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myös perusteltua sitä kautta, että luennoille
osallistuneet opiskelijat laativat kuulemien-
sa esitysten pohjalta luentopäiväkirjan.
Kirjan takakanteen onkin liitetty ylistäviä
otteita kuulijoiden luentopäiväkirjoista.
Osalle luennoista osallistuneena ja kirjan
lukeneena pidän otteita lievästi yliampu-
vina. Kirja tarjoaa kyllä näkökulmia aihee-
seensa, mutta jää varsin hajanaiseksi eikä
pysty täysin vastaamaan otsikkonsa luki-
jassa herättämiin odotuksiin. Ehkäpä
parempi nimi olisikin ollut “Ihmistieteiden
metodologian fragmentteja sieltä täältä”.
Toisaalta kirja tarjoaa kyllä jokaiselle jota-
kin: lukijoille ajatuksia ja kirjoittajille
julkaisukanavan. Ehkäpä kaikki voivat olla
tyytyväisiä?

Jaakko Husa
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rajoittavia ja itseensä kohdistuvia kielteisiä
asenteita.

Naisen vaarallisin paikka
Pahan tyttäret jakautuu kolmeen osaan,
joista ensimmäinen käsittelee naisiin koh-
distuvaa syrjintää yhteiskunnallisissa raken-
teissa, joita ovat mm. lainsäädäntö, viralli-
set sopimukset ja epäviralliset käytännöt.
Toinen osa käsittelee lähinnä ihmissuhtei-
ta ja niissä esiintyvää vihaa ja väkivaltaa.

Molemmissa osissa keskeiseksi aiheeksi
nousee parisuhde, joka on sukupuolittu-
neiden vihan ja pelon tunteiden aluetta.
Naiseen kohdistuva pahoinpitely tai sillä
uhkaaminen tapahtuu yleensä kotona ja
pahoinpitelijä on avio- tai avomies tai poi-
kaystävä. Nainen pyrkii yleensä salaamaan
tapahtuneen, koska aihe on kulttuurissam-
me yhä tabu ja nainen syyllistää helposti
itsensä.

Soile Pohjonen käsittelee artikkelissaan
parisuhdetta suomalaisessa rikoslainsää-
dännössä, jonka mukaan oman vaimon
raiskaaminen tuli rangaistavaksi vasta
viime vuonna. Pohjonen toteaa artikkelis-
sa, että perinteinen miestyyppi katsoo rais-
kauksen joissakin tilanteissa “oikeutetuksi”
ja että naisiin kohdistuva väkivalta on
suomalaisessa kulttuurissa erotisoitunut
osaksi seksuaalisuutta.

Sukupuolittunut väkivalta
Päivi Pollari kirjoittaa raiskauksesta suku-
puolisen väkivallan muotona. Tutkimusten
mukaan motiivina ei ole seksuaalinen halu
vaan naisviha ja -halveksunta. Pollarin
mukaan raiskauksen perustana on suku-
puoleen perustuva valtarakenne, jossa
raiskaus on äärimmäinen tulkinta miehen
ja naisen välisestä suhteesta. Molemmat
sukupuolet näyttäytyvät tällöin patriar-
kaalisen vallan uhreina.

Pollari yhdistääkin miesten ja naisten
perinteiset seksuaaliset roolit raiskauksiin.
Hän esittää, että vapautuminen näistä roo-
leista vaikuttaisi myös raiskausten määrään.
Mutta sukupuolirooleista vapautuminen ei
ole mahdollista ilman seksuaalista vapautu-
mista, eikä seksuaalinen vapautuminen
ole mahdollista ilman sukupuolirooleista
vapautumista.

Antologian hätkähdyttävintä luettavaa
lienee Marjo Liukkosen artikkeli naista-
poista, joissa naisen murhaa entinen tai
nykyinen rakastettu. Suomessa joka toinen
tapettu nainen kuolee tästä syystä.
Naistappoja kutsutaan yleensä intohimo-
rikoksiksi ja selityksenä pidetään mustasuk-
kaisuutta. Liukkonen osoittaa, miten kyse
on misogyniasta ja uhri tapetaan nimen-
omaan naiseutensa vuoksi.

Naisviha ei ilmene ainoastaan miesten
tunteena, vaan myös naiset voivat omaksua
miehisen kulttuurin naiskielteisiä aseteita.
Nämä saattavat äärimmilleen vietyinä
konkretisoitua oman ruumiin pahoin-

pitelynä mm. anoreksiana ja itsemurhina.
Marja-Liisa Honkasalo ja Terhi Utriai-

nen lukevat artikkelissaan naisten itsemur-
haviestejä ja peilaavat niitä Ekhon tarinaan.
Viesteissä korostuu äitiyden merkitys nai-
sille ja usein myös ongelmalliseksi koettu
suhde omaan äitiin.

Naisvihan symboliset
rakenteet
Pahan tyttärien kolmas osa käsittelee kult-
tuurin symbolisia syvärakenteita ja sen
naiskuvia. Elina Vuolan artikkeli juutalais-
kristillisestä naiskuvasta on yksi antologian
perustavimmista teksteistä, koska se käsit-
telee naisvihan ja sukupuolisen hierarkian
rakentumista ja legitimointia kulttuurim-
me syvärakenteessa, juutalais-kristillisessä
traditiossa. Vuolan mukaan miehen ja nai-
sen eriarvoisuus on uskonnollisen perin-
teemme keskeinen osa. Uskonnollisissa
käsityksissä nainen, ruumiillisuus ja sek-
suaalisuus ovat yhdistyneet miehestä eroa-
vaksi halveksittavaksi kokonaisuudeksi,
jota on kontrolloitu myös väkivaltaisesti.

Antologian päättää Sara Heinämaan
artikkeli naiskirjallisuuden vastaanotosta
Helsingin Sanomissa 1980-1990-luvun tait-
teessa. Kyse on sellaisesta kirjallisuudesta,
jossa eksplikoidaan naiseutta ja suku-
puolieroa. Heinämaan mukaan kyseinen
kirjallisuus torjutaan joko vähättelemällä
tai ohittamalