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Johdanto  
 

Kandidaatintutkielmassani käsittelen vuonna 1993 Suomen hallituksen eduskunnalle antamaa 

lakiesitystä HE245/1993 vp eli esitystä laiksi uudesta metsästyslaista. Aineistona käytän eduskunnan 

digitoituja pöytäkirjoja, sekä kansanedustajien Erkki Pulliaisen ja Väinö Saarion teosta Vuoden 1993 

metsästyslaki, mitä uusi metsästyslaki merkitsee metsästäjälle ja metsästykselle (1993). Teos toimii 

tukena eduskunnan pöytäkirjojen analyysille, sillä yksityiskohtaiset pöytäkirjat eivät täysin selvennä 

jokaista muuttuvaa lainpykälää, eikä aineistooni kuulu maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöä 

tai hallituksen esitystä kokonaisena. Käytän aineistona myös eduskunnan digitaalista entisten 

kansanedustajien arkistoa. Eduskunnan arkistot löytyvät myös painettuina esimerkiksi Oulun 

yliopiston tiedekirjasto Pegasuksesta.  

Metsästyslain muutos oli kaiken kaikkiaan mittava uudistus, sillä edelliseen vuonna 1962 annettuun 

metsästyslakiin verrattuna vuoden 1993 laki uudistettiin lähes täysin.1 Suurimpia muutoksia laissa 

olivat muun muassa karhun, suden ja ahman vapaan metsästysoikeuden poistaminen, lyijyhaulien 

kieltäminen vesilinnustuksessa, jaon riistaeläimiin ja vahinkoeläimiin poistaminen sekä villiintyneen 

kissan lisääminen rauhoittamattomien eläinten listaan. Uudessa metsästyslaissa myös määriteltiin 

rangaistavaksi teoksi lemmikiksi otetun kissan hylkääminen.2 Näiden lisäksi myös vesilintujen 

kevätmetsästyksen mahdollinen kieltäminen, tietyt pyyntivälineet, kuten jalkanaru ja raudat sekä 

pohjoisen Suomen vapaan metsästysoikeuden tulevaisuus herättivät keskustelua suurissa määrin. 

Kolmessa viimeksi mainitussa asiassa hallitus ei esityksessään esittänyt merkittäviä muutoksia, vaan 

keskustelu heräsi kansanedustajien omien agendojen pohjalta. Tässä työssä tulen käsittelemään 

vain kissan asemaa laissa sekä suurpetojen metsästysoikeuden muutoksia, sillä ne herättivät 

suurinta ja tunteikkainta keskustelua eduskuntakäsittelyssä. On kuitenkin tarpeen tuoda esiin 

muitakin laissa muuttuneita kohtia, jotta lain muutoksen kokonaisvaltaisuus tulee selvästi esiin.  

Tutkittavana aiheena metsästyslain uudistaminen on mielenkiintoa herättävä, sillä metsästys oli 

merkittävä harrastus 1990-luvulla Suomessa. Sen muutokset koskettivat lähtökohtaisesti kaikkia 

metsästäjiä ja lain muutokset olivat konkreettisesti metsästysharrastukseen vaikuttavia. 

Metsästyslain muutoksen mielenkiintoisuuteen vaikuttavat myös tuon ajan uudet eettiset ja 

ekologiset vaatimukset, intohimot metsästyksen puolesta ja vastaan sekä pitkä perinne tiettyjen 

                                                           
1 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1380. 
2 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1381.  
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lajien metsästyksessä, joita nyt laissa muutettiin. Myös oma harrasteisuuteni metsästyksen parissa 

luo aiheelle uutta ja mielenkiintoista ulottuvuutta. 

Metsästyslain muuttamisen taustalla oli yhteiskunnan muutos. Metsästyksellä ei enää 1990-luvulla 

ollut merkitystä ihmisten ravinnonhankinnan kannalta ja metsästyksen merkittävyys perustui 

metsästysharrastuksen laajuuteen Suomessa. Ihmisten enenevissä määrin asuessa taajamissa 

katsottiin tärkeäksi turvata metsästysmahdollisuudet myös maata omistamattomille ihmisille 

valtion mailla, sillä metsästysoikeus oli ja on edelleen sidottu maanomistukseen.3 Suurpetojen 

vapaan metsästysoikeuden poistamisen taustalla oli vapaan metsästysoikeuden aiheuttamien 

kielteisten ilmiöiden negatiivinen vaikutus metsästykseen harrastuksena. Kestävien eläinkantojen 

varmistamiseksi hallituksen esityksessä osa riistaeläimistä poistettiin riistaeläinten luettelosta, osa 

rauhoittamattomista eläimistä siirrettiin riistaeläinten luetteloon sekä kaiken kaikkiaan tehtiin uusia 

linjauksia eri lajien asemasta laissa ja metsästyksessä. Villiintyneen kissan siirtäminen 

rauhoittamattomiin lajeihin ja lemmikkikissan aseman turvaaminen heitteillejätöiltä perustuivat 

eettisyyteen.4 

Tutkielmassani käytän menetelmänä diskurssianalyysiä, jonka avulla pyrin löytämään 

ylipuoluerajaisia mielipideryhmiä hallituksen esitykseen liittyvästä eduskuntakeskustelusta. 

Diskurssianalyysin kehittäjänä on pidetty Michel Foucaultia, ranskalaista historiantutkijaa. 

Diskurssianalyysin tarkoituksena ei ole eritellä ihmisten ajattelua, vaan heidän lausumiaan.5 

Diskursiivinen lähestymistapa mahdollistaa henkilöiden henkilöhistorioista irtaantumisen ja 

diskurssien keskinäisten vuorovaikutussuhteiden analyysin. Diskurssianalyysin käyttö on 

hedelmällistä erityisesti pamfletti- ja opaskirjallisuuden analyyseissä, sillä niissä on ääneen lausuttu 

koko yhteisölle ominaisia käsityksiä.6 Eduskunnan pöytäkirjat metsästyslain uudistuksen osalta 

mielestäni lukeutuvat tällaisia käsityksiä sisältäviksi, sillä metsästysharrastus koskettaa kohtuullisen 

isoa osaa kansasta sekä metsästävien ihmisten joukosta löytyy erilaisia ryhmiä erilaisine tarpeineen 

ja ominaisine käsityksineen. Juuri tällaisia käsityksiä kansanedustajat toivat esiin keskusteluissaan. 

Tutkimukseni tarkoituksena on löytää erilaisia ja selkeästi erottuvia mielipideryhmiä eduskunnan 

pöytäkirjoista. Tutkielmassani ei ole olennaista se, mitä puoluetta ääntään käyttäneet 

                                                           
3 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1380-1381. 
4 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1381. 
5 Martikainen 2013. s. 30. 
6 Räisänen 1995. s. 26. 
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kansanedustajat edustivat tai mitkä olivat heidän suurimmat taustavaikuttimensa, vaan se, millaisia 

ryhmiä heistä voidaan muodostaa puheenvuoroja sellaisinaan pöytäkirjojen pohjalta analysoimalla. 

Tulen tutkielmassani silti käyttämään puolueiden nimiä ja vähäisissä määrin viittaamaan 

mahdollisiin puoluetaustan tuomiin mielipiteisiin, mutten etsi yhteneväisyyksiä eduskuntaryhmien 

sisältä. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovatkin siis seuraavat:  

1. Voidaanko ylipuoluerajaisia mielipideryhmiä muodostaa pöytäkirjojen pohjalta?  

2. Ovatko perinteiset puoluerajat ja vasemmisto-oikeisto -akseli määrääviä voimia, joiden 

vuoksi ylipuoluerajaisia ryhmiä ei voida löytää? 

 Valitsin tutkittavakseni koko eduskuntakeskustelun joukosta kaksi aihepiiriä, jotka voidaan 

tunnistaa omiksi aihepiireikseen ja mielipideryhmikseen. Valitsemani aihepiirit, kuten aiemmin 

mainittua, ovat kissan aseman muutokset laissa ja suurpetojen metsästysoikeuksien muuttaminen. 

Näiden suurten kokonaisuuksien sisältä pyrin tutkielmassani löytämään pienempiä ja toisiaan 

vastaan taistelevia mielipideryhmiä ja diskursseja.  

Aiempaa tutkimusta aiheesta ei juurikaan ole. Lähimpänä aiheesta tehtyä tutkimuskirjallisuutta on 

mainitsemani ja työssä apuna käyttämäni Erkki Pulliaisen ja Väinö Saarion teos metsästyslain 

muutoksista. Kyseinen teoskaan ei täytä suoranaisesti tutkimuksen kriteerejä, vaan on pikemminkin 

selitysteos lakimuutosten vaikutuspiirissä oleville ihmisille, kuten jo teoksen nimestä ilmenee. Olen 

sen vuoksi sijoittanut teoksen lähteeksi, enkä tutkimuskirjallisuudeksi. Metsästyslain muutoksista 

vuonna 1993 on jonkin verran mainintoja ja esimerkkejä erilaisissa tutkimuksissa, mutta ne eivät ole 

valideja omaa tutkielmaani ajatellen. Metsästyslain muutoksia on käsitelty alan lehdissä tarkemmin, 

lähinnä selvityksinä metsästäjille uuden lain tuomista muutoksista tai uutisointina lain valmistelun 

vaiheista. Myös mielipidekirjoituksia ja kannanottoja kansalaisilta ja erilaisilta järjestöiltä on lain 

valmistelun aikaan julkaistu mittavissa määrin.  

Tulen tutkielmassani käyttämään huomattavasti suoria lainauksia mainitusta eduskunnan 

pöytäkirjasta, sillä ne sisältävät sanamuotoja, ilmauksia ja sävyjä, joita on vaikea tuoda esiin muilla 

keinoilla. Tutkimustehtäväni ratkaisemisen kannalta on ehdotonta, että kansanedustajien 

puheenvuorot tulevat tutkielmassani ilmi sanatarkasti. Tutkielman rakenteen parantamiseksi olen 

poikennut alan tutkielmia varten asetetuista ohjeista lainausten erottelun osalta kursivoimalla 

lainaukset jättäen ne kappaleiden sisälle.  
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1. Kissaryhmä 
 

Ensimmäinen pöytäkirjojen analyysin myötä löytämäni mielipideryhmä käytti puheenvuoronsa 

liittyen kissan asemaan laissa. Käytän tässä tutkielmassa tästä mielipideryhmästä yksinkertaista 

nimitystä kissaryhmä. Kaiken kaikkiaan kolmen metsästyslain muuttamiseen liittyvän 

eduskuntakäsittelyn aikana puheenvuoroja pidettiin noin satakaksikymmentäviisi kappaletta, joista 

kissan asemaa laissa koski yhdeksäntoista kappaletta. Kaikista puheenvuoroista se on noin viisitoista 

prosenttia. Pidän tätä määrää merkittävänä, sillä kissaa koskevat muutokset olivat vain pieniä ja 

yksittäisiä koko suuren kokonaisuudistuksen keskellä. Ilmoitan tässä tutkielmassa puheenvuorojen 

kokonaismäärän summittaisena, sillä olen rajannut muutamia puheenvuoroja aineistostani 

ulkopuolelle niiden koskiessa vain äänestysteknisiä seikkoja tai muuta epäoleellista ja ottanut 

mukaan muutamia epävirallisia puheenvuoroja, kuten välihuutoja. Mielipideryhmien löytämiseen 

johtaneiden ja niihin kuuluvien puheenvuorojen määrät ilmoitan tarkasti, kuten aiemmin nähtiin. 

Puheenvuoron kissoihin liittyen piti 10 eri edustajaa, joten kissaryhmän suuruus on kymmenen 

kansanedustajaa. 

Hallitus esitti metsästyslain muuttamisen yhteydessä kissoihin liittyen, että kissa sijoitetaan 

erikseen omaksi momentikseen lain viidenteen pykälään, mikä tarkoittaa sitä, että villiintyneeseen 

kissaan sovelletaan samoja säädöksiä, kuin rauhoittamattomiin eläimiin sovelletaan. Lakiesitykseen 

myös lisättiin uusi pykälä, missä lemmikiksi otetun kissan hylkääminen tai heitteillejättö ovat 

kiellettyjä.7 Tässä tutkielmassa käytän lemmikiksi otetusta kissasta kansanomaisemmin termejä 

kotikissa tai lemmikkikissa.  

Kissaryhmän sisäisesti kansanedustajien mielipiteet vaihtelivat kolmella eri tavalla. Olen nimennyt 

kissaryhmän sisäiset toisistaan eroavat ryhmät eri nimillä tutkielman luettavuuden ja 

ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Olen nimennyt ryhmät puolustajiksi, vastustajiksi ja ivaajiksi. Tulen 

kolmessa seuraavassa alaluvussa selvittämään syyt valitsemalleni nimeämiselle ja perustelemaan 

tekemäni erottelun ryhmien välillä. Tutkielmani sisältää myös taulukon niistä perusteista, joilla olen 

erotellut kissaryhmän sisäiset ryhmät toisistaan.8 

1.1 Puolustajat lakiesityksen tukena 
 

                                                           
7 Pulliainen&Saario 1993. s. 128-130. 
8 ks. liite 1. 
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Ensimmäinen ryhmä eli puolustajat piti hallituksen esitystä kissojen uudesta asemasta laissa hyvänä 

ja puolusti hallituksen esitystä toisia mielipideryhmiä vastaan. Puolustajien ryhmään kuuluivat 

kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Pirkko Laakkonen (SKL), Kari Rajamäki (SDP) ja osittain 

myös Väinö Saario (kok.). Saario (kok.) kuuluu tutkielmassani myös ryhmään ivaajat, sillä osa hänen 

kommenteistaan hallituksen esityksen puolustamisen lisäksi toivat hieman ivallisesti esiin 

kissakeskustelun laajuuden. Sijoitin kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) puolustajien 

ryhmään, sillä hän oli Keskustan kansanedustajana ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä 

vuonna 1993 ja piti metsästyslain ensimmäisen käsittelyn ensimmäisen puheenvuoron, eli 

esittelypuheenvuoron. Keskusta oli 1993 hallituspuolue, joten tämä seikka tukee myös Sirkka-Liisa 

Anttilan asettamista puolustajien ryhmään.9 

”Lopuksi toivon hartaasti, että metsästyslaki tulisi tänä keväänä hyväksytyksi, jotta 1.8.1993 

alkavalla uudella metsästyskaudella voitaisiin soveltaa uutta metsästyslakia. Se luo puitteet noin 

300 000 metsästyksen harrastajan toiminnalle ja riistanhoidolle ja tutkimustoiminnalle.”.10 Tämä 

suora Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) lainaus eduskunnan pöytäkirjasta tuo hyvin esille hänen kantansa 

metsästyslakiuudistukseen. Erityisesti kissa-asiassa hänen puolustava kantansa tulee esiin 

seuraavien seikkojen myötä. Anttila (kesk.) useaan otteeseen oikaisee esimerkiksi kansanedustaja 

Hannele Luukkaisen (vihr.) puheenvuoroja, sillä ne hänen mielestään ovat sisällöltään vääristyneitä. 

”Ed. Luukkainen puhui pitkään kissasta ja totesi, että pitäisi voida lunastaa kadonnut lemmikkieläin 

takaisin. Valiokuntahan juuri on tehnyt rajan sille, mikä on kotikissa ja mikä on villiintynyt kissa.”.11 

Anttila (kesk.) siis puolustaa hallituksen esitystä vetoamalla valiokunnan työskentelyn 

oikeellisuuteen, vaikka sitä kohtaan on esitetty kritiikkiä vastakkaisen diskurssin puolelta. Hän myös 

pyrkii oikaisemaan vääriksi katsomiaan puheenvuoroja. 

Pirkko Laakkonen (SKL) kuuluu puolustajien ryhmään pitämänsä puheenvuoron johdosta, jossa hän 

kertoo valiokunnan olleen jopa kissavihamielinen. Tämän vuoksi kotikissaa suojeleva uusi lakiesitys 

on hyvä tulos valiokunnan aiemmat asenteet huomioon ottaen. Laakkosen mukaan hyvästä 

tuloksesta kertoo myös se, että vain villiintyneen kissan saa metsästäjä tappaa.12 Samasta syystä 

kansanedustaja Kari Rajamäki (SDP) kuuluu puolustajien ryhmään. Hän piti pöytäkirjojen mukaan 

kissan poistoa rauhoittamattomien eläinten listalta ja villiintyneen kissan sinne lisäämistä hyvänä. 

                                                           
9 Kansanedustajien arkisto. Eduskunnan www-sivut. 
10 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1383. 
11 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1402. 
12 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1560. 
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Hän piti myös sakkorangaistusta kissan heitteillejätöstä hyvänä.13 Kokoomuksen Väinö Saario 

vetoaa Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) tavoin valiokunnan tekemään hyvään työhön, sillä kissan asema 

on lakiuudistuksen jälkeen turvatumpi ja valiokunta on tehnyt kissojen puolustajien suuntaan suuria 

myönnytyksiä, kuten seuraava Saarion (kok.) lainaus osoittaa: ”Siksi näen, että valiokunta on tässä 

tapauksessa tullut kissaväkeä enemmän kuin puolitiehen vastaan.”.14 

1.2 Vastustajat – kaikin keinoin tiukemman lain puolesta 
 

Kissaryhmässä äsken käsitellyn puolustajien vastadiskurssia edustavaksi ryhmäksi olen nimittänyt 

vastustajat. Vastustajat ovat kissaryhmän pienin sisäinen mielipideryhmä, sillä siihen kuuluu vain 

kaksi kansanedustajaa, Hannele Luukkainen (vihr.) ja Tuulikki Hämäläinen (SDP). Vastustajien 

päädiskurssit ovat tuoda esille hallituksen esityksen ristiriitaisuus yhteiseurooppalaisten kissaa 

koskevien säädösten kanssa, kissan saattaminen täysin omaksi lakipykäläkseen sen suojelemiseksi, 

poistaa epäinhimillisten keinojen käyttäminen kissan tappamisessa sekä selkiyttää linjaa siitä, mikä 

on kotikissan ja villiintyneen kissan välinen erottelu.15 Vastustajista aktiivisempi on Vihreiden 

Luukkainen, sillä hän käyttää useasti puheenvuoroja ja tekee myös lukuisia muutosesityksiä 

lakiesitykseen. SDP:n Hämäläinen pitää myös puheenvuoroja, mutta hänen aktiivisuutensa 

vastustajien ryhmässä perustuu suuresti Luukkaisen (vihr.) tekemien esitysten kannattamiseen.  

”3 momentin poistaminen tarkoittaa sitä, että kissaa ei määritellä riistaeläimeksi eikä 

haittaeläimeksi vaan kissa siirretään kokonaan omaan pykäläänsä.”.16 Kyseinen Luukkaisen (vihr.) 

lainaus osoittaa halun tehdä muutoksia hallituksen esitykseen. Muutosten tekeminen kertoo 

tyytymättömyydestä valiokunnan valmistelemaan ja hallituksen esittämään lakiesitykseen. ”49§:n 

muutos tarkoittaa sitä, että villiintyneen kissan lopettamisen täytyy tapahtua vain 

eläinsuojelulainsäädännön sallimin menetelmin, ei siis niin kuin valiokunta esittää, että raudoilla, 

jousipyssyllä, jalkanarulla tai savulla voisi kissan lopettaa.”.17 Tätä ja tässä kappaleessa aiemmin 

mainittua Luukkaisen (vihr.) muutosesitystä kannatti SDP:n Hämäläinen, kuten kaikkia muitakin 

Luukkaisen (vihr.) tekemiä muutosesityksiä. 

                                                           
13 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1556. 
14 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1405. 
15 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1453-1454. 
16 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s.1453. 
17Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s.1454. 
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Vastustajien ryhmä siis pyrki ylipuoluerajaisesti ajamaan arvojensa mukaisia muutoksia läpi 

eduskuntakäsittelyssä. Tavoitteet olivat, kuten lainauksista huomataan, kissan laillisen aseman 

korostaminen ja tätä kautta sen parantaminen sekä epäinhimillisten lopettamiskeinojen 

poistaminen laillisten ja inhimillisten joukosta. Luukkainen (vihr.) myös useaan otteeseen tuo 

puheenvuorossaan esiin uuden kissaa koskevan lakimuutoksen linjattomuuden 

yhteiseurooppalaisiin säädöksiin nähden. Nämä väitteet kuitenkin todetaan vääriksi tai sivuutetaan 

täysin puolustajien ryhmän toimesta.  

Kissojen epäinhimillisiä lopetuskeinoja ja kissan laillista asemaa koskevia väitteitä puolustajat 

oikaisevat paljon nopeammin ja perusteellisemmin, kuin yhteiseurooppalaisuudesta poikkeavaan 

linjaan liittyviä väitteitä. Tähän syynä voi olla se, että lain säätämisen aikaan eläinsuojeluaatteet 

olivat nouseva trendi ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli todella tulenherkkä aihe. 

Puolustajien oli siis poliittisesti viisaampi vastata eettisiin kysymyksiin, kuin herkkiin EU:ta sivuaviin 

kysymyksiin. Vastineena tälle vastustajien oli hedelmällistä kritisoida hallituksen lakiesitystä 

jokaiselta mahdolliselta kannalta, jotta he saisivat haluamansa muutoksen aikaan. Kotikissan ja 

villiintyneen kissan välisen lain määrittämän erottelun arvosteluun puolustajat puuttuivat 

kohtalaisen herkästi. Tähän erotteluun kuitenkin vastattiin eniten kolmannen kissaryhmän sisäisen 

ryhmän, ivaajien, joukosta.  

1.3 Ivaajat eduskuntakeskustelun pilkallisena pitkittäjänä 

 

Kissaryhmän kolmas sisäinen ryhmä on ivaajat. Ivaajien ryhmä on yhtä suuri, kuin kaksi äsken 

käsiteltyä ryhmää yhteensä, eli siihen kuuluu viisi kansanedustajaa. Kansanedustajat Kalle Röntynen 

(kesk.), Sulo Aittoniemi (SMP), Erja Lahikainen (SDP) ja Eero Paloheimo (vihr.) kuuluvat ivaajiin. 

Viides ryhmän jäsen on Kokoomuksen Väinö Saario, joka osaltaan on myös puolustajien ryhmässä. 

Valitsin ryhmän nimen juuri mainittujen viiden kansanedustajan puheenvuorojen 

samankaltaisuuden perusteella. Kyseisten kansanedustajien puheenvuorot toivat esiin myös 

asiallisia näkökulmia ja he puhuivat laajasti myös muista asioista, mutta heidän kaikkien 

puheenvuoroja yhdistivät seuraavat seikat: kissakeskustelun laajan mittakaavan esiin tuominen 

moittivassa sävyssä, kissakeskustelun tärkeyden ylikorostaminen leikkimielisesti sekä koti- ja 

villikissan välisen erottelun ivaaminen sekä värikkäiden kielikuvien luominen kissa-aiheesta. Myös 

puheenvuorojen rakentavuus ja asiaa eteenpäin vievyys olivat yksi kriteereistä puheenvuoroja 
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analysoidessa ja ivaajien ryhmää määrittäessä. Ivaajien jäsenet eivät vieneet keskustelua 

rakentavasti juurikaan eteenpäin, vaan he keskittyivät pelkästään äsken mainittuihin asioihin. 

Seuraava lainaus tuo hyvin esiin kielikuvien luomisen erilaisia lain tunnistamia kissatyyppejä 

erotellessa sekä sen sävyn, jolla ivaajien ryhmä vastustajien puheenvuoroihin vastasi. ”Arvoisa 

puhemies! Ed. Luukkaisen puheenvuoron johdosta ja kissoista siinä sivussa. Meillekin tulee joka 

syksy kissoja puolenkymmentä, joskus enemmänkin. Ei ne meidän kissoja ole, jostakin kumminkin 

tulevat taloon. Eikö voitaisi sopia, että kotikissalle laitetaan rusetti kaulaan, niin sen tuntee, mistä 

se on kotoisin ja minne kulkemassa?”.18 Röntysen (kesk.) puheenvuorossa siis värikkäästi esitetään 

rusetteja laitettaviksi kotikissojen kaulaan niiden erottamiseksi villiintyneistä kissoista. Tällainen 

esitys on jo itsessään absurdi, joten sen sävyn on oltava leikkimielinen ja siinä suhteessa piikittelevä 

Luukkaista (vihr.) kohtaan. Piikikkään ja ivailevan kommentista tekee juuri tämä konteksti, 

eduskunnan lakimuutosta käsittelevä istunto, jossa oletettavasti käsitellään vakavia asioita ja 

pyritään säätämään mahdollisimman toimiva uusi laki. Tätä vahvistaa myös se, että Röntynen (kesk.) 

mainitsee oman puheenvuoronsa olevan vastaus Luukkaisen (vihr.) aiempaan puheenvuoroon. 

Seuraava, huomattavasti pidempi lainaus Eero Paloheimolta (vihr.) tuo esiin vahvan 

vastakkaisuuden ivaajien ja vastustajien diskurssien välillä. ”Rouva puhemies! Periaatteellisella 

tasolla minä olen ed. Luukkaisen kanssa kaikesta muusta samaa mieltä paitsi hänen sokean 

pisteensä kohdalla, joka on kissa. Haluaisin esittää ed. Luukkaiselle nyt suoran kysymyksen, kun se 

nykyisin on vastauspuheenvuorossakin mahdollista. Jos meillä on sellainen kissa, joka vuoroaamuina 

tuo kotiin tapettuja herttaisia oravanpoikasia, suloisia jäniksenlapsia, kauniita sympaattisia 

fasaaninpoikasia ja ihania kirjosieppoja ja kuljettaa niitä kynnykselle, ja vaihtoehtoina on antaa sen 

jatkaa tätä toimintaansa tai sitten yksinkertaisesti lopettaa se, niin kumpi on eettisesti oikeampi 

ratkaisu? Ed. Luukkainen, jos teillä sattuisi majailemaan kotona joku sellainen kriminaali, joka olisi 

hyvin kaunis ja sympaattinen ja istuisi ruokapöydässä ja miellyttäisi teitä, mutta joka aamu se toisi 

teidän kotinne kynnykselle öisiltä matkoiltaan jonkun pienen tapetun lapsen, tytön tai pojan, niin 

millä tavoin te silloin suhtautuisitte siihen?”.19 Tässä vastustajiin kuuluvan Luukkaisen (vihr.) 

puoluetoveri Paloheimo (vihr.) esittää suoran ja ilkikurisen kysymyksen, jonka sävy ei ole rakentava 

tai asiaa eteenpäin vievä. Paloheimon (vihr.) puheenvuorossa voidaan havaita ivaajien ryhmää 

                                                           
18 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s.1402. 
19 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1403. 
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määrittävää värikästä kielenkäyttöä ja retoriikkaa, jonka tarkoituksena on mitä ilmeisimmin vain 

ivata vastustajia.  

Myös Aittoniemen (SMP) värikäs kielenkäyttö liittyen keskusteluun kotikissan ja villiintyneen kissan 

erottamisesta käytännössä lakia noudattaakseen on omiaan liittämään Aittoniemen (SMP) ivaajien 

ryhmään. ”Minä olen keksinyt vedenpitävän määritelmän villikissalle: villikissa on se, jota lämmin 

lehmänmaito ei houkuttele antajansa siliteltäväksi.”, toteaa Aittoniemi (SMP).20 Tämänkaltainen 

kommentti liittyen Vihreiden Luukkaisen kysymykseen siitä, miten käytännössä metsästäjä tai muu 

kansalainen tunnistaa eri kissatyypit toisistaan, on muiden ivaajien kommenttien tavoin vain kysyjää 

ivaava, eikä tuo aitoa vastausta kysymykseen. Röntynen (kesk.), Paloheimo (vihr.) ja Aittoniemi 

(SMP), edustavat näillä kommenteillaan kaikista eniten ivaavaa puolta.  

Saario (kok.) ja Lahikainen (SDP) taas nostavat puheenvuoroissaan esille kissa-asian 

ylikorostuneisuuden ja liiallisen laajuuden koko lakiuudistuksen mittakaavaan nähden. Heidän 

puheenvuoroissaan värikkäät kielikuvat jäävät vähemmälle ja he pyrkivät rajoittamaan keskustelua 

kissoista pitääkseen keskustelun muissa, tärkeämmissä asiakohdissa.21 

 Mikään näistä viiden ivaajiin luokitellun kansanedustajan kissaa koskevasta puheenvuorosta ei vie 

asiaa todellisesti eteenpäin tai saa lyhennettyä ivaajien mielestä liian laajaa keskustelua, vaan ne 

ruokkivat vastadiskurssin edustajia uusiin puheenvuoroihin. Ivaajat selkeästi luottivat valiokunnan 

ja hallituksen tekemään valmistelutyöhön, joten he eivät esittäneet muutoksia lakiesitykseen, vaan 

keskittyivät piikittelemään muutoksia halunnutta vastustajien ryhmää ja ylipäätään laajaksi 

paisunutta keskustelua. 

1.4 Kissaryhmän ylipuoluerajaisuus ja diskurssien keskinäinen vuorovaikutus 

 
Kaiken kaikkiaan ensimmäisestä löytämästäni mielipideryhmästä, kissaryhmästä, saadaan 

diskurssianalyysin tuloksena päätelmä ryhmän sisäisestä moninaisuudesta. Puolustajat, vastustajat 

ja ivaajat kaikki toimivat samaan asiaan liittyen pitämällä puheenvuoroja erilaisista näkökulmista. 

Ryhmien väliset erot ja niiden käyttämät keinot havainnollistuvat hyvin liitteenä olevasta 

taulukosta.22 Selkeästi havaittava tulos on se, millaisiin seikkoihin nämä sisäiset ryhmät keskittyivät 

ja millaisia keinoja ne käyttivät. Puolustajat vetosivat asiantuntijalausuntoihin, faktaan ja hyvään 

                                                           
20 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1560. 
21 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1403. 
22 ks. liite 1. 
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valmistelutyöhön, kun taas vastustajat käyttivät keinonaan muun muassa valmistelutyön heikkoutta 

heidän omasta mielestään. Puolustajien tavoin vastustajat toivat esiin faktaa, mutta usein tämä 

fakta oikaistiin nopeasti puolustajien toimesta. Vastustajien yksi keino oli myös arvostella 

lakiesityksen valmistelijoiden arvomaailmaa ja puolustajien eettistä ajattelua. Ivaajat sen sijaan 

jättivät faktat usein sivuun ja keskittyivät tuomaan esille turhautumistaan keskustelun saamiin 

mittasuhteisiin. Myös eettisyyden ja koti- ja villikissan välisen eronteon kohdalla ivaajat keskittyivät 

lähinnä keksimään repäiseviä kielikuvia ja piikittelemään vastustajia. Ivaajat myös selkeästi luottivat 

lakiesityksen valmistelutyöhön kissa-asiassa, eivätkä puuttuneet sen sisältöön keskustelussa. Kuten 

todettua, ivaajien puheenvuorot eivät edistäneet keskustelua rakentavasti eivätkä myöskään 

lyhentäneet keskustelua, vaikka ivaajien tarkoituksena oli juurikin nostaa esiin keskustelun liian 

suurta laajuutta. 

Diskursiivinen lähestymistapa mahdollistaa diskurssien keskinäisten vuorovaikutussuhteiden 

analyysin.23 Kissaryhmän sisäisten mielipideryhmien diskurssit havaintojeni mukaan ruokkivat 

toisiaan entistä useampiin puheenvuoroihin. Pääasiallisesti keskenään kamppailivat puolustajat ja 

vastustajat, kun taas ivaajien ryhmälle jäi sivustahuutelijan rooli. Ivaajien kommentit kuitenkin 

ruokkivat vastustajia uusiin puheenvuoroihin ja uusiin väitteisiin, joihin puolustajien oli taas 

vastattava osaltaan. Vaikka ivaajien kommentit olivat lähinnä vastustajille tarkoitettuja, puolustajat 

joutuivat vastaamaan niihin suoraan tai viimeistään sitten, kun vastustajat esittävät uusia kantoja 

ivaajien puheenvuoroista voimaa tai provokaatiota saaneina. Tutkimuskysymykseni osalta 

mielenkiintoisin tulos on se, että niin kissaryhmä, kuin sen sisäiset ryhmätkin ovat totaalisen 

ylipuoluerajaisia.  Vastauspuheenvuorot tai esitysten kannattamiset eivät noudata puoluerajoja, 

kuten aiemmin nähdystä kansanedustaja Paloheimo (vihr.) kysymyksestä kansanedustaja 

Luukkaiselle (vihr.) voidaan nähdä. Paloheimon (vihr.) tapauksessa oman puoluetoverin 

perinteisestä kunnioittamisesta tai puoluekurista ei ole tietoakaan. Luukkaisen (vihr.) 

muutosesityksiä taas kannatti pääasiassa Hämäläinen (SDP).  

  

                                                           
23 Räisänen 1995. s. 26-27. 
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2. Petoryhmä 
 

Toinen löytämäni suuri mielipideryhmä koostuu kansanedustajista, jotka käyttivät puheenvuoronsa 

liittyen suurpetoihin ja niiden muuttuvaan asemaan laissa. Karhun, ahman ja suden 

metsästysoikeutta muutettiin vuoden 1993 metsästyslakiuudistuksessa. Aikaisemmin näiden 

suurpetojen metsästys oli vapaata riippumatta siitä, omasiko metsästäjä metsästysoikeuden 

alueelle vai ei. Uudessa laissa suurpetojen asema lakiesityksessä muuttui riistaeläimiksi, joita 

metsästettäessä on otettava huomioon kestävän käytön periaate. Tämän vuoksi suurpetojen vapaa 

metsästysoikeus poistui lakiesityksessä ja se liitettiin maanomistukseen.24 Suurpedoista 

puheenvuoronsa käyttäneiden kansanedustajien ryhmän olen nimennyt lyhyesti petoryhmäksi. 

Petoryhmään kuului kolmetoista eri kansanedustajaa, jotka pitivät kaksikymmentäviisi 

puheenvuoroa liittyen suurpetoihin, eli noin viidesosan koko metsästyslakikeskustelusta. 

