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Tutkielmassa tehdään laadullista sisällönanalyysiä MV??!!-lehdestä, joka on ideologinen
verkkosivusto. Sivusto kopioi ja julkaisee muualta ottamaansa sisältöä, jota se valikoi,
editoi ja kehystää omiin näkemyksiinsä sopivaksi. Tutkielman aineistona ovat neljän
kuukauden kymmenen luetuinta juttua kesältä 2017. Julkaisuja analysoidaan Robert
Glenn Howardin esittämän vernakulaarin auktoriteetin käsitteen avulla sekä sosiaaliseen
konstruktionismiin ja Ervin Goffmanin kehysanalyysiin tukeutuen. Sivuston teemoista
nostetaan
myös
esiin
yhteyksiä
populistiseen ajatteluun
ja
Suomen
maahanmuuttokriittisen liikkeen historiaan.
Aineistosta nousevat esiin viisi kategoriaa, jotka ovat suurimmasta pienimpään
mustamaalaus, maahanmuutto, eliitin ja instituutioiden kritiikki, rikokset ja kuolema.
Monissa kategorioissa on päällekkäisyyksiä, sillä esimerkiksi käsiteltyjen henkilöiden
asenne maahanmuuttoa kohtaan johtaa heidän mustamaalaamiseensa. Aineisto ei keskity
itse maahanmuuttajiin, vaan huomion keskipisteessä ovat heidän kanssaan
vuorovaikutuksessa olevat ihmiset: heidän
paljastajat.
MV??!!-lehden tavoitteet voi tutkielman perusteella tiivistää kolmeen kohtaan, jotka ovat
halu tuoda esiin salattu totuus, eliitin ja massamedioiden vastustaminen sekä
väärämielisten rankaisu. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on huomattu, sivusto
syyttää maahanmuuttajia rikollisuudesta, valtavirran medioita tapausten peittelystä, ja
poliitikkoja suomalaisen yhteiskunnan rappeuttamisesta maahanmuuttopolitiikallaan.
Sivusto pyrkii tietoisesti vahvistamaan näitä tulkintakehyksiä jutusta toiseen ja
murtamaan muita mahdollisia tapoja ymmärtää esitetyt tapaukset. Tämän vuoksi
esimerkiksi samoja tapahtumia ja henkilöitä saatetaan käsitellä pitkiäkin aikoja samasta
näkökulmasta. Sivuston omaa totuudellisuutta vahvistetaan julkaisemalla käsitellyistä
tapauksista videoita ja moittimalla eri tavalla tulkitsevia.

Asiasanat: vernakulaari, populismi, mustamaalaus, maahanmuutto, islam, kehysanalyysi,
verkkoetnografia.
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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimuskysymys
Tässä työssä tutkin Mvlehti.net-sivuston (jatkossa MV??!!-lehti) julkaisemia kirjoituksia.
Tutkin mitä teemoja sivusto käsittelee ja miten se ne esittää. Yhtenä tämän tutkimuksen
johtoajatuksena on purkaa MV??!!-lehti1 akateemiseen muotoon niille, jotka eivät
koskaan siihen ole perehtyneet tai jotka eivät itse sitä tule tekemään.
Viimeisen muutaman vuoden aikana eri alustoilla on keskusteltu valtamediasta,
valemediasta,

valhemediasta,

vastamediasta,

totuuden

jälkeisestä

ajasta,

disinformaatiosta, valeuutisista sekä internetin korostuneesta asemasta poliittisessa
vaikuttamisessa. Suomessa eri mediatalojen päätoimittajat kirjoittivat vetoomuksen
luotettavan median puolesta2, Saksassa aloittaa vaalien alla faktantarkistuspalvelu, joka
varmistaa Facebookiin laitettavat tiedot 3 ja YLE:n Valheenpaljastaja-juttusarja4 pyrkii
selittämään Internetissä leviäviä valeuutisia. Pidempi akateeminen läpileikkaus ja
erilaisten teorioiden avulla aineiston analysointi antavat mielestäni lisää näkökulmaa
asiaan ja tapoja pureutua siihen. Kokoan tässä työssä mielestäni aiheellisia ja
hyödyllisiksi näkemiäni teorioita, artikkeleita ja tutkimuksia saman aineiston äärelle.
MV??!!-lehti valikoitui tutkimuskohteekseni sen tunnettuuden takia. Tammikuussa 2016
sivustolla oli puolitoista kertaa enemmän sivulatauksia kuin Aamulehdellä, eli yhteensä
18 miljoonaa5. Sivusto on saanut paljon mediahuomiota ja sen Facebook-sivusta oli ennen
sen poistamista tykännyt lähes 70 000 ihmistä ja seurannut yli 60 0006. Sivusto asettuu
mediakentälle haastaen vallitsevia diskursseja esimerkiksi kritisoimalla isojen
mediatalojen

uutisten

totuusarvoa,

paheksumalla

poliisin

ja

poliitikkojen

moraalikäsityksiä sekä väittämällä valtaapitävien edistävän ei-toivottuja ilmiöitä.

1

Puhun tässä työssä MV??!!-lehdestä, sillä analyysini koskee sivustoa kesällä 2017, eikä tammikuussa
2018 omistajan- ja nimenvaihdoksen MV??!!-mediaksi läpikäynyttä sivustoa.
2
Yle 2016a.
3
Sillanpää 2017.
4
Yle Valheenpaljastaja.
5
Nieminen 2018.
6
Facebook 2017.
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MV??!!-lehti nousi Suomessa merkittäväksi ilmiöksi ensi kerran syksyllä 2015, jolloin
sivuston kävijämäärät ja sen saama mediahuomio nousivat merkittävästi 7. MV??!!-lehti
ei täytä luotettavan median tuntomerkkejä8, mutta sillä ollut melko paljon
mediahuomiota, muun muassa perustajansa Ilja Janitskinin rikossyytteiden takia9.
MV??!!-lehti on nyt ollut olemassa lähes neljä vuotta ja pyrkinyt vaikuttamaan
suomalaiseen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, islamista, median käytännöistä ja
eliitin luotettavuudesta. Tähän mennessä kaikki sivustosta kuulleet jo varmasti tietävät
sen kannan Suomeen kohdistuvaa (humanitääristä) maahanmuuttoa kohtaan erittäin
kielteiseksi, ja etteivät sivuston kirjoittajat luota muihin medioihin. MV??!!-lehden
mukaan

massamediat

peittelevät

yhteiskunnallisia

ongelmia

ja

suojelevat

väkivallantekijöitä. Tämän vuoksi sivusto harjoittaa julkista häpäisyä, jossa vääränlaisina
nähtyjä ihmisiä mustamaalataan.
Monet MV??!!-lehden teemat, käsittelytavat tai siihen liitetyt termit eivät ole täysin uusia
ilmiöitä. Mikään materiaali ei ole syntynyt tyhjästä tai ole olemassa vain tyhjiössä, vaan
ne linkittyvät aina johonkin ja kantavat intretekstuaalisia merkityksiä. Analysoimalla
rajattua aineistoa MV??!!-lehden jutuista toivon pääseväni tarkastelemaan niiden
taustalla olevia käsityksiä ja osoittamaan niiden linkittymistä esimerkiksi Suomen
maahanmuuttokriittisen liikkeen historiaan.
Aineistoni koostuu 40 jutusta huhti-elokuulta 2017. Valitsemani jutut ovat olleet kunkin
hahmottamiseksi tarkastelin sen julkaisuja pidemmältä aikaväliltä, ja neljä kuukautta oli
mielestäni tarpeeksi vastaamaan tutkimuskysymykseeni. Keskittymällä luetuimpiin
sisältöihin pääsin selville siitä, mitkä asiat sivuston lukijat ja tekijät kokevat tärkeiksi ja
mistä näkökulmista he tarkastelevat esimerkiksi suomalaista yhteiskuntaa.
Tarkoitukseni on kuvata ilmiötä ja tulkita tutkimukseni kohdetta. Esittelen lukijalle
ainestoani, sen edustamia käsityksiä ja asenteita sekä tulkitsen niitä. Tavoitteena on
ymmärtää tutkimuskohteeni rakentuminen purkamalla se pienempiin osiin. Tutkimalla
yksittäistapauksia

ja

rajallista

ainestoa,

toivon

voivani

kokonaisuuksia sekä löytää toistuvia teemoja tai rakenteita.

7

Jantunen 2016a: 199-200.
Yle 2016a; Lappalainen 2016.
9
Yle 2016b; Harju 2018; Reinboth 2018a, 2018b.
8
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kartoittaa

suurempia

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole selvittää, mitkä kaikki asiat vaikuttavat suomalaisten
maahanmuuttoasenteisiin, miten suomalaista puoluepolitiikkaa pitäisi muuttaa tai miten
globalisaatio ja talouden tekijät ovat muovanneet yhteiskunnallista tilannetta. Näihin ovat
perehtyneet toiset tutkijat, ja esittelen hieman niihin liittyvää kirjallisuutta luvussa 1.3.
Tässä työssä käsittelen sellaisia kysymyksiä kuin kuinka sivuilla esitettyjä väitteitä
perustellaan, minkälaisia lähteitä niissä käytetään ja mitä taustaoletuksia käytetyt
diskurssit sisältävät. Tutkin siis osittain vakuuttavuuden luomista ja vakuuttamisen
keinoja. Monissa aineistoesimerkissäni kyse on tietyn ideologian värittämästä
todellisuuden tulkinnasta, jota esitetään usein totena, jopa todellisempana kuin joitain
muita tulkintoja. Vaikka käsittelen tässä tutkimuksessa MV??!!-lehteä kehystämisen ja
sosiaalisen rakentumisen teorioiden kautta, tarkoitukseni ei ole mitätöidä niitä ongelmia
ja uhkia, joita MV??!!-lehden käsittelemiin teemoihin liittyy. Analyysini kohdistuu
enemmänkin siihen, mitä tulkintoja ja johtopäätöksiä tapahtumista tehdään sekä kuinka
asioita esitetään.
Tarkoituksenani ei ole lähtökohtaisesti ole loukata ketään tai niinkään tarkastella
esitettyjen väitteiden totuusarvoa. Olen ensisijaisesti tutkimassa julkisesti saatavilla
olevia ja julkisiksi tarkoitettuja tekstejä, joiden kautta haluan kuvata ja taustoittaa
laajempia ilmiöitä (maahanmuuttopolitiikka, mediakentän muutos, mielipideilmastoon
vaikuttaminen) sekä muodostaa jonkinlaisen teorian kyseisten aineistojen sisällöistä ja
toimintaperiaatteista. Vaikka henkilökohtainen asenteeni aineistossa esitettyjä väitteitä
kohtaan on kriittinen, on tutkimukseni perimmäinen tarkoitus nostaa esille ennen kaikkea
internetissä olevan informaation ja mielipiteiden rakentuminen. Aihe on ajankohtainen,
ja käyttämiäni metodeja ja johtopäätelmiä voi soveltaa muihinkin sivustoihin tai
ideologioihin.

1.2. MV??!!-lehden esittely
MV??!!-lehti (alunperin Mitä Vittua??!! -lehti, tammikuusta 2018 alkaen MV??!!-Media)
on Ilja Janitskinin 25.8.2014 perustama sivusto, jonka alkuperäinen idea oli kritisoida
suomalaisen byrokratian oikkuja10. Sivuston nimi tulee Reijo Mäen Jussi Vares -kirjoihin

10

Kormilainen 2015.
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perustuvan Vares-elokuvan vitsistä, jossa haaveillaan uudenlaisesta ja räväkästä
julkaisusta, mutta samalla nimi kuvaa sivuston asennoitumista käsittelemiinsä aiheisiin11.
Ennen kaikkea MV??!!-lehti toimii julkaisualustana, joka julkaisee enemmän tai
vähemmän editoimaansa muualta kopioitua sisältöä, joka on sivuston tuottajien mielestä
heidän linjaansa sopivaa ja heidän lukijoitaan kiinnostavaa.
MV??!!-lehden agendaa on kuvailtu voimakkaan maahanmuutto- ja islaminvastaiseksi12.
Sivusto perustelee maahanmuuttovastaisia mielipiteitään esimerkiksi julkaisemalla
muualta otettuja, linjaansa sopivia tekstejä, artikkeleita, videoita, kuvia ja rikosuutisia.
Ylen tekemän kyselyn mukaan sivuston käyttäjät uskovat suvaitsevaisten toimittajien
levittävän monikulttuurisuuteen myönteisesti suhtautuvaa ideologiaa ja peittelevän
järjestelmällisesti maahanmuuttajien rikoksia. Epäilykset pohjautuvat muun muassa Ylelain seitsemänteen pykälään13 sekä perinteisten medioiden linjaukseen jättää rikoksista
epäiltyjen nimet ja kuvat julkaisematta journalistin ohjeiden mukaan.14
Janitskin puhui itsestään MV??!!-lehden päätoimittajana, mutta hän ei missään vaiheessa
tuonut esiin omaa toimittajakoulutustaan tai muuta ammattiin yleensä vaadittua perustaa.
MV??!!-lehteä tutkineet tahot määrittelevätkin sivuston valemediaksi, vastamediaksi
sekä poliittista propagandaa ja disinformaatiota levittäväksi alustaksi. Se kopioi muiden
tuottamaa sisältöä puutteellisin lähdetiedoin, julkaisee rikoksista epäiltyjen ihmisten
nimiä ja kuvia sekä irtisanoutuu Julkisen sanan neuvoston ohjeista. Vaikka sivusto kutsuu
itseään

lehdeksi

ja

pyrkii

jäljittelemään

perinteistä

mediaa,

se

loukkaa

yksityisyydensuojaa, ei tuota omaa sisältöään journalistisen työn tuloksena, eikä noudata
tekijänoikeuslakia.15 MV??!!-lehden sisällöstä on myös puhuttu disinformaationa ja
valeuutisina16. Valeuutisen piirteisiin kuuluvat tai voivat kuulua muun muassa
tarkoituksellinen valheellisuus, joka yritetään naamioida uutiseksi ja jota levitetään
pääsääntöisesti internetissä.17.

11

Mvlehti.net 2015: Mistä MV (aikaisemmin Mitä Vittua) sai nimensä?; Pääkirjoitus.
Haasio, Ojaranta & Mattila 2017: 115; Mäntymaa 2015; Ylä-Anttila 2018.
13
tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia
ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille (Laki Yleisradio Oy:stä, 3. luku, 7 §)
14
Mäntymaa 2015; Pöyhtäri 2018: 104-105; Ylä-Anttila 2018: 18-19.
15
Haasio et al. 2017: 102-104; Peltonen 2017.
16
Jantunen 2016a: 200; Haasio et al. 2017: 104; Ylä-Anttila 2018.
17
Haasio et al. 2017: 103.
12
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Sivusto on itse kuvannut agendaansa helmikuusta 2015 asti18

100%

joka myöhemmin täydentyi lauseella
journalismin erikoisjulkaisu, jota suvaitsevaisto ei tunnusta lukevansa.
aukeava teksti19 kertoo sivuston päämäärät pähkinänkuoressa:

Pääkirjoitus
Tervetuloa, uudistetun Mitä Vittua??!! -lehden pariin.
Hyvä kysymys Mitä Vittua-lehdestä sekä unelmapuheen sijaan on laskettava
vetonaulan hyötyjä.
Sivujen kävijämäärä yllätti meidät niin positiivisesti että olemme päättääneet viedä
julkaisuamme hieman pidemmälle. Keräsimme 22.1-22.2 .2015 ajalla 2 344 076
sivujen katselua Se on paljon ja kiitos siitä!
Haluamme tuoda Kansan tietoon omaa maatamme vallitsevat ylilyönnit.
Toivottavasti asioiden julkituominen edes auttaisi jonkin verran.
Edustamme vain ja ainoastaan Kansaa. Emme edusta mitään poliittista
ryhmää ja haluamme olla täydellinen vastakohta massa/valtamedialle.
Olemme yksityinen 100%.
Julkaisu on radikaali, suora, puolueeton ja kalastelee sellaisia jymy-juttuja mitä
mikään muu tiedotusväline ei tule koskaan julkaisemaan.
On sanottava että poliitikkojen ja muiden virkamiesten tekoset on välillä sellaista
verenpainetta nostavaa kaliiberia että toivottavasti voimme tuoda hieman
kontrastia näille asioille ja näkemyksille, jopa hymyäkin.
Miksi nimemme on Mitä Vittua??!!
Julkaisumme nimestä ilmenee suomalainen eniten käytetty sanayhdistelmä kun
kyseessä on joku enemmänkin taivasteltava tai tarkastelua vaativa asia. Siitä
nimemme tulee. Kirosanoja emme suosi muuten.
Luulemme että ainoa keino aiheuttaa keskustelua on saada nukkuvat ihmiset
hereille, niin sanotusti pää pois ahterista on tuoda juttuja muistakin lähteistä kuin
valtamedioista joita eliitti hallitsee.
Julkaisemme nimiä ja kuvia henkilöistä jotka omalla possuilullaan aiheuttavat
Kansalaisten olot vielä entistäkin tukalammaksi ja epämiellyttävimmäksi.
Toivomme että ihmiset osallistuisivat keskusteluihin kommenteilla, sillä juuri se
osoittaa ja on juuri se yksi askel siihen suuntaan että tulevaisuudessakin
uskalletaan tuoda asioita julkiseksi, ilman että se jää ahdistamaan omaan päähän.
Tulemme maksamaan tulevaisuudessa myös vinkkipalkkiota tiedoista mitkä on
muuten piilotettu Kansan ulottumattomiin,

18
19

Web Archiven arkistoidut versiot Mvlehti.netistä heinäkuulta 2015.
Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus.
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Tätä on tehty rakkaudesta lajiin.
Toivotamme erittäin hyviä lukuhetkiä, ja osallistumista keskusteluun!!
Terveisin: Uudistettu toimitus 22.02.2015

MV??!!-lehden ensimmäisessä julkaisussa Janitskin kirjoittaa sivuston olevan
perusteltu, kriittinen ja kantaa ottava media niin Suomen kuin muidenkin maiden
hänen mukaansa suomalaismediat eivät

todellisesta tilasta

uutisoi asioista totuudenmukaisesti20. Vuonna 2015 Janitskin kertoi uskovansa
suomalaismedioiden ottavan uutisensa yhdysvaltalaismedioista, jotka ovat juutalaisten
hallitsemia21. Toisaalta Janitskinin on epäilty vain käyttäneen hyväkseen poliittista
ilmapiiriä saadakseen sivustoltaan mainostuloja22.
Janitskin sanoo perustaneensa sivuston alunperin ihmisille, joita Suomen säädökset
ahdistavat23, ja aluksi nettisivulla käsiteltiinkin suomalaisen yhteiskunnan mielivaltaista
byrokratiaa24. Samalla Janitskin sai mainostettua omia rekrytointitarpeitaan25. Sivuston
painopiste kuitenkin vaihtui vuoden 2015 syksyllä, kun Eurooppaan tulevien pakolaisten
ja turvapaikanhakijoiden määrä moninkertaistui26. Tällöin sivusto alkoi täyttyä entistä
enemmän turvapaikanhakijoita, pakolaisia, maahanmuuttajia27, terrorismia ja islamia
käsittelevistä jutuista. Janitskin perusteli fokuksen vaihtumista vetoamalla kansalaisten
tiedottamisen puutteisiin yleisessä uutisoinnissa 28. Sinänsä MV?!!-lehden saama huomio
ei ole yllättävää, koska tutkimusten mukaan hyvin kontroversiaali, polarisoiva ja

20

Mvlehti.net 2014: TERVETULOA!
-- Ja sitten jos mietitään, kuka valtamediaa hallitsee, niin se on helppo rasti: mistä Suomen media
ottaa uutisensa? No Yhdysvaltain medioista, ja kuka niitä sitten hallitsee? No juutalaiset tietenkin. Eikä
(Kormilainen 2015)
22
Jantunen 2016a: 199-200.
23
Kormilainen 2015.
24
Esim. Mvlehti 2014: Pian jokainen ulkomailta tilattava lehti on ilmoitettava viranomaiselle!!!!;
Liikenneluvat pois 200 yrittäjältä ennakkoverojen takia??!!; Oletko sinä tietämättäsi poliisin papereissa?
Uuteen rekisteriin voi päätyä naapurin ilmoittamana!!!!
25
Mvlehti.net 2015: MV 1. vuosi takana, isot kiitokset lukijoille!; Tiedote koskien julkaisua
26
Eurostat 2018.
27
Maahanmuuttoviraston määritelmän mukaan nämä kolme termiä eroavat toisistaan, mutta MV??!!lehdessä näitä käytetään sekaisin keskenään. Virallisesti turvapaikanhakija on suojelua ja oleskeluoikeutta
vieraasta valtiosta hakeva henkilö, pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä
joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään
kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi, kun taas maahanmuuttaja on Suomeen (tai muuhun maahan)
muuttava henkilö. (Maahanmuuttoviraston sanasto)
28
Mvlehti.net 2015: Mistä MV (aikaisemmin Mitä Vittua) sai nimensä?
21
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äärimmäisyyksiin

taipuvainen

viestintä

menestyy

huomattavan

hyvin

verkon

huomiotaloudessa29.
Yhtenä käännekohtana sivuston historiassa pidetään maaliskuun 2015 julkaisua, jossa oli
kuva Helsingin Tapanilassa tapahtuneen raiskauksen vangitsemisoikeudenkäynnistä30.
Puoliminuuttisesta videosta otetussa pysäytyskuvassa tuntematon nainen näyttää
keskisormea kuvaajalle, joka videoi oikeudenkäyntiin tulevia henkilöitä. MV??!!-lehden
tulkinnan mukaan kyseinen nainen on syytetyn äiti, joka näyttää keskisormeaan
suomalaisille kiitoksena saamiensa tuhansien eurojen sosiaalituista. Vaikka kuvaan
esitetyt väitteet todettiin perusteettomiksi ja kuvan henkilö tulkiksi 31, kuva ja MV??!!lehti saivat huomattavaa julkisuutta. Samaisena vuoden 2015 maaliskuun ensimmäisellä
viikolla sivustolla kävi 817 000 ihmistä, mikä olisi tehnyt siitä Suomen seitsemänneksi
luetuimman sivuston, mikäli se olisi ollut virallisissa listauksissa mukana 32.
Aluksi Espanjassa asuva Ilja Janitskin vastasi Mitavittua.fi-sivustonsa sisällöstä yksin ja
-ajallaan ja

33

. Julkaisuista merkittävä osa

oli ja on yhä muilta nettisivuilta otettua materiaalia: sosiaalisesta mediasta löydettyjä
juttuja, rikosuutisia sekä poimintoja sekä blogitekstejä henkilöiltä, joita sivuston tuottajat
haluavat tukea34 . Joskus sivusto jakaa kirjoituksia akateemisen tutkinnon suorittaneilta
bloggaajilta35 tai julkisuuden henkilöiltä, kuten Paavo Väyryseltä36. Sivustolla esitetyille
näkemyksille saadaan enemmän painoarvoa lukijoiden silmissä, kun kirjoittajana on
tohtori tai maisteri37. Ajan kuluessa sivuston lukijamäärät kasvoivat, jolloin Janitskin
pyysi mukaan muitakin kirjoittajia38. Nimimerkkien takaa toimivien anonyymien
39

lisäksi sivustolle lisättiin heinäkuussa 2015 sivu, josta ylläpitäjille pystyi
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lähettämään sisältöä julkaistavaksi40 (ks. kuva1). Kuukautta myöhemmin Janitskin
kirjoitti sivuston jo nojautuvan vahvasti lukijoiden juttujen ja vinkkien varaan41.
Vuoden 2015 aikana sivuston saama julkisuus muissa medioissa kasvoi. MV??!!-lehti sai
syytöksiä mm. sananvapauden väärinkäytöstä, yhteiskuntarauhan rikkomisesta, häirinnän
ja loukkausten jatkumisen laajuudesta ja pitkäkestoisuudesta42. Poliittiset opiskelija- ja
nuorisojärjestöt

syyttivät

sivustoa

sitoutumattomuudesta

journalistin

ohjeisiin,

vihapuheen43 oikeuttamisesta, ennakkoluuloilla rahastamisesta, valheellisista uutisista
sekä vihan lietsomisesta vähäosaisia ja vähemmistöjä kohtaan44. Vuonna 2016 poliisi
kertoi

MV??!!-lehteen

liittyvien

rikosnimikkeiden

olevan

muun

muassa

kunnianloukkaus, törkeä kunnianloukkaus, tekijänoikeusrikos, henkilörekisteririkos,
yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja
rahankeräysrikos. 45 Sivusto on ollut suljettuna muutamankin kerran talousongelmien
takia, jotka aiheutuivat etenkin Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat SONK:in tammikuussa
2016 kutsuessa sivustolla mainostavia yrityksiä lopettamaan MV??!!-lehden rahallisen
tukemisen. Boikottiin liittyivät muidenkin puolueiden nuorisojärjestöt ja useat
suomalaisyritykset 46.
Janitskin on paitsi valittanut kohtaamansa negatiivisen julkisuuden raskautta47, mutta
myös ollut tyytyväinen sivustonsa saamaan näkyvyyteen 48. Sivustolla on myös otettu
kantaa rasismisyytöksiin (mm.
rasistinen. Se oli realisti

-lehden artikkeli ei ollut
49

) sekä syytöksiin valeuutisisten julkaisusta (

valhetta siellä ei ole kuitenkaan esitetty vilpillisessä mielessä. Jokainen mahdollinen
50

). Janitskin on myös

henkilökohtaisesti kieltänyt häneen kohdistuvat rasismisyytökset ja väittänyt sivustolla
julkaistun materiaalin olevan totta tai vähintäänkin vilpitöntä51. Sivuston jutuissa on myös
40
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Rämö 2016.
43
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käsitelty monesti vihapuhetta. Janitskin on esimerkiksi halunnut tehdä vihapuheesta koko
kansan omaisuutta ja on määritellyt sanan epämääräiseksi termiksi, jonka avulla isot
mediatalot ja poliitikot torjuvat heihin suunnatun kritiikin52.
Janitskin on toistuvasti kirjoittanut sivuston olevan vastavoima isoille medioille53. Hänen
kokee sivustonsa kohtaaman kritiikin johtuneen siitä, että MV??!!-lehti vei muiden
sivustojen ja medioiden lukijoita. Lisäksi hän uskoo sivustonsa osoittaneen perinteisten
medioiden valehtelevan, jonka vuoksi muut mediat aloittivat hyökkäyksen häntä vastaan.
Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa MV??!!-lehteä kutsutaan valemediaksi, ja Janitskin
kutsuu Suomen isoja mediataloja valhemedioiksi . Sekä Janitskin että sivuston nykyinen
omistaja irtisanoutuvat väitteistä, että sivusto olisi Venäjän rahoittama.54
Pääsivuston ohella MV??!!-lehteen kuuluu muitakin julkaisukanavia ja -alustoja. Vuoden
2016 helmikuussa sivusto avasi MV-blogit-nimisen blogialustan55, jonka lisäksi
sivustolla on ollut vuodesta 2015 asti oma keskustelufooruminsa. Toukokuussa 2017
MV??!!-lehden lähes 70 000 jäsenen Facebook-ryhmä poistettiin Facebookin käyttäjien
tekemien ilmiantojen perusteella56, mutta sivusto jatkoi sosiaalisessa mediassa
venäläisessä Facebookin vastineessa eli VK.com-palvelussa ja Youtube-videosivustolla.
MV??!!-lehdellä ehti myös olla oma suljettu Facebook-ryhmänsä, jossa esimerkiksi
haaveiltiin pakolaisten kuolemista ja johon kuului sivuston perustajan lisäksi suomalaisia
julkisuuden henkilöitä57.
Nettivaikuttamisen

ohella

Janitskin

aikoi

pyrkiä

vuoden

2018

Suomen

presidentinvaaleihin ehdokkaaksi, mutta hänen kampanjansa keskeytyi58. Joulukuussa
2017 Janitskin sulki MV??!!-lehden ja ilmoitti sivuston tarvitsevan uuden jatkajan tai
muuten se ei palaa enää. Syynä oli paitsi taloudellisen ja muun työtaakan jääminen hänen
harteilleen, mutta myös Janitskinin henkilökohtainen kyllästyminen kansallismielisten

52
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54
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ryhmien keskinäiseen kinasteluun. 59 Jatkaja löytyi, ja sivusto palasi saman vuoden
vuodenvaihteessa60.
Huhtikuussa 2018 Janitskin noudettiin Suomeen ja vangittiin epäiltynä kaikista niistä
rikoksista, joista häntä vaadittiin vangittavaksi. Hänen lisäkseen nimimerkkien takaa
sivustolla pitkään toimineita henkilöitä on poliisin mukaan aiheellista epäillä osin
samoista ja muista samaan rikoskokonaisuuteen liittyvistä rikoksista. Janitskin on
kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.61 MV??!!-lehden nykyisen omistajan, Juha Korhosen,
visiona on laajentaa sivusto yhdestä sivusta mediaperheeksi, johon on suunniteltu muun
muassa nettiradiota. Sivuston nimi muuttuikin omistajanvaihdoksessa MV??!!-lehdestä
MV??!!-mediaksi. 62
Alustana MV??!!-lehti sisältää muiden sosiaalisten medioiden tavoin mahdollisuuden
kommentointiin, joka tässä tapauksessa tapahtuu ihmisten henkilökohtaisilla Facebookprofiileilla. Tämä antaa paitsi käyttäjille mahdollisuuden keskustella ja käsitellä asioita,
mutta myös johtaa siihen, että (ainakin osittain) sivuston julkaisujen on tarkoitus
aikaansaada keskustelua, eli aiheuttaa tunnereaktioita. Kyse ei ole yksi-, vaan
kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta ja sen luomisesta. Vuorovaikutus ja käyttäjien
eriasteinen sitouttaminen onkin tärkeää MV??!!-lehdelle, sillä resonoivat eli sivuston
julkaisuja kommentoivat ja jakavat yksityishenkilöt osallistuvat toiminnallaan MV??!!lehden agendan levittämiseen. Sivusto ei olisi saanut tähän mennessä saamaansa
näkyvyyttä ja mediahuomiota ilman lukijoita, jotka uskovat siihen ja tekevät sen
näkyväksi lähipiireilleen verkossa ja arjessa. Onkin siis aiheellista kutsua sivuston
lukijoita käyttäjiksi63. Vaikka puhunkin heistä jatkossa ikään kuin yhtenä ryhmänä, on
muistettava, että MV??!!-lehden käyttäjien joukossa on myös niitä, jotka suhtautuvat
lehteen kriittisesti tai jopa paheksuen64.
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1.3. Aiempi tutkimus ja käytetty kirjallisuus
Aiempi tutkimus MV??!!-lehdestä on käsitellyt muun muassa sivuston lähdekäytäntöjä65
ja sen populistisia tietämisen tapoja66. Sivustosta on tehty myös sisällönanalyysiä
suomalaisia vastamedioita tutkineessa opinnäytetyössä67. Ei-akateemisessa tarkastelussa
sivustoa on tarkasteltu esimerkiksi kvantitatiivisesti68, sen käyttäjien mielipiteitä on
kerätty69, ja sivuston perustajaa, Ilja Janitskinia on haastateltu 70. Turun yliopiston
taloussosiologit ovat puolestaan tutkineet eri eduskuntapuolueiden kannattajien
suhtautumista eri medioiden luotettavuuteen ja mitanneet myös luottamusta MV??!!lehteen71.
Suomalaisen maahanmuuttokriittiseksi itseään kutsuvan liikkeen historiaa on esitelty
populaarissa teoksessa Maassa maan tavalla - Maahanmuuttokritiikin lyhyt historia72,
jossa nationalismin tutkija Milla Hannula käy läpi liikkeen juuret suomalaiseen
nationalismiin ja maahanmuuttoa vastustaviin liikkeisiin ja nettisivuihin. Vaikka teos on
laajemmille

yleisöille

tarkoitettu,

se

soveltuu

myös

tämän

tutkimuksen

taustakirjallisuudeksi. Toisena suomalaisen maahanmuuttokriittisen liikkeen näkökulmia
esittelevänä lähdeteoksena käytän Turun yliopiston sosiologian oppiaineeseen tehtyä pro
gradu -tutkielmaa Nuiven Suomi - Maahanmuuttokriitikoiden käsityksiä maahanmuutosta
ja suomalaisuudesta. Suomalaista maahanmuuttokeskustelua ja -asenteita on käsitelty
myös Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemassa Maahanmuuttajat suomalaisten
näkökulmasta
käsitelty

Asennemuutokset 1987-2007 -tutkimuksessa73. Maahanmuuttoasioita on

myös

Sisäministeriön

sivuilla,

maahanmuuttoasioiden

ammattilehti

Monitorissa, Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksissa, Siirtolaisuus-lehdessä ja Liikkeessä
yli rajojen -verkkosivustolla.
Muita MV??!!-lehteä sivuavia ja sen taustalla olevia teemoja käsittelevää lähdeaineistoa
ja aikaisempaa tutkimusta on löydettävissä laajalta skaalalta. Populismia ja

65

Haasio et al. 2017
Ylä-Anttila 2018.
67
Peltonen 2017.
68
Nieminen 2018; Peltonen 2017.
69
Mäntymaa 2015; Littunen & MIR Link 2015.
70
Nieminen 2018; Kormilainen 2015.
71
Koivula, Saarinen & Koiranen 2016.
72
Hannula 2011.
73
Jaakkola 2009.
66

11

mediapopulismia on tutkittu Suomessa ja maailmalla, ja tämän kentän tutkimuksista
käytän lähteissäni esimerkiksi Niko Hatakan ja Ruth Wodakin tekstejä 74. Myös
populistina itsekin tunnetuksi tullut Timo Soini on tehnyt aiheesta pro gradu tutkielmansa75, johon viittaan. Viittaan myös EVAn tekemään kyselyyn 76, jossa
kartoitettiin suomalaisten asenteita populismia kohtaan. Käytän myös muutamaa muuta
ei-akateemista tutkimusta77 hyödykseni, sillä niissä on muun muassa kysytty
suomalaisten mielipiteitä sellaisista teemoista, joita MV??!!-lehti käsittelee. Populismiin
liittyvästä länsimaiden ja länsimaiden kulttuurin rappiosta ja monikulttuurisuuden
haitoista ovat kirjoittaneet mm. kulttuurifilosofi Oswald Spengler78 sekä Suomessa Timo
Vihavainen79. Arvokonservatiivit ovat julkaisseet puheenvuoronsa suomalaisesta
maahanmuutto- ja muusta yhteiskunnallisesta keskustelusta kirjassa Mitä mieltä
Suomessa saa olla - Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit (2015)80.
Monikulttuurisuutta,

keskustelua

monikulttuurisuudesta

sekä

kansallisuutta

ja

tuntemattomien kohtaamista käsitteleviä teoksia on myös runsaasti. Näistä tukeudun
artikkelikokoelmiin Erilaisuus81 ja
monikulttuurisuudesta ja kritiikistä 82 sekä Sara Ahmedin kirjaan Strange Encounters83.
Näiden teosten arvomaailma ja käsitykset esimerkiksi kulttuurien pysyvyydestä tai
muuttuvuudesta ovat monilta osin MV??!!-lehden kanssa vastakkaisia, joten pyrin niiden
avulla tuomaan esiin lähinnä eri käsitysten taustoja ja laittamaan ne keskustelemaan
aineistoni kanssa.
Sivusto

on

mustamaalauskampanjoidensa

ja

voimakkaan

negatiivissävytteisen

uutisointinsa takia kytketty yleistyvään nettivihaan ja vihapuheeseen. Nettivihaa, sen
syitä ja uhreja on tutkittu Tampereen, Helsingin ja Turun yliopiston yhteishankkeessa
Online Hate and Harmful content

Cross-national Perspectives84. Vihapuheen ja
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sananvapauden suhteesta on tehty myös tapaustutkimuksia85 ja pro gradu tutkielma86.
Vihapuheen saamaa mediahuomiota käsitellään myös teoksessa Pakolaisuus, tunteet ja
media, joka tarkastelee Suomen pakolaiskeskustelua ja mediauutisoinnista vuodesta 2015
eteenpäin87.
MV??!!-lehden tutkimus on liitettävissä folkloristiikan tutkimuskenttään, sillä
esimerkiksi käsityksiä kansasta on tutkittu aiemminkin. Suomessa esimerkiksi Jyrki
Pöysä on teoksessaan Jätkän synty
itäsuomalaisessa folkloressa. Kansasta ja kansanomaisesta ajattelusta on kirjoittanut
Tutkimuksia suomalaisten

myös Satu Apo, joka sivuaa kirjassaan Naisen väki

kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta eliitin ja kansan vastakkainasettelua88.
Kansan konstruoinnista ja eliitin vastustamisesta tai sille vastakkaisena tahona
esiintymisestä ovat kirjoittaneet yhdysvaltalaiset Robert Glenn Howard ja Roger D.
Abrahams. Molemmat ovat tarkastelleet instituutiot ja eliitin haastavia vernakulaareja
toimijoita, ja käytänkin Howardin teoriaa internetissä toimivista vernakulaareista
auktoriteeteista89 analyysini tukena.
Metodologisesti tutkimukseni liittyy verkkoetnografiaan. Verkkoetnografiasta ovat
kirjoittaneet

muun

artikkelikokoelman

muassa

Turtiainen

nykykulttuurin

ja

Östman,

tutkimuksesta

jotka

kuten

ovat

toimittaneet

fanitutkimuksesta

sekä

kirjoittaneet yhdessä internet-etnografian etiikasta90. Käytän eettisten pohdintojen tukena
Turtiaisen ja Östmanin tekstejä verkkoetnografian etiikasta. Verkkoetnografian
metodologiaa esittelen kokoomateoksen Otteita verkosta: Verkon ja sosiaalisen median
tutkimuskentät91 pohjalta.
Kytken tutkimukseni sosiaalisen konstruktionismin teorioihin, joita sosiologi Ervin
Goffmanin

kehysanalyysi

täydentää

ja

tarkentaa

erinomaisesti.

Sosiaalisen

konstruktionismin teoriakirjallisuudesta viittaan Ian Hackingin teokseen Mitä sosiaalinen
konstruktionismi on?92ja Berger & Luckmannin Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen
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-kirjaan93. Hackingin teos antaa teorian pohjan ja Berger & Luckmannin kirja tarkastelee
sitä, kuinka yhteisöt rakentavat yhdessä jaettuja käsityksiä todellisuudesta ja totuudesta.
Goffmanin kirjassaan The Frame Analysis94 esittämät pohdinnat tavoista, joilla
tapahtumia tulkitaan ja muiden tulkintoihin vaikutetaan, lomittuvat samaan teemaan.
Kehysanalyysin suomenkieliset termit olen ottanut teoriaa aiemmin tutkineilta ja
käyttäneiltä95.
Erilaisten tulkintojen tekemisen ja vääristelyn vanavedessä on luontevaa myös puhua nyt
disinformaatiosta ja
valeuutisista. Käytän käsitteitä tutkineen suomalaisen informaatiosodankäynnin
asiantuntija Saara Jantunen kirjaa Infosota

iskut kohdistuvat kansalaisten tajuntaan

(2016) soveltuvin osin. Teos on populaari esitys informaatiosodankäynnistä ja keskittyy
etenkin

Venäjän

harjoittamaan,

suureen

yleisöön

kohdistuvaan

poliittiseen

vaikuttamiseen, mutta osa sen analyysistä on mielestäni sovellettavissa myös tämän
tutkielman käsittelemiin aiheisiin. Viittaan myös hänen samana vuonna ilmestyneeseen
artikkeliinsa, joka käsittelee netissä tapahtuvaa aggressiivista psykologista ja poliittista
vaikuttamista.

1.4. Eettiset ongelmat ja tutkijapositio
Verkkoetnografisessa tutkimuksessa on läsnä usein eettisiä ongelmia, jotka liittyvät niin
tutkimusaineiston

keräämiseen

kuin

henkilöiden

anonymisointiinkin.

Kun

tutkimusaineisto sijoittuu internettiin, voidaan sen arkaluontoisuutta pohtia niinkutsutun
nelikenttämallin pohjalta96. Mikäli materiaali on erittäin henkilökohtaista ja yksityisesti
jaettua, sen käyttäminen aineistona vaatii erityistä tarkkuutta ja luvan saamista sen
tuottajilta. Tällaista aineistoa voisi olla vaikkapa jonkun ihmisen blogipohjalla oleva
päiväkirja, johon pääsemiseksi tarvitaan salasana, tai syömishäiriöisten keskinäinen
keskustelu rekisteröitymisen vaativalla foorumilla. Toisessa äärilaidassa on täysin
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julkinen materiaali, joka ei sisällä yksityistä sisältöä. Tällöin aineiston käyttäminen on
eettisesti ongelmattomampaa, eikä sen käyttöön tarvitse yleensä pyytää erikseen lupaa.97
MV??!!-lehti sijoittuu nelikentän äärilaitaan, jossa materiaali on täysin julkista ja
julkiseksi tehtyä. Lisäksi lähes aina sivuston sisällöt on julkaistu jo muualla (Youtube,
iltapäivälehtien nettisivut, nettifoorumit, sosiaalinen media). MV??!!-lehti on tehty
julkiseksi sisällöksi ja sen tekijöillä, erityisesti sen perustajalla Ilja Janitskinilla, on
tarkoitus vaikuttaa Suomen yhteiskuntaan

aikoihan hän jopa pyrkiä presidentiksi. On

aiheellista uskoa sekä Janitskinin että sivustolle kirjoittavien henkilöiden ymmärtävän
heidän toimivan julkisella ja avoimella foorumilla. Osa sivuston kommentoijista ja lähes
kaikki juttujen kirjoittajista toimivat salanimien tai nimimerkkien takaa, mikä vahvistaa
tätä ajatusta. Tämän vuoksi en kokenut aiheelliseksi pyytää sivustolta lupaa käyttää sitä
pro gradu -työni aineistona.
En ottanut juttujen ohessa olevia kommentteja mukaan tarkasteluun, vaikka ne olisivat
antaneet viitteitä siitä, miten sivuston käyttäjät tulkitsevat julkaisuja. MV??!!-lehdellä voi
olla sellaisia käyttäjiä, jotka eivät ole ehkä tajunneet kirjoittavansa julkiselle sivulle tai
jopa lähettävänsä viestin omalla nimellään ja naamallaan varustettuna. Tutkimuseettisesti
niiden käyttö olisi siis hieman haastavaa, mutta ennen kaikkea ongelmaksi tuli
kommenttien valtava määrä (lähes 2000 kpl). Näiden syiden takia rajasin ne tarkasteluni
ulkopuolelle.
Halusin olla osallistumatta sivuston suorittamaan mustamaalaukseen, minkä vuoksi
kaikki sivuston negatiivisessa valossa esittämät henkilöt on anonyymisoitu. Sivuston
antama negatiivinen julkisuus ja mahdolliset oikeuden langettamat tuomiot ovat
kyseisille ihmisille varmasti riittävän raskaita, eikä minun tarvitse tallentaa heitä MV??!!lehden näkökulmasta nähtynä tämän tutkielman myöhemmille lukijoille. Esittelen kyllä
aineistoanalyysiluvuissa heihin liittyvät julkaisut ja niiden taustat, mutta samalla olen
häivyttänyt tarkimpia yksityiskohtia (mm. eksaktit tapahtumapaikat) siinä määrin kuin se
on ollut mahdollista ilman että tekstin ymmärrettävyys kärsii. Osa lukijoista saattaa silti
tunnistaa ja muistaa aineistossani käsitellyt tapaukset niiden muuallakin saaman
mediahuomion takia, mutta tähän en voi tutkijana vaikuttaa.
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Varmistaakseni

mustamaalattujen

henkilöiden

anonyymiuden,

en

viittaa

primääriaineistoni julkaisuihin niiden otsikoilla, jotka monissa tapauksissa sisälsivät
henkilöiden nimet. Sen sijaan sekä analyysissä että aineistoluettelossa jokaisen
primääriaineistoni artikkelin nimenä on keksimäni uusi, lyhyt otsikko. Taustoittaviin
artikkeleihin

ja

muuhun

sekundääriaineistoon

on

viitattu

normaalisti.

Alkuperäisaineistoni on tarvittaessa löydettävissä sivuston arkistosta jutun julkaisupäivän
ja -ajan perusteella, jotka ovat aineistoluettelossani. Mikäli sivusto pysyy jatkossakin
internetissä, ovat artikkelit aiheesta kiinnostuneiden löydettävissä. Tutkimusaineistoni
varmuuskopiot ovat lisäksi tutkijan hallussa. Aineistoa ei ole arkistoitu muun muassa
siksi, että siihen kuuluu juttuja Facebook-tileillään kommentoineiden käyttäjätietoa ja
runsaasti materiaalia, johon MV??!!-lehdellä ei ole tekijänoikeuksia98 .
Toisaalta olen jättänyt muutaman aineistoni videoissa esiintyvän henkilön nimet esille,
samoin MV??!!-lehden omistajien nimet. Ensiksi mainittujen tapauksessa kyse on siitä,
että nämä ovat aktiivisesti verkkojulkisuutta hyödykseen käyttäviä henkilöitä, jotka ovat
todennäköisesti itse lähettäneet toistuvasti omaa materiaaliansa sivustolle nimillään ja
kasvoillaan. Nämä henkilöt muun muassa tuottavat ja julkaisevat paljon videomateriaalia,
jossa he itse esiintyvät. MV??!!-lehden omistajat puolestaan ovat erottamaton osa
sivuston historiaa. He ovat myös olleet aktiivisesti paljon esillä sivustolla: Janitskin
kirjoitti toistuvasti omia mielipiteitään omalla nimellään sivustolle, ja uusi omistaja Juha
Korhonen on tehnyt monia Youtube-videoita, joissa hän haastattelee eri ihmisiä. Eli kun
viittaan henkilöihin tässä tutkielmassa heidän nimillään, he ovat julkisuudessa olevia
henkilöitä, joiden uskon tietävän ja hyväksyvän heidän kytkeytymisensä sivustoon.
Oman ongelmansa muodostaa lisäksi se, edustaako itse MV??!!-lehden sisältö lopulta
mitään yhtenäistä maailmankuvaa tai ideologiaa. Sivustolla on useita kävijöitä ja
sisällöntuottajia, jotka eivät tietenkään muodosta täysin yhtenäistä arvopohjaa
muodostavaa yhteisöä, vaikka he tuottaisivat, lukisivat ja kommentoisivatkin samoja
sisältöjä. Vaikka sivuston arvopohjan yhtenäisyyttä voi kyseenalaistaa, on jonkinlaisia
suuntaviivoja löydettävissä. Esimerkiksi monet MV??!!-lehden käyttäjät ja ylläpitäjät
kritisoivat isoja mediataloja niiden vasemmistolaisen, monikulttuurisuuteen positiivisesti
suhtautuvan ja liberaalin arvopohjan vuoksi 99. Tämän vuoksi edessä on eettinen dilemma:
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voinko käyttää löytämiäni teorioita aineistoon, mikäli aineistoni ei ota sitä tosissaan tai
hyväksy sen esittämiä väitteitä? Kannattaako aineistoani paheksuvaa lähdekirjallisuutta
edes käyttää?
Tutkijan vastuuseen kulttuurintutkimuksessa usein kuuluu pyrkimys siihen, ettei
tutkittavalle aiheudu tutkimuksesta haittaa. Aineistossa esiintyvät henkilöt voidaan
anonymisoida, eikä tavoitteena ole halventaa tutkittavaa yhteisöä. Tutkijan tehtävä on
lähtökohtaisesti tutkia, ei arvottaa. Mikäli tässä tapauksessa päädyn kutsumaan
tarkastelemaani aineistoa rasistiseksi ja vihapuheeksi tutkimuskirjallisuuteni kautta, olen
tutkijana määrittelemässä sitä, ketkä ovat hyviä ja ketkä pahoja ihmisiä. Tämä ei
luonnollisesti ole tutkimukseni tarkoitus. Kuitenkin tutkimuskohteesta kirjoittaessani
myös väistämättä tuotan ja määrittelen sitä ja tiettyihin metodeihin ja aineistoon
tarttumalla päädyn tiettyihin lopputuloksiin.
Tutkimuskohteen kunnioittaminen ei silti tarkoita sen empatisoimista tai pakonomaista
näyttämistä

positiivisessa

tarkoituksenhakuisesti

halua

valossa.

Käyttämällä

moralisoida

valitsemiani

tutkimuskohdettani,

vaan

lähteitä
teoria-

en
ja

lähdekirjallisuuden tarkoitus on auttaa aineistoanalyysissäni. Lähdekirjallisuus tuo
minulle tutkijana tarttumapintaa aineistossani oleviin näkökulmiin ja teemoihin sekä
mahdollistaa MV??!!-lehden sijoittamisen laajempiin keskusteluihin. Esimerkiksi
Maassa maan tavalla

maahanmuuttokritiikin lyhyt historia (Nikunen 2016) ja Nuivien

Suomi (Väisänen 2011) antavat perspektiiviä aineistooni avaamalla muun muassa
eurooppalaista

turvapaikanhakijoita

koskevaa

keskustelua

2000-luvun

alusta.

Monikulttuurisuutta, vihapuhetta ja populismia ja todellisuuden tulkintaa käsittelevät
teoriat ja teokset puolestaan syventävät analyysiä, mahdollistavat metodologisen
tarkastelun ja kytkevät tutkimukseni aiempaan akateemiseen perinteeseen. Aineiston
suhteuttaminen lähde- ja teoriakirjallisuuteen ei ole mielekästä, mikäli sillä pyritään
aineiston halventamiseen. Tämän vuoksi pyrin antamaan aineistoni määritellä myös itse
itseään.
Tutkimuksen edetessä jouduin paikantamaan itseni uudelleen ja uudelleen. En tee
tutkimusta tyhjiöstä, enkä voi olla neutraali. Vaikka tutkin MV??!!-lehteä ja pidän sitä
erittäin kiinnostavana, olen monissa arvokysymyksissä eri mieltä sen kanssa. Toisaalta
olen lukenut sitä tarpeeksi paljon tietääkseni sen käsittelevän myös todellisia tapahtumia,
vaikka sivustoa on syytetty disinformaation levittämisestä. Julkaisujen totuuspohjaa
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enemmän minua kuitenkin kiinnostaa se, kuinka materiaali on kehystetty vastamaan
sivuston omaa arvopohjaa, joka puhuttelee useita sivuston käyttäjiä. Tämä tutkielma on
syntynyt osittain halustani käsittää sivuston ja sen käyttäjien näkemyksiä, jotka eroavat
omistani.100
Taustaoletukseni ovat siis sivustoa kyseenalaistavia ja kriittisiä - kuten tieteellisessä
tutkimuksessa on tapana - mutta pyrin erottamaan tässä tutkielmassa selkeästi omat,
aineistoni ja lähdekirjallisuuteni näkemykset eri asioista. Nämä näkyvät muun muassa
sanavalinnoissani ja siinä, miten määrittelen aineistoani. MV??!!-lehden tapauksessa
muun

muassa

kansa ,

suomalainen

ja

maahanmuuttaja

ovat

vahvasti

arvolatautuneita ja jatkuvan uudelleenmäärittelyn kohteena olevia termejä. Sivuston
tulkinnat näistä termeistä eroavat esimerkiksi akateemisista käsityksistä, ja molemmat
muuttuvat ja joustavat käyttötilanteen mukaan. Omassa aineistossanikin on havaittavissa
epäjohdonmukaisuuksia termien käytössä, eikä niiden tarkkoja viittaussuhteita aina
selitetä lukijalle. Laittamalla ne lainausmerkkeihin tahdon osoittaa niiden merkityksen
rakentuvan sosiaalisissa konteksteissa ja toivon, ettei lukija ota näitä termejä
itsestäänselvyyksinä (tässä yhteydessä tai muutenkaan). Tutkijana minulla on
tutkielmassani kirjaimellisesti sekä ensimmäinen että viimeinen sana, eivätkä eettiset
pohdintani tai tutkijapositioni pääty tähän lukuun, vaan ne kulkevat kaikissa
sanavalinnoissani halki koko tutkielman.

2. METODOLOGIA JA TEOREETTISET VALINNAT
2.1. Tutkimuksen kulku
MV??!!-lehden tutkiminen sijoittuu folkloristiikan kentällä verkkoetnografian ja
verkkoyhteisöjen tutkimukseen. Sivuston antama aineisto ei ole tyypillisen folkloristinen
aineisto, mutta se sijoittuu nykyfolkloristiikantutkimuksen kenttään ja oppiaineen
tutkimustraditioon. Tavoitteena on, kuten verkkoetnografisessa tutkimuksessa usein101,
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tutkia verkossa olevia yhteisöä ja siihen kuuluvien vuorovaikutusta. Samalla tutkimus
asettuu etnografian perinteeseen tähdäten tutkijan ja tutkittavan näkökulmien
yhdistämiseen, jotta yksittäinen ilmiö voidaan nähdä osana laajempaa kontekstia102.
Aineistolähtöinen ja laadullinen tutkimus sekä niihin liittyvä metodien valinta ja
tutkimustapa istuvat folkloristiikan kentälle tutkimuskohteen erittäin yhteiskunnallisesta
luonteesta huolimatta, sillä folkloristiikan sisällä voidaan tarkastella monenlaisia ilmiöitä
ja aiheita.
Vaikka internet-tutkimuksen kenttä on ei-materiaalinen, jolloin perinteinen folkloristinen
kenttätyö ei ole mahdollista, siitä on löydettävissä perinteisen folkloristiikan
tutkimusaiheita. Vitsit, perinteet, kansanusko, rituaalit ja muut vanhat folkloren lajit ovat
siirtyneet verkkoon ihmisten mukana. Vaikka monien eri alojen tutkijat alkoivat tutkia
internet-ilmiöitä 1990-luvulla netin yleistyessä, folkloristiikan kentällä verkkotutkimusta
on ollut melko vähän. Tutkimuksen vähäisyyden syyksi on esitetty muun muassa netissä
olevan fakeloren ja folklore toisistaan erottamisen vaikeutta ja yksittäisten tutkijoiden
haluttomuutta ottaa vetovastuu alan viemisestä uuteen suuntaan. 2000-luvun mittaan
folkloristisia tutkimuksia internet-sisällöistä on tullut enemmän, mutta se vaatii vanhojen
käsitteiden, kuten folkloren, vernakulaarin ja perinteiden, uudelleenmäärittelyä ja
soveltamista.103
Internet mahdollistaa erilaisia folkloren tuotannon ja levittämisen prosesseja, jotka eivät
rajoitu perinteisen folkloren käsitykseen suullisesta leviämisestä. Samalla verkossa
syntyy folklorea, joka on mahdollista ainoastaan siellä. Tästä esimerkkeinä toimii muun
muassa roskaposti, joka on analogiajan vastineitaan anonyymimpää ja nopeammin
leviävää. Verkkotutkimus mahdollistaa uudenlaisen yhteisöjen tutkimuksen, jossa
voidaan tarkkailla vaikkapa kansanomaisia käsityksiä eri sanoista käyttäjien luomien,
wiki-pohjaisten nettisanakirjojen avulla. Internetissä tapahtuva folkloristinen tutkimus ei
pysty aina välttämättä tarkastelemaan ei-verbaalisia kommunikaation osa-alueita, kuten
puhujien sosiaalista asemaa tai yhteisön ryhmädynamiikkaa, mutta se kertoo silti
yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta ja itseilmaisusta.104 Vaikka tutkimus siis
keskittyisi internetiin, ovat sen kohteena edelleen ihmisten keskinäinen kanssakäynti,
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toiminta, tekstit ja kuvat. Internetissä tapahtuessaan niistä jää vain erilaisia jälkiä kuin
aiemmin.105
Tutkimusaineistona MV??!!-lehteen liittyy mielestäni samoja tutkimuksellisesti
kiinnostavia seikkoja kuin verkkokeskusteluihin. Kummankin avulla voidaan tutkia
ihmisten toimintaa verkossa, heidän mielipiteitään ja tietotarpeitaan. Molemmat ovat
myös omaehtoisesti tuotettuja ja tutkijasta riippumattomia, ja niiden käyttäjät ovat
määrittäneet, mitkä aiheet ovat tärkeitä.106
Verkkoetnografiassa internet voi olla tutkimuksen lähteen lisäksi sen väline, kohde, tai
paikka. En kuitenkaan ole havainnoimassa netissä tapahtuvaa ilmiötä osana sitä (internet
tutkimuksen paikkana), en tutki verkkoa sinänsä tai siihen liittyviä teknisiä seikkoja
(internet kohteena) saati käytä nettiä vain aineiston keruun apuvälineenä (internet
välineenä).

Koska

keskityn

tässä

työssä

verkossa

tapahtuvaan

ilmiöön

ja

vuorovaikutukseen, internet on verkkoetnografisin käsittein ilmaistuna tutkimukseni
lähde.107
Tarkastelen sivustoa laadullisen sisällön erittelyn keinoin. Sisällön erittelyllä pyritään
näyttämään aineistosta oleellinen ja kuvaamaan sen ilmisisältöä. Alussa perehdytään
tutkimusaiheeseen, jonka jälkeen voidaan valita ja kerätä analysoitavat aineistot.
Aineistoa tutkitaan ja luokitellaan tutkimuskysymyksen mukaan. Tehdyn luokituksen
perusteella aineisto avataan mahdollisimman johdonmukaisesti. Laadullinen sisällön
erittely pyrkii tutkimaan yksittäistä ilmiötä syvällisesti, joten se ei saavuta samanlaista
yleistettävyyttä kuten määrällinen sisällön erittely. Koska laadullisessa erittelyssä
pyritään ymmärtämään valittua ilmiötä ja asettamaan sen laajempaan kontekstiin, osa
aineistosta tehdyistä tulkinnoista voi silti olla sovellettavissa yleiselläkin tasolla.
Tutkimusta voidaan hyödyntää myös vastaavien tapausten tulkitsemisessa. 108
Koska tavoitteenani oli tuottaa akateeminen läpileikkaus sivustosta sisältöineen, en
esimerkiksi alkanut kartoittamaan verkkokyselyillä sen käyttäjien mielipiteitä tai tehnyt
haastatteluja. Sen sijaan tarkastelen yhteensä 40:tä julkaisua MV??!!-lehdestä. Pyrin
aineistorajauksellani saamaan selville sivuston lukijoita kiinnostavat julkaisut, juttutyypit
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ja aiheet. Keskityn siihen, millaisia juttuja sivustolla julkaistiin kesällä 2017, mitä ne
käsittelevät ja miten. Vastatakseni näihin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman hyvin
keskityn tarkasteluvälini luetuimpiin julkaisuihin.
Aloitin analyysini hakemalla toistuvia teemoja, piirteitä ja aiheita aineistostani. Kuten
laadulliseen analyysiin kuuluu, teemoittelin julkaisuja uudelleen ja uudelleen ja palasin
toistuvasti aineistoni äärelle, kunnes lopulta päädyin jakamaan julkaisut viiteen
pääluokkaan, joissa oli myös päällekkäisyyksiä 109. Jokaisessa julkaisussa oli nähtävissä
useampia aiheita ja teemoja, joita ne käsittelivät, mutta nähdäkseni ne palautuivat
kuitenkin näihin viiteen perusteemaan, jotka olivat mustamaalaus, maahanmuutto, rikos,
eliittikritiikki/instituutiot ja kuolema. Jokaista pääkategoriaa analysoidessani käytin
hyödyksi eri vaiheissa tekemiäni teemoitteluja ja aiemmilla lukukerroilla huomaamiani
aiheita ja näkökulmia.
Koska tarkastelin sivuston luetuimpia juttuja, ymmärsin myös omien lukukertojeni
vaikuttavan aineistoni muodostumiseen. Tämän välttääkseni en aktiivisesti lukenut
sivuston

julkaisuja

tarkkailuajankohtana,

vaan

selvitin

luetuimmat

julkaisut

tarkasteluväliäni ennen julkaistun artikkelin kautta. Tämä oli mahdollista, koska
luetuimpien juttujen tilasto oli nähtävissä kaikilla sivuston alasivuilla. Kun
tarkasteluvälini oli päättynyt, kopioin kaikki aineistoni muodostavat julkaisut koneelleni
analysoitavaksi. Jos julkaisuja on siis päivitetty aineistonkeruuni jälkeen (3.8.2017), ne
ovat jääneet tarkasteluni ulkopuolelle.
Olin lukenut MV??!!-lehteä jonkin verran jo ennen tutkielman aloittamista, ja tämän
alustavan tarkastelun perusteella olin alkanut etsimään lähdekirjallisuutta. Lähdeluettelo
saavutti lopullisen muotonsa aineistoanalyysin aikana, jolloin aineistosta nousseet teemat
pystyivät vaikuttamaan kirjallisuuden rajaamiseen. Koska MV??!!-lehti uutisoi monista
ajankohtaisista ilmiöistä ja tapahtumista, käytän näiden taustoittamiseksi useita
verkkolehtiä lähteinä. Verkkolehdet auttavat paitsi sivuston historian, mutta myös sen
ympärillä olevien teemojen käsittelyssä. Esimerkiksi populismia ja vihapuhetta koskevat
asiantuntijalausunnot ovat suurelta osin sanomalehtien verkkoartikkeleista, sillä
akateeminen tutkimus monista MV??!!-lehteen liittyvistä aiheista on vielä aluillaan tai
kesken.
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Tarkastelen sivustoa kehysanalyysin ja sosiaalisen konstruktionismin teorioiden kautta.
Teoriat käsittelevät tiedon ja tulkintojen rakentumista, eivätkä sen sisältöä, joten ne
antavat käsitteitä kohteen eri osien nimeämiseksi. Käytän aineistoni analysoinnissa
hyödykseni myös vernakulaarin, populismin ja disinformaation käsitteitä, jotka
mahdollistavat erilaisten ilmiöiden tunnistamisen ja erittelyn.

2.2. Sosiaalinen konstruktionismi

Kirjassaan Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen sosiologit Berger ja Luckmann
esittävät ihmisten jokapäiväisen todellisuuden olevan hyvin paljon seurausta omasta
ajattelustaan ja toiminnastaan. Heidän mukaansa käsitykset totuudesta ja todellisuudesta
rakentuvat yhteisöissä erilaisten prosessien seurauksena110. Tällä he viittaavat paitsi
yhteiskunnan

organisoitumiseen,

myös

pienempien

yhteisöjen

käsitysten

muodostumiseen. Kun vaikkapa jotain asiaa pidetään totena ja toistetaan tarpeeksi monta
kertaa, se normalisoituu. Samanmielisten toistaessaan keskenään samoja kaavoja niistä
tulee heille itsestäänselviä, vaikka ne haastaisivat muita käsityksiä todellisuudesta.111
Bergerin ja Luckmannin teos on yksi sosiaalisen konstruktionismin (ja tiedonsosiologian)
kulmakiviä. Sosiaalinen konstruktionismi pyrkii näyttämään, että väistämättömiltä
vaikuttavat asiat ovat sosiaalisia tuotteita. Konstruktionismin perusajatukset ovat jo
Platonin ja Kantin ilmiö-todellisuus-jaotteluissa ja teorian ydin on osoittaa eri asioiden
rakentuminen käsitteiden, käytäntöjen ja ihmisten vuorovaikutuksessa 112. Sosiaalisesta
konstruktiosta puhuttaessa voidaan tarkoittaa itse lopputuloksen (kuten luokittelun)
lisäksi myös itse prosessia (kuten luokittelun tuottamista).113
Koska sosiaalikonstruktionistinen tutkimus lähtee kyseenalaistamaan vallitsevia
asiantiloja, sen lähtökohtana on, ettei tutkitun asian tarvitse välttämättä olla olemassa tai
ainakaan olla sellainen, mitä se tällä hetkellä on. Tutkittu asia ei ole väistämätön, tai se,
millainen se nyt on, ei ole väistämätöntä seurausta asioiden luonteesta. Toisin sanottuna
ne sosiaaliset tapahtumat, jotka ovat luoneet ja muovanneet tutkittavan aiheen, olisivat
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voineet olla erilaisia. Itse asian olemassaolo tai sen ominaisuudet eivät ole siis
väistämätöntä seurausta asioiden luonteesta.114
Kun jotain asiaa kutsutaan sosiaalisesti rakentuneeksi, halutaan asettaa kyseenalaiseksi
sen itsestäänselvyys ja väistämättömyys. Yleensä tämä väite ei koske objekteja vaan
ideoita. Esimerkiksi Ruotsin talous tai sen budjettialijäämä ovat objekteja, jotka eivät ole
sosiaalisesti rakentuneita. Sen sijaan niitä koskevat ideat, joissa vaikkapa alijäämästä
tehdään monien elämää rajoittava uhka ja poliittisen päätöksenteon peruste, on
sosiaalinen konstruktio.115 Näin ollen myöskään luonnontieteellisiä väitteitä tai
tieteellistä tietoa sinänsä ei yleensä kyseenalaisteta116. Sen sijaan sosiaalinen
konstruktionismi käsittelee muun muassa kokemuksiamme ja tulkintojamme eri asioista,
niihin liittyviä käytäntöjä ja niitä koskevaa tietoa 117.
Objektit ja ideat

itse asiat ja ajatuksemme niistä

voivat vaikuttaa toisiinsa.

Vuorovaikutukselliset luokat muuttavat yksilöiden tapoja käyttäytyä tai ymmärtää itsensä
ja voivat vaikuttaa myös heidän ympärillä olevien ihmisten käytökseen 118. Tällaisia ovat
muun muassa sairastavat ihmiset: tieto heidän sairaudestaan ja sen kuvasta muuttaa
heidän käyttäytymistään viimeistään silloin, kun ihmiset heidän ympärillään alkavat
kohdella heitä kyseisen sairauden kantajina. Vuorovaikutteisiin luokkiin kuuluvat eivät
kuitenkaan ole yksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa, vaan he voivat myös itse vaikuttaa
siihen, millaiseksi heidän edustamansa luokka määritellään.119 Välinpitämättömät luokat
sen sijaan eivät välitä ihmisten niille luomista käsityksistä, eivätkä mahdollisissa
vuorovaikutustilanteissa ihmisten kanssa toimi tietyillä tavoilla tietäen mitä tekevät.
Muun muassa plutonium on välinpitämätön, sillä se ei ole tietoinen luokituksestaan, eikä
ihmisiä tappaessaan toimi tietoisesti. 120
Mikä on MV??!!-lehden tapauksessa sosiaalisesti rakentunutta? Yksittäisten julkaisujen
tapauksessa sosiaalisesti rakennettuja ovat tulkinnat, joita MV??!!-lehti ja sen käyttäjät
tekevät käsiteltävistä aiheista. Laajemmassa mittakaavassa sosiaalisesti rakentuneita ovat
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lähinnä ideat, kuten sivuston tavat käsitellä asioita, sanallistaa väitteensä ja oikeuttaa
toimintansa ja olemassaolonsa. Sivusto rakentaa kuvaa siitä, kuinka sen kritisoimien
tahojen ideat ja käsitykset ovat vääriä121 ja haastaa normeja kielenkäytöllään (mm.
)122. Kieli on yksi tapa legitimoida
toimintaa, sillä asioista ja ihmisistä käytetyt sanat määrittävät sitä, miten ne ymmärretään
ja miten niitä tulee kohdella123.

2.3. Kehysanalyysi

Sosiaalinen konstruktionismi on lähellä kehysanalyysiä, sillä molemmat keskittyvät
siihen, mitä ajatuksia ihmisillä on joistain tapahtumista. Sosiologi Ervin Goffman pyrki
kehysanalyysillään hahmottelemaan ymmärtämisen perustavanlaatuisia viitekehyksiä
(frame), joiden avulla yritämme käsittää tapahtumia. Tiivistetysti kyse on siitä, miten
tapahtumat voivat olla esimerkiksi väärinymmärryksiä, vitsejä, unia tai vahinkoja. Eri
ihmiset tarkastelevat samaa tapahtumaa eri näkökulmista, keskittävät huomionsa eri
asioihin ja heidän henkilökohtaiset intressinsä luovat erilaisia tulkintoja. Usein, kuten
MV??!!-lehden tapauksessa, tulkintoja luovat henkilöt, jotka eivät olleet osana
alkuperäistä tilannetta. 124
Tilanteita tulkitessaan ihmiset käyttävät yhtä tai useampaa kehystä, joita kutsutaan
primäärisiksi eli ensisijaisiksi. Ne ovat kehyksiä, jotka auttavat ymmärtämään tilanteita
antamalla niihin näkökulman tai lähestymistavan. Primääriset kehykset mahdollistavat
tilanteiden tunnistamisen, nimeämisen ja hahmottamisen. Tapahtumien tarkkailu on siis
paljon enemmän kuin pelkkää tarkkailua, koska tilanteiden katsomiseen liittyy niitä
ennen tapahtuvien asioiden otaksuminen ja nykyhetken tulkitseminen käytettyjen
kehysten kautta. 125
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Primääriset kehykset voidaan jakaa luonnollisiin (eng. natural) ja sosiaalisiin (social).
Luonnolliseen kehykseen kuuluvat sään kaltaiset ilmiöt, joissa ei ole tietoisia toimijoita
tai onnistumisia ja epäonnistumisia, vaan tapahtumat ovat ohjaamattomia ja alusta
mitään erityisasemaa, vaan ovat determinististen voimien kohteina. Sosiaaliset kehykset
sen sijaan sisältävät ohjattuja tapahtumia, joiden taustalla on tilannetta ohjaava älykäs
toimijan taustamotiiveineen ja päämäärineen. Sosiaalisessa kehyksessä oleellista on
ymmärtää tapahtumien ja henkilöiden motiivit ja tarkoitusperät.126 MV??!!-lehden
tapauksessa kaikki tapaukset sijoittuvat sosiaaliseen kehykseen, sillä huomio kohdistuu
ihmisten toimiin, joita tulkitaan (salattujen) motiivien kautta.
Monia tapahtumia voidaan tulkita kummankin primäärisen kehyksen kautta: lautapeleissä
nappulan siirtäminen on sekä fyysinen tapahtuma (nappulan paikka vaihtuu) että
sosiaalinen tapahtuma (siirto voi olla huolimaton tai taktinen). Se, mihin primääriseen
kehykseen ilmiö kuuluu, vaikuttaa tulkinnan ohella siihen, kuinka sitä kuvaillaan:
pelinappula voi liikkua pöydällä tai pelaaja voi tehdä ovelan siirron. 127 Sosiaalisiakin
tilanteita voidaan tulkita osittain luonnollisen kehyksen kautta, esimerkiksi jos henkilöt
sen
kehykseen, ne ovat yleensä sattumia tai virheitä. 128
Kehyksiä on mahdollista muuttaa eri tavoin. Yksi näistä on istuttaminen (keying), jossa
jo kertaalleen tulkittu asia istutetaan osaksi uutta kehystä, jolloin sen alkuperäisen
merkityksen ohelle tulee uuden kehyksen myötä muitakin merkityksiä. Esimerkiksi
aiemmassa tulkinnassa epäoleellinen esine tai henkilö voi nousta uudessa istutuksessa
tärkeäksi jonkin siinä koko ajan olleen ominaisuuden takia.129 Istuttamisen lisäksi
kehyksiä voidaan muuttaa väärentämällä (fabrications). Niihin liittyy vääräksi
osoittamista: se, mikä oli aluksi tulkittu jonakin, paljastuu joksikin toiseksi. Esimerkkejä
tästä ovat leikit ja juksaaminen.130
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Istuttamista ja väärentämistä voi tapahtua uudestaan ja uudestaan. Tilanteita voidaan
uudelleentulkita jatkuvasti, ja se on normaalia ja luonnollista. Esimerkiksi imurikauppias
voi imuroida asiakkaan mattoa osoittaakseen imurin tehon, mutta myös päästäkseen
sisään tämän taloon, ja asukas voi antaa demonstraation tapahtua, koska haluaa mattonsa
siistittävän. Yleensä kuitenkin sosiaalisia tilanteita tulkitaan oikein, koska sosiaalinen
elämä on järjestäytynyt sellaiseksi, jota ihmiset pystyvät ymmärtämään.131
Ihmiset voivat myös murtaa käyttämiään tulkintakehyksensä, jolloin heidän
osallisuutensa ja uskomuksensa muuttuvat. Tällöin aiemmin pätevältä vaikuttanut kehys
hylätään, eivätkä henkilöt ylläpidä enää tilanteeseen aiemmin soveltunutta käytöstään.
Kehyksiä voidaan murtaa esimerkiksi sanallisesti. Kehyksen murtaminen voidaan
ymmärtää myös sen korjaamisena, jolloin alkuperäisen kehyksen rikkoneet henkilöt
varauksella kuin alkuperäisessä kehyksessä, jolloin he voivat setviä muiden kehyksiä ja
rakentaa valheellisia kehyksiä luottamusasemassa.132
Kehyksien muuttaminen on mahdollista, sillä ne ovat lähtökohtaisesti haavoittuvaisia ja
niillä on omat rajoituksensa. Esimerkiksi leikin tai taistelun käsitteillä on tietyt
rajoitukset, jonka lisäksi osa tulkintakehyksistä vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Tästä
johtuen muun muassa vanhoja kirjoja saatetaan tulkita eri tavalla kuin niiden
julkaisuajankohtana. 133 Samaa ajatusta soveltaen voisi puhua myös käsitteiden, normaalin
ja sovinnaisen rajojen muutoksesta: se, mikä oli joskus sallittua, voi myöhemmin olla
luokiteltavissa rasismiksi tai vihapuheeksi.
Kehysten heikkoudet puolestaan voivat johtua esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin
liittyvistä aloituksista ja lopetuksista sekä kehysanoista. Sosiaalisiin tilanteisiin saattaa
sisältyä ennen ja jälkeen tapahtuvia asioita (social bracets), jotka vaikuttavat itse
tulkittavaan tilanteeseen. Jos katsoja ei ole tietoinen niistä, hän ei osaa suhtautua
tilanteeseen oikealla tavalla. Ihmisiä voidaan myös asettaa kehysansoihin (frame traps),
jolloin heidän sanansa ja tekonsa asetetaan väärään kehykseen, jossa kaikki henkilön
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yritykset korjata tilannetta vain toimivat häntä vastaan. Koska mikään ei auta, ansaan
laitettu henkilö ei pääse koskaan korjaamaan väärinkehystämistään. 134
Tapahtumien monitulkintaisuus saattaa aiheuttaa epäilyä. Epäily vaikuttaa muun muassa
siihen, millä tavalla ihmiset alkavat toimimaan tapahtumien perusteella. Yleensä
ammattilaisten,

kuten

monitulkintaisuudet

lääkäreiden,

annetaan

päättää

kehykseen

liittyvät

esimerkkinä vaikkapa kuolinsyytutkijan pyytäminen paikalle

toteamaan, mihin uhri kuoli. Monitulkintaisuus häiritsee ihmisiä, koska se aiheuttaa
epätietoisuutta ympärillä tapahtuvista asioista. Primäärisissä kehyksissä (sosiaalinen ja
luonnollinen) monitulkintaisuus on melko yleistä ja ratkeaa nopeasti, koska kehykset ovat
niin perustavanlaatuisia tavassaan jäsentää tapahtumia.135
Oleellinen kysymys kehystämisestä on tietenkin se, mitä tehdä, jos yksi ryhmä pitää
toisen ryhmän kehystä epäkelpona. Sosiaalisten kehysten pätevyyden tai epäpätevyyden
toteaminen on Goffmanin mukaan hankalaa, eikä eri kehysten vertailu hänen mielestään
ole mahdollista. Ongelma ei niinkään ole se, että joku tekee virheen, vaan jos virheet
osoittautuvatkin väärin kehystämiseksi, joka jatkuu systemaattisesti luoden lisää virheitä,
vääriä odotuksia ja vääränlaista toimintaa136.
Goffmanin analyysityökalut ovat sovellettavissa MV??!!-lehteen. Sivusto ei julkaise
muualta ottamaansa mediasisältöä sellaisenaan, vaan julkaisujen toimituksellista osuutta
usein kuvaa pyrkimys asioiden kehystämiseen ja tiettyjen näkökulmien alleviivaamiseen
sisällöstä137.

Kehystäminen

tapahtuu

MV??!!-lehden

tapauksessa

toistamalla

samankaltaisia kehyksiä jutusta toiseen. Kuten aiemmat sivustoa tutkineet ovat todenneet,
sivustolle rakennetaan kokonaisuuksia, jotka antavat halutun mielikuvan asioista.
Keinoina tähän toimivat muun muassa lähdemateriaalin merkityksen vääristäminen
liittämällä se uusiin asiayhteyksiin laittamalla alkuperäisen materiaalin oheen MV??!!lehden kirjoittajien omia oletuksia, vihjailuja tai tarkoitushakuisia kuvituskuvia.138
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2.4. Vernakulaari
Murtaakseen vanhoja ja luodakseen uusia kehyksiä, MV??!!-lehden on täytynyt saada
jalansijaa julkisessa keskustelussa. Sivuston suosion saavuttamisen takana on perinteisen
median vallan murtuminen, joka on tapahtunut uusien medioiden yleistyessä ja
monipuolistuessa.139 Tutkija Sinikka Sassin mukaan tiedonvälityksen pirstaloituminen on
johtanut siihen, että ihmiset organisoituvat itse keräämänsä tiedon ympärille rakentamaan
omia agendojaan140. Näiden pienempien ryhmittymien päämäärien puolestaan ei tarvitse
olla yhteneväisiä valtavirran kanssa. Totuuksien rinnalle voidaan rakentaa vaihtoehtoisia
teorioita ja totuuksia, jotka voivat kerätä laajojakin yleisöjä. Tämä mahdollistaa myös
normaalisti marginaaliin jäävien mielipiteiden vahvistumisen ja vakiintumisen, kun
ihmiset voivat saada internetin kautta isojakin yleisöjä.141 Muun muassa suomalaisen
maahanmuuttokriittisen liikkeen nähdään saaneen toden teolla alkunsa Suomen Sisun
keskustelufoorumeilta142.
Internetin tekniikka itsessään on suunniteltu sisältämään mahdollisuus vernakulaariin.
Verkon

osallistavat

sivustot,

kuten

blogit

tai

MV??!!-lehti,

mahdollistavat

kommunikaation, joka yhdistelee institutionaalista ja epäinstitutionaalista. Vernakulaarin
käsite auttaa ymmärtämään näitä netissä tapahtuvia diskurssien sekoittumia143. Tutkija
Robert Glenn Howard käyttää termiä viittaamaan diskurssiin, joka on olemassa
valtakulttuurin rinnalla ja siitä erillään. Vernakulaari ei tosin viittaa suuren yleisön
yleisesti jakamaan puhetapaan, vaan eri yhteisöillä on omat vernakulaarit diskurssinsa.144
Internetin nsimmäiset vernakulaarit toimijat tulivat 1990-luvun puolivälissä, kun firmat,
hallitukset ja muut instituutiot perustivat verkkosivustojaan ammattilaisten avulla. Ne
antoivat vertailukohdan aloittelijoiden ja harrastajien verkkosivuille, jotka erottuivat
niistä ominaisuuksiltaan ja olivat siten selkeästi vernakulaareja. Nykyään nettisivustojen
vernakulaareista piirteistä on tullut haluttuja, ja myös institutionaaliset toimijat laittavat
osallistavia elementtejä sivustoilleen.145
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Vernakulaarin käsite jakautuu

eng. subaltern vernacular) ja

yhteiseen vernakulaariin (common vernacular). Ensimmäinen näkökulma korostaa
vernakulaarien viestintämuotojen olevan mahdollisia instituutioita alempiarvoisille
ihmisille, jotka pyrkivät tulemaan kuulluksi vastavoimina instituutioille. Vernakulaarista
diskurssia käyttävät ihmiset voivat samaistua historiallisesti alistettuun ryhmään ja nähdä
tässä yhteydessä itsensä vaihtoehtona laajemmalle kansalaisyhteisölle. Näille ihmisille
epäinstitutionaalinen ilmaisu on keino voimaannuttaa vähemmistöryhmiä. He voivat
ottaa silti valtakulttuurista valikoituja piirteitä, joita he käyttävät yhteisöllisyytensä
ilmaisemiseksi.146
Yhteinen vernakulaari sisältää ajatuksen vernakulaarista jaettuna resurssina, joka nousee
yhteisön puheesta epäinstitutionaalisissa diskursiivissa tiloissa. Vernakulaari on tässäkin
tapauksessa vaihtoehto institutionaaliselle, mutta painopiste on puhetilanteissa, jotka ovat
arkisia ja yhteisiä kaikille. Vernakulaari on epävirallinen ja jaettu puhetapa, mutta
erillinen virallisista ja institutionaalisista diskursseista. Vernakulaarit puhetavat ovat
kaikkien saavutettavissa epämuodollisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Howard
kuitenkin huomauttaa, että sekä alemman että yhteisen vernakulaarin tapauksessa
yritetään saavuttaa valtaa instituutioiden ulkopuolelta kuvittelemalla todellisuutta
selkeämpiä rajoja institutionaalisen ja vernakulaarin välille.147
Ihmiset tunnistavat sisältöjä epäinstitutionaalisiksi joko sen tuottajien tai sisällön
perusteella. Jos sisällöntuottaja ei ole instituution edustaja, sisällön katsotaan olevan
epäinstitutionaalista. Tämä ei tietenkään ole aina mahdollista, jos esimerkiksi
mediaympäristössä toimii samanaikaisesti useita toimijoita, joista osa on institutionaalisia
ja osa epäinstitutionaalisia. Ihmiset voivat tunnistaa vernakulaarin myös sisällön
perusteella. Sisällössä voi olla lukijalle vihjeitä siitä, että kyseessä on instituutioille
vaihtoehtoinen

näkemys. 148

institutionaalisessa,

ja

Vernakulaari

vernakulaari

on

silti

kommunikaatio

on

pohjimmiltaan
itse

asiassa

kiinni
näiden

institutionaalisen ja ei-institutionaalisen hybridi: jotta jokin taho voi olla vaihtoehto
hallitsevalle taholle tai instituutiolle, täytyy instituution olla ollut aiemmin olemassa.149
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Käytännössä vernakulaaria toimintaa internetissä on esimerkiksi instituution tuottaman
sisällön kopioiminen ja kommentointi epäinstitutionaaliselle sivustolle. Pelkkä
institutionaalisen tekstin kopioiminen ei välttämättä riitä sen vernakulaariksi tekemiseen,
vaan myös kopioijan tarkoitusperät vaikuttavat. Kun teksti on liitetty osaksi eiinstitutionaalista sivustoa, jossa sitä myös kommentoidaan, alkuperäinen teksti saa
vernakulaareja sävyjä. Vaikka suurin osa sisällöstä olisi edelleen instituution tuottamaa,
tekevät edellä mainitut toimenpiteet siitä vernakulaaria

etenkin jos siihen liittyvä

kommentointi osoittaa kommentoijan olevan eri mieltä eli vaihtoehto instituutiolle.
Tällöin sisältö on jo selkeästi vernakulaarin ja institutionaalisen materiaalin hybridi ja
sisältää keskenään ristiriitaisten tahojen toimintaa. Vernakulaarit toimijat voivat käyttää
institutionaalisia tekstejä osoittaakseen oman, siitä poikkeavan näkökantansa.
Vernakulaari toimija voi kommentoida instituution tuottamaa sisältöä, ja lukijat osaavat
tunnistaa kyseisen kommentin vernakulaariksi, koska se eroaa mielipiteeltään siitä
tekstistä, jonka osaksi se on liitetty.150 Kehysteorian termein kyse on kehysten luomisesta
ja monitulkintaisten tilanteiden selittämisestä ilman ylempiä auktoriteetteja.

2.5. Populismista
Instituutioiden ja auktoriteettien haastaminen on tyypillistä populistisille toimijoille.
Yleisessä keskustelussa populismi jää helposti epäselväksi haukkumasanaksi, jolla
viitataan yleensä suuria yleisöjä kosiskelevaan, vilpilliseen poliittiseen puheeseen tai
yhteiskunnallista konsensusta haastaviin ryhmiin. Arkikielessä populismin piirteisiin
ymmärretään muun muassa yksinkertaiset selitykset monimutkaisiin ongelmiin,
kansankiihotus ja voimakas nationalismi. Akateemisessa tutkimuksessa sen sijaan
populismin määritelmiä ja tutkimustapoja on useita, eivätkä ne ole aina negatiivisia.
Populismi ei liity vain yhteen poliittiseen ryhmään, vaan sitä voi ilmetä erilaisissa
poliittisissa konteksteissa (kansalaisaktivismi, edustuksellinen demokratia) ja eri
painotuksin (globalisaatiovastainen vasemmistolainen populismi, äärinationalistinen
sosiaalikonservatismi). Kaikissa populismin määritelmissä on mukana ajatus siitä, että
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151

Akateemisessa tutkimuksessa populismia on tutkittu ideologiana, puhetapana ja
diskurssina sekä poliittisena tyylinä. Kun populismia määritellään ideologiana, se
tiivistyy neljään pääajatukseen, jotka ovat löydettävissä myös MV??!!-lehdestä:
I) jalo ja oikeamielinen kansa, jonka tahtoa populistit esittävät edustavansa
II) kansan itsearvoisen suvereniteetin toteutumattomuuden uhka
III) korruptoitunut eliitti
IV) eliitin kanssa liittoutuneet vaaralliset tai epäilyttävät ulkoiset ryhmät 152

Vaikka populismia voidaan tutkia diskurssina, ideologiana tai poliittisena tyylinä, tutkija
Niko Hatakka näkee tarpeelliseksi tarkastella ilmiötä yhtä aikaa näistä kaikista
näkökulmista. Populismin ymmärtämiseksi ei hänestä ole mielekästä erottaa populistisia
puheita ja tekoja populismista ajatusjärjestelmänä. Hatakka määritteleekin populismin
joka sisältää ajatuksen
kansaan ja eliitteihin jakautuneesta yhteiskunnasta, jossa kansan oletetun oikeutettu
itsemääräämisoikeus ei eliittien vallitessa pääse toteutumaan
puheteot tekevät todeksi kansaksi kutsuttua yhteisöä ja sen yhteistä tahtoa, jonka puolesta
populistiset toimijat esittävät taistelevansa. Populismi tuottaa siis yhteenkuuluvuutta ja
luo kuvaa yhtenäisestä kansasta, jolla on kuviteltu yhteinen arvopohja. Samalla se luo
viholliskuvia.153 Uhan luomisen vastapuolena on lupaus pelastuksesta ja vaaran
voittamisesta154 .
Populismi ei rajoitu pelkästään poliittiseen keskusteluun, vaan sitä on löydettävissä myös
journalismista ja mediakentältä. Poliittisen populismin tavoin myös median populismi
hakee helposti saavutettavaa suosiota155. Netissä julkaistun sisällön lukukerrat ja
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aiheuttamat tunnereaktiot vaikuttavat tutkitusti siihen, mitä sisältöjä uutismediat ja
toimittajat tekevät156.
EVA selvitti vuonna 2017 arvo- ja asennetutkimuksessaan, millaisia kasvualustoja
suomalaisten asenteissa löytyy populismille. Tutkimuksen mukaan suomalainen
populismi on jaettavissa nativistiseen (maahanmuuttovastaisuus) ja egalitaristiseen
(tuloerojen ja markkinatalouden vastaisuus). Näistä ensimmäinen on yleensä
oikeistolainen, kun taas jälkimmäinen on poliittisesti vasemmalla. Haarojen yhdistävänä
tekijänä on globalisaatiovastaisuus ja eliittikriittisyys, jotka ovat suomalaisen populismin
ydin. 157
MV??!!-lehti kuuluu tiukasti nativistiseen populismiin, joka on ollut pohjoismaisen ja
eurooppalaisen

populismin

pääsuuntaus

(poislukien

Välimeren

maat,

joissa

egalitaristinen populismi on yleisempää, mm. Syriza-puolue Kreikassa158). Suomalaiset
nativistit haluavat globalisoituvassa maailmassa Suomelle enemmän päätäntävaltaa, ja
Suomen sisällä kaipaavat vahvoja johtajia ja valtaa eliitiltä kansalle. He myös pitävät
nykyistä maahanmuuttoa liiallisena, eikä maahanmuuttajia tule heidän mielestään ottaa
lisää

taloudellisista

kuin

humanitäärisistäkään

syistä.

Eurooppalaisia

nativistispopulistisia puolueita ovat mm. Iso-Britannian itsenäisyyspuolue UKIP ja
Ranskan Kansallinen rintama. 159
MV??!!-lehden populismiin kuuluu kansanrakennusta, antielitistisyyttä sekä kansaan
kuuluvien ja kuulumattomien määrittelyä. Sivusto on ollut avoin siitä, että sen
160

.

Kansalaisuuden määrittelyä sivustolla on nähtävissä sen voimakkaan ulossulkevuuden
takia, jota se harjoittaa jatkuvalla huonon kansalaisuuden, ei-suomalaisuuden tai eihyväksyttävän kansalaisuuden representoinnilla161. Sivusto on ollut myös avoin
eliittikriittisyydestään jo pitkään sekä pääkirjoituksessaan 162 että perustajansa Ilja
Janitskinin kirjoituksissa ja haastatteluissa163.
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Sivuston populismiin liittyy myös nationalistisia piirteitä, johon viittaavat muun muassa
sivuston usein jakamat Rajat kiinni- ja Suomi ensin -mielenosoitusten suorat
verkkolähetykset164. On myös huomattava, että yksi merkittävä syy sivuston perustaja Ilja
Janitskinin poistumiseen sivuston ylläpidosta oli kyllästyminen kansallismielisten
keskinäiseen nahisteluun, kun heidän olisi hänen mielestään pitänyt yhdistyä165.
Poliittisesti MV??!!-lehden linjaa lähimmäksi sivusto on nimennyt halla-aholaisen
Perussuomalaiset 166, jota tutkijat pitävät populistisena, maahanmuuttovastaisena ja
nationalistisena puolueena167.
Mediapopulismia on toki ollut Suomessa aiemminkin. Muun muassa iltapäivälehtien tapa
kritisoida

eduskuntaa

ansaitsemattomia

etuja

tuomalla
on

esiin

kansanedustajien

malliesimerkki168,

jossa

väärinkäytöksiä

tunteisiin

vetoava

ja
ja

sensaatiohakuinen eliittikriittisyys näkyy. MV??!!-lehti ei myöskään poikkea muista
tutkituista populistisista nettiliikkeistä, sillä niidenkin identiteettityö keskittyy oikeassa
vastustajien ja valtavirran tiedotusvälineiden) väliseen vastakkainasetteluun 169. Vaikka
sivusto oli tullessaan poikkeuksellinen Suomen mediakentällä, sille on löydettävissä
yhtymäkohtia niin kotimaasta kuin muualtakin. Kun Suomeen saapui 1990-luvun alussa
satoja pakolaisia sisällissotaa käyvästä Somaliasta, media korosti kulttuurieroja ja
käsitteli islamia stereotyyppisesti170, mikä vaikuttaa yhä siihen, miten somalialaisiin
suhtaudutaan171 . Myös tällöin turvapaikanhakijoihin liitettiin mielikuvia rikollisuuden
lisääntymisestä, sosiaaliturvan väärinkäytöksistä ja sosiaalisista ongelmista 172.
MV??!!-lehden voimakkaan negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttajiin173 ei
myöskään ole uusi ilmiö. 1900-luvun suomalaisia nationalisteja olivat puhuttaneet
164

Esim. Mvlehti.net 2015: Rajat kiinni -Oulu livelähetys; Mvlehti.net 2017: Seuraa suorana: Suomi
Maidanin 48. päivä!
165
Janitskin 2017; Parkkonen 2017; Nieminen 2018.
166
MV-lehti on suhtautunut Perussuomalaisiin erittäin nuivasti kesäkuun puoluekokoukseen asti -- Kun
kesäkuun puoluekokouksen jälkeen seteliselkärankaiset petturit jättivät Perussuomalaiset-puolueen, niin
nyt voi sanoa, että halla-aholaisen Perussuomalaiset-puolueen ja MV-lehden arvopohjat ovat paljon
PS3.
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Haavisto 2017: 29, 40.
168
Heino 2006.
169
Holt 2015.
170
Isotalo 2015: 30-31.
171
Raittila 2009: 68.
172
Aden 2009: 25 26; Pietikäinen & Luostarinen 1996: 180 182; Sarlin 1999: 129 132.
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Huom. maahanmuuttaja viittaa virallisesti kaikkiin Suomeen muuttaviin henkilöihin, jotka aikovat asua
maassa pidempään, mukaanlukien siirtotyöläiset ja paluumuuttajat (Väestöliitto 2018a). MV??!!-lehden
fokus kohdistuu kuitenkin vain osaan siitä.
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Venäjän ja kommunismin luomat uhat sekä pakkoruotsi, mutta vuosituhannen vaihteesta
alkaen teemat keskittyivät Suomen maahanmuuttajaväestöön. Maahanmuuttokriittiseksi
itseään kutsuvan liikkeen nykyisen perustan loivat nettifoorumit, joissa samanmieliset
pystyivät verkostoitumaan ja jakamaan tietoa. Vuonna 1998 perustetun Suomen Sisun
vat monet MV??!!-lehdestäkin tutut
argumentit. Keskustelut Afrikasta ja Lähi-idästä tulevan maahanmuuton uhkakuvista,
kantaväestön määrällisesti syrjäyttävistä maahanmuuttajista sekä päättäjien, median ja
livat olemassa jo 2000-luvun
Sanomien tapaisten isojen medioiden ideologisesti yksipuoliseksi nähtyyn uutisointiin.174
Myös MV??!!-lehden halu toimia vastavoimana suomalaisille medioille ja niiden
oletetulle

maahanmuuttokriitikkojen

kirjoitusten

ja

maahanmuuton

ongelmien

sensuroimiselle oli Suomen Sisun tavoitteena 2000-luvun alussa175.
Poliittiseksi puheenaiheeksi maahanmuutto nousi Suomessa toden teolla vuoden 2008
kunnallisvaaleissa, ja vuosien 2008-2009 aikana maahanmuutosta tulikin julkinen
puheenaihe eri foorumeilla.176 Tällöin maahanmuuttoon nuivasti suhtautuvien itse
julkisessa keskustelussa177. Samoille vuosille ajoittuvat myös somalialaisten ja
irakilaisten turvapaikanhakijoiden määrän kohoaminen ja Suomen taloudellinen lama.
Vuonna 2009 julkisuuteen nousi myös suomalaisen maahanmuuttokeskustelun keskeinen
hahmo, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, jota käsittelevä uutisointi liittyi ennen kaikkea
hänen blogikirjoituksiinsa kohdistuviin rasismi- ja muihin syytöksiin.178 Myös Hallaahon blogin vieraskirjasta alkunsa saanut Homma-foorumi179 sai medianäkyvyyttä
2009180. Erityisen näkyvästi kielteinen asenne maahanmuuttajia kohtaan nousi Suomessa
vuoden

2011

eduskuntavaaleissa,

joissa

populistinen

ja

vahvasti

maahanmuuttovastaiseksi puolueeksi identifioitunut Perussuomalaiset sai suuren
vaalivoiton.181
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176
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Kuten Halla-aholle, myös MV??!!-lehdelle ja sen perustajalle Ilja Janitskinille hyvin
ongelmakeskeinen maahanmuuttouutisointi on tuonut paljon negatiivista mediahuomiota
sekä syytteitä kansankiihottamisesta ja rasismista182. Samoja syytöksiä ovat saaneet myös
muut maahanmuuttovastaiset poliittiset puolueet Euroopassa183 . Niin kutsutun
oikeistopopulistisen ikiliikkujan tavoin MV??!!-lehti on kuitenkin saanut vain lisää tuulta
alleen sitä mukaa kun isommat mediat ovat kritisoineet sitä. Tutkija Ruth Wodak 184 on
viitannut

oikeistopopulistisen

ikiliikkujan

käsitteellä

populistipoliitikkojen

provokatiivisiin ja etenkin rasistisiin lausuntoihin, joista tulee pitkäkestoisia
mediatapahtumia

jälkipuinteineen.

Kehystämällä

saamansa

syytökset

oikein

populistipuolueet pystyvät suureksi osaksi väistämään esimerkiksi rasismisyytökset185.
Globaalisti rasismia ja syrjintää koskevat syytökset kohdistuvat usein erityisesti
maahanmuuttovastaiseen oikeistopopulismiin, mutta kyseiset populistipuolueet ovat
vastanneet näihin uhriutumalla, syytökset kääntämällä tai vastakkainasettelulla. Näin
syytöksistä on tehty yhteisöä vahvistavia tai jopa sen toimintaa lietsovia. 186 Näin on
nähdäkseni käynyt myös MV??!!-lehden tapauksessa, sillä Janitskin on kirjoittanut
sivuston provokatiivisen tyylin olleen tietoinen valinta laajemman mediajulkisuuden
saamiseksi187, ja sivuston lukijat ovat kertoneet kasvavasta epäluulostaan Yleä ja muita
isoja mediataloja kohtaan 188.
MV??!!-lehti sai siis siihen kohdistuvilla syytöksillä lisää julkisuutta ja kiinnostuneita
lukijoita sekä pystyi kääntämään saamansa kritiikin (ainakin omiensa keskuudessa)
omaksi

voitokseen.

Suututtamalla

halveksumansa

tahot

se

saa

oikeutuksen

olemassaololleen ja vahvistuksen sille, että se toimii oikein. Negatiivinen julkisuus toimii
samalla tavalla populistipuolueiden tapauksessa: eliittikriittisten populistipuolueiden
kannattajien on helppo tulkita tiedotusvälineet osaksi eliittiä, jolloin kielteinen julkisuus
on osoitus poliittisesta painoarvosta ja siitä, että populistit ovat oikealla asialla189.
Samanlaista tarkoitushakuista kehystämistä, kuten eliitinvastaisuutta, voidaan sisällyttää
muuten tavallisten tekstien yhteyteen, josta lisää luvussa 4.
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Kiinnostavaa on, mitä MV??!!-lehti haluaa pohjimmiltaan ajaa. Tutkijoiden mukaan
populistiset toimijat käyttävät verkossa saamaansa julkisuutta viestiäkseen edustamansa
kansan kanssa, kehittääkseen jaettuja puhetapoja ja yhteisöllistä identiteettiä sekä
saadakseen ihmisiä poliittiseen toimintaan.190. Nämä ovat tavalla tai toisella nähtävissä
MV??!!191

.

Sivusto

on

myös

ollut

luomassa

ja

ylläpitämässä

anastoa192.
Rasismisyytöksistään huolimatta oikeistopopulistista verkkotoimintaa niin Suomessa
kuin maailmallakin on vaikea kitkeä, sillä se ei yleensä ole sinänsä laitonta, eikä
sosiaalisen

median

palveluilla

ei

ole

ollut

riittäviä

taloudellisia

motiiveja

maahanmuuttovastaisten liikkeiden kitkemiseksi193. Viime vuosina suuryritykset ovat
alkaneet

painostamaan

sosiaalisen

median

alustoja

vihapuheen

ja

rasismin

vähentämiseksi194, ja muun muassa Facebook aikoo jatkossa suosia enemmän luotettavia
uutissivustoja195 . Tämän ohella erilaiset faktantarkistus- ja valheenpaljastussivustot sekä
vihapuheen vastainen työ ovat lisääntyneet 196.

2.6. Informaatio ja disinformaatio
Faktantarkistus, valeuutiset ja vihapuhe mainitaan usein puhuttaessa disinformaatiosta ja
informaatiosodasta. MV??!!-lehden on todettu kehystävän, yksipuolistavan ja
kehystävän julkaisemaansa tietoa197. Sivusto vastaakin sotatieteiden tohtori Saara
Jantusen

määritelmää

informaatiosodankäynnistä.

Jantusen mukaan vaike

Informaatiosodankäynti

pyrkii

olipa kyse sitten tilannekuvan

hämärtämisestä tiedon määrällä, disinformaatiolla tai tietosuluilla, toimittajien
ammattitaidon kyseenalaistamisesta, heihin kohdistuvista lokakampanjoista uhkailusta
190
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tai väkivallasta
kuinka heitä arvioidaan. Koska joukkoviestimien ajatellaan olevan perinteinen keino
vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja taistella yleisöistä, niihin ja niiden toimittajiin
pyritään vaikuttamaan. 198
MV??!!-lehdestä on julkisessa ja akateemisessa keskustelussa puhuttu disinformaatiota
levittävänä sivustona199. Disinformaatio voidaan jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin, jotka
, totuuden ja valheen yhdistely sekä täysin valheellinen tieto.
- ja
maailmankuvaa saadakseen aikaan vääristyneen käsityksen todellisuudesta. Tällainen
sisältö on disinformaatiota lähinnä käyttötarkoituksensa takia. Disinformaation toinen
tyyppi, totuuden ja valheen yhdistely, pyrkii samaan lopputulokseen, mutta tällä kertaa
paitsi jättämättä asioita kertomatta, myös lisäämällä mukaan valheellista sisältöä. Kolmas
tyyppi on täysin valheellinen tieto, jossa ei ole enää totuutta mukana lainkaan.
Propagandan käsitteillä ilmaistuna kyseessä ovat valkoinen, harmaa ja musta
propaganda.200
Monesti lokauskampanjan kohteena ovat yksityishenkilöt ja asiantuntijat, jotka
myös suureen yleisöön ja
päätöksentekoon. Kyse on tilanneymmärryksestä, ja siihen vaikuttaminen tapahtuu
vastapuolella oleviin asiantuntijoihin vaikuttamalla tai kyseenalaistamalla heidän
ammattitaitonsa, motiivinsa ja henkilöytensä. Tilannetta koskevan tiedon eli
tilannetiedon tapauksessa sen sijaan keskitytään tiedon kiistämiseen tai kumoamiseen
vasta-argumentein. 201 Tiivistetysti voidaan sanoa, että tilannetietoa vastaan käydään
vasta-argumentein, kun taas tilanneymmärrystä vastaan käydessä hyökätään tulkintoja
esittävien ihmisten kimppuun.
Jantusen mukaan informaatiosodan keskellä ihmiset kokevat olevansa pakotettuja
valitsemaan puolensa, vaikka käsitellyt asiat eivät liittyisi heidän normaaliin elinpiiriinsä
lainkaan. Yleisölle tulee tarve saada tietoa, todisteita ja faktoja asioista, joista he tietävät
niin vähän, että eivät lopulta pysty olemaan kriittisiä saamaansa tietoa kohtaan.
Heinäkuussa 2014 tapahtunut malesialaisen lentokoneen alasampuminen aiheutti
198

Jantunen 2016a: 117-118.
mm. Jantunen 2011: 199-200; Haasio et al. 2017: 104.
200
Jantunen 2016a: 141; tarkempaa määrittelyä varten ks. Karlowa & Fisher 2013.
201
Jantunen 2016a: 34-35.
199

37

esimerkiksi keskustelua siitä, mikä taho koneen oli pudottanut. Tilannetta seurasi laaja
mediauutisointi, jossa eri osapuolet esittivät omia todisteitaan ja kiistivät toisten väitteitä,
ja Suomessakin mediakuluttajat joutuivat arvioimaan mm. ukrainalaisen hävittäjän
maksimilentokorkeutta ja sitä, miten ukrainalaisseparatistien hallussa olevat BUKohjuslavetit toimivat.202 Ihmiset ajautuvat informaatiosodassa tilanteisiin, joissa heiltä
odotetaan päätösten tekemistä, mutta heillä ei ole tarpeeksi tietoa järkevien ratkaisujen
tekemiseksi.
Puolen valitsemisen ja epätietoisuuden ristiriitaiset paineet kohdistuvat myös
suomalaiseen

maahanmuuttokeskusteluun.

Vuoden

2016

tutkimuksen

mukaan

suomalaisten on vaikea ottaa kantaa turvapaikka-asioihin. Vastaajista jopa kolmas vastasi
mo

saa sanoa

merkittävimmistä

suomalaisten

ongelmista

turvapaikka-asioista

koskevissa

keskusteluissa on tiedonsaannissa, sillä ihmisillä on hankalaa ottaa kantaa eri
viranomaisten tiedottamisen selkeyteen tai puolueettomuuteen. Puolueellisuudesta
epäillään myös tiedotusvälineitä, minkä uskotaan lisäävän spekulointia ja keskustelun
ajautumista ääripäitä kohti. Tämän vuoksi viranomaisilta toivottiin nopeaa puuttumista
sosiaalisessa mediassa liikkuviin perättömiin huhuihin.203
Lopulta informaatiosodankäynnissä ei pysty toimimaan oikein tai järkevästi. Varsinkin
jos todisteita ja vastatodisteita esitetään, päätöksenteon perusteiden löytäminen on
mahdotonta. Tiedollinen ristiriita voi myös johtaa sellaisen tiedon suosimiseen, joka
vahvistaa omia toiveita ja maailmankuvaa. Tiedosta tulee tällöin ennen kaikkea
psykologista, ja eri tahot pyrkivät pelkän tiedon välittämisen sijaan herättämään
tunnereaktioita yleisössä. Tämä näkyy siinä, mitä aiheita käsitellään ja miten. 204
MV??!!-lehden poliittisen populismin ohella voidaan puhua siis myös§ populistisesta
tietämisestä, eli että on olemassa salattua tietoa, jota valtaapitävät eivät halua julki, mutta
jonka löytäminen vaatii omistautumista. Tämän näkemyksen mukaan sekä eliitin valta
että tieto pitäisi haastaa, sillä muuten he johtavat kansaa harhaan. Sivuston esittämä
counterknowledge) on siis sekä poliittista että salaliittoteorian kaltaista. 205
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3. AINEISTON ESITTELY
3.1. Aineiston muodostaminen
MV??!!-lehdellä on valtava juttuarkisto206, johon on listattu kaikki sivuston julkaisut sen
perustamisesta (25.8.2014) alkaen207. Sivuston julkaisutahti on erittäin tiivis: pelkästään
nelikuukautisen tarkkailuvälini aikana sivustolla julkaistiin yli 4000 juttua eli noin 33
julkaisua päivässä. Jokaisesta julkaisusta löytyy sen julkaisuajankohta, lukukerrat,
kommenttiosio, tieto siitä, kuinka moni on suositellut juttua yhteisöpalvelu Facebookissa,
ja monesti myös jutun MV??!!-lehteen laittaneiden henkilöiden nimet tai nimimerkit.
Sivuston alalaidasta löytyy myös luetuimpien juttujen lista, joka näyttää kymmenen

Sivuston julkaisutahti on mahdollinen, koska kaikki tapahtuu internetissä. Tämän
ansiosta materiaalia voidaan julkaista vuorokauden ympäri ja sisältöä voidaan nopeasti
kopioida muilta nettisivuilta. Sivuston uutissivustoja matkiva formaatti208 voi olla osasyy
sen suosiolle, sillä käyttäjiltä ei odoteta pitkien puheenvuorojen ketjujen lukemista kuten
keskustelufoorumeilla. Niinkutsuttu lurkkaaminen eli internetin sisältöjen selaaminen
ilman niihin osallistumista on yksi netinkäytön suosituimpia muotoja 209, ja MV??!!lehden uutismediapohjaa matkiva formaatti tekee sen helpoksi.
Aineistoni koostuu yhteensä 40 MV??!!-lehden julkaisemasta jutusta. Lisäksi käytän
sekundääriaineistonani sivustolta keräämiäni artikkeleita vuosilta 2015-2018, jotka
käsittelevät muun muassa sivuston historiaa ja taustoittavat sen ideologiaa ja syntyä.
Primääriaineiston muodostuksessa käytin hyväkseni sivuston mahdollisuutta selata
suosituimpien julkaisujen listaa ja seurasin sivustoa vuoden 2017 huhtikuusta
heinäkuuhun tallentaen jokaisen kuukauden kymmenen luetuinta juttua.
Päädyin tarkastelemaan luetuimpia sisältöjä, koska halusin antaa aineiston itse ohjata
mahdollisimman paljon valintaansa. Aineiston olisi voinut muodostaa myös tykätyimpien
tai kommentoiduimpien juttujen perusteella, mutta lukukertojen runsaus oli mielestäni
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helpoin ja yksinkertaisin rajausmetodi. Pohdin myös sivuston Facebook-sivun
käyttämistä apunani aineiston muodostamisessa tai tutkimisessa, mutta se poistettiin
alkukesällä 2017.
On mahdollista, että tilastoja olisi peukaloitu ylläpidon tai muun tahon toimesta, mutta
pidin sitä epätodennäköisenä. Lukukertojen määrään on voitu myös vaikuttaa jakamalla
aineistoni julkaisuja sosiaalisessa mediassa, mutta tähän perehtyminen olisi vaatinut
aivan oman tutkimuksensa. Sivuston todella tiuhan julkaisutahdin takia ei ollut
mielekästä käyttää ajallista rajausta aineiston koostamiseksi. Ajallinen rajaus, esimerkiksi
päivän tarkkailujakso, ei olisi mielestäni myöskään kuvannut tarpeeksi hyvin sivuston
käyttäjien kiinnostuksen kohteita eli sitä, minkä materiaalin perässä sivustolle tullaan.
Koostamalla aineistoni sivuston luetuimmista julkaisuista saatoin tarkastella sitä, mitkä
teemat ja aiheet MV??!!-lehden lukijoita kiinnostivat.
Kävin sivustolla ensimmäisen kerran syksyllä 2015, mutta idea sivuston tutkimuksesta
jalostui vähitellen. Huhtikuu 2017 oli ensimmäinen mahdollinen aika aloittaa aineiston
kerääminen, koska silloin tutkielman vaatimat pohjatyöt olivat tarpeeksi vahvoissa
kantimissa. Neljänkymmenen julkaisun yläraja riitti arvioideni mukaan vastaamaan
tutkimuskysymykseeni. MV??!!-lehdellä on melko tunnistettava tyyli, johon kuuluu
rajallinen määrä juttuaiheita, joita tarkastellaan tietyistä näkökulmista210. Neljäkymmentä
julkaisua käsittävä aineisto ei tietenkään pysty kattamaan sivuston koko kirjoa, mutta
varmasti antaa riittävän hyvän kuvan siitä, millaisesta julkaisusta on kyse ja mikä heidän
painopisteensä oli kesällä 2017.
Rajatessani aineiston koskemaan kulloisenkin kuukauden luetuimpia juttuja sain toisaalta
analysoitavakseni vain pienen osan siitä materiaalista, minkä vuoksi sivustolle tullaan.
Päivän ja viikon luetuimmissa jutuissa vaihtuvuus on suurempaa ja niiden avulla olisi
helpompaa analysoida pienempiä trendejä sivuston kävijöiden keskuudessa. Tällöin
riskinä olisi ollut kuitenkin samojen juttujen esiintyminen moneen kertaan aineistossani
sekä samaan yksittäiseen tapahtumaan liittyvien juttujen suuri määrä. Kuukausien
luetuimpia julkaisuja tarkastellessani toivoin siis pääseväni kiinni monipuolisimpaan
tarjontaan ja lukijoita eniten kiinnostavimpiin aiheisiin. Samalla kuukausittainen
tarkastelu toi esiin ehkä hieman eri käyttäjäkunnan maun kuin viikko- tai päivätarkastelu.
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Vaikka toivoin ainestorajauksellani saavuttavani monipuolisen otannan eri juttutyypeistä,
olivat

jotkin

aiheet,

kuten

MV??!!-lehden

vakioaihe

seksuaalirikokset

ja

raiskausuutiset211 , olivat aineistossani vähemmistössä. Sen sijaan aineistooni päätyi
vastoin ennakko-odotuksiani useampia julkaisuja yksittäisten tapausten ympäriltä.
Esimerkiksi

erään

turvapaikanhakijoiden

palautuksia

vastustaneen

henkilön

edesottamuksia käsitteleviä julkaisuja oli kymmenen 40:stä jutusta. Lisäksi yhteen
koulukiusaamistapaukseen ja eduskunnassa vaikuttavan poliitikon ympärille keskittyviä
julkaisuja oli kutakin yhteensä viisi kappaletta. Aineisto siis osoittaa, että sivusto
keskittyy välillä nimenomaisten henkilöiden ja tapausten perinpohjaiseen ruotimiseen
omasta näkökulmastaan, minkä lisäksi lukijat myös kuluttavat paljon tällaista sisältöä212.
Sisältö
Video
Valokuva
Kuvankaappaus
Valokuva*
Musiikki / video
Yhteensä

n
12
11
8
8
1
40

%
30,0 %
27,5 %
20,0 %
20,0 %
2,5 %
100,0 %

Tekstin ohella aineistoni sisältää videoita, valokuvia, ruutukaappauksia ja musiikkia (ks.
taulukko1). Videoita oli 12 julkaisussa 40:stä ja ne olivat usein tallenteita suorista
nettilähetyksistä (live stream), joissa käsiteltiin esimerkiksi kunnallispolitiikkaa ja
maahanmuuton seurauksia Suomessa. Usein videoita käytettiin evidenssinä esitetyille
väitteille, eli niiden avulla näytettiin tekstissä kerrotut asiat tosiksi - jotta voi esittää
syytteitä, pitää pystyä esittämään uskottavia todisteita. Osa aineistooni päätyneistä
videoista oli yli tunnin mittaisia, ja on hankalaa sanoa, olivatko sivuston kävijät katsoneet
kyseisiä videoita alusta loppuun vai valikoiden. Tämä vaikuttaa siihen, millaisia
johtopäätöksistä teen videoiden noususta luetuimpien julkaisujen joukkoon: katsovatko
MV??!!-lehden lukijat aktiivisesti yli tunnin mittaisia suoria lähetyksiä heistä
kiinnostavista aiheista, vai ovatko kyseisten julkaisujen otsikot olleet niin kiinnostavia,
että videon sisältävä juttu on avattu vain monta kertaa? Jälkimmäistä teoriaa näyttäisi
puoltavan se, että 40:stä julkaisusta 17:n otsikossa oli maininta video- tai
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Mäkinen 2018.
vrt. Peltonen 2017: 39-41.
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valokuvasisällöstä. Toisin sanoen erilaiset multimediasisällöt vaikuttavat tekevän
julkaisut entistä kiinnostavimmiksi.
Juttujen yhteydessä olevat valokuvat toimivat usein normaalien kuvituskuvien tapaan,
mutta kuudessa julkaisussa valokuvia jutun kohteena olevasta henkilöstä oli tavallista
julkaisua enemmän213. Näissä tapauksissa kyseessä on nähdäkseni selkeä mustamaalaus
tai henkilön ensimmäinen esittely sivuston lukijoille, sillä myöhemmillä kerroilla samasta
henkilöstä kirjoitettaessa kuvia käytetään huomattavasti maltillisemmin 214. Sivuston
runsaaseen kuvamateriaalin määrään vaikuttaa sen linjaus julkaista rikoksista epäillyt tai
muuten sivuston pitäjien mielestä väärin toimineiden nimet ja kuvat215. Siinä missä
lehdistön linja on yleisesti olla julkaisematta rikollisten henkilöllisyyttä uhrien
suojelemiseksi, MV??!!-lehti etsii netin keskustelufoorumeilta ja sosiaalisesta mediasta
rikoksesta epäiltyjen henkilötietoja ja kuvia, jotka se sitten julkaisee216 .
MV??!!-lehti käyttää jutuissaan myös kuvankaappauksia, joista lähes jokainen oli otettu
Facebookista. Kuvankaappausten sisältöinä oli muun muassa yksityishenkilöiden
kirjoittamia tarinoita maahanmuuttajanuorien aggressiivisesta käytöksestä217, tai
turvapaikanhakijoita rohkaisevia viestejä, joita paheksuttiin218. Uutissivustojen ja
viranomaistahojen sisältöjä sen sijaan julkaistiin tekstinä, jolloin niitä pystyi editoimaan
esimerkiksi vaihtamalla käytetettyjä sanoja tai lisäämällä oheen MV??!!-lehden
kirjoittajien omia huomautuksia.

