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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

 

“The struggle over the things we say and do through the Internet is now a political 

struggle of our times, and so is the Internet itself” (Isin & Ruppert 2015: 2). 

 

Se, mitä internetissä sanotaan ja tehdään, on tunkeutunut monien ihmisten elämien jokaiselle osa-

alueelle. Maailmanlaajuinen keskustelu digitaalisen elämän sosiaalisista, taloudellisista sekä 

kulttuurisista seurauksista on ollut vauhdissa jo viimeiset parikymmentä vuotta. (Isin & Ruppert 

2015: 1.) Politiikka on muuttunut muun muassa internetin vaikutuksesta siten, että kansalaisilla on 

mahdollisuuksia osallistua politiikan pelikentälle muillakin tavoilla kuin perinteisesti äänestämisen, 

puoluetoiminnan tai järjestöaktiivisuuden kautta. Löysin innostuksen yhteiskunnallisiin ja 

poliittisiin kysymyksiin kunnolla vasta alkaessani opiskella valtio-oppia sivuaineena. Tenttikirjoja 

lukiessani löysin itselleni aiheen kandidaatin tutkielmaan, jonka tein poliittisesta kuluttamisesta, eli 

siitä, miten tuotteet muuttuvat tietoisen kuluttamisen kautta politiikan välineiksi. Poliittinen 

osallistuminen on siitä asti ollut politiikan osa-alue, joka on erityisesti kiinnostanut minua.  Graduni 

aiheeksi valikoituikin siis se, miten ihmiset osallistuvat politiikkaan internetin välityksellä, eli 

digitaalinen poliittinen osallistuminen sekä, miten digitaalinen poliittinen osallistuminen linkittyy 

muuhun poliittiseen osallistumiseen. Aihe on hyvin laaja, sillä tällaisenaan se voi käsittää melkein 

minkä tahansa internetissä tapahtuvan toiminnan ja vuorovaikutuksen poliittisena keskusteluja sekä 

poliittisena osallistumisena. Aiheen laajuuden vuoksi olen rajannut sen koskemaan 

sukupuolineutraalin avioliiton ympärillä verkossa käytävää keskustelua. Avioliittolakiin voidaan 

viitata sekä puhumalla siitä tasa-arvoisena tai sukupuolineutraalina. Kumpikaan nimityksistä ei 

sinällään ole täysin neutraali, mutta tutkimuksessani käytän muotoa sukupuolineutraali 

avioliittolaki. 

Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä jo sen takia, että laki sukupuolineutraalista avioliitosta on 

ensimmäinen kansalaisaloite, joka on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Aihe on itselleni tärkeä 

myös sen takia, että olen internetissä ja sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen poliittisissa 

kysymyksissä ja näen osallistumisen politiikkaan internetin välityksellä olevan tärkeä osa omaa 

elämääni. Sukupuolineutraali avioliitto valikoitui aiheekseni osaksi sen takia, että se on itselleni 

tärkeä poliittinen kysymys, koska koen kaikki tasa-arvokysymykset itselleni tärkeiksi asioiksi, 
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joiden puolesta haluan taistella. Poliittisen osallistumisen rajaaminen pelkäksi äänestämiseksi on 

aivan liian kapea määritelmä, sillä mielestäni politiikkaa löytyy kaikkialta ympäriltämme ja siihen 

osallistuminen ei vaadi valtion instituutioita. Lukeudun itse niihin, joiden mielestä henkilökohtainen 

on poliittista.  

Sosiaalisella medialla on hyvät puolensa ja yhden niistä voidaan sanoa olevan sosiaalisen 

median kyky tuoda yhteen nopealla aikavälillä suuri määrä ihmisiä tietyn asian tiimoilta. Hyviä 

esimerkkejä lähimenneisyyden sosiaalisen median kampanjoista ovat muun muassa 

kehitysyhteistyö eurooppalaisen teemavuoden Haluan maailman-kampanja, jonka tarkoituksena on 

haastaa nuoria miettimään sitä, millaisessa maailmassa he haluavat elää. Meillä on unelma-

mielenosoitus on toinen hyvä esimerkki sosiaalisen median kyvystä herättää kansalaiset 

osallistumaan poliittiseen keskusteluun. Mielenosoitus lähti liikkeelle perussuomalaisten 

kansanedustaja Olli Immosen Facebook-päivityksestä ja keräsi esimerkiksi Helsinkiin yli 10 000 

osallistujaa osoittamaan mieltään rasismia vastaan. Sukupuolineutraali avioliittolaki on itsessäänkin 

alun perin lähtenyt liikkeelle sosiaalisen median kautta Tahdon2013-liikkeen avulla. 

Digitaalisen poliittisen osallistumisen tutkiminen on mielestäni tärkeää myös sen takia, että 

sosiaalisessa mediassa on helppo joutua samanmielisyysharhaan. YLE:n toimittajan Meeri 

Niinistön (2015) mukaan sosiaalisessa mediassa on viime aikoina levinnyt siivousilmiö, jossa 

monet poistavat Facebookistaan ystävät, jotka ovat eri mieltä. Tämä puolestaan voi johtaa 

samanmielisyyskuplaan, jossa ei altistuta väärille mielipiteille. YLE:n toimittajan Veli-Pekka 

Hämäläisen (2016) mukaan erityisesti Facebookin algoritmin avulla käyttäjistä tiedetään paljon 

seuraamalla mitä klikkaamme, mistä tykkäämme ja mitä päivitystä pysähdymme katsomaan 

tarkemmin. Tämän perusteella Facebookin kehittäjät pystyvät nopeasti tarkastelemaan sitä, mistä 

olemme kiinnostuneita ja ketkä ystävistämme ovat tärkeimpiä. Hämäläisen mielestä kaikki muu 

jättäytyy taka-alalle niin, että emme ehkä edes huomaa, kuinka iso osa mahdollisista ihmisistä sekä 

seuraamistamme sivuista on meille piilossa.  

Antropologiassa virtuaalisuutta 1 on tutkinut esimerkiksi Nardi (2010; 2015: 16), jonka 

tutkimus keskittyi videopeliin nimeltä World of Warcraft sekä siihen, kuinka pelillä ei ollut selkeitä 

rajoja, jotka olisivat päättyneet sovellukseen nimeltä World of Warcraft. Sen sijaan peliä tuotettiin 

jatkuvasti tiheässä verkostossa, johon kuuluivat muun muassa blogit, YouTube videot, pelioppaat 

sekä pelaajien keskustelufoorumit. Digitaaliseen etnografiaan erikoistuneista antropologeista on 

______ 

1 ”Virtual is constructed, in this review, as human activity mediated through multiple digital technologies, including 

Internet telephony and video, instant messaging, blogging, social media, games, online worlds, forums, chat channels, 

listservs, podcasts, logs, and databases” (Nardi 2015: 16). 
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hyvä mainita ainakin Sarah Pink, joka on yksi vuonna 2016 ilmestyneen Digital Ethnography kirjan 

kirjoittajista. Kirjan tarkoituksena on saada tutkijat miettimään, kuinka ihmiset elävät ja tutkivat 

digitaalisessa, materiaalisessa ja aistinvaraisessa ympäristössä, joka ei ole staattinen. Digital 

Ethnography keskittyy siihen, kuinka digitaaliset ympäristöt, metodit ja metodologiat määrittelevät 

uudelleen etnografisia toimintatapoja. (Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis & Tacchi 2016: 1-2.) 

Virtuaalisen etnografian metodologiaa puolestaan on kehittänyt Steinmetz (2012) artikkelissaan, 

jossa hän keskittyy verkossa olevien keskustelufoorumien tutkimiseen.  Oulun yliopistossa 

kaupunkiteknologiaa on tutkinut Johanna Ylipulli (2015), jonka väitöskirja tarkastelee uuden 

kaupunkiteknologian suunnitteluun, käyttöön ja omaksumiseen vaikuttaneita sosiokulttuurisia 

tekijöitä.  

Boellstorff (2008) on tutkinut virtuaalista maailmaa nimeltä Second Life ja hänen 

tarkoituksenaan oli selvittää, mitä etnografia pystyy kertomaan virtuaalisista maailmoista. Hine 

(2015: 29) puolestaan on tutkinut esimerkiksi verkon sosiaalisia rakenteita sekä sitä, miten median 

välittämä kuva internetistä muokkaa ihmisten odotuksia siitä, miten internetin pitäisi ja tulisi tarjota 

ihmisille. Hinen (2015: 72) mukaan yksi esimerkki sosiaalisen median käytöstä löytyy Bakerin 

tutkimuksesta, jossa hän käytti Facebookia apunaan tutkimusprojektissa, joka tutki niiden nuorien 

lukutottumuksia, jotka olivat siirtymässä koulusta yliopistoon. Miller ja Slater (2000) tarkastelevat 

virtuaalista etnografiaa käsittelevässä kirjassaan verkossa olon kokemuksen sosiaalisia, poliittisia ja 

kulttuurisia konteksteja. Kozinets (2015: 6) on keskittynyt tutkimaan verkkokulttuuria sekä 

verkossa olevien yhteisöjen rakenteita. Internetiä ja digitaalisuutta tutkineet antropologit ovat 

käsitelleet, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita internet voi tuoda mukanaan tutkijoille, tapoja, 

joilla tutkijat ovat lähestyneet verkossa olevia yhteisöjä sekä paikallisten tapojen ja digitaalisen 

median monimuotoisia suhteita (ks. Schwimmer 1996; Wilson & Peterson 2002; Coleman 2010). 

Valtiotieteen alalla internet on noussut huomion kohteeksi vasta äskettäin. Tutkijat ovat alkaneet 

etsiä ja löytää erityisiä tapoja, joilla internet saattaa vaikuttaa politiikkaan. Internetin ja politiikan 

välisiä suhteita on alettu tutkia valtiotieteissä sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. 

Keskustelu internetin seurauksista politiikalle ei alkanut valtiotieteen tutkijoiden keskuudessa, vaan 

poliitikkojen sekä aktivistien keskuudessa. (Farrell 2012: 36.)  
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1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on siis keskittyä yhteen poliittisen osallistumisen osa-alueeseen, eli 

digitaaliseen osallistumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ilmiötä erityisesti 

sukupuolineutraalin avioliittolain näkökulmasta. Tämän aion selvittää tutkimalla poliittista 

osallistumista sosiaalisessa mediassa sekä sen suhdetta muuhun poliittiseen osallistumiseen.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

- minkä takia ja miten sukupuolineutraalia avioliittolakia ympäröivään keskusteluun 

osallistutaan sosiaalisessa mediassa? 

- kuinka aktiivisia digitaaliset kansalaiset ovat myös muilla poliittisen osallistumisen osa-

alueilla? 

- mitä poliittinen osallistuminen tarkoittaa tutkimukseen osallistuvien mielestä? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni tarkastelee minkä takia tutkimani ihmiset osallistuvat 

sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Haluan myös 

selvittää, kuinka hyvin tutkimani ihmiset kokevat saavansa äänensä kuuluviin sosiaalisessa 

mediassa. Haetaanko digitaalisella osallistumisella helpompaa ja vaivattomampaa väylää saada 

poliittinen ääni kuuluviin, vai onko osallistumisella joku muu syy? Jos oman äänen vaikuttavuus 

poliittiseen keskusteluun on epävarmaa, niin miksi osallistua keskusteluun? 

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee sitä, ovatko digitaaliset kansalaiset aktiivisia myös 

perinteisessä politiikassa, vai rajoittuuko heidän osallistumisensa pelkästään sosiaaliseen mediaan. 

Haluan myös selvittää näkevätkö tutkimukseeni osallistuvat perinteiseen politiikkaan osallistumisen 

tärkeänä ja jos eivät, niin miksi ei. 

Viimeinen tutkimuskysymykseni liittyy poliittisen osallistumisen määrittelyyn. Politiikka ja 

poliittinen osallistuminen ovat pitkään olleet yhteiskuntatieteilijöiden mielenkiinnon aihe. Samoin 

digitaalisuus on erityisesti antropologian tutkimuksessa kohtalaisen uusi tutkimusaihe. Haluan 

selvittää, millainen näkemys tutkimukseen osallistuvilla on poliittisesta osallistumisesta. Erityisen 

kiinnostunut olen siitä, että näkevätkö kaikki informantit poliittisen osallistumisen äänestämisenä, 

vai määrittelevätkö he politiikan ja poliittisen osallistumisen jollakin toisella tavalla? 
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1.3 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Sukupuolineutraali avioliittolaki voi olla monelle aiheena arka, mikä puolestaan kasvattaa kynnystä 

osallistua tutkimukseen. En tutkimuksen alussa ajatellut, että aihe olisi itselleni mitenkään erityisen 

vaativa, mutta huomasin olleeni väärässä siinä vaiheessa, kun rupesin analysoimaan aineistoa. 

Haastattelujen ja kyselyn laadullisesta aineistosta nousi esille sellaisia teemoja, jotka ovat omalla 

kohdallani hyvin vaikeita. Uskonto on yksi näistä itselleni haastavista aiheista, sillä olen ateisti. 

Yritän elää sen periaatteen mukaan, että jokainen saa uskoa tai olla uskomatta mihin tahansa, 

kunhan minua ei tulla pakkokäännyttämään. Tiedostan kuitenkin sen, että monesti itselläni on liian 

negatiivinen asenne uskontoja kohtaan, mikä tekee aiheen käsittelystä hankalaa. Pyrin 

suhtautumaan haastateltaviini heidän uskoaan ja mielipiteitään kunnioittaen ja toivottavasti olen 

siinä heidän mielestään onnistunut. Suhtautumiseni uskontoihin on ristiriitainen siinä mielessä, että 

yhtäältä ne ovat aina kiinnostaneet minua, mutta toisaalta en todennäköisesti koskaan tule niitä 

ymmärtämään. Tämän lisäksi vaikeaa oli yrittää irrottautua omasta sukupuolineutraalin 

avioliittolain kannastani ja astumaan tutkijan rooliin, jossa yritän asettua kahden vastakkaisen leirin 

keskiviivalle ja huolehtia, että sekä vastustajat että kannattajat saavat äänensä kuuluviin. Itse olen 

kannattanut lakia sen alkuhetkistä lähtien sekä identifioidun biseksuaaliksi, joten laki voisi 

periaatteessa joskus tulevaisuudessa koskettaa minua henkilökohtaisesti.  

Internetissä tehtävä tutkimus voi olla eettisesti haastavaa. Whitemanin (2012: 7) mukaan 

verkkoyhteisöjen ja niitä tutkivien väliset suhteet eivät aina ole ongelmattomia, sillä verkkoyhteisöt 

voivat kokea tulleensa petetyiksi, kun he huomaavat tutkijan joukossaan. Antropologiassa 

tutkittavien yhteisöjen ja ihmisten suostumus tutkimukseen osallistumiseen on tärkeää. Whitemanin 

(2012: 19) mukaan suostumus liitetään usein hyvään ja eettiseen tutkimukseen, mutta internetissä 

tutkittaessa lupa-asiat muuttuvat itsestäänselvyyksistä ratkaistaviksi kysymyksiksi. Whitemanin 

mukaan monet internetin tutkijat ovat kuvailleet, miten vaikeaa ja joissakin tapauksissa häiritsevää 

suostumuksen saaminen verkkoyhteisöltä voi olla. Päätös suostumuksen hankkimisesta riippuu 

siitä, miten tutkimuksessa käsitteellistetään tutkimukseen osallistujat. Tämä tarkoittaa sitä, 

nähdäänkö tutkimuksessa osallistujat inhimillisinä toimijoina vai näemmekö aineiston kirjallisena 

materiaalina. (Whiteman 2012: 19.) Kozinetsin (2015: 131) mukaan opiskelijat ja tutkijat ovat usein 

sitä mieltä, että sosiaalisen median julkaisut ovat automaattisesti julkista tietoa. On hyvin 

mahdollista, että ainakin suurin osa sosiaalista mediaa käyttävistä ihmisistä on tietoinen 

julkaisujensa julkisuudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseiset ihmiset antaisivat 

tutkijoille luvan käyttää kyseistä aineistoa. (Kozinets 2015: 131.) Tässä tutkimuksessa tutkimieni 
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ihmisten suostumuksen saaminen on sinällään ollut helpompaa, koska tutkimukseen ei sisälly 

varsinaista verkossa tapahtuvaa osallistuvaa havainnointia.  

Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole ollut ilman omia ongelmiaan ja haasteitaan. Omalla 

kohdallani hankaluuksia tuotti esimerkiksi se, että osa mahdollisista haastateltavista jättäytyi 

tutkimuksen ulkopuolelle ja katosi maan alle vastaamatta yhteydenottoihin. Syytä tähän on 

mahdotonta tietää, mutta aihe on monelle hyvin henkilökohtainen, mikä voi helposti nostaa 

kynnystä lähteä tutkimukseen mukaan. Tilastollisen aineiston käsittely osoittautui myös 

ongelmalliseksi. Alun perin tarkoituksenani oli käydä syksyllä 2016 tilastotieteen peruskurssi, 

mutta kyseisen kurssin ajankohta olikin siirretty keväälle 2017. Tämän vuoksi jouduin 

turvautumaan puolisoni apuun tilastojen kohdalla. Puolisoni on siis tehnyt tutkimuksessani 

käytettävät taulukot minun ohjeideni mukaan kyselyn määrällistä aineistoa käyttäen. Puolisoni ei 

kuitenkaan ole päässyt käsiksi kyselyn tai haastattelujen laadulliseen aineistoon, sillä olen hänelle 

antanut vain kyselyn suljettujen kysymysten vastaukset. Haastattelun edetessä esille nousi hyvin 

henkilökohtaisia teemoja, jonka vuoksi haastateltavien anonymiteetistä huolehtiminen on 

äärimmäisen tärkeää. Haastattelemistani ihmisistä paljastan ainoastaan iän sekä yhden 

haastateltavan kohdalla opiskelualan, koska se liittyy olennaisesti käsittelemääni aiheeseen.  

Vaikka sinällään tutkimuksen kannalta ei olekaan olennaista, olivatko tutkimukseen 

osallistuvat sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajia vai vastustavia, on kyselyn aineistosta 

huomattavissa selkeä vinouma siihen, että vastaajista suurin osa on lain kannalla. Tähän on 

todennäköisesti vaikuttanut se, että suurin osa kyselyyn vastaajista löytyi Seta ry:n alueellisten 

Facebook-sivujen kautta. Yritin korjata tätä vinoutumaa useamman kerran liittymällä Vastustamme 

sukupuolineutraalia avioliittolakia nimiseen Facebook-ryhmään, mutta liittymispyyntöäni ei 

kertaakaan hyväksytty. Olen myös laittanut Aito Avioliitto ry:lle sähköpostia useampaan kertaan ja 

pyytänyt heitä levittämään tutkimuspyyntöä heidän jäsenilleen, mutta en missään vaiheessa saanut 

heiltä minkäänlaista vastausta. American Anthropology Associationin vuoden 2012 eettisiä 

kysymyksiä koskevan lausunnon mukaan antropologien tulee jakaa tutkimuksensa tulokset 

tutkimukseen osallistuvien kesken (AAA Ethics Blog 2012a). Jokainen haastateltavani on saanut 

gradun luettavakseen siinä vaiheessa, kun gradu oli valmis seminaarissa esitettäväksi. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunta on laatinut ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettiset 

periaatteet, joiden mukaan ”tunnisteellisen aineiston suojaaminen tulee suunnitella huolella. 

Tutkittavien yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa aineiston huolimattomalla säilyttämisellä tai 

suojaamattomilla sähköisillä siirroilla”. Neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön 

asiantuntijaelin, jonka päämääränä on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä. Neuvottelukunnan 

eettisiin periaatteisiin kuuluu myös päätökset tutkimusprosessin aikana siitä, missä tunnisteita 
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sisältävät paperiaineistot säilytetään ja missä vaiheessa niiden tiedot hävitetään. Tutkimusprosessiin 

kuuluu osana myös päätökset siitä, missä määrin aineiston tunnisteita säilytetään analyysin 

yhteydessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta). Tutkijoilla on eettinen velvollisuus huolehtia siitä, 

että tutkimuksen aineistoa ei pystytä käyttämään ilman lupaa (AAA Ethics Blog 2012b). Olen 

ennen haastattelun alkua kertonut haastateltaville heidän oikeuksistaan jättää vastaamatta sellaisiin 

kysymyksiin, joihin he eivät halua sekä heidän mahdollisuudestaan kieltää haastattelumateriaalinsa 

käytön tutkimuksessa haastattelun jälkeenkin. Tämän lisäksi olen tuhonnut haastattelujen 

nauhoitukset sen jälkeen, kun ne on litteroitu eli kirjoitettu puhtaaksi. Litteroituja haastatteluja olen 

säilyttänyt kirjoitusvaiheen ajan kotonani paikassa, jonne muilla henkilöillä ei ole pääsyä. Gradun 

kirjoitusvaiheen jälkeen olen tuhonnut litteroidut tekstit. 

Neljä haastateltavaani olivat minulle ennestään tuttuja, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia 

haastattelutilanteessa. Itse koin, että haastateltavien ennalta tunteminen ei asettanut ongelmia tai 

haasteita itse haastattelutilanteeseen tai tutkimuksen tekemiseen. Pikemminkin päinvastoin, sillä 

pystyin tekemään heille sellaisia lisäkysymyksiä, jotka eivät todennäköisesti olisi tullut minulle 

mieleen, jos olisin haastatellut pelkästään ennalta tuntemattomia henkilöitä. Huomasin myös, että 

haastattelupaikan valinta vaikutti itse haastattelutilanteisiin. Tutkimukseeni osallistuneista kolme 

haastattelin omassa kotonani ja huomasin tällaisen rennomman ympäristön sopivan hyvin 

haastatteluun, sillä sain näistä haastatteluista todella paljon irti. Toisaalta sekin voi osaltaan 

vaikuttaa haastatteluista saatavaan aineistoon, että missä järjestyksessä haastattelut tehdään. 

Huomasin esimerkiksi ensimmäisen haastattelun kohdalla jälkeenpäin sen, että olisi pitänyt kysyä 

tuossa kohdassa tuosta asiasta lisää. Haastatteluprosessi tavallaan kypsyi pitkin aineiston 

keruuvaihetta. 
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2 Poliittisen osallistumisen tutkimus  

 

2.1 Poliittinen antropologia  

 

“Political anthropology is fundamentally about the ideas, theories, and concepts that 

direct research on political phenomena” (Kurtz 2001: 3). 

 

Kuten muissakin antropologian osa-alueissa, myös poliittisessa antropologiassa tutkitaan ja 

analysoidaan poliittisia ilmiöitä kaikenlaisissa ihmisyhteisöissä, olivat ne sitten esihistoriallisia 

yhteisöjä tai nykypäivän yhteiskuntia. Tutkimusalan laajuus voi aluksi tuntua uhkarohkealta, mutta 

siitä antropologiassa juuri onkin kyse. Yhteiskuntatieteissä politiikan tutkijoilla on minimalistinen 

näkemys poliittisista ilmiöistä. Suurimmalle osalle poliittiset ilmiöt ovat olemassa ja tapahtuvat 

virallisten poliittisten instituutioiden sisällä, joista melkein kaikki yhdistyvät modernin valtion 

muodostumiseen. Ajatus siitä, että poliittisia ilmiöitä voisi olla olemassa muuallakin kuin valtion 

virallisissa instituutioissa, on suurimmaksi osaksi ollut Kurtzin (2001) mukaan vieras politiikan 

tutkijoille vielä 2000-luvun alussa. Antropologit ovat puolestaan kehittäneet laajemman 

näkökulman poliittisten ilmiöiden tutkimiseen, koska poliittisia ilmiöitä tapahtuu myös sellaisissa 

konteksteissa, joista niitä ei uskoisi ensi alkuun löytyvän. Riippumatta siitä, miten yksinkertainen 

tai monimutkainen yhteisö on, löytyy jokaisesta poliittisen organisaation jokin muoto. (Kurtz 2001: 

2-3.)  

Poliittinen antropologia oli myöhäinen lisä sosiaali- ja kulttuuriantropologian erityisaloihin 

(Vincent 2012: 2). Poliittinen antropologia ilmaantui sosiaaliantropologian erityisalana 1940-luvulla 

ja se pääsi kunnolla vauhtiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Antropologia olikin 1800-luvulla 

ja 1900-luvun puoli väliin asti kohtalaisen yhtenäinen oppiaine. Holistisen antropologian idea alkoi 

muodostua kunnolla vasta 1940-luvulla ja antropologien alkoi olla pakko erikoistua. Poliittisen 

antropologian kehitys oli osa tätä yleistä prosessia, mikä jatkuu edelleen tähän päivään asti. 1980- ja 

1990-luvuilla ehkä tärkein kehityssuunta oli feministisen antropologian ilmaantuminen. 

Feministisen antropologian kirjoitukset käsittelivät naisten valtaa ja kyseenalaistivat sekä miesten 

universaalina pidetyn dominoivan roolin että monet antropologian aiemmista oletuksista, kuten 

esimerkiksi fyysisen evoluution mies-metsästäjämallin. (Lewellen 2003: 1, 12.) Tutkimukseni aihe 

ei varsinaisesti liity suoraan feministiseen antropologiaan, mutta koen sen mainitsemisen tärkeäksi, 

koska feministinen antropologia kulkee tutkimukseni taustalla ja näkyy esimerkiksi siinä, miten 

määrittelen politiikan käsitteen. 
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2.2 Politiikka ja valta 

 

“Every human life is touched by politics” (Milbrath & Goel 1977: 2). 

 

Tutkimuksessani nojaan vahvasti feministiseen näkökulmaan politiikasta. Tämän näkökulman 

mukaan ei ole olemassa niin sanottua aitoa ja oikeaa politiikan sijaintia, vaan politiikkaa löytyy 

kaikkialta. Tämä johtuu siitä, että mikään elämän osa-alue ei ole immuuni vallan ja konfliktin 

suhteelle. Politiikan rajoittaminen valtion instituutioihin luo rajan julkisen ja yksityisen välille. 

Tämä näkemys politiikasta on saanut alkunsa liberaalista ajattelusta, jonka mukaan tulisi olla 

olemassa ero julkisen ja yksityisen välillä, jolloin yksityinen jää politiikan ulkopuolelle. (Squires 

2014: 119.) Politiikkaa ja poliittista voi löytyä kaikista sosiaalisista toiminnoista sekä ihmiselämän 

joka osa-alueelta. Modernit feministit ovat omaksuneet tämän käsityksen politiikasta, koska 

perinteinen määrittely sulkee naiset poliittisen elämän ulkopuolelle. Naiset on perinteisesti nähty 

kuuluvat yksityisen sfäärin puolelle, joka on keskittynyt perheeseen. (Heywood 2007: 10-12.) 

Tutkimuksessani politiikkaa löytyy sieltä, missä on ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta. Tämä ei 

tarkoita sitä, että sulkisin niin sanotun perinteisen poliittisen vaikuttamisen politiikan ulkopuolelle, 

vaan haluan avartaa käsitystä politiikasta laajemmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

melkein mikä tahansa arkielämän ilmiö voidaan politisoida. Esimerkiksi kuluttaminen voi olla 

luonteeltaan poliittista, jos yksilön kulutuspäätöksen takana on tietoinen valinta. Tutkimuksessani 

sosiaalinen media politisoituu ja tutkimani ihmiset ovat toimijoina poliittisesti aktiivisia. 

Tutkimukseeni osallistuvien ihmisten poliittinen aktiivisuus ei rajaudu pelkästään digitaaliseen 

osallistumiseen, vaan poliittinen osallistuminen määrittyy eri tavoin jokaisen toimijan kohdalla. 

Politiikka on mielenkiintoista, koska ihmiset ovat eri mieltä asioista. Politiikka onkin 

luonteeltaan sosiaalista toimintaa, sillä se on vuoropuhelua toimijoiden välillä. Politiikka sanana on 

saanut alkunsa muinaiskreikan sanasta polis, joka kirjaimellisesti tarkoittaa kaupunkivaltiota. 

(Heywood 2007: 3-5.) Politiikka voidaan nähdä yhden määritelmän mukaan joko prosessina tai 

areenana. Politiikan areenaksi mieltävät näkevät politiikan määritelmän huomattavasti 

kapeammaksi, sillä tämän näkökulma keskittyy lähinnä valtioon, hallituksen instituutioihin sekä 

paikalliseen hallintoon. (Leftwich 2014: 5, 10, 13.) Tämä määritelmä politiikasta on hyvin 

rajoittava, sillä politiikkaa on vain sellainen toiminta, mikä tapahtuu valtion instituutioissa. 

Politiikkaa tapahtuu tämän näkökulman mukaan vain esimerkiksi kabineteissa ja siihen osallistuu 

vain rajattu ryhmä ihmisiä, jotka yleensä ovat poliitikkoja. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, 

että suurin osa ihmisistä, instituutioista ja sosiaalisesta toiminnasta jää politiikan ulkopuolelle. 

(Heywood 2007: 5.) Prosessinäkökulman mukaan politiikka määritellään laveammin prosessiksi, 
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joka ei ole rajoittunut tiettyihin instituutioihin tai paikkoihin. Politiikka sisältää tämän määritelmän 

mukaan valtion, mutta politiikkaa löytyy myös esimerkiksi perheistä tai yhdistyksistä. 

Prosessinäkökulman mukaan politiikkaa voi löytyä myös sellaisista yhteiskunnista, jotka eivät ole 

valtioita. (Leftwich 2014: 14.) Antropologian määritelmä politiikasta ja sen poliittisesta sisällöstä 

on melkein aina niin leveä, että politiikkaa voidaan nähdä löytyvän melkein mistä tahansa (Vincent 

2012: 1). 

Politiikka ja valta kävelevät käsi kädessä, eikä politiikasta voidakaan puhua ilman mainintaa 

vallasta. Vaikka valta onkin tärkeä termi politiikasta puhuttaessa, ei sen määrittely ole helppoa, sillä 

sanaa käytetään laajalti sekä akateemisissa piireissä että sen ulkopuolella. (Kurtz 2001: 21-24.) 

Valta toimii eri tavoin riippuen siitä, onko kyse ihmisten välisistä suhteista, institutionaalisista 

areenoista vai toiminnasta koko yhteisön tasolla (Wolf 1999: 5). Wolf (1999: 5) erottelee vallan 

neljä mallia. Yksilötasolla valta voidaan määritellä kyvyksi vaikuttaa toisen henkilön käytökseen ja 

päätöksentekoon. Kuten muutkin kulttuuriset asiat, ei valtaakaan voi olla olemassa ilman, että muut 

ihmiset tunnistavat sen olemassaolon. Kaikilla ihmisillä on jossain määrin valtaa, mutta se ei ole 

tasaisesti jakautunutta. (Adams 1977: 388-389.) Rakenteellinen valta ilmenee suhteissa, jotka eivät 

pelkästään toimi kenttien sisällä, vaan myös organisoivat kyseisiä kenttiä (Wolf 1999: 5). Wolfin 

(1999: 5) mukaan marksilaisesta näkökulmasta katsottuna tämä vallan muoto viittaa kykyyn jakaa 

sosiaalista työvoimaa. Wolf (1999: 5) kertoo Marxin viitanneen rakenteelliseen valtaan puhuessaan 

kapitalistisen ja työväenluokan välisistä valtasuhteista. Tutkimuksessani valtaa esiintyy sekä yksilö- 

että rakenteellisella tasolla. Yksilötasolla valta ilmenee tutkimieni ihmisten sanavalinnoissa, joita 

käsittelen tarkemmin luvussa 5.3. Tutkimuksessani vallan areenana toimii taistelu määritelmien 

legitimaatiosta. Sanavalintojen kautta tutkimani ihmiset pyrkivät tietoisesti tai tiedostamatta 

vaikuttamaan toisiin ihmisiin. Rakenteellinen valta puolestaan näyttäytyy tutkimuksen taustalla 

esimerkiksi siinä, kenellä on pääsy internetiin, kuinka laajat verkostot tutkimillani ihmisillä on ja 

kuinka paljon aikaa kenelläkin on kohdentaa internetissä toimimiseen. 

 

2.3 Poliittinen osallistuminen 

 

Kuten politiikan ja vallan kohdalla, voidaan poliittinen osallistuminenkin määritellä monella eri 

tavalla. Otan esille kaksi erilaista määritelmää, joista ensimmäinen liittää poliittisen osallistumisen 

kansalaisuuteen ja valtioon. Kuten politiikan kohdalla, nojaan tutkimuksessa poliittisen 

osallistumisen määrittelyssä antropologiseen ja laajempaan näkemykseen ilmiöstä. Vaikka en 

tutkimuksessani käytä valtiokeskeistä määritelmää poliittisesta osallistumisesta, on se mielestäni 
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tärkeä mainita lyhyesti, koska kyseinen määritelmä on osa poliittisen osallistumisen määritelmän 

historiallista kontekstia. Valtiokeskeisen näkökulman mukaan poliittinen osallistuminen voidaan 

määritellä yksityisten kansalaisten toiminnaksi, jonka tarkoituksena on vaikuttaa tai kannattaa 

hallitusta ja politiikkaa (Milbrath & Goel 1977: 2). Valtiokeskeisen poliittisen osallistumisen 

määritelmän mukaan yleisin poliittisen osallistumisen muoto on edelleen äänestäminen ja sellaisena 

myös eniten tutkittu poliittisen toiminnan osa-alue (Kankainen ym. 2009: 21). 

Tutkimuksessani käytän poliittisen osallistumisen määritelmää, joka nojaa vahvasti 

digitaalisuuteen sekä poliittisen osallistumisen muuttuneeseen muotoon. Näen tärkeäksi ottaa 

tutkimukseen mukaan myös poliittisen osallistumisen, johon voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi 

äänestämisen ja puolueosallistumisen, mutta näen poliittisen osallistumisen kattavan paljon 

suuremman sfäärin kuin mille perinteinen määritelmä antaa tilaa. Kuten määritellessäni termiä 

politiikka sanoin, oma näkemykseni politiikasta osuu hyvin lähelle feministien käsitystä ja samalla 

tavalla näen myös mahdollisuuden poliittiseen osallistumiseen muitakin väyliä pitkin kuin 

perinteistä reittiä käyttäen. 

Poliittinen osallistuminen perustuu aina informaatioon, mikä muodostaa pohjan poliittisten 

mieltymysten ja mielipiteiden muodostumiselle (Mesch & Coleman 2007: 42). Termi poliittinen 

osallistuminen viittaa yksilöiden toimintaan, jolla he ottavat osaa poliittiseen prosessiin. 

Osallistumiseksi politiikkaan voidaan laskea myös ihmistoiminnan muitakin muotoja kuin 

äänestämistä. Esimerkiksi tietyllä tavalla pukeutuminen sekä tiettyjen merkkien suosiminen tai 

välttäminen kaupassa voidaan laskea poliittiseksi osallistumiseksi. (Axford & Rosamund 1997: 109, 

110.) Osallistuminen politiikkaan vaatii sitä, että kansalaiset keskustelevat poliittisista kysymyksistä 

keskenään (Hindman 2009: 7).  

Ajan kuluessa poliittisen osallistumisen määritelmä on muovaantunut suhteellisen 

yksinkertaisesta käsitteestä monitahoiseksi ilmiöksi, mikä on johtanut siihen, että termiä 

määritellään hyvinkin eri tavoin tutkimuksesta riippuen ja se voidaan nähdä jopa kiistanalaisena 

käsitteenä (Christensen 2011: 11). Politiikan muutoksesta keskustellessa korostetaan usein vain yhtä 

puolta kustakin muutoksesta. Edustuksellisen demokratian on sanottu ajautuneen kriisiin, vaikka 

osuvampaa olisikin puhua poliittisen osallistumisen asteittaisesta muuttumisesta. Puolueiden 

jäsenmäärien ja äänestysaktiivisuuden pieneneminen viittaavat demokratian kohtaamiin 

vaikeuksiin. Edustuksellisessa demokratiassa vaalit ovat tärkeimpiä keinoja kanavoida kansalaisten 

mielipiteitä julkiseen päätöksentekoon. 1950-luvulta lähtien vaaliosallistuminen onkin vähentynyt 

useimmissa vakiintuneissa demokratioissa. Kansalaisten poliittisen osallistumisen keinovalikoima 

on monipuolistunut, mikä osaltaan kohdistaa demokratiaan ja poliittiseen osallistumiseen 

muutospaineita. Äänestämisen lisäksi kansalaiset voivat vaikuttaa poliittiseen toimintaan 
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esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, internetissä sekä kuluttamalla. Internet tarjoaakin nopean ja 

vaivattoman tavan olla esimerkiksi suoraan yhteydessä kansanedustajiin. (Forsberg & Raunio 2014: 

9-10, 12, 16). 

Sekä politiikka että poliittinen osallistuminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin on 

muuttumassa, ja tämä muutos on ainakin osaltaan johtunut uusmedian luonteesta ja internetissä 

tapahtuvasta kommunikoinnista. Väitetään, että liberaalit demokratiat ovat kriisissä vähentyneen 

poliittisen osallistumisen takia. Kriisi ilmenee sekä poliittisena välinpitämättömyytenä että 

irtaantumisena. Kuitenkaan väitteelle erityisesti nuorten vähentyneestä kiinnostuksesta politiikkaan 

ei löydy vahvoja todisteita, sillä Gerodimoksen ja Wardin (2007) mukaan tutkimukset ovat 

enemmänkin näyttäneet toteen sen, että nuoret ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita ja ottavat osaa 

politiikkaan. Osallistuminen tapahtuukin perinteisten instituutioiden ulkopuolella. (Gerodimos & 

Ward 2007: 115.) Tietoyhteiskunnassa poliittinen osallistuminen on liikkumassa kauemmas 

poliittisten puolueiden järjestämästä institutionaalisesta toiminnasta kohti joustavampaa poliittista 

osallistumista. Digitaalisen ajan poliittinen osallistuminen pitää sisällään internetissä tapahtuvaa 

sosiaalista vuorovaikutusta sekä yksilöllistä pääsyä informaatioon. Poliittisen osallistumisen 

yksilöllistyminen vaatii poliittiselta järjestelmältä sopeutumista uudenlaisiin oloihin. Poliittisen 

järjestelmän tulisi tarjota enemmän yksilöllisiä mahdollisuuksia sosiaaliselle ja poliittiselle 

osallistumiselle, jotka eivät ole rajattu ahtaaseen määritelmään poliittisista kokoontumisista. (Mesch 

& Coleman 2007: 47.) 

 

2.4 Demokratia ja digitaalinen kansalaisuus 

 

“If we constitute ourselves as digital citizens, we have become subjects of power 

in cyberspace” (Isin & Ruppert 2015: 43). 

 

Demokratia on käsite, joka kulkeutuu tutkimuksen taka-alalla. Aineistosta nousee esimerkiksi esille 

tutkimieni ihmisten erilaisia näkökulmia siitä, mitä demokratia tarkoittaa. En tutkimuksessa sido 

demokratian käsitettä automaattisesti kansallisvaltioon, vaan tarkoituksenani on pohtia käsitettä 

antropologisesta näkökulmasta, jolloin demokratia näyttäytyy ennemmin monitulkintaisena 

prosessina. Antropologiassa demokratiaa on Paleyn (2002) mukaan tutkittu heti kolonialismin 

jälkeen 1960-luvun alussa. Antropologit kiinnostuivat demokratiasta uudelleen 1990-luvulla, jolloin 

keskiössä oli yhteisöjen siirtyminen demokratiaan. Kolonialismin jälkeiset antropologiset 

tutkimukset demokratiasta olettivat demokratian olevan universaali poliittinen muoto. Tämä 
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näkemys demokratian luonteesta muuttui 1980- ja 1990-luvuilla antropologien keskittyessä 

tutkimaan muun muassa demokratian kiertokulkua ja diskursiivista luonnetta. Demokratian monet 

merkitykset antavat ymmärtää, että demokratia ei ole yksi olosuhde, joka yhteisöillä joko on tai ei 

ole. Demokratia on kokoelma prosesseja, jotka muuttuvat epätasaisesti ajan kuluessa. Vaikka 

liberaali demokratia perustuukin kansalaisten tasa-arvoon lain edessä, etnografiset tutkimukset ovat 

osoittaneet, kuinka kansalaisuus voi olla sukupuolittunutta. Antropologit ovat esimerkiksi 

keskittyneet tapoihin, miten miehet ja naiset nähdään eri tavalla kansalaisina. (Paley 2002: 471-473, 

479, 484.) 

Yhteiskuntatieteilijät olivat suurimmaksi osaksi vastuussa demokratian alkuajan 

tutkimuksista, joissa keskityttiin poliittisiin instituutioihin, virallisiin hallintojärjestelmän 

muutoksiin ja maiden välisiin vertaileviin tutkimuksiin (Paley 2002: 469). Sanalla demokratia on 

kreikkalaiset juuret ja se muodostuu sanoista demos (kansa, ihmiset) ja kratos (valta) (Ober 2007: 

2). Sanana demokratia tarkoittaa kirjaimellisesti siis kansan valtaa. Demokratialla ei aina ole ollut 

yhtä hyvä maine kuin sillä on nykyään. Filosofeista esimerkiksi Aristotele näki demokratian 

positiivisessa valossa ja piti yleistä osallistumista hyvänä asiana, kun taas monet hänen 

aikalaisistaan näkivät demokratian enemmistön tyranniana. (Axford & Rosamond 1997: 113.)  

Tutkimuksessani käytän sekä kansallisvaltioperustaista kansalaisuuden määritelmää että 

digitaalisen kansalaisuuden määritelmää. Vaikka pääasiassa keskityn internetissä tapahtuvaan 

poliittiseen vaikuttamiseen, tutkin myös, miten digitaalinen kansalaisuus ja poliittinen 

osallistuminen linkittyvät perinteiseen poliittiseen osallistumiseen. Internetissä tapahtuva toiminta 

sekä sen tarjoama tila voivat olla yhtä todellisia ihmisten mielissä kuin fyysinen maailma ja sen 

tapahtumat. Kansallisvaltioperustainen määritelmä kansalaisuudesta liittyy tutkimukseni lukuun 6.2, 

jossa käsittelen äänestämistä ja sen vaikuttavuutta. 

Yleisimmässä tarkoituksessa kansalaisuus tarkoittaa jonkin tietyn ryhmän jäsenyyttä. 

Kansalaisuus poliittisen yhteisön jäsenenä sisältää kokoelman oikeuksien, velvollisuuksien, 

osallistumisen ja identiteetin välisiä suhteita. Muinaiskreikkalaiset eivät erottaneet moraalisuutta, 

laillisuutta, kansalaisuutta ja demokratiaa, sillä he näkivät kansalaisen sisimmältään poliittisena 

olentona. Kansalaisuus oli peritty oikeus, joka merkitsi selkeän eron kansalaisen ja ei-kansalaisen 

välillä. Keskustelu kansalaisuuden käsitteestä on pääasiassa pyörinyt kahden vastakkaisen 

mielipiteen ympärillä, joista molemmat ovat kohdanneet kritiikkiä muun muassa radikaalin 

demokratian ja feministisen teorian kannattajilta. Kansalaisuuden voidaan nähdä olevan virallinen 

ja laillinen status, joka perustuu oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Toisen näkökulman mukaan 

kansalaisuus nähdään poliittisena osallistumisena sekä identiteettinä, joka perustuu poliittiseen 

yhteisöön kuulumiseen. Yhteiskunnan yhä useamman osa-alueen muuttuessa riippuvaiseksi 
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tiedosta, on informaatioon pääsyn merkitys kansalaisuuden määritelmänä kasvanut. (Delanty 2000: 

3, 9-11, 51, 62.)  

Hyvin usein kansallisvaltio on se, mihin viitataan kansalaisuudesta puhuttaessa. Antropologit 

ovat kuitenkin huomauttaneet, että tämänpäiväisessä globaalissa maailmassa kansalaisuus ei ole 

ainoastaan kansallinen ilmiö. (Paley 2002: 481.) Käytän tutkimuksessani Isin ja Ruppertin 

määritelmää digitaalisesta kansalaisuudesta, jonka mukaan digitaaliset kansalaiset ovat ihmisiä, 

jotka käyttävät internetiä säännöllisesti ja tehokkaasti (Isin & Ruppert 2015: 8). Verkossa 

tapahtuvaa poliittista toimintaa ja elämää ei voida helposti erottaa verkon ulkopuolelle tapahtuvasta. 

Tämä johtuu teknologiasta, kuten esimerkiksi puhelimista ja tableteista, jotka tekevät erottamisen 

vaikeaksi, sillä ihmisten ei tarvitse käyttää tietokonetta ollakseen yhteydessä verkkoon. (Isin & 

Ruppert 2015: 27.) Isin ja Ruppertin (2015: 8) mukaan Mark Poster väittää internetpohjaisten 

vaikuttamismuotojen synnyttävän uusia poliittisia liikkeitä, joiden toimijoita ei voida määritellä 

kansallisvaltioihin kiinnittyneiksi kansalaisiksi, vaan digitaalisiksi kansalaisiksi (englanniksi 

netizens).  

 

2.5 Internet, digitaalinen vaikuttaminen ja sosiaalinen media 

 

“Ethnography is highly necessary for understanding the Internet in all its depth 

and detail” (Hine 2015: 5). 

 

Tutkimuksessani suhtaudun kriittisen epäilevästi digitaalisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin. En 

näe sen olevan mikään taikapilleri, jonka avulla poliittisen osallistumisen vähentyminen saataisiin 

ratkaistua. Oma olettamukseni on, että sellaiset ihmiset osallistuvat digitaalisesti politiikkaan, jotka 

ovat jo valmiiksi poliittisesti aktiivisia. Tällaiset henkilöt todennäköisesti äänestävät tärkeiksi 

kokemissaan vaaleissa ja omaavat poliittisista kysymyksistä mielipiteitä. Tutkimukseni tarkoitus ei 

olekaan selvittää, onko digitaalisella poliittisella osallistumisella vaikutusta poliittiseen 

päätöksentekoon, vaan kokevatko tutkimani ihmiset digitaalisen poliittisen osallistumisen olevan 

osa poliittista osallistumista, ja jos kokevat, niin miksi. Tutkimuksessani digitaalinen poliittinen 

osallistuminen ja vaikuttaminen tarkoittavat poliittiseen keskusteluun osallistumista sosiaalisessa 

mediassa. Tutkimuksessani internet, digitaalinen vaikuttaminen ja sosiaalinen media kietoutuvat 

yhtään, sillä digitaalista vaikuttamista ja sosiaalista mediaa ei olisi ilman internetiä. Käsitteenä 

internet kulkee tutkimuksessani taustalla ja pääpaino onkin digitaalisessa vaikuttamisessa. 
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Sosiaalinen media esiintyy tutkimuksessa lähinnä tutkimuskentän muodossa sekä digitaalisen 

poliittisen osallistumisen välineenä. 

Digitaalisen median monimuotoisuus ja läpäisevyys voi tehdä siitä vaikean kohteen tutkia, 

mutta samalla se voi olla hyvinkin mielenkiintoinen kohde etnografiselle tutkimukselle (Coleman 

2010: 488). Antropologian kiinnostus internet-pohjaiseen sosiaalisiin käytäntöihin oli kohtalaisen 

uusi ilmiö vielä 2000-luvun alussa. Antropologisen tutkimuksen vähäisyyden syynä voi hyvinkin 

olla se, että antropologia ei ole aiemmin ollut suuressa roolissa massamedian tutkimuksessa. 

Antropologit ovat perinteisesti joko sijoittaneet median kulttuurin reunoille tai nähneet teknologian 

kontekstina kulttuurille, eikä kulttuurin keskeisenä osana. (Wilson & Peterson 2002: 450.) 

Internetissä tapahtuvaa vuorovaikutusta on kuvailtu pysyväksi keskusteluksi, jota pystytään 

havainnoimaan, vaikka havainnointi tapahtuisi itse keskustelun jälkeen. Tutkijan tehtävänä onkin 

nähdä internetissä tapahtuva käyttäytyminen sosiaalisena käyttäytymisenä, jota voisi tapahtua missä 

tahansa fyysisessä paikassa. Käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa edustaa sosiaalista toimintaa, 

sillä se on toimintaa, joka kohdistuu toisiin ihmisiin. (Golder & Macy 2014: 133.)  

Monet etnografiset tutkimukset digitaalisesta mediasta keskittyvät digitaalisen median rooliin 

muun muassa sosiokulttuuristen maailmojen sekä ryhmäidentiteettien rakentamisessa (Coleman 

2010: 496). Sosiaalisesta mediasta erityisesti Twitteriä ja Facebookia on käytetty tutkimaan 

esimerkiksi sosiaalisten liikkeitten mobilisaatiota sekä kollektiivista toimintaa. Twitterin avulla on 

kerätty tietoa protesti-informaation leviämisestä sekä julkisen mielipiteen tilasta arabikevään 

aikana. Verkossa olevista resursseista on tullut pääasiallinen keino, millä ihmiset osallistuvat 

jokapäiväiseen toimintaan. Nykypäivänä mobiiliteknologia ja sosiaalisen median kanavat, kuten 

Twitter ja Facebook mahdollistavat saumattoman siirtymisen verkossa sijaitsevan maailman ja 

”todellisen” maailman välillä. (Golder & Macy 2014: 140, 144.) Kozinetsin (2015: 17) mukaan 

verkossa tapahtuvilla sosiaalisilla kokemuksilla on vaikutusta ihmisten sosiaaliseen identiteettiin.  

 Internetin voidaan nähdä vaikuttaneen suurena sysäyksenä keskusteluun, joka pyöri globaalin 

kansalaisyhteiskunnan ympärillä. Keskusteluun vaikutti osaltaan myös ajatus 

informaatioyhteiskunnasta. (Delanty 2000: 61.) Digitaalisen median luovasta käytöstä on tullut 

olennainen osa poliittisen mobilisaation työkalupakkia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentti 

Obaman kampanjatiimi sai kiitosta sosiaalisen median käytöstä kampanjoinnissa mobilisoimaan 

äänestäjiä vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Myöskin arabikevään alkupäivinä egyptiläiset 

aktivistit käyttivät Twitteriä koordinoimaan toimintaa. (Middaugh & Kirshner 2015: 1.) Vuodesta 

2009 lähtien monet protestiliikkeet ovat lähteneet liikkeelle siitä, että ihmiset ovat käyttäneet 

internetiä alustanaan protestin järjestämisessä. Esimerkiksi vuonna 2011 protesti nimeltä Occupy 

järjestettiin muun muassa New Yorkissa, Lontoossa ja Madridissa. (Isin & Ruppert 2015: 39, 80.) 
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Internetillä voidaan sanoa olevan potentiaali vahvistaa demokraattista prosessia, sillä internet 

voi toimia virtuaalisena julkisena areenana. Internetin väite sen vapaudesta ei kuitenkaan takaa 

olemassaoloa käyttäjien toiminnan ulkopuolella, mikä rajoittaa internetin vaikutusta 

demokraattiseen prosessiin. Internet nähdään myös kommunikoinnin ideaalina välineenä, jolla on 

mahdollisuus parantaa kansalaisten pääsyä informaatioon käsiksi. (Wessels 2010: 51, 88.) 

Verkkovaikuttamisessa on kyse refleksiivisestä politiikkakäsityksestä, jossa poliittinen toiminta 

muodostuu henkilökohtaisen elämään liittyvistä valinnoista, joita voi olla esimerkiksi kuluttaminen. 

Refleksiivinen politiikka ei lähde liikkeelle puoluepoliittisista kysymyksistä, vaan asialistaa leimaa 

henkilökohtaisuus. (Kankainen ym. 2009: 148.)  

Verkko-osallistuminen ja digitaalinen vaikuttaminen ovat verkkodemokratian merkittäviä osa-

alueita, joissa yksilöt voivat osallistua mielipiteen muodostamiseen ja itse päätöksentekoprosessiin 

sähköisten kanavien kautta. Digitaalinen osallistuminen ei pidä sisällään vain perinteisten 

osallistumismuotojen sähköisiä toteutuksia, vaan myös internetin mahdollistamia uudentyyppisiä 

osallistumismuotoja. (Kankainen ym. 2009: 174-175.) Digitaalisen poliittisen osallistumisen 

ympärillä pyörivä keskustelu on monilta osin keskittynyt väitteeseen, jonka mukaan internet on 

teknologiana demokratisoiva, mikä puolestaan sisältää väitteen internetin hyvyydestä. 

Demokratisointi käsitteellä voidaan viitata esimerkiksi selitykseen, jonka mukaan internet 

teknologiana vahvistaa tavallisten kansalaisten poliittista ääntä. Tämän näkemyksen mukaan 

internet jakaa uudelleen poliittista vaikutusvaltaa laajentamalla julkista keskustelualaa sekä lisää 

poliittista osallistumista antamalla kansalaisille mahdollisuuden osallistua sellaisiin politiikan 

areenoihin, jotka olivat aikaisemmin suljettu. (Hindman 2009: 5-6.) Näkemys internetin 

demokratisoivasta luonteesta liittyy osiltaan teknologiadeterministiseen ajatteluun, joka ei ole 

sidottu pelkästään internetiin. Myös näkemys internetin hyvyydestä särähtää korvaan, sillä mikään 

teknologia ei itsessään ole hyvää tai pahaa. Tällaisesta näkemyksestä tulee väistämättä sellainen olo, 

että internetin ja digitaalisen osallistumisen vaikuttavuutta romantisoidaan ja siihen liitetään aivan 

liian suuria odotuksia. 

Monet väittävätkin, että internet on muuttamassa yhteiskuntaa, mutta siitä ei tunnuta pääsevän 

yksimielisyyteen, että millaisia nämä muutokset ovat. Internetillä on nähty olevan myös epätasa-

arvoa kasvattavia mahdollisuuksia, sillä se voi esimerkiksi rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia löytää 

töitä. Tästä ilmiöstä puhuttaessa käytetään yleensä termiä digitaalinen kuilu, joka tarkoittaa muun 

muassa ihmisten epätasa-arvoista pääsyä internetiin, tiedonhakustrategioiden osaamista sekä kykyä 

arvioida tiedon laatua. (DiMaggio ym. 2001: 308, 310.) Monet asuinpaikat maailmassa ovat 

tilanteessa, jossa internetin käyttö on mahdotonta (Coleman 2010: 492). Internet on yhdistetty 

digitaalisen epätasa-arvon tuottamiseen, mikä vahvistaa jo olemassa olevaa epätasa-arvoa 
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nykypäivän yhteiskunnassa (Isin & Ruppert 2015: 80). Digitaalisen kuilun ongelman lisäksi osa 

tutkijoista on sitä mieltä, että internetillä on vain vähän, jos ollenkaan vaikutusta politiikkaan. 

Internetin poliittisiin vaikutuksiin kriittisesti suhtautuvien tieteentekijöiden mukaan perinteisten 

poliittisten toimijoiden ja mielenkiinnonkohteiden siirtyminen verkkoon tarkoittaa vain sitä, että 

kyberpolitiikka peilaa perinteisiä politiikan malleja. (Hindman 2009: 9.) Digitaalista politiikkaa 

koskeva kirjallisuus on ajan saatossa käynyt läpi kolme vaihetta, joista ensimmäinen on ollut 

aiheeton euforia. Toisena on ollut yhtä lailla aiheeton skeptisyys ja viimeisenä hiljalleen kehittyvä 

tietoisuus siitä, että verkkopohjaisella vuorovaikutuksella on sittenkin ainutlaatuisia sekä 

poliittisesti tärkeitä ominaisuuksia. (DiMaggio ym. 2001: 319.) 