Petoryhmään kuului kansanedustajien lisäksi myös kaksi ministeriä, oikeusministeri Pokka (kesk.) ja 

maa- ja metsätalousministeri Pura (kesk.). Suurin osa petoryhmän puheenvuoroista koski karhujen 

metsästystä ja erityisesti karhujen kevätmetsästystä. Ahma ja susi eivät saaneet kovinkaan paljoa 

tilaa keskustelussa lukuun ottamatta muutamaa mainintaa kyseisten lajien kantojen suuruudesta ja 

mahdollisista haitoista eläinten pitämiselle elinkeinona.25 

Petoryhmän sisältä erotin analyysini perusteella kolme erilaista mielipideryhmää, jotka kaikki 

edustivat erilaista kantaa ja suhtautumistapaa suurpetoasiaan. Erottelun perusteena on ryhmän 

jäsenten puheenvuorot, joista selkeästi on erotettavissa ryhmän jäsenille ominaisia käsityksiä 

käsittelyssä olevasta asiasta. Petoryhmän sisäisten mielipideryhmien erottelun perusteet olen 

koonnut taulukoksi tutkielman liitteisiin.26 Diskurssianalyysi on omiaan tutkimaan sellaisia tekstejä, 

joissa toistetaan tietylle ryhmälle tärkeitä ja ominaisia käsityksiä.27 Vaikka tässä tutkielmassa en 

käsittelekään eri mielipideryhmien jäsenten taustavaikuttimia tai -ryhmiä, tulevat ne esille 

puheenvuoroissa rivien välistä, jolloin tämänkaltainen analysointi on tuloksekasta, sillä juuri 

mielipiteen mukaan jaottelua ryhmiin olen tässä tutkielmassa tehnyt.  

2.1 Tiukan linjan edustajat suurpetojen parempien oikeuksien puolesta 
 

                                                           
24 Pulliainen&Saario 1993. s. 27. 
25 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1380-1566. 
26 ks. liite 2. 
27 Räisänen 1995. s. 26. 



 

14 
 

Ensimmäinen petoryhmän sisäisen mielipideryhmän olen nimennyt tiukan linjan edustajiksi. Tähän 

ryhmään kuului kaksi kansanedustajaa, SDP:n Tuulikki Hämäläinen ja Vihreiden Hannele 

Luukkainen. He vastustivat puheenvuoroissaan hallituksen esityksen antamaa asemaa suurpedoille. 

He pitivät lain valmistelutyötä ja suurpetoja koskevia pykäliä epätoivottuina uudistuksina, vaikka 

hallituksen esittelyssä tuli ilmi, että suurpetojen asema paranee laissa. Tiukan linjan edustajien 

mielestä suurpetojen asemaa tuli edelleen parantaa ja suurpetojen metsästystä vähentää tai 

lopettaa kokonaan.28 ”Arvoisa puhemies! Myönnän kernaasti, että olen asenteellinen. Olen 

suurpetojen puolesta, pohjoisen petojen puolesta, raakoja metsästäjiä vastaan.”, kuului Hämäläisen 

(SDP) puheenvuoron alku suurpetojen asemaa laissa käsitellessä.29 Tämä lainaus tiivistää tiukan 

linjan edustajien mielipiteen ytimen. Suurimmasta osasta heidän puheenvuorojaan käy selvästi ilmi 

vahva asenteellisuus suurpetojen metsästystä vastaan. Äskeisessä Hämäläisen (SDP) lainauksessa 

tulee myös ilmi se, että hän pitää kaikkia metsästäjiä raakoina eli mitä luultavimmin hän haluaa 

muuttaa metsästyslakia mahdollisimman tiukaksi, jottei metsästys olisi metsästäjille helppoa tai 

liian vapaata.  

Karhun kevätmetsästys muodostui eduskunnan keskusteluissa yhdeksi suurimmista aiheista 

suurpetokeskustelun sisällä. Tiukan linjan edustajilla oli selkeä kanta kevätmetsästykseen, vaikka he 

keskittyivät pääasiassa suurpetojen metsästyksen kokonaiskiellon ajamiseen. Hämäläinen (SDP) 

totesi seuraavasti: ”Nimenomaan pohjoisesta kuuluu tietoja, että orvot karhunpennut pohjoisen 

urheiden metsämiesten jäljiltä keväthangilla etsivät emoaan.”.30 Tämän toteamuksen perusteella 

voidaan sanoa, että tiukan linjan edustajat ovat myös karhujen kevätmetsästystä vastaan. 

Huomionarvoista on se, että mielipide asiaan on ilmaistu hyvin vahvasti ja tunteikkaasti, kuten 

äskeisestä voidaan nähdä. Muihin myöhemmin tässä tutkielmassa käsiteltyihin kevätmetsästystä 

käsitteleviin puheenvuoroihin verrattuna Hämäläisen (SDP) edellinen puheenvuoro on hyvin 

vahvasti muotoiltu. 

”Mutta tätä suomalaisten kaksijakoisuutta petoeläimiin kuvaa juuri se, että riistanhoidon nimissä 

toisaalta ollaan valmiit saattamaan uhanalaiseksi meidän komeat petoeläinkantamme.”. Tässä 

Hämäläinen (SDP) epäilee riistanhoidon kohdistavan uhkaa suurpedoille, vaikka aiemmin 

eduskuntakeskustelun aikana muun muassa Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) on todennut lakiesityksen 

                                                           
28 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1399. 
29 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1388. 
30 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1386. 
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tavoittelevan kaikkien eläinten kohdalle kestäviä kantoja ja riistanhoidon olevan yksi keskeisistä 

välineistä kestävien kantojen saavuttamiseksi.31 Lakiesityksen tavoitteet ja keinot näihin 

tavoitteisiin pääsemiseksi siis asetetaan tiukan linjan edustajien taholta kyseenalaisiksi.  

Toisen tiukan linjan edustajiin kuuluvan kansanedustajan, Luukkaisen (vihr.), puheenvuoro käyttää 

oman kantansa perustelemiseen Hämäläisen (SDP) tavoin valmistelutyön heikkoutta. Tämän lisäksi 

Luukkainen (vihr.) tuo ilmi oman mielipiteensä, jonka mukaan Suomen suurpedot tulevat 

kuolemaan sukupuuttoon, mikäli lakiesitys menee tällaisenaan läpi. Samassa puheenvuorossa hän 

myös esittää, että kaikki suurpedot on rauhoitettava täysin. Seuraavassa suorassa lainauksessa on 

selkeästi nähtävillä tämä mielipide sanasta sanaan. ”On valitettavaa, että valiokunnalla ei ollut 

rohkeutta säätää suurpetojen metsästystä suoraan luvanvaraiseksi ja esittää niiden täydellistä 

rauhoittamista siihen saakka, kunnes maahamme on saatu elinkykyiset kannat karhulle, sudelle, 

ahmalle ja ilvekselle. Jos nyt maa- ja metsätalousministeriölle annetaan täysin blankovaltakirja 

päättää suurpetojen metsästysajoista ja lupakiintiöistä, voimme samalla sanoa hyvästit Suomen 

suurpedoille.”.32 Luukkainen (vihr.) esittää myöhemmin keskustelun aikana väitteillensä perusteluja 

kertomalla oman näkemyksensä suurpetojen määristä ja luonnonvarainneuvoston 

suositusmääristä. Nämä perustelut kuitenkin todetaan vääriksi kansanedustaja Erkki Pulliaisen 

(vihr.) toimesta, kun hän toteaa, ettei tässä keskustelussa saa antaa retoriikalle valtaa ja tulee 

keskittyä todelliseen faktaan suurpetokantojen kasvusta viimeisten vuosikymmenten aikana.33   

Vaikka tässä tutkielmassa en ole perehtynyt mielipideryhmien eri jäsenten taustoihin tai 

taustavaikuttimiin, totean äskeisten vastakkaisten argumenttien suhteen selvittämiseksi, että 

Pulliainen (vihr.) on ollut muun muassa kahdenkymmenenkuuden vuoden ajan eläintieteen 

professori Oulun yliopistossa ja tehnyt pitkän akateemisen uran eläinten tutkimuksessa.34 Tämän 

perusteella voidaan todeta, että Pulliaisen (vihr.) esittämät vasta-argumentit Luukkaiselle (vihr.) 

ovat luotettavamman oloisia. Johtopäätöksenä tästä on se, että tiukan linjan edustajien 

puheenvuorojen sisältämät argumentit ovat osin vain retorisesti tehokkaan kuuloisia vailla 

uskottavaa totuuspohjaa. Tämä selittyy sillä, että vain kahden edustajan pienenä mielipideryhmänä 

muita ryhmiä vastaan he joutuvat käyttämään niin sanotusti kovempia keinoja saadakseen äänensä 

                                                           
31 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1381. 
32 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1390. 
33 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1555. 
34 Kansanedustajien arkisto. Eduskunnan www-sivut. 
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kuuluviin. Tiukan linjan edustajien retoriset tehokeinot tulevat esiin myös aiemmin lainatussa 

Hämäläisen (SDP) puheenvuorossa, jossa hän käyttää ilmaisua ”komeat petoeläinkantamme”.  