3.2. Aineiston lähteet
Lähteet
Sosiaalinen media
Verkkomediat
Viranomaislähteet
Lukijat tai haastatellut
Yhteensä

n
25
12
3
4
44*

213

PS1; Toimittaja; Hyväksikäyttö; Eläin1; Pahoinpitely; Koulukiusaus3.
Esim. PS1; PS3.
215
Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus.
216
Haasio et al. 2017: 111.
217
Koulukiusaaminen1.
218
Kirkko7.
214
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Kahta julkaisua lukuunottamatta kaikki aineistoni 40 julkaisua oli kopioitu muualta
internetistä

-lehden haastattelemat

puolesta puhuneen ja EU-myönteisen suomalaispoliitikon suosikkikappaleeksi219.
Osassa julkaisuja lähteitä oli useampia220 tai tarkat lähdeviitteet olivat jutun lopun sijasta
leipätekstissä221. Yleisimpiä lähteitä olivat sosiaalisen median palvelut kuten Facebook ja
Youtube (yhteensä 25 viittausta), toisena kotimaiset ja ulkomaiset verkkomediat (12
viittausta), kolmantena sivuston lukijat tai itse tuotettu sisältö (4 viitettä), ja neljäntenä
poliisin tiedotteet (3 viitettä)222. Aiemmassa tutkimuksessa sivuston käyttämistä lähteistä
on löytynyt myös muita viranomaislähteitä, aattellisia ja ei-aattellisia verkkosivuja,
nimettyyn yksityishenkilöön yhdistyviä lähteitä, sekalaisia lähteitä ja puutteita
lähdemerkinnöissä. Sivuston on myös havaittu käyttävän ylilähteistystä, eli linkittävän
jutun oheen iso määrä lähdelinkkejä, jotka vievät yksittäisten uutisten sijaan vain
uutismedian etusivulle. Tämä ei ole lukijalle hyödyllistä, mutta sivusto saa näennäistä
uskottavuutta.223
Siitä huolimatta, että sivuston ylläpitäjät suhtautuvat erittäin kielteisesti sekä isoihin
mediataloihin että viranomaisiin, sivusto ottaa suuren osan jutuistaan sekä kotimaisten
valtavirtamedioiden verkkosivuilta että Suomen poliisin tiedotteista224. Näissä
tapauksissa muualta otettu sisältö on joko lähtökohtaisesti jo sivuston linjaan sopivaa,
tai/ja juttu kehystetään sivuston linjaan mukaiseksi. MV??!!-lehden lähdekäytäntöjä
aiemmin tutkineiden mukaan sivuston julkaisemien juttujen perusfaktat saattavat olla
oikein, mutta niihin liitetään usein perättömiä oletuksia, loukkaavia otsikoita tai
alkuperäisen jutun linjasta poikkeavia kuvituskuvia225. Vaikka sivusto on ollut avoin
linjauksistaan226 , voivat vaihtelevat lähdekäytännöt olla haastavia lukijoille. Esimerkiksi
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PS2, Rekat.
esim. Pettäjä.
221
esim. Koulukiusaaminen2.
222
Yksityiskohtainen lähteiden erittely on luettavissa liitteestä taulukko 4.
223
Haasio et al. 2017: 106, 114.
224
ks. taulukko2, myös Haasio et al. 2017: 112.
225
Haasio et al. 2017: 112.
220

226

lähettää. Mvlehti.net 2015: Ryhdy reportteriksi!; Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus.
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eräs ainoastaan MV??!!-lehteä kuukauden ajan lukenut toimittaja kuvaili mahdottomaksi
erottaa alkuperäistä uutista ja siitä tehtyjä tulkintoja toisistaan227. Ellei lukija perehdy
tarkemmin alkuperäiseen lähteeseen, hän saattaa helposti pitää kaikkia julkaisuja, joihin
on merkitty sama lähde, yhtä luotettavina228 . Tämä on ongelmallisesti erityisesti silloin,
kun julkaisun lähteenä on poliisi tai muu viranomaistaho.

3.3. Aineiston teemat
Teema
Mustamaalaus
Maahanmuutto
Eliittikritiikki
Rikos
Kuolema
Yhteensä

n
24
19
10
10
2
65*

Kesän 2017 kuukausien luetuimpien julkaisujen aiheet voidaan jakaa karkeasti viiden
yläotsikon alle, jotka ovat mustamaalaus, maahanmuutto, instituutioihin tai eliittiin
kohdistuva kritiikki, rikos ja kuolema. Näistä neljä ensimmäistä ovat löydettävissä myös
MV??!!-lehteä aiemmin tutkineen Heidi Peltosen opinnäytetyön analyysistä229.
Mustamaalaus, maahanmuutto ja eliittikritiikki olivat näistä lukumäärillisesti suurimmat
kategoriat, eli niiden alla oli eniten julkaisuja. Kaikissa kategorioissa on kuitenkin
päällekkäisyyksiä, sillä esimerkiksi useat mustamaalaukseen pyrkivät julkaisut liittyvät
myös joko maahanmuuttoon tai rikokseen. Mustamaalausta siis perusteltiin näissä
tapauksissa

kohteen

tekemillä

rikoksilla

tai

sillä,

että

tämä

on

auttanut

turvapaikanhakijoita tai pakolaisia.
Mustamaalaus oli aineistoni suurin kategoria. Mustamaalaukseksi lasken tässä
yhteydessä jonkin henkilön henkilötietojen ja lukuisten valokuvien julkaisun sekä niihin
liittyvän voimakkaan negatiivissävytteisen kirjoittamisen hänestä. Esimerkiksi julkaisut,
joissa kerrotaan yleisluontoisesti poliisin etsivän rikollista230, eivät ole mustamaalausta.
Jos sen sijaan jutussa kehystetään sensaatiohakuisesti henkilön toiminta tuomittavaksi,
227

Rämö 2016.
Haasio et al. 2017: 116.
229
Peltonen 2017.
230
Raiskaaja.
228
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julkaistaan hänestä useita sosiaalisen median tileiltä kaivettuja kasvokuvia tai jopa
yhteystiedot, on juttu laskettavissa mielestäni mustamaalaukseksi 231 . Mustamaalaukseen
lasken myös useiden julkaisujen sarjat, joissa keskitytään jatkuvasti tuomaan esiin jotain
henkilöä alleviivatun huonossa valossa esimerkiksi etsimällä tämän yksityiselämästä tai
sosiaalisen median päivityksistä asioita, jotka voisi kehystää sensaatiohakuisesti tätä
vastaan232.
Yksityishenkilöihin kohdistuvia julkaisuja oli 26 eli yli puolet aineistostani. Käsittelyn
kohteena olleet yksityishenkilöt olivat muun muassa turvapaikanhakijoiden auttajia,
seksuaalirikollisia, poliitikkoja ja kouluhenkilökuntaa. Instituutioita kritisoivia julkaisuja
oli kuusi, eri ryhmiä kritisoivia kaksi. Kritiikin kohteeksi joutuneita instituutioita olivat
muun muassa kaksi peruskoulua, bussiyhtiö ja erään kunnan kunnallisvaltuusto. Ryhmiä
käsittelevät

jutut

keskittyivät

äärijärjestö

ISIS:iin

sekä

eduskuntapuolue

Perussuomalaisiin. Tarkempi erittely kritiikin kohteista löytyy liitteistä taulukosta 5.
Eri henkilöiden mustamaalaamiseen liittyvien juttujen suuri määrä ei tule MV??!!-lehden
tapauksessa yllätyksenä. Kuten aiemmin on todettu, sivuston yhtenä tärkeimpänä
agendana on julkaista omasta mielestään moraalisesti väärin toimineiden henkilöiden
nimet ja kuvat233. Moraalisesti arveluttavaa toimintaa ovat aineistoni perusteella
seksuaalirikokset, murhat, perussuomalaisista eroaminen, MV??!!-lehden kritisointi,
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttaminen sekä ylipäänsä myötämielinen
suhtautuminen monikulttuurisuuteen234. Hieman yli puolet mustamaalausuutisista (13 kpl
25:stä) keskittyivät henkilöihin, jotka ovat auttaneet turvapaikanhakijoita tai joiden on
katsottu auttavan maahanmuuttajataustaisia. Tämän lisäksi MV??!!-lehden lokauksen
kohteiksi päätyi rikoksia tehneitä tai niistä syytettyjä sekä perussuomalaista kesällä 2017
eronneita poliitikkoja. Samaa henkilöä saatettiin loata julkaisusta toiseen, ja jopa
neljäsosa koko aineistostani (10 julkaisua 40:stä) keskittyi yhden turvapaikanhakijoita
puolustaneen henkilön mustamaalaamiseen.

231

Koulukiusaaminen3.
Esim. Kirkko1-10.
233
Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus.
234
Monikulttuurisuus (multiculturalism) viittaa monikulttuuristen yhteiskuntien strategioihin ja
menettelytapoihin, joilla pyritään hallitsemaan moninaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyviä ongelmia.
Se voi myös viitata monikulttuurisia strategioita tukeviin ajatusmalleihin, jotka saatetaan ymmärtää
poliittisena oppina. (Hall 2003: 237.)
232

45

Toiseksi suurin osa julkaisuista oli laskettavissa maahanmuuttoa 235 käsitteleviksi. Toisin
kuin luulisi, maahanmuuttokategorian julkaisut eivät käsittele pääsääntöisesti muslimeita
tai muslimeiksi oletettuja maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.
Suurin osa julkaisuista käsitteli heidän tai heiksi oletettujen henkilöiden auttajia, uhreja,
tai heidän oletetun pahuutensa paljastavia henkilöitä. Muslimit itse olivat lopulta MV??!!lehden luetuimmissa jutuissa suurimman osan ajasta taka-alalla

he kyllä löytyivät

aineistosta, mutta usein jutun aiheena oli heitä puolustava henkilö. Tämän takia monet
maahanmuuttoa

koskevat

julkaisut

sisälsivätkin

ihmisten

mustamaalausta

ja

instituutioiden kritiikkiä, josta lisää alaluvuissa 4.1 ja 4.2.
Instituutioiden ja eliittikritiikin alle kuuluvat erilaisia instituutioita ja vallanpitäjiä
negatiivisessa sävyssä käsittelevät julkaisut.
instituutiot laajasti, ja niihiin lasken kuuluvaksi esimerkiksi koulujen henkilökuntaa ja
kunnallisvaltuutettuja. Pelkästään poliittista eliittiä kritisoivia julkaisuja oli yksi, kun taas
muut

julkaisut

sisälsivät

myös

maahanmuuttoteemoja

ja

mustamaalausta.

Maahanmuuttoon liittyvissä julkaisuissa (kahdeksan julkaisua kymmenestä) käsiteltiin
jotain instituutiota negatiivisessa valossa, koska se suhtautui sivuston mukaan liian
suopeasti maahanmuuttajiin. Mustamaalaukseen menevä eliittikritiikki puolestaan liittyi
perussuomalaisten hajoamiseen, jonka jälkimainingeissa MV??!!-lehti julkaisi kaikkien
puolueesta eronneiden nimet, kuvat, yhteystiedot ja äänestysmäärät, ja kutsuivat
236

. Näistä kaksi henkilöä päätyi aineistooni.

Ensimmäisen
sensaatiohakuiseen yksityiselämästä uutisointiin, minkä vuoksi laitoin aihetta käsittelevät
julkaisut mustamaalauskategoriaan. Toisen henkilön tapaukseen ei liittynyt vastaavaa
yksityiselämän kaivelua, minkä vuoksi luin sen eliittikritiikin alle.
Rikoskategorian julkaisut ovat jaettavissa kahdenlaisiin rikoksiin: seksuaalirikoksiin
(kahdeksan julkaisua kymmenestä) sekä väkivaltarikoksiin (kaksi julkaisua). Koska
aineistoni koostuu ainoastaan kuukausitasolla luetuimmista jutuista, ovat siis MV??!!lehden lukijoita kiinnostavimmat rikokset seksuaaliseen ja fyysiseen väkivaltaan liittyviä,
235

Maahanmuuttaja on Väestöliiton mukaan Suomeen muuttanut ulkomaan kansalainen, j oka aikoo asua
maassa pidempään. Tähän kuuluvat mm. muutto opiskelun, perhesiteiden tai työn takia sekä
humanitäärinen maahanmuutto (turvapaikanhakijat ja pakolaiset). (Väestöliitto 2018a, 2018b) MV??!!lehden tarkastelun ulkopuolelle jäävät siis tässä aineistossa esimerkiksi au pairit, vaihto-opiskelijat sekä
EU:n sisältä, Aasiasta tai Amerikasta tulevat maahanmuuttajat.
236
mm. Pettäjä.
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ja niissäkin melko äärimmäisiä, kuten murhia ja alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä.
Monet rikoksia käsittelevät julkaisut olivat mielestäni luettavissa mustamaalaukseksi,
sillä niissä tuotiin julki syytettyjen henkilöllisyydet ja kasvokuvat. Muutamissa
tapauksissa

rikokseen

syyllistyneiden

tiedot

olivat

jo

valmiiksi

levityksessä

alkuperäisissä julkaisuissa, jotka MV??!!-lehti oli sivuilleen kopioinut237, kun taas osassa
asianomaisten henkilötiedot oli otettu eräältä keskustelufoorumilta ja laitettu osaksi
toiselta sivustolta kopioitua tekstiä238.
Viimeinen ja määrällisesti pienin kategoria aineistossani oli kuolema, johon kuului kaksi
videoita sisältävää julkaisua. Toisessa oli muillakin verkkosivuilla levinnyt video, jossa
nuoret kuvaavat kuolonkolariin päättynyttä automatkaansa239. Toinen julkaisu sisältää
videoita, joissa saatetekstin mukaan ISIS-sotilas murhaa venäläisen sotilaan240. Tämän
kategorian julkaisuja oli vaikea lukea kokonaan muiden kategorioiden alle, sillä niiden
pääpaino

oli

nimenomaisesti

kuolemassa,

eikä

niinkään

maahanmuutossa,

eliittikritiikissä tai rikoksessa, vaikka ISIS-videot olivatkin väljästi maahanmuuttoon
näihin liitettävissä. Tämän vuoksi julkaisut ovat omana kategorianaan.
Näiden luomieni kategorioiden lisäksi sivusto itse kategorisoi ja luokittelee omia
julkaisujaan. Sivuston juttuja voi selata yhteensä 24 kategorian mukaan, joihin kuuluu
niin tekstityypin mukaan määriteltyjä luokkia kuten kolumnit ja mielipiteet kuin eri
a

[Punk in Finland En kuitenkaan halunnut käyttää näitä valmiita kategorioita, sillä tarkoitukseni oli tutkia
nimenomaan sivuston luetuimpia juttuja, eikä tehdä läpileikkausta kaikista sen itse
luomista kategorioista. Näin ollen monet edellä lueteltujen kategorioiden jutuista jäivät
siis tarkasteluni ulkopuolelle.

237

Opettaja.
Toimittaja.
239
Kolari.
240
ISIS.
238
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4. AINEISTOANALYYSI
4.1. Mustamaalaus

Populismista ja eliittikriittisyydestä on hiuksenhieno matka mustamaalaukseen ja
lokauskampanjoihin, jotka kuuluvat MV??!!-lehden yleisimpiin juttutyyppeihin.
Sivuston sitoutumattomuus Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeisiin mahdollistaa
eräänlaisen oman käden oikeuden, jossa sivuston pitäjien mielestä väärämieliset henkilöt
saavat kuulla kunniansa. Tämä on kirjattu sivuston tavoitteeksi, sillä väärintekijöiden
241

. Tämä muista

julkaisualustoista poikkeava linja on paitsi saanut sivustolle lukijoita, myös tuonut sille
paljon kritiikkiä242.
Verkkoviha ei tietenkään ole pelkästään MV??!!-lehteen liittyvä ilmiö, vaan MV??!!lehden toteuttamalle mustamaalaukselle on esimerkkejä muilta sivustoilta. Sosiaalisessa
mediassa

yhteisöllisiä vihan tunteita ja julkiseen häpäisyyn ovat

johtaneet

esimerkkitapauksena toimii Teri Niitti, maailmalta internet-raivon kohteiksi ovat
joutuneet muun muassa Justine Sacco ja Lindsey Stone. Näissä tapauksissa pienelle
ihmisryhmälle lähetetty viesti tai kuva on lähtenyt leviämään hallitsemattomasti ja
saattanut johtaa muun muassa nettikiusaamiseen, töistä erottamiseen tai julkiseen
nolaamiseen. 243 Näiden ei-poliittisten esimerkkien ohella Suomessa on nähty myös
järjestelmälliseltä vaikuttavaa, poliittista nettihäiriköintiä sekä yksityishenkilöiden
uhkailua, jonka vuoksi yli 80 suomalaismedian päätoimittajat ovat tehneet yhteisen
kannanoton julkisissa ammateissa olevien oikeusturvan parantamiseksi 244.
Vihakirjoittelua herättäviä aiheita ovat poliittiset mielipiteet, etnisyys, maahanmuutto ja
uskonto, mutta se voi koskea myös ruokavaliota tai muita henkilökohtaisempia
teemoja.245 Suomessa vihakampanjat ovat kohdistuneet vuodesta 2015 alkaen etenkin
maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kannattaviin ihmisiin246. Siinä missä vihaiselle ja
241

Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus
mm. Sallinen 2015.
243
Nousiainen 2016.
244
Salmi 2018; Toimittajat ilman rajoja 2018; Jantunen 2016.
245
Leminen 2018.
246
Pöyhtäri 2018: 98.
242
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halventavalle materiaalille altistuneista suuri osa kohtaa sen tahtomattaan, osa hakeutuu
tarkoituksellisesti sen pariin247.
Siinä missä MV??!!-lehden juttujen kirjoittajat monesti toimivat nimimerkkien kuten T1,
T3 ja T12 takaa (T viittaa toimittajaan), aineistossani olevien mustamaalauskampanjoiden
kohteiden nimiä, kuvia ja joskus jopa yhteystietoja laitetaan sivulle luvatta. Tämä voidaan
nähdä henkilöä kohtaan tehdyn hyökkäyksen joukkoistaminen, eli sivusto yrittää
mobilisoida seuraajansa häiriköimään haluttua kohdetta Tällaista toimintaa kutsutaan
maalittamiseksi.248 Vaikka sivusto esittääkin toimivansa sananvapauden puolesta,
tämänkaltainen toiminta on helpommin nähtävissä yritykseksi kaventaa toisten, erilaisen
maailmankuvan omaksuvien, sananvapautta 249.
MV??!!-lehden mustamaalauksen kohteeksi joutui aineistossani yhteensä 12 henkilöä.
Heihin kuului turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukijoita, suomalaisia poliitikkoja,
erilaisista rikoksista tuomittuja tai syytettyjä sekä yhden peruskoulun henkilökuntaa.
Suurin

osa

mustamaalausjuttuja

(10kpl

25:stä)

käsittelee

Suomeen

tulleita

turvapaikanhakijoita ja pakolaisia auttanutta henkilöä, josta kuvatut videot laukaisivat
mustamaalauskampanjan huhtikuussa 2017. Suomessa olivat silloin käynnissä paljon
uutisoidut

pakkopalautukset250,

joihin

liittyen

poliisit

tulivat

hakemaan

vastaanottokeskuksista turvapaikanhakijoita palautettaviksi lähtömaihinsa.
Mustamaalaus alkoi videoista251, joissa ihmiset yrittivät estää poliisiautojen menemisen
vastaanottokeskuksiin joko kehollaan tai huutamalla. Poliisiautojen lähellä olevat poliisit
siirtävät mielenosoittajia pois autojen tieltä, mutta nämä menevät eteen yhä uudelleen.
MV??!!-lehti jakoi alun perin Facebookiin ja Youtubeen ladatut, paikalla olleiden
kuvaamat videot. Ensimmäisessä videossa useampi mielenosoittaja pyrkii estämään
poliisiautojen kulkua ja poliisit siirtävät heitä syrjään. Sivuston kirjoittaja kuvailee
poliisien estäjiä vastaan, sillä keskustelu mielenosoittajien kanssa olisi turhaa.252

247

Räsänen et al. 2016: 9.
Jantunen 2016b: 16-17.
249
Pöyhtäri, Haara & Raittila 2013.
250
Länkinen & Vesalainen 2017; Halonen 2017; Mäntymaa 2017.
251
Alkuperäiset kaksi videota poistettiin muutama päivä MV??!!-lehden jutun julkaisun jälkeen. Niiden
sijaan käytän aineistonani sivustolle upotettuja kahta videota, joista toisen kerrottiin olevan lyhennetty
versio alkuperäisestä.
252
Kirkko5.
248
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Toisessa videossa poliisiauto peruuttaa vastaanottokeskuksen pihaan, mutta eräs
paikallaolija pyrkii toistuvasti sen taakse asettumalla ja huudoillaan vaikuttamaan
paikalla oleviin poliiseihin. MV??!!-lehden kirjoittajan mukaan tapaus on hauska, koska
henkilö muun muassa sanoo olevansa pois vietävän turvapaikanhakijan lakimies, ja
väittää poliisien ajavan päälleen, vaikka hän itse kävelee toistuvasti poliisiauton reitille.
Henkilö yrittää näyttää poliiseille valtakirjaansa ja vetoaa Suomen perustuslakiin
palautuksien estämiseksi. 253 Saman videon toinen versio julkaistiin sivustolla muutamia
päiviä

myöhemmin,

mielenvikaiseksi 254.

jolloin

häntä

myös

kutsuttiin

videon

saatesanoissa

Näistä videoista alkoi lokauskampanja, joka jatkui vielä neljä

kuukautta myöhemmin.
Alkuperäisten videoiden jälkeen MV??!!-lehden tahot etsivät käsiinsä sosiaalisessa
mediassa ja muualla verkossa olevaa materiaalia, jota voitaisiin käyttää henkilöä vastaan.
Myöhemmät julkaisut sisälsivät iltapäivälehden tekemän haastatteluvideon, Facebookista
otettuja kuvankaappauksia, poliisin tiedotteen sekä henkilön työnantajan sivuilta otettua
materiaalia. Monissa tapauksissa oheen oli laitettu linkkejä ja viittauksia muihin MV??!!lehden henkilöä käsitteleviin juttuihin.255 Osansa moitteista saa myös henkilön esimies,
sillä tämä ei puuttunut toimintaan. Tämän vuoksi myös hänen nimensä ja kuvansa
julkaistiin sivustolla. 256
Mustamaalattua kirkon työntekijää käsittelevissä jutuissa esitettiin epäilyksiä hänen
ammattitaitoaan, uskonnollista vakaumustaan ja toimintansa motiiveja kohtaan.
Hautajaistilaisuuden

pitäminen

arabiankielisille

kuvattiin

sivustolla

vainajaa ja toimitti kristittynä tilaisuuden henkilöille, jotka hyvin todennäköisesti ovat
muslimeita. Kun henkilö laittoi feministitaiteilijan version Jeesuksen viimeisestä
ehtoollisesta Facebook-sivulleen, MV??!!-lehden kirjoittaja kommentoi toimintaa
257

Henkilön katsottiin myös kehottavan maahanmuuttajia tappamaan pääministerin.
Alkuperäisestä sosiaalisen median viestiketjusta irrotetussa kommentissa henkilö kysyi,
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miettivänsä, että voisi mennä pääministerin ovelle viemään kukan ja laulamaan virren,
mutta tätä ei MV??!!-lehden jutussa mainita. Sivuston mukaan kyse oli terroritekoon
kiihottamisesta.258 Pääministerin tappamisen lisäksi henkilön spekuloitiin kannustavan
maahan tulleita solmimaan valeavioliittoja, jotta nämä saisivat luvan maahan jäämiseen.
Henkilö oli jakanut Facebookissa tietoa suomalaisista avioliittokäytännöistä, mutta
MV??!!valtaamaan tämä maa

[n]äyttää siltä, että -- missio on auttaa muslimi-matuja
259

Käytännössä sivuston esittämät evidenssit henkilöä vastaan oli irrotettu laajemmista
konteksteista. Yksittäisinä tekoina ne ovat melko lailla niin kummaksuttavia ja
kysymyksiä herättäviä kuin mitä MV??!!-lehtikin niiden tulkitsee olevan. Sivuston
esittämän aineiston ulkopuolelle jää paljon sellaista, mikä auttaisi ymmärtämään
mustamaalauksen kohdetta. Katsoja ei saa koskaan tietää, mihin perustuslain pykäliin
henkilö vetoaa, miksi hän oli toimittamassa hautajaisia tai mihin keskusteluihin hänen
viestinsä liittyivät. Pelkästään näiden julkaisujen varassa oleva lukija ei voi siis
muodostaa aidosti kattavaa kokonaiskuvaa tilanteista. Sen sijaan hän saa niukasti
materiaalia, jossa alkuperäisten motiivien tilalle tarjotaan sivuston omia spekulaatioita ja
kehystyksiä. Mustamaalaus ei myöskään lopulta rajoitu pelkästään sen kohteeseen, vaan
leviää muihin, jotka sallivat toiminnan tapahtumisen.
Myös muut maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajataustaisiin myötämielisesti suhtautuvat
tahot päätyivät MV??!!-lehden mustamaalaamiksi. Viisi aineistoni artikkelia käsittelee
tapausta, jossa maahanmuuttajataustaisia nuoria syytettiin koulukiusaamisesta260. Näissä
MV??!!-lehden fokus vaihtui itse tapahtumista syyllisten etsintään. Sivuston mukaan
syyllisiä tilanteeseen olivat lopulta koulun henkilökunta, etenkin sen johto. Sivustolla
julkaistiin kahden koulun henkilökunnan jäsenen kuvia ja yhteystiedot, minkä lisäksi
-
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.

antaa muslimi- ja kehitysmaalaistaustaisten
hirviölasten pahoinpidellä suomalaislapsia esteettä

262

Mustamaalausta ymmärtää paremmin, kun lukee muita tapauksiin liittyviä julkaisuja.
Koulukiusatun lapsen huoltajan mukaan koulun henkilökunta ei suostunut tekemään
lastensuojeluilmoitusta, huoltajan kirjoitus koulun Facebook-sivulle poistettiin ja lopulta
koulu sulki Facebook-sivunsa. Nämä tulkitaan niin, että henkilökunta ei ole halukas
toimimaan tapahtuneen takia, vaan ainoastaan hiljentämään keskustelun aiheesta. Lopulta
lapsen vanhempi julkaisee itse kiusaajien nimet ja kuvat ja kertoo tehneensä heistä
rikosilmoituksen, ja vaihtaneensa lapsensa koulua. 263
Koulun johtoon kuuluvan henkilön viisi vuotta aiemmin julkaistu lehtihaastattelu oli
laitettu myös sivustolle. Haastattelussa tämä kuvaa koulussaan asioiden sujuvan hyvin,
mutta MV??!!-lehden kirjoittaja kauhistelee maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
osuutta koulussa ja kyseenalaistaa henkilön ammattitaidon. Lehtihaastattelu on ainoa
kohta tapauksen käsittelyssä, jossa koulun henkilökunnan oma ääni tulee kuuluviin, eikä
silloinkaan itse koulukiusaamistapaukseen liittyen. Muuten koulun henkilökunnan omat
kommentit ja reaktiot asiaan näkyvät aineistossani vain kiusatun huoltajan tai sivuston
omien kirjoittajien tekstien kautta.264
Tässäkin tapauksessa sivusto kyseenalaistaa kohteena olevien ammattitaidon. Toisin kuin
kirkon työntekijän kohdalla, koulunhenkilökunnan yhteystiedot ja Facebook-profiileista
otetut kasvokuvat olivat päätyneet tarkasteluvälini luetuimpien juttujen joukkoon. Vaikka
kouluhenkilökunnan yhteystiedot ovat usein julkista tietoa, niiden laittaminen osaksi
on luettavissa maalittamiseksi. Sivusto kuvaa henkilöt vilpillisinä, lapsien pahoinpitelyn
sallivina ja välinpitämättöminä muiden kärsimystä kohtaan. Vaikkei yhteystietojen oheen
ole laitettukaan suoraan häiriköintiin kehottavaa tekstiä, on selvää, että sivuston
käyttäjien toivotaan osallistuvan koulun johdon rankaisemiseen.
Osansa mustamaalauksesta saavat myös rikolliset. Rikosuutisten käsittely ja henkilöiden
nimien ja kuvien julkaiseminen kuuluu MV??!!-lehden linjaan265. Useassa jutussa
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mustamaalausta toteutettiin ottamalla poliisin tiedotteesta tai kotimaisilta uutissivustoilta
tekstejä, joihin lisättiin asianomaisten nimet ja/tai kuvia näiden sosiaalisen median
tileiltä266. Siinä missä alkuperäiset, kopioidut tekstit, käsittelivät tapauksia yleistasolla,
MV??!!-lehdessä ne kohdistettiin vahvemmin asianomaisiin. Tämä tapahtui lisäämällä
sosiaalisesta mediasta otettuja kuvia henkilöstä tekstin lomaan ja laittamalla hänen
-tyyliset kuvaukset rikoksista, syytteistä ja tuomioista muutettiin sivustolla
ien omia kommentteja
vernakulaarina sisältönä institutionaalisen tekstin seassa. Näissä saatettiin esimerkiksi
ulkonäköään267.
Osaa tapauksista oli käsitelty useamman julkaisun verran, jolloin sivusto oli linkittänyt
aiemmat jutut uusien yhteyteen. Vaikka jokin mustamaalaavista julkaisuista olisikin siis
vain kopioitu suoraan muualta, linkittämällä sen yhteyteen MV??!!-lehden muita tekstejä
tapauksesta, negatiivinen käsittely mustamaalattavaa kohtaan korostuu. Nämä linkitetyt
tekstit saattoivat sisältää enemmän sivuston kirjoittajien kommentteja ja spekulaatioita
asiaan liittyen, jolloin ne tulevat osaksi myös suoraan kopioituja tekstejä 268.
Joissain tapauksissa MV??!!-lehti oli jo aiemmin julkaissut rikoksia käsitteleviä tekstejä,
joissa tekijöiden nimiä ei ollut. Näitä ei välttämättä ollut noussut huhti-elokuun
luetuimpien juttujen joukkoon, mutta sen sijaan henkilöiden nimet ja kuvat sisältävät
versiot olivat269 . Näissä julkaisuissa oli yleensä merkattu alkuperäisen, sivustolle
kopioidun rikosuutisen lähde, mutta ei välttämättä lähdettä henkilön nimelle tai kuville.
Muutamassa tapauksessa nimet oli löydetty keskustelufoorumeilta, jonka käyttäjät olivat
selvittäneet poliisin tiedotteen perusteella henkilön nimen270. Tämän kaltaista toimintaa
on tehty aiemminkin seksuaali- ja muiden rikosten kohdalla, joissa uutismediat eivät ole
julkaisseet tekijöiden nimiä271. MV??!!-lehti saattoi siis julkaisuaan varten yhdistää
virallisia tietoja internetistä löytyneisiin väitteisiin.
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Osansa mustamaalauksesta saivat suomalaiset poliitikot. Perussuomalaisten puolueen
jakaannuttua heinäkuussa 2017, sivusto pyrki etsimään puolueesta eronneiden
yksityiselämästä sensaatiohakuisia juttuja. Lopulta MV??!!-lehti päätyi puimaan
ihmisen avioliiton ulkopuolista
suhdetta. Sivustolla paljastettiin suhteen toisen osapuolen nimi ja julkaistiin tästä useita
kuvia,

minkä

oli

tarkoitus

osoittaa

perussuomalaisista

eronneen

poliitikon

epäluotettavuus272 .

ollut avioliiton ulkopuolinen suhde. Seuraavana päivänä sivustolla julkaistiin kuvia
kyseisen suhteen toisesta osapuolesta. Suhdetta käsittelevät julkaisut olivat niitä
muutamia tekstejä aineistossani, joka oli pääosin sivuston itse tuottamaa eikä muualta
kopioimaa. Tekstit eivät perustuneet muilta nettisivuilta otettuun materiaaliin, vaan
pääosin sivuston lukijoiden antamiin tietoihin. Asia päätyi MV??!!-lehden sivuilta
muillekin sivustoille, ja juttujen kohteena ollut poliitikko kommentoi asiaa eri medioiden
haastatteluissa. Osa yhdestä näistä haastatteluista julkaistiin MV??!!-lehdessä sivuston
omin kommentein. Poliitikko oli kutsunut sivustoa valemediaksi, mikä oli MV??!!lehden kirjoittajan mukaan perusteetonta, koska nämä olivat julkaisseet todenmukaista
tietoa. Poliitikko ei kieltänyt tai sanonut katuvansa suhdetta, minkä vuoksi hänen tulkittiin
läpeensä epärehellinen niljake, joka sanoo mitä vain edistääkseen omaa
etuaan!
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Sivusto ei muutenkaan peitellyt avoimen nihkeää suhtautumista perussuomalaisista
lähteneisiin ja Uusi vaihtoehto -puolueen perustaneisiin Se on aivan totta, että MV-lehti
on uutisoinut --uuvateista, ja ainoastaan negatiiviseen sävyyn. -- Pettureita ei rakasta
kukaan. Ehkäpä osa heistä saattaa rakastaa itseään, mutta fiksuimmat heistäkin osaavat
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Tämän vuoksi sivustolla julkaistiin kaikkien

puolueesta eronneiden nimet, kuvat ja yhteystiedot, sekä heidän äänestäjämääränsä.
petettyjä äänestäjiä jo [lukumäärä]!

-tyyppiseen

otsikointiin. Yksi näistä julkaisuista nousi kesäkuun 2017 luetuimpiin julkaisuihin, mutta
on vaikea päätellä, miksi juuri siinä käsiteltyä henkilöä koskeva teksti sai niin paljon
lukukertoja. Koska kyseisessä jutussa on annettu henkilön yhteystiedot, on hyvin
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todennäköistä, että sivusto on halunnut maalittaa henkilön lukijoidensa häiriköinnin ja
valitusten kohteeksi. 275
Tiivistetysti voidaan väittää, että sivusto yhdistelee eri sivustoilta ja käyttäjiltään
saamiaan tietoja ja käyttää niitä kulloinkin kohteena olevaa henkilöä vastaan. Se ei
pelkästään julkaise uutisia rikoksista tai oikeuden päätöksistä, vaan myös etsii
asianomaisten nimet ja liittää ne osaksi kuvauksia. Sivusto myös ottaa joidenkin
kohteekseen valitsemien henkilöiden yhteystiedot netistä ja julkaisee ne, jotta sivuston
kävijät osallistuisivat myös henkilön rankaisemiseen teoistaan. Teksteistä tulee siis
institutionaalisen alkuperäislähteen ja sivuston omien kommenttien ja muokkausten
hybridejä. MV??!!-lehden vernakulaarit tulkinnat ja sivusto toimijana eivät siis voisi olla
olemassa ilman institutionaalisia toimijoita.276
Sivuston mustamaalaus ei yleensä rajoitu vain yhteen julkaisuun sen kohteena olevasta
henkilöstä, vaan samaa henkilöä ja tämän tekoja käsitellään monessa tekstissä ja joskus
jopa kuukausien ajan, mikäli tämän aktiivinen toiminta ärsyttää sivustoa277. Sosiaalisen
median kautta saadut tiedot, videot ja kuvat saatetaan julkaista sellaisinaan, jolloin sivusto
tukee muita vernakulaareja toimijoita, joilla on samanlaisia toimintaperiaatteita kuin sillä.
Muiden ei-institutionaalisten toimijoiden sisältöä julkaisemalla sivusto antaa niille
näkyvyyttä ja tuo esiin omia arvojaan ja vernakulaaria asemaansa vaihtoehtona ja
vastakkaisena tahona instituutioille. Näin tekemällä sivusto vahvistaa yhteistä
vernakulaaria puhetapaa eli luo virallisista tavoista, kuten perinteisten medioiden
uutisointitavoista, poikkeavaa diskurssia278.
Mustamaalausten kohteiden näkemykset asiasta ovat aineistossani joko näkymättömissä
tai sitten ne kerrotaan toisen käden tietoina. Poikkeuksena on perussuomalaisista
eronneen poliitikon MV??!!-lehteä valemediaksi kutsuva kommentti, mutta sen sijaan
kirkon työntekijän, rikollisten ja rikoksista syytettyjen ja koulukiusaustapauksen koulun
johdon äänet heitä koskevista jutuista eivät pääse aineistossani esiin. Tämä voi johtua
joko siitä, että he eivät ole kommentoineet asioita, sivusto ei julkaissut niitä, tai sitten
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kommentit eivät ole kiinnostaneet sivuston lukijoita niin paljon, että ne olisivat nousseet
kuukausien luetuimpiin.
Kun tapahtumista ei saa kaikkien asianomaisten näkökulmaa, ei tilanteesta voi muodostaa
täydellistä kokonaiskuvaa. Lukijalta jäävät sosiaalisiin tilanteisiin niitä ennen ja niiden
jälkeen tapahtuvat asiat näkemättä, jolloin niiden arvioiminen on puutteellista279.
MV??!!-lehti paikkaa joidenkin näkökulmien puutosta korostamalla toisia näkökantoja,
esimerkiksi omaansa, tai spekuloimalla toiminnan motiiveja. Monissa tapauksissa
mustamaalauksen kohteilla nähdään olevan toimintansa taustalla peiteltyjä motiiveja,
jotka liittyvät muun muassa irrationaaliseen monikulttuurisuuden tukemiseen tai
vallanhimoon.
Kyseenalaistamalla henkilön pätevyyden ja motiivit sivusto pyrki vaikuttamaan
tilanteesta

tehtäviin

päätelmiin,

eli

tilanneymmärrykseen 280.

Mitätöimällä

mustamaalaamiensa henkilöiden ammatillista tai muuta pätevyyttä MV??!!-lehti haluaa
tehdä näiden näkemykset tyhjiksi vasta-argumentoinnin sijaan. Aineistoesimerkeissäni
mustamaalattujen

henkilöiden

tilanneymmärryksen

haastaminen

vietiin

niinkin

äärimmilleen, että kyse ei ollut pelkästään henkilöiden käsityksistä yksittäisissä
tilanteissa, vaan heidän ymmärryksestään yleisesti.
Berger ja Luckmann puhuvat tässä yhteydessä reifioitumisesta. Tällä he viittaavat
ihmisten tuottamien järjestelmiin tai sen osiin, joista unohdetaan niiden sosiaalinen
rakentuminen ja oma osallisuus käsityksiin niistä

ne näyttäytyvät siis ikään kuin

luonnonlakeina. Tässä yhteydessä ihmisten roolit ovat reifioituneita, eli yksilö ei ole
mitään muuta kuin tietyn tyypin edustaja. Tämä vaikuttaa siihen, miten hänet
ymmärretään paitsi ontologisesti, myös jopa biologisesti tai psykologisesti.281 Kirkon
työntekijän tapauksessa tämän käytös nähtiin osoituksena mielenvikaisuudesta,
koulukiusaustapauksessa koulun rehtorit nähtiin täysin kyvyttöminä puuttumaan
mihinkään maahanmuuttajataustaisten pahansuopaan toimintaan.
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4.2. Maahanmuutto

Maahanmuutto on hankala keskusteluaihe, sillä väärin käsiteltynä sen pelätään
pahimmillaan johtavan etnisiin vainoihin, vähemmistöjen aseman heikkenemiseen ja
väkivaltaan. Historia tuntee tapauksia, joissa jokin ihmisryhmä on esitetty vihollisina ja
sen vuoksi tullut vainotuksi.282 Ihmisryhmiä koskevat puhetavat saattavat vaikuttaa paitsi
muiden käsityksiin kohteestaan, myös itse mainitun ihmisryhmän käsityksiin itsestään283.
MV??!!-lehden käyttäjistä osa haluaakin välttää sivuston antisemitistisiä ja muuten
vahvasti provosoivia aiheita. Tästä huolimatta maahanmuuton ongelmat Suomessa ja
pakolaistilanteen kehittyminen olivat vuonna 2015 yleisimmät syyt sivuston
käyttämiseen. 284
Jokaista maahanmuutto-kategorian julkaisua yhdistää negatiivissävytteinen käsitys
maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaisista ihmisistä, mikä kuuluu oleellisesti
sivuston agendaan285. Sivuston näkemyksiä voidaan kutsua valikoivaksi totuudeksi, sillä
se pyrkii tarkoituksellisesti muuttamaan käsityksiä todellisuudesta. Se on myös
tulkittavissa disinformaatioksi käyttötarkoituksensa takia, koska sen tavoitteena on
yksipuolistaa käsityksiä todellisuudesta.286 Tätä voidaan tehdä paitsi painottamalla
tiettyjä näkökulmia, myös jättämällä joitain asioita, kuten positiivisia uutisia
maahanmuutosta, pois.
Maahanmuuttoa käsittelevissä julkaisuissa kiinnostavaa on, että niissä käsitellään itse
asiassa pääosin maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden auttajia (16
julkaisua 21:stä), näiden uhreina esitettyjä henkilöitä (9 julkaisua) sekä näiden
paljastajia (6 julkaisua). Ne julkaisut, joissa käsiteltävinä ovat suoraan
maahanmuuttajataustaiset ihmiset tai muslimit, ovat vähemmistössä. Kyseiset jutut
koskevat

maahanmuuttajanuorten

harjoittamaa

koulukiusaamista287,

turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta pakkopalautuksia vastaan288, maahanmuuttajiksi
oletettujen

keskinäistä

kahakointia289

sekä

282
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epäilyjä

maahanmuuttajataustaisten

yrityksestä matkustaa bussilla ilmaiseksi290. Lisäksi olen katsonut tähän kategoriaan
kuuluvaksi julkaisun, jossa ISIS-sotilas tappaa ihmisen, sillä terrorismin pelko kytkeytyy
usein maahanmuuttajiin, etenkin turvapaikanhakijoihin291.
Käytännössä kaikki sivustolla olevat maahanmuuttajat ovat tai ovat sivuston oletusten
mukaan ei-valkoihoisia, Lähi-idän tai Afrikan alueelta tulevia miehiä ja islaminuskoisia.
Sivustoa tai sen lukijoita eivät aineistoni mukaan kuitenkaan kiinnosta niinkään itse nämä
ihmiset, vaan heihin liittyvät henkilöt. Useissa julkaisuissa maahanmuuttajat ovat
sivumainintana tai jonkinlaisena taustavaikuttimena, mutta jutun varsinainen kärki liittyy
muihin ihmisiin. Esimerkiksi koulukiusaustapausta käsittelevät jutut keskittyivät aluksi
maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, mutta myöhemmin näkökulma vaihtui kiusattujen
lapsien huoltajaa ja perhettä tukevaksi sekä koulun henkilökuntaa halveksuvaksi.292
Henkilöiden suhtautuminen Suomeen kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttaa siihen,
kuinka

MV??!!-lehdessä

heistä

kirjoitetaan.

Maahanmuuttoon

myötämielisesti

suhtautuvat joutuvat uudestaan ja uudestaan sivuston vihamielisen ja sensaatiohakuisen
kirjoittelun kohteeksi, kun taas kannustusta saavat maahanmuuttajiin negatiivisesti
suhtautuvat. Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia auttaneen kirkon työntekijän Facebookkirjoituksia esimerkiksi julkaistiin kuvankaappauksina MV??!!-lehteen. Sivusto kehysti
toiminna

-matuja valtaamaan
293

. Sen sijaan maahanmuutton ja islamin vastustajat ovat esimerkiksi
kertoa ihmisille, mitä
294

.

4.2.1. Auttajat

Maahanmuuttokategoriaan kuuluu julkaisuja, joissa kritisoidaan turvapaikanhakijoiden ja
pakolaisten auttajia.
työntekijään,

MV??!!-lehti keskittyi erityisesti evankelisluterilaisen kirkon

josta oli

kuvattu

video

tämän

vastustaessa poliisin

toimintaa

vastaanottokeskuksen edessä. Sivusto jakoi videon ja tämän jälkeen julkaisi kesän
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mittaan yli 90 juttua kyseisestä henkilöstä295. Huhtikuusta heinäkuuhun ulottuvalla
tarkastelujaksollani joka kuukauden kymmenen luetuimman julkaisun joukossa oli
vähintään yksi ja enimmillään viisi julkaisua henkilöstä. Kirkon työntekijn nähdään
kannustaneen

turvapaikanhakijoita

mellakoimaan,

solmimaan

lumeavioliittoja

turvapaikan takaamiseksi ja menemään pääministerin ovelle osoittamaan mieltään.
MV??!!-lehden uutisointi henkilön toimista voidaan nähdä Goffmanin termein
kehysansana: henkilö on kehystetty niin, että kaikki mitä hän tekee, nähdään huonona ja
ei-toivottavana296 .
Eri auttajien kohdalla MV??!!-lehden huomio kiinnittyi eri asioihin. Kirkon työntekijän
tapauksessa käsiteltiin toimintaa, jolla tämä auttaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.
Henkilön toimissa näkyivät tämän arvot ja halu auttaa Suomeen tulleita ihmisiä. Vaikka
MV??!!-lehti mustamaalasi häntä ja kehysti hänen toimintansa epäeettiseksi, sivusto antoi
näkyvyyttä myös erilaisille tavoille, miten turvapaikanhakijoita ja pakolaisia voi tukea ja
tuettiin.
On

mahdollista,

että

kirkon

työntekijän

kautta

pyrittiin

muodostamaan

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttajien vuorovaikutuksellista luokkaa, eli
muuttamaan tapoja ymmärtää siihen kuuluvia ihmisiä. Maahanmuuttoa vastustaville hän
oli esimerkki siitä, millaisia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia auttavat ihmiset ovat ja
miten he toimivat, sekä miten tällaiseen toimintaan tulee MV??!!-lehden mielestä
suhtautua. Maahanmuuttoon suopeammin suhtautuville MV??!!-lehden uutisointi oli
varoitus siitä, miten käy ihmisille, jotka liian aktiivisesti auttavat maahantulijoita. Sivusto
seurasi henkilön toimia sosiaalisessa mediassa, julkaisi kuvia ja videoita hänestä ja
kehysti tämän toimet toistuvasti naurettaviksi, epäilyttäviksi tai moitittaviksi. Sivusto
myös julkaisi poliisin tiedotteen, jossa henkilö sai rikosilmoituksen niskoittelusta ja
liikenteen häirinnästä lentokentällä tapahtuneen, pakkopalautuksia vastustaneen
mielenosoituksen yhteydessä. 297 Poliisin tiedotteen julkaiseminen oli auktoriteettiin
vetoamista, jolla pyrittiin vahvistamaan monitulkintaisessa tilanteessa MV??!!-lehden
omaa näkökantaa298.
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Toisen turvapaikanhakijoita ja pakolaisia auttaneen henkilön kohdalla sivuston uutisointi
keskittyi siihen, että tämä oli nähnyt kahden maahanmuuttajataustaiseksi oletetun
tappelevan keskenään. Henkilöstä julkaistiin teksti, johon kuului video kahden ihmisen
tappelusta kadulla. Video taistelevista ihmisistä kaduilla oli julkaistu sivustolla jo
aiemmin, jolloin tappelijat olivat jutun keskipisteenä. Henkilöt olivat oletetusti
osallistuneet videon taustalla näkyvään turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tueksi
järjestetyn kulkueeseen, mutta erottautuneet sen viereen taistelemaan. Myöhemmin
huomio siirtyi videolla taistelun näkevään ihmiseen. Kyseessä oli Goffmanin termein
istuttaminen,

eli

kerran

tulkittu

materiaali

muodostuu

uudella

tavalla

merkitykselliseksi 299. Taistelun vieressä kävelleen ja sen nähneen henkilön huomattiin
pukeutuneen samalla tavalla kuin turvapaikanhakijoita auttaneen ihmisen. Kyseistä
henkilöä oli käsitelty MV??!!-lehdessä aikaisemminkin ja hänen päivityksiään
sosiaalisessa mediassa seurattiin, minkä ansiosta hänet oli tunnistettu vaatteidensa
perusteella videolta.
Julkaisun valossa henkilön aiempi toiminta kaikkia Suomeen muualta tulevia kohtaan
näyttäytyi epäloogiselta: miksi tämä henkilö auttaa väkivaltaisia ihmisiä? MV??!!-lehden
maahanmuuttovastaisuuden perusajatuksia on, että Suomeen muualta tulevat, etenkin
turvapaikanhakijat,

pakolaiset

ja

muslimit,

muodostavat

uhan

yhteiskunnan

turvallisuudelle300 . Videolla tapahtuva väkivalta pyrkii lukuisan muun sivustolla olevan
materiaalin tapaan olemaan sen käyttäjille osoitus siitä, että kyse on homogeenisestä
kulttuuristaminen), joka on
muuttumaton ja koko ryhmän jakama, jolloin koko ihmisryhmä on lähtökohtaisesti
301

. Vastaavia epäilyjä on esitetty jo 2000-

luvun alussa302 , mutta MV??!!-lehdessä maahan tulevien lisäksi heidän auttajansa
joutuvat negatiivisen huomion kohteeksi
MV??!!-lehti käsitteli turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukijoiden lisäksi ihmisiä,
jotka olivat myötämielisiä maahanmuuttajia, etenkin muslimeja, kohtaan. Näitä olivat
aineistossani

kahden

koulun

johtohenkilökunnan

jäsenet,

joita

syytettiin

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suojelemisesta muiden lasten kustannuksella.
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Ensimmäisessä

tapauksessa

erään

lapsen

huoltaja

oli

kirjoittanut

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kiusaavan järjestelmällisesti hänen lastaan.
MV??!!-lehti uutisoi aiheesta julkaisemalla kuvankaappauksia huoltajan Facebookteksteistä ja jakamalla tämän videoita koulukiusaamisesta.303
Toisessa koulussa puolestaan oli soitettu muslimien paastokuukautta, Ramadiania,
käsittelevän aamunavauksen yhteydessä Koraanin resitointia. Tämä oli kuulunut koulun
ulkopuolelle, ja yksi koulun oppilaista oli kuvannut tapauksesta videota. Video päätyi
MV??!!-lehden sivuille ja johti islamin vastaisen mielenosoituksen järjestämiseen koulun
lähistölle. Videon kuvannut nuori oli yksi mielenosoituksen puhujista. Tapahtuman
jälkeen koulun rehtori ei antanut oppilaan osallistua kevätjuhlaan, koska pelkäsi muiden
provosoituvan hänen läsnäolostaan ja tämän turvallisuutta ei voida taata. Tämä johti
siihen, että muutama mielenosoituksessa mukana ollut aktivisti lähti oppilaan kanssa
hakemaan tälle todistusta ja videoi tapahtuman suorana lähetyksenä nettiin. Kesäkuun
2017 luetuimpien julkaisujen joukossa oli myös oppilaan haastattelu, jossa tapahtumat
käytiin läpi vaihe vaiheelta.304
Ensimmäisen koulun tapauksessa henkilökuntaa pidettiin ammattitaidottomana, koska
nämä eivät saaneet väkivaltaisia lapsia kuriin. Koulukiusatun lapsen huoltajan mukaan
koulun henkilökunta ei suostunut tekemään lastensuojeluilmoitusta, poisti huoltajan
kirjoituksen aiheesta koulun Facebook-sivulta ja lopulta huoltaja joutui siirtämään
lapsensa koulusta ja tekemään rikosilmoitukset kiusaajista. Tapahtumat tulkittiin
osoituksena siitä, ettei henkilökunta ole halukas toimimaan tapahtuneen takia, vaan
ainoastaan hiljentämään keskustelun aiheesta.305
Koulun johtoon kuuluvan henkilön viisi vuotta aiemmin julkaistu lehtihaastattelu oli
laitettu myös sivustolle. Haastattelussa tämä kuvaa koulussaan asioiden sujuvan hyvin,
mutta MV??!!-lehden kirjoittaja kauhistelee maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
osuutta koulussa ja kyseenalaistaa henkilön ammattitaidon. Lehtihaastattelu on myös
osoitus siitä, että koulun henkilökunnan jäsen suhtautuu monikulttuurisuuteen
myönteisesti. Hän ei näe maahanmuuttajataustaisten lasten koulussa oloa ongelmana, kun
taas MV??!!-lehdelle etenkin muslimitaustaisten lasten koulussa olo muiden lasten seassa
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herättää paheksuntaa. Koulujohdon myötämielinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen
riittää sivustolle syyksi uskoa, että sen vuoksi he eivät pysty näkemään
koulukiusaamistapauksen vakavuutta ja ovat epäpäteviä ammatissaan. 306
Molemmissa tapauksissa koulujen johtoa kritisoitiin ideologisin perustein tehdystä
toiminnasta. Koulukiusaustapauksessa käsitellyn koulun ongelmana on MV??!!-lehden
mukaan se, että suuri osa sen oppilaista on muslimi- tai maahanmuuttajataustaisia.
307

, ja koulun henkilökunta ei

joko osaa tai halua tehdä asialle mitään. Koulun johdon katsottiin olevan liian
myötämielisiä maahanmuuttajataustaisia oppilaita kohtaan, jotta he puuttuisivat näiden
toimintaan.308 Toisen koulun tapauksessa koulun johtoa moitittiin siitä, että nämä olivat
edistäneet islamin leviämistä Suomen kouluissa. Sen lisäksi rehtorin päätöstä estää
oppilaan osallistuminen kevätjuhlaan pidettiin ideologisena, ja hänen ja muiden
henkilökunnan jäsenten väitettiin uhkailleen oppilasta tämän islamia koskevien
mielipiteiden takia. 309
Koulujen tapauksessa taustalla olevat oletukset ovat samat kuin MV??!!-lehden
muissakin julkaisuissa: kaikki muslimit ovat yksiselitteisesti uhka suomalaiselle (tai
laajemminkin länsimaalaiselle) yhteiskunnalle, mutta poliittinen eliitti ja sen oletetut
liittolaiset, kuten koulut ja isot mediatalot, pyrkivät piilottamaan nämä ongelmat. Nämä
argumentit

ovat

samoja,

joita

nativistispopuliset

toimijat

ja

Suomen

maahanmuuttokriittiset ovat jo pitkään esittäneet310.
Ongelman eivät siis muodosta pelkästään muista maista, kulttuureista tai uskonnoista
tulevat, vaan myös heitä auttavat ihmiset, jotka kohtelevat näitä eriarvoisesti muihin
nähden. Koulut näyttäytyvät pienoiskokoiselta dystopialta suomalaisesta yhteiskunnasta,
jossa maahanmuuttajaväestö aiheuttaa ongelmia muille, ja eliitti pyrkii suojelemaan
pahantekijöitä. MV??!!-lehti puolestaan esiintyy salatun totuuden esiintuojana,
vernakulaarina tahona, joka haastaa instituutiot 311.
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Yksi koulukiusaamistapaus ja siihen liittyvät yhden henkilön kirjoitukset sosiaalisessa
mediassa saavat MV??!!-lehden epäilemään kaikkien koulun muslimilasten pitävän muita
lapsia väkivallan pelossa ja opettajien hyväksyvän toiminnan. Molemmista tapauksista
on videomateriaalia, jolloin evidenssi on sivuston puolella ja kouluja vastaan.
Videomateriaali toimii kuitenkin vain lähtöpisteenä, sillä samaa tapahtumaa voidaan
puida usean jutun verran ottaen materiaalia esimerkiksi sosiaalisesta mediasta.
Maahanmuuttajien auttajia ja islaminuskoisiin liian suopeasti suhtautuvia moitittiin ja
nämä joutuivat joissain tapauksissa myös mustamaalauksen ja maalittamisen kohteeksi.
Koraanin resitointia soittaneen koulun ja kadulla tapahtunutta taistelua todistaneen
henkilön tapauksessa henkilöiden yhteystiedot tai näiden henkilöhistoriaa käsittelevät
tekstit eivät nousseet luetuimpien tekstien joukkoon tai niitä ei tehty. Suurin syy näiden
henkilöiden käsittelyyn MV??!!-lehdessä on sivuston ja kyseisten henkilöiden välinen
ristiriita maahanmuuttajia koskevassa kehyksessä, eli siinä, miten he tulkitsevat joitain
ihmisryhmiä ja asioita, miten he puhuvat niistä sekä millaiseen toimintaan he tämän
perusteella ryhtyvät312. Se, mikä on auttajien mielestä ehkä aiheellista auttamista, on
MV??!!-lehden kehyksessä Suomen rappeutumiseen tähtäävää toimintaan.

4.2.2. Uhrit

Osassa MV??!!-lehden juttuja ihmisiä kehystettiin maahanmuuttajien uhreiksi. Uhriksi
määrittelen henkilön, joka joutui MV??!!-lehden tulkinnan mukaan kokemaan vääryyttä
tai joutuivat epäedulliseen asemaan suoraan tai epäsuorasti maahanmuuttajista johtuvista
syistä. Yhteensä näitä henkilöitä oli aineistossani neljä: sotilas, koulukiusattu lapsi,
bussikuski ja islamia vastustava oppilas.
Sotilas ja koulukiusattu lapsi olivat uhreja muslimien tai muslimeiksi epäiltyjen ihmisten
suoran toiminnan takia. MV?!!-lehti oli jakanut Syyrian sotatilanteeseen keskittyvältä
uutissivustolta otetun videon, jossa ISIS-sotilas tappaa heitä vastaan taistelleen sotilaan.
Tapettu

henkilö

esiintyi

itse

videolla

ja

puhui

kameralle,

kun

taas

maahanmuuttajataustaisten koulukiusaama lapsi ei itse päässyt ääneen häntä koskevissa
julkaisuissa. Tapausten erona on myös se, ettei sotilaan kohtaloa käsitelty kuin yhdessä
312
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julkaisussa, kun taas koulukiusattujen lapsien tapausta puitiin sivustolla pidempään.
Tähän liittyy ero tapausten luonteessa: koulukiusaamisen suhteen tietoa tuli lapsen
huoltajalta, joka päivitti sosiaaliseen mediaan tilanteen etenemistä313. Tapetun sotilaan
kohdalla samanlaista tapahtumien kehittymistä ensimmäisen jutun jälkeen ei
todennäköisesti ollut.
Video,

jossa

sotilas

tapetaan,

oli

osa

väitetysti

ISIS:in314

jihadistijärjestö

propagandavideosta. Video oli relevantti MV??!!-lehden kannalta lähinnä siksi, että se
toimii sivuston lukijoille osoituksena islaminuskoisten julmuudesta.315 Vaikka nämä
video ei sijoittunut Suomeen, kohdistunut suomalaisiin tai käsitellyt sinänsä Eurooppaan
tulevia turvapaikanhakijoita, sen koettiin kertovan Suomeen kohdistuvasta uhkasta. Juuri
näin sivusto ja sen lukijat uskovat terrorismin ja väkivallan toimivan: jos jonkin ryhmän
edustaja tappaa muualla, toinen saman ryhmän edustaja tulee väistämättä toimimaan sillä
tavalla myös Suomessa. Tässä yhteydessä on jälleen kyse henkilöiden kulttuuristamisesta
ja reifioitumisesta, eli yksilöt pelkistyvät yksiulotteisiksi stereotyypeiksi jonkin heidän
yksittäisen ominaisuutensa perusteella.316
Koulukiusattua lasta käsittelevät tekstit olivat myös osoitus maahanmuuttajien
väkivaltaisuudesta.

Tapauksen

käsittely alkaa

maahanmuuttajatausten

ihmisten

käytöksen ihmettelyllä, mutta lopulta keskittyy koulun johdon mustamaalaamiseen ja
siihen, kuinka tilanteeseen ei puututa. Itse kiusattua lasta käsiteltiin suoraan vain
ensimmäisessä julkaisussa, kun kaikki muut julkaisut aiheesta keskittyivät enemmän
hänen huoltajaansa ja tämän toimintaan. Kiusattu, kiusaajat tai koulun henkilökunta eivät
saaneet

puheenvuoroa

tapauksessa,

vaan

keskustelua

koulun

oloista

ja

koulukiusaamisesta käsiteltiin sivustolla ilman heitä. Lapsen huoltaja omien sanojensa
mukaan oli yrittänyt puhua koulun johdon kanssa tapauksesta ja kirjoittaa koulun
Facebook-sivulle, mutta nämä eivät puuttuneet tapaukseen ja poistivat kommentit
netistä.317

313

Koulukiusaaminen1-5.
ISIS (Islamic State in Iraq and Syria eli Islamilainen valtio Irakissa ja Syyriassa) oli jihadistijärjestö,
joka pyrki perustamaan islamin ääritulkintaan perustuvan kalifaatin pohjois-Irakiin ja Syyriaan. Järjestö
on tehnyt tai liittynyt terrori-iskuihin Lähi-Idässä ja muualla maailmassa. (Stanford University; Hashim
2014)
315
ISIS.
316
Keskinen 2012: 296-297; Berger & Luckmann 1995: 103-107.
317
Koulukiusaaminen1, 2.
314

64

Kaksi muuta uhreiksi määriteltyä olivat uhreja maahanmuuttajia koskevien asenteidensa
takia, ja he joutuivat uhreiksi muiden kuin maahanmuuttajien suoran toiminnan
seurauksena. Näitä olivat rasistisen käytöksen takia irtisanottu bussikuski ja islamia
vastustava oppilas, jonka ei annettu osallistua koulun kevätjuhlaan turvallisuussyistä.
MV??!!-lehden mukaan he olivat toimineet kiitettävästi tuodessaan esiin näkemänsä
epäkohdat, mutta heidän toimintansa oli tuonut heille negatiivisia seurauksia. Bussiyhtiön
katsottiin olevan aktivistien lobbauksen alaisena, kun taas koulun johdon nähtiin ajavan
omaa ideologiaansa. 318
Bussikuski oli kuvannut videoita, joissa estää maahanmuuttajataustaisten nuorten pääsyn
bussiin, koska nämä eivät voineet näyttää matkalippujaan. Kahden nuoren mukaan heidän
kännykkänsä sammuivat ennen bussin tuloa, ja yksi ei halunnut näyttää kännykkäänsä,
sillä bussikuski kuvasi välikohtausta. Kuskin ja MV??!!-lehden tulkinnan mukaan nuoret
olivat yrittäneet näyttää hänelle oikeiden mobiililippujen sijaan kuvankaappauksia, mutta
oikeita lippuja kysyttäessä keksivät tekosyitä, jotta huijaus ei paljastuisi. Kuski ei
suostunut ottamaan ketään nuorista kyytiin, eikä antanut heidän edes maksaa käteisellä
matkaansa. Hän latasi videot Youtubeen, josta ne päätyivät myös MV??!!-lehteen.
Toimintansa takia bussikuski irtisanottiin. MV??!!-lehden mukaan kuski oli toiminut
319

Toisena käytöksensä takia uhrina ollut oli oppilas, joka oli videoinut Koraanin
resitoimista sisältynyttä päivänavausta koulussaan ja puhunut mielenosoituksessa islamia
vastaan. MV??!!-lehden mukaan tämän jälkeen hänet olisi uhattu erottaa koulusta ja
hänen koulunsa henkilökunnan jäseniä oli paheksunut toimintaa. Hänen ei annettu
osallistua koulunsa kevätjuhlaankaan, koska koulun johto katsoi tämän läsnäolon olevan
mahdollisesti provosoivaa muiden oppilaiden mielestä, jolloin tilannetta ei voitaisi täysin
turvata.

Sen

sijaan

viralliset

toimenpiteet

järjestettiin

toisin.

Hallituksen

maahanmuuttopolitiikkaa vastustava ja useita asian takia mielenosoituksia järjestänyt
Marco de Wit320 oli julkaissut osan oppilaan kuvaamasta videosta ja järjestänyt
myös haastatteli oppilasta suorana nettiin lähetettävään videoon, sekä
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yritti vaikuttaa koulun johtoon, jotta oppilas saisi todistuksen muiden oppilaiden
tavoin.321
Kuoleva sotilas ja koulukiusattu lapsi ovat väkivallan uhreja, joiden MV??!!-lehti ei usko
olevan viimeisiä saman kohtalon saavia. He toimivat siis osoituksena siitä, millä tavalla
maahanmuuttajat ovat MV??!!-lehden mielestä pahoja. Bussikuskin ja oppilaan
tapauksessa taas näkyy sivuston epäluulo korruptoitunutta eliittiä kohtaan, joka toimii
oikeamielisiä kansalaisiaan vastaan. Sivuston tavat käsitellä maahanmuuton uhreja
liittyvät siis populistisiin tapoihin ymmärtää eliitin ja kansan välillä olevan eripuraa, jossa
populistien edustaman kansan tahto ei pääse toteutumaan. Uhreista kertominen on siis osa
vihollisten määrittelyä, joka puolestaan tuottaa kuvaa siitä vastustavasta yhtenäisestä
kansasta.322 Toisaalta eliitiltä saatu negatiivinen huomio voi toimia osoituksena siitä, että
sivusto ja sen kuvaamat uhrit toimivat oikein323.

4.2.3. Paljastajat

Osa sivuston käsittelemistä ihmisistä joutui uhrin asemaan, koska he paljastivat
maahanmuuttajien piilossa olevan pahuuden. Tämän vuoksi heidät nähtiin myös
sankareina324. Paljastajia kiiteltiin rohkeista ulostuloista ja vaiettujen totuuksien
esiintuomisesta omilla nimillään ja kasvoillaan. Etenkin peruskouluoppilaan tapauksessa
tämän toiminta nähtiin esimerkillisenä henkilön nuoren iän vuoksi.325
Paljastamiset ovat osa kehyksen muuttamista ja siksi ne nähdään merkittäviksi. Ne ovat
osoitus siitä, että ne tulkinnat, joiden mukaan maahanmuuttajat ovat tavallisia kansalaisia,
ovat vääriä. Julkaisemalla paljastuksista videoita pyritään tuomaan esiin evidenssiä täysin
vastakkaisesta tulkintakehyksestä, mikä voisi mahdollisesti vaikuttaa Suomessa
tehtävään maahanmuuttopolitiikkaan ja yleisemmin maahanmuuttajien kohteluun.
Näkökulmasta riippuen paljastukset pyrkivät siis joko murtamaan tai korjaamaan
kehyksiä. Paljastajat nähdään tekemänsä työn takia tavallista luotettavimpina, jolloin
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heidän esittämänsä tulkintakehykset otetaan kritiikittä ja epäilemättä vastaan326, ja niitä
tukevaa lisäevidenssiä etsitään ja julkaistaan. Koulukiusaamistapauksessa esiin kaivettiin
muun muassa koulun rehtorin kirjoittama lehtiartikkeli vuodelta 2012, joka käsitteli
monikulttuurisuutta kouluissa. Aiemmin MV??!!-lehteä tai sen käyttäjiä hyvin vähän
kiinnostanut artikkeli muuttui tässä yhteydessä todisteeksi koulukiusaustapauksen
paljastajan väitteistä, ettei henkilökunta halua puuttua asiaan.327
Paljastajien kehystäminen sankareiksi kertoo sivuston ja sen lukijoiden tietävän tai
ainakin kokevan olevan altavastaajan asemassa. Maahanmuuton kritisointiin liittyy
edelleen tabuja ja se näkyy näissä tapauksissa, ovathan monet paljastajat myös uhreja.
Mikäli henkilöiden toiminta olisi yleisesti hyväksyttävää tai sillä ei olisi negatiivisia
seurauksia henkilöille, heitä ei tarvitsisi pitää rohkeina tai sankareina. Maahanmuuttoon
ja maahanmuuttajiin nuivasti suhtautuvat ovat saaneet ja saavat negatiivista huomiota
rasismi- ja muiden syytösten takia, minkä vuoksi monet kirjoittivat pitkään mielipiteitään
nimimerkeillä328. On muistettava, että Suomen laki antaa reunaehtoja keskustelulle:
kiihottaminen kansanryhmää vastaan329 on kirjattu rikoslakiin (11. luku, 10. §) vuonna
1995 ja uskonrauhan rikkomista koskeva laki 330 (17. luku, 10. §) vuonna 1999331.
Yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa puolestaan on käytetty myös
-linjausta 2000-luvun alusta asti332.

maahanmuuttajataustaisten tai heidän tukijoidensa pahuudesta tehtiin videoimalla
tapahtumat.

Koulukiusaamistapauksista

julkaistiin

videoita.

Epäilyt

maahanmuuttajataustaisten nuorten bussilippuhuijauksesta perustuivat bussikuskin
kuvaamiin videoihin, ja oppilaan ja koulun johdon kohtaaminen, jossa kevätjuhlan sijaan
326

vrt. Goffman 1986: 473-474.
Koulukiusaaminen2.
328
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329
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330
julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti
herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta
muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee
jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta
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henkilökunta antoi todistuksen muualla, oli kuvattu videolle. Videointia perusteltiin
nää paljastaa oikean karvansa nää
suvakit ja muut tällaset suomalaisuutta jopa vihaavat

333

. MV??!!-lehti osallistui

paljastamisprosessiin julkaisemalla videot sivustollaan ja antamalla niille siten enemmän
näkyvyyttä. Videointi ja videoiden jakaminen ovat eräänlaista yhteistä vernakulaaria
toimintaa, jota sivusto haluaa tukea.
Bussimatkustajien ja koulukiusaustapauksen yhteydessä paljastus koski suoraan
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Videot tulkittiin sivustolla osoitukseksi siitä,
etteivät maahanmuuttajat tai heidän lapsensa halua tai voi sopeutua Suomeen, sen
lakeihin, normeihin ja käytäntöihin. Koulukiusaustapauksessa erityisen hirvittävänä
pidettiin sitä, että kiusaaminen kohdistui ns. kantasuomalaisiin.334 Yhdessä näillä
ajatuksilla saadaan sivuston lukijat olemaan huolissaan Suomen tulevaisuudesta ja
pelkäämään kansan jakautumista.
Toista koulua käsittelevien juttujen fokus ei liittynyt niinkään maahanmuuttajiin, vaan
koulun toiminnan kritisoimiseen. Koraanin resitoimisen soittaminen ja suhtautuminen
koulun maahanmuuttoa vastustavaan oppilaaseen nähtiin osoituksena siitä, että kyseinen
koulu

ja mahdollisesti jopa koko Suomen koululaitos

olisi osallisena islamin

tukemisessa.335 Kouluun kohdistuu siis populistisia tulkintoja siitä, että korruptoitunut
eliitti liittolaisineen toimii kansan tahtoa vastaan336. Vaikka kritiikin kärki ei
kohdistukaan muslimeihin, on taustalla oletus siitä, että kaikenlainen muslimien einegatiivissävytteinen huomiointi olisi ongelmien kieltämistä, eli että heihin liittyisi
ihmisryhmänä perustavanlaatuisesti vain negatiivisia ominaisuuksia.
Lopulta kouluja käsittelevät tapaukset eivät siis niinkään kerro niissä mainituista
henkilöistä, vaan ne muodostuvat maahanmuutosta kertoviksi

Termi

kuvaa tapauksia, joiden taustalla voi olla todellinen ilmiö, joka muutetaan perusteluksi
toimia uhan lähteeksi ymmärrettyä tahoa tai asiaa vastaan. Kriisitarinoissa pohjimmiltaan
oleellista on se, että niillä tuotetaan ja kanavoidaan pelkoa, joka voi olla pelkoa itsen,
oman yhteisön tai vaikkapa kansakunnan puolesta. Kriisitarinoilla ja muilla tunteisiin
vetoavilla keinoilla uhaksi muodostuvat ennen kaikkea turvapaikanhakijat, joiden kulkua
333
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pyritään hallitsemaan erityisesti rajoittamalla.337 Tämän vuoksi MV??!!-lehden
toiminnassa on nähtävissä nativistispopulistisia piirteitä, mikä on pohjoismaisen
populismin yleisin suuntaus338.
Sekä koulukiusattujen lasten huoltaja että islamin vastaisessa mielenosoituksessa ollut
nuori ovat näissä narratiiveissa sankareita, jotka nousevat vastustamaan väärin kohtelua
ja paljastavat kouluissa olevat muslimeihin liittyvät ongelmat. Yksittäisten koulujen
tapaukset kietoutuvat samalla koko suomalaiseen koululaitokseen ja maahanmuuttoa
koskeviin keskenään eriäviin asenteisiin: tapausten paljastajat ovat kansallismielisiä ja
maahanmuutto- ja muslimivastaisia, kun taas heidän vastapuolenaan on ihmisiä ja
instituutioita, joiden käsitykset samoista asioista ovat hyvinkin eriäviä. Toisessa
tapauksessa koulua syytetään koulukiusaajien suojelusta vain siksi, että he ovat
maahanmuuttajataustaisia 339. Toisen koulun tapauksessa koulun rehtorilla epäillään
olevan henkilökohtainen, monikulttuurisuutta puolustava agenda, jonka vuoksi hän salii
islamiin liittyvät aamunavaukset ja estää oppilaalta kevätjuhlaan pääsyn340.
Sekä maahanmuuttajia auttavien, uhrien ja paljastajien käsittelyssä MV??!!-lehti vahvasti
yksipuolistaa ihmisten tilannekuvaa ja samalla myös maailmankuvaa. Sivuston
maahanmuuttoa käsittelevissä julkaisuissa on usein videota todisteena niiden
todenperäisyydestä, mutta tapauksesta kerrottu tieto jakautuu monesti lukuisiin eri
julkaisuihin samasta aiheesta. Kokonaiskuvan saaminen tilanteesta vaikeutuu myös siksi,
etteivät kaikki osapuolet tule näkyviksi tai kuulluiksi. Kun asioita yksinkertaistetaan ja
näkökulmia yksipuolistetaan tällä tavoin, on kyse disinformaation ensimmäisestä asteesta
eli valikoivasta totuudesta341.
Käsittelemällä eri ihmisiä maahanmuuttajiin liittyen sivusto antaa tulkintakehyksiä
siihen, kuinka näihin toimijoihin tulee suhtautua. Auttajat saavat moitteita
typeryydestään, uhrien
korruptoituneisuudesta, kun taas paljastajien toiminta on sankarillista, vaikka seuraukset
eivät olisi heille suotuisia. Samoja kehyksiä toistetaan ja ylläpidetään jutusta toiseen
esimerkiksi kehysansoin342, ja niiden olemassaolosta muistutetaan linkittämällä aiemmat
337
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tapausta käsittelevät julkaisut uusien yhteyteen. Näin sivusto pystyy häivyttämään muita
tulkintekehyksiä ja vakiinnuttaa omiaan. Kuten aiemmassa tutkimuksessa on huomattu,
suomalaiset vastamediat ovat varmoja omasta rationaalisuudestaan, kun taas poliittisesti
eri mieltä olevia syytetään epärationaalisuudesta 343.

4.3. Eliittikritiikki ja instituutiot
Populismiin kuuluu olennaisesti ajatus kansan ja eliitin vastakkainasettelusta. Tässä
ajattelussa oikeamielisen kansan tahto ei pääse toteutumaan, sillä korruptoitunut eliitti
estää sen.344 Koska MV??!!-lehti on perustettu suomalaisen byrokratian kritisoimiseksi ja
kansan äänitorveksi345, on eliittikritiikki luonnollinen osa sivuston luonnetta.
Ensimmäisen kerran sivusto kävi instituutioita vastaan jo kaikkien aikojen neljännessä
346

.

Aineistossani

oleva

eliitin

ja

instituutioiden kritiikki keskittyy kolmeen eri tahoon: kouluihin, eduskuntaan ja erääseen
kunnanvaltuustoon.347
Kouluja koskeva instituutiokritiikki liittyy kahteen eri kouluun, joiden molempien
tapauksessa kritiikki kohdistettiin lopulta niiden vararehtoreihin ja rehtoreihin. Toisessa
koulun johtoa syytettiin maahanmuuttajataustaisten koulukiusaajien suojelusta, kun taas
toisessa rehtorin ja vararehtorin toimintaa maahanmuuttoa vastustavan nuoren kohtaan
paheksuttiin. Molempien koulujen tapauksessa uutisointi alkoi jostain sivuston mielestä
arveluttavasta toiminnasta, mutta päätyi laajempaan vihaan ja pettymykseen itse kouluja
ja jopa koko koululaitosta kohtaan.348
Sen lisäksi, että näissä julkaisuissa kritiikin syynä olivat maahanmuuttajiin ja
lukijat kehystivät tapaukset osaksi laajempaa eliitin ja instituutioiden suopeaa
suhtautumista maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen. Koska
maahanmuutto, ja varsinkin islaminuskoisten maahanmuutto Suomeen, nähdään MV??!!-
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lehdessä erittäin negatiivisena, on sivuston ja poliittisen eliitin välillä voimakas ja jopa
sietämätön arvoristiriita. Sivuston maahanmuuttovastainen agenda ei siis kohdistu
pelkästään muslimeihin, vaan myös heihin suopeasti suhtautuviin, eli myös poliittisiin
päättäjiin ja instituutioiden johtoon. Koulujen painotuksen olisi sivuston mukaan pitänyt
olla

toisinpäin

kuin

käsitellyissä

tapauksissa,

eli

tekemättömyyden

sijaan

koulukiusaamiseen olisi pitänyt puuttua, ja islamia vastustaneen oppilaan erityiskohtelun
sijaan hänelle ei olisi pitänyt tehdä mitään.
Koska aineistoni ajoittuu kesälle 2017, siihen sisältyy myös paljon perussuomalaisista
loikanneiden mustamaalausta. Loppukesästä 2017 eduskuntapuolue Perussuomalaiset
valitsi puheenjohtajakseen jyrkän EU-kriittisen ja avoimen maahanmuuttovastaisen Jussi
Halla-ahon, jonka seurauksena muut eduskuntapuolueet ilmoittivat kieltäytyvänsä
yhteistyöstä puolueen kanssa. Tämä olisi johtanut hallituksen kaatumiseen, mutta osa
perussuomalaisista irtautui puolueesta ja muodosti Sininen tulevaisuus

nimisen

puolueen, joka sai jatkaa hallituksessa. Tapaus sai runsaasti mediahuomioita ja sitä
kutsuttiin jopa hallituksen kesäteatteriksi.349 MV??!!-lehti aloitti perussuomalaisista
lähteneiden henkilö- ja yhteystietojen julkaisemisen, jotta sivuston kävijät voisivat
häiriköidä heitä350.
Maalittamisen lisäksi MV??!!-lehden verkostot ja muut perussuomalaisiin pettyneet
alkoivat etsiä keinoja loata puolueesta lähteneitä. Erään puolueen jäsenen epäiltiin
pettäneen puolisoaan kanssa, ja tästä tehdyt jutut nousivat kesä- ja heinäkuussa sivuston
luetuimpien joukkoon351. Perussuomalaisten jakautuminen kahdeksi puolueeksi lisäsi
epäluuloa edustuksellista demokratiaa kohtaan, mitä MV??!!-lehden jutuissa korostettiin
laskemalla yhteen Sinisen tulevaisuuden poliitikkojen äänestäjämääriä ja tekemällä
Petettyjä äänestäjiä jo [lukumäärä]!

tyylisiä otsikoita352. Korruptoitunut ja omaa

etuaan ajava eliitti oli siis pettänyt äänestäjänsä, tavallisen kansan.
Poliittisten päättäjien epäily ulottui myös kunnallisvaltuustoihin. Yksi toukokuun 2017
katsotuimpia MV??!!-lehden julkaisuista sisälsi videon, jossa erään kunnan valtuutettu ja
varavaltuutettu kertoivat katsojille kunnallisvaltuuston kokouksesta. Heidän mukaansa
kunnallisvaltuuston jäsenet eivät ymmärrä heitä eivätkä halua tehdä heidän kanssaan
349
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yhteistyötä, jolloin kaksikko ei tule kuulluksi tai saa tavoitteitaan läpi. Videon kuvaajat
uskovat kohtelun johtuvan siitä, että he ovat uhka vallassa oleville, sillä he kertovat
kunnallisvaltuuston toimista sosiaalisen median kautta tavallisille kansalaisille. Muut
jotka tekevät työtään vain rahan takia ja
yrittävät piilottaa kuntalaisilta vilpilliset toimensa.353
MV??!!-lehden eliittikritiikkiin mahtuu mukaan myös kevyempiä käsittelytapoja. Eräs
suomalaispoliitikko oli puhunut sosiaalisessa mediassa monikulttuurisuuden puolesta,
joten kesällä 2017 MV??!!354

. Alun perin vuonna

1980 julkaistu kappale oli vuonna 2017 tulkittavissa viittaukseksi maailmalla
tapahtuneisiin terrori-iskuihin, joissa väkijoukkoihin oli ajettu rekoilla ja kuorma-autoilla.
Iskujen kohteiksi olivat joutuneet ihmiset niin Jerusalemissa, Berliinissä, Nizzassa kuin
Tukholmassakin355. Kutsumalla rekkojen alle käsittelevää kappaletta poliitikon
suosikiksi,

MV??!!-lehti

väitti

vitsin

kautta

monikulttuurisuutta

kannattavien

poliitikkojen olevan vastuussa terroristi-iskuista ja niiden uhasta.
MV??!!-lehden eliittikriittisyys ylläpitää populistisia tulkintoja kansan ja eliitin suhteesta.
Eliitin ja instituutioiden nähdään olevan korruptoituneita ja vieraantuneita kansasta sekä
toimivan salatuin motiivein356. Sivusto ottaa institutionaalisia tekstejä ja kehystää ne
vernakulaarilla sisällöllä, joka antaa alkuperäisistä poikkeavia tulkintoja käyttäjille.
Sivusto pyrkii herättämään epäluottamusta valtaapitäviä kohtaan ja haastamaan
yhteiskunnallista konsensusta julkaisemalla avoimen antielitististä sisältöä. Sen lisäksi se
maalittaa eliittiin kuuluvia, jolloin sivuston käyttäjistä tulee osa eliitin ja instituutioiden
vastaista toimintaa, eli se rohkaisee käyttäjiään aktivoitumaan vernakulaareina
toimijoina.
Usein eliittikriittisyyden syynä olivat maahanmuuttoon liittyvät arvoristiriidat. MV??!!lehden nationalistispopulistisena toimijana haastoi poliittisia toimijoita kunnallistasolta
valtiotasolle. Sivuston eliittikriittisyys on yhdistettävissä paitsi populismiin, myös
herravihaan, jolla on Suomessa pitkät perinteet357. Tässä yhteydessä asiaa ajettiin
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lisäämällä muualta julkaistujen tekstien oheen MV??!!-lehden omia, vernakulaareja
tulkintoja ja kommentteja. Näin sivusto murtaa olemassaolevie poliittiseen eliittiin ja
instituutioihin liittyviä kehyksiä kyseenalaistamalla toimijoiden moraalin, hyvyyden tai
arviointikyvyn.

4.4. Rikos
Rikos-kategorian julkaisut käsittelivät pääosin seksuaalirikoksia (kahdeksan julkaisua
kymmenestä), mutta mukana oli myös kaksi väkivaltarikosta, joista toinen oli murha.
Yhteensä

kategoriaan

kuului

kymmenen

julkaisua,

joista

viisi

oli

myös

mustamaalauskategoriassa. Mustamaalauskategoriaan kuuluneet keskittyivät itse rikosta
enemmän sen tehneeseen henkilöön, jonka nimi oli laitettu julkaisun otsikkoon ja josta
oli etsitty sosiaalisen median kautta monta kasvokuvaa jutun kuvitukseksi.358 Ainoastaan
kolmessa rikoskategorian jutussa henkilön nimeä ei mainittu otsikossa. Näistä tapauksista
ensimmäisessä poliisi ei ollut julkaissut tekijän henkilöitetoja359, ja jäljelle jääneet kaksi
liittyivät rikosuutiseen, jonka tekijän henkilöllisyys oli kerrottiin myöhemmin360.
Monissa tapauksissa liitteenä olevia valokuvia mainostettiin jo julkaisun otsikossa361.
Osassa julkaisuja sekä kuviin että tekstiin liittyy rikoksen tehnyttä kohtaan halveksuva ja
Varsinainen törkyturpa. Suvakkitoimittelija on
ottanut oppia ihailemistaan afrikkalaisista ja lähi-itäläisistä maahantunkeutujista!
Väkivaltarikoksia

käsiteltiin

kahdessa

rikoskategorian

jutussa.

362

.

Näistä

ensimmäinenkäsitteli henkirikoksen tehnyttä henkilöä, joka oli rikoksen jälkeen lähtenyt
tapahtumapaikalta363. MV??!!-lehden teksti perustui poliisin viralliseen tiedotteeseen,
jossa poliisi oli julkaissut henkilön kasvokuvan ja auton rekisterinumeron. MV??!!-lehti
oli jo aiemmin pistänyt sivuilleen poliisin tiedotteen sellaisenaan, mutta kesäkuun 2017
luetuimpien julkaisujen joukkoon nousi teksti, jossa kerrottiin kyseisen ihmisen
henkilöllisyys. Jutussa mainitaan poliisin tiedotteen lisäksi lähteeksi keskustelufoorumi,
jonka käyttäjät olivat selvittäneet poliisin tiedotteen perusteella henkilön nimen. Tämän
358
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kaltaista toimintaa on tehty aiemminkin seksuaali- ja muiden rikosten kohdalla, joissa
uutismediat eivät ole julkaisseet tekijöiden nimiä 364. MV??!!-lehti oli siis julkaisuaan
varten yhdistänyt poliisin tiedot internetistä löytyneisiin tietoihin ja lisännyt vielä poliisin
alkuperäisen kuvan sijasta Facebookista löytyneen kuvan henkilöstä.
Toinen väkivaltarikos oli kolmen nuoren miehen tekemä eläkeikäisen miehen törkeä
pahoinpitely ja ryöstö. Tässäkin tapauksessa sivusto oli julkaissut muualta otetun uutisen
lähes sellaisenaan, mutta liittänyt mukaan sosiaalisen median kautta otettuja kuvia
yhdestä rikoksen tehneestä, jonka nimi oli julkaistu. MV??!!-lehteen tekstin laittanut oli
365

Seksuaalirikoksia

käsittelevät

julkaisut

keskittyivät

raiskauksiin,

alaikäisten

seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksiin eläimen kanssa. Raiskausta oli käsitelty
kahdessa julkaisuissa, jotka molemmat olivat Iltalehdestä kopioituja tekstejä.
Ensimmäisessä366 poliisi kertoo etsivänsä alaikäisen raiskauksesta epäiltyä miestä, ja
MV??!!-lehden teksti on hyvin vähän muokattu, mutta silti melko neutraali raportti
tapahtumista. Teksti ei sisältänyt kenenkään henkilötietoja tai kasvokuvia.
Toisessa, toimittajan tekemää raiskaamista käsittelevässä jutussa367, sen sijaan oli tarkka
kuvaus raiskauksesta, johon syytetyn nimi on laitettu mukaan tekstiin. Iltalehden
-lehden tekstissä näihin

alkuperäinen juttu puhui

kohtiin oli laitettu tekijän sukunimi, jolloin kuvaus tapahtuneista henkilöityy vahvemmin
tekijään. Tekijän nimi oli tässäkin tapauksessa otettu keskustelufoorumilta, jonka jäsenet
olivat selvittäneet sen luettuaan Iltalehden alkuperäistä uutista. MV??!!-lehden
kirjoittajan oma ääni näkyy paitsi tekstin editoinnissa, mutta myös jutun lopussa, jossa
tekijän ulkoanäköä moititaan ja tämän epäillään ottaneen mallia Lähi-idästä ja Afrikasta
tulleilta

Näillä sanankäänteillä sivusto halventaa henkilön

ulkonäköä, ammattitaitoa, maailmankuvaa, ja lopuksi ottaa esille vielä Lähi-idästä ja
Afrikasta Suomeen tulevien ihmisten tekemät raiskaukset ja sen, etteivät sivuston
käyttäjät halua heitä Suomeen.
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Alaikäisten hyväksikäyttötapauksia oli kaksi 368, joista toisessa hyväksikäyttäjänä oli
opettaja. Opettajasta oli kirjoitettu sivustolla aiemminkin useamman jutun verran, mutta
vasta teksti hovioikeuden tekemästä päätöksestä korottaa tämän tuomiota, nousi
kuukauden luetuimpien joukkoon. Aiemmat tekstit olivat olleet tyyliltään huomattavasti
Onko [henkilöllä] kestokiima? Ainakin
näyttää siltä, että seksi on enemmän tai vähemmän mielessä koko ajan! ), mutta
korotetusta tuomiosta kertova julkaisu oli sensaatiohakuista otsikkoaan lukuunottamatta
vain kopioitu versio MTV:n uutisesta. Tekstin yhteyteen oli kuitenkin linkitetty muita
MV??!!-lehden julkaisemia juttuja aiheesta, jolloin sivuston alatyylinen käsittelytapa
näkyi myös sinällään asiallisen sisällön ohessa.369
Toisessa alaikäisten hyväksikäyttötapauksesta uutisoidessaan MV??!!-lehti käytti samaa
tehokeinoa kuin aiemmissa esimerkeissä: alkujaan anonyymiin rikosuutiseen oli rikoksen
kuvailuihin laitettu teosta epäillyn sukunimi. Toisin kuin toimittajan tapauksessa, tällä
kertaa julkaisuun ei ole merkattu lähdettä sille, miksi juuri kyseistä henkilöä epäillään
teosta.370
Viimeisenä rikoskategoriassa ovat eläimen kanssa seksiä harrastaneeseen mieheen
liittyneet neljä julkaisua371, jotka käsittelevät tapausta ensin yleisluonteisesti, sen jälkeen
epäillen miehen sekaantuneen aiemminkin eläimiin, sitten asianomaisen eläimen vointiin
liittyen ja lopulta miehen henkilötietoihinsa keskittyen. Jutut, joissa esiteltiin tapaus ensi
kerran ja keskityttiin eläimen kuntoon, olivat otsikkoaan ja ingressiään lukuunottamatta
melko neutraaleja ja kohtalaisen suoria kopioita alkuperäisistä julkaisuista. Näissä
teksteissä editointi on vähäistä, eivätkä jutut näytä ideologisilta. Tapauksella nähdään
olevan huumoriarvoa ja jopa niinkin paljon, että sivustolla kutsutaan tapausta
372

.

Kuitenkin kronologisesti viimeisessä jutussa kerrotaan asianomaisen henkilötiedot ja
julkaistaan tästä kuvia, kuten sivuston linjaan kuuluu. Tätä on perusteltu sillä, ettei
MV??!!-lehti omien sanojensa mukaan hyväksy minkäänlaista eläinten kaltoinkohtelua.
Tällä kertaa kopioituun tekstiin on jälleen laitettu rikoksen kuvaukseen henkilön nimi, ja
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jutun keskelle on kirjoitettu MV??!!-lehden nimettömäksi jäävän kirjoittajan toimesta
kannanottoja Suomen seksuaalilainsäädäntöä koskien. Kirjoittaja muun muassa vertaa
ihmisen ja eläimen välistä seksiä homoseksiin ja väittää seksuaalilainsäädäntöön
mu
eläimiinsekaantumista

perusoikeutena.

Näin

sinänsä

iltapäivälehdistön

kanssa

samantapaisena alkanut tapauksen käsittely alkaakin yhtäkkiä värittyä sivuston
kirjoittajien henkilökohtaisilla mielipiteillä, ja aiemmin lähes sellaisinaan kopioitujen
tekstien lomassa onkin yllättäen sivuston omaa tulkintaa ja epäilyjä. Näiden erottaminen
toisistaan vaatii lukijalta medialukutaitoa ja -kriittisyyttä sekä perehtymistä jutun
lähteisiin, jotta hän voi verrata MV??!!-lehden versiota alkuperäiseen tekstiin. Tässä
tapauksessa kuitenkin henkilön nimen ja kuvien lähteitä ei oltu merkitty juttujen oheen,
jolloin niiden varmistaminen jää täysin lukijan oman viitseliäisyyden varaan.
Rikosaiheiset tekstit eivät tähtää aiemmista kategorioista poiketen niin vahvasti
poliittiseen tai ideologiseen kehystämiseen, vaikka sitäkin voi olla mukana. Riippuen
siitä, ovatko esitettyjen rikosten henkilötiedot ja tapahtumakuvaukset totuudenmukaisia,
kyse ei myöskään ole ainakaan suoranaisesti disinformaatiosta. Rikosuutisointi ei liity
myöskään lähtökohtaisesti populistisiin näkökantoihin, vaikka mediakritiikkiä oli
havaittavissa raiskauksen tehneen toimittajan tapauksessa. Rikosten käsittelytavat ovat
suurimmaksi osaksi perinteisten medioiden käytännöistä poikkeavia, mutta niissä oli
samankaltaisuuksia keskenään. Sivusto yrittää siis ajaa yhteisiä vernakulaareja
puhetapoja marginaalista valtavirtaan373.
Sivuston lukijoita kiinnostavat tämän aineiston perusteella eniten seksuaali- ja
väkivaltarikokset. Monissa luetuimpiin julkaisuihin kuuluvissa rikosartikkeleissa tekijänä
on julkisuuden henkilö, maahanmuuttaja tai muu vähemmistöön kuuluva. Koska sivusto
ei noudata Julkisen sanan neuvoston ohjeita, se voi julkaista ihmisten henkilötietoja ja
kuvia, vaikka niitä ei olisi kerrottu alkuperäisessä uutisessa, jonka MV??!!-lehti sivuilleen
kopioi. Teksteihin on haettu henkilötietoja muista lähteistä ja kuvia sosiaalisesta mediasta
sekä toisinaan sivuston kirjoittajien omia kommentteja, jolloin lopputuloksena on eri
tahojen tuottamien materiaalien hybridejä. Toiminta ei ole ehkä täysin eettistä tai laillista,
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Haluamme tuoda Kansan tietoon omaa maatamme vallitsevat ylilyönnit. Toivottavasti asioiden
julkituominen edes auttaisi jonkin verran. -- Julkaisemme nimiä ja kuvia henkilöistä jotka omalla
possuilullaan aiheuttavat Kansalaisten olot vielä entistäkin tukalammaksi ja epämiellyttävimmäksi.
(Mvlehti.net 2015: Pääkirjoitus)
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mutta se kiinnostaa joka tapauksessa monia sivuston käyttäjiä. Kuten sivustoa aiemmin
[s]ivustolla julkisuuslakia tulkitaan nähdäkseni
niin, että kaikki viranomaisten julkaisemat julkiset asiakirjat on tuotava kaikkien
nähtäväksi välittämättä mahdollisista seurauksista

374

.

4.5. Kuolema
Kuolemaa käsittelevät julkaisut olivat hyvin lyhytsanaisia ja sisälsivät videoita. Nämä
kaksi julkaisua olivat keskenään hyvin erilaisia: toisessa suomalaisnuoret olivat
kuvanneet kuolonkolariin päättyvää automatkaansa, toisessa ISIS-sotilas tappoi
venäläisen sotilaan. Nämä kuvaavat hyvin erilaisia asioita MV??!!-lehden lukijakunnasta.
Ensimmäinen kuolema-aiheinen video oli osa väitetysti jihadistijärjestö ISIS:in375
propagandavideosta, jossa järjestön sotilas murhaa venäläisen sotilaan. Videossa esitetty
kuolema rinnastuu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden väitettyyn julmuuteen ja
-

376

Julkaisulla ja sen kommenteilla

sivusto muistuttaa terroristien tekemästä väkivallasta ja painottaa sen taustalla olevia
uskonnollisia syitä 377. Terroristit ja humanitäärisistä syistä kotimaastaan pois muuttavia
on rinnastettu usein aiemminkin julkisessa keskustelussa378.
Suomalaisnuorten kolaria oli käsitelty jo suomalaisissa medioissa aiemmin. Pian
tapauksen jälkeen julkisuuteen tuli myös nuorten autosta kuvaama suora videolähetys,
joka myös sai paljon mediahuomiota osakseen. Kopioidessaan videon ja siihen liittyvän
polisiin tiedotteen sivuilleen MV??!!-lehti siis osallistui jo aiemmin muuallakin
kiinnostavaksi osoittautuneen materiaalin jakamiseen. Sivuston omat kommentit ja
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Peltonen 2017: 55.
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tulkinnat tapauksesta ovat vähäisiä: videon julkaisua perusteltiin varoituksena alkoholin
vaikutuksen alaisena ajamisesta.379
Kuolemaa käsittelevät tekstit ovat siinä mielessä poikkeuksellisia, etteivät ne liity
MV??!!-lehden

populistisiin

teemoihin,

eli

kansaan,

eliittikriittisyyteen

tai

maahanmuuttoon. Toisin kuin rikosuutiset, niiden julkaisua ei ole perusteltu myöskään
sivuston ideologisissa tavoitteissa. Rakenteeltaan kategorian julkaiset ovat kuitenkin
samanlaisia kuin monet muutkin sivuston julkaisut, eli eri lähteistä otettujen sisältöjen
sekoituksia, joissa erilaiset motiivit ja tulkintakehykset risteävät ja lomittuvat.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Pohjimmiltaan MV??!!-lehti käsittelee todella isoja teemoja ja kysymyksiä. Julkaisujen
taustalta löytyy tulevaisuuteen kohdistuvaa epävarmuutta, huolta omasta kulttuurista,
pelkoa yhteiskunnan ja arvojen rappiosta, epäluottamusta valtaapitäviä ja tiedon levittäjiä
kohtaan sekä omien mielipiteiden ja näkemysten kuulumatta jäämistä. Ankara valtavirran
ja vallitsevien normien haastaminen ja niistä irtisanoutuminen sekä pelon ja uhan tunteen
jatkuva ylläpito ovat sivuston pohjalla jatkuvasti olevia arvoja ja tavoitteita. Toisin kuin
populistiset poliitikot, sivusto hyvin harvoin antaa ratkaisuja esittämiinsä ongelmiin. Sen
sijaan se osallistaa lukijansa jakamaan, kommentoimaan ja tuottamaan sisältöjä sekä
osallistumaan mustamaalattavien henkilöiden häiriköintiin. Muina tavoitteina on joko
saada vain huomiota sivustolle, aiheuttaa lukijoissa tunnereaktioita tai lisätä ihmisten
epäluuloisuutta kaikkia valtaapitäviä kohtaan.
Ongelmaan liittyvät maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden lisäksi lisäksi talous- ja
sosiaalipolitiikka sekä turvallisuus- ja ulkopoliittiset kysymykset. Näiden nähdään
mahdollistavan uhkaavien vieraiden maahantulo, heidän maassa oleskelunsa sekä heidän
ongelmakäytöksensä. Koska sivusto ei pysty vaikuttamaan oikeusjärjestelmän toimintaan
esimerkiksi pidentämällä rikostentekijöiden tuomioita, se keskittyy mustamaalaamaan,
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Kolari.
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moraalisesti väärin. Sivuston luomien vernakulaarien puhetapojen luominen ja
ylläpitäminen on mahdollista, koska se ei ole sitoutunut Journalistin ohjeisiin.
Siitä huolimatta, että MV??!!-lehti esittää olevansa vakavastiotettava ja perinteinen
journalistinen media, se keskittyy hyvin pitkälti poliittisen sisällön käsittelyyn. Kuten
aineistoesittelystäni ja -analyysisistäni käy ilmi, perinteisen median aiheet puuttuvat
sivustolta täysin, eivätkä sisällöt ole yleensä journalistisen työn tuloksena syntyneitä. Kun
sivuston tavoitteena on enemmänkin tunnereaktioiden aikaansaaminen poliittista ja
yhteiskunnallista eliittiä koskevilla salaliittoteorioilla, joita löydetään tapauksesta kuin
tapauksesta, se ei koskaan voi täysin korvata legitiimejä journalistisia sisältöjä. Samalla
MV??!!-lehdelle voisi esittää saman kritiikin, mitä nationalismin tutkija Milla Hannula
Sisu ajoi siis mielestään sananvapautta. Olisi kuitenkin pitänyt
valita taistelunsa paremmin ja tehdä selkeä ero rasismin ja maahanmuuttopolitiikan
kritisoinnin välillä

380

.

Vaikka MV??!!381

, se on populistinen

ja maahanmuuttovastainen, minkä lisäksi siitä on löydettävissä nationalistisia ajatuksia.
Se yksinkertaistaa maahanmuuttajataustaiset ihmiset kulttuureiksi ja uskonnoiksi, jotka
ovat muuttumattomia ja pysyviä yksiköitä. Sivusto pyrkii vaikuttamaan siihen, miten
muihin ihmisiin, muualta tulleisiin ja eri mieltä oleviin tulisi suhtautua, tai miten asioista
pitäisi puhua ja käsitellä. Tämän se tekee erilaisin kehyksin, kehysansoin ja kehysten
uudelleentulkitsemisin. Arvottavan kehystyksen lisäksi sivusto maalittaa heidän kanssaan
eri mieltä olevia ja hyökkää heitä kohtaan henkilöinä näiden argumenttien kumoamisen
sijaan. Sivusto on myös keskivertokäyttäjälle hankala luettava, sillä julkaisujen
totuusarvo ja todenperäisyys vaihtelevat.
Kun sivusto hyökkää poliittisia tai maailmankatsomuksellisia mielipiteitä vastaan, se käy
samalla yksityishenkilöitä, mediataloja ja instituutioita vastaan halveksimalla,
nimittelemällä ja kyseenalaistamalla niitä tarkoituksenaan pilata niiden maine 382. Näin se
pyrkii vaikuttamaan tilanneymmärrykseen osoittamalla, että kyseisten henkilöiden
tulkinnat ja arvot ovat vääriä ja/tai epäilyttäviä. Toiminnan oikeutuksena ovat
380
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383
384

sekä

)

. Käytännössä toiminta

purkautuu usein muiden ryhmien, poliittisten mielipiteiden ja arvojen päälle
hyökkäämiseksi ja siten näiden sananvapauden kaventamiseen tähtääväksi toiminnaksi.
Sosiaalisesti rakentuneita ovat myös materiaaliset asiat: itse käsitellyt ihmiset, instituutiot
ja tapahtumat, jotka tulkitaan monikulttuurisuutta
arvoliberalismi) ajaviksi. Turvapaikanhakijoita auttavat ihmiset voidaan tulkita
edustamaan hulluutta, kristinuskon pettämistä, ja Suomen rappioitumista 385. Tilat, kuten
Koraanin resitointia Ramadanin alussa tai
puututa386.
Monin paikoin itse lähtötilanteet sisältävät totuuden siemenen, jota on vaikea kiistää: joku
on kirjoittanut Facebookiin omien periaatteidensa mukaista sisältöä387, toinen on eronnut
puolueestaan388, kolmas on yrittänyt pysäyttää poliisiauton389. MV??!!-lehti ei kuitenkaan
pelkästään jaa objektiivisesti todeksi havaittavaa sisältöä, vaan myös kehystää sitä oman
ideologiansa mukaan. Sivusto arvottaa, vihaa, rohkaisee ja demonisoi. Tärkeintä
vaikuttaakin olevan löytää syyllinen ja voittaa mikä tahansa väittely. Samalla lähes kaikki
keskustelut

ovat

tuotavissa

poliittisiksi

ja/tai

arvokysymyksiksi:

hautajaisten

ja koulussa tapahtuva kiusaaminen on terrorismia,
jonka annetaan tapahtua, koska suomalaiset lapset eivät ole yhtä arvokkaita kuin
somalialaiset390.
Sivusto ei siis uutisoi asioista neutraalisti tai neutraaliin sävyyn. Jättämällä joitain
näkökulmia pois ja painottamalla toisia sekä esittämällä omia spekulaatioitaan se yrittää
heikentää

muita

mahdollisia

maah

tulkintakehyksiä.

Kaikki

maahanmuuttajat

tai

maahantunkeutujia, aviopuolisoaan pettänyt
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391

. Sivuston populistinen

retoriikka ja tuottama vastatieto toimii poliittisena kimmokkeena, jolla haastetaan
valtavirtaa ja eliittiä. Samalla sivusto kääntää eliitin ja kansan välisen valta-aseman
päinvastaiseksi. 392
Osittain sivuston riidat muita tahoja kohtaan aiheutuvat siitä, että eri tahoilla on eri
käsitykset kulttuurin, sananvapauden ja hyvän median käsitteistä. Jos toiset puhuvat
kulttuurista pysyvänä, puolustettavana ja selvärajaisena, kun taas toiset ymmärtävät sen
perustavanlaatuisesti prosessinomaisena ja muuttuvana, ei keskustelu johda mihinkään.
Jos osapuolten premissit ja käsitteet poikkeavat toisistaan, dialogi kariutuu hyvin
nopeasti. Kulttuurille ja muille käsitteille olisi siis löydettävä määritelmiä, jotka sopisivat
tutkimuksen lisäksi maallikkojen henkilökohtaisiin kokemuksiin tarpeeksi ollakseen
uskottavia vaihtoehtoja kulttuuriselle fundamentalismille ja siihen liittyviin asenteisiin
(kuten esitettiin jo vuonna 2003)393.
Pelkkä käsitteiden määrittely ei tietenkään riitä, vaan koko maahanmuuttokeskustelu
tulee tarvitsemaan

vastauksia hankaliin kulttuureihin ja uskontoja koskeviin

kysymyksiin. Muuten joudumme tilanteeseen, jossa olemme pakotettuja tekemään
päätöksiä, mutta meillä ei ole siihen tarvittavia työkaluja 394. Mikäli emme pysty
löytämään ja arvioimaan kaipaamaamme tietoa, suuri osa meistä tulee jatkossakin
vastamaan turvapaikka- ja muissa yhteiskunnallisia
395

.

MV??!!-lehden saama suosio kertoo siitä, ettei suomalainen mediakenttä vastaa kaikkien
toiveita, vaan jopa näyttäytyy ulossulkevana osalle. Ihmiset hakeutuvat sellaisten
lähteiden luokse, jotka sopivat heille ja vastaavat heidän maailmankuvaansa 396. Samaan
aikaan kun julkisessa keskustelussa ollaan huolissaan verkkovihasta ja sen aiheuttamasta
sananvapauden kavenemisesta397, tutkimuksien mukaan verkossa olevan vihaa- tai
halventavan materiaalin pariin päätyneistä osa hakeutuu tarkoituksellisesti sisältöjen
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luokse398. Tämä on nähtävissä myös aineistossani: keskimäärin jokaista juttua oli luettu
noin 116000 kertaa, ja vähiten luetuintakin 61000 kertaa.
Tarkasteluni perusteella vaikuttaa siltä, että sivusto vakiinnuttaa omaa asemaansa
vernakulaarina toimijana kritisoimalla isompia tai heidän kanssaan eri mieltä olevia
instituutioita, ja tämän suuren kertomuksen ympärille rakentuu monta pienempää
kertomusta. On kuitenkin oleellista muistaa, että MV??!!-lehden puhetavat eivät ole
uusia, vaan historiallisesti rakentuneita. Tabuaiheista puhuminen, valtadiskurssien jyrkkä
ivänvaloon ovat olleet osa
maahanmuuton vastustajien retoriikkaa Suomessa jo 1990-luvulta asti399. MV??!!-lehden
panos tähän on nähdäkseni ollut niiden entistä vahvempi julkituominen sekä
mustamaalauksen nostaminen isommaksi osaksi toimintaa.
Itse sivuston julkaisemat sisällöt ovat institutionaalisen ja vernakulaarin hybridejä. Usein
ne on kopioitu muilta sivustoilta vain hieman alkuperäistä tekstiä leikellen ja lihavointeja
lisäten, mutta sivuston ylläpitäjät ovat voineet myös kirjoittaa uudet otsikot tai
kommentoida sitä ingressissä, jutun lopussa ja välillä myös itse kopioidun tekstin
keskellä. Joissain rikosuutisissa sivusto oli laittanut rikollisen nimen rikoksen kuvailuun,
jolloin alunperin anonyymi kuvaus henkilöityy vahvemmin siitä syytettyyn henkilöön.
Jos rikollisen on esimerkiksi kuvailtu keskiyön aikaan lyöneen uhria, teksti saattoi olla
MV??!!-

Siinä missä tämänkaltainen

toiminta on journalistin ohjeisiin sitoutuneille medioille mahdotonta eettisten
periaatteiden vuoksi, ovat MV??!!-lehden kaltaiset toimijat voineet harjoittaa sitä.
Vaikka editointi olisi pientä itse julkaisujen tasolla, on otettava huomioon sivuston
harrastama laajemp
sivuston yleisen linjan mukaiseksi400. Sivusto etsii ja julkaisee evidenssin tukemaan sen
pääväitteitä, kuten Suomen rappioitumista ja maahanmuuttajien pahuutta. Yksittäisiä
ihmisiä koskevia tulkintakehyksiä ja kehysansoja vahvistetaan esimerkiksi käsittelemällä
heitä useammassa julkaisussa pitkällä aikavälillä. Kun samaa henkilöä halveksutaan
uudelleen ja uudelleen, hänestä tehdään aina vain huonompi ja halveksunta (sekä aiempi
että myöhemmin tapahtuva) on entistä oikeutetumpaa.
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Kehysten ylläpitäminen ja totuudellisena näyttäytymisen tarve voi olla osasyy sille, miksi
sivusto julkaisee niin paljon kuvia ja videoita. Kuvamateriaalista sivuston kävijät voivat
itse todeta asioiden tapahtuneen, kun taas ohessa oleva teksti antaa katsojalle
tulkintakehyksen, jonka kautta materiaali tulee ymmärtää. Sivusto pyrkii siis muuttamaan
käyttäjiensä kehyksiä ja pitämällä kuitenkin mukanaan joitain totuudenmukaisia
elementtejä ja artikkeleita se vaikuttaa joissain tapauksissa tarpeeksi uskottavalta. Täysin
varaukseton sivustoa kohtaan ei pidä silti olla, koska vaikka se olisikin oikeassa yhdessä
asiassa, se voi seuraavassa rakentaa valheellisia tai vähintäänkin spekulatiivisia kehyksiä
seuraavassa.
MV??!!-lehden yhtenä tarkoituksena on siis tuoda julkiseen keskusteluun uusia teemoja
ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteisiin sekä tuoda vernakulaareja diskursseja
valtavirtaan. Nämä diskurssit koskevat esimerkiksi sitä, kuinka rikollisista voi tai pitää
keskustella. Sivusto on pyrkinyt paitsi tekemään itseään, myös käsittelemiään aiheita ja
henkilöitä relevanteiksi. Aineistossani on nähtävissä myös mediakriittisyyttä, jossa
MV??!!-lehti asettuu totuuden esiintuojaksi. Tällä pyritään vaikuttamaan sivuston
lukijoiden päätöksentekoon ja medioiden luotettavuuden arviointiin sekä rikkomaan
niihin liittyviä aiempia tulkintakehyksiä. Yhteiskunnan sivusto hahmottaa lähinnä
vastakkainasettelun (eliitti-kansa, me-toiset) kautta.
Sivuston lähdekäytännöissä on suuri ristiriita: vaikka se samaan aikaan jatkuvasti epäilee
suomalaisia instituutioita ja massamedioita, suuri osa sen julkaisuista on niiltä kopioitu.
Kuten Suomen kuvalehden toimittaja Aurora Rämö vuonna 2016 erittäin osuvasti asiaa
kuvasi:

[i]lmeisesti uskottavuudeksi riittää se, että lainaukset ovat tulkittavissa

maahanmuuttoa, poliisia tai hallitusta vastustaviksi. Ellei sitten poliisi tai hallitus sano
itse jotain, mikä on tulkittavissa maahanmuuttoa vastustavaksi

401

Mikäli sivuston

käyttämät tulkinnan kehykset siis eroavat alkuperäisestä, se tuodaan esiin, mutta mikäli
ulkopuolinen taho vahvistaa niitä, sivusto siteeraa niihin suoraan.
Mahdollisessa sivustoa koskevassa jatkotutkimuksessa voisi paneutua tarkemmin
yksittäisiin teemoihin tai tehdä sisällönanalyysiä sivuston julkaisuista vuodelta 2015, kun
se sai eniten mediahuomiota. Muita kiinnostavia teemoja voisivat olla sivuston
affektiivisuuden tarkastelu tai visuaalinen analyysi, jotka auttaisivat ymmärtämään sen
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lukukokemusta. Lisäksi pelkästään yhteen teemaan keskittyvä analyysi, esimerkiksi
sivuston suhde rasismiin ja vihapuheeseen, voisi kiinnostaa monia.
Eri medioiden kulkiessa jatkuvasti mukanamme ja viedessä entistä enemmän aikaamme,
on mediakasvatuksen, -kriittisyyden ja lukutaidon rooli noussut. Mikäli emme pysty
käsittelemään saamaamme informaatiota tai suhteuttamaan eri lähteitä toisiinsa, ei
informaatiotulvan seassa liikkuminen ole ongelmatonta. Disinformaation, väärien
identiteettien ja valtavien sisältömäärien äärellä ollessamme tarvitsemme työkaluja niiden
käsittelyyn ja luotettavien lähteiden löytämiseen. Tämä tutkielma on toivottavasti antanut
näitä työkaluja ja avannut uusia näkökulmia. Lopuksi muistutan vielä Saara Jantusen
Vastaukset siihen kuka, mitä, miten ja miksi tekevät viestinnän
läpinäkyväksi.

402
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Kuva 1. Ryhdy reportteriksi! -sivu, joka lisättiin sivustolle heinäkuussa 2015.
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Lähteet

n

Facebook

14

YouTube

7

Iltalehti.fi

5

Mtv.fi

4

Poliisi.fi

3

MV??!!-lehden lukijat tai haastattelemat lähteet

3

Twitter

2

Vasen

1

Murha.info

1

Almasdarnews.com

1

Itse tuotettu sisältö

1

Suomen kuvalehti

1

Vanhemmat.com ( > Iltalehti.fi)

1

Yhteensä

44*

Taulukko 4: Lähteet tarkemmin eriteltynä.

Kritiikin kohde

n

Yksityishenkilö

26

Instituutio

6

Ryhmä

2

Yhteensä

34

Taulukko 5: Kritiikin kohteet eri julkaisuissa.
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