Suomessa digitaalinen kuilu ei ole läheskään niin suuri ongelma kuin muualla maailmassa. 

Suomen virallisen tilaston (2015) mukaan 16–69-vuotiaista suomalaisista 87 prosenttia käyttää 

internetiä ja 68 prosenttia käyttää useamman kerran päivässä internetiä. Erityisesti nuorten kohdalla 

digitaalinen kuilu on Suomessa käytännössä olematon, sillä 16–34-vuotiaista 100 prosenttia on 

käyttänyt internetiä viimeisen 3 kuukauden aikana ja noin 90 prosenttia tästä ikäryhmästä käyttää 

internetiä useamman kerran päivässä. Myöskin vanhempien ihmisten internetin käyttö näyttäisi 

olevan Suomessa suurempaan, sillä 64-vuotiaaksi asti internetin käyttö viimeisen 3 kuukauden 

aikana on 90 prosenttia väestöstä.  Isin ja Ruppertin (2015: 84) mukaan digitaalinen vaikuttaminen 

ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin poliittisen osallistumisen ongelmiin, sillä monet tutkimukset 

eivät ole löytäneet todisteita sille väitteelle, että sosiaalisesti tai taloudellisesti huonommin toimeen 

tulevat olisivat aktiivisempia politiikassa, vaikka osallistuminen tapahtuisi internetissä. 

Käsitteenä sosiaalinen media omaksuttiin yleiseen käyttöön vuoden 2007 aikana, jolloin 

tapahtui myös käänne sosiaalisen median ilmiöitä koskevassa tutkimuksessa. Tässä niin sanotussa 

toisessa aallossa sosiaalisen median tutkimuksen määrä lisääntyi ja huomio kiinnittyi erityisesti 

sosiaalisten verkostopalveluiden sekä sosiaalisen verkon tutkimukseen. Facebookin käyttö 

kansalaisaktivismiin yleistyi 2000-luvulla. Facebookin käytöstä kansalaistottelemattomuuden 

välineenä alkoi olla merkkejä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa raportoitiin Pietarsaaren torin 

täyttäneestä nuuskanmyyntitempauksesta, joka oli kutsuttu kokoon Facebookissa. Tempauksella 

haluttiin protestoida nuuskantuontikieltoa vastaan. Sosiaalisesta mediasta oli tulossa myös 

varteenotettava poliittisen vallankäytön väline. Kännykällä lähetetyt Twitter-viestit toimivat 

hätäsanomina sekä toivat monessa tilanteessa ajankohtaista päivitysvirtaa. Twitterin roolia on 

helppo korostaa poliittisen toiminnan välineenä. Palveluun liittyviä kiinnostavia uutisointeja tuli 

kuitenkin esille tasaisesti vuoden 2008 aikana. Twitterin yhdistäminen kansalaisaktivismiin rakensi 

ainakin länsimaissa positiivisia mielleyhtymiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. (Suominen ym. 

2013: 135, 139, 151-152, 165.)  
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3 Aineiston keruu 

 

3.1 Tutkimuskentästä 

 

”As an ethnographer, the Internet becomes a landscape we and the people that we 

study inhabit, but this is a landscape that is actively shaped and brought into being by 

our actions” (Hine 2015: 51). 

 

Istahdan tuoliini, avaan tietokoneen ja klikkaan itseni Facebookiin. Ensimmäisenä katseeni osuu 

Facebookin päivityskenttään, jossa koreilevat sanat ”Mitä mietit?”. Vien hiiren kursorin 

päivityskentän kohdalle ja mietin, onko minulla mitään sanottavaa. Kertoisinko päivästäni, 

liittäisinkö mukaan jonkin hassun kissakuvan, vai yrittäisinkö herättää keskustelua jostakin 

yhteiskunnallisesta asiasta? Osallistuisinko? Toisin kuin Malinowski Trobriandsaarille saapuessaan, 

on digitaalinen kenttä minulle ennestään tuttu ja osin turvallinenkin. 

Paikka on klassisen kenttätyön keskeinen organisoiva tekijä, joka on muovautunut niin 

oleelliseksi osaksi antropologista keskustelua, että se on antropologien keskinäisessä sosiaalisessa 

keskustelussa keskeisempi asia kuin tutkimusongelma. (Siikala 1997: 28.) Kenttä oli 1990-luvulla 

käsitteenä jäänyt lähes huomiotta antropologien itsereflektiossa. Useimmiten omaa tutkimustaan 

koskevissa pohdiskeluissa antropologit olivat keskittyneet kenttätyöhön, eivätkä itse kenttään. 

Kentän olemuksen pohdinta alkoi hiljalleen 1980-luvulla hivuttautua antropologiseen keskusteluun. 

Epistemologis-metodologisista murroksista huolimatta kenttä on 1990-luvulle asti ymmärretty 

tiettynä paikkana, kartalle piirrettävissä olevana pisteenä. Antropologisessa puhetavassa näin ollen 

kentän rajat ovat olleet hyvin usein samat kuin yksittäisen kulttuurin tai yhteisön rajat. Kentän 

olemuksen pohdinta on tarpeen, sillä todellisuudessa kentät eivät ole kartan pisteitä, vaan rajoiltaan 

häilyviä sekä toisiinsa liittyviä kokonaisuuksia. (Söderholm 1997: 110, 113.)  

Klassisen antropologisen tutkimuksen kenttä on monella tapaa helposti määriteltävissä, kun 

taas digitaalisessa ympäristössä tutkimustaan tekevänä tutkimuskenttäni on sekä moniselitteinen 

että vaikeasti rajattavissa. Tutkimuskenttäni sijaitsee digitaalisessa ympäristössä, mikä osaltaan 

hämärtää kentän määritelmää lisää. Esille nousee esimerkiksi kysymys siitä, voidaanko digitaalista 

kenttää pitää yhtä todellisena kuin fyysistä tilaa tai paikkaa. Tutkimuksessani sosiaalinen media ja 

digitaalinen kenttä kietoutuvat fyysisen maailman kanssa yhteen, jolloin niitä ei voida erottaa 

toisistaan. Se, mitä digitaalisella kentällä tapahtuu, on yhtä todellista kuin se, mitä tapahtuu 

fyysisessä paikassa. Hinen (2015: 73) mukaan internet ja erityisesti sosiaalinen media laajentavat 

kentän määritelmää ajassa ja tilassa, jolloin kenttä ei ole sidottu tiettyyn ”online/offline” paikkaan 
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tai sivustoon. Koska tutkimuksessani kentän määritelmä on hyvin laaja ja monitulkintainen, olen 

rajannut kentän koskemaan tutkimieni ihmisten digitaalista ympäristöä, jossa he osallistuvat 

lakialoitetta koskevaan keskusteluun. Tutkimuskenttä koostuu tavallaan monesta pienemmästä eri 

kentästä, jolloin jokaisella tutkimukseeni osallistuvalla on oma digitaalinen kenttänsä. Nämä kentät 

saattavat olla toisistaan irrallisia, tai sitten ne saattavat olla verkostoituneina kiinnittyneinä toisten 

tutkimukseeni osallistuvien kenttiin.  

 

3.2 Haastattelut 

 

Antropologiassa haastattelut ovat keskeinen metodi ja haastattelut voidaankin nähdä tämän lisäksi 

myös analyysin kohteena. Vaikka haastattelu onkin perusmuodoltaan sellainen, missä toinen 

osapuoli esittää kysymyksiä ja toinen vastaa niihin, ei haastattelua voida pelkistää ennalta 

ennustettavaksi tapaamiseksi, joka on yhtä lailla kaikille tuttu ympäri maailmaa. (Koven 2015: 

500.) Vaikka suuri osa haastattelua koskettavasta kirjallisuudesta painottaa kysymysten kysymisen 

tärkeyttä, on kuitenkin tärkeää muistaa myös kuuntelemisen tärkeys (Barbour 2008: 113). 

Haastattelut on parasta nähdä puhetapahtumina, joissa osallistujat käyttävät kieltä ja muita 

merkkijärjestelmiä sosiaalisesti sijoittuneissa vuorovaikutustilanteissa peilatakseen ja rakentaakseen 

kyseisiä vuorovaikutuksia. Näkökulma, jonka mukaan haastattelut ovat puhetapahtumia painottaa 

haastatteluun osallistujien saavuttamia vuorovaikutuksellisia saavutuksia. (Koven 2014: 501.) 

Laadullisia haastatteluita on sosiaalitieteissä käytetty vaihtelevissa määrin koko 1900-luvun ajan. 

Antropologit ja sosiologit ovat käyttäneet haastatteluja menetelminä hyvin pitkään. (Brinkmann & 

Kvale 2015: 11, 59.) Tutkimuksessani teemahaastattelut ovat pääasiallinen aineiston 

keräämismuoto. Haastatteluja tein yhteensä kahdeksan kappaletta, joista yksi oli 

sähköpostihaastattelu. Haastatteluista seitsemän olivat siis yksilöhaastatteluja, joista kolme 

tapahtuivat kotonani. Muut haastattelut pidin yliopistolla.  

Haastateltavia hain lähinnä Facebookin kautta kirjoittamalla haastatteluhakupyynnön ensin 

omalle kaverilistalleni ja sen jälkeen esimerkiksi Aito avioliitto ry:n Facebook sivuille. Tiesin 

tuttavapiirini sisältävän ainakin muutaman henkilön, jotka ovat osallistuneet sosiaalisessa mediassa 

lakialoitteen keskusteluun, joten omalle Facebook seinälle laitettu ilmoitus oli mielestäni helppo 

tapa lähestyä henkilöitä. Jos olisin suoraan kysynyt näitä henkilöitä, olisi se mielestäni asettanut 

heille lisäpaineita suostua haastatteluun mikä ei ole ideaalitilanne kummallekaan osapuolelle. 

Pyysin myös pääsyä Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittoa-ryhmään Facebookissa, jotta 

voisin pyytää ryhmäläisistä ihmisiä osallistumaan haastatteluun, mutta pyyntöäni ryhmään 
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liittymiseksi ei hyväksytty useasta yrityksestä huolimatta. Olen myös lähettänyt sähköpostia pariin 

otteeseen Sateenkaariperheet ry:lle sekä laittanut haastattelupyynnön Setan keskustelufoorumille. 

Olen levittänyt haastattelupyyntöä myös Setan eri alueellisille Facebook-sivuille sekä laittanut 

sähköpostia Oulun yliopiston students listalle. Tutkimani ihmiset näyttäytyvät tutkimuksessa 

peitenimillä. Enni (36 vuotta), Hanna (24 vuotta), Mika (25 vuotta), Pekka-Liisa (30 vuotta), Maria 

(28 vuotta) ja Aleksi (22 vuotta) opiskelevat tällä hetkellä Oulun yliopistossa. Joonas (35 vuotta) ja 

Roope (19 vuotta) ovat ylioppilaita. Muista poiketen haastattelin Roopen sähköpostin välityksellä. 

Haastattelemani henkilöt ovat pääasiallisesti joko Oulun yliopistosta valmistuneita opiskelijoita, tai 

siellä tällä hetkellä opiskelevia. Haastateltavien löytyminen yliopistomaailmasta ei tullut itselleni 

yllätyksenä, koska esimerkiksi Oulun alueen ulkopuolisten haastatteleminen olisi ollut 

huomattavasti hankalampaa välimatkojen takia. Yksi haastateltavista olisi ollut toiselta 

paikkakunnalta, mutta hän jättäytyi minulle tuntemattomista syistä pois tutkimuksesta. 

Haastateltavistani Maria asuu toisella paikkakunnalla, mutta suoritimme haastattelun Oulussa. 

Arkipuheessa haastattelu on Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan hyvin lähellä keskustelua 

ja jutustelua. Haastattelu eroaa kuitenkin yhdessä olennaisessa suhteessa keskustelusta, sillä 

haastattelu tähtää tiedon keräämiseen. Haastattelu on myös ennalta suunniteltua päämäärähakuista 

toimintaa, kun taas keskustelu voi olla pelkkää yhdessäoloa. Keskustelulle on luonteenomaista 

polveilu molempia osapuolia kiinnostavien teemojen ympärillä, kun taas haastattelu tapahtuu 

suurimmaksi osaksi haastattelijan ehdoilla. Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan ja nämä erot 

syntyvät pääasiassa strukturointiasteen perusteella, eli miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja 

missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Haastatteluluokkia tarkastellessa voidaankin päätyä 

sellaiseen luokitteluun, jossa strukturoitu ja standardoitu lomakehaastattelu muodostavat oman 

luokkansa ja kaikki muut haastattelun lajit oman luokkansa. Näitä muita haastattelun luokkia ovat 

esimerkiksi strukturoimaton haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, syvähaastattelu, 

teemahaastattelu sekä kvalitatiivinen haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 42, 43-44.)  

Tutkimukseni laadullinen aineisto muodostuu teemahaastattelujen lisäksi tekemäni kyselyn 

avoimista vastauksista. Neljä haastateltavistani oli minulle ennen haastattelua tuttuja, mikä 

mielestäni oli tässä tapauksessa hyvä asia, koska pystyin lisäkysymysten avulla syventämään 

haastattelua. Blommaertin ja Jien (2010: 49) mukaan on myös hyvä muistaa, että haastattelu ei 

koostu vain niistä osista, missä haastateltava puhuu, vaan haastattelu on hyvin pitkälti dialogia 

haastateltavan ja haastattelijan kesken. Molemmat osapuolet rakentavat haastattelusta sen, mitä se 

on. Tämä näkökulma haastatteluun on tärkeä sen takia, että monissa tutkimuksissa on tapana poistaa 

haastattelijan kysymykset ja väliintulot haastattelun litteroinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että myös haastattelijan sanomiset tulisi litteroida sekä analysoida osana haastattelua. (Blommaert & 
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Jie 2010: 49.) Tuttujen ihmisten haastattelu oli siinä mielessä tutkimuksen kannalta antoisaa, että 

haastattelut muistuttivat vuorovaikutuksellista keskustelua. Tämä oli hyvä asia, koska 

keskustelevampi sävy sekä rennompi haastatteluympäristö edistivät sitä, että sain haastatteluista 

mahdollisimman paljon irti. Huomasin myös, että haastattelupaikan valinnalla oli vaikutusta siihen, 

millaisia itse haastattelutilanteet olivat. Rennompi haastatteluympäristö rentoutti ainakin itseäni 

siten, että pystyin olemaan haastattelussa paremmin sisällä ja kysymään enemmän tarkentavia 

kysymyksiä. Huono puoli aineiston keräämisessä puolestaan oli se, että olin suunnitellut 

haastattelujen aikataulun liian kiireiseksi. Tein useamman haastattelun lyhyellä aikavälillä, mikä 

osaltaan aiheutti sitä, että oma jaksaminen oli vähissä, joten litterointivaiheessa tuli muutamassa 

kohtaa sellainen olo, että olisinpa tajunnut tuossa kohtaa kysyä tuollaisen lisäkysymyksen. 

Monet kirjoittajat puhuvat strukturoimattoman haastattelun ja lomakehaastattelun 

välimuodosta eli puolistrukturoidusta haastattelusta, josta voidaan käyttää myös nimeä 

teemahaastattelu. Teemahaastattelun tarkoitus on kohdistaa haastattelu tiettyihin teemoihin, joista 

haastattelutilanteessa keskustellaan. Haastattelurunkoa laadittaessa ei kannata laatia 

yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teema-alueluettelo, jolloin teema-alueet edustavat alueita, 

joihin haastattelukysymykset varsinaisesti kohdistuvat. Haastattelutilanteessa ne toimivat 

haastattelijan muistilistana sekä tarpeellisena keskustelua ohjaavana kiintopisteenä. Tutkijan 

valitsemien teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että paljastuisi mahdollisimman hyvin se 

moninainen rikkaus, joka tutkittavaan ilmiöön yleensä todellisuudessa sisältyy. (Hirsjärvi & Hurme 

2000: 47, 48, 66-67.) Tärkeimpinä teemoina haastatteluissa (ks. liite 1) olivat tutkimukseeni 

osallistuvien sosiaalisen median käyttö sekä sosiaalisen median rooli poliittisessa päätöksenteossa. 

Tämän lisäksi keskeisenä teemana oli avioliittolaki ja erityisesti sitä ympäröivään keskusteluun 

osallistuminen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median lisäksi tärkeänä teemana oli muunlainen 

poliittinen osallistuminen ja erityisesti tutkimukseeni osallistuvien aktiivisuus vaaleissa. Lyhin 

haastattelu oli vähän päälle puoli tuntia ja pisin runsaat viisikymmentä minuuttia. Keskimäärin 

haastattelujen pituus oli noin neljäkymmentä minuuttia. Osallistuvaa havainnointia tein 

haastattelujen yhteydessä, mutta esille ei noussut mitään erityisiä huomioita, jotka olisivat 

syventäneet haastatteluaineiston analyysia. Mielenosoitukset olisivat olleet hyviä osallistuvan 

havainnoinnin kohteita, mutta tutkimuksen tekovaiheessa sukupuolineutraali avioliittolaki oli jo 

hyväksytty eduskunnassa, eikä aiheen ympärille järjestetty mielenosoituksia. 

 

  



23 

 

3.3 Kysely 

 

Kysely kulkee tutkimuksessani aineiston keräämisessä ja analyysissa mukana laadullisen aineiston 

vierellä. Kyselylomakkeen lajeja on useita ja sitä käytetään usein sen nopeuden vuoksi. Käytetyin 

haastattelulaji onkin lomakehaastattelu, jossa haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan. Kysymysten 

ja väitteiden muoto sekä esittämisjärjestys on lomakkeessa täysin määrätty. Oletuksena on myös, 

että kysymyksillä on sama merkitys kaikille. Strukturoidun kyselyn suurimpia haasteita on 

lomakkeen ja kysymysten muotoilu. Itse kysely on puolestaan usein helppo toteuttaa ja kysymysten 

vastaamiseen kuluu melko lyhyt aika. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 35, 44, 45.) 

Kyselyt vaativat yleensä sitä, että haastattelijat kysyvät kysymyksiä, joihin on lista suljettuja 

vastausmahdollisuuksia, mistä osallistujan on valittava yksi vaihtoehdoista. Kyselyä käyttävien 

tutkijoiden päämääränä on luoda luotettava ja yhdenmukainen menetelmä, joka minimoi 

mahdolliset virheet. Kyselyjen kysymykset eivät usein ota huomioon sitä, miten ihmiset kysyvät ja 

vastaavat kysymyksiin eri tilanteissa. Tämän takia validiteetin parantamiseksi kehotetaankin 

koodaamaan kyselyt ja niiden ohjeet sellaisilla tavoilla, jotka kohtelevat kyselyä 

vuorovaikutuksellisena harjoituksena. (Koven 2014: 502.) Tekemässäni kyselyssä (ks. liite 2) 

pääpaino on suljetuissa kysymyksissä, mutta niiden rinnalla olen muutamaan kysymykseen 

tarjonnut myös avoimet laatikot, johon osallistuja halutessaan voi avata vastaustaan enemmän. 

Tämä takaa sen, että kysymykseen ei mene kauaa vastatessa, joten vastauksia saadaan 

todennäköisesti enemmän kuin pelkillä avoimilla kysymyksillä. Suljettujen kysymysten rinnalla 

kulkevat avoimet laatikot antavat kuitenkin osallistujille mahdollisuuden avata valintojaan, jos he 

kokevat sen mielekkääksi. Tämä taas antaa minulle mahdollisuuden käyttää kyselyn avoimia 

laatikoita laadullisena aineistona tukemaan haastatteluaineiston analyysia.  

Kysymysten testaaminen etukäteen on tärkeää, sillä se voi paljastaa missä kysymyksissä 

vastaajilla on vaikeuksia ymmärtää tai mitkä kysymykset vastaajat tulkitsevat eri tavalla kuin mitä 

tutkija on tarkoittanut. Kyselytutkimuksen hallitsevia periaatteita on se, että kysymykset tulee 

esittää lomakkeessa kaikille osallistujille samalla tavalla. Jos kysymykset on muotoiltu eri tavalla 

eri ihmisille, niin silloin tutkija ei voi olla varma siitä, mistä vastausten erilaisuus johtuu. 

Historiallisesti kyselytutkimuksissa pääpaino on ollut suljetuissa kysymyksissä. Viimeaikaiset 

tutkimukset ovat Krosnickin (1999) mukaan kuitenkin osoittaneet, että suljettujen kysymysten 

esittämisessä on omat huonot puolensa, eivätkä avoimet kysymykset todellisuudessa ole niin 

ongelmallisia kuin niiden on nähty olevan aikaisemmin. Esimerkiksi ihmiset yleensä jättävät 

huomiotta mahdollisuuden vastata vapaaehtoisesti ja valitsevat sen sijaan vastauksensa 

vaihtoehdoista, vaikka valittu vaihtoehto ei olisikaan paras mahdollinen. Suljettuja kysymyksiä 
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voidaan täten käyttää vain, jos vastausvaihtoehdot ovat tarpeeksi kattavat. (Krosnick 1999: 541, 

542, 543-544.) Suurin haaste kyselyssä oli kysymysten laatiminen, mikä vei kyselytutkimuksessa 

eniten aikaa ja vaivaa. Olen testannut kysymyksiä muutamalla ihmisellä etukäteen, jotta näin 

toimivatko kysymykset niin kuin olen niiden ajatellut toimivan. Omille kysymyksilleen tulee 

helposti sokeaksi, joten niiden testaaminen on äärimmäisen tärkeää. Tämä myös mahdollistaa 

kysymysten muokkauksen, jos kysymyksistä löytyy jokin, jonka merkitys ei aukea osallistujille niin 

kuin olen sen tarkoittanut. Kysymysten testaamisella sain palautetta, jonka perusteella sain 

muokattua muutamaa kysymystä selkeämmäksi. 

Kysymyksiä laatiessa tutkijan tulisi koko ajan pitää mielessään tutkimuksensa tarkoitus. 

Tutkimuksen tarkoitus ohjaa kysymysten laatimista, jotta kysymykset antavat suoraan tai 

epäsuorasti tutkimukselle olennaista aineistoa. Kysymysten tulisi myös olla selkeitä ja tutkijan tulee 

välttää merkitysten monitulkintaisuutta määrittelemällä termit, jos niin on tarpeellista. Parempi tapa 

onkin kysyä monta yksinkertaista kysymystä kuin kysyä monimutkaisia tai pitkiä kysymyksiä. 

(Weller 2015: 355.) Lukiessaan kysymyksiä kyselyyn osallistujat tekevät tulkintoja siitä, miksi juuri 

tämänlaisia kysymyksiä kysytään ja millainen on hyväksytty vastaus. Vastaajien tulkintaan voi 

vaikuttaa myös se, millaisia vastausvaihtoehtoja tutkija on valinnut. (Schaeffer & Presser 2003: 67.) 

Kohderyhmän rajaaminen on tärkeä osa kyselyn tekemistä (Weller 2015: 354). Kyselyyn olen 

käyttänyt samoja väyliä, kuin haastateltavia etsiessänikin. Kyselyyn sain yhteensä 290 vastausta (ks. 

taulukko 1). Vastaajien suurin ikäryhmä (27 %) oli 21-25-vuotiaat. Toiseksi eniten vastaajia (19 %) 

löytyi 16-20-vuotiaiden ikäryhmästä. Sukupuoleltaan vastaajat jakautuivat kolmeen ryhmään, joista 

enemmistönä oli selkeästi naiset. Vastaajista 60 % ovat sukupuoleltaan naisia, kun taas miesten 

osuus vastaajista on 32 %. Muunsukupuolisten osuus vastaajista on 8 %. Kyselyn aineisto on 

vinoutunut kuin haastatteluaineistokin, mikä näkyy esimerkiksi muunsukupuolisten suurena 

osuutena.  

 

Taulukko 1. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma. 

    

 

 

 

  

  

Sukupuoli 

  Ikä Mies Nainen Muu Yhteensä 

16-20 13 (24 %) 33 (61 %) 8 (15 %) 54 (19 %) 

21-25 23 (29 %) 47 (60 %) 9 (11 %) 79 (27 %) 

26-30 10 (20 %) 36 (74 %) 3 (6 %) 49 (17 %) 

31-35 14 (39 %) 21 (58 %) 1 (3 %) 36 (12 %) 

36-40 9 (39 %) 12 (52 %) 2 (9 %) 23 (8 %) 

Yli 40 23 (47 %) 24 (49 %) 2 (4 %) 49 (17 %) 

Yhteensä 92 (32 %) 173 (60 %) 25 (8 %) 290 (100 %) 
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3.4 Aineiston analyysi 

 

Menetelmätriangulaatio voi tarkoittaa kahta asiaa. Joko samaa menetelmää käytetään eri tilanteissa 

tai eri menetelmiä käytetään samassa tutkimuskohteessa. Ei tule kuitenkaan tehdä sitä johtopäätöstä, 

että jokaisen tutkimuksen tulisi välttämättä sisältää sekä määrällisiä että laadullisia elementtejä. 

Monistrategisella tutkimuksella on myös omat haittansa, joista yksi on aikaa vievyys. Tutkija myös 

hallitsee yleensä paremmin joko määrällisen tai laadullisen tutkimuksen. Monimetodisessa 

lähestymistavassa yksi tärkeä etu on perusteettoman varmuuden vähentäminen. Vain yhtä 

menetelmää käyttämällä voi tutkija päätyä uskomaan, että hän on löytänyt niin sanotun oikean 

vastauksen. Kun lisänä käytetään toista menetelmää, saattaa aineistosta syntyä erilaisia vastauksia, 

jotka poistavat näennäisen varmuuden. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 33, 39.) Jotkut tutkijat ovat 

esittäneet, että laadullisen ja määrällisen perspektiivin yhdistäminen ei ole mahdollista ilman, että 

toinen kumoaa toisensa. Tämä johtuu siitä, että erilaiset metodit peilaavat erilaisia epistemologioita, 

joiden näkemykset totuuden luonteesta eroavat toisistaan. (Small 2011: 63, 64, 77.) 

Tutkimuksessani käytän sekä laadullisia että määrällisiä metodeita aineiston keräämisessä 

sekä analyysissa. Painopiste tutkimuksessani on kuitenkin laadullisilla metodeilla, mutta täydensin 

haastatteluilla saamaani aineistoa myös kyselyllä. Tärkeämmäksi näen laadullisen aineiston jo sen 

takia, että en hallitse määrällisiä tutkimus- ja analyysimenetelmiä läheskään niin hyvin kuin 

laadullisia. Suurin syy monistrategisten menetelmien käyttöön on se, että kyselyn vastausten avulla 

pystyn sekä vahvistamaan laadullisen aineiston analyysia että peilaamaan johtopäätöksiäni 

suurempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Näkemykseni mukaan suurimpia haasteita 

määrällisessä tutkimuksessa on kysymysten oikeanlainen muodostus, jotta kaikki vastaajat 

ymmärtävät ne kuten olen tarkoittanut. Tämän lisäksi haasteena on tilastojen tulkinta, sillä se on 

oma taiteenlajinsa, kuten laadulliset menetelmätkin.  

Monistrategisessa tutkimuksessa tutkijat ovat analysoineen useammasta lähteestä olevia 

aineistoja samalla tavoin, kun he ovat analysoineet yhden tutkimusmenetelmän aineistoja. 

Esimerkiksi haastatteluaineistoa analysoitaessa tutkijat ovat yleensä vältelleet numeroita ja sen 

sijaan lähestyneet aineistoa laadullisin analyysimenetelmin. Kyselyvastauksia analysoidessaan 

aineistoa on taas lähestytty kvantitatiivisesti eli esimerkiksi laskemalla keskiarvoja. Viime vuosina 

on ilmestynyt kuitenkin toisenlainen tapa tehdä monistrategia tutkimusta, joka perustuu yleensä 

yhdenlaiseen aineistoon ja menetelmien sekoitus tapahtuu analyysi- eikä aineiston keruuvaiheessa. 