2.2 Löyhän linjan edustajat – ei syytä suurpetojen aseman parantamiseen 
 

Toinen petoryhmän sisältä löytämäni mielipideryhmä on löyhän linjan edustajat. Tämä ryhmä on 

yhtä pieni kuin ensimmäisenä esitelty, eli siihen kuuluu kaksi kansanedustajaa. Ryhmän 

muodostavat kansanedustajat Kari Rajamäki (SDP) ja Erja Lahikainen (SDP). Löyhän linjan edustajat 

vastustivat eduskuntakeskusteluissa karhunmetsästyksen liittämistä maanomistukseen ja 

metsästysoikeuteen aiemman vapauden sijasta. Lahikainen (SDP) toteaa puheenvuorossaan, että 

vaikka useat metsästäjät, yhteisöt ja järjestöt esittivät vastalauseen karhunmetsästyksen 

liittämiselle maanomistukseen, on hallitus jo esityksessään ratkaisun tehnyt, eikä siihen enää voisi 

vaikuttaa. ”Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ratkaisu on jo tapahtunut, elikkä hallituksen esityksen 

perusteluissa on todettu, että kevätmetsästys tultaneen kieltämään, ja toisaalta täällä on nyt käynyt 

ilmi myös se, että hallituspuolueista löytyy voimakas tahto sille, että karhunmetsästys kokonaan 

kielletään, niin kuin monien muidenkin toimesta.”, toteaa Lahikainen (SDP). Hän myös hieman 

aiemmin toteaa SDP:n ajaneen muutosta asiaan tuloksetta.35 Lahikaisen (SDP) toteamus muutoksen 

tuloksettomasta ajamisesta yhdistettynä pettyneen sävyiseen toteamukseen siitä, että asia on jo 

päätetty, kertoo pettymyksestä lakiesityksen muotoon ja saamaan kannatukseen.  

Seuraavassa Rajamäen (SDP) puheenvuorossa tulee esille se, että löyhän linjan edustajien mielestä 

lakiesitys on niin epätoivottava, että he haluavat muuttaa sitä muutosesityksen kautta pelkän 

mielipidevaikuttamisen tai puheenvuorojen kautta. ”Herra puhemies! Ehdotan, että 6 §saisi 

mietintöön liitetyn vastalauseen mukaisen sisällön, jolla turvataan maa-alueita omistamattomien 

metsästäjien paremmat metsästysmahdollisuudet sekä estetään myös hallituksen esityksen muoto, 

jossa karhunmetsästys tehdään maanomistuksesta riippuvaiseksi.”.36 Tässä Rajamäki (SDP) selkeästi 

tuo esiin halunsa saada karhunmetsästys jatkumaan vapaana ilman sidonnaisuutta 

maanomistukseen. Esitystä kannattaa löyhän linjan edustajien toinen jäsen, Lahikainen (SDP). 

Kyseinen Rajamäen (SDP) esitys toisaalta esittää, että karhunmetsästystä jollakin tavalla 

kiintiöitäisiin, mutta spesifi tapa ei tule esille pöytäkirjoista. Pääasiallinen tulos tässä aiheessa on siis 

                                                           
35 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1561. 
36 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1455. 
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se, että löyhän linjan edustajat pitävät hallituksen esitystä liian tiukkana ja metsästäjien vapautta 

liikaa rajoittavana.  

Löyhän linjan edustajat perustelevat mielipiteitään ja esityksiään lakia valmistellessa kuultujen 

tahojen, kuten metsästäjien, yhteisöjen ja järjestöjen mielipiteiden pohjalta. Erityisesti 

karhunmetsästyksen maanomistukseen liittämistä vastustavassa puheenvuorossa Lahikainen (SDP) 

tuo esille vahvasti erilaisten alan asiantuntijoiden mielipiteitä. Eräs mielipide Lahikaisen (SDP) 

mukaan puoltaa mahdollisia erivapauksia karhunmetsästykseen, sillä se on metsästyksellisesti 

erilaista, kuin muiden lajien metsästys, sillä se vaatii enemmän tilaa.37 Tällöin maanomistukseen 

sidottu karhunmetsästysoikeus saattaisi rajoittaa metsästystä alueiden käydessä pieneksi. Löyhän 

linjan edustajat eivät kuitenkaan käytä juurikaan muita argumentteja, vaikka esimerkiksi 

suurpetokantojen kestävyys tulee usein vastakkaista diskurssia edustavan tiukan linjan edustajien 

puheenvuoroista ilmi. Suurpetokantojen koosta löyhän linjan edustajat eivät merkittävästi 

puheenvuoroissaan puhu, vaikka juuri niiden oletetulla suuruudella tai elinvoimaisuudella olisi 

loogisinta perustella heidän esittämiään mielipiteitä.  

2.3 Keskitien kulkijat sopusoinnussa lakiesityksen kanssa 
 

Kolmannen petoryhmän sisältä löytämäni mielipideryhmän olen nimennyt keskitien kulkijoiksi. Se 

on kolmesta suurpetoryhmän sisäisestä mielipideryhmästä ylivoimaisesti suurin, sillä siihen kuuluu 

yhdeksän kansanedustajaa, jotka ovat Väinö Saario (kok.), Kaarina Louvo (kok.), Pirkko Laakkonen 

(SKL), Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Markku Lehtosaari (kesk.), Kalle Röntynen (kesk.), Lasse Näsi 

(kesk.), Asko Apukka (vas.), ja Erkki Pulliainen (vihr.). Kansanedustajien lisäksi keskitien kulkijoihin 

kuuluvat myös maa- ja metsätalousministeri Martti Pura (kesk.) ja oikeusministeri Hannele Pokka 

(kesk.). Tämän ryhmän olen löytänyt ensisijaisesti sillä perusteella, että kaikki ryhmän jäsenistä 

kannattivat lakiesitystä erityisesti suurpetojen muuttuvan aseman osalta ja listasivat asioita, joiden 

ansiosta esitys olisi heidän mielestään toimiva ja hyvä. 

”Karhujen kevätmetsästystä ei metsästyslaki kiellä, mutta lain perusteluissa mainitaan, että 

tarkoituksena on säätää se asetuksella kielletyksi. Näin pitää ehdottomasti tapahtuakin, koska 

metsästäjät eivät näy erottavan naaraskarhua uroskarhusta.”,38 toteaa Laakkonen (SKL) karhujen 

kevätmetsästyksestä. Kansanedustaja Louvo (kok.) toteaa asiasta samansuuntaisesti: ”Karhujen 

                                                           
37 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1561. 
38 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1413. 
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kevätmetsästyskielto onneksi mitä ilmeisimmin toteutuu ministeri Puran esittämän lupauksen 

mukaisesti. Tämä on eläinsuojelullisesti erinomaisen hyvä asia.”.39 

”Arvoisa puhemies! Sitten karhujen kevätmetsästyksestä. Minä toivon hartaasti, että kaikki nämä 

puheet merkitsevät totta, että karhujen kevätmetsästys kielletään. Perustelin sitä jo aikaisempien 

käsittelyjen aikana.”, lausui puheenvuorossaan Pulliainen (vihr.).40 Suurin osa keskitien kulkijoista 

siis kannatti samaan sävyyn karhujen kevätmetsästyksen kieltämistä. Maa- ja metsätalousministeri 

Pura (kesk.) puheenvuorossaan taas vastasi vaatimuksiin aiheesta ja linjasi, että karhujen 

kevätmetsästys tullaan kieltämään yksiselitteisesti asetuksella, sillä asiaan liittyy epäselvyyksiä 

ainakin laajan eduskuntakeskustelun perusteella.41 Sijoitin keskitien kulkijat suurpetoryhmään siitä 

syystä, että suurin osa ryhmän jäsenistä puhuivat yleisen suurpetopuheen lisäksi erityisesti karhujen 

kevätmetsästyksen kieltämisestä myönteiseen sävyyn ja kannattivat sitä. Useat muutkin keskitien 

kulkijoiden jäsenet toivoivat ja vaativat karhujen kevätmetsästyksen kieltämistä, mutta tässä kohtaa 

ei ole tarkoituksenmukaista tuoda esiin enempää lainauksia, sillä jo esiin tuodut lainaukset 

tiivistävät hyvin tämän mielipideryhmän yhden merkittävimmistä tunnusmerkeistä ja diskursseista.  

Toinen keskitien kulkijoiden tunnusmerkeistä on ylipäätään positiivinen suhtautuminen 

suurpetojen aseman parantamiseen laissa. Suurpetojen aseman parantaminen tarkoittaa 

suurpetojen metsästysoikeuden kaventamista ja entistä tiukempia rajoituksia näitä lajeja 

metsästäville.42 Ylipäätään tämä mielipide tulee siitä ilmi, että keskitien kulkijat suurimmassa osassa 

tapauksista painottavat puheenvuoronsa lopussa pitävänsä lakiesitystä hyvänä. Tällöin he samalla 

hyväksyvät suurpetojen muuttuvan aseman. Yksi keskitien kulkijoiden tunnusmerkeistä on se, että 

he luettelevat erilaisia lakiesityksessä vanhaan lakiin nähden muuttuvia asioita ja toteavat 

luettelomaisesti niiden olevan toivottavia muutoksia mukaan lukien suurpetoihin kohdistuvat 

muutokset. Samankaltaista muutosten luettelointia on havaittavissa myös tiukan linjan edustajissa, 

mutta erotuksena on se, että tiukan linjan edustajat edustavat suurpetoasioissa vastakkaista 

diskurssia. Hyvä esimerkki luetteloivasta puheenvuorosta on Lehtosaaren (kesk.) puheenvuoro, 

jossa hän käy yksityiskohtaisesti läpi kaikki suurpetojen metsästykseen liittyvät muutokset, niiden 

syyt ja tämän jälkeen yksinkertaisesti toteaa kannattavansa lakiesitystä.43 

                                                           
39 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993 s. 1415. 
40 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1555. 
41 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1551. 
42 Pulliainen&Saario 1993. s. 45. 
43 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1394. 
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Keskitien kulkijat erottuvat omaksi ryhmäkseen myös laajalla faktan käyttämisellä 

puheenvuorojensa perusteluissa. Ahkerin ja paras esimerkki faktan käytöstä on Pulliaisen (vihr.) 

pitämät puheenvuorot, joissa kaikissa hän vetoaa faktaan perustellessaan mielipiteitään. ”Sitten 

suurpetoasiasta. Minulla henkilökohtaisesti on noin 30 vuoden kokemus suurpetoasioista ja niiden 

suojelusta sekä Suomessa että koko maapallolla.”44, hän toteaa argumentoidessaan suurpetojen 

minikannoista, geneettisen perimän säilyttämisestä ja kestävästä kannanhoidosta. Pulliainen (vihr.) 

oikoo myös tehokkaasti erityisesti tiukan linjan edustajien puheenvuorojen väitteitä. Pulliaisen 

(vihr.) asiantuntemuksesta tekee uskottavaa hänen pitkä uransa muun muassa yliopiston 

eläintieteiden professorina.45 

 Myös Näsi (kesk.), Pokka (kesk.), ja Saario (kok.) nojaavat faktaan ja esittävät vahvoja argumentteja 

mielipiteidensä tueksi. Näsi (kesk.) perustelee myönteistä kantaansa suurpetojen aseman 

muutokseen ja suurpetometsästyksen kiintiöimiseen suurpetojen aiheuttamilla vahingoilla muun 

muassa porotaloudelle. ”Kuriositeettina mainittakoon, että petovahingot ovat vuosittain 

keskimäärin 1 000 poroa, jotka toki yhteiskunta korvaa poronomistajille edellyttäen, että petojen 

tappamien porojen jäännökset löydetään. Asia on siis näyttökysymys.”46, kuuluu Näsin (kesk.) 

puheenvuoro. Tässä hän tuo esiin myös petovahinkojen korvattavista määristä eksaktin määreen. 

Tarkkojen lukujen esittäminen olettaen niiden olevan totuuspohjaisia on luotettava tapa perustella 

mielipiteitään.  

Pokka (kesk.) taas tuo ilmi sen seikan, että karhukannat ovat jatkuvasti kasvaneet vapaasta 

metsästyksestä huolimatta, joten sääntely tulee selkeyttämään tilannetta. Saman argumentin tuo 

esiin myös Röntysen (kesk.) puheenvuoro: ”Sitten uhanalaisista eläimistä, suurpedoista, on puhuttu. 

Tänä päivänä vain on sillä tavalla, että ne leviävät koko ajan ympäri Suomea.”.47 Röntynen (kesk.) 

antaa tämän jälkeen myös esimerkin omalta kotipaikkakunnaltaan, jossa karhujen määrä hänen 

mukaansa on kasvanut suuresti. Pokan argumentti myös osaltaan rauhoittelee tiukan linjan 

edustajia, joiden mukaan suurpeto- ja karhukannat olisivat uhanalaisia. Saario (kok.) taas tuo 

pitkälliseen karhujen kevätmetsästystä koskevaan keskusteluun uutta faktaa huomauttamalla siitä, 

että kevät on eläinten lisääntymisaikaa. Karhunmetsästykselle Saarion (kok.) mukaan löytyy 

                                                           
44 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1555. 
45 Kansanedustajien arkisto. Eduskunnan www-sivut. 
46 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1393. 
47 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1402. 
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varmasti parempikin ajankohta, kuin kevät.48 Muutkin keskitien kulkijat esittävät faktaa 

puheenvuorojensa tueksi, mutta eniten faktaa käyttävät Pulliainen (vihr.), Pokka (kesk.), Saario 

(kok.) ja Näsi (kesk.).  

”Ajattelin juuri puuttua ed. Hämäläisen puheenvuoron johdosta aivan samaan asiaan, mihin ed. 

Pulliainen puuttui, eli siihen, että käsitys, että Lapin metsästäjät ovat oman maineensa pilanneet, 

on kovin yksioikoinen, jos puhutaan näistä hangella juoksevista karhunpennuista. Toki se on tietysti 

väärin. Näin ei saisi olla, että emokarhut ammutaan ja pennut ovat siellä.”, toteaa Apukka (vas.), 

oikaistessaan Hämäläisen (SDP) puheenvuoroa.49 Apukka (vas.) siis oikaisee toisen petoryhmässä 

esiintyneen mielipideryhmän jäsenen virheellistä puheenvuoroa. Samasta syystä Anttilan (kesk.) 

olen sijoittanut keskitien kulkijoihin, sillä hän Apukan (vas.) tavoin oikaisee tiukan linjan edustajan, 

Luukkaisen (vihr.) puheenvuoroa. Yksi keskitien kulkijoihin kuulumisen kriteeri onkin toisten 

mielipideryhmien edustajien puheenvuorojen ja väitteiden oikaiseminen. Useimmiten tämä 

oikaiseminen tapahtuu esittämällä oikeellista faktaa vasta-argumenttien tueksi.  

2.4 Petoryhmän ylipuoluerajaisuus ja diskurssien keskinäinen vuorovaikutus 
 

Kaiken kaikkiaan petoryhmän sisältä analyysin perusteella löysin kolme sisäistä ryhmää. Näitä 

ryhmiä yhdisti heidän kannanottonsa suurpetojen muuttuvaan asemaan. Ryhmät kuitenkin erosivat 

toisistaan suuresti mielipiteiden eroavaisuuksien johdosta. Liitteestä kaksi löytyvä taulukko 

havainnollistaa ryhmien erotteluperusteita selkeällä tavalla.50 Löyhän linjan edustajat ja tiukan 

linjan edustajat jakoivat mielipiteen siitä, että lakiesityksessä olisi paljon korjattavaa. Korjattavat 

asiat näillä kahdella ryhmällä edustivat täysin vastakkaisia mielipiteitä. Keskitien kulkijat taas 

edustivat molemmille vastakkaista diskurssia eli heidän mielestään lakiesitys oli hyvin valmisteltu ja 

toteuttamiskelpoinen. Tosin tiukan linjan edustajat ja keskitien kulkijat jakoivat saman mielipiteen 

karhujen kevätmetsästyksen kieltämisestä. Molemmat ryhmät toivat vahvasti esiin mielipiteensä 

siitä, että kevätmetsästys tulee kieltää lain mukana tulevalla erillisellä asetuksella. Muutoin näiden 

ryhmien mielipiteet erosivat, sillä tiukan linjan edustajat halusivat muuttaa suurpetojen asemaa 

vielä paremmaksi, eli tiukentaa suurpetoihin kohdistuvia metsästyksen rajoituksia suuresti. 

Keskitien kulkijat taas olivat tyytyväisiä esityksen sisältöön tältäkin osin. Tiukan linjan edustajat 

                                                           
48 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993 s. 1403. 
49 Hallituksen esitys n:o 245 eduskunnalle laiksi uudesta metsästyslaista. (VP) 1993. s. 1387. 
50 ks. liite 2. 
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tekivät myös useita esityksiä lakiesitystä muuttaakseen, mutta ne hylättiin äänestyksissä 

poikkeuksetta.  

Löyhän linjan edustajien vastadiskurssisuus keskitien kulkijoihin nähden näkyy siinä, että löyhän 

linjan edustajien tyytymättömyys lakiesitykseen perustui heidän mielipiteeseensä esityksen 

liiallisesta tiukkuudesta metsästäjiä kohtaan. Löyhän linjan edustajat muun muassa vastustivat 

pääasiallista muutosta suurpetojen metsästyksessä, eli sen liittämistä maanomistukseen aiemman 

vapaan oikeuden sijaan. Löyhän linjan edustajat tosin tuntuivat tiettyjen kommenttien perusteella 

jo luovuttaneen asian suhteen huomatessaan keskitien kulkijoiden ylivoiman ja lakiesityksen 

saaman laajan tuen. He tekivät silti muutosesityksiä, jotka eivät lopulta tulleet äänestyksissä 

hyväksytyiksi. Löyhän linjan edustajien argumentaatio perustui erilaisten asiantuntijoiden 

lausuntoihin. Tämä seikka erotti heidät tiukan linjan edustajista tehokkaasti, sillä tiukan linjan 

edustajat käyttivät mielipiteidensä tukena pääosin värikästä retoriikkaa. Keskitien kulkijoiden 

mielipiteitä tukevat argumentit pohjautuivat eniten luotettavan oloiseen faktaan. 

Ryhmien keskinäisen vertailun perusteella voidaan todeta, että sekä löyhän linjan, että tiukan linjan 

edustajien puheenvuorot pakottivat hallituksen esityksen puolella olleita keskitien kulkijoita uusiin 

puheenvuoroihin ja laajempaan argumentaatioon. Tuloksissa yllättävää on se, että vaikka tiukan ja 

löyhän linjan edustajat edustavat täysin vastakkaista mielipidettä suurpetojen asemaan laissa, ne 

eivät varsinaisesti joutuneet törmäyskurssille mielipiteidensä vuoksi. Näiden kahden ryhmän 

välinen suuri mielipide-ero ei myöskään ruokkinut ryhmien toisilleen esittämiä puheenvuoroja tai 

lietsonut keskustelua kasvamaan näiden välillä. Tämä johtunee siitä, että molemmat näistä ryhmistä 

olivat lähtökohtaisesti vastakkaisia keskitien kulkijoille, joten molemmat osoittivat kritiikkinsä aina 

keskitien kulkijoille. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä keskitien kulkijat olivat lakiesityksen 

puolella.  
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Loppulause 
 

Tutkimukseni tehtävänä oli löytää eduskunnan pöytäkirjoista selkeästi erottuvia ylipuoluerajaisia 

mielipideryhmiä ja jättää puoluetaustan ja muiden tekijöiden vaikutukset käytettyihin 

puheenvuoroihin huomiotta. Tutkielmani tutkimuskysymykset, joihin pyrin diskurssianalyysin 

kautta löytämään vastaukset, olivat seuraavat: 

1. Voidaanko ylipuoluerajaisia mielipideryhmiä muodostaa pöytäkirjojen pohjalta?  

2. Ovatko perinteiset puoluerajat ja vasemmisto-oikeisto -akseli määrääviä voimia, joiden 

vuoksi ylipuoluerajaisia ryhmiä ei voida löytää? 

Tekemäni analyysin myötä voidaan todeta, että ylipuoluerajaisia mielipideryhmiä voidaan löytää 

eduskunnan pöytäkirjoista. Kandidaatin tutkielman kohtalaisen pienen laajuuden vuoksi käsittelin 

vain kahta suurta mielipideryhmää, jotka jakaantuivat pienempiin sisäryhmiin. Merkittävää 

kuitenkin on se, että jo kahden löydetyn ryhmän perusteella voidaan todeta 

eduskuntakeskustelussa esiintyneiden ryhmien todellinen olemassaolo ja selkeä ylipuoluerajaisuus. 

Löydettyjen kahden suuremman ryhmän, kissaryhmän ja petoryhmän löytymisen lisäksi erityisen 

mielenkiintoinen esiin noussut seikka on se, kuinka selkeästi nämä ryhmät jakaantuivat pienempiin 

mielipideryhmiin. 

Erityisen mielenkiintoista tämän tutkielman tuloksissa on se, että kahden suuremman ryhmän 

sisäiset mielipideryhmät vaikuttivat toisiinsa vahvasti ja jopa yllättävillä tavoilla. Esimerkkinä tästä 

mainittakoon se, että kissaryhmän sisäisistä ryhmistä vastakkaista mielipidettä edustivat 

puolustajat ja vastustajat, kun taas ivaajat olivat erillinen ryhmä, joka keskittyi lähinnä sivuseikkoihin 

keskustelun kokonaisuutta ajatellen. Tästä huolimatta ivaajien puheenvuorot antoivat uutta pontta 

vastustajille, joiden uusiin puheenvuoroihin puolustajien oli vastattava puolustaakseen kantaansa. 

Eli vaikkei ivaajien ryhmä edustanutkaan puolustajien vastadiskurssia, se aiheutti toiminnallaan 

painetta puolustajille välillisesti. Toinen vastaava tulos oli petoryhmän sisäisten mielipideryhmien 

keskinäinen vuorovaikutus, jonka yllättävä piirre oli se, etteivät tiukan linjan edustajat löyhän linjan 

edustajat juurikaan osoittaneet puheenvuorojaan toisilleen. Nämä kaksi ryhmää edustivat 

vastakkaista diskurssia, mutta molempien ryhmien kritiikki ja puheenvuorot kohdistuivat keskitien 

kulkijoihin.  
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Tutkielmani toiseen tutkimuskysymykseen tämän tutkielman perusteella voidaan vastata niin, että 

perinteiset puoluerajat eivät pidä paikkaansa niin vahvasti, kuin yleensä ajatellaan. Kaikki löydetyt 

mielipideryhmät olivat ylipuoluerajaisia, kuten jo aiemmin on todettu. Mielipideryhmien 

erotteluperusteet ja niiden edustamat mielipiteet kuitenkin ovat hyvin selkeitä, vaikkeivat ryhmien 

jäsenet edustakaan samoja puolueita. Vasemmisto-oikeisto -akseliakaan ei tämän tutkimuksen 

perusteella ole mahdollista selkeästi tunnistaa mielipideryhmistä. Hieman yksinkertaistaen voidaan 

sanoa, että jokaisesta mielipideryhmästä löytyy niin vasemmistopuolueiden edustajia kuin 

oikeistopuolueidenkin edustajia. Myös niin kutsutut uusien, akselille sopimattomien puolueiden, 

kuten Vihreiden edustusta mielipideryhmistä löytyy.  

Tämän tutkielman perusteella voidaan siis nähdä hieman sellaista kehityskulkua, jossa perinteiset 

suomalaisen demokratian mallit ovat murtumassa ja erilaiset puoluerajat hämärtymässä. Toki tulee 

muistaa, että tämä tutkielma käsittelee vain häviävän pientä osaa kaikesta eduskuntakeskustelusta, 

jota vuosittain käydään, joten suoranaisesti pelkästään tämän tutkielman osalta ei voida 

absoluuttisesti todeta demokratian mallien murtumista tai puoluerajojen hämärtymistä. 

Eduskuntakeskusteluissa tämänkaltaisissa asioissa mielipiteet usein jakautuvat kansanedustajien 

kotipaikkakuntien mukaan alueellisesti, joten sekin selittää mielipideryhmien sisäistä 

monimuotoisuutta. Perinteisten puoluerajojen ja oikeisto-vasemmisto -akselin mahdollista 

muutosta tutkittaessa tulisi siis kiinnittää huomiota myös muihin seikkoihin, kuten erilaisia aiheita 

käsitteleviin eduskuntakeskusteluihin. Lisätutkimukselle on siis sijaa erityisesti toisen 

tutkimuskysymykseni osalta. 

Tässä tutkielmassa käsiteltyä aihepiiriä voisi jatkaa seuraavaan ja syvempään tutkimukseen 

esimerkiksi tarkastelemalla tarkemmin metsästyslakiuudistuksessa käytettyjen puheenvuorojen 

retoriikkaa ja tätä retoriikkaa vastaan esitettyä faktaa. Tähän liittyen tutkimuksen kohteeksi voisi 

ottaa puheenvuoroja pitäneiden kansanedustajien taustatekijät ja pöytäkirjoissa piiloon jääneet 

vaikuttimet. Metsästyslakiuudistuksen laajuuden ja suuren vaikutuspiirin huomioon ottaen voisi 

myös tutkia esimerkiksi mediassa esiintynyttä keskustelua tai erilaisten lobbaus- ja etujärjestöjen 

toimia liittyen lain valmisteluun. Kaiken kaikkiaan metsästyslakiuudistus on aihepiirinä hyvin laaja ja 

vähän tutkittu, joten mahdollisuudet jatkotutkimukseen ovat otolliset. Eritoten toinen 

tutkimuskysymykseni ja edellisessä kappaleessa esiin tuotu pohdinta toisesta 

tutkimuskysymyksestäni antavat jo selkeää kuvaa siitä, kuinka tätä tutkielmaa voisi jatkaa 

eteenpäin. 
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