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Taustaa
• Tutkin pro gradu -tutkielmassani miten elintarvikeavun muu:amisesta osallistaviksi
yhteisöruokailuiksi keskustel3in Helsingin Sanomien ja Ylen uu3sten yhteydessä̈
käydyissä̈ verkkokeskusteluissa vuosina 2017-2018
• Vuonna 2017-2018 mediassa uu3soi3in useaan o:eeseen perinteisten leipäjonojen
lakkau:amisesta ja siirtymisestä ”osallistaviin yhteisöruokailuihin”

• Keskeisiä käsitteitä elintarvikeavun uudistamiseen liittyvässä uutisoinnissa ja
keskustelussa ylipäätään: osallisuus, yhteisöllisyys, vastikkeellisuus, aktiivisuus
• Uutiset herättivät myös vilkasta nettikeskustelua
Ø Tutkimusaineisto: 766 nimimerkillä kirjoitettua kommenttia (15 aihetta
käsittelevää uutista, joiden yhteydessä verkkokeskusteluja käytiin)

Tutkimustehtävä ja -menetelmä
•

Tutkimustehtävä: Millaisia diskursseja Helsingin Sanomien ja Ylen
verkkokeskusteluissa muodoste:in vuosina 2017-2018 niiden uuAsten
yhteydessä̈, jotka käsiDelivät elintarvikeavun muuDamista osallistavammiksi ja
yhteisöllisemmiksi yhteisöruokailuiksi pääkaupunkiseudulla?

•

Menetelmä: Diskurssianalyysi
•

Diskurssianalyysi on väljä teoreePsmetodologinen viitekehys, jolla voidaan
tutkia kielen käy:öön lii:yviä̈ kysymyksiä

•

Diskurssianalyysissa kieltä̈ tutkitaan sellaisena kuin se arkielämässä̈
esiintyy. Tutkimuskohteena on todellisten ihmisten todellinen kielenkäy:ö̈
(mikrotaso) todellisessa yhteiskunnassa (makrotaso)
Ø

Myös verkkokeskustelut todellista kielenkäy:öä, sillä keskusteluun osallistujat
ilmaisevat ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan, ja muodostavat vähintään
hetkellises3 todellisen keskusteluyhteisön (Kuula, 2006)

•

Diskurssi: Suhteellisen eheä merkityssuhteiden kokonaisuus, joka rakentaa
todellisuu:a 3etyllä̈ tavalla. Diskurssilla voidaan tarkoi:aa joko pientä̈
teks3jaksoa, laajempaa teks3joukkoa, tai tekstejä̈ kokoavaa perspek3iviä̈ tai
tapaa jäsentää̈ todellisuu:a. Samasta asiasta voidaan puhua useilla eri tavoilla,
eli useilla eri diskursseilla
Ø

•

Millaiset merkitykset ovat vallalla, millaiset marginaalissa ja millaiset
merkitykset puu:uvat kokonaan ja miksi. Kielen kyky kuvata, rajata, määritellä̈,
haastaa, asemoida ja muu:aa = diskursiivinen valta
Ø

•

Omassa tutkielmassani diskurssi määri:yi tavaksi tai näkökulmaksi lähestyä̈ ja
määritellä̈ todellisuu:a kielellises;

Huomiota kiinnitetään myös siihen, millaisia vaikutuksia ja seurauksia kielenkäytöllä̈
on ympäröivään konteks3in

Todellisuus ilmenee eri diskurssien kau:a representaa;oina, eli kuvauksina
maailmasta ja keskustelun kohteena olevista ilmiöistä̈. Representaa3ot
rakentavat ja järjestävät mm. toimijaposi3oita, valtasuhteita ja iden3tee:ejä

Tutkimustulokset
•

Yhtenäisiksi ja muista diskursseista selväs3 irrallisiksi diskursseiksi jäsentyivät
kolme päädiskurssia, jotka nimesin ”Nöyryytetyt”, ”Hylätyt kansalaisemme” ja
”Hyysääjäval3o”
Ø

Diskurssien nimet muodostuivat diskurssien käy:äjien itsensä̈ käy:ämistä̈
sanavalinnoista. Nimet kuvaavat diskurssien posi3oitumista suhteessa
elintarvikeavussa käyviin, oletetus3 huono-osaisiin ihmisiin (”me” Nöyryytetyt ja
”he” Hylätyt kansalaisemme) ja hyvinvoin3val3oon (Hyysääjäval3o).