Osa näistä tutkimuksista on herättänyt kiivasta keskustelua, mutta jotkut ovat kuitenkin onnistuneet 

löytämään aineistosta innovatiivisia johtopäätöksiä. Analyysitapojen sekoitus tarkoittaa siis sellaisia 

tutkimuksia, joissa laadullista aineistoa analysoidaan esimerkiksi tilastotieteen keinoin, tai 
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määrällistä aineistoa analysoidaan narratiivisten menetelmien keinoin. Tällainen monistrateginen 

tutkimus ei ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi kvantitatiivisella antropologialla on pitkä perinne, josta 

todisteena vuosina 1989-1996 ilmestynyt ja nykyisin lopetettu Journal of Quantitative 

Anthropology. (Small 2011: 71, 72.) Tutkimuksessani käytän Smallin mainitsemaa monistrategisen 

tutkimuksen mallia, jossa laadullinen aineisto analysoidaan laadullisin menetelmin ja määrällinen 

aineisto määrällisin menetelmin. 

Laadullisen analyysin yleinen piirre on merkitysten tulkinta. Tulkitessaan tutkija ei tyydy 

pelkästään näkyvissä olevan tarkasteluun, vaan pyrkii pääsemään niin sanotusti tekstin taakse ja 

löytämään piirteet, joita ei tekstissä suoraan sanota. Tulkinta on siis aina enemmän tai vähemmän 

spekulatiivista, sillä tutkijalla on aina tietty näkökulma, jonka valossa hän tulkitsee haastatteluja. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 135, 137, 152.) Merkitysten tulkinta tulee tutkimuksessani erityisesti 

esille luvussa 5.3, jossa analysoin tutkimieni ihmisten sanavalintoja. Aineistosta löytyy useita 

esimerkkejä siitä, miten tutkimani ihmiset rakentavat sosiaalista maailmaa. Tämä näkyy Hannan 

kohdalla sosiaalisesta mediasta ja samanmielisyyskuplasta puhuttaessa: ”mä en usko, että some on 

pahentanut mitään. Ehkä se on se, että ihmiset ei osaa käyttää somea ja moneen vuoteen ei osattu 

ymmärtää, että se on ihan yhtä todellista maailmaa, kuin tämä huone, missä me nyt puhutaan. 

Somessa olevaan törttöilyyn ei puututtu, koska ei ajateltu, että se on vakavaa ja nyt on vähän liian 

myöhästä alkaa puuttua siihen, kun ne toimintamallit on luotu”. Tämä lainaus normalisoi 

sosiaaliseen mediaan liittyvää epäsuotavaa käyttäytymistä ja tekee siihen puuttumisesta turhaa, 

koska sitä ei olla tehty tarpeeksi ajoissa. Aineistossa rakennetaan myös monenlaisia kuvia 

kansanedustajista, joita analysoin myös tarkemmin luvussa 5.3. Esimerkiksi Pekka-Liisan 

rakentamassa kuvassa kansanedustajista osa asuu ikään kuin tornissa erossa tavallisista kansalaisista 

ja tavallisten ihmisten arjesta. 

 

Osa kansanedustajista on ollut pitkään eduskunnassa tosi hyvätuloisina. Ei pitäisi olla 

mahdollista olla siellä kahtakymmentä vuotta, vaan pitäisi välillä joutua elämään 

normaalin ihmisen elämää ja käymään itse kaupassa ja maksamaan laskunsa. (Pekka-

Liisa) 

 

Laadullisen tutkimuksen perusmenetelmänä voidaan pitää sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi 

voidaan nähdä paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan 

liittää eri analyysikokonaisuuksiin. Yksinkertaisimpina aineiston järjestämisen muotona pidetään 

luokittelua. Alkeellisimmillaan aineistosta määritellään luokkia ja lasketaan, montako kertaa 

jokainen luokka aineistossa esiintyy, jolloin luokiteltu aineisto voidaan esittää taulukkona. 
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Teemoittelu voi olla periaatteessa samankaltaista kuin luokitus, mutta siinä painotetaan, mitä 

kustakin teemasta on sanottu riippumatta siitä, kuinka monta kertaa tietty teema on mainittu. 

Kyseessä on laadullisen aineiston pilkkominen sekä ryhmittely erilaisten aihepiirien mukaan, jolloin 

mahdollistetaan tiettyjen aineistossa esiintyvien teemojen vertailu. Sisällönanalyysi sopii myös 

täysin strukturoimattoman aineiston analyysiin. Tällä analyysimenetelmällä pyritään saamaan 

tutkittavasta ilmiöstä kuvaus yleisessä muodossa. Sisällönanalyysillä saadaan aineisto kuitenkin 

vain järjestetyksi johtopäätöksiä varten. Monia sisällönanalyysiä käyttäviä tutkimuksia onkin 

kritisoitu siitä, että analyysia on kuvattu hyvinkin tarkasti, mutta järjestetty aineisto esitetään ikään 

kuin tuloksina tekemättä siitä mielekkäitä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91, 93, 103.) 

Tutkimuksessa käytin teemoittelua erityisesti analyysin alkuvaiheilla. Luin litteroituja haastatteluja 

useamman kerran etsien toistuvia teemoja, joista tein alustavan analyysirungon. Osa teemoista 

nousi esille jo haastatteluvaiheessa, kun taas toisten teemojen löytyminen vaati monta 

haastatteluaineiston lukukertaa. Esimerkiksi poliittinen osallistuminen oli alusta asti vahvasti esillä 

toistuvana teemana, koska se on alusta asti ollut yksi keskeinen teema. Uskonto ja tunteet 

puolestaan nousivat teemoiksi vasta itse analyysivaiheessa. 
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4 Digitaalinen poliittinen osallistuminen 

 

Tässä luvussa tarkastelen digitaalista poliittista osallistumista sekä sosiaalista mediaa ilmiönä. 

Ensimmäinen luku keskittyy tutkimieni ihmisten sosiaalisen median käytön syihin sekä siihen, 

millaisena ilmiönä he näkevät samanmielisyyskuplan. Toisessa luvussa käsittelen tarkemmin 

digitaalista vaikuttamista ja sitä, millaisena tutkimani ihmiset näkevät digitaalisen poliittisen 

osallistumisen vaikuttavuuden. Digitaalisen osallistumisen vaikuttavuus nähdään kahdella tavalla. 

Esille nousi usko siihen, että digitaalisen osallistumisen kautta pystytään vaikuttamaan poliittiseen 

päätöksentekoon. Toisaalta digitaalisen osallistumisen vaikuttamismahdollisuuksia myös epäiltiin. 

 

4.1 Sosiaalinen media ja sen kuplat 

 

Haastateltavani ovat kaikki hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja heistä jokainen on käyttänyt 

sosiaalista mediaa useamman vuoden. Yleisimmäksi sosiaalisen median kanavaksi osoittautui 

aineiston perusteella Facebook (ks. kuva 1), minkä käyttöä haastateltavat perustelivat muun muassa 

sillä, että Facebook on sekä helppokäyttöinen että siellä on jo valmiiksi suurin osa haastateltavien 

läheisistä ihmisistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyselyn aineisto on vinoutunut ja suurin osa 

kyselyyn vastaajista on löytynyt Facebookin kautta, mikä selittää Facebookin aseman yleisimpänä 

sosiaalisen median kanavana. 

 

 

 

Kuva 1. Kyselyyn osallistuneiden käyttämät sosiaalisen median välineet. 
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Arkipäiväisten keskustelujen lisäksi politiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset kiinnostavat 

haastateltaviani. Suurin osa Hannan keskusteluista sosiaalisessa mediassa on arkisia ystävien kanssa 

käytäviä, mutta hän kertoo ottavansa usein kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Sukupuolineutraalin 

avioliiton lisäksi Hannaa kiinnostavia poliittisia kysymyksiä ovat transihmisten oikeudet sekä 

Särkänniemen delfiinit. Aleksille Facebook on käytännöllinen väline, jonka avulla olla yhteydessä 

kavereihin, joiden kanssa hän keskustelee poliittisista asioista vähintään kerran viikossa. Aleksin 

tavoin myös Enniä kiinnostaa yhteiskunnalliset aiheet, vaikka hän ei omien sanojensa mukaan 

muuten olekaan poliittisesti aktiivinen. Haastateltavista Mika, Aleksi, Enni ja Roope kertovat 

olevansa kiinnostuneita poliittisista asioista.  

 

Yleensä en itse aloita tällaisia [poliittisia] keskusteluita, mutta tykkään ottaa kantaa 

sekä saada esille erilaisia näkökulmia. (Roope) 

 

Sosiaalisessa mediassa keskusteluun osallistumisella haetaan yksilöstä riippuen eri asioita. 

Aineistosta tuli esille esimerkiksi se, että osa yrittää enimmäkseen muuttaa keskustelukumppanin 

mielipiteitä, kun taas toisille sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yleiseen 

mielipiteeseen ja ehkä sitä kautta myös päättäjiin. Pekka-Liisan motiivi on vaikuttaa keskusteluun 

osallistumalla yleiseen mielipiteeseen ja sitä kautta myös kansanedustajiin: ”yleensä se on ruudun 

toiselle puolelle, jonne mä sen [mielipiteen] esitän. Kyllä mä koen, että samalla keskustelen myös 

kaikkien muiden kanssa, jotka sen näkee”. Haastatteluissa esille tuli myös selkeää turhautumista 

kanssakeskustelijoihin varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa samoihin argumentteihin piti vastata 

useamman kerran. 

 

Oli pakko sanoa jotakin niihin ”kohta sitten saa mennä naimisiin koiransa kanssa”-

tyylisiin juttuihin, koska niitä turhautti nähdä. (Hanna) 

 

Kuten muillakin teknologioilla on sosiaalisella medialla sekä hyvät että huonot puolensa. Eräs 

kyselyyn vastannut kertoo välttävänsä omalla nimellään ja kasvoillaan sosiaalisen median 

keskusteluihin osallistumista sosiaalisen median ikävän luonteen takia, johon vastaaja luettelee 

esimerkiksi keskustelun negatiivisen sävyn, väärinymmärrykset sekä tietoturvattomuus. 

Haastateltavistani Hanna, Mika ja Pekka-Liisa ovat saaneet negatiivisia yhteydenottoja sosiaalisen 

median kautta liittyen heidän mielipiteisiinsä esimerkiksi jonkin lehden Facebook-sivuilla. Mikalle 

sosiaalisessa mediassa saatava negatiivinen ”palaute” saa usein aikaan sen, että Mika joutuu 

punnitsemaan, kannattaako keskusteluun osallistua ollenkaan: ”sitä aina miettii, että jaksanko mä 
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lähteä tästä asiasta tappelemaan, kun ei se hyödytä kumminkaan mitään, kun keskustelua ei käydä 

samoilla säännöillä”. Lainauksesta tulee esille Mikan tapa rakentaa sosiaalisesta mediasta fyysisen 

ja sosiaalisen maailman kaltaista paikkaa, jossa toimivat samat kirjoittamattomat säännöt kuin 

muissakin vuorovaikutustilanteissa. Tässä lainauksessa kulttuuri nousee esille esimerkiksi siten, että 

käsitykset tämäntapaisista pelisäännöistä ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuja sekä 

toistettuja. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva vuorovaikutus ja sen sisältämät säännöt voivat 

äkkiseltään vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä, kunnes niiden pinnan alta paljastuu monitulkintainen 

ydin. Kysymys esimerkiksi siitä, kuka määrittää kyseiset säännöt, ei ole ongelmaton ja kuten 

muidenkin monitulkintaisten ilmiöiden kohdalla, käydään niidenkin määrittelyn legitimaatiosta 

taistelua. Tämä taas hämärtää sosiaalisen median ja fyysisen paikan rajaa ja kiinnittää sosiaalisen 

median tiukemmin fyysiseen maailmaan. 

Sosiaalisen median negatiiviset puolet eivät ole saaneet Pekka-Liisaa pysymään hiljaa 

asioista, jotka häntä koskettavat tavalla tai toisella: ”kyllä se enemmän on silleen, että ’en ole 

hiljaa’. Joku paskan kaataminen niskaan, miksi sen takia pitäisi pitää turpaansa kiinni”. 

Sosiaalisessa mediassa keskustelu kääntyy aineiston perusteella hyvin helposti ja nopeasti 

asiattoman puolelle, mikä luo kestämättömän ilmapiirin rakentavalle keskustelulle. Joonas pyrkii 

tietoisesti olemaan lukematta lehtijulkaisujen kommentteja, koska ne ovat ”provokaation loputon 

suo, josta saa itselleen vain huonon mielen”. Haastatteluista nousi esille uhkailun 

sukupuolittuneisuutta, joka ilmenee erityisesti Hannan kohdalla. Hanna kertoo saaneensa 

tappouhkauksen sosiaalisen median kautta maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin liittyen: 

”siinä oli yksi nainen, joka lähetti mulle tappouhkauksen, että mut pitäisi raiskata ja tappaa, koska 

mä olen vaan niin vitun tyhmä. Kyllä vähän teki mieli [ilmoittaa poliisille], kun sain tietää, että 

tämä ihminen on töissä koulunkäyntiavustajana”. Tässä tapauksessa raiskauksella ja tappamisella 

uhkaaja on sukupuoleltaan nainen, mikä on mielenkiintoinen osoitus siitä, miten raiskausuhkaukset 

kohdistuvat usein nimenomaan naisiin, kun taas uhkaajan rooli ei ole sidottu mihinkään tiettyyn 

sukupuoleen. 

 

Mun entiselle kotipaikkakunnalle oli tulossa vastaanottokeskus ja siinä paikallisessa 

Facebook puskaradioryhmässä syttyi ihan heti [keskustelu], että ”miksi tänne tulee 

maahanmuuttajia?”. Mä otin kantaa keskusteluun, että tajuatteko asuvanne 

matkailukunnassa, että sinne tulee joka talvi turisteja ympäri maailmaa. Sielläkin 

entiset koulukaverit tuli, että ”mä toivon, että sut raiskataan”. Eli semmoiset ihmiset, 

jotka oli joskus tuntunut minut, saattoi suoltaa tuollaista paskaa suoraan naamaan. 

(Hanna) 
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Aineistosta nousi esille kolme erilaista näkemystä siitä, miten oman äänen esille tuominen nähdään. 

Ensimmäisen näkemyksen mukaan sosiaalisen median huonona puolena pidetään oman äänen 

kuuluville saamisen hankaluutta. Haastateltavat kokivat kyllä saavansa äänensä kuuluviin 

sosiaalisessa mediassa, mutta eri asia onkin sitten, kuunteleeko kukaan heidän sanomisiaan. Roopen 

mielestä sosiaalisessa mediassa yhden henkilön ääni ei paljoa paina. Toisaalta tutkimukseeni 

osallistuvat kokevat saavansa äänensä kuuluviin sosiaalisessa mediassa erityisesti silloin, kun he 

keskustelevat asioista ystäviensä tai tuttujensa kanssa. Äänen kuuluviin saaminen isommassa 

kontekstissa on haastateltavien mukaan huomattavasti vaikeampaa, sillä yksi ääni hukkuu helposti 

somen isoon massaan. Tämän lisäksi esille nousi aineistosta myös näkemys siitä, että omaa ääntä ei 

välttämättä edes tahdota tai tarvita saada kuuluviin oman ystäväpiirin ulkopuolella. Kyselyn 

aineiston perusteella (ks. taulukko 2) nuoremmista ikäryhmistä (16-20, 21-25 ja 26-30) suurempi 

osa ei koe saavansa hyvin ääntään kuuluville sosiaalisessa mediassa, kun taas vanhemmat 

ikäryhmät (31-35, 36-40 ja yli 40) kokevat saavansa äänensä kuuluviin paremmin. Tähän tulokseen 

todennäköisesti vaikuttaa se, että enemmistö vastaajista on nuoria ja suurin ikäryhmä vastaajista on 

21-25-vuotiaat. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneista suurempi osa kokee saavansa hyvin 

äänensä kuuluville sosiaalisessa mediassa (ks. kuva 2).  

 

 

Taulukko 2. Ikäryhmittäin jaoteltuna kuinka hyvin vastaajat kokevat saavansa äänensä kuuluviin 

sosiaalisessa mediassa (1 hyvin vähän – 5 erittäin paljon). 

 

 

Ikäryhmät 

  16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 yli 40 

1 4 (7%) 9 (11%) 3 (6%) 2 (5%) 2 (8%) 3 (6%) 

2 14 (26%) 25 (32%) 17 (35%) 5 (15%) 1 (5%) 2 (4%) 

3 26 (48%) 22 (28%) 16 (33%) 16 (44%) 9 (39%) 16 (33%) 

4 8 (15%) 20 (25%) 11 (22%) 10 (28%) 10 (43%) 19 (39%) 

5 2 (4%) 3 (4%) 2 (4%) 3 (8%) 1 (5%) 9 (18%) 

Yhteensä 54 (100%) 79 (100%) 49 (100%) 36 (100%) 23 (100%) 49 (100%) 

 

 

 



32 

 

 

 

Kuva 2. Kuinka hyvin kaikki vastaajat kokevat saavansa äänensä kuuluviin sosiaalisessa mediassa 

(1 en ollenkaan – 5 erittäin hyvin). 

 

Sosiaalisen median huonoina puolina nähtiin aineiston mukaan se, että väärinymmärryksiä tapahtui 

helposti. Ennille oli yksi hänen kavereistaan loukkaantunut kirjoituksen perusteella, koska siitä oli 

puuttunut tunnetta kuvaava hymiö, ja viesti oli ymmärretty väärin. Enni ei koe saavansa ääntään 

sosiaalisessa mediassa kuuluviin kovinkaan laajasti ja hänelle kansalaisaloitteet olivat 

huomattavasti tärkeämpi kanava, jonka kautta tuoda esille kannatuksensa tiettyihin poliittisiin 

kysymyksiin. Hannan mielestä oman äänen kuuluville saamiseen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa 

paljon asia, josta ollaan keskustelemassa. Usein Hannasta tuntuu myös siltä, että hänen ääntään ei 

edes haluta kuunnella. Särkänniemen delfiinien siirrosta keskustellessa Hanna koki turhautumisen 

tunnetta joutuessaan toistamaan sanomisiaan, kun uusi ihminen liittyi keskusteluun mukaan ja alkoi 

toistaa samoja kysymyksiä, joihin oli vastattu aiemmin useampaan kertaan. 
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Joskus käy, että vaikka sä sanot jotakin, niin se toinen jää jankkaamaan silleen ”mites 

tämä asia x”, ”mä olen vastannut siihen jo kolme kertaa, et ole hyvä ja lue tuo, tuo ja 

tuo”. (Hanna) 

 

Samanmielisyyskupla tai -harha on ilmiö, josta on ollut paljon puhetta erityisesti viime aikoina (ks. 

Hämäläinen 2016; Niinistö 2015). Haastatteluaineistosta nousi esille kaksi näkemystä 

samanmielisyyskuplan luonteesta. Yhtäältä monet haastateltavista näkivät ilmiön negatiivisena, 

joka muun muassa tappaa kriittisen ajattelun ja tekee rakentavasta keskustelusta käytännössä 

mahdotonta. Toisaalta kuplassa eläminen on osan haastateltavien mukaan luontainen osa ihmisten 

elämää, jolloin ilmiöllä ei nähty olevan niin paljoa negatiivisia vaikutuksia. 

Tutkimukseeni osallistuneet ovat sitä mieltä, että sosiaalinen media ei ole synnyttänyt 

samanmielisyyskupla-ilmiötä, mutta melkein kaikkien haastateltavieni mielestä sosiaalinen media 

voimistaa ilmiötä, koska verkossa monet ihmiset kokevat voivansa sanoa melkein mitä vain ilman 

suodatinta. Keskustelusta ja vuorovaikutuksesta on aineiston mukaan tullut kasvottomampaa, mikä 

on osaltaan kärjistänyt sosiaalisessa mediassa kuplien olemassaoloa. Aleksi pitää tällaisia kuplia tai 

putkinäköisyyttä haitallisina, koska tällöin ihminen ei ole avarakatseinen. Samanmielisyyskuplassa 

elävä hylkää hänen mielestään herkästi hyvänkin rationaalisen mielipiteen sen takia, koska se ei 

kuulu hänen omaan ajatusmaailmaan tai ideologiaan. Hanna mielestä samanmielisyyskupla on 

olemassa ja vaikuttaa asioihin paljon. Hänen kohdallaan ilmiö näkyy eniten Tumbrlin (blogipalvelu) 

puolella, jossa tietyistä asioista ei uskalla sanoa vähänkään kritisoivasti ilman, että ihmiset ovat heti 

kurkussa kiinni. Hanna näkee samanmielisyyskuplan olevan negatiivinen ilmiö, joka tappaa 

kriittisen keskustelun ja asioiden kehittymisen. 

 

Aivan sama, onko se tämmöinen ultimaattinen suvaitsevaisuuskupla vai onko se 

vihakupla. Se ei mahdollista ihmisten kehitystä, keskustelua ja sellaista omaa kriittistä 

ajattelua. Se vaan maalaa toisen pään mustaksi, toisen valkoiseksi ja kiistää, että on 

olemassa mitään harmaata keskiväliä. (Hanna) 

 

Aineistosta nousi esille toiseuttamista. Löydyn (2005: 162) mukaan ”toiseuden käsitteen avulla 

jäsennetään suhdetta tutun ja vieraan tai normin ja poikkeuksen välillä. Sen avulla voi siis kuvailla 

valtasuhdetta, jossa joku tai jokin ymmärretään paitsi erilaiseksi myös toista alemmaksi ja jonka 

seurauksena on arvottava hierarkia.” Aineistossa toiseuttaminen tulee esille esimerkiksi Mikan ja 

Marian haastatteluissa sekä kyselyn avoimissa vastauksissa. Pekka-Liisan ja Marian mielestä 

samanmielisyyskuplan olemassaolo on ongelmallista varsinkin, jos kyseisessä kuplassa elävä ei ole 
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tietoinen kuplan olemassaolosta. Tällöin voi helposti tuudittautua siihen uskoon, että suurin osa 

kansalaisista on samaa mieltä asiasta, kuin itse. Marian mielestä tietoisuus kuplan olemassaolosta 

voi riippua siitä, minkä sukupolven kasvatti kukin on: ”mä veikkaisin, että vähän iäkkäämmät 

ihmiset, joille ei ehkä some ja tämä teknologia ole muutenkaan hirveän tuttua, niin silloin he eivät 

varmasti tiedosta sitä. Musta tuntuu, että mun sukupolvi on ehkä viisain tässä asiassa.” Mikan 

mielestä tietoisuus sosiaalisen median kuplista riippuu jollain tasolla ihmisen koulutustasosta. 

Matalakoulutetut ihmiset eivät Mikan mielestä läheskään niin helposti tiedosta elävänsä kuplassa, 

vaikka tietoisuusaste samanmielisyyskuplasta vaihtelee tietysti yksilöittäin. Kyselyyn vastanneista 

osa koki, että kärkkäimmin keskusteluun osallistuvat edustavat nimenomaan vastustajien ääripäätä 

ja heidän yleisimmät argumentit koetaan epäpäteviksi. Tässä esimerkissä tulee esille sekä 

toiseuttamista että oman identiteetin rakentamista. Oman mielipiteen vastakkainen argumentti 

näyttäytyy tässä tilanteessa automaattisesti toisena ääripäänä, mikä rakentaa sosiaalista maailmaa 

vastakkainasettelun kautta. Vastapuoli leimautuu ääripääksi, mikä oikeuttaa argumenttien huomiotta 

jättämisen, koska ne koetaan joka tapauksessa ”epäpäteviksi”. Samalla oma identiteetti rakentuu 

ääripäätä vastakkaiseksi, jolloin oikea tieto ja totuus ovat oman leirin hallussa.  

 

Mä yritän jopa tietoisesti käydä seuraamassa semmoisia avoimia ryhmiä, jotka ovat 

mun mielipiteiden vastaisia. Ihan vaan siksi, että näkisi vähän, mitä toinen puoli on 

mieltä mistäkin asiasta. (Maria) 

 

Samanmielisyyskuplan negatiivisten puolien ohella nousee aineistosta näkemys siitä, että ilmiö on 

ainakin osittain ”luontaista” ihmiselle, kuten Ennin mielestä: ”kyllä sillä voi olla huonojakin puolia, 

että ei nää sen oman kuplansa ulkopuolelle, mutta toisaalta se on ehkä ihmiselle ominaista”. 

Samanmielisyyskupla esittäytyy aineiston valossa sosiaalisena konstruktiona, jota tutkimani ihmiset 

rakentavat kielen avulla. Tässä tapauksessa haastateltavat rakentavat kielen avulla sosiaalista 

maailmaa, jossa kuplassa eläminen kiinnittyy ihmisen luontaisiin ominaisuuksiin tai piirteisiin. 

Kuplassa eläminen on tällöin ei pelkästään sallittua ja mahdollista, vaan myös pakollista. 

Sanavalinnat, kuten esimerkiksi ”luontainen” tai ”ominainen” saavat aikaan mielikuvia jostain 

sellaisesta, jota vastaan on mahdotonta pyristellä. Aineistosta nousee esille myös ajatus 

samanmielisyyskuplan historiallisuudesta, mikä vahvistaa edellä käsiteltyä ajatusta ilmiön 

luonnollisuudesta. Ennin mielestä ” ennen puhuttiin jossain kyläkaupalla, niin nykyään puhutaan 

somessa”. Ennin lisäksi myös Joonas tuo esille ajatuksen kuplien ”luonnollisuudesta”. 
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Kyllä samanmielisyyskupla on ihan oikea asia ja se korostuu just esim. Facebookissa. 

Se on ennen sosiaalista mediaakin ollut ihan oikea ilmiö. Se tavallaan ihmisluonteenkin 

puolesta menee niin, että ihmiset hakeutuvat sellaiseen seuraan, mitä ne sietävät. 

(Joonas) 

 

Luonnollisuus metafora tekee samanmielisyyskuplasta normaalin tilan, jota ei pysty muuttamaan. 

Samanmielisyyskuplan normalisointi on mielenkiintoinen ilmiö, koska tutkimani ihmiset näkevät 

sen ainakin jollain tasolla olevan historiallinen ilmiö, joka on ollut olemassa ainakin jossain 

muodossa jo ennen sosiaalista mediaa. Kuitenkin mediassa ilmiöstä on alettu puhumaan vasta 

viimeiset muutama vuosi sitten. Tässäkin tapauksessa luonnollisuus metaforan avulla rakennetaan 

sosiaalisesta maailmasta kuvaa, jossa olennaisena osana ilmenee samanmielisyyskupla. 

Samanmielisyyskupla-ilmiö kiinnittyy aineiston perusteella myös identiteetin rakennusprosessiin. 

Esimerkiksi Hanna kokee samanmielisyyskuplan olevan ihmisten luontaisen taipumuksen sijaan 

keino suojella omaa identiteettiä. 

 

Se voi olla kova paikka, jos joku, jonka kanssa sä olet eri mieltä kaikesta ja oot sen 

mielipiteen takia demonisoinu sen ihmisen, niin jos teillä on jotakin yhteistä. Ehkä sen 

takia, kun sä oot jonkun kanssa eri mieltä, niin sä yrität ujuttaa sen mahdollisimman 

kauas itsestäsi. (Hanna) 

 

Oman identiteetin rakentamista ja toiseuttamista löytyy Suomen lisäksi ulkomailta. 

Esimerkkitapauksia löytyy lähihistoriasta Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi sekä 

erityisesti Iso-Britannian tuleva ero Euroopan unionista, jota on mediassa kutsuttu nimellä Brexit. 

