksi totuudesta sekä ulko- että sisäpoliittisesti. Lehden mukaan venäläinen valtion 

kontrollissa oleva media väärentää haastatteluja ”todistajien” kanssa ja presidentti Putin 

kiistää jyrkästi maansa joukkojen olevan itäisessä Ukrainassa, vaikka todisteet puhuvat 

häntä vastaan. (The Economist 10.9.2016b.) 
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Politics.co.uk:n blogikirjoituksessa Ian Dunt kirjoittaa totuuden jälkeisen politiikan olleen 

pinnalla ilmiönä jo pitkään ennen varsinaisen käsitteen kehittymistä. Duntin mukaan 

julkisuuskuva, eli miltä asiat näyttävät, on jo New Labourin ajoista lähtien ollut todellisuutta 

tärkeämpää. Nykypäivänä todellisuus on vuorostaan täysin merkityksetöntä. Esimerkiksi 

Donald Trumpia, hänen kannattajiaan tai edes mediaa ei kiinnosta Duntin mukaan totuus 

laisinkaan. (Politics.co.uk 29.6.2016.) Samaan hengenvetoon faktojen merkityksettömyyttä 

sekä brittien että yhdysvaltalaisten politiikassa pohtii Los Angeles Timesin pääkirjoituksessa 

James Kirchick, käyden läpi faktojen tarkistusta maahanmuuttoon, talouteen ja yleisiin 

harhaluuloihin liittyen. Kirchickin mukaan Brexit-kannattajat väittivät useaan otteeseen 

valheellisesti enemmistön Ison-Britannian laeista pohjautuvan EU-byrokraattien 

lainsäädäntöön. Donald Trump puolestaan näki tuhansien muslimien juhlivan 9/11 iskuja 

New Jerseyssä, mikä ei Kirchickin mukaan ole totta. (Los Angeles Times 29.6.2016.) 

 

The Straits Timesin kolumnisti Jonathan Eyal määrittelee totuuden jälkeisen politiikan 

aikakaudeksi, jossa poliitikot valehtelevat häpeilemättä, jäämättä kuitenkaan siitä kiinni. 

Lisäksi Eyal on huomannut ilmiöön liittyvän valehtelua paljastavien tahojen legitimiteetin 

kyseenalaistamisen valehtelijoiden puolelta. Eyalin mukaan totuudenjälkeinen politiikka 

perustuu järkeilyn ja faktojen merkityksettömyyteen. Donald Trump saa kritiikistä oman 

osansa, sillä Eyalin mukaan Trump paitsi lupaa mahdottomia, myös vääristelee historiaa, 

kuten omia aikaisempia hyväksyviä mielipiteitään toisesta Irakin sodasta. Eyal nostaa esille 

myös käsitteen ”truthiness”, joka tarkoittaa väitettä, joka ei perustu faktaan, mutta kuulostaa 

oikealta ja sitä kautta päätyy uskottavaksi. (The Straits Times 26.9.2016.) 

 

Aineiston perusteella konsensus totuuden ja faktojen olemuksesta on erittäin samantyylinen. 

On siis varsin selkeää, että totuudenjälkeiseen politiikkaan kytkeytyy tämän aineiston 

perusteella vahvasti faktojen muuttunut olemus. Faktoilla ei tunnu aineiston mukaan olevan 

enää merkitystä, ja useimmin syy löytyy niiden subjektiiviseksi koetusta luonteesta. 

Yhteinen sanoma onkin faktojen luonteen muuttuminen yleisesti ymmärretyistä ”selvistä” 

faktoista pelkiksi mielipiteiksi, jolloin edes perimmäisistä faktoista ei saada aikaan 

yhteisymmärrystä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole vahvistaa tai kyseenalaistaa esitettyjen väitteiden 

todenperäisyyttä. Tarkoitus ei siis ole toimia faktantarkastajana, vaan pelkästään tuoda esille, 

minkälaisia argumentteja aineistossa on esitetty, ja löytää esimerkkejä niitä tukevista 
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väitteistä. Aineiston perusteella on kuitenkin luettavissa, että siinä esiintyville kirjoittajille 

on olemassa tiettyjä kiistattomia ja objektiivisia faktoja, jotka eivät ole luonteeltaan 

subjektiivisia. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että totuudenjälkeisen politiikan kritiikkiin 

kuuluisi olennaisena osana epäilys kaikkea ”subjektiivista” tietoa kohtaan. Usea Brexitiin 

liittyvä kirjoitus käyttikin kritiikissään faktojen muuttunutta roolia kohtaan perusteena 

Brittien EU-jäsenyyden hintavääristelyä Brexit-kannattajien toimesta – luultavasti siksi, että 

se on helppo tarkistaa. Samoin väitteet Barack Obaman syntyperästä koetaan helpoksi 

ampua alas sen jälkeen, kun Obama on henkilökohtaisesti syntymätodistuksensa esittänyt. 

 

4.2. Valehtelun strategia, maahanmuutto ja instituutiot 
 

Tietoisen valehtelun strategia nousi selvästi aineistossa, jälleen ensimmäisenä Paul 

Krugmanin kolumnissa. Krugmanin mukaan Romney tuntuu olevan luottavainen sen 

suhteen, että perusteettomista ja ilmeisen värikkäistä väitteistä ei joudu maksamaan lainkaan 

hintaa. Tietoinen valehtelu, tekaistujen väitteiden esittäminen ja negatiivisten seuraamusten 

puute näyttäytyvät Krugmanin ajattelussa totuudenjälkeisen politiikan keskiössä. 

Krugmanin mukaan Mitt Romneyn koko vaalikampanjan pääasiallinen strategia perustuu 

henkilökohtaiseen hyökkäykseen presidentti Obamaa vastaan. (New York Times 

22.12.2011.) 

 

David Robertsin alkuperäisten ajatusten tavoin myös Krugman on huomioinut Romneyn 

käytöksen tavoitteena olevan maksimaalisen vastustuksen aiheuttaman epäilyksen varjon 

asettaminen Obaman päälle. Puhuessaan Obaman kommunistisista talouspoliittisista 

tavoitteista Romney ei kuitenkaan pelkästään pyri tekemään Obaman politiikkaa 

kiistanalaiseksi, vaan kohdistaa kritiikkinsä myös suoraan presidentti Obaman henkilökuvaa 

vastaan, joka saadaan vaikuttamaan perinteisten amerikkalaisten arvojen vastaiselta. Lisäksi 

Krugman toteaa Romneyn retoriikan uppoavan luultavasti hyvin republikaaniyleisöön. 

(New York Times 22.12.2011.) George Lakoffin huomioita seuraten Romney siis käyttää 

hyväkseen kohdeyleisönsä kehystä, puhuen faktoilla, jotka tukevat tietynlaista 

maailmankuvaa. Lakoffin mukaan tämänkaltainen strategia on tietoista toimintaa 

republikaanien osalta, sillä he ovat ymmärtäneet, miten ihmisten mieli ja kehykset toimivat 

(Lakoff 2004, 17). Myös Simon Maloy argumentoi kolumnissaan republikaanien 

ymmärtäneen, mitä heidän kuulijakuntansa haluaa kuulla. Republikaanit ovat Maloyn 

mukaan ymmärtäneet tietoisen valehtelun toimivan paremmin oman kohdeyleisönsä kanssa 
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kuin totuuden kertomisen. Valehtelu toimii, joten on vain loogista, että sitä käytetään. (Salon 

12.11.2015.)  

 

Myös Jonathan Eyal kiinnittänyt strategian totuuden jälkeisen politiikan ytimeen.  Hänen 

mukaansa valehtelu ei ole paitsi tietoista, vaan sitä vielä korostetaan tarkoituksella ja 

”heitetään päin vastustajan naamaa”. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Eyal toteaa koko 

strategian tavoitteena olleen asian toistamisen niin pitkään, että siitä tulee kansan silmissä 

lopulta totta. Eyalin mukaan totuudenjälkeinen politiikka mahdollistuu näin ollen osaksi 

äänestäjien kautta, sillä ihmisillä on tapana uskoa pelkästään omaa maailmankuvaa tukeviin 

väitteisiin. (Straits Times 26.9.2016.) 

 

Huffington Postin Robin Lustigin mukaan politiikasta on tullut ”showbisnestä”, jota 

hallitsevat Donald Trumpin kaltaiset taitavimmat pelaajat. Tärkeintä ei Lustigin mukaan ole 

poliittinen viesti tai ylivertaiset ideat, vaan se, kokeeko ihminen tulleensa viihdytetyksi vai 

ei. (Huffington Post 5.6.2016.) Puolestaan Gay Alcornin mukaan koko poliittisen 

järjestelmän perusta tuntuu olevan ihmisten johtaminen tahallaan harhaan (The Age 

28.2.2014). Samoilla linjoilla on Emma Pike (Open Democracy 22.8.2016), jonka mukaan 

populistipoliitikkojen tavoitteena on häpeilemätön harhaanjohtaminen ja pelkkien omien 

päämäärien tavoittelu. 

 

Stephen Cushion kirjoittaa kolumnissaan Donald Trumpin vaalikampanjan tavoitteen olleen 

strateginen maksimaalisen huomion hakeminen provokatiivisten puheiden ja 

henkilökohtaisten herjausten kautta. Logiikka käytöksen takana on saada mahdollisimman 

paljon julkisuutta. Cushionin mukaan Trumpin vihainen retoriikka myös vetoaa hyvin 

monien ihmisten huoleen maahanmuutosta ja kansallisesta turvallisuudesta.  Kyseessä on 

Cushionin mukaan populismi-ilmiön nousu sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, jossa 

pakolaiskriisi on nostanut poliittista äärioikeistoa takaisin politiikkaan mukaan. (Raw Story 

11.3.2016.) 

 

Rasismi ja maahanmuutto olivat esillä useassa kirjoituksessa, mutta pääosin sivulauseissa. 

Katharine Viner yhdistää kolumnissaan rasismin ja totuudenjälkeisen politiikan maailmaan, 

jossa äänekkäimmät ja yksinkertaisimmat argumentit saavat eniten sijaa. (The Guardian 

2016b) Emma Pike puolestaan paikantaa rasismin Nigel Faragen 

”natsipropagandatyyliseen” julisteeseen, jossa siirtolaisten ja pakolaisten joukko on 



 
 

36 
 

yhdistetty lauseeseen ”EU on pettänyt meidät kaikki” (Open Democracy 2016). Michael 

Gray puolestaan toteaa kolumnissaan totuudenjälkeiseen politiikkaan liittyvän ja Donald 

Trumpia tukeneen ”alt-right” -liikkeen olevan vain kiertoilmaus rasismille ja väkivaltaisille 

asenteille (The National 30.8.2016). 

 

Anne Perkinsin mukaan yksi määrittävistä tekijöistä Brexit-kansanäänestyksessä oli huoli 

maahanmuutosta. Perkinsin mukaan Brexit-kannattajien väitteet 75 miljoonasta 

turkkilaisesta siirtolaisesta Turkin EU-jäsenyyden myötä avaisi tien avoimelle 

muukalaisvihalle ja rasismille. (The Guardian 23.6.2016.) Myös Suzanne Mooren mukaan 

Ison-Britannian ero EU:sta on vapauttanut rasismin valloilleen (The Guardian 29.6.2016).  

 

Miksi sitten totuudenjälkeisten poliitikkojen strategia tuntuu toimivan? Aineiston 

mielipidekirjoitusmainen luonne ei näyttäytynyt yhtä syväluotaavana syiden etsintänä kuin 

David Robertsin alkuperäiset kolumnit, mutta epäluottamus perinteisiin instituutioihin, eli 

mediaan, asiantuntijoihin ja perinteisiin poliitikkoihin nousi esille useaan otteeseen. 

 

Stephen Kinnockin mukaan Brexit on esimerkki tilanteesta, jossa perinteiset valtiolliset 

instituutiot ovat menettäneet luottamuksen kansalaisten silmissä. Syitä hän näkee varsinkin 

talouselämän puolella. Kinnockin mukaan kuilu tavallisen yhteiskunnan ja talouselämän 

välillä on kasvanut jo vuosikymmeniä, mutta vuoden 2008 finanssikriisi yhdessä suurten 

pankkien kaatumisen kanssa romutti tavallisten ihmisten uskon lähes kokonaan. Brittiläisen 

öljy-yhtiö BP:n Deepwater Horizon -öljynporauslautan ympäristöskandaali, Panama-

veronkiertoasiakirjat ja Volkswagenin autojen päästöhuijaukset ovat myöhemmin lisänneet 

oman lusikkansa soppaan ja johtaneet tilanteeseen, jossa Michael Goven sanoin ”tämän 

maan ihmiset ovat saaneet tarpeeksi asiantuntijoista”. Monet Brexitin puolesta äänestäneet 

eivät pelkästään ohittaneet asiantuntijoiden ja poliitikkojen tarjoamat neuvot, vaan halusivat 

Kinnockin mukaan tietoisesti näpäyttää ”eliittiä”. (New Statesman 8.7.2016.) 

 

Monet kirjoittajat viittasivat The Economistin artikkeliin nostaessaan esille huolen 

luottamuspulasta. The Economistin mukaan esille yhdysvaltalaisten äänestäjien suuttumus 

ja pettymys ”eliittiä” kohtaan ja median roolin tilanteen mahdollistajana. Kansan luottamus 

poliitikoihin ja perinteisiin instituutioihin on romahtanut, ja ”kadunmiehet” näyttäytyvät 

luotettavimpina kuin bisnesmiehet, median edustajat ja hallitus. Luottamuksen menetyksen 

syiksi lehti arvelee ”asiantuntijoiden” ristiriitaiset lausunnot esimerkiksi ruokailusuositusten 
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osalta ja hallituksen huonolta ja typeriltä näyttävät toimenpiteet, mutta osaltaan myös 

republikaanisen puolueen toimet esimerkiksi ilmastonmuutoksen systemaattisessa 

kieltämisessä, jonka seurauksena ilmastonmuutos on osaltaan saatu näyttämään 

tulkinnanvaraiselta ja epäselvältä. Lehden mukaan jotkut konservatiivipoliitikot ovat 

lisänneet tiedeyhteisön osaksi instituutioita, joihin ei voi luottaa. (The Economist 

10.9.2016b.)  

 

4.3. Informaationvälitys ja seuraamusten puute 
 

Ongelmat informaationvälityksessä nousivat esille kautta aineiston varsin tasaisesti. Myös 

Seuraamusten puute koettiin olevan vahvasti informaatioon liittyvä ongelma. 

Informaationvälitykseen kuuluu paitsi perinteinen ”valtamedia”, myös sosiaalinen media ja 

internet. Suurin kritiikki kohdistui perinteistä mediaa kohtaan, mutta myös sosiaalinen media 

sai osakseen suhteellisen paljon huomiota.  

 

Myös mediakritiikissä Paul Krugman on ollut ensimmäisenä paikalla. Krugman ennustaa 

Mitt Romneyn pääsevän valheistaan ilman seuraamuksia, sillä Krugman kokee median 

keinotekoisesti tasapainottavan republikaanien ja demokraattien valheita käsittelevää 

uutisointia – jokaista republikaanien valhetta vastaan täytyy löytää yksi demokraattien valhe, 

vaikka ne eivät kohtaisi keskenään vakavuudeltaan. (New York Times 22.12.2011.) 

Krugmanin kritiikissä suurin osa perinteisestä mediasta on siis keinotekoista tasapuolisuutta 

tavoitellessaan syyllistynyt republikaaneja suosivaan tapaan uutisoida poliitikkojen 

valheista. Krugmanin mukaan Romney on ymmärtänyt median toimintatavan ja käyttää sitä 

selvästi hyväkseen (NY Times 22.12.2011).  NPR:n pääkirjoituksessa puolestaan 

kritisoidaan mediaa, jonka ”journalismi” ei toimi vastavoimana Mitt Romneyn ja 

republikaanien totuudenjälkeiselle politiikalle millään tasolla (NPR 9.1.2012). 

 

Myös The Economistin mukaan perinteisen median ”vääristynyt tasapaino” on osasyyllinen, 

sillä lehden mukaan kaikki mielipiteet eivät ole samanarvoisia eikä niitä tule keinotekoisesti 

niin kohdella. (The Economist, 10.9.2016a.) Samanlaista kritiikkiä uutisoinnin 

keinotekoisesta tasapainosta on esitetty myös Peter Prestonin kolumnissa, jossa Preston 

argumentoi median olevan taipuvainen tasapainottamaan eri mielipiteitä faktoista 

riippumatta ja näyttämään erilaiset näkökulmat tasa-arvoisina (The Guardian 9.9.2012). 

Lisäksi The Economistin (10.9.2016a) mukaan taistelu katsojaluvuista ja mainostuloista on 
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johtanut tilanteeseen, jossa myös perinteinen media lähtee mukaan uutisoimaan pelkkiä 

väitteitä tai huhuja. 

 

Stephen Cushion kirjoittaa ”median trumpifikaatiosta”, tarkoittaen kaupallisen 

televisiomedian taipumusta antaa paljon ruutuaikaa kiinnostavilla ja paljon katsojalukuja 

kerääville ilmiöille, kuten Donald Trumpin presidentinvaalikampanjalle. Cushionin mukaan 

tammikuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana Trump sai yli 300 minuuttia enemmän 

ruutuaikaa kuin kilpakumppaninsa Ted Cruz tai Marco Rubio, ja yli puolet enemmän kuin 

demokraattien esivaaliehdokkaat Hillary Clinton ja Bernie Sanders yhteensä. Trumpin 

tietoinen strategia olla mahdollisimman kiistanalainen ja provokatiivinen yhdistyy näin ollen 

maksimaalisen mediahuomion saamiseen, joka on myös selkeästi onnistunut. (Raw Story 

11.3.2016.) 

 

Myöskään Straits Timesin Jonathan Eyal ei jätä mediaa käsittelemättä, vaan nostaa esille 

koko yhdysvaltalaisen mediakentän ongelman: monet mediat oikealta vasemmalle ovat 

poliittisesti sitoutuneita ja käyttävät valheita omien näkemystensä tukemiseen. Valtamediaa 

hän kehottaa toimimaan aktiivisemmin totuuden puolesta ja paljastamaan valheet muista 

seikoista, kuten poliittisesta sitoutumisesta, riippumatta. (Straits Times 26.9.2016.) 

 

Intian poliittista ilmapiiriä kritisoineen Amulya Gopalakrishnanin mukaan epärationaalinen 

käyttäytymismalli kuuluu pohjimmiltaan ihmisluontoon, mutta todelliseksi ongelmaksi hän 

näkee Intian mediaympäristön, joka on epäonnistunut ”oikean” tiedon tuottamisessa ja sitä 

myötä antanut ongelman riistäytyä käsistä. Ihmiset ovat Gopalakrishnanin mukaan 

fiksoituneet tunnepohjaisesta ajattelusta syntyneihin henkilökohtaisiin totuuksiin, jota media 

omalla toiminnallaan vain vahvistaa. (Times of India 30.6.2016.) 

 

James Fallows puolestaan kritisoi median tapaa pysytellä ”hän sanoi” -journalismissa, jossa 

poliitikkojen puheita ei kyseenalaisteta tai tarkisteta, vaan pelkästään välitetään, mitä he ovat 

sanoneet. Fallowsin mukaan tämänkaltaiset journalistit ovat osasyyllisiä tapahtuvaan 

sumutukseen. (The Atlantic 29.8.2012.) Lisäksi Jonathan Freedland pohtii kolumnissaan 

syvempiä syitä Trumpin ja Johnsonin suosiolle, joista yksi on huumori ja humoristinen 

mahtailu, johon esimerkiksi keskusteluohjelmien juontajat ja median haastattelijat lähtevät 

olosuhteiden pakosta mukaan, koska eivät halua vaikuttaa tylsiltä ja huumorintajuttomilta 
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”ilonpilaajilta” (The Guardian 13.5.2016). Vaikeat asiat siis sivuutetaan huumorilla ja 

median lähdettyä leikkiin mukaan mahdollisuuksia väitteiden haastamiseen ei ole. 

 

Chris Cillizza on aineiston ainoa, joka puolustaa perinteistä mediaa syytöksiltä. Cillizzan 

mukaan monien ihmisten jatkuva valitus median kyvyttömyydestä tarkistaa Donald Trumpin 

sanomisten totuudenmukaisuutta on täyttä potaskaa, sillä kenenkään faktoja ei ole tarkistettu 

yhtä paljon kuin Donald Trumpin. Ongelma vain on siinä, ettei faktojen tarkistamisesta ole 

mitään hyötyä. Poliittisesti värittynyt ja pirstaloitunut mediakenttä tuottaa Cillizzan mukaan 

faktoja tiukasti omasta näkökulmastaan omalle kohdeyleisölleen, eivätkä kilpailevat faktat 

pysty horjuttamaan asetelmaa. (The Independent 10.5.2016.) Liberaali media ei siis ole 

Cillizzan mukaan epäonnistunut tai poistunut paikalta, vaan sen tarjoamat faktat eivät 

pirstoutuneen median kentällä yksinkertaisesti kiinnosta suurta osaa yhdysvaltalaisista. 

 

Myös Jonathan Freedland huomannut median pirstaloitumisen ja tiedon subjektiivisuuden, 

joka johtaa kohdeyleisöä varten rakennettuun uutisvirtaan, jossa eriävät mielipiteet eivät 

näy. Freedland myös nostaa esille sosiaalisen median hyvänä välineenä kommunikoida 

suoraan ihmisille ilman välikäsiä ja faktantarkistajia.  (The Guardian 13.5.2016.) 

 

The Economistin mukaan uutislähteiden pirstoutuminen on luonut maailman, jossa huhut ja 

juorut leviävät varsinkin sosiaalisessa mediassa kovaa vauhtia. Sosiaalisen median luoma 

informaatiotulva kirjoituksineen, videoineen ja meemeineen hämärtää tiedon alkuperää ja 

sen todenmukaisuutta. Sosiaalisen median algoritmien tapa luoda käyttäjilleen heidän 

maailmankuvaansa tukevia ”kuplia” vaikeuttaa tiedon kulkemista ja toimii olemassa olevia 

mielipiteitä vahvistavana tekijänä. (The Economist 10.9.2016b.) 

 

Sosiaalisen median rooli tiedonvälityksellä nousi myös muussa aineistossa esiin. Katharine 

Vinerin mukaan lähteiltään epäilyttävät jutut leviävät sosiaalisessa mediassa nopeasti. 

Vinerin mukaan internet on mahdollistanut tilanteen, jossa jokainen yksittäinen ihminen voi 

toimia omana uutistoimistonaan, julkaisten tietoa täysin ilman ennakkosensuuria. 

Esimerkkinä hän mainitsee 2015 Pariisin terrori-iskun aikana laajasti sosiaalisessa mediassa 

levinneen tiedon, jossa Louvren ja Pompidou Centren kerrottiin olleen terrori-iskujen 

kohteina. Vinen mukaan väärä tieto leviää monesti esimerkiksi paniikin seurauksena, mutta 

myös tahallista disinformaatiota on hänen mukaansa nähtävillä. (The Guardian 12.7.2016.) 
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Vine ottaa kantaa myös sosiaalisen median kuplia luovaan luonteeseen, jossa esimerkiksi 

Facebookin uutisvirta muovautuu algoritmin avulla automaattisesti vastaamaan käyttäjän 

mielenkiinnon kohteita, ja hakukone Googlen haut ovat personoituja käyttäjästä luodun 

profiilin perusteella. Seurauksena on Vinen mukaan informaatiokupla, joka syvenee 

jatkuvasti. (The Guardian 12.7.2016.) Toisin sanoen internetin palveluiden oppivat 

algoritmit toimivat ihmisten sisäisiä ennakkoluuloja jatkuvasti vahvistavana tekijänä. 

 

4.4. Yhteenveto 
 

Aineistosta nousee esiin selkeitä totuudenjälkeiseen politiikkaan liitettyjä ominaisuuksia. 

Esimerkiksi piittaamattomuus faktoista ja faktojen muuttunut rooli puhuttivat useampaa 

kirjoittajaa. Läheisesti faktojen muutokseen kohti merkityksettömyyttä liittyy tietoisen 

strategian rooli valehtelussa. Tällä tarkoitetaan pääosin tilannetta, jossa henkilö tietää 

valehtelevansa, tietää faktojen todellisen luonteen ja valehtelee selkeästi pelkästään taktisen 

hyödyn saamiseksi. Toisin sanoen henkilö käyttää tietoista strategiaa olemassa olevan 

ilmapiirin hyväksikäyttämiseen. Läheisesti strategiaan liittyy myös häpeämätön käytös, 

jossa valehtelu kääntyy piiloteltavasta asiasta tarkoituksella julkiseksi ja jopa tavoiteltavaksi 

”hyveeksi”. Tämä taas liittyy läheisesti instituutioita, eli valtamediaa, asiantuntijoita ja 

”ammattipoliitikkoja”, kohtaan koetuksi luottamuspulaksi. Koska ihmiset eivät luota 

perinteisiin instituutioihin, he hakevat tarkoituksella kaikkea, mikä nähdään niille 

vastaisena. 

 

Informaationvälityksen ongelmat nousivat myös selkeästi esille. Tällä tarkoitetaan 

pääasiassa valtamedian roolia totuudenjälkeisen politiikan mahdollistamisessa, mutta myös 

sosiaalisen median nousua julkisen sfäärin julkaisualustaksi. Seuraamusten puute, eli 

valehtelu ilman minkäänlaisia todellisia seuraamuksia, kietoutuu tiukasti osaksi median 

roolia. Aineistossa seuraamusten puutteella tarkoitettiin pääosin juuri valtamediaa ja sen 

epäonnistunutta toimintaa totuudenjälkeisen politiikan estämisessä. Neljäntenä suurena 

ominaisuutena monet kirjoittajat liittivät rasismin ja maahanmuuttovastaisuuden osaksi 

totuudenjälkeistä politiikkaa. Tämä näky varsinkin Brexit-aineistossa, mutta myös Donald 

Trumpin lausuntoja esimerkiksi muslimeista ja meksikolaisista käsiteltiin useaan otteeseen. 

 

Aineistosta nousee selvästi esille totuuden ja valheen välinen suhde. Suurimmassa osassa 

aineistoa kirjoittajien näkökulmasta selvien faktojen puuttuminen ja niiden täydellinen 
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sivuuttaminen nähtiin suurena määrittävänä tekijänä totuudenjälkeiselle politiikalle. Faktoja 

keksitään päästä, niitä ostetaan rahalla ja niitä käytetään tukemaan omaa ja muiden saman 

henkisten ihmisten henkilökohtaista maailmankuvaa. 

 

Faktan käsitettä käytettiin läpi aineiston usein synonyymina totuudelle, mutta samalla myös 

joissain tapauksissa valheelle ja yleisesti ottaen kaikelle tiedolle, jolla mielipiteitä ylipäätään 

satutaan perustelemaan. Aineistossa näkyi toisaalta pyrkimys faktojen, eli tässä yhteydessä 

kiistattoman totuuden, esille tuomiseen, mutta yhtä lailla esiin nousi myös ymmärrys 

”faktojen” vahvasti subjektiivisesta olemuksesta. Joka tapauksessa aineiston yleinen linja oli 

selkeä: on olemassa faktat, jotka kertovat totuuden, sekä ”faktat”, jotka sisältävät enemmän 

tai vähemmän perättömiä väitteitä ja tahallista disinformaatiota.  

 

Oikeanlaisten faktojen puutteen lisäksi esiin nousivat havainnot tietoisesta strategisesta 

politikoinnista ja poliittisen retoriikan irtautumisesta todellisuudesta: sanat ja teot eivät 

totuuden jälkeisessä politiikassa kohtaa. Poliitikot siis valehtelevat paitsi faktoista, myös 

siitä, mitä he tekevät tai tulevat tekemään.  Lisäksi varsinkin Paul Krugman (New York 

Times 22.12.2011) luki totuudenjälkeisen politiikan piiriin myös Mitt Romneyn 

äärimmäisen hyökkäyksen presidentti Barack Obamaa vastaan. Hänelle vuoden 2012 

Yhdysvaltojen presidentinvaalien kaksintaisteluun liittyvässä ilmiössä oli kyseessä 

valehtelun lisäksi kyse myös henkilökohtaisesta herjaamisesta. Aineiston perusteella on 

todettavissa, että strateginen valehtelu aineiston perusteella toimii hyvin, joten sen 

käyttäminen on vain loogista toimintaa, vaikka se onkin moraalin ja hyvän tavan vastaista. 

 

Totuuden jälkeistä politiikkaa harrastavat aineiston perusteella pääosin oikeistolaiset 

poliitikot. Donald Trump, Mitt Romney ja Boris Johnson nähtiin Republikaanisen puolueen 

ja muiden oikeistopuolueiden kanssa vahvasti totuuden jälkeisen politiikan 

ruumiillistumana, vaikka yksi kirjoittaja leimasikin koko yhdysvaltalaisen poliittisen 

järjestelmän totuuden jälkeiseksi Demokraattista puoluetta myöten. Varsinkin vuonna 2016 

räjähdysmäisesti yleistyneen totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käytön myötä joko 

Donald Trump tai Ison-Britannian EU-ero Brexit yhdistettiin ilmiöön lähestulkoon 

jokaisessa tapauksessa. Ennen vuotta 2016 totuudenjälkeisen politiikan käsitettä ei käytetty 

läheskään samoissa määrin, joskin faktojen, oikeiston, median ja valehtelun käsitteet ovat 

liittyneet siihen jo alussa, kun esimerkiksi Mitt Romneyta kohtaan on esitetty kritiikkiä. 
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Median rooli oli aineistossa kattavasti esillä, ja perinteisen median nähtiin enimmäkseen 

epäonnistuneen tehtävässään ”faktojen tarkistajana”. Median keinotekoinen puolueettomuus 

ja sitä kautta oikeistolaisia valheita läpi sormien katsova suhtautuminen totuuden jälkeiseen 

politiikkaan nähtiin useammassa kirjoituksessa ilmiötä voimistavana tekijänä ja jopa 

osasyynä sen syntyyn. Myös perinteisen median pirstoutuminen ja sosiaalisen median 

käyttäjien mahdollisuus tuottaa ja jakaa vaivattomasti informaatiota nähtiin ongelmana. 

Toisaalta esimerkiksi Chris Cillizza (The Independent 10.5.2016) myös puolusti perinteistä 

mediaa todeten faktojen tarkistamisen olevan käytännössä turhaa ja kaikuvan pääosin 

kuuroille korville.  

 

Samaan tapaan kuin David Robertsin rakentamaa käsitettä analysoitaessa, muodostan myös 

sen jälkeisestä käytöstä omat kaaviot käsitettä edeltävien seikkojen ja käsitteen varsinaisten 

ominaisuuksien kautta, jotka havainnollistavat totuudenjälkeiseen politiikkaan liittyviä 

tekijöitä, aihepiirejä ja ominaisuuksia. Totuudenjälkeistä politiikkaa edellyttävät tekijät 

(kaavio 4) olivat aineiston toisen osion perusteella suurelta osin median pirstoutuminen ja 

”faktantarkistajien” epäonnistunut rooli todellisten painoarvojen esiin tuonnissa yhdessä 

sosiaalisen median vaikutusvallan kasvun myötä. Lisäksi koko ilmapiiri, jossa ihmiset 

vastaanottavat objektiivisen totuuden sijasta vain omaan maailmankuvaan sopivia tietoja on 

aiheuttanut tilanteen, jossa ”oikealla totuudella” ei ole merkitystä. Myös epäluottamus 

”eliittiin”, eliitin edustamiin instituutioihin ja yleisesti ottaen asiantuntijoihin on 

ehdottomasti aineiston perusteella totuudenjälkeistä politiikkaa edellyttävä tekijä. 

 

 

Kaavio 4. Totuudenjälkeistä politiikkaa edellyttävät tekijät aineiston toisessa osassa. 

Totuudenjälkeisen 
politiikan edellytykset

Median rooli

Keinotekoinen 
tasapaino

Pirstoutuminen ja 
sosiaalinen media

Ilmapiiri

Totuudella ei ole väliä

Ihmisten oma 
maailmankuva

Epäluottamus 
"eliittiin"
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Kaavio 5. Totuudenjälkeisen politiikan varsinaiset määrittävät ominaisuudet aineiston toisessa 

osassa. 

 

Totuudenjälkeisen politiikan varsinaisiin määrittäviin ominaisuuksiin puolestaan kuuluu 

selvästi faktojen muuttunut luonne, johon sisältyy toisaalta kritiikki vääränlaisia faktoja 

kohtaan, mutta myös totuudenjälkeisten poliitikkojen täydellinen piittaamattomuus 

objektiivisen tiedon olemassaolosta. Muita ominaisuuksia ovat strategiat, joilla tilannetta 

käytetään tietoisesti hyväksi häpeilemättömällä tavalla ja vieläpä ilman minkäänlaisia 

seuraamuksia. Kaavio 5 tiivistää nämä ominaisuudet selkeään muotoon ja havainnollistaa 

niiden välisiä suhteita. 

 

Aineiston aihepiirit ja niihin liitetyt henkilöt tulivat jo aiemmin esille muodostamassani 

listassa ja tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa, mutta kertauksena kaavioon 6 on 

merkitty ne yleisimmät aiheet, joita totuudenjälkeisen politiikan piiriin yhdistettiin. Vuoden 

2016 kaksi suurinta poliittista tapahtumaa, Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Brexit, ovat 

selvässä enemmistössä, mutta myös vuoden 2012 presidentinvaalit Yhdysvalloissa Mitt 

Romneyta kohtaan esitettyyn kritiikkiin yhdistettynä ovat olleet luomassa poliittista 

kontekstia totuudenjälkeiselle politiikalle Ennen vuotta 2016 keskustelua käytiin pääosin 

Yhdysvaltain poliittiseen oikeistoon liittyen. 

Totuudenjälkeisen politiikan 
varsinaiset ominaisuudet

Faktojen muuttunut luonne

Omat faktat

Piittaamattomuus faktoista

Strategia valehdella

Tietoista toimintaa

Tilanteen hyväksikäyttö

Häpeämätön valehteluEi seuraamuksia

Rasismi ja 
maahanmuuttokritiikki
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Kaavio 6. Totuudenjälkeiseen politiikkaan liitetyt aihepiiri ja henkilöt aineiston toisessa osassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Totuudenjälkeiset" 
aihepiirit

Yhdysvaltain 
presidentinvaalit 2016

Donald Trump

Brexit

Boris Johnson

Michael Gove

Nigel Farage

Oikeisto

Republikaanit

Paikalliset poliitikot

Yhdysvaltain 
presidentinvaalit 2012

Mitt Romney
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5. TOTUUDENJÄLKEINEN POLITIIKKA: VERTAILU 
 

 

Sekä David Robertsin alkuperäisessä totuudenjälkeisen politiikan määritelmässä että sen 

jälkeisessä käytössä on käsitteen perusolemus pysynyt ajoittain varsin samanlaisena. Tämä 

on ymmärrettävää, sillä tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä keväällä 2018 on kulunut vasta 

kahdeksan vuotta David Robertsin alkuperäisestä kolumnista, josta käsitteen käytön voidaan 

katsoa alkaneen. Aineiston näkökulmasta aikaa on siis kulunut vain kuusi vuotta, joten 

samankaltaisuudet olivat jo lähtökohtaisesti odotettavissa.  

 

Toisaalta käsitteen muuttumattomuus saattaa johtua myös osaltaan kirjoittajien 

samankaltaisesta ideologisesta taustasta, jolloin tietyt perusoletukset politiikasta ja sen 

ilmentymistä ovat olemassa jo valmiina. Toisin sanoen myös totuudenjälkeisen politiikan 

käsitteen käyttäjät saattavat elää tavallaan omassa ”kuplassaan”. Oli silti varsin yllättävää, 

että totuudenjälkeisen politiikan käsite esiintyi niin vahvasti lähestulkoon yksipuoleisena 

kritiikkinä poliittista oikeistoa ja konservatiiveja vastaan, eikä käsitteestä käyty eri 

osapuolten välillä minkäänlaista taistelua. Toki on huomattava, että aineiston 

keräämisvaiheessa on saattanut yksittäisiä puheenvuoroja livahtaa seulan läpi. Joka 

tapauksessa selkeä yleinen trendi käsitteen kontekstin ja siihen liitettyjen merkitysten 

samankaltaisuudesta oli tämän aineiston perusteella nähtävissä.  

 

Alla oleviin taulukoihin on listattu David Robertsin kolumnien ja niiden jälkeisen aineiston 

perusteella nousseet totuudenjälkeisen politiikan kontekstit, totuudenjälkeistä politiikkaa 

edeltävät ongelmat ja lopuksi sen varsinaiset ominaisuudet Havainnot perustuvat osittain 

tilastoihin, mutta myös omaan analyysiini, jolla olen pyrkinyt selventämään käsitteen 

käyttöä ja korreloivia teemoja. Lähden liikkeelle totuudenjälkeiseen politiikkaan 

yhdistetystä ajallisesta ja poliittisesta kontekstista (taulukko 2), jonka jälkeen siirryn 

edeltävien kriteerien kautta lopulta vertailemaan varsinaisia käsitteeseen liitettyjä 

ominaisuuksia. 
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Aihepiiri Roberts Muut 

Poliittinen konteksti Yhdysvaltain 

ilmastopolitiikka 

Yhdysvaltain 

presidentinvaalit, Brexit, 

paikallispolitiikka 

Toimijat Yhdysvaltain 

republikaaninen puolue 

Trump ja Brexit-poliitikot, 

hajanaiset tapahtumat 

maailmalla 

Ajallinen konteksti Vuosikymmenten takaa 

nykypäivään, 

esimerkkitapaus 2000-

luvulta 

Esimerkit nykyajasta ja 

parhaillaan meneillä 

olevista tapahtumista 

Taulukko 2. Totuudenjälkeisen politiikan aihepiirit. 

 

Robertsin kolumnien selkeänä poliittisena kontekstina esiintyi Yhdysvaltain 

ilmastopolitiikasta käyty poliittinen keskustelu ja ainoana totuudenjälkeisenä toimijana 

Yhdysvaltain republikaaninen puolue. Myöhemmässä aineistossa puolestaan käsiteltiin 

selvästi eniten Ison-Britannian eroa Euroopan Unionista ja Yhdysvaltain vuoden 2016 

presidentinvaaleja, mutta myös Yhdysvaltain vuoden 2012 presidentinvaalit Mitt Romneyn 

johdolla ja muu paikallispolitiikka Yhdysvalloissa ja maailmalla herättivät muutamia 

puheenvuoroja. Myöhemmän aineiston toimijuus paikannettiin puolueiden sijasta vahvasti 

henkilöihin, kuten Donald Trumpiin ja Brexit-aktiiveihin. Myöhempi totuudenjälkeisen 

politiikan käyttö on siis selkeästi henkilöiden kautta määriteltyä. 

 

Ajallinen konteksti Robertsin ilmastopoliittisessa keskustelussa paikantuu 2010-luvun 

vaihteeseen, mutta Roberts mainitsee republikaanien toiminnan jatkuneen ”jo 

vuosikymmeniä”. Myöhemmässä aineistossa käsiteltyjen ilmiöiden ja esimerkkien ajallinen 

konteksti on vahvasti sidoksissa nykypäivään ja polttaviin puheenaiheisiin, eikä 

yhtymäkohtia kaukaiseen menneisyyteen ole juurikaan nähtävissä yksittäistä huomiota 

Irakin sodasta lukuun ottamatta. 

 

Taulukossa 3 vertaillaan Robertsin ja myöhemmän aineiston välillä niiden suhtautumista 

totuudenjälkeistä politiikkaa edeltäviin ja sitä mahdollistaviin ongelmiin. 
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Ongelmat Roberts Muut 

Järjestelmän rakenteelliset 

ongelmat yksilön 

näkökulmasta 

Epäloogiset ja 

tietämättömät äänestäjät, 

jotka omaksuvat mielipiteet 

ennen faktoja 

Henkilökohtainen 

maailmankuva ja yleinen 

piittaamattomuus 

totuudesta 

Järjestelmän rakenteelliset 

ongelmat puoluepolitiikan 

näkökulmasta 

(Republikaanien) vahva 

puoluekuri, Yhdysvaltain 

kaksipuoluejärjestelmä 

- 

Ongelmien aktiiviset 

mahdollistajat 

Erotuomarit, median 

keinotekoinen tasapaino 

Valtamedian 

epäonnistuminen, 

pirstoutuminen ja 

sosiaalisen median kasvu 

sekä epäluottamus eliittiin 

Taulukko 3. Totuudenjälkeisen politiikan rakenteelliset ongelmat. 

 

Taulukossa 3 näkyvät järjestelmän rakenteelliset ongelmat olen aineiston perusteella jakanut 

kahteen osioon: yksilöön ja puoluepolitiikkaan liittyviin ongelmiin. Rakenteellisilla 

ongelmilla tarkoitan asioita, joihin aineiston perusteella on vaikea tai jopa mahdoton 

vaikuttaa. Yksilöön liittyvät rakenteelliset ongelmat näyttäytyivät David Robertsin 

alkuperäisessä totuudenjälkeisen politiikan määritelmässä erityisesti äänestäjien tapana 

suhtautua epäloogisesti poliittisiin päätöksiin, mutta myös äänestäjäkunnan yleisenä 

tietämättömyytenä politiikasta. Robertsin jälkeisessä määritelmässä yksilö puolestaan 

nähtiin osana ongelmaa äänestäjien taipumuksena uskoa vain omaan maailmankuvaan 

sopiviin väitteisiin. Periaatteessa määritelmät ovat erittäin lähellä toisiaan, mutta Robertsin 

ajattelussa puolueiden toiminta näyttäytyy pääosin lähtökohtana yksilöiden 

maailmankuvalle, kun taas myöhemmän aineiston perusteella yksilö tekee omat valintansa 

itsenäisesti, mutta on altis näkemään vain oman kuplansa sisäisiä asioita. 

 

Puoluepolitiikan näkökulmasta Robertsin määritelmässä nousee esille Yhdysvaltain 

kaksipuoluejärjestelmästä johtuva vahva kahtiajako, jota Republikaaninen puolue on 

ymmärtänyt käyttää hyödykseen perustamalla koko aktiivisen politiikkansa vahvan 

puoluekurin taakse. Vahva puoluekuri syventää poliittisen polarisaation tuntua ja saa asiat 

näyttämään jakautuneemmilta kuin mitä ne oikeasti ovat. Robertsille puoluepoliittinen 

järjestelmä mahdollistaa totuudenjälkeisen politiikan käytön. Myöhemmän aineiston 
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perusteella puoluepoliittista tai muutakaan varsinaisen poliittisen järjestelmän ongelmallista 

osa-aluetta ei voinut aineiston perusteella identifioida. 

 

Ongelman aktiiviset mahdollistajat, eli ongelmat, joihin pystyy aktiivisesti vaikuttamaan, 

nousivat hyvin samankaltaisina esille. Robertsille pääsyyllinen oli erotuomareiden puute. 

Periaatteessa erotuomareiden ei tarvitse Robertsin kolumnien perusteella edustaa välttämättä 

mediaa, mutta median roolina on kuitenkin olla de facto erotuomari. Robertsin mukaan 

media on keinotekoiseen tasapainoon pyrkiessään epäonnistunut paljastamaan 

republikaanien poliittisen strategian keinot ja päämäärät, jonka seurauksena 

totuudenjälkeinen politiikka on päässyt valloilleen. Myöhemmässä aineistossa media nousi 

myös selvästi esille ongelman aktiivisena mahdollistaja, ja Robertsin ajatuksia mukaillen 

myös median keinotekoinen tasapaino nousi esille. Erona on myöhäisemmässä aineistossa 

esille tuotu huomio mediakentän pirstoutumisesta omiin poliittisiin leireihin sekä sosiaalisen 

median vahva rooli informaationvälityksessä. Lisäksi myös epäluottamus perinteisiin 

”eliitin” hallitsemiin instituutioihin, eli valtamediaan, asiantuntijoihin ja perinteisiin 

poliitikoihin oli selvästi esillä. 

 

Ominaisuus Roberts Muut 

Muuttunut ilmapiiri Vuosikymmeniä jatkunut Ei selkeää ajankohtaa 

Faktojen muuttunut luonne Subjektiiviset ”faktat” 

muodostetaan sopimaan 

omaan maailmankuvaan 

Faktat ovat painoarvoltaan 

toissijaisia ja ”faktat” 

subjektiivisia 

Seuraamusten puute Millään väitteillä ei ole 

seuraamuksia, kaikki on 

sallittua 

Millään väitteillä ei ole 

seuraamuksia, kaikki on 

sallittua 

Rasismi ja 

maahanmuuttokritiikki 

- Maahanmuutto ja 

siirtolaisuus vahvasti läsnä 

Strategista ja tietoista 

toimintaa 

Policyn irrottaminen 

retoriikasta, jatkuva 

dynaaminen 

vastakkainasettelu 

Tietoinen strategia olla 

välittämättä totuudesta ja 

puhuminen juuri 

kohdeyleisölle 

Taulukko 4. Totuudenjälkeisen politiikan varsinaiset ominaisuudet. 
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Taulukossa 4 vertailussa ovat totuudenjälkeisen politiikan varsinaiset ominaisuudet, jotka 

ovat seuranneet totuudenjälkeiseen politiikkaan liitettyjä rakenteellisia ongelmia. 

 

Muuttuneella ilmapiirillä tarkoitan aineistosta noussutta käsitystä siitä, milloin ilmapiirin 

katsotaan muuttuneen. David Robertsin aineistosta käy ilmi, että totuudenjälkeistä 

politiikkaa on Republikaanisen puolueen osalta harjoitettu ainakin ”vuosikymmeniä”, mutta 

tarkempaa ajankohtaa hän ei esitä. Myöhemmästä aineistosta sen sijaan ei ole suoraan 

nähtävissä selkeää ajankohtaa muutokselle. Monet kirjoittajat mainitsevat ilmapiirin 

”tuntuvan muuttuneen”, mutta tarkkaa ajankohtaa ei pysty luotettavasti arvioimaan. 

Toisaalta aiheiden painottuminen nykyaikaan ja monien kirjoittajien esille tuoma sosiaalisen 

median ja internetin kasvu osasyyllisenä totuudenjälkeisen politiikan ilmiöön vihjaa 

vahvasti muutoksen paikallistuvan 2000-luvulle. 

 

Faktojen käytännön luonne näyttäytyi Robertsin näkökulmasta osittain subjektiivisena, sillä 

hän mainitsi oikeiston luovan omaan maailmankuvaan sopivia ”faktoja” esimerkiksi oman 

median avulla. Todelliset faktat – Robertsin tapauksessa pääosin ilmastonmuutokseen 

liittyen – kuitenkin perustuvat Robertsin näkökulmasta tieteelliseen ja yleisesti hyväksyttyyn 

tietoon, eivätkä näin ollen ole luonteeltaan subjektiivisia tai tulkinnanvaraisia. 

Myöhemmässä aineistossa faktojen kaksi ulottuvuutta faktojen toissijaisuutena ja toisaalta 

subjektiivisina oman maailmankuvan tukijoina nousi selvästi esille. Pohjimmiltaan 

Robertsin ja myöhemmän aineiston välillä ei ollut faktojen roolin osalta kovin merkittävää 

eroa. Roberts ei suoraan sanonut faktojen menettäneen merkitystään poliittisessa 

keskustelussa, mutta tekstistä oli selvästi luettavissa huomio todellisten faktojen 

riittämättömyydestä poliittisessa keskustelussa. Huomionarvoisena seikkana Robertsille 

oikeiston omat ”faktat” toimivat pääosin puolueen strategiaa tukevina ja näin ollen sisältävät 

myös suurta vaihtelua tilanteesta riippuen. 

 

Seuraamusten puute oli läpi aineiston selvästi esillä ja esiintyi kauttaaltaan hyvin 

samanlaisena. Sekä Roberts että myöhemmät totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käyttäjät 

näkivät yleisesti ottaen todellisten seuraamusten loistavan poissaolollaan. Varsin yleinen 

mielipide oli, että törkeätkään valheet eivät aiheuta tuntuvia negatiivisia seurauksia väitteen 

esittäjälle, eivätkä väitteiden esittäjät näin ollen joudu vastuuseen väitteistään ja sitä kautta 

muuttamaan omaa strategiaansa. 
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Rasismi ja maahanmuuttokritiikki eivät olleet esillä Robertsin alkuperäisessä määritelmässä, 

vaan ne ovat esillä vain myöhemmässä aineistossa. Rasismin ja maahanmuuttokritiikin 

sisällyttäminen totuudenjälkeiseen politiikkaan on selvästi yhteydessä Trumpin 

presidentinvaalikampanjaan ja Brexit-ilmiöön. 

 

Strategisella ja tietoisella toiminnalla tarkoitan olosuhteiden huomioita vallitsevien 

olosuhteiden hyödyntämistä omien tarkoitusperien saavuttamiseen. David Robertsille 

republikaanien toiminta oli selvästi strategista, jonka tavoitteena on jo vuosikymmeniä ollut 

demokraattien politiikan asettaminen epäilyttävään ja kiistanalaiseen valoon omista 

poliittisista päämääristä riippumatta. Republikaanien strategia on ollut peilata demokraattien 

toimintaa ja asettua vastustamaan sitä yhtenäisenä rintamana, joka näyttäytyy käytännössä 

lainsäädännöllisen politiikan (policy) irrottamisena poliittisesta keskustelusta kokonaan. 

Robertsille tällaisen strategisen retoriikan hyödyntäminen näyttäytyi sarjana retorisia 

tehokeinoja ja eräänlaista dialektiikkaa, jossa vain lopputuloksella on väliä. 

 

Myös myöhemmän aineiston perusteella tietoinen totuudenjälkeisen politiikan strategia on 

selvästi läsnä ja näkyy ensisijaisesti poliitikkojen toimissa totuuden täydellisenä 

laiminlyöntinä. Strategiaan kuuluu olennaisena osana puhuminen suoraan kohdeyleisöön 

vetoavalla tavalla, joka näkyi joidenkin kirjoittajien mukaan myös tarkoituksellisena 

manipulaationa. Myöhemmästä aineistosta noussut strategia näyttäytyi vahvasti osana 

totuudenjälkeisten poliitikkojen henkilökohtaista toimintaa, eikä niinkään puolueeseen 

sidonnaisena. Kuitenkin myös myöhemmän aineiston perusteella on havaittavissa, että 

totuudenjälkeiseen politiikkaan yhdistetään strateginen retoriikka, koska se on tehokasta ja 

sillä saa selkeästi tuloksia aikaan. 

 

Molempien strategioiden perimmäinen olemus on nähtävissä ihmisiin vaikuttamisena. 

Robertsin totuudenjälkeisessä politiikassa tämä tapahtuu ensisijaisesti puoluepolitiikan 

kautta, jossa ihmiset kiinnittäytyvät mielipiteineen joko republikaaneihin tai 

demokraatteihin. Republikaanien strategian lopullinen päämäärä on saada demokraattien 

lainsäädännöllinen politiikka ja sitä kautta koko puolue näyttämään heikolta äänestäjien 

silmissä vastustamalla sitä järjestelmällisesti tilanteesta riippumatta. 

 

Myöhemmän aineiston perusteella strateginen vaikuttaminen puolestaan poikkeaa hieman 

Robertsin alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, sillä kirjoittajien painopiste on selvästi 
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median tai sosiaalisen median kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, jonka kohteena ovat 

äänestäjät suoraan. Tavoitteena ei siis ole jotain toista näkökulmaa edustavan poliittisen 

mielipiteen saattaminen kiistanalaiseksi, vaan pelkästään äänestäjien kosiskelu käyttämällä 

hyväksi vallitsevia yhteiskunnallisia ominaisuuksia, kuten huolta maahanmuutosta ja 

luottamuspulaa perinteisiä instituutioita kohtaan. Pohjimmiltaan ”moderni” 

totuudenjälkeinen politiikka on ihmisiin vaikuttamista alimman yhteisen nimittäjän turvin ja 

liittyy pääosin parlamentaarisen politiikan sijasta yksittäisiin tapahtumiin, kuten 

Yhdysvaltain 2012 ja 2016 presidentinvaaleihin ja Ison-Britannian EU-erosta käytyyn 

äänestykseen.  

 

5.1. Samankaltaiset käsitteet 

 

Sanaa post-truth – totuudenjälkeinen – on käytetty myös muissa yhteyksissä ennen kuin 

David Roberts keksi totuudenjälkeisen politiikan käsitteen vuonna 2010. Seuraavaksi käyn 

pikaisesti läpi kaksi samaan teemaan vahvasti liittyvää käsitettä. En analysoi näitä käsitteitä 

yhtä tarkasti kuin varsinaista aineistoa, sillä haluan pitää tutkimukseni pääosin 

totuudenjälkeisen politiikan varsinaisessa käsitteessä. On kuitenkin hyödyllistä käydä edes 

pintapuolisesti läpi samankaltaisia käsitteitä ja tällä tavalla tuoda ilmi aiheeseen liittyvää 

aikalaiskontekstia. 

 

Totuudenjälkeisen politiikan kanssa samankaltaisia käsitteitä on käytetty vuodesta 2004 

lähtien, jolloin Eric Alterman käytti kirjassaan When Presidents Lie käsitettä ”Post-Truth 

Presidency”, yhdistäen sen pääosin Yhdysvaltain silloiseen presidenttiin George W. Bushiin, 

joka Altermanin mukaan ei edes yrittänyt painottaa totuutta puheissaan, vaan koki 

helpommaksi rakentaa epärehellisyydellään kokonaan vaihtoehtoista todellisuutta. 

Altermanin mukaan Bushin vaihtoehtoisen todellisuuden luonne näyttäytyy varsinkin Irakin 

sodan myötä, jota perusteltiin Bushin johtaman länsiliittouman osalta olemattomilla 

joukkotuhoaseilla. Bushin lisäksi valheen leiman saavat osakseen Donald Rumsfeld, Dick 

Cheney ja Colin Powell, jotka kaikki välittivät Altermanin mukaan tietoisesti valheellista 

informaatiota sodan oikeutuksesta. (Alterman 2004, 294-295.) 

 

Myös Alterman kritisoi mediaa, sillä hänen mukaansa useat valtamedian edustajat, kuten 

New York Times, Washington Post ja CNN syyllistyivät selkeään avunantoon presidentti 

Bushin valheiden mahdollistamisessa vähätelleessään Bushin valheiden vakavuutta ja 
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tuodessaan esille totuuden paljastuttua ”tarkoituksen pyhittävän lopulta keinot”. Seuraus 

median kritiikittömästä suhtautumisesta Bushin valheisiin on Altermanin mukaan johtanut 

tilanteeseen, jossa presidentin totuudenmukaisuutta ei valvo enää kukaan. (Alterman 2004, 

303.) 

 

Bushin valehtelulla näyttää olleen lopulta ainakin joitain seurauksia, sillä Altermanin (2004, 

304-305) mukaan osallisena olleen median täytyi lopulta kiistattoman todistusaineiston 

edessä vaihtaa suuntaa ja tuoda totuus esille. George W. Bushille valehtelun hinta 

henkilökohtaisella tasolla oli kansan luottamuksen lasku, sillä kyselytutkimuksen mukaan 

vain 44 prosenttia amerikkalaisista piti Bushia totuuden selviämisen jälkeen ”luotettavana 

johtajana”. Toisaalta vain kaksi kuukautta kirjan julkaisun jälkeen presidentti Bush valittiin 

vaaleilla jatkokaudelle, voittaen demokraattien ehdokkaan John Kerryn. Valehtelu Irakin 

sotaa koskien ei lopulta realisoitunut minkäänlaisena poliittisena takaiskuna. 

 

Altermanin (2004, 306) mukaan suurimman kolauksen kuitenkin koki yhdysvaltalainen 

poliittinen järjestelmä, sillä Irak-kohu heikensi poliittisen johdon ja sotilastiedustelun 

uskottavuutta kansalaisten ja maailman johtajien silmissä huomattavasti. Altermanin 

huomiot kiinnittyvät näin myös nykypäivään ja varsinkin Brexit-keskusteluun, jossa 

luottamus virallisiin instituutioihin oli aineiston mukaan laskenut aiempien mokailujen ja 

epäonnistumisten seurauksena. 

 

Alterman myös pohtii syitä presidentti Bushin valehtelulle ja nostaa analyysissään esille 

Yhdysvaltain historiallisen painolastin, joka on velvoittanut Yhdysvallat toimimaan 

globaalina supervaltana. Esimerkiksi Woodrow Wilsonin ajatus Yhdysvalloista ”planeetan 

ainoana idealistisena valtiona”, jolla on velvollisuus vapauttaa maailma tuomalla koko 

planeetalle rauha ja vapaus, sekä Ronald Reaganin näkemys Yhdysvalloista ”jumalallisesta 

alkuperästä syntyneenä” moraalisena suunnannäyttäjänä ja demokratian globaalina 

puolustajana ovat Altermanin mukaan luoneet myös tuleville presidentille velvollisuuden 

toimia ”perinnön” velvoittamalla tavalla, mikä usein johtaa yksinkertaistamiseen ja 

valehteluun tarvittavien tekojen oikeuttamiseksi. Lisäksi, koska kukaan ei ole haastamassa 

presidenttien esittämiä valheita, valehtelusta on muodostunut helppo ja mukava ”maan 

tapa.” (Alterman 2004, 309-310.) 
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Altermanin mukaan oman ongelman tuo myös demokratian luonne itsessään. Walter 

Lippmanin havaintoihin nojaten hän argumentoi toimivan demokraattisen tasavallan 

vaativan äänestäjältä utopistisia kykyjä saada käsiinsä kaikki tarvittava tieto kaikesta 

olennaisesta liittyen politiikkaan, sekä lisäksi vielä pystyä ymmärtämään vastaanotettu 

informaatio täydellisesti. Tämä lisäksi edellyttää, että äänestäjää ylipäätään kiinnostaa 

poliittinen keskustelu näin suuressa skaalassa. Tämänkaltainen tilanne on Altermanin 

mukaan mahdoton saavuttaa, sillä kansalaisilla ei ole tällaiseen toimintaan aikaa tai 

kiinnostusta, eivätkä kansalaisten mielipiteet muutenkaan muodostu loogisesta 

objektiivisten faktojen kautta tapahtuvasta prosessista, vaan ne nojaavat tunnepitoisten 

ennakko-odotusten, yksinkertaistettujen mediaraporttien ja väärinymmärryksien 

värittämään kapeaan käsitykseen maailman todellisesta luonteesta. (Alterman 2004, 310-

311).  

 

Altermanin analyysi äänestäjästä on varsin samanlainen David Robertsin käsityksen kanssa, 

ja sisältää saman perusoletuksen, jossa suurelle osalle äänestäjiä voidaan puhua minkälaisia 

valheita tahansa, jos kukaan asiaan kykenevä ei niitä paljasta. Kansalaiset itse eivät tämän 

näkemyksen mukaan kykene muodostamaan luotettavaa kuvaa asioiden todellisesta 

luonteesta, eivätkä usein edes niin halua tehdä. Politiikan todellinen ymmärtäminen vaatii 

tässä valossa kansalaiselta paitsi valveutuneisuutta ja omistautuneisuutta, myös selkeää 

kiinnostusta ja kykyä selvittää asioiden todellista luonnetta. 

 

Myös muilta osin Altermanin ”post-truth presidency” yhdistyy myös 2010-luvun 

totuudenjälkeisen politiikan tematiikkaan. Valehtelu on Altermanille selvää tietoista ja 

strategista toimintaa siinä mielessä, että se nähdään helpoimpana vaihtoehtona perustella 

asioita. Jos kukaan ei ole haastamassa esitettyjä väitteitä, ne välittyvät eteenpäin totuutena, 

kuten Irakin sodan alkumetreillä tapahtui. Median rooli totuudenjälkeisen ilmapiirin 

mahdollistajana näyttäytyi Altermanin ajatuksissa samanlaisena kuin myöhemmässäkin 

aineistossa. Median rooli on toimia ”vallan vahtikoirana” ja tarkastaa poliitikkojen – 

Altermanin tapauksessa presidenttien – väitteitä ja käyttämiä perusteluita. 

 

Altermanin lisäksi myös Ralph Keyes, määritteli vuonna 2004 totuudenjälkeisen aikakauden 

koittaneen Yhdysvaltalaisessa poliittisessa keskustelussa kirjassaan The Post Truth Era. 

Keyesin mukaan poliitikot ja ihmiskunta ylipäätään ovat valehdelleet menneisyydessä, 

mutta aikaisempi valehtelu on sisältänyt epäröimistä, syyllisyydentuntoa ja häpeää ainakin 
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jollain tasolla. Keyesin mukaan muuttuneessa 2000-luvun valehtelussa valehtelu on 

järjestelmällistä ja häpeämätöntä. Lisäksi valehtelusta kiinni jääminen kuitataan usein vain 

pienenä liioitteluna, väärin artikuloimisena tai vahinkona. (Keyes 2004) 

 

Ralph Keyesin mukaan valehtelun käytännön luonne on muuttunut, mutta ”post-truth eran” 

määrittävin ominaisuus löytyy sen eettisestä puolesta ja moraalin muutoksesta. Keyesin 

mukaan nykypäivänä valehtelu ei ole ristiriidassa useiden ihmisten moraalin kanssa, joten 

se nähdään hyväksyttävänä keinona vaikuttaa (Keyes 2004). Keyesin havainto ihmisen 

moraalista politiikan kentällä on mielenkiintoinen ja yhdistyy selkeästi myös tässä 

tutkimuksessa kerättyyn ja analysoituun aineistoon, jossa häpeättömyys nousi yhtenä 

tekijänä esille. Moraalin subjektiivinen ja muuttuva luonne voisi todellakin osaltaan selittää 

ihmisten käyttäytymisen ”totuudenjälkeisessä” maailmassa. 

 

Samankaltaiset käsitteet vaikuttavat olevan varsin lähellä omasta aineistostani noussutta 

totuudenjälkeisen politiikan kontekstia ja myös niiden poliittinen konteksti liittyy läheisesti 

Yhdysvaltoihin ja äänestäjien käyttäytymiseen. Kenties kiinnostavin havainto on kuitenkin, 

että totuudenjälkeisyyden perusteemoja on käytetty jo 2000-luvun alussa, paljon ennen 

varsinaisen totuudenjälkeisen politiikan käsitteen esiintymistä David Robertsin 

kirjoituksissa.  Linkittyminen hyvin samankaltaiseen valehtelun strategian kritiikkiin vihjaa, 

että aiheesta käyty keskustelu saattaa olla osa laajempaa kokonaisuutta ja vuoden 2016 

tapahtumat totuudenjälkeisen politiikan käsitteen alla liittyvät tähän samaan jatkumoon. 
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6. TOTUUDESTA, FAKTOISTA JA VALEHTELUSTA 
 

 

Kuten tässä tutkimuksessa on selvitetty, totuudenjälkeisyyden kanssa korreloivat useat eri 

teemat, jotka ovat säilyneet jatkumona vuodesta 2004 vuoteen 2016. Vaikka käsitettä 

käytetään tutkimani aineiston eri osissa hieman eri tavalla ja varsinkin erilaisessa ajallisessa 

ja sosiaalisessa kontekstissa, on sille selvästi ominaista tulla käytetyksi nimenomaan 

politiikassa esiintyvän tietoisen valehtelun yhteydessä. Myös faktojen rooli säilyi mukana 

läpi aineiston ja varsinkin kritiikki faktojen subjektiivisuutta ja tieteellisen tiedon 

sivuuttamista kohtaan näyttäytyi yhtenä tärkeimmistä totuudenjälkeiseen politiikkaan 

liitetyistä osa-alueista. Näiden lisäksi totuudenjälkeiseen politiikkaan liitettiin suuria 

rakenteellisia ongelmia, kuten median epätyydyttävä toiminta poliitikkojen valheiden 

suitsemisessa ja toisaalta myös äänestäjien eräänlainen ”tyhmyys” uskoa näitä valheita. 

 

Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi edellä mainittuja seikkoja ja pyrin liittämään 

totuudenjälkeisen politiikan ympärillä käydyn keskustelun laajempaan historialliseen 

perspektiiviin, jonka myötä aiheesta nousee esille uusia tutkimuskysymyksiä ja 

mielenkiinnon kohteita. Tarkoitukseni ei ole paneutua aiheeseen syvällisesti, vaan 

pikemminkin raapaista pintaa ja osoittaa, että totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käytöstä 

esiin nousseista teemoista ja ominaisuuksista on mahdollista käydä kiinnostavaa 

historiallista keskustelua ja tutkimusta. 

 

6.1. Totuudesta ja faktoista 

 

Kautta aineiston nimenomaan faktojen rooli nousi esiin tärkeänä osana keskustelua 

totuudenjälkeisen politiikan ympärillä. Faktojen painoarvoa politiikassa moitittiin, samalla 

kun kritisoitiin omien subjektiivisten ”faktojen” tuomista esiin. Aineistosta on luettavissa, 

että usea kirjoittaja piti faktoja ikään kuin absoluuttisina totuuksina, joiden sivuuttamista ei 

voi millään tasolla ymmärtää, varsinkaan siitä näkökulmasta, että äänestäjät lopulta myös 

tuntuvat uskovan tällaista valheellista tietoa. Mistä sitten faktojen olemuksessa oikeastaan 

on kyse? 

Faktojen ja totuuden välisestä suhteesta voisi varmasti kirjoittaa kokonaan oman 

tutkimuksensa, joten en halua paneutua sen problematiikkaan enemmän kuin on tarpeen. Sen 



 
 

56 
 

sijaan aineiston perusteella noussut ymmärrys faktan käsitteestä mukailee sitä muotoa, joka 

löytyy myös useammasta sanakirjasta. Fakta on erään sanakirjamääritelmän mukaan ”asia, 

jonka tiedetään olevan tai joka on todistettu todeksi” (Oxford Dictionary 2018) ja toisen 

määritelmän mukaan ”tosiasia, seikka, tosio” (Kielitoimiston sanakirja 2018). Kolmas 

sanakirjamääritelmä puolestaan kertoo faktan olevan ”jotain jolla on todellinen 

olemassaolo” (Merriam-Webster 2018). Fakta-käsitteen sanakirjamääritelmän 

näkökulmasta faktat kiinnittyvät totuuteen samalla tavalla kuin ne kiinnittyivät siihen 

käyttämässäni aineistossa: käytännössä synonyymeina. Esimerkiksi David Robertsille faktat 

olivat osa tieteellisesti tuotettua totuutta, jolla on perusteltu esimerkiksi ilmastonmuutokseen 

liittyviä seikkoja. Tällä logiikalla faktat ovat osa totuutta ja totuus muodostuu puolestaan 

faktoista. Näin ollen myös faktojen täytyy olla totta. 

 

Aineistosta käy ilmi, että kritiikki äänestäjiä kohtaan osuu juuri äänestäjäkunnan käsitykseen 

faktoista. Joko väitteitä toistetaan niin pitkään, että niistä tulee äänestäjille faktoja, tai sitten 

äänestäjät valikoivat itselleen mieluisalta kuulostavia faktoja samaan tapaan kuin he etsivät 

kaupan hyllystä jotain hyvää syötävää. Faktat siis ymmärretään aineiston perusteella 

äänestäjien toimesta käytännössä subjektiivisina, liikkuvina ja tilanteesta riippuvaisina 

asioina, joista valitaan mieluisimmat tukemaan omia ennakkokäsitysten ohjaamia 

mielipiteitä. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi kehityssuunta, sillä Paul-Erik Korvelan 

(2016, 177) mukaan on jo varsin pitkään ollut tiedossa, että massat ovat manipuloitavissa 

demokraattisessa ympäristössä esitettyjen ideoiden taakse ilman erityisen hyviä perusteita. 

Samaan ajatukseen liittyen Bryan Garsten esittää, että julkinen keskustelu vaikuttaisi olevan 

usein erittäin polarisoivaa, jonka seurauksena valveutuneetkin ihmiset kaivautuvat joskus 

näkökulminensa omiin poteroihinsa ja vahvistavat niitä siellä lisää muiden samanhenkisten 

kanssa (Garsten 2006, 199.) 

 

Marcus Tullius Ciceron ajatuksissa ihmisen halu tavoitella totuutta näyttäytyi mitä 

omalaatuisimpana ominaisuutena muihin lajeihin verrattuna, eikä ihmisen hengen 

luonnollisimpaan olemukseen Ciceron mukaan kuulu noudattaa epäoikeudenmukaisia ja 

laittomia ohjeita elämässä (Cicero 1991, 6-7).  Mitta mitä totuudet sitten ovat? Platonille ne 

näyttäytyivät muuttumattomina ja ikuisina ideoina, Nietzschelle puolestaan pelkkinä 

erilaisina perspektiiveinä (Korvela 2016, 176). Totuutta on yritetty jahdata käytännössä 

ihmiskunnan intellektuaalisen historian alkuajoista lähtien ja esimerkiksi Aristoteleelle 

totuus liittyi hieman yksinkertaistaen esitetyn väitteen vastaavuuteen tosielämässä 
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(Aristoteles 1928, 1011b25). Jos väitetään veden olevan märkää ja tosielämän havaintojen 

perusteella näin todellakin voidaan todeta, on väite totta. Jos taas väitetään, että lehmät 

lentävät, mutta tosielämästä ei löydy tämän tueksi havaintoja, on väitteen oltava kaiken 

järjen mukaan valheellinen ja siten epätosi. 

 

Totuudenjälkeisen politiikan aineistosta nouseva totuudenjälkeiseen politiikkaan liitettyjen 

henkilöiden valheet ja niiden tarkastaminen voidaan osittain kiteyttää Aristoteleen hengessä 

juuri tällaiseen ilmiselvään valehteluun, jolla ei ole nähtävissä minkäänlaista totuuspohjaa. 

Jos antiikin Kreikassa pystyi tarkistamaan esimerkiksi väitteitä veden märkyydestä 

laskemalla kätensä vesisaaviin, pystyy modernissa yhteiskunnassa tarkistamaan väitteitä 

etsimällä todisteita vaikka internetistä. Esimerkiksi Donald Trumpin väitteitä seuraava 

Politifact on arvioinut Trumpin ”kärynneen” kymmeniä kertoja räikeistä valheista, joilla ei 

ole sivuston omissa selvityksissä havaittu mitään totuuspohjaa (Politifact 2018). Ihmiset siis 

seuraavat jatkuvasti poliitikkojen sanomisia ja pyrkivät arvioimaan omien havaintojen 

kautta väitteiden todenperäisyyttä. Jo pelkästään Washington Postin pyrkimys tarkistaa 

Trumpin sanomisia on johtanut heidän näkökulmastaan yli 5000:een väärään tai 

harhaanjohtavaan väitteeseen (Washington Post 2018). 

 

Tähän tiedon ja faktojen etsimiseen ilmiöön kiinnittyy mielestäni totuudenjälkeisen 

politiikan ydin. Koska ihmisillä on käytössään keinot etsiä ja tarkistaa faktoja, saattaa koko 

poliittinen ympäristö näyttäytyä yhtäkkiä täysin valheelliselta. Samalla on mahdollista 

esittää nietzscheläisittäin omia näkökulmia asiaan, kuten Politifact ja Washington Post ovat 

tehneet. Pyrkimyksenä saattaa olla jonkinlainen utopia objektiivisen totuuden löytämisestä, 

mutta Donald Trumpin hölmöilyjä mediasta lukiessa on myös hyvä pitää mielessä, että myös 

vastapuolen narratiivia kirjoittavat vain ihmiset. 

 

Kuten Korvelan ja Garstenin huomioista helposti manipuloitavista ja poteroihinsa 

kaivautuneista äärinäkökulmista voidaan päätellä, psykologian näkökulmasta ihmisillä on 

sisäänrakennettuna ominaisuuksia, jotka valmiiden ennakkoasenteiden avulla tukevat 

mielipiteiden polarisaatiota. Esimerkiksi vahvistusharha on kognitiivisen vääristymän 

tyyppi, joka tarkoittaa ihmisten taipumusta etsiä todistusaineistoa omien hypoteesiensa tai 

uskomustensa näkökulmasta. Oman hypoteesin totuudenmukaisuutta tai uskottavuutta ei 

haluta lähtökohtaisesti epäillä, sillä omaa hypoteesia tukevien todisteiden haaliminen on 

tehokas tapa näyttää olevansa oikeassa (Nickerson 1998, 211.) Toinen kognitiivisen 
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vääristymän tyyppi on miellettävyysheuristiikka, joka tarkoittaa päätösten tekemistä 

puutteelliseen todistusaineistoon nojaten (Dawes 2001, 62). Miellettävyysheuristiikkaan 

liittyy myös taipumus uskoa asioihin, jotka ovat läheisiä ja joita päivittäin kuulee. Mitä 

enemmän asioita toistaa, sitä todenmukaisemmilta ne tuntuvat (Dawes 2001, 102.) Tähän 

samaan keskusteluun liittyy jo aiemmin tässä tutkimuksessa mainittu George Lakoff, jonka 

mukaan äänestäjät valikoivat pitkälti omiin tarkoitusperiinsä ja omiin ”kehyksiin” sopivia 

faktoja. (Lakoff 2004, 17.) 

 

On mielenkiintoista huomata, että käyttämästäni aineistosta esimerkiksi Jonathan Eyal (The 

Straits Times 2016) otti kantaa juuri tähän nimenomaiseen ongelmaan, jossa asioita 

toistetaan niin kauan kunnes niistä tulee kuulijoiden mielestä totta. Samaten monet muutkin 

kirjoittajat tuntuivat perustavan kritiikkinsä nimenomaan ihmisten taipumukseen ajautua 

muun muassa edellä mainittujen kognitiivisten vääristymien vietäviksi, jolloin totuuden, 

faktojen ja todellisuuden välinen rajapinta hämärtyy. Tähän kritiikkiin yhdistyi aineistossa 

myös sosiaalisen median erilaiset personoivat algoritmit, joiden katsottiin vain pahentavan 

ongelmaa. Taitava poliitikko voi tästä näkökulmasta katsottuna hyvillä retorisilla valinnoilla 

manipuloida äänestäjiä ihmisten perustavimpien psykologisten ominaisuuksien kautta. 

Toisaalta myös poliitikko voi aidosti uskoa väitteisiinsä, sillä myös hän saattaa olla 

kognitiivisen vääristymän uhri.  

 

6.2. Valehtelua vai retoriikkaa? 
 

On hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, missä valehtelun ja retoriikan välinen raja oikeastaan 

menee. Valehtelu on ollut todistetusti osa politiikkaa jo sen aikaisimmista ajoista lähtien ja 

onkin oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus, että valheelliset menetelmät on yhdistetty 

politiikan harjoittamisesta käytyyn keskusteluun eri aikakausina. Samalla on kuitenkin 

pidettävä retoriikan rooli keskustelussa aktiivisesti mukana ja mietittävä valehtelun ja 

retoriikan suhdetta toisiinsa. 

 

Tietoisesta valehtelusta politiikan välineenä on kirjoittanut jo Platon teoksessaan Valtio, 

jossa hän pohtii valehtelun olevan ihannevaltiossa sallittua ainoastaan vartijaluokalle, mikäli 

yhteinen hyvä sitä edellyttää. Muille yhteiskuntaluokille valehtelu sen sijaan oli tiukasti 

kiellettyä (Platon 1968, 389b-c.) Platonille totuus itsessään ei ole moraalinen periaate, vaan 
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se on alisteinen oikein toimimiselle. Toden puhumisen tai valehtelun moraalinen oikeutus 

tulee siis siitä, mikä on paras tapa toimia lopputuloksen kannalta. (Wiles 2009, 2.) 

 

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseen Platon liittyen esittelee ”jalon valheen” käsitteen 

Sokrateen Glaukonille kertomansa tarinan kautta. Tarinassa Sokrates osoittaa, että valtion 

sisäisen harmonian säilyttämiseen pyrkivä myytti yliluonnollisesta voimasta kaiken elämän 

perustana voidaan oikeuttaa jalon valheen kautta, sillä sen käytännön vaikutus kansalaisten 

hyvinvointiin on positiivinen ja se saa heidät samalla välittämään paitsi valtiosta, myös 

toisistaan. (Platon 414c-415d.) Platonin ajatusmallissa tarkoitus näin ollen pyhittää keinot, 

mutta kansalaisia luonnollisesti myös pidetään tiukasti ohjauksessa. Myyteillä, eli valheilla, 

voidaan oikeuttaa tästä näkökulmasta esimerkiksi ihannevaltion luokkajärjestelmän 

olemassaolo. Platonin tapauksessa kyse on siis eräänlaisesta uskonnon ja yliluonnollisen 

kautta tapahtuvasta ihmisten hallinnasta, jossa tarkoituksena on ylläpitää haluttua 

yhteiskuntajärjestystä. Ehkäpä samankaltainen myyttiin perustuva yhteiskunta voisi olla 

nykyaikana Pohjois-Korea, jota Kim-dynastia on hallinnut vahvaan henkilökulttiin 

perustuvan Juche-aatteen avulla jo vuosikymmeniä ja jossa maan ensimmäinen presidentti, 

Kim Il-Sung, on nostettu käytännössä jumalan asemaan (Cumings 1997, 411.) 

 

Platonin hengessä voisi myös ajatella Brexit-kannattajien tai presidentti Donald Trumpin 

perättömien väitteiden olevan tästä näkökulmasta jaloja valheita, sillä he saattavat itse nähdä 

lopputuloksen yhteiskunnan kannalta positiivisena. Edelliseen kappaleeseen viitaten myös 

erilaiset kognitiiviset vääristymät saattavat vaikuttaa asiaan. Yliluonnollisuus suhteellisen 

vapaassa ja sekularisoituvassa läntisessä maailmassa ei valheen kivijalkana välttämättä toimi 

yhtä vahvasti kuin ennen. Sen onkin saattanut korvata ennakkoluulojen värittämät 

mielikuvat ja niiden vahvistaminen, kuten on huomattavissa Brexitin ja Donald Trumpin 

vaalikampanjan kontekstista, jossa väitetysti valheelliset tarinat maahanmuutosta ja sen 

tuomista ongelmista on otettu selvästi oman argumentaation tueksi oman päämäärän 

saavuttamista varten. 

 

Vaikka Platon hyväksyikin jalon valheen periaatteen valtionsa eheyden säilyttämiseksi, hän 

itse kritisoi sofistien käyttämää retoriikkaa, jonka tarkoituksena on ainoastaan saada 

kumottua vastapuolen argumentit tekemällä retorisia siirtoja riippumatta niiden 

totuudenmukaisuudesta (Korvela 2016, 176).  Platonin kritisoimat sofistit painottivat 

dialektiikassa kykyä kääntää asioita päälaelleen ja hyödyntää kielen tuottamaa petosta 
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kuulijan korvissa, hyödyntäen varsinkin kuulijan tunnereaktioita (Haapanen 1996, 25). 

Platon pyrki sen sijaan omassa ajattelussaan ensisijaisesti muuttumattomaan totuuteen, eikä 

hyväksynyt pelkän retoriikan roolia politiikassa (Korvela 2016, 176). Toisaalta on esitetty 

väitteitä, että myös Platon itse sortui retoriikan hyödyntämiseen omassa argumentaatiossaan 

(Haapanen 1996, 25). 

 

Puolestaan Platonin oppilaalle, Aristoteleelle, valheet eivät välttämättä näyttäytyneet yhtä 

mustavalkoisina, vaan niiden tuomittavuuden aste oli osittain sidottu oikeudenmukaisuuden 

hyveeseen. Häpeälliset valheet, jotka auttoivat esittäjäänsä saamaan ahneuden ajamana 

epäreilua etua muihin ja näin ollen vahingoittivat yhteiskuntaa, olivat Aristoteleen 

ajattelussa nähtävissä epäoikeudenmukaisia ja täten erityisen tuomittavina tekoina. 

(Zembaty 1993, 9-10.) Kuitenkin on huomattava, että yksi Aristoteleen esittelemistä 

hyveistä on juurikin totuudenmukaisuus ja Aristoteleelle totuudenmukaisuuden ja 

valheellisuuden välinen dilemma kytkeytyi vahvasti ihmisen olemukseen. 

Totuudenmukainen ihminen kulkee keskitietä, eikä väitä olevansa jotain muuta kuin mitä 

on. Valheellinen ihminen puolestaan kulkee äärilaitaa ja esittää omahyväisesti olevansa 

jotain paljon suurempaa kuin mihin olisi rahkeita. Itseään vähättelevä, ”ironinen” henkilö 

puolestaan löytyy toiselta äärilaidalta. Aristoteles arvosti laajalti totuudenmukaisuutta, mutta 

koki vaatimattomamman ja mahtipontisuutta välttelevän puhetavan tilanteesta riippuen 

paremmaksi vaihtoehdoksi. (Aristoteles 2012, 267-268.) 

 

Aristoteleen tutkimuksissa järkeily jakautuu kahteen osioon, analytiikkaan ja dialektiikkaan. 

Analytiikka pyrkii loogisen päättelyn kautta pohtimaan ja määrittämään totuuksia, kun taas 

dialektiikka on nähtävissä enemmänkin mielipiteiden vaihtona. Dialektiikan välityksellä 

pystyttiin ottamaan kantaa esimerkiksi kysymyksiin eri hallintomuotojen paremmuudesta tai 

maailman äärettömyydestä. Dialektiikan tarkoitus olikin suostutella tai vakuuttaa 

kanssapuhujaa oman mielipiteensä oikeellisuudesta. (Perelman 1982, 1-2.) Aristoteleen 

havainnoimia erilaisia suostuttelukeinoja ovat ethos, pathos ja logos, eli olemuksesta, 

tunteesta ja järjestä kumpuavat argumentaation keinot. (Haapanen 1996, 31). Varsinkin 

tunteisiin vetoavia keinoja Aristoteles itse kritisoi, ja hänen ajatustensa voi nähdä eroavan 

sofistien harjoittamasta vastineesta varsinkin niiltä osin, että se pyrki vetoamaan tunteiden 

sijasta järkeen (Haapanen 1996, 26)  
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Tunteisiin vetoamisen kontekstissa aiheeseen liittyvät omalta osaltaan myös antiikin 

Kreikan demagogit – suositut poliitikot, jotka käyttivät hyväkseen ihmisten tunteita ja 

intohimoja omien poliittisten päämääriensä saavuttamiseen. Alkuperäinen käsite 

demagogos, kirjaimellisesti ”kansan johtaja”, nousi esille ateenalaisten puheessa kuvaamaan 

poliittisesti ja sotilaallisesti korkea-arvoista poliitikkoa, joka paitsi edusti kansaa, myös johti 

sitä ja vaikutti sen mielipiteisiin. Toisin kuin sanan myöhemmällä merkityksellä, ei 

alkuperäisellä demagogin määritelmällä ollut negatiivista sävyä. Tunnetuimpana 

alkuperäisen demagogin ruumiillistumana voidaan pitää Periclestä. (Samons 2004, 43.) 

Myöhemmän määritelmän mukaan antiikin Kreikan demagogi toimi käytännössä 

päinvastoin kuin alkuperäiset ”kansan johtajat”, kertoen kansalle juuri sen mitä he halusivat 

kuulla ja varmistaen oman paikkansa politiikassa myös jatkossa (Samons 2004, 44-45). 

 

Demagogit käsitteen negatiivisessa merkityksessä nousevat pinnalle saadessaan yhteyden 

valtaa pitävään äänestäjäkuntaan, yleensä jakaen kansan syvien rivien vihan ”eliittiä” tai 

vallassa olevia poliittisia johtajia kohtaan (Signer 2009, 34). Vuonna 1838 yhdysvaltalainen 

kirjailija James Fenimore Cooper määritteli demagogin ”rahvaan johtajaksi”, joka täyttää 

neljä kriteeriä: demagogi asemoi itsensä ”kansanmieheksi”, saa voimakkaan yhteyden 

kansan tuntemuksiin, käyttää tätä yhteyttä omien tarkoitusperiensä saavuttamiseen ja lopulta 

pyrkii haastamaan koko vanhan poliittisen järjestelmän ja sen toimintaperiaatteet. Virginian 

yliopiston professori James Ceaser puolestaan on jakanut demagogian kahteen lokeroon: 

”kovaan” ja ”pehmeään” demagogiaan. ”Kovat” demagogit koittavat aktiivisesti vedota 

ihmisten intohimoihin luomalla vastakkainasettelua, kun taas ”pehmeät” demagogit 

käyttävät mielistelyä ja lupaavat kuulijoilleen mahdottomia. (Signer 2009, 35.) Demagogeja 

on Bryan Garstenin mukaan tunnistettavissa myös nykypolitiikasta, koska ne ovat 

demokratian sisäänrakennettu ominaisuus, näin ollen ainoa keino päästä heistä eroon on 

tuhota demokratian keskeisimmät perusperiaatteet (Garsten 2006, 200). 

 

Demagogeista niiden myöhemmässä ja varsin negatiivisessa merkityksessä puhuttaessa 

myös omasta aineistostani esiin nousseet yksittäiset poliitikot näyttäytyvät tästä 

näkökulmasta vahvasti demagogisina. Nykyajan käsitys populisteista on usein yhdistetty 

Brexit-poliitikkoihin ja presidentti Donald Trumpiin, jotka varmasti usean vastustajan 

mielestä syyllistyvät luomaan tarkoituksella vastakkainasettelua hyödyntämällä ihmisten 

ennakkoluuloja, samalla kun lupaavat liikoja vaikkapa tulevaisuuden työllisyysasteen 

suhteen. Tähän ilmiöön kytkeytyvät vahvasti myös ajatukset klassisesta dialektiikasta ja 
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suostuttelusta, joka Aristoteleen ethosta, pathosta ja logosta sivuten näyttäytyy myös 

nykyajan retoriikassa. Puhujat, kuten Donald Trump, pyrkivät olemaan vakuuttavia 

esiintyessään. Olemus tai lavakarisma on poliitikolle ensisijaisen tärkeä ominaisuus eleineen 

ja puhetyyleineen, puhumattakaan poliitikon henkilökohtaisesta yleiskuvasta yleisönsä 

edessä. Poliitikot haluavat myös sanojensa vaikuttavan, joten he valikoivat tarkasti oikean 

strategian ja yhdistelevät sekä tunteen että järkeen perustuvia argumentteja sujuvasti 

sekaisin. 

 

Valehtelu ja retoriikka ovat siis omalta osaltaan olleet yhteydessä toisiinsa jo antiikista 

lähtien. Strateginen valheellisuus pelkästään argumentaation välineenä on perua sofistien 

aikakaudelta ja totuudenmukaisuuden tavoittelu ihanteena on läsnä sekä Platonilla että 

Aristoteleella. Toisaalta varsinkin Platonin ajatusten osalta jalon valheen problematiikka 

heijastelee myös nykypäivän ongelmia. Kenties ideaalina on retoriikan pitäytyminen 

järkiperusteisessa ja totuudenmukaisessa argumentaatiossa, mutta jos tarkoitus on pyhittänyt 

valtaa pitävien ajatuksissa keinot hallita valtakuntaa jo Platonin aikana, ei ole varsinainen 

ihme, että ”sofistinen” retoriikka tai tietoinen strategia käyttää valheellisia argumentteja on 

saanut taakseen valtaa myös nykyaikana. Onkin hyvin mahdollista, että tämänkaltainen 

toiminta on vain pysyvä osa ihmisten välistä poliittista toimintaa. 

 

Tarkoitus on pyhittänyt esimerkiksi Yhdysvaltojen johtajilla keinot muun muassa presidentti 

George W. Bushin päätöksessä valehdella kansalaisilleen ja koko maailmalle Irakin 

joukkotuhoaseista 2000 -luvun alussa. Sama on käynyt myös Vietnamin sodan oikeutukseen 

liittyen, jolloin presidentti Lyndon B. Johnson valehteli Tonkininlahden välikohtauksesta. 

Kun suuret johtajat valehtelevat, on kyseessä usein jopa eräänlainen moraalinen velvollisuus 

valehdella. Monesti taustalla saattaa olla pyrkimys suojella omaa kansakuntaa ja toimia sen 

etujen mukaisesti (Mearsheimer 2011, 6-7.) Yhdysvaltojen poliittisessa keskustelussa 

tapahtuvaa valehtelua tutkimut John Mearsheimer toteaakin, että valehtelu on usein tuomittu 

häpeällisenä käytöksenä, mutta se on silti läpi Yhdysvaltain historian ollut kätevä väline 

monenlaisiin tilanteisiin niin sisä- kuin ulkopolitiikassakin (Mearsheimer 2011, 99).  

 

Hannah Arendtin mukaan valehtelu on ollut historian alusta saakka yleisesti hyväksytty tapa 

toimia politiikassa (Arendt 1972, 4). Valehtelu toimii näennäisesti, sillä valehtelija pystyy 

rakentamaan yleisönsä odotusten mukaisen tarinan jo etukäteen, jolloin valheet näyttäytyvät 

monesti uskottavampina kuin itse todellisuus. Arendtin mukaan valehtelijan on kuitenkin 
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normaalitilanteessa mahdotonta vältellä ”faktuaalisuuden valtavaa suuruutta” loputtomiin, 

eikä voi näin ollen jatkaa valehtelua pysyvänä toimintaperiaatteena ilman kiinnijäämistä. 

Edes totalitaristisissa valtioissa valehtelu ei Arendtin mukaan pysty jatkumaan, vaan 

muuttuu lopulta haitalliseksi. (Arendt 1972, 6-7.) 

 

Totuudenjälkeisen politiikan käsitteen tarkasteleminen totuuden ja retoriikan historiallisesta 

näkökulmasta osoittaa, että se kytkeytyy omalta osaltaan politiikan perimmäisten 

kysymysten äärelle. On perusteltua esittää, että totuuden, valheen ja retoriikan välinen suhde 

on ollut olemassa jo antiikin poliittisesta keskustelusta lähtien, ja varsinkin Platonin kritiikki 

sofisteja kohtaan asettuu käytännössä täysin David Robertsin muutama vuosituhat 

myöhemmin esittämään kritiikkiin republikaanien strategiasta tehdä politiikkaa. 

 

On mielenkiintoista tarkastella nykypolitiikassa tapahtuvaa valehtelua myös Arendtin 

näkökulmasta, jossa valehtelu saavuttaa lopulta aina kriittisen pisteensä, jonka jälkeen sen 

jatkaminen ei ole enää valehtelijan itsensä kannalta järkevää. Jo nyt faktantarkastajat 

peräänkuuluttavat faktuaalisuuden roolia politiikassa, mutta seuraamuksia ei näytä tällä 

hetkellä olevan. Nähtäväksi jää, onko modernin totuudenjälkeisen poliitikon vääjäämätön 

kohtalo jäädä lopulta kiinni valheistaan, vai onko faktojen subjektiivinen luonne 

nykyaikaisen tietoyhteiskunnan kontekstissa muuttanut poliittista ilmapiiriä pysyvästi. 
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7. LOPPUPÄÄTELMÄT 
 

 

Esitin tämän tutkimuksen alussa kolme tutkimuskysymystä, joihin lähdin hakemaan 

vastauksia. Nuo tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Missä kontekstissa totuudenjälkeisen politiikan käsitettä käytetään? 

2. Minkälaisia ominaisuuksia tai ongelmia totuudenjälkeisen politiikan käsitteeseen 

yhdistetään? 

3. Miten totuudenjälkeisen politiikan käsitteen käyttö on muuttunut aineistojen osien 

välillä? 

4. Miten totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ominaisuudet ja ongelmat kiinnittyvät 

aiheesta käytyyn historialliseen keskusteluun? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta on tutkimuksen perusteella todettavissa, että 

totuudenjälkeisen politiikan käsitettä käytettiin aineistossa useampaan eri kontekstiin 

sidottuna. Aineiston ensimmäisestä osasta, totuudenjälkeinen politiikka 1.0:sta esille nousi 

käsitteen kytkeminen yhdysvaltalaiseen sisäpoliittiseen kontekstiin. Republikaaninen 

puolue näyttäytyi David Robertsille strategisia retoriikan keinoja käyttävänä poliittisen 

ilmapiirin hyväksikäyttäjänä, joka polarisoi poliittista keskustelua tarkoituksella ja tällä 

tavoin pystyy asettamaan demokraattisen puolueen lakiesitykset arveluttavaan valoon. 

 

Totuudenjälkeinen politiikka 2.0 taas muodostui median toimesta tuotettuihin kirjoituksiin, 

jotka käsittelivät omasta näkökulmastaan totuudenjälkeisen politiikan käsitettä. Tämän 

aineiston osan kohdalla käsitteen kontekstiin liitettiin erittäin vahvasti Yhdysvaltain vuoden 

2016 presidentinvaalit ja Donald Trump, sekä Ison-Britannian ero Euroopan Unionista 

siihen liittyvine poliitikkoineen. Aineiston jälkimmäisen puoliskon konteksti sijoittui 

vahvasti nimenomaan vuoden 2016 tapahtumiin, mutta myös Yhdysvaltain vuoden 2012 

presidentinvaalit, Mitt Romney ja republikaaninen puolue yleisesti liitettiin ajoittain 

mukaan. Osana kolmatta tutkimuskysymystä voidaan todeta, että suurin ero aineistojen 

välillä löytyy nimenomaan käsitteiden yhteydessä käytetystä kontekstista. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta sekä aineiston ensimmäisessä että toisessa osiossa 

totuudenjälkeisen politiikkaan yhdistettiin samankaltaisia perusongelmia ja -ominaisuuksia. 
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Ongelmia olivat järjestelmän rakenteelliset ongelmat ja niiden mahdollistajat, kuten 

äänestäjien taipumus olla piittaamatta totuudesta ja median epäonnistuminen erotuomarin 

roolissa, jonka myötä totuudenjälkeinen politiikka on saanut lisää elintilaa. Lisäksi varsinkin 

Roberts liitti aiheeseen myös Yhdysvaltain kaksipuoluejärjestelmästä johtuvan 

partisaanipolitiikan, joka on antanut republikaaniselle puolueelle toimia strategisesti 

demokraatteja vastaan. Totuudenjälkeiseen politiikkaan liitetyt ominaisuudet myös 

näyttäytyivät hyvin vahvasti samanlaisina, painottaen faktojen muuttunutta luonnetta 

poliittisessa keskustelussa, seuraamusten puutetta sekä tietoista strategiaa toimia 

valheellisesti poliittisella kentällä. Lisäksi aineiston jälkimmäinen puolisko nosti esiin 

maahanmuuttoon ja rasismiin liittyviä teemoja. Käsitteen käytön muutoksen näkökulmasta 

aineiston jälkimmäinen puolisko painotti enemmän median tai sosiaalisen median kautta 

tapahtuvaa vuorovaikutusta, eli tavoittivat äänestäjänsä suoraan, kun taas David Robertsille 

kyse oli ennemminkin puolueiden välisestä keskustelusta parlamentaarisella tasolla. 

 

Neljäs tutkimuskysymys keskittyi totuudenjälkeisestä politiikasta kumpuavien teemojen 

historialliseen kiinnittymiseen. Kävin läpi historiallista keskustelua faktojen, totuuden, 

valehtelun ja retoriikan käsitteiden osalta. Aineiston perusteella muodostunut 

totuudenjälkeisen politiikan problematiikka näyttäytyi historiallisessa valossa varsin tutulta 

ja kiinnittyikin vahvasti esimerkiksi Platonin ja Aristoteleen osalta antiikin ajan poliittiseen 

keskusteluun dialektiikasta ja vaikuttamisesta, sekä yleisimmin käsitykseen demagogeista, 

jotka mielistelevät ja manipuloivat kuulijoitaan.  Faktojen osalta aiheeseen liittyi myös 

psykologinen näkökulma ihmisen kognitiivisista häiriöistä, jotka omalta osaltaan saattavat 

vaikuttaa ihmisten käsityksiin totuudesta ja faktoista. 

 

Tämän tutkimuksen myötä tutkimusvaje totuudenjälkeisen politiikan käsitteen ympärillä on 

toivottavasti edes hieman vähentynyt. Ei silti voida väittää, etteikö kyseessä olisi kuitenkin 

vain pintaraapaisu tutkittuun aiheeseen, mikä jättää paljon mahdollisuuksia 

jatkotutkimukseen tulevaisuudessa. Tutkimus saavutti kuitenkin päämääränsä ja pystyi 

vastaamaan sille esitettyihin tutkimuskysymyksiin, joten sen tehtävän voidaan katsoa olevan 

suoritettu. Tämä tutkimus näyttäytyy totuudenjälkeisen politiikan tutkimuksen aihepiirissä 

kontribuutiona ensisijaisesti oman aineistonsa kontekstiin, ominaisuuksiin ja ongelmiin. 

Tutkimuksen perusteella voi tehdä jossain määrin yleistettäviä havaintoja esimerkiksi 

faktojen roolista, ja retorisista strategioista, jotka selvästi kuuluvat totuudenjälkeisen 

politiikan käsitteeseen laajemminkin. On kuitenkin hyödyllisempää ajatella tutkimustuloksia 
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diakronisena katsauksena juuri tiettyihin hetkiin käsitteen historiassa. Jatkotutkimuksen 

osalta avautuukin tästä näkökulmasta mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisen ja eri ajassa 

esiintyvän aineiston suhteen. Totuudenjälkeisen politiikan käsite mitä ilmeisimmin on 

pysymässä käytössä, joten uutta potentiaalista materiaalia jatkotutkimusta varten on 

jatkuvasti kehittymässä lisää. 

 

Jatkotutkimuksen aiheita voivat olla myös totuudenjälkeisestä politiikasta kummunneet 

ominaisuudet, ongelmat ja muut huomiot, joita on mahdollista peilata historiallista taustaa 

vasten. Totuus, faktat ja retoriset strategiat aihepiireinä ovat varsin rikkaita kirjallisuuden ja 

muun tutkimuksen suhteen, joten totuudenjälkeisen politiikan tutkiminen enemmän 

kirjallisuuspainotteisesta näkökulmasta on varmasti yksi kiinnostavimmista mahdollisista 

jatkotutkimuksen teemoista. 
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