•

Kaikki kolme diskurssia suhtautuivat eri tavoilla elintarvikeavun kehi:ämiseen
osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi

•

Diskurssit muodos3vat oman toimijaposi3onsa kau:a omanlaisensa
käsityksen ”hyvästä̈ val3osta”, hyvinvoinnista, hyvinvoin3val3osta ja
yhteiskunnasta = Hyvinvoin3val3o-representaa3ot

•

Diskurssit muodos3vat tutkimuskysymykseni kannalta olennaisia
representaa3oita köyhyydestä, osallisuudesta, yhteisöruokailuista ja kirkon
roolista elintarvikeavussa

Tulokset: Osallisuus
Nöyryytetyt

Hylätyt kansalaisemme

Hyysääjävaltio

”--Ainoat "aktiiviset,
osallistujien toimijuutta
vahvistavat yhteisöt" jotka tässä̈
auttaisivat ovat palkkatyöpaikat.
Mutta niitähän ei heru:
miljardeja valuu yritystukiin,
verosuunnitteluun ja hyväveljien
taskuihin, mutta auta armias,
jos pitäisi yksikin palkallinen
työpaikka saada polkaistua.
Työnhakijat työnnetään vain
kaikenmaailman "kuntouttavaan
työtoimintaan", joissa yritykset
saavat ilmaista työvoimaa.” (HS
9.)

”Hieno homma!Kimpassa
syöminen on myös yhteisöllistä̈
jota moni yksinäinen on varmasti
kaivannut. --” (HS 5.)

”--Totuus myös on, ettei mikään
rahanlisäys - etenkään
vastikkeeton- ratkaise niiden
ongelmaa, jotka eivät tule
toimeen sillä rahalla, millä
toinen tulee. Heidät on
laitettava holhoukseen ja
opetettava talouden hallintaa.
Useita riivaa lyhytjänteisyys ja
kyvyttömyys vastustaa
yllykkeitä̈. Pientenkin
tarpeettomien mielitekojen
toteuttaminen voi romuttaa
talouden. Pitäisi osata itse
valmistaa ruokaa, säilöä̈ sitä
silloin kun edullisesti saa,
suunnitella taloudenpito
pidemmällä̈ tähtäimellä̈. Tähän
toimeentulovaivainen tarvitsee
ohjausta.--” (HS 11.)

Tutkimustulokset

Johtopäätökset
•

Yhteisöruokailut: Kaikissa diskursseissa perinteiset leipäjonot konstruoi3in

•

Kirkon ja uskonnon rooli elintarvikeavussa näy:äytyi diskurssien konstruoimassa
sekulaarissa hyvinvoin3val3okonteks3ssa kiistanalaisena. Hylätyt kansalaisemme diskurssissa kirkon tehtävä̈ ja rooli yhteiskunnassa heikoimpien au:ajana oli
tunnuste:u ja puoluste:u. Sen sijaan suuremmissa Nöyryytetyt- ja Hyysääjäval3odiskursseissa kirkon ja uskonnon rooli elintarvikeavussa systemaaPses3
kyseenalaistePin.

hyvinvoin3val3okonteks3ssa häpeällisiksi. Nöyryytetyt-diskurssissa häpeä̈ ulo:ui myös
yhteisöruokailuihin. Nöyryyte:yjen mukaan elintarvikeavun vastaano:ajilta riistetään
yhteisöruokailuissa oikeus vas3kkee:omaan ja tarvi:aessa anonyymiin apuun. Avun
vastaano:ajien tarpeiden konstruoiminen ylhäältä̈ alaspäin koetaan Nöyryytetytdiskurssissa ongelmaksi, jonka seurauksena yhteiskunnassa kehitellään ”one size ﬁts all”
-tyyppisiä̈ ratkaisuja suurelle joukolle ihmisiä̈, joiden tarpeet ja puu:eet eivät ole
yhteneviä̈.

Ø

Suurimmaksi syyksi elintarvikeavussa käymiseen Nöyryytetyt konstruoivat aineellisen
puu:een, jolloin kirkon ja uskonnon rooli elintarvikeavussa näy:äytyi perustee:omana, jopa
ambivalenPna
Ø

Osallisuu:a ja ak3ivisuu:a paino:ava tendenssi kirkon organisoimassa elintarvikeavussa herä:ää̈
kysymään miten lähimmäisenrakkaus ja altruismi kirkossa ymmärretään. Hyötyä̈ paino:ava
ihmiskuva on ris3riitainen perinteisen kris3llisen ihmiskuvan kanssa, joka paino:aa ihmisen
universaalia arvoa huolima:a siitä̈, onko hän hyödyllinen tai millaisia hänen suorituksensa ovat.

Johtopäätökset
•

•

Mikä on diskurssien suhde todelliseen maailmaan? Onko tutkielmani diskursseja
havai:avissa todellisessa ruoka-avussa?
Ø

Elintarvikeavun osallisuu:a ja yhteisöllisyy:ä vastustava diskurssi ei ole tullut
vahvas3 esiin aiemmassa tutkimuksessa leipäjonoista ja ruoka-avusta. Mistä voisi
johtua?

Ø

Aiemman tutkimuksen valossa kirkon roolia yhteiskunnallisena au:ajana
arvostetaan. Onko kirkon roolia kri3soiva diskurssi todellinen myös
verkkokeskustelujen ulkopuolella?

Miksi osallisuus näy:äytyi selek3vis3senä suurimpien diskurssien valossa?
Ø

Ymmärretäänkö osallisuus väärin ”yksilöiden palkitsemisena heidän
parhaista suorituksistaan ja ansioistaan”?

Uutislähteet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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