Tässä tapauksessa toiseuttaminen ilmenee selvänä muukalaisvihana ja pahimmillaan väkivallan 

lisääntymisenä. Helsingin Sanomien toimittajan Annamari Sipilän (2016) mukaan Britannian EU-

kansanäänestyksen jälkeen viharikosten osuus nousi, koska Brexit rohkaisi rasistisia huutelijoita 

toivottamaan sekä EU-kansalaiset että muut maahanmuuttajat Britanniasta muualle. Muukalaisviha 

ja väkivalta ovat helpompia silloin kun vastapuoli mielletään itsestä erilaiseksi. 
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4.2 Digitaalisen vaikuttamisen mahdollisuudet? 

 

Pienistä puroista kasvaa iso virta. (Anonyymi) 

 

Aineiston perusteella digitaalisen osallistumisen vaikuttavuus nähdään kahdella tavalla. Yhtäältä 

esille nousi usko siihen, että digitaalisen osallistumisen kautta pystytään vaikuttamaan poliittiseen 

päätöksentekoon. Toisaalta tutkimukseeni osallistuvista epäili digitaalisen osallistumisen 

vaikuttamismahdollisuuksia. Digitaalisen osallistumisen vaikuttavuuteen vaikuttaa aineiston 

perusteella se, kuinka moni ihminen osallistuu keskusteluun ja asian eteenpäin viemiseen. Erään 

kyselyyn anonyymisti vastanneen mielestä ”maailman ja oman maan tilaan voi vaikuttaa muutenkin 

kuin suorin politiikan vaikuttamiskeinoin. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa artikkelien jakaminen 

ja keskusteluihin osallistuminen vaikuttaa, ja parhaassa tapauksessa saa useammat ihmiset 

pohtimaan mielipidettään ja ehkä jopa muuttamaan sitä”. Aleksi puolestaan piti sosiaalisen median 

hyvänä puolena juuri sitä, että sosiaalista mediaa voidaan helposti käyttää kampanjointiin. 

Esimerkkinä sosiaalisen median vaikuttavuudesta Aleksi mainitsee kampanjan, jossa herätettiin 

tietoisuutta mielenterveyskuntoutuksesta ja siitä, että monet ihmiset käyvät terapiassa. 

 

Oli tälleen, että mahdollisimman moni ihminen ottaa kuvan itsestään ja sitten hänellä 

on lappu ”minä käyn terapiassa”. Se mulla esimerkiksi säväytti, se oli kaunis ja hieno 

kampanja. Tämmöisiä vastaaviahan on hirveästi, että kun niitä kuvia jaellaan, niin se 

menee yleiseen keskusteluun. Ihmiset ehkä kahvipöydässä juttelee siitä, ja sitten jopa 

päättäjille asti voi viesti mennä perille. (Aleksi) 

 

Sosiaalinen media mainitaan yhdeksi vaikuttamisväyläksi kyselyn avointen vastausten perusteella. 

Sosiaalisella medialla nähdään olevan potentiaalia laajentaa poliittisen osallistumisen käsitettä, 

mutta erään vastaajan mukaan tämänhetkinen tilanne sosiaalisessa mediassa on enimmäkseen eri 

kuppikuntien meuhkaamista, josta puuttuu vuorovaikutteinen keskustelu. Aleksin mukaan ”ihan 

vaan jonku päivityksen jakamisen voi jo sanoa olevan jonkinlaista aktivismia”. Aineistossa tuotiin 

esille myös se, että mielipiteen ilmaisu sekä sosiaalisessa mediassa että niin sanotuissa 

kahvipöytäkeskusteluissa voidaan laskea poliittiseksi osallistumiseksi. Sosiaalisella medialla 

näyttäisi olevan aineiston perusteella poliittisessa vaikuttamisessa välinearvo. Välinearvolla 

tarkoitan, että sosiaalisella medialla ei ole itsessään arvoa, vaan se on keino saavuttaa jotain muuta, 

eli tässä tapauksessa joko sukupuolineutraalin avioliittolain läpimeno eduskunnassa tai sen hylkäys. 

Mikä tahansa keskustelu ei aineiston perusteella kuitenkaan ole poliittista vaikuttamista, vaan 
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sosiaalisen median politisointi vaatii esimerkiksi aktiivista kampanjointia jonkin tärkeäksi koetun 

asian puolesta, jolloin sosiaalisen median rooli on olla väline tai väylä poliittiselle toiminnalle.  

 

Jo keskustelu sosiaalisessa mediassa osallistaa sinut poliittisesti, mikäli otat kantaa 

johonkin pinnalla olevaan asiaan. (Anonyymi) 

 

Hanna ja Aleksi näkevät mahdolliseksi sen, että yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla pystyy jollain 

tasolla vaikuttamaan myös poliittisiin päättäjiin. Tässäkin tapauksessa ihmismäärä ratkaisee 

mahdollisen vaikuttavuuden. Hannan mielestä päättäjiin vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen 

vaikuttamalla on mahdollisesti kaukaisempaa vaikutusta. Poliittisten päättäjien aseman 

ylläpitäminen vaatii poliitikkoja ainakin jollain tasolla miettimään sitä, mitä heidän kannattajansa 

ajattelevat tietyistä kysymyksistä. Aleksin mielestä päättäjiin vaikuttaminen tällaisessa tapauksessa 

tapahtuu nimenomaan suuren massan avulla. Pekka-Liisan mielestä poliittiseen päätöksentekoon on 

mahdollista vaikuttaa sosiaalisen median kautta, koska sosiaalisessa mediassa luodaan yleistä 

mielipidettä, joka tavallaan menee eteenpäin päättäjille asti. Hanna nosti haastattelussa esille 

sosiaalisen median vaikuttavuudesta esimerkkinä Tahdon2013, joka oli ”kansalaisaloitekampanja 

tasa-arvoisen avioliittolain puolesta” (Tahdon2013). 

 

Tarpeeksi kovalla paineella voi vaikuttaa, mutta se vähän riippuu siitä, että millaiset 

jääräpäät siellä on istumassa silläkin hetkellä. Esimerkiksi tämä Tahdon2013 oli 

sellainen tosi laaja some kampanja. (Hanna) 

 

Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista näkee digitaalisen poliittisen osallistumisen 

vaikuttavuuden kyseenalaisena. Erityisesti aineiston perusteella ongelmaksi nousi, ettei tavallisella 

kansalaisella ole tarpeeksi keinoja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Tutkimukseen 

osallistujien turhautumisen tunne nousi esille ja erään kyselyyn anonyymisti vastanneen mielestä 

”sosiaalisen median ’kansanliikkeet’ ovat lähinnä näennäisvaikuttamista”. Joonas suhtautuu 

kriittisesti kansalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, tapahtui tämä 

vaikuttaminen sitten sosiaalisen median tai äänestämisen kautta.  

 

Mä oon ehkä lannistunut silleen, että internetpohjainen vaikuttaminen on käytännössä 

mitä on. Joskus se toimii, enimmäkseen ei. Kyllä mä haluaisin vaikuttaa asioihin, mutta 

käytännössä miten se onnistuisi on aika hakusessa. (Joonas) 
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Sosiaalisella medialla on Mikan mielestä siis korkeintaan heikko vaikutus poliittiseen 

päätöksentekoon, mutta silti Mika kokee tärkeäksi osallistua keskusteluun: ”kai siinä on joku 

luontainen toive, että ’kyllä minä nyt voin saada jonku edes miettimään sitä toista vaihtoehtoa’”. 

Maria näkee vaikuttamisen sosiaalisen median kautta olevan hankalaa. Vaikuttavuutta voi toisaalta 

hänen mielestään lisätä sillä, että osallistuu jonkun poliitikon Facebook-sivuilla keskusteluun, 

jolloin kyseinen poliitikko voi saada jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä kansa ajattelee. Tässä 

tosin saattaa Marian mielestä törmätä jo edellä mainittuun samanmielisyyskuplaan, sillä 

todennäköisesti tietyn puolueen poliitikkoa seuraavat sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat jo ennestään 

kyseisen puolueen arvomaailman mukaisesti. Jos taas tietyn kysymyksen ympärillä oleva 

asenneilmapiiri ja yleinen mielipide muuttuu, niin saattaa tämä Marian mielestä muuttaa ihmisten 

äänestyskäyttäytymistä, jolloin päättäjät vaihtuvat. Tätä kautta sosiaalinen media voi osaltaan 

vaikuttaa yleisen mielipiteen kautta päättäjiin. Enni ei näe omalla kohdallaan sosiaalista mediaa 

mahdollisena vaikuttamisväylänä poliittiseen päätöksentekoon, koska hän käyttää sosiaalista 

mediaa lähinnä tuttujensa kanssa keskusteluun. Ennin mielestä yleiseen mielipiteeseen 

vaikuttaminen on yksilötasolla sosiaalisen median kautta myöskin vaikeaa.  

 

Kyllä tietysti niin voi, että jos jaetaan tietoa jostain kansalaisaloitteesta ja saadaan 

siihen riittävä ihmismäärä kerättyä. Jos laittaa nimensä kansalaisaloitteeseen, niin 

kyllähän se yksikin nimi vaikuttaa. (Enni) 

 

Kyselyn perusteella suurin osa vastaajista ei koe voivansa vaikuttaa päätöksentekoon sosiaalisen 

median kautta kovin hyvin (ks. kuva 3). Vastauksissa ei näytä olevan suuria eroja siinä, kuinka 

hyvin vastaajat kokevat voivansa vaikuttaa sosiaalisen median kautta päätöksentekoon 

ikäryhmittäin (ks. taulukko 3) tai sukupuolittain (ks. taulukko 4).  

Digitaalisella poliittisella osallistumisella on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa päättäjiin ja 

politiikkaan, mikä tulee esille esimerkiksi Farrellin (2012) artikkelissa, joka käsittelee internetin 

vaikutuksia politiikkaan Yhdysvalloissa. Internet ei ole Farrellin (2012: 40) mukaan aiheuttanut 

politiikan polarisoitumista, mutta internetillä on selvästi oma osansa ilmiön laajentumisessa, koska 

internetissä vastakkaiset mielipiteet pääsevät epätodennäköisemmin kosketuksiin toistensa kanssa. 

Farrell (2012: 44) mainitsee arabikevään yhtenä esimerkkinä sosiaalisen median vaikuttavuudesta. 

Arabikevääksi kutsutaan Tunisiasta lähtöisin olevia tapahtumia, jotka johtivat Egyptin ja Libyan 

hallitusten kaatumiseen. Sosiaalinen media tarjosi arabikevään tapahtumissa ihmisille keinot 

organisoitua valtion kontrollin ulkopuolella. (Farrell 2012: 44.) 
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Kuva 3. Kuinka hyvin kaikki vastaajat kokevat voivansa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 

sosiaalisen median kautta (1 ei lainkaan – 5 hyvin paljon). 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Kuinka hyvin vastaajat ikäryhmittäin jaoteltuna kokevat voivansa vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon sosiaalisen median kautta (1 ei lainkaan - 5 hyvin paljon). 

 

Ikäryhmät 

 

16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Yli 40 Yhteensä 

1 8 (15%) 15 (19%) 6 (12%) 3 (9%) 4 (18%) 10 (20%) 46 (16%) 

2 18 (33%) 23 (29%) 19 (49%) 10 (29%) 11 (50%) 15 (31%) 96 (33%) 

3 20 (37%) 27 (34%) 20 (41%) 17 (48%) 3 (14%) 15 (31%) 102 (36%) 

4 7 (13%) 12 (15%) 4 (8%) 5 (14%) 2 (9%) 8 (16%) 38 (13%) 

5 1 (2%) 2 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (9%) 1 2(%) 6 (2%) 

 

54 (100%) 79 (100%) 49 (100%) 35 (100%) 22 (100%) 49(100%) 288 (100%) 
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Taulukko 4. Kuinka hyvin kaikki vastaajat sukupuolittain jaoteltuna kokevat voivansa vaikuttaa 

poliittisen päätöksentekoon sosiaalisen median kautta (1 ei lainkaan – 5 hyvin paljon). 

 

 

Sukupuoli 

 
Mies Nainen Muu 

1 19 (21%) 22 (13%) 5 (20%) 

2 31 (34%) 57 (33%) 8 (32%) 

3 27 (30%) 68 (39%) 7 (28%) 

4 12 (13%) 22 (13%) 4 (16%) 

5 2 (2%) 3 (2%) 1 (4%) 

 91 (100%) 172 (100%) 25 (100%) 

 

 

Monet tutkijat ovat historian saatossa yrittäneet vakuuttaa, että uudet teknologiat muuttavat 

yhteiskuntaa mahdollistamalla uudenlaisen kommunikointitavan. 1960-luvulla sosiaalisen 

muutoksen tutkijat ajattelivat kommunikointiteknologian kehittymisen johtavan siihen, että 

yhteiskunta siirtyy teollisuusyhteiskunnasta kohti tietoyhteiskuntaa. (DiMaggio ym. 2001: 309.) 

1960-luvun teknologiapainotteisesta näkemyksestä on siirrytty realistisempaan näkemykseen 

internetin mahdollisuuksista osallistaa kansalaisia. Monien tutkijoiden mielestä internet ei itsessään 

lisää kansalaisten osallistumista, vaan sellaiset henkilöt, jotka ovat jo valmiiksi poliittisesti 

aktiivisia verkon ulkopuolella, jatkavat tätä osallistumista myös internetissä. (Calenda & Mosca 

2007: 92.) Internet siis tarjoaa politiikasta kiinnostuneille yksilöille väylän toteuttaa poliittista 

osallistumista sen sijaan, että internet herättäisi erityisesti nuorten joukossa aiemmin passiivisesti 

osallistuneita. Internetin ei voida sanoa olevan ratkaisu nuorison poliittisen osallistumisen 

vähenemiseen. (Livingstone ym. 2007: 26, 32.)  

Tutkimukseeni osallistuneet ovat kaikki poliittisesti aktiivisia myös internetin ja sosiaalisen 

median ulkopuolella. Haastateltavistani kaikki mainitsivat äänestävänsä aktiivisesti. Aineistossa on 

nähtävissä ristiriita poliittisen osallistumisen vaikuttavuudesta. Monella tutkimukseeni 

osallistuneella on pessimistinen näkemys sekä perinteisen että uudempien poliittisten osallistumisen 

muotojen vaikuttavuuteen. Tästä huolimatta esille nousee aineistosta varovaisen toiveikas 

suhtautuminen kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Pessimistinen tapa puhua politiikasta voi 

olla kulttuurinen tapa. Ristiriita tulee esille yksilötasollakin, jolloin informantti yhdessä kohtaa 

suhtautuu esimerkiksi äänestämisen vaikuttavuuteen skeptisesti, kun taas toisaalta kuitenkin saman 

informantin kohdalla on nähtävissä varovaisen positiivinen suhtautuminen poliittisen osallistumisen 

vaikuttavuuteen. Tapa puhua pessimistiseen sävyyn poliittisesta osallistumisesta voi johtua myös 
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tutkimieni ihmisten pettymisestä politiikkaan ja erityisesti tämän hetken hallituksen toimintaan, 

jolloin itselle epämieluisa vaalitulos näyttäytyy poliittisen osallistumisen vaikuttavuuden 

vähäisyytenä. 
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5 Miksi osallistua keskusteluun? 

 

Sukupuolineutraali avioliitto on aihe, joka herättää paljon keskustelua ja tunteita. Tässä luvussa 

analysoin sekä syitä, miksi tutkimani ihmiset osallistuvat sukupuolineutraalia lakia koskettavaan 

keskusteluun sosiaalisessa mediassa että aineistosta esille nousseita sanavalintoja. Aineiston 

perusteella sosiaalisessa mediassa keskusteluun osallistumisen motiiveina ovat uskonnollinen 

vakaumus sekä käsitys tasa-arvosta, jonka merkitys vaihtelee. Aineistostani paistaa läpi, kuinka 

tärkeä asia on tutkimilleni ihmisille riippumatta siitä kuuluvatko he itse seksuaalivähemmistöön vai 

eivät. Haastateltavistani Enni, Mika ja Hanna ovat kristittyjä, joiden näkemykset heidän omasta 

uskosta sekä laista vaihtelevat. Enni on ”konservatiivi kristitty”, joka haluaa kannattaa 

”kristinuskon alkuperäisiä arvoja” eikä hän täten kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia. Mika 

ja Hanna puolestaan kannattavat tasa-arvoista avioliittolakia ja Hanna kertookin omaavansa 

”modernit näkemykset” Raamatusta. 

 

5.1 Uskonto ja tunteet keskustelun keskiössä 

 

Aineistostani tulee esille kaksi jonkin verran vastakkaistakin näkemystä Raamatusta ja 

kristinuskosta. Molempien näkemysten kannattajat perustelevat osaltaan uskollaan sitä, miksi 

sukupuolineutraalia avioliittolakia ympäröivään keskusteluun osallistutaan. Raamattu ja kristinusko 

nähdään yhtäältä hyvin modernista näkökulmasta, jolloin Raamatun asema on enemmän ohjekirja 

kuin suoraa Jumalan sanaa. Toisaalta aineistosta nousee esille myös konservatiivisempi näkemys, 

jonka mukaan eläessä tulisi noudattaa kristinuskon ”perinteisiä arvoja”. Uskonnon lisäksi tunteet 

nousivat aineistossa tärkeäksi teemaksi, joista erityisesti pelko ja häpeä olivat monessa 

haastattelussa toistuva teema. 

Uskovaisten mielipiteiden moninaisuus ei ole sinänsä yllätys, sillä esimerkiksi Lindhin (2016: 

113) tutkimus kertoo Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa olevan muutosta vaativia yksilöitä ja 

ryhmittymiä, jotka joko puolustavat tai vastustavat uskonnollisia tapoja. Lindhin mukaan perinteitä 

vastustavat ovat sitä mieltä, että kirkkojen tulisi luopua perinnäistavoista, joita joko ei voi perustella 

Raamatulla tai ne ovat vastakkaisia nykyajan arvomaailmalle. Lindhin (2016: 134) mukaan 

Suomessa esimerkiksi ortodoksikirkon sisällä liberaalien ja konservatiivien välille on ilmaantunut 

kiistoja kaanonien tulkitsemisesta ja soveltamisesta käytäntöön. 

Esimerkiksi kyselyyn anonyymisti vastannut painotti kirkon edustavan ”pysyvyyttä ajan 

myrskyissä”, eikä hän kaipaa kirkon ”seilaamista yhteiskunnan virtausten mukaan”. Vastaaja 
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rakentaa hienosti mielikuvaa kirkosta pysyvänä ankkurina, jota vastaan yhteiskunnan virtaukset 

heittäytyvät. Tämän tapainen sanavalinta rakentaa kirkosta ainoaa instituutiota, joka seisoo ajan 

myrskyjä vastaan. Viittaus aikaan myrskyinä sekä yhteiskuntaan virtauksina ovat voimakkaita 

vertauskuvia. Ne saavat lukijalle aikaan mielikuvan, jossa aika ja yhteiskunta esiintyvät uhkana 

ihmisille ja kirkko ainoana voimana, joka näitä myrskyjä ja virtauksia pystyy vastustamaan. Tässä 

tapauksessa muutos ja jopa mahdollisesti edistys nähdään uhkana, kun taas muuttumattomuus on 

hyve, jota tulee vaalia. Perinteisistä kristinuskon arvoista puhuttaessa nousee esille kysymys siitä, 

kuka määrittelee nämä kyseiset arvot. Määrittelyt eivät ole itsestäänselvyyksiä tai haastamattomia, 

sillä kuten muiden aiheiden kohdalla, ei uskontokaan ole niin sanotusti vapaa taistelusta, jossa eri 

määritysten legitimaatioista väännetään peistä. ”Moderni” ja ”perinteinen” ilmaisutavat asettuvat 

aineistossani vastakkaisiksi voimiksi, jolloin moderni edustaa edistystä ja muutosta, kun taas 

perinteinen pitää kiinni pysyvyydestä ja muuttumattomuudesta. Muuttumattomuuden ja perinteisen 

ihannointi tulee esille esimerkiksi Ennin kohdalla, kun hän toteaa syyn, miksi hän vastustaa 

sukupuolineutraalia avioliittolakia ”mä haluan kannattaa niitä alkuperäisiä, tai näitä arvoja, mitä 

meillä on ollut”. Moderni asettuu perinteiselle ja alkuperäiselle vastakkaiseksi voimaksi, jotka 

käyvät sanavalinnoissa taistelua vallasta. Modernista ilmaisutavasta hyvä esimerkki on Hanna, jolla 

on omien sanojensa mukaan hyvin modernit käsitykset Raamatusta. 

 

En mä voi ottaa sellaista vanhaa kirjaa täysin tosissani, jonka on kirjoittanut ihmiset, 

jotka tiesivät maailmasta paljon vähemmän kuin minä. Sieltä on voitu poistaa ja lisäillä 

asioita. Kaikki se kopioiminen, editoiminen, muokkaaminen ja kääntäminen ovat 

vaikuttaneet siihen, että ne homoasiat voi olla ihan vaan sitä, että ne ovat päättäneet, 

että tämä on paha asia. (Hanna) 

 

Uskonto voi yksinäänkin olla monelle arka aihe ja siihen yhdistettynä sukupuolineutraali avioliitto 

ei ainakaan tee keskustelusta vähemmän latautunutta. Ennille sukupuolineutraalista avioliittolaista 

on tullut tärkeä asia hänen kristillisen vakaumuksensa herättyä. Ennille onkin tärkeää kannattaa 

hänen uskonsa ”alkuperäisiä arvoja”, jotta yhteiskuntaa ei vietäisi maallisempaan suuntaan. Ennin 

kohdalla uskoon tulo on kohtalaisen uusi asia ja hän kertookin mielipiteensä avioliittolaista 

muuttuneen uskonnollisen heräämisen myötä: ”Nyt kun mä olen tullut uskoon, niin olen enemmän 

ruvennut [ajattelemaan]. Ne ovat ihan järkiperusteluita, minkä takia mä sitä vastustan. Olen 

ruvennut ajattelemaan ja lukemaan erilaistenkin ihmisten mielipiteitä, kuin niitten, jotka 

rummuttavat sitä”. Hänen kohdallaan uskonnollinen herääminen on saanut aikaan sen, että hän on 
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ruvennut kyseenalaistamaan sosiaalisen median sanomaa siitä, että ”lain kannattaja on 

automaattisesti hyvä ihminen”.  

Sekä Hanna että Mika ovat puolestaan kristittyjä, jotka kannattavat sukupuolineutraalia 

avioliittolakia. Mika kertoo, että hän ei ole alun perin kuulunut kirkkoon, sillä hänen molemmat 

vanhempansa eivät myöskään kuulu kirkkoon ja äiti ei usko mihinkään. Mika kertoo, että hänellä on 

alussa ollut paljon ennakkoluuloja kristittyjä kohtaan, mutta iän ja kokemuksen myötä hän on 

oppinut ihmisten erilaisuuden. Mikan kristillinen vakaus on syntyjään hänen kouluajoiltaan, jolloin 

häntä koulukiusattiin. Öisin Mika on saanut rukoilemisesta helpotusta pelkoihinsa: ”Mä olen 

pienenä pelännyt kouluun menemistä ja yöllä on ollut seitsemän vuotiaasta asti sellainen pelko, että 

mä kuolen yöllä tai jotakin.” 

 

Se on lähtenyt siitä, että mä olen nukkumaan mennessä ruvennut rukoilemaan itsekseen 

ja huomannut, että se on helpottanut asiaa. Varsinaisesti se alkoi rippikoulussa, kun 

menin äidin mukaan monetaarisista hyödyistä. Sinne siis menin ja sille tielle jäin. 

(Mika) 

 

Uskonto nousi aineistossa esille ristiriitaisena teemana, sillä esimerkiksi Hanna on joutunut 

käymään itsensä kanssa keskustelua ja miettimään suhtautumistaan sukupuolineutraaliin 

avioliittoon. Hanna kertoo tulleensa siihen lopputulokseen, että jos Jumala on oikeasti sitä mieltä, 

että homot joutuvat helvettiin, Jumala ei ansaitse ihmisten rakkautta ja palvontaa. Mika näkee 

Raamatun enemmän ohjekirjana kuin suorana Jumalan sanana. Hänelle uskonnollinen vakaumus ja 

sukupuolineutraali avioliitto eivät ole aiheuttaneet ristiriitoja Raamatun ja oman tulkinnan välille, 

vaan suurempana ongelmana hän on kokenut, voiko hän lähteä opiskelemaan papiksi, jos kannattaa 

seksuaalivähemmistöjen avioliittoa. Hanna käyttää sosiaalisesta mediasta erityisesti Tumbrlia oman 

uskonsa kritisoimiseen, sillä kristinuskossa on hänen mielestään paljon asioita, jotka voisivat olla 

paremminkin. Hanna kertoi olevansa kirjallisuuden opiskelijana tietoinen Raamatun 

syntyprosessista ja siitä, mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. 

 

[Raamattua] ei ole kirjoittanut edes Jeesus tai sen seuraajat, vaan se on toisen käden 

tietoa. Kuka tahansa on voinut vaikuttaa sen syntyprosessin aikana. Mooseskin on 

esitetty taiteessa sarvipäisenä, koska se käännettiin kerran Raamattuun väärin. (Hanna) 

 

Aineiston perusteella oma uskonnollinen vakaumus nähdään ristiriitaisena ilmiönä, johon liittyy 

yhteiskunnallinen paine. Esille nousevat yhteiskunnan asettamat paineet, jotka ilmenevät 
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haastatteluaineistossa riippumatta siitä, kannattavatko haasteltavat lakia vai eivät. Yhtäältä paineita 

aiheuttaa se, että haastateltavat saattavat tuntea kuuluvansa mielipiteineen vähemmistöön, kuten 

Ennin kohdalla. Toisaalta paineita voi aiheuttaa oma uskonnollinen yhteisö, jos mielipide eroaa 

normista. Hanna on saanut muilta kristityiltä palautetta sukupuolineutraalia avioliittoa koskevista 

mielipiteistään. Vasta-argumentteina on käytetty esimerkiksi sitä, että hän on väärässä, ei osaa lukea 

Raamattua eikä hän tunne Jumalan sanaa ja on väärien profeettojen vallassa. Keskusteluun on 

vedetty myös ikäkortti, jonka mukaan Hanna on liian nuori ymmärtämään näitä asioita. Lindh 

(2016: 180) väittää ihmisten tulkinnan Raamatusta olevan aina osittaista, vaikka ihmiset itse 

katsoisivat pitävänsä Raamattua ensisijaisena auktoriteetin lähteenä. Mika toteaakin, että 

”fanaatikot useimmiten pilaavat kaiken”. 

 

Sehän on, kun Päivi Räsänen avaa suunsa, niin kirkosta eroaa tuhat henkeä saman tien. 

Se on sinänsä hyvin ikävää, että muutaman ihmisen teoilla on niin suuri vaikutus 

suhteellisen isoon ryhmään. (Mika) 

 

Kirsi Anttila tutki pro gradussaan alle 40-vuotiaiden aikuisten kirkosta eroamisen syitä. Yhdeksi 

kirkosta eroamisen taustatekijäksi nousi häneen mukaansa YLE:n Homoillan vaikutus. Anttilan 

mukaan ”Homoilta toimi monen kohdalla herätteen tekijänä ja vahvisti aiempia käsityksiä 

arvoristiriidasta kirkon ja oman arvomaailman välillä”. (Anttila 2012: 43.) Anttilan (2012: 48) 

tutkimuksessa Homoilta ja Päivi Räsäsen vaikutus yhdessä kirkon homoseksuaalisuuteen 

kielteiseksi koetun suhtautumisen kanssa nousivat yleisimmäksi syyksi erota kirkosta lokakuussa 

2010. 

Uskonnon noustua teemana esille haastatteluissa halusin myös keskustella haastateltavien 

mielipiteestä uskonnon ja poliittisen päätöksenteon suhteesta ja erityisesti siitä, tulisiko uskonnolla 

olla sijaa poliittisessa päätöksenteossa. Halusin myös selvittää, mitä mieltä uskonnon ja valtion 

erottamisesta oltiin. Mika näkee uskonnon ja valtion erottamisessa negatiivisia puolia, sillä se 

tarkoittaisi, että seurakuntien kyky tarjota henkisiä palveluita sekä kansalaisapua heikkenisi. 

Seurakunnat auttavat ulkomaiden lisäksi myös kotimaassa ihmisiä diakonian kautta, mikä on 

monelle syy pysyä kirkon jäsenenä. Hannan mielestä uskonnolla maalliseen lainsäädäntöön 

vaikuttaminen ei yksinkertaisesti onnistu. Sekä Hanna että Mika olivat molemmat sitä mieltä, että 

uskontoa ei pitäisi sekoittaa poliittiseen päätöksentekoon, koska Suomi on hyvin pitkälti maallinen 

yhteiskunta. Perusteluiksi nousi esimerkiksi se, että pyhät kirjoitukset ovat pyhiä vain niille, jotka 

niihin uskovat ja kaikilla muillakin tulisi olla oikeus olla uskomatta ja noudattamatta kyseisiä pyhiä 

kirjoituksia.  
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Mielellään ei käytettäisi poliittisessa päätöksenteossa uskontoa perusteena, koska se 

menee [uskonnon] tuputtamiseksi. Kuten juuri tässä tasa-arvoisen avioliittolain 

yhteydessä, jossa pieni, hyvin äänekäs fundamentalistikristittyjen joukko pyrkii siihen, 

että tämä nyt on heidän oma asia. Ja sitten on se pieni joukko, joka siitä kärsii. (Mika) 

 

Aineistosta nousi muutamassa haastattelussa esille häpeän tai pelon tunteita nimenomaan 

haastateltavien uskonnolliseen vakaumukseen liittyen. Avioliittokysymys on myös aiheuttanut 

jonkinlaisia ongelmia Mikan ja hänen tuttujensa kanssa, jotka vastustavat lakia uskonnolliseen 

vakaumukseensa viitaten: ”Meillä oli tästä hyvin vihaiset väittelyt, kun nämä ei nähnyt, että miksi 

tämä on hyvä asia. Siinä tuli taas, että pääsi tunteet valloilleen ja tuli sanottua asioita, mitä 

myöhemmin katu”. Häpeän tunnetta on herättänyt muun muassa muut samaan uskontokuntaan 

kuuluvat sekä tunne siitä, että oma mielipide asiasta on niin sanotusti väärä verrattuna Suomessa 

olemassa olevaan mielipideilmapiiriin.  Pelkoa voi herättää myös tunne siitä, että mielipiteensä 

ilmaisu omalla Facebook-seinällä voi pahimmillaan johtaa siihen, että joku poistaa kaverilistalta. 

Aineistosta tulee ilmi yhteiskunnan asettamat paineet varsinkin silloin, kun olet mielipiteinesi 

vähemmistössä. Pelko ja häpeä saavat osan haastateltavista suodattamaan sanomisiaan sosiaalisessa 

mediassa ja keskustelua onkin itselle helpompaa ja turvallisempaa käydä saman mielisten kanssa. 

Aleksi kertoo suodattavansa kirjoituksiaan erityisesti silloin, kun hän julkaisee omalla nimellään 

päivityksen, jotta konservatiivisemmat kaverit eivät tulisi väittämään vastaan. Hän toteaa, että 

yhtäältä siinä tilanteessa voisi syntyä mielenkiintoinen keskustelu, mutta toisaalta se tuntuisi 

kiusalliselta. Yhtäältä tunteet saavat tutkimukseeni osallistuvia ihmisiä suodattamaan sanomisiaan 

sosiaalisessa mediassa, kun taas toisaalta tunteet ovat osalle keskusteluun osallistumisen 

motivaattori. 

 

Yleensä [keskusteluun osallistuminen] on hyvin tunnepohjaista. Jos mä saan tunteen 

pidettyä kasassa, niin minä totean vaan, että ”älä ala, tässä tulee vaan paha mieli”. 

(Mika) 

 

Sukupuolineutraali avioliitto on sen verran tulenarka aihe vieläkin, että monella pelkona voi olla 

hyvän ystävän tai sukulaisen ärsyyntyminen sekä pelko leimaantumisesta, kuten Hannan kohdalla: 

”en hirveesti halua toitottaa mun uskoa kellekään, koska mulla on tosi modernit näkemykset 

Jumalasta ja Raamatusta. Vielä vähemmän on tehnyt mieli sanoa, että ’hei, olen kristitty’, koska 

meidän julkisuuskuva ei ole ollut viime aikoina kovin hyvä”. Ennillä vaakakupissa painavat 
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yhtäältä halu osallistua keskusteluun ja toisaalta tietoisuus siitä, että aina ei kannattaisi joka asiaan 

käydä kommentoimassa. Ennin vastauksista paistaa läpi pelko kavereiden ja tuttavien mahdollisesta 

negatiivisesta suhtautumisesta hänen mielipiteisiin sukupuolineutraalista avioliitosta. Enni on 

kokenut häpeän tunnetta siitä, että hänen mielipiteensä sukupuolineutraalista avioliitosta on monen 

mielestä väärä. 

 

Meillä on aina Suomessa hirveen voimakkaasti, että on oikea ja väärä mielipide. Jos sä 

vastustat homoavioliittoja, niin sehän on väärä mielipide. Ei sitä mielellään hirveästi 

siellä [somessa] huudella. (Enni) 

 

Huolta aiheuttaa Ennille erityisesti se, että kommentointi jää omalla nimellä näkyviin ja jos 

kyseessä on julkinen ryhmä, niin kommentit voivat tulla esille esimerkiksi Googlen hakutuloksiin.  

 

5.2 Legitimaation tavat: tasa-arvo, ihmisoikeudet ja perhe 

 

  

Tutkimukseeni osallistuvat käyvät sekä tasa-arvon, ihmisoikeuksien että perheen määrittelyn 

legitimaatiosta taistelua sanavalintojen kautta. Tutkimukseeni osallistuvat näkevät tasa-arvon ja 

avioliiton merkityksen kahdella eri tavalla ja niiden määrittelyn legitimaatiosta käydään toisinaan 

kiivastakin taistelua. Yhtäältä sukupuolineutraalin avioliiton nähtiin linkittyvän isompaan 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kokonaisuuteen, johon kuuluu lain lisäksi esimerkiksi ihmisen 

oikeus määritellä seksuaalisuutensa ja sukupuolensa. Toisaalta aineistosta nousi esille myös 

toisenlainen näkemys tasa-arvosta, jonka mukaan avioliiton tulee nimenomaan olla tasa-arvoinen 

miehen ja naisen välinen liitto, jolloin muut kuin heterosuhteet jäävät automaattisesti avioliiton 

ulkopuolelle. Uskonnon ohella tasa-arvo, ihmisoikeudet ja perhe koettiin tutkimukseen osallistuvien 

mielestä tärkeäksi syyksi osallistua sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevaan keskusteluun. 

Kyselyn aineiston perusteella avioliittolakia koskevaan keskusteluun on etenkin vanhempien 

ikäryhmien mielestä hyvin tärkeää osallistua (ks. kuva 4). Selkeä enemmistö kaikissa ikäryhmissä 

on sitä mieltä, että sukupuolineutraalia avioliittolakia ympäröivään keskusteluun on hyvin tärkeää.  
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Kuva 4. Ikäryhmittäin jaoteltuna, kuinka tärkeää vastaajien mielestä on osallistua avioliittolaista 

käytävään keskusteluun (1 ei lainkaan tärkeää – 5 erittäin tärkeää) 

 

Ihmisoikeuksiin liittyvissä keskusteluissa nähtiin aineiston perusteella ongelmana se, että niihin 

osallistuminen tuottaa monesti vain enemmän pahoinvointia mikä ei ole mielenterveydelle hyväksi, 

kuten Joonaskin toteaa: ”[ihmisoikeudet] on asia, josta mä välitän, mutta voi luoja, että ihmiset 

osaavat olla ärsyttäviä internetissä tästä asiasta”. Kyselyn avoimissa kysymyksissä painotettiin 

keskusteluun osallistumisen syyksi esimerkiksi halua osoittaa tukensa hlbtiq-yhteisölle ja kannattaa 

heidän tasa-arvo-oikeuksiaan. Kirjainyhdistelmä viittaa ”sekä sukupuoli että 

seksuaalivähemmistöihin: homot, lesbot, biseksuaalit/bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja 

queerit” (Setan sateenkaarisanasto). Aineistosta nousee esille turhautumisen tunnetta sitä kohtaan, 

että lain kannattamisen pitäisi olla itsestäänselvyys. Joissakin vastauksissa ihmeteltiinkin sitä, että 

minkä takia aiheesta pitää vielä taistella, kun se on jo käsitelty niin sanotusti puhki. 

Tämänkaltaisissa vastauksissa toistuu tasa-arvon monitulkintaisuus; yhtäältä lain kannattamisen 

nähdään olevan ”itsestäänselvyys”, kun taas toisaalta lain vastustajille tasa-arvo merkitsee jotain 

ihan muuta. 

Aineistosta nousi myös esille se, että ihmisoikeuksia sekä tasa-arvoa ei pidetä toteutuneena 

asian tilana, vaan niiden eteen tulee tehdä aktiivisesti töitä. Erään vastaajan mukaan keskusteluun 

osallistuminen onkin tässä asiassa lähes ainoa aktiivinen toiminto, jonka tavallinen ihminen voi 
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tehdä. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että tasa-arvon ei tulisi olla mielipidekysymys ja keskusteluun 

osallistumalla asenteet muuttuvat vähitellen suvaitsevaisemmiksi. Aleksin mukaan 

”ihmisoikeuksien näkökulmasta [on tärkeää], että saa tuoda mielipiteensä esille ilman sensuuria”. 

Asiallisella keskustelulla voidaan yhden vastaajan mukaan tuoda ilmi sitä, kuinka arkipäivänen asia 

samaa sukupuolta olevien rakkaus on.  

 

Tärkeä se [sukupuolineutraali avioliittolaki] on siksi, että sillä on vaikutusta moneen 

suomalaiseen. (Roope) 

 

Lain kannattajien ja vastustajien keskuudessa on mediassa (Sutinen 2016) sekä sosiaalisessa 

mediassa keskusteltu avioliiton merkityksestä. Avioliitto ei ole käsitteenä siis aivan yksioikoinen, 

vaan sen määrittelystä käydään taistelua parhaillaankin. Sekä lain vastustajat että kannattajat 

painottavat tasa-arvon tärkeyttä, mutta omista lähtökohdistaan. Lain vastustajat näkevät nykyisen 

avioliittokäsityksen olevan tasa-arvoinen, sillä avioliittokäsityksen avaaminen laajemmaksi toisi 

mukanaan uusia ongelmia. 

 

Epälooginen rajaus vain homoseksuaalien tarpeisiin ja yleensäkin aikuisten 

kiintymyssuhteen ottaminen lakiin heikentää lakien kokonaislogiikkaa ja avaa oven aina 

vain hullummille, irrationaalisille ja totalitaristisille pykälille. (Anonyymi) 

 

Yllä oleva lainaus on retorisesti mielenkiintoinen. Tässäkin tapauksessa kyselyyn vastaaja käy 

omalta osaltaan taistelua siitä, että onko kyseinen laki ylipäänsä edes rationaalinen. Lainauksessa 

tulee hyvin esille myös vastustajien yleinen argumentti siitä, että avioliitto-käsitteen avaaminen 

johtaisi väistämättä muiden, vielä epärationaalisempien lakien esille tulemiseen. Muiden 

”hullumpien” lakien ja pykälien esilletulo esitetään tässä tapauksessa faktana. Tämän näkemyksen 

mukaan avioliitto-käsitteen uudelleen määrittely johtaa väistämättä ”hullumpiin, irrationaalisiin ja 

totalitaristisiin pykäliin”, eikä siinä tapauksessa meillä ole enää mahdollisuutta vaikuttaa. 

Tämänlaisesta kielikuvasta tulee lukijalle mieleen sellainen kuva, että nyt on kansalaisten viimeinen 

hetki vaikuttaa, tai muuten jatkossa olemme täysin epärationaalisten lakien ja pykälien armoilla. 

Aineistosta nousee esille, että monet lain vastustajat kokevat nimenomaan tärkeäksi sen, että 

avioliittoa koskevan lain tulee olla tasa-arvoinen miehen ja naisen välillä, sekä tasa-arvoinen 

lapsille. Tällöin laki viestii, että lapsi tarvitsee sekä isän että äidin perheessä. ”Perinteinen perhe-

malli” nouseekin monessa vastauksessa suurimmaksi syyksi vastustaa lakia. ”Perinteinen 

perhemalli” romantisoi mennyttä ja nostaa ideaaliksi tietynlaisen perhemallin. Perinteinen 
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perhemalli ja perhearvot ovat ohjanneet poliittista päätöksentekoa Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa 1970-luvulta lähtien aina 1990-luvulle asti. ”Perhearvoilla” viitataan yleensä 

vakaaseen avioliittoon, lasten hankintaan, sukupuolirooleihin ja seksuaalisuuden rajoittamiseen 

heteroseksuaaliseen avioliittoon. (Fox Harding 1999: 119.) 

Muuttumattomuuden ihannointi tulee esille aineistossa esimerkiksi siten, että moni lakia 

vastustava on huolissaan avioliittokäsityksen muuttumisen johtavan hänen oman avioliittonsa 

muuttumiseen. Näiden vastausten valossa muutos nähdään sanana hyvin negatiivisessa valossa, 

jolloin muutos uhkaa olemassa olevia olosuhteita. Pelko avioliiton merkityksen muuttumisesta tulee 

esille esimerkiksi Hannan kohdalla hänen puhuessa perheensä suhtautumisesta sukupuolineutraaliin 

avioliittoon. Alla olevassa lainauksessa tulee esille, miten osa ihmisistä voi nähdä 

sukupuolineutraalin avioliittolain uhkaavan sekä heidän omaa avioliittoaan että mahdollisesti koko 

avioliittoinstituutioita. 

 

Mä olen puhunut näistä asioista jopa oman perheeni kanssa, se vaan ei ollut ihan 

hirveän hyvä keskustelu. Isäni aikoi ottaa äidistäni avioeron, jos tämä laki tulee 

voimaan. Se ei ole vieläkään sitä tehnyt. [Sukupuolineutraali avioliittolaki] kuulemma 

vaikuttaa heidän suhteeseensa ja minä olen sitä mieltä, että isä-kulta, jos tämä oikeasti 

vaikuttaa, niin teidän avioliitto on tosi huonoilla kantimilla. (Hanna) 

 

Joonas kertoo osallistuneensa sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevaan keskusteluun, koska 

häntä kiinnosti, millaisia mielipiteitä sekä lakia kannattavilla että vastustavilla puolilla oli. Joonasta 

kiinnosti enemmän argumenttien retoriikan pohdinta sen sijaan, että hän esimerkiksi yrittäisi 

taivutella ihmisten mielipiteitä.  

 

Tietenkin oli hauska purkaa sellaisia vastaan olevien ”tämä johtaa siihen, että ihmiset 

menevät naimisiin koiran kanssa”-juttuihin. Yhtä lailla mua kutkutti se, että rakkaus 

kuuluu kaikille. Avioliiton olemus ei ole rakkaus sinänsä, vaan se on kahden ihmisen, 

ehkä jatkossa useammankin ihmisen diili valtion hyväksymästä kumppanuudesta. 

(Joonas) 

 

Parin vastaajan mielestä tärkeä syy osallistua lakia koskevaan keskusteluun on torjua virheellisiä 

käsityksiä aiheesta. Yhden vastaajan mukaan homoliikkeen ”epätieteelliselle propagandalle” tulee 

antaa vastine, kun taas toisen vastaajan mielestä monet lakia vastustavat jakavat sosiaalisessa 

mediassa valheellista tietoa. Molempien vastaajien motiivina keskusteluun osallistumiseen on 
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oikean tiedon levittäminen. Näissä vastauksissa on nähtävillä paljon puhuttua merkityksien 

legitimaatiosta taistelua retorisin keinoin. Sekä lakia kannattavat että vastustavat tutkimukseen 

osallistujat kokevat tärkeäksi tuoda keskusteluissa esille ”oikeaa” tietoa, kun taas vastapuoli 

leimautuu ”väärän” tiedon lähettilääksi. Aineistosta nouseekin esille hyvin vahva me vs. muut-

jaottelu, jossa vastapuoli koitetaan siirtää retorisin keinoin mahdollisimman kauas itsestään. 

Haastatteluissa nousi esille se, että suurin osa tutkimukseeni osallistuvista on keskustellut 

sukupuolineutraalista avioliitosta pääasiassa saman mielisten kanssa. Tässä tulee esimerkkinä esille 

luvussa 4 käsitelty samanmielisyyskupla, jossa haastateltavat sanovat elävänsä. Pekka-Liisa kertoo 

osallistuneensa myös niin sanotun vastapuolen kanssa käytyihin keskusteluihin.  

 

Yleensä ne tulee naamalle ja tivaa, että miksi mä olen sitä mieltä. Useimmiten tuntuu, 

että vaikka keskustelee fiksusti, niin se toinen osapuoli ei pysty siihen, että antaisi asian 

olla. Pitää pakkokäännyttää minut heidän puolelleen. (Pekka-Liisa) 

 

Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon lisäksi monilla syynä osallistua lakia koskevaan keskusteluun on 

kuuluminen hlbtiq-yhteisöön. Osa tutkimukseeni osallistuneista kertoi joko itse kuuluvansa, 

perheenjäsenen tai ystävän kuuluvan seksuaalivähemmistöön. Pekka-Liisan ystävistä sekä 

perheenjäsenistä löytyy seksuaalivähemmistöön kuuluvia, mikä tekee aiheesta tärkeän ja läheisen 

myös Pekka-Liisalle. Kyselyn aineistosta nousee esille tärkeys jakaa kannustavia uutisia sekä 

kannanottoja koskien sukupuolineutraalia avioliittolakia, sillä positiiviset uutiset koetaan 

voimaannuttavina. Sukupuolineutraali avioliittolaki herättää voimakkaita tunteina niin puolesta kuin 

vastaan ja kyselyn aineistosta käy ilmi esimerkiksi se, miten lain hyväksyminen eduskunnassa sai 

aikaan onnen kyyneleitä. Osa vastaajista tunnistaa kuitenkin oman äänensä vaikuttavuuden olevan 

rajattu, mutta kokee silti tärkeäksi osoittaa tukea omalle viiteryhmälleen. Sosiaalisen median ohella 

sateenkaariyhteisöön kuuluvista on kyselyn vastausten perusteella osa osallistunut myös 

mielenosoitukseen sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta.  

Eräs vastaaja kertoo kohdanneessa erityisesti sosiaalisessa mediassa syrjiviä kommentteja, 

jotka ovat osin vahvistaneet hänen identiteettiään ja saaneet aiheen tuntumaan entistä tärkeämmältä. 

Kyselyyn vastanneen henkilön mielestä sukupuolineutraali avioliitto on asia, jota jokaisella 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kannattavalla ihmisellä on velvollisuus edistää. Ilmi tuli se, että 

vaikka keskustelua sukupuolineutraalista avioliitosta pidetään tärkeänä, niin sitäkin tärkeämpää on 

hlbtiq-asioiden arkipäiväistäminen, kuten kyselyyn anonyymisti vastannut esittää: ”en haluaisi 

väkisin jakaa huomiota seksuaalivähemmistöille, mutta niin kauan, kun kumppanini kanssa 

käsikkäin kävely herättää huomiota, on ääntä pidettävä”. Seksuaalivähemmistöä koskevien asioiden 
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arkipäiväistäminen ja normalisointi tulee esille myös toisessa kyselyyn anonyymisti vastanneessa 

kohdassa, jossa vastaaja nostaa esille erilaisuuden ja yhteiskunnan ulkopuolisuuden tunteet, jotka 

esittäytyvät tässä valossa negatiivisina olotiloina. 

 

Niin kauan kuin hlbtiq-ihmiset eivät saa avioitua samalla tavalla kuin muut, tunnen 

olevani ”erilainen”, ”ulkopuolinen” ja ”kakkosluokan kansalainen”. (Anonyymi) 

 

Seksuaalivähemmistöjen arkipäiväistämisen lisäksi esille nousi se, että ilman asioista keskustelua 

on aivan liian helppo vain olettaa muiden olevan samaa mieltä itsensä kanssa. Vastaajista useat 

painottivat myös sen tärkeyttä, että kuunnellaan myös eri mieltä olevien mielipiteitä, jotta ollaan 

tietoisia heidän perusteluistaan. Lakimuutos nähdään yhtenä askeleena kohti lopputulosta, jossa 

seksuaalinen suuntautuminen ei olisi Suomessa mitenkään erityinen asia, vaan kaikilla olisi 

mahdollisuus ja rauha olla sitä, mitä he ovat. 

 

5.3 Sanavalinnat sosiaalisen maailman rakennuspalikkoina 

 

Aineistosta nousi esille voimakkaita metaforia sekä sanavalintoja esimerkiksi poliitikoista 

puhuttaessa. Sukupuolineutraali avioliittolaki ei itsessäänkään ole aiheena ja määrittelynä 

itsestäänselvyys, vaan jo pelkästään se, miten laista puhutaan (sukupuolineutraali vs. tasa-arvoinen) 

vaikuttaa siihen, millaisena lakia kannattava tai vastustava helposti nähdään. Näen taistelun 

määrittelystä olevan osa valtataistelua siitä, kumpi sanoista ja merkityksistä nähdään legitiiminä. 

Wolfin (1999: 54-55) mukaan kyky määrätä kulttuurisia merkityksiä merkeille on yksi esimerkki 

vallan esiintymisestä ja valta sääntelee sitä, mitkä merkit ja merkitykset ovat tärkeitä ja mitkä tulee 

vaimentaa. Oman kokemukseni mukaan lakia kannattavat puhuvat siitä yleensä nimenomaan tasa-

arvoisena avioliittolakina ja nimitys toisaalta leimaa lakia vastustavat ihmiset epätasa-arvoa 

kannattaviksi yksilöiksi. Taistelu määrityksestä ei ole mitäänsanomaton asia, sillä asioiden 

määrityksistä tulee hyvin helposti itsestäänselvyyksiä, joita ei haasteta. Itselleni kävi 

haastattelutilanteessa juuri näin, sillä olen tottunut ajattelemaan laista nimenomaan tasa-arvoisena 

sukupuolineutraalin sijaan. Nimittämällä lakia automaattisesti tasa-arvoiseksi otin tiedostamatta heti 

alkuun asenteen siitä, että lakia vastustavat ovat myös tasa-arvoa vastaan. Määritykset ovat pitkälti 

arvovalintoja ja siinä teinkin mielestäni virheen, että kutsuin lakia tasa-arvoiseksi miettimättä 

tarkemmin sen merkitystä ja sanomaa.  
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 Olen aiemmissa luvuissa puhunut tunteista keskusteluun osallistumisen motivaattoreina ja 

hillitsijöinä, joista päällimmäisinä ja eniten esille tulleina ovat pettymys sekä turhaantuminen. 

Suurin osa pettymyksestä suuntautuu aineiston perusteella poliitikkoja kohtaan, mutta aineistossa 

on havaittavissa myös turhautumista muita äänestäjiä kohtaan. Esimerkiksi kansalaisaloitteista 

puhuttaessa esille nousee kaksi käsitystä kansalaisaloitteiden vaikuttavuudesta sekä vallasta. Alla 

oleva lainaus viittaa sellaiseen käsitykseen, jonka mukaan kansalaisaloitteilla olisi mahdollisuus 

vaikuttaa huomattavasti enemmän, jos ihmiset vain käyttäisivät sitä. 

 

Ihmisillä olisi paljon suurempi vaikutusvalta esimerkiksi kansalaisaloitteilla, jos ääliöt 

vain tajuaisivat käyttää sitä. Se, että kerran neljässä vuodessa lukitaan lauma 

kusipääpopulisteja sotkemaan pakkaa ei auta yhtään ketään tai mitään. (Anonyymi) 

 

Yllä oleva lainaus on hyvä esimerkki siitä, miten turhautuminen tulee aineistossa sanallisesti ilmi ja 

kohdistuu sekä kansalaisiin että päättäjiin. Vastaaja rakentaa mustavalkoiselta tuntuvaa maailmaa, 

jossa äänestäjät ovat voimattomia sekä tyhmiä. Ihmisten tyhmyys kiteytyy siihen, että ihmiset eivät 

tajua käyttää kansalaisaloitteita, joka on tarjolla olevista vaikuttamiskeinoista vastaajan mukaan 

paras. Samaan hengenvetoon vastaaja toteaa äänestämisen olevan ensinnäkin täysin turhaa, sekä 

eduskuntaan valittavien kansanedustajien olevan ”kusipääpopulisteja”. Vastaaja rakentaa 

poliittisesta osallistumisesta hyvin yksilökeskeistä, jolloin kansalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksien vähyys johtuu siitä, etteivät kansalaiset tajua käyttää heille annettuja 

resursseja. Tämä näkemys linkittyy politiikan yksilöllistymiseen. Suurin osa tutkimukseeni 

osallistuneista kokee, että juuri heidän äänellään ei ole merkitystä ja tällöin demokratia ei toteudu. 

Tämänlainen näkemys irrottaa demokratian määrityksen nykyisin vallalla olevasta edustuksellisesta 

demokratiasta, jonka tarkoituksena on nimenomaan enemmistön valta, eikä yksittäisen ihmisen 

äänen saaminen kuuluville. Yksilökeskeinen näkemys politiikasta ja poliittisesta osallistumisesta 

siirtää vastuun kansalaisille itselleen, jolloin vaikutusmahdollisuuden vähyys on jokaisen äänestäjän 

oma vika. Valta vaikuttaa on tällöin jokaisella kansalaisella, mutta sen eteen on tehtävä töitä. 

Yksilökeskeisen näkökulman vastapainoksi nousee aineistossa näkemys siitä, että 

kansalaisaloitteiden vaikuttavuus on ennalta tuhottu, koska kansanedustajat suhtautuvat niihin 

halveksuvasti. Tämä näkemys siirtää vallan yksilöltä poliittisille päättäjille, jolloin kansalaiset ovat 

kohtalaisen voimattomia muuttamaan tilannetta. 

 

Mä tykkäisin siitä ehkä enemmän, jos kansanedustajat eivät suhtautuisi siihen 

halveksuvasti. Kun näitä joskus haastateltiin, niin nehän olivat aika avoimen 
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halveksuvia koko juttua kohtaan. Musta se tuntu siltä, että ”antakaas meidän tehdä tää 

meidän työmme, että kyllä me osataan tää ihan ilman teitäkin”. (Joonas) 

 

Aineistosta nousi esille erilaisia malleja poliitikoista puhuttaessa. Pääosin tutkimukseeni 

osallistuneet suhtautuvat poliitikkoihin hyvin negatiivisesti, mikä tulee esille vahvojen 

sanavalintojen kautta. Päättäjiä kuvaillaan muun muassa riistäjiksi, idiooteiksi sekä 

kusipääpopulisteiksi. Kielen terävöitymisen syytä on mahdotonta tietää, mutta yksi mahdollinen syy 

on sosiaalisen median ”kasvottomuus”, mikä mahdollisesti on madaltanut kynnystä käyttää kovaa 

kieltä. Erään kyselyyn vastanneen mielestä ”vaalijärjestelmän luotettavuus on kyseenalainen 

samojen riistäjien jatkaessa vuodesta toiseen”. Aineistosta nousee esille myös vahvasti se, että 

tutkimukseeni osallistuneet kokevat poliitikkojen välittävän vain itsestään. Hannan mielestä ” 

poliitikot haluavat olla politikoimassa mahdollisimman pitkään”. Myös Mikan mielestä poliitikot 

enimmäkseen vain näyttävät siltä, että he yrittävät välittää asiakysymyksistä. 

 

Sinne [eduskuntaan] pääsee idiootit päättämään koko valtion asioista. Olisi kiva, että 

siellä olisi mahdollisimman vähän idiootteja päättämässä asioista, jotka vaikuttavat 

kaikkiin. (Mika) 

 

Tutkimukseeni osallistuneiden puheista ilmenee myös se, miten he kokevat poliitikkojen olevan 

irtaantuneita tavallisten kansalaisten kokemuksista ja elämästä. 

 

Mä nyt en muista, oliko se joku ajankohtaisohjelma vai mikä, missä kansanedustaja tai 

joku muu edustaja sanoi, että kun opintotuesta leikataan kahdeksankymppiä, niin sehän 

tarkoittaa sitä, että pitää juoda yksi latte vähemmän viikossa. Kahdeksankymppiä 

kuukaudessa, neljä viikkoa, se olisi kaksikymppiä per viikko. Mistä helvetistä saa 

kahdenkympin laten? Ne, jotka pääsevät ääneen ovat ihan eri maailmassa, kuin ne, 

joita päätökset koskevat. (Pekka-Liisa) 

 

Kyselyyn vastaajien keskuudessa nousi esille myös epäluottamus mediaa kohtaan, mikä vaikuttaa 

äänestämisen vaikuttavuuteen.  

 

Media on vihervasemmiston kannalla, epäoikeudenmukainen. Vaikeampi vaikuttaa, 

vaikka äänestää, jos ihmisten ajatuksia ja kantoja yritetään muokata median kautta 

vain yhteen suuntaan (Seta, vihreät ym.) (Anonyymi) 
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Toimittajat ilman rajoja-järjestön (Reporters sans frontieres) indeksin (2016) mukaan Suomi on 

viidentenä vuonna peräkkäin ensimmäisellä sijalla lehdistönvapausindeksin mukaan. Näkemys 

median puolueellisuudesta heijastaa sitä, miten tunteet on rinnastettu faktoihin mielipiteen 

muodostuksessa. Tunne median puolueettomuudesta voi olla yhtä validi ja paikkansapitävä totuus 

kuin todisteet päinvastaisesta. Tunteet ovatkin se alusta ja motivaattori, johon vale- tai 

vaihtoehtomediat iskevät kiinni.  
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6 Politiikan rajapinnoilla 

 

Ensimmäisessä luvussa käsittelen sitä, kuinka tutkimani ihmiset määrittelevät poliittisen 

osallistumisen. Aineiston perusteella poliittisen osallistumisen määrittely jakautuu kahteen 

kategoriaan. Ensimmäinen kategoria sisältää suorat osallistumisen muodot, joita ovat äänestäminen, 

kansalaisaloitteet ja kansanedustajiin yhteydenotto sähköpostin välityksellä. Toinen kategoria 

muodostuu epäsuorista vaikuttamisen keinoista, joihin lukeutuu esimerkiksi kuluttaminen ja 

sosiaalisen median kautta vaikuttaminen. Toisessa luvussa käsittelen tutkimieni ihmisten 

näkemyksiä äänestämisestä ja äänestämisen vaikuttavuudesta. Aineiston perusteella äänestäminen 

nähdään kolmella eri tavalla. Ensimmäisen näkemyksen mukaan äänestäminen takaa kansalaisille 

”valittamisoikeuden”, jos kansanedustajien poliittiset päätökset ovat epämieluisia. Tämän lisäksi 

äänestäminen nähdään joko oikeutena tai velvollisuutena. 

 

6.1 Mitä poliittinen osallistuminen on? 

 

Politiikka herättää tunteita. (Mika) 

 

Moni tutkimukseeni osallistuneista liittää poliittisen osallistumisen pelkästään äänestämiseen, mutta 

toisaalta aineistosta nousi esille myös käsityksiä laajemmasta poliittisesta osallistumisesta, johon 

liittyy esimerkiksi kuluttaminen poliittisena vaikutusväylänä. Aineiston perusteella poliittinen 

osallistuminen sisältää tiivistetysti äänestämisen, kansalaisaloitteet, mielenosoitukset, sähköpostin 

kautta kansanedustajiin yhteydenoton sekä niin sanotut epäsuorat vaikuttamisväylät, kuten 

esimerkiksi kuluttamisen ja sosiaalisen median kautta vaikuttamisen.  

Demokratian sanotaan olevan kriisissä ja erityisesti nuorison äänestysaktiivisuuden on sanottu 

olleen laskusuunnassa (ks. Kankainen ym. 2009). Äänestysaktiivisuuden lasku nuorison 

keskuudessa ei ole pelkästään suomalainen ongelma, vaan se on kansainvälinen modernin 

yhteiskunnan haaste. Suomi on perinteisesti kuulunut korkean äänestysaktiivisuuden maihin, mutta 

äänestyskäyttäytymisen muuttuminen on koskettanut myös Suomea. (Milner 2010: 7). Poliittinen 

osallistuminen ei niinkään ole murroksessa, vaan sen keinovalikoima on pikemminkin 

monipuolistumassa ja käsite laajentumassa. Ylikansalliset politiikanteon verkostot, poliittinen ja 

eettinen kuluttaminen sekä internetaktivismi tarjoavat uudenlaisia kanavia poliittiselle 

osallistumiselle. Tämä muutos on merkittävää poliittisen osallistumisen kannalta, koska uudet 

osallistumisen uudet muodot vaativat kansalaisilta enemmän resursseja kuin perinteinen 
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osallistuminen. (Keskilä-Kekkonen 2014: 74-75.) Sekä kyselystä että haastatteluista nousi esille, 

että äänestämistä pidetään yleisimpänä ja tunnetuimpana tapana määritellä poliittista osallistumista. 

Erään kyselyyn vastaajan määritelmän mukaan poliittinen osallistuminen on hänelle lähinnä 

äänestämistä ja asioiden seuraamista, jonka pohjalta äänestysvaihtoehto valitaan. Selkeä enemmistö 

kaikista kyselyyn vastanneista ikäryhmistä on sitä mieltä, että äänestäminen on tärkeää (ks. liite 3).  

Kyselyyn vastanneista nousi esille näkemys, joka haastaa perinteisen näkemyksen 

äänestämisen tärkeydestä. Tämä näkemys osoittaa, että äänestämisen tärkeys ei missään nimessä ole 

itsestäänselvyys. Aineistosta nousee hyvin vahvasti esille pettymys ja turhautuminen poliittiseen 

päätöksentekoon. Aineistosta on kuitenkin havaittavissa myös positiivista suhtautumista, mikä 

osoittaa sen, etteivät tutkimukseeni osallistuvat automaattisesti tyydy siihen, että poliittinen 

osallistuminen on ainoastaan äänestämistä, ja jos sillä ei ole vaikutusta, niin sitten kansalaiset ovat 

voimattomia. Tämä osoittaa aktiivisuutta yksilötasolla sekä selkeää halua olla poliittisesti 

aktiivinen. Jos äänestämisen ei koeta olevan vaikuttavaa, niin silloin on mahdollisuus löytää 

muitakin vaikutusväyliä. 

 

Jos aktiivisesti puhuu politiikasta ja osallistuu, niin vaikuttaa enemmän kuin äänestävä 

ihminen, joka ei puhu aiheesta koskaan. (Anonyymi) 

 

Äänestämisen lisäksi myös kansalaisaloitteet nähdään aineiston perusteella ristiriitaisina. Osalle 

tutkimukseeni osallistuneille kansalaisaloite on ollut tärkeä lisä kansalaisten poliittisen 

osallistumisen mahdollisuuksiin. Kansalaisaloite oli Hannalle tärkein väylä, jonka kautta hän pystyi 

tuomaan mielipiteensä tasa-arvoisesta avioliittolaista julki päättäjille. Hannan mielestä lakialoitteen 

keräämä allekirjoitusmäärä jo ensimmäisen vuorokauden aikana oli itsessään vahva viesti päättäjille 

siitä, että laki oikeasti halutaan Suomeen. Kansalaisaloite on aineistoni perusteella tutkimieni 

ihmisten joukossa huomattavasti tunnetumpi vaikuttamiskanava kuin taas kuntalaisaloite tai 

otakantaa-sivusto2. Joonas näkee kansalaisaloitteen ristiriitaisena asiana, joka olisi toimivampi lisä 

kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin, jos kansanedustajat eivät suhtautuisi siihen alentuvasti. 

Joonas kertoo kuitenkin käyneensä allekirjoittamassa joitakin kansalaisaloitteita, jotka ovat päässeet 

eduskunnan käsittelyyn asti.  

Kansalaisaloite ja sukupuolineutraali avioliitto ovat ajankohtaisia aiheita tälläkin hetkellä, 

sillä sukupuolineutraalin avioliiton vasta-aloite on ollut äskettäin eduskunnassa keskustelun 

 ______ 

2 ”Otakantaa.fi on osa Oikeusministeriön laajempaa demokratiapalvelukokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita 

demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen”.  (Otakantaa.fi) 
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kohteena. Halusinkin selvittää, että onko kyseinen vasta-aloite tuonut sukupuolineutraalin avioliiton 

takaisin keskustelun kohteeksi tutkimukseeni osallistuvien keskuudessa. Tämän lisäksi kiinnostuin 

siitä, mitä mieltä haastateltavani olivat kyseisestä vasta-aloitteesta ja erityisesti siitä, miten toimiva 

kansalaisaloite loppujen lopuksi on poliittisen osallistumisen väylänä, jos toiminta menee 

aloitteiden ja vasta-aloitteiden edestakaiseksi käsittelyksi. Aineistosta nousi esille kaksi vastakkaista  

näkemystä kansalaisaloitteiden vaikuttavuudesta ja demokratiasta ylipäänsä. Aleksin mielestä ”jos 

demokratiaan lisätään aloitteita tai kansanäänestyksiä, niin helposti siinä tulee tällaista palloilua”. 

Tämä näkemys kansalaisaloitteista normalisoi vasta-aloitteiden esille tulemisen, jolloin poliittinen 

päätöksenteko toimii kuten on tarkoituskin. Mikan mielestä kansalaisaloitteiden pallottelussa ei ole 

mitään järkeä, sillä tasa-arvoisen avioliittolain pitäisi olla jo itsestäänselvyys. Vasta-aloitteiden 

käsittely on hänen mukaansa ajan tuhlausta, joka aiheuttaa ylimääräistä kipuaa niille, joita laki 

koskettaa henkilökohtaisesti. 

 

Ei siinä ole mitään mieltä. Ja se on enemmistön tyranniaa joka tapauksessa, että tän 

pitäisi olla itsestäänselvyys. Muissa sivistysvaltioissa, missä se [lakialoite] on mennyt  

läpi niin ei siitä sen jälkeen enää kohkattu, että ”me teemme vasta-aloitteen tästä 

näin”. Tämä on minusta aika pitkälle suomalainen ilmiö. (Mika) 

 

Yllä oleva näkemys kansalaisaloitteista poikkeaa edellä käsitellystä näkemyksestä, jonka mukaan 

aloitteet ja vasta-aloitteet kuuluvat demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Yllä oleva näkemys 

rakentaa kuvaa suomalaisesta päätöksentekoprosessista vastakkaista edistykselle ja sivistykselle. 

Tämän lisäksi demokratia kuvautuu ”enemmistön tyranniana”, mikä palauttaa demokratiakäsitteen 

määrittelyn takaisin menneisyyteen3, jolloin demokratialla ei ollut samanlaista positiivista sävyä, 

kuin nykypäivänä. Tämäntapaiset voimakkaat sanavalinnat kertovat tutkimukseeni osallistuvien 

turhautumisesta ja pettymisestä ei pelkästään poliittiseen päätöksentekoon, vaan koko 

edustukselliseen demokratiaan. Pettymyksen ja turhautumisen tunteet ovat todennäköisesti tämän 

hetken hallituksen aikana voimistuneet ja purkautuneet ulospäin, mikä on viime aikoina näkynyt 

esimerkiksi useina mielenosoituksina. 

Kansanedustajiin yhteydenotto tuntuu haastateltavistani hankalalta eivätkä kansanedustajat 

vaikuta kovinkaan helposti lähestyttäviltä. Tästä huolimatta sähköposti nähdään ”paremmaksi” 

keinoksi lähestyä kansanedustajaa kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta, mutta kynnys 

______ 

3 Menneisyyden demokratiakäsityksellä viittaan esimerkiksi Platoon, joka on vuosisatojen ajan ollut yksi 

demokratiavastaisen perinteen perustajahahmoja länsimaisessa ajattelussa (Monoson 2000: 3). 
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sähköpostin lähettämiseen tuntuu olevan haastateltavieni keskuudessa korkealla. Sekä Hanna että 

Pekka-Liisa kertoivat ottaneensa kansanedustajaan yhteyttä sähköpostilla. Hanna kertoo 

kansanedustajiin yhteydenottamisen olleen hankalaa, sillä kaikkien sähköpostiosoitteita ei löytynyt 

eduskunnan sivuilta ja osan kohdalla sähköpostit tulivat bumerangina takaisin osoitteen ollessa 

väärä. Pekka-Liisa on ollut kansanedustajiin yhteydessä liittyen opintotuen leikkauksiin, mutta  

hänen saamansa vastaukset vaikuttivat enimmäkseen olevan tusinavastauksia. Joonas ei näe 

sähköpostia järkevänä yhteydenottoväylänä kansanedustajiin, koska hän ei voi olla varma, kuka 

sähköpostit lukee: ”en mä näe sitä vaikutuskanavana, ellei käy tosi kova säkä ja kaikki suomalaiset 

yhtä aikaa sähköpostita hänelle”. Sukupuolineutraalin avioliiton tiimoilta Pekka-Liisa ei ole ollut 

kansanedustajiin yhteydessä, koska hän ei kokenut olevansa niin poliittisesti valveutunut kuin 

nykyään. 

 

Kun allekirjoitti kansalaisaloitteen, niin se tuntui olevan tarpeeksi. Siinä vaiheessa, kun 

se otettiin eduskunnassa käsittelyyn ja näytti siltä, että se ei menisi läpi, niin sitten taas 

tuntui siltä, että se ei ollut missään nimessä tarpeeksi. (Pekka-Liisa) 

 

Boikotit, mielenosoitukset ja joukkoviestit mainittiin kyselyn vastauksissa yhtenä mahdollisuutena 

vaikuttaa kansalaistasolla. Mielenosoitusten hankalaksi puoleksi koettiin pitkä välimatka Helsinkiin, 

sillä Pohjois-Suomessa harvemmin järjestetään mielenosoituksia. Tässä näkemyksessä on 

havaittavissa näkemys poliittisesta osallistumisesta passiivisena toimintana, jolloin jonkun muun 

tulisi ensin järjestää mielenosoitus, johon voi osallistua. Perinteisillä mielenosoituksilla koettiin 

aineiston mukaan yhtäältä olevan suurempi vaikutus, kuin sosiaalisessa mediassa olevilla 

mielenosoituksilla, mutta toisaalta perinteisetkään mielenosoitukset eivät aineiston perusteella ole 

ongelmattomia. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvilla mielenosoituksilla tarkoitan esimerkiksi sitä, 

kun kansalaisaloite sukupuolineutraalista avioliittolaista keräsi allekirjoituksia muun muassa 

sosiaalisen median avulla ja Facebookissa pystyi lisäämään profiilikuvaansa TAHDON-tekstin, 

joka ilmaisi kannatusta lakialoitteelle. Lähimenneisyydestä löytyy myös toinen esimerkki 

sosiaalisen median mielenosoituksesta, joka tapahtui nykyisen hallituksen budjettineuvottelujen 

aikaan, jolloin leikkaukset koulutukseen ja opintotukeen tulivat esille. Oulun yliopiston 

ylioppilaskunta järjesti asiasta mielenosoituksen sosiaalisessa mediassa, joka käytännössä oli 

Facebookissa tapahtuman luominen, johon osallistuttiin liittymällä tapahtuman osallistujiin. 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvilla mielenosoituksilla koetaan aineiston perusteella olevan 

korkeintaan keskustelua herättävä vaikutus. 
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Onhan se paljon vaikuttavampaa nähdä 40 000 ihmistä kadulla kuin se, että 40 000 

ihmistä on painanut tykkää-nappia. (Mika) 

 

Kuten edellä jo mainitsin, eivät perinteiset mielenosoitukset ole kuitenkaan ongelmattomia 

aineiston perusteella. Suurimmaksi ongelmaksi tutkimukseeni osallistuneet kokevat sen, ettei 

mielenosoituksista tiedoteta tarpeeksi. Pekka-Liisan mukaan toimittajat valikoivat sitä, mistä he 

aikovat kirjottaa, mikä osaltaan vaikeuttaa tiettyjen mielenosoitusten vaikuttavuutta niiden jäädessä 

sekä päättäjiltä että kansalaisilta niin sanottuun uutispimentoon. Pekka-Liisan tavoin myöskin 

Joonas kritisoi perinteisten mielenosoitusten vaikuttavuutta erityisesti siitä syystä, että niistä ei 

uutisoida tarpeeksi.  

 

Mä en tiedä, onko oikeillakaan mielenosoituksilla mitään vaikutusta, koska tuntuu että 

ne eivät pääse edes uutisiin. Jos 50 mielenosoittajaa kokoontuu metsässä, niin näkeekö 

kukaan sitä. (Joonas) 

 

Aineistosta nousee esille turhautumista ei pelkästään poliitikkoihin vaan myös itse poliittiseen 

päätöksentekoprosessiin, kuten Pekka-Liisa toteaa: ”tuntuu aika lailla siltä, että ne jotka ovat vallan 

kahvassa eivät välitä kohderyhmästään. Jos se ei sovi heidän agendaansa, niin se on tavallaan ihan 

sama. [Se turhauttaa] ja sitä miettii, että kuinka rajuja toimenpiteitä pitäisi tehdä.” Kuten Pekka-

Liisan lainauksesta tulee ilmi, on tutkimillani ihmisillä selvästi halua vaikuttaa, mutta tämän 

hetkiset vaikuttamisväylät koetaan tehottomiksi. Vaarana tässä piilee se, että pitkään jatkunut 

turhautuminen purkautuu ulos radikaalimpana toimintana, jos poliittiselle osallistumiselle ei löydetä 

muita keinoja kuin ne väylät, jotka osallistujat kokevat tehottomiksi. Tämän tapaisesta mielipiteiden 

radikalisoitumisesta on ollut jonkinlaisia viitteitä erityisesti Syyrian pakolaiskriisin aikana. Monet 

perussuomalaisia äänestänyt on ilmaissut pettymyksensä puolueen maahanmuutto- ja 

pakolaiskantaan sen jälkeen, kuin puolue pääsi hallitukseen mukaan. Tämä tyytymättömyys on 

tullut ilmi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa rasismin ja ihmisvihan lisääntymisenä, sekä 

esimerkiksi uusnatsijärjestöjen ja niin sanottujen vaihtoehtomedioiden nousemisessa yleiseen 

keskusteluun. Esimerkiksi Kokon (2016) mukaan äärioikeistolainen toiminta on sekä lisääntynyt 

että muuttunut näkyvämmäksi Euroopan pakolaiskriisin vaikutuksesta.  

Epäsuoraksi vaikuttamismahdollisuudeksi mainittiin arkipäivän valinnat esimerkiksi 

ostospäätösten kautta. Huomioni herätti erityisesti kyselyn vastaus, jossa osallistuminen määriteltiin 

mielipiteiden kyseenalaistamiseksi, mikä on mielestäni hyvä määritelmä kuvaamaan sekä poliittista 

keskustelua että osallistumista. Tämän lisäksi omien arvojen takana seisominen voi olla yksi 
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poliittisen osallistumisen muoto. Osallistuminen käsitteenä nähtiin aineiston mukaan laajempana 

kuin mitä alun perin osasin odottaa. Erään vastaajan mukaan kaiken yhteiskunnallisen muuttamisen 

lähtökohtana on itsensä muuttaminen, mikä tekee poliittisesta toiminnasta itsensä muuttamista ja 

kehittämistä. Poliittista osallistumista nähtiin aineiston mukaan tapahtuvan eri tasoilla. Päättäjiin 

pystyy kyselyn vastausten mukaan vaikuttaa äänestämisen ja kansalaisaloitteiden lisäksi 

keskustelemalla eri medioissa. Myös itsensä sivistämistä pidettiin jollain tasolla poliittisena 

osallistumisena, jossa suunnataan kohti äänestyspäätöstä faktojen perusteella.  

 

Ekana tuli mieleen ihan vaan tarrojen liimaaminen pylväisiin. Sitten asioista 

puhuminen ja niiden pitäminen esillä. Jo sekin voi olla [poliittista osallistumista], että 

on joku t-paita, jossa on sanoma. (Aleksi) 

 

Aleksi kertoo haaveilevansa äänestämisessä Sveitsin mallista, jossa kaikesta järjestettäisiin 

kansanäänestys. Aleksilla on ristiriitainen suhtautuminen äänestämiseen, sillä yhtäältä hän on 

hienoisesti pettynyt äänestämiseen ja toisaalta hän osoittaa positiivisia tunteita äänestämisen 

mahdollisuuksia kohtaan nähdessään Sveitsin mallin ennemmin aktivoivan ihmisiä kuin 

passivoivan. Liitän Aleksin näkemyksen äänestämisestä käsitteeseen osallistuminen, koska 

osallistumisesta puhuttaessa herää henkiin mielikuva siitä, että toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa 

omaan toimintaansa, jolloin hänellä on enemmän valinnan varaa, mitä tulee äänestämiseen. 

Osallistuminen viittaa käsitteenä ei pelkästään äänestämiseen, vaan myös äänestämättä jättämiseen 

vaikuttamisen muotona. Joonaksen mielestä äänestäminen pakkona voisi toimia paremmin nykyisen 

järjestelmän sijaan, koska silloin saataisiin ainakin erilaisia tuloksia vaaleissa. Joonaksen näkemys 

eroaa osallistumisesta, joten liitän tämän näkemyksen käsitteeseen osallistaminen, jolloin 

valtasuhteet keikautetaan päälaelleen ja toimija asetetaan alisteiseen asemaan. 

 

Vaikka Bruce Waynen äänestäminen presidentiksi on ihan hauskaa, niin kyllä sieltä 

voisi tulla useampi ääni vähemmän fiktiivisille hahmoille. (Joonas) 

 

Tietenkään toimija ei osallistamisen kohdallakaan ole täysin vailla valtaa ja vaihtoehtoja, sillä aina 

toimija pystyy itse vaikuttamaan esimerkiksi siihen, ketä äänestää. Äänestämisen kohdalla käsite 

osallistaminen kaventaa toimijan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan äänestyskäyttäytymiseen. 

Käsitteet ovat yleensäkin kiistanalaisia, mutta tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, miten 

hienovaraisella käsitteen muuttamisella saadaan aikaan täysin toisistaan poikkeavat mielikuvat. 
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6.2 Äänestin, mutta vaikutinko? 

 

Aika pieneltä tuntuu vaikuttamismahdollisuus äänestämällä. (Aleksi) 

 

Aineistosta nousee esille kolme näkemystä äänestämisestä. Yhtäältä äänestäminen takaa 

kansalaisille ”valittamisoikeuden”, jos hallituksen päätökset eivät ole mieleisiä, kun taas toisaalta 

äänestäminen nähdään joko oikeutena tai velvollisuutena. Pekka-Liisa näkee äänestämisen sekä 

oikeutena että velvollisuutena, jota tulisi käyttää, sillä se on kansalaisille annettu vaikuttamisväylä. 

Ennille äänestäminen on velvollisuus, vaikka välillä hänestä tuntuukin siltä, ettei äänestämisellä ole 

hirveästi merkitystä. Hänelle on jäänyt takaraivoon sellainen tunne, että äänestää täytyy, vaikka 

sitten tyhjää, koska mummo on niin sanonut. Myös Joonas kertoo äänestävänsä ”jostain tosi 

pateettisesta epämääräisestä velvollisuudentunteesta varmaankin”. Maria näkee äänestämisen 

enemmän oikeutena kuin velvollisuutena, eikä hän ole jättänyt äänestämättä yksissäkään vaaleissa, 

joissa hänellä on ollut äänestysoikeus. Äänestäminen poliittisen osallistumisen muotona esittäytyy 

Marian kohdalla ristiriitaisessa valossa, sillä hän kertoo yhtäältä äänestävänsä kaikissa 

mahdollisissa vaaleissa ja toisaalta olevansa huono osallistumaan. 

 

Mä olen aika huono osallistumaan poliittisesti. Kyllähän olisi mahdollisuuksia juuri 

esimerkiksi ottaa yhteyttä kansanedustajiin, jopa lähteä itse ajamaan jotain asiaa, 

mutta kyllä se mulla jää siihen äänestämiseen. (Maria) 

 

Haastateltavani ovat hyvin aktiivisia osallistumaan äänestämällä, mutta he kokevat silti, että se on 

turhaa. Erityisesti nykyisen hallituksen tekemät päätökset tuntuvat turhauttavan tutkimukseeni 

osallistuneita, mikä tulee esille aineistossa esimerkiksi Joonaksen kohdalla. Joonas suhtautuu 

epäilevästi äänestämisen mahdollisuuksiin vaikuttaa, mutta hän kertoo silti äänestävänsä 

aktiivisesti.  

 

Äänestämisessä on vähän se ongelma, että ihmiset pitää sitä jonkinlaisena jumalana, 

mutta käytännössä sitten tulee persuja siitäkin huolimatta, että ihmiset äänestävät. 

Kyllä mä itse aina äänestän, mutta mä tiedostan, että se ei ole niin iso juttu ja siitä ei 

pitäisi kauheasti syyllistää ihmisiä. (Joonas) 
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Eräällä kyselyyn vastaajalla on omien sanojensa mukaan runsaasti negatiivisia kokemuksia 

yhteiskunnan toiminnasta monelta eri osa-alueelta. Vastaaja kertoo menettäneensä uskonsa 

yhteiskuntaan jo kauan sitten, eikä yhteiskunnassa ole hänen mielestään mitään järkeä. Vastaajan 

mielestä tämän hetkinen poliittinen tilanne on sellainen, että eduskuntaan pääsevät ainoastaan ne, 

joilla on rahaa järjestää itselleen tarpeeksi mittava kampanja sen sijaan, että pätevimmät henkilöt 

pääsisivät tekemään päätöksiä. Aineistosta nousi vahvasti esille pettymisen ja epäluottamuksen 

tunteita äänestämistä, demokratiaa ja vaalijärjestelmän luotettavuutta kohtaan. Syyksi 

epäluottamukselle annettiin se, että samat kansanedustajat jatkavat vuodesta toiseen. Äänestämisen 

kohdalla monet tuntevat aineiston perusteella voimattomuutta, koska liian moni jättää äänestämättä, 

jolloin pieni ja tilastollisesti vanha väestö päättää asioista. Erityisesti epäilykset vaalitulosten 

kyvystä peilata kansalaisten mielipiteitä asetettiin kyseenalaiseksi liian pienen äänestysprosentin 

takia. Viime eduskuntavaalien tulosten ei esimerkiksi nähty aineiston perusteella kuvaavan 

suomalaisten näkemyksiä, koska liian moni jätti äänestämättä. Tässä nousee esille mielenkiintoinen 

uskomus siitä, että eduskuntavaalien tuloksesta huolimatta vastaaja uskoo enemmistön kansalaisista 

olevan juuri hänen kanssaan samaa mieltä. Eduskuntavaalien tulos näyttäytyy tässä valossa 

epädemokraattisena, koska se ei vastaajan käsityksen mukaan heijasta kansalaisten ”todellisia” 

mielipiteitä. 

Joonas kokee ennakkokasvaneensa sellaiseen oloon, että esimerkiksi kansanedustajaan 

yhteydenottaminen on täysin turhaa. Hän kertoo äänestävänsä joka kerta, kun on kunnallisia tai 

valtakunnallisia äänestyksiä vaikka hän tiedostaakin, että äänestäminen ei todennäköisesti johda 

mihinkään: ”kyllä se menee enemmän sellaisen ennakoivan defeatismin puoleen, että koeta siinä 

sitten toivoa parasta tai jotain”. Myöskään Pekka-Liisa, Enni ja Maria eivät koe voivansa vaikuttaa 

yhteiskuntaan äänestämällä, koska yksi ääni on vain mukana isossa massassa, jonka kautta 

mahdollisesti vaikuttaminen onnistuu. Marian kohdalla tätä tunnetta on vahvistanut se, että hänen 

äänestämälleen puolueelle ei ole viime vaaleissa käynyt kovin hyvin. Lannistunut asemoituminen 

äänestämisen vaikuttavuuteen tulee esille esimerkiksi siinä, että eräs kyselyn vastaaja kokee 

kaikkien poliitikkojen välittävän vain itsestään (rahasta ja statuksesta) eivätkä yhteiskunnan 

parantamisesta. 

 

En äänestä, koska en näe siinä mitään järkeä. Toivon, että kukaan muukaan ei 

äänestäisi, jotta Suomen poliittinen järjestelmä täytyisi uusia. Haluaisin tasa-

arvoisemman ja kaikkien suomalaisten sekä maahanmuuttajien etuja ajavan 

eduskunnan ja hallituksen. Tuntuu, että äänestettiin ketä tahansa, lupaukset petetään ja 

lopputulos on aina sama. (Anonyymi) 
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Laadullisen ja määrällisen aineiston (kyselyn suljetut kysymykset) kesken on nähtävissä ristiriita, 

mitä tulee äänestämisen vaikuttavuuteen. Haastatteluista ja kyselyn avoimista vastauksista on 

tulkittavissa näkemys, jonka mukaan tutkimukseen osallistuvat eivät koe voivansa vaikuttaa kovin 

hyvin äänestämällä yhteiskuntaan. Määrällinen aineisto puolestaan antaa äänestämisen 

vaikuttavuudesta toisenlaisen kuva (ks. kuva 5). Jokaisen ikäryhmän kohdalla on nähtävissä, että 

vaihtoehto 4 on saanut huomattavasti enemmän kannatusta kuin vaihtoehto 2. Äänestämisen 

tärkeyttä tuo esille myös se, että enemmistössä ikäryhmistä useampi vastaaja kokee voivansa 

vaikuttaa yhteiskuntaan äänestämällä hyvin paljon kuin ei lainkaan. Ainoastaan ikäryhmien 16-20 ja 

36-40 kohdalla ei lainkaan vaihtoehto on saanut enemmän vastauksia kuin hyvin paljon. Kaiken 

kaikkiaan kyselyn perusteella suurempi osa vastaajista kokee voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan 

paljon äänestämällä (ks. kuva 6). Syitä äänestämisen vaikuttavuuden ristiriitaisuuteen voi olla 

monia. Yksi mahdollinen syy laadullisen ja määrällisen aineiston ristiriitaisuuteen voi olla se, että 

vastaajat, jotka kokevat äänestämisen vaikuttavuuden olevan kyseenalaista olivat motivoituneempia 

vastaamaan äänestämisen vaikuttavuuden kysymyksen kohdalla myös avoimeen kysymykseen. 

 

 

Kuva 5. Ikäryhmittäin jaoteltuna, kuinka hyvin vastaajat kokevat voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan 

äänestämällä (1 ei lainkaan – 5 hyvin paljon). 
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Kuva 6. Kuinka hyvin kaikki vastaajat kokevat voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan äänestämällä (1 ei 

lainkaan – 5 hyvin paljon) 

 

 

Aineistosta paistaa läpi kaksi erilaista tapaa suhtautua demokratiaan. Yhtäältä monet tutkimistani 

ihmisistä kokevat pettymystä ja turhautumista sitä kohtaan, että heidän oma äänensä ei vaikuta 

äänestäessä. Toisaalta esille nousee myös käsitys siitä, että äänestämisen vaikuttavuus tulee 

parhaiten esille, kun kansalaiset äänestävät kokonaisuutena. Ongelmaksi koettiin aineiston mukaan 

se, että täysin sopivaa puoluetta tai ehdokasta on käytännössä mahdotonta löytää ja tämän lisäksi 

henkilön perusteella äänestäminen on riskialtista puoluekurin takia.  

 

Meidän vaalijärjestelmän vuoksi ne äänethän ei yleensä mene ihmiselle vaan porukalle, 

josta eniten ääniä saanut pääsee. Siksikin kannattaa olla ajattelematta, että jos jostain 

löytyy tosi edistyksellisen oloinen kokoomusihminen, niin se on päivän päätteeksi 

edelleen puolueelle ääni. (Joonas) 
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Yksilön äänestyskäyttäytymisellä nähdään aineiston perusteella olevan kannustavaa vaikutusta 

muiden äänestyskäyttäytymiseen, mikä omalta osaltaan edistää yhteiskunnan koheesiota. Tämä 

näkemys tulee esille kyselyn anonyymista vastauksesta: ”äänestän usein ehdokasta, joka ei tule 

valituksi gallupien mukaan, joten äänelläni ei sinänsä ole paljoa merkitystä. Kuitenkin, jos jättäisin 

äänestämättä, kannattamani puolueen tulos jäisi vielä pienemmäksi. Se saattaisi karkottaa tulevia 

äänestäjiä, sillä monia ohjaa se, mitä muut ovat äänestäneet”. Aineistossa taistelevat siis erilaiset 

näkemykset äänestämisestä demokratian osana, josta toinen on kiinnittynyt yksilölliseen ja toinen 

yhteisölliseen näkemykseen äänestämisestä. Tämä kehitys voi osaltaan johtua yleisemmästä 

politiikan yksilöllistymisprosessista, mikä näkyy nimenomaan äänestäjien odotuksista siitä, että 

juuri oman äänen tulisi vaikuttaa.  

 

Edustuksellisessa demokratiassa yksi ääni ei paljoa vaikuta. Paljon mieluummin itse 

tarttuu toimeen sen sijaan, että kävisi kerran vuodessa kirjoittamassa nimen lappuun. 

Tavallaan osoitan tässä pientä pessimismiä tai pettymystä äänestämistä kohtaan. 

(Aleksi) 

 

Evansin (2004: 148) mukaan äänestämättä jättämisellä on normatiivisia seuraamuksia. Aineistosta 

nousi esille vastakkaiset näkemykset äänestämättä jättämisen vaikuttavuudesta. Yhtäältä 

äänestämättä jättämisen nähtiin aineiston mukaan olevan uhka demokratian toimivuudelle, eikä 

demokratiaa voi pitää itsestäänselvyytenä. Kyselyn vastauksista nousi esille myös demokratian 

tärkeys yhteiskunnan toimivuuden kannalta, joka on saavutettu ”historian mittaan ankarien 

taisteluiden ja menetysten kautta”. Esimerkiksi erään kyselyyn anonyymisti vastanneen mukaan 

äänestäminen on tärkeää, koska ”äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa yhteisön luottamukseen. 

Äänestämättä jättäminen ’tarttuu’ helposti ja synnyttää luottamuksen puutetta ihmisissä”. 

Äänestämisen tärkeyttä painotettiin aineistossa myös sillä väitteellä, että jos kaikki äänioikeutetut 

toteavat fatalistisesti, että heidän äänellään ei ole merkitystä, johtaa tämä äänestyskäyttäytyminen 

tulokseen, jossa eduskunnan ja hallituksen kokoonpanot eivät heijasta kansalaisten mielipiteitä.  

 

Voi ajatella vaihtoehtoja, että joko äänestämättä jättäminen tai äänestäminen. Sitä on 

toki kahta koulukuntaa, että joko osoittaa kansalaistottelemattomuutta ja 

tyytymättömyyttä järjestelmää kohtaa, että ei äänestä. Tai sitten äänestää pienempää 

pahaa niin kuin on esimerkiksi USA:n presidenttivaalien alla puhuttu paljon. (Aleksi) 
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Toisaalta aineistosta tuli esille äänestämättä jättäminen sekä tyhjän äänestäminen 

vaikuttamismuotona. Evansin (2004: 148) mukaan äänestäminen nähdään olevan demokraattisen 

laillisuuden symboli ja kansalaisten pääasiallinen keino vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. 

Äänestämättä jättävät ihmiset nähdään usein apaattisina, ja toimijoissa tai järjestelmässä itsessään 

nähdään olevan jotain vialla, jos kansalaiset jättävät äänestämättä, koska ovat tyytymättömiä 

järjestelmän toimintaan. (Evans 2004: 148.) Tapa nähdä ihmiset apaattisina on normatiivinen 

valinta, jonka avulla vastuuta siirretään kansalaisille. Äänestämättä jättäminen nähtiin aineiston 

perusteella hyväksyttäväksi toiminnaksi, jos äänioikeutetulla ei ole selkeää puoluetta tai ehdokasta 

mielessä, ketä äänestää. Äänestäminen vain äänestämisen takia nähtiin sokeaksi toiminnaksi, joka ei 

palvele tarkoitustaan. Äänestämättä jättäminen nähtiin aineiston mukaan myös perusteltuna 

päätöksenä silloin, jos äänioikeutettu ei ole perehtynyt ehdokkaisiin tai poliittiseen tilanteeseen, tai 

jos äänestäjä äänestää ehdokasta pelkästään tämän julkkis-statuksen vuoksi. Tällaista 

tietämättömyyden tilaa pidettiin kuitenkin ei-toivottuna, koska jokaisen yksilön tulisi pystyä 

tunnistamaan oman elämänsä epäkohdat ja niihin vaikuttavat päättäjät.  

 

Itse olen äänestänyt kaikissa tärkeiksi kokemissani vaaleissa tyhjää. Silti koen, että 

äänestäminen on tärkeää. Ajattelen, että tyhjä äänikin on kannanotto ja jo itsessään 

tärkeää. (Anonyymi) 

 

Haastatteluaineistosta tuli ilmi, että melkein kaikilla haastateltavilla on vaalien alla yleensä joko 

puolue, puolueet tai ehdokas valmiiksi mietittynä. Hannan ja Joonaksen tavoin myös Ennillä ja 

Marialla on tietty puolue tai puolueet, joita he haluavat äänestää. Maria kertoo tekevänsä 

äänestyspäätöksen puolue edellä, koska usein hänen äänestämänsä ehdokkaat eivät kuitenkaan 

pääse eduskuntaan. Vaalikoneiden käyttö äänestyspäätöksen tekemisessä oli aineiston perusteella 

yleistä haastateltavien keskuudessa. Muista poiketen Mikalla ei ole mitään puolueuskollisuutta, sillä 

hänen mukaansa kaikki puolueet ovat loppujen lopuksi samoja, mikä on hänen mielestään nähty 

esimerkiksi perussuomalaisten yhteydessä. Perussuomalaiset eivät ole Mikan mielestä poikenneet 

keskustan tai kokoomuksen linjasta, mutta hän toteaa sen voivan osittain johtua myös siitä, että 

kyseiset puolueet ovat hallituksessa enemmistössä perussuomalaisiin verrattuna. 

 

Mieluummin äänestän hyvää tyyppiä, joka ei pääse sinne, kuin että pitää katsella ”jaha, 

tuo nyt osoittautuikin täydeksi kusipääksi, josta minä kuvittelin, että se voisi olla hyvä 

tyyppi”. (Mika)  
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Erään kyselyyn vastaajan mielestä ”kansalaisten voimattomuus on lamaannuttavaa ja on johtanut 

tekemättömyyden kierteeseen”. Joonas puolestaan on sitä mieltä, että hänen kokemuksen mukaan 

”me ollaan kohtalaisen voimattomia”. 

 

Vallankumous tietenkin ehkä toimisi, mutta se voisi toimia vähän huonosti. Niillä on 

taipumus päättyä huonosti. Historiallisesti ne on aina mennyt ihan eri tangenttiin heti, 

kun valta on syösty. (Joonas) 

 

Haastateltavista esimerkiksi Maria on sitä mieltä, ettei yksilölle jää äänestämisen lisäksi 

vaihtoehtoja, mitä kautta vaikuttaa yhteiskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon. Joonas toivoisi 

muita keinoja saada ihmisten äänet kuuluviin äänestämisen lisäksi, jotta ”kansalaisten hiljaisuutta 

tai äänettömyyttä ei voitaisi käyttää aseena”. Kansalaisten hiljaisuuden käyttö aseena ei kuitenkaan 

ole toivottu lopputulos, sillä Marian mielestä kansalaisilla tulisi olla muitakin keinoja vaikuttaa. 

Mitä nämä keinot olisivat, siihen onkin Marian mielestä vaikeaa vastata. 

 

Toisaalta kaikki tämmöiset suuret muutokset, mitä on tapahtunut, niin pikkuhiljaahan 

ne on väännetty. Yleensä mitään ei ole saatu kertarysäyksellä aikaan. (Maria) 

 

Aineistosta nousee esille myös sellaisia vaikuttamismuotoja, jotka täydentävät tai jopa mahdollisesti 

korvaavat perinteistä ja digitaalista osallistumista. Erään kyselyyn vastanneen mielestä ei tule 

unohtaa muunlaisen toiminnan tärkeyttä äänestämisen rinnalla, kuten esimerkiksi vapaaehtoistyötä 

sekä aktiivisuutta oman äänen kuuluvaksi saattamista. Haastatteluaineistosta selvisi, että kolme 

haastateltavistani osallistuvat järjestötoimintaan. Enni kertoo olevansa Aito Avioliitto ry:n 

kannattajajäsen, Pekka-Liisa osallistuu Eläinsuojeluliiton toimintaan sijaiskotina ja Aleksi on 

liittynyt Vasemmistonuoriin.  

Aineistosta on nähtävissä yksilöllistymistä sekä suhteessa äänestämiseen että digitaaliseen 

vaikuttamiseen. Politiikan yksilöllistyminen näyttäytyy äänestämisen kohdalla tutkimieni ihmisten 

pettymyksen tunteessa, kun oma ääni ei vaikuta tarpeeksi. Tunne oman äänen 

vaikuttamattomuudesta on ristiriitainen modernin demokratiakäsitteen kanssa, joka viittaa 

enemmistön valtaan. Poliittisen osallistumisen yksilöllistyminen on nähtävissä ylipäänsä siinä, että 

”perinteisen” poliittisen osallistumisen rinnalle on ilmestynyt muitakin tapoja osallistua 

politiikkaan. Digitaalinen vaikuttaminen antaa yksilöille väylän osallistua poliittiseen keskusteluun 

myös virallisten kanavien ohi. Tutkimani ihmiset suhtautuvat digitaaliseen vaikuttamiseen loppujen 
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lopuksi ristiriitaisesti, koska digitaalisen osallistumisen vaikuttavuutta samalla sekä epäillään että 

suhtaudutaan varovaisen positiivisesti. Tämä mielestäni osoittaa, ettei tutkimillani ihmisillä ole 

teknologiadeterminististä näkemystä internetin demokratisoivasta luonteesta, vaan he suhtautuvat 

digitaaliseen vaikuttamiseen kriittisesti, mutta toiveikkaasti.  
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7 Johtopäätökset 

 

Digitaalinen osallistuminen linkittyy osaksi politiikkaa ja näyttäytyy tässä tutkimuksessa politiikan 

ja poliittisen osallistumisen jatkumona. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimani ihmiset ovat 

digitaalisen kansalaisuuden lisäksi aktiivisia myös muilla poliittisen osallistumisen osa-alueilla. 

Tutkimuksessani käytin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä aineiston keräämisessä ja 

analysoinnissa. Aineistoni koostui haastatteluista ja kyselystä. 

Tutkimukseni aineisto on vinoutunut, joka on lukijan hyvä pitää mielessään. Jos olisin nyt 

aloittamassa tutkimusta, tekisin muutaman asian toisin. Ensinnäkin suurimpana vinoutumana on, 

että kyselyn vastaajista suurin osa löytyi Setan alueellisilta Facebook sivuilta. Haastateltavani ovat 

koulutustaustaltaan pääosin korkeasti koulutettuja, mikä osaltaan lisää aineiston vinoutumista. 

Aineiston vinoumaa lisää myös Facebook itse, joka näyttäytyy tutkimuksessani esimerkiksi eniten 

käytetyimpänä sosiaalisen median kanavana. Tätä vinoumaa korjatakseni käyttäisin enemmän aikaa 

ja vaivaa löytääkseni sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavia ihmisiä sekä haastateltavaksi 

että kyselyyn vastaajiksi. Olisin voinut valita tutkimuksen aiheen hieman eri tavoin, mikä olisi 

mahdollistanut osallistuvan havainnoinnin tekemisen. Tässä tutkimuksessa osallistuva havainnointi 

oli ongelmallista, koska aiheen ympärillä ei ole olemassa aktiivista digitaalista yhteisöä, jossa 

havainnointia olisi voinut tehdä. Lakialoitteesta äänestettiin eduskunnassa jo pitkälti ennen 

tutkimuksen alkua, ja tutkimuksen alkupuolella esimerkiksi Tahdon2013-sivusto Facebookissa oli 

pitkälti hiljentynyt. Olisin voinut valita tutkimuksen kohteeksi jonkin digitaalisen yhteisön sen 

sijaan, että keskityin sukupuolineutraaliin avioliittolakiin ilmiönä. Tämä olisi mahdollistanut 

osallistuvan havainnoinnin tekemisen, koska tutkimuskenttä olisi tällöin ollut minulla jo alussa 

tiedossa. Tätä kautta olisin todennäköisesti löytänyt haastateltavat myös helpommin. 

Tunteet nousivat tutkimuksessani yhdeksi teemaksi ja syyksi osallistua sukupuolineutraalia 

avioliittolakia ympäröivään keskusteluun. Tunteet näyttäytyvät tutkimuksessani sekä keskustelun 

motivaattorina että vaimentajana. Tunteet ovat olleet vahvasti esillä myös Yhdysvaltojen 

presidentinvaalien aikaan erityisesti Donald Trumpin kampanjassa, sillä hän on onnistunut 

vetoamaan äänestäjien tunteisiin. Näen yhtäläisyyksiä Trumpin tunnepitoisessa kampanjoinnissa ja 

Suomessakin esiintyvässä median, poliitikkojen ja poliittisen prosessin kritiikissä (ks. Saarikoski 

2015). Median viihteellistymisellä on ollut todennäköisesti jonkinlainen vaikutus siihen, että 

suomalaisten keskuudessa luottamus mediaan on heikentynyt. Tämäntapainen mediakriittisyys on 

yhtäältä toivottavaa, sillä jokaisen tavallisen kansalaisenkin on hyvä suhtautua asioihin kriittisesti. 

Toisaalta epäluottamus mediaa kohtaan voi aiheuttaa tilanteen, jossa vaihtoehtomediat saavat 

viestinsä eetteriin ilman sen suurempaa kriittistä näkökulmaa. Epäluottamus mediaa kohtaan on 
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huolestuttavaa esimerkiksi siinä mielessä, että medialla on perinteisesti nähty olevan rooli vallan 

vahtikoirana. Jos luottamus mediaan rapautuu, on samalla vaarassa median rooli vallan vahtijana, 

mikä osaltaan voi heikentää länsimaisen demokratian toimivuutta. Huolestuttavaksi asian tekee 

myös se, että nykyinen pääministeri ei omien sanojensa mukaan luota Yleisradioon (Kauppinen 

2016). Poliitikkojen ja erityisesti pääministerin lausunnot median epäluotettavuudesta rapauttavat 

kansalaisten uskoa mediaan entisestään, mikä antaa tilaa jo aiemmin mainituille niin sanotuille 

vaihtoehtomedioille. 

 Tutkimukseeni osallistuneet ovat aktiivisia myös muilla poliittisen osallistumisen osa-alueilla. 

Kaikki haastattelemani henkilöt äänestävät ahkerasti vaaleissa, vaikkakin he kokevat äänestämisen 

vaikuttavuuden kyseenalaisena. Aineistosta kumpuaa esille ristiriitainen suhtautuminen 

demokratiaan, sillä modernissa yhteiskunnassa demokratia on yleensä liitetty enemmistön valtaan. 

Tutkimillani ihmisillä on erilainen näkemys demokratiasta, joka liittyy mahdollisesti politiikan 

yksilöllistymiseen. Aineiston perusteella suuri osa tutkimistani ihmisistä on turhautunut siihen, ettei 

heidän äänensä vaikuta. Politiikan yksilöllistyminen tulee esille myös siinä, että ”perinteisen” 

poliittisen osallistumisen rinnalle on ilmestynyt uudenlaisia tapoja osallistua politiikkaan. 

Digitaalinen vaikuttaminen voikin antaa yksilöille väylän osallistua politiikkaan virallisten kanavien 

lisäksi myös muilla tavoin. Digitaalinen poliittinen osallistuminen ja poliittinen kuluttaminen voivat 

esiintyä yksilötasolla houkuttelevimpina keinoina osallistua poliittiseen keskusteluun, koska valta 

vaikuttaa ja osallistua siirtyy kansalaisille. Epäsuorien vaikuttamisväylien huonona puolena näen 

niiden vaikuttavuuden epäluotettavuuden. Tahdon2013 on hyvä esimerkki onnistuneesta 

digitaalisesta vaikuttamisesta, mutta kyseessä on enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Demokratian 

lisäksi äänestäminen ja tasa-arvo näyttäytyvät ristiriitaisina käsitteinä tutkimuksessani. 

Äänestämisen vaikuttavuuden heikkoutta perustellaan muun muassa siten, että viime 

eduskuntavaalien tulos ei todellisuudessa vastaa suomalaisten mielipiteitä liian alhaisen 

äänestysprosentin takia, joten äänestäminen demokratian osana ei toimi.  Tämä on yksi esimerkki 

siitä, miten tutkimukseeni osallistuneet rakentavat sanavalintojen kautta sosiaalista maailmaansa 

sekä omaa identiteettiään.   

 Poliittinen osallistuminen jakautuu tutkimuksessani kahteen eri kategoriaan, joista 

ensimmäiseen kuuluvat suorat osallistumisen tavat, kuten esimerkiksi äänestäminen, 

kansalaisaloitteet ja kansanedustajiin yhteydenotto sähköpostin välityksellä. Epäsuorat 

vaikuttamiskeinot muodostavat toisen kategorian, johon kuuluu kuluttamisen lisäksi sosiaalisen 

median kautta vaikuttaminen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa Suomessa ja ulkomailla on 

nähtävissä selkeää turhautumista. Tämä on tullut ilmi Suomessa esimerkiksi viime 

eduskuntavaalien aikaan, jolloin perussuomalaiset nousivat virallisesti yhdeksi suurimmista 
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puolueista. Moni kansalaisista on turhautunut poliitikkoihin, jotka ovat viettäneet eduskunnassa 

koko ikänsä ja samalla vieraantuneet tavallisista kansalaisista. Halu muutokseen on nähtävillä myös 

Suomen ulkomailla esimerkiksi Brexitin kohdalla sekä Donald Trumpin tultua valituksi 

Yhdysvaltojen presidentiksi.  

 Jatkoa ajatellen tutkimusaihetta voisi laajentaa koskemaan esimerkiksi, millaisia kulttuurisia 

malleja ihmiset rakentavat retorisesti poliitikoista ja politiikasta ylipäänsä. Vertailun vuoksi voisi 

mukaan ottaa myös poliitikkojen puheet, jolloin tutkimuksen kohteena voisi olla, kuinka paljon ja 

miten poliitikkojen sanavalintojen kautta rakentuva sosiaalinen maailma eroaa tutkimien ihmisten 

maailmasta. Mielenkiintoista olisi myös tutkia antropologisesta näkökulmasta poliitikkojen 

puhetapoja sekä ihmisten näkemyksiä poliitikkojen puhetavoista. Poliittisen osallistumisen saralla 

muita tutkimuskohteita voisi olla esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan näkökulma, jolloin poliittisen 

osallistumisen keskiössä olisi yhdistysaktiivisuuden tutkiminen.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Alkutiedot 

- ikä, koulutus, asuinpaikka 

 

Historia 

- Kuinka aktiivinen olet yleensä sosiaalisessa mediassa? 

- Kuinka kauan käyttänyt sosiaalista mediaa? 

 

Internet ja vaikuttaminen 

- Millaisiin keskusteluihin yleensä osallistut somessa? Minkä takia? 

- Onko netissä keskusteluun helpompi osallistua kuin esim. kirjoittaa sähköposti 

kansanedustajalle? 

- Kuinka usein osallistut netissä keskusteluun yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä? 

- Millaisiin keskusteluihin? Kenelle kohdistat viestisi? 

- Mitä sosiaalisen median välineitä käytät? -> blogit, facebook, twitter, keskustelupalstat. 

Miksi juuri nämä välineet? 

- Kuinka paljon somessa on mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon? Entä yleiseen 

mielipiteeseen? Pystyykö yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla vaikuttaa päättäjiin? 

- Miksi osallistua keskusteluun, jos omalla äänellä ei loppujen lopuksi vaikutusta? 

- Oletko kuullut samanmielisyyskuplasta? Mitä mieltä siitä olet? Onko sillä väliä? 

- Oletko käyttänyt otakantaa.fi palvelua? Entä kansalaisaloite.fi? Tai kuntalaisaloite.fi? 

- Kuinka helppoa kansanedustajiin on olla yhteydessä? Kuinka helposti lähestyttäviä he ovat? 

Esim. twitterin kautta, sähköpostilla. 

 

Avioliittolaki 

- Onko aihe itsellesi tärkeä? Läheisillesi? Jos ei, niin miksi koet sen olevan silti tärkeä aihe? 

- Mikä on oma kantasi? 

- Luuletko, että kannattaisit/vastustaisit lakia vaikka se ei koskettaisikaan sinua? Miksi? 

- Oletko keskustellut asiasta läheistesi kanssa, esim. kaverien? Naamatusten, netin välityksellä 

vai sekä että? Kuinka usein? 
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- Kuinka usein olet osallistunut sosiaalisessa mediassa tasa-arvoista avioliittolakia koskevaan 

keskusteluun? Mitä haet mielipiteilläsi takaa? esim. yksittäisen ihmisen mielipiteen 

muuttaminen, kansanedustajaan vaikuttaminen, yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen 

- Oletko ollut kansanedustajiin yhteydessä asian tiimoilta? Miksi, miksi et? 

- Oletko ottanut osaa mielenosoituksiin (netissä tai IRL) asian tiimoilta? 

- Kuinka hyvin tunnet saavasi äänesi kuuluviin sosiaalisessa mediassa? Onko sillä väliä? 

- Onko tärkeää, että saat juuri oman äänesi kuuluviin vai se, että kannattajat/vastustajat saavat 

äänensä kollektiivisesti kuuluviin? 

 

Vaalit ja vaikuttaminen 

- Mitä poliittinen osallistuminen on sun mielestä? Mitä siihen kuuluu? 

- Mitä poliittinen osallistuminen merkitse sulle? 

- Kuinka aktiivisesti osallistut esimerkiksi vaaleissa äänestämiseen? 

- Miten tärkeetä sulle on äänestää? Miksi? 

- Mitkä vaalit koet itsellesi tärkeimmäksi? Miksi juuri nämä vaalit? 

- Miten paljon otat selvää ehdokkaista ennen vaalia x? Pysytkö saman puolueen sisällä vai 

aloitatko ns. tyhjästä joka vaaleissa? 

- Kuinka hyvin koet voivasi vaikuttaa äänestämällä yhteiskuntaan? Jos huonosti, miksi 

äänestää? 

- Kuulutko mihinkään kansalais- tms. järjestöihin? Mitä teet järjestössä?  

- Mikä sai sinut lähtemään järjestötoimintaan? 
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Liite 2. Kysely 
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Liite 3. 

 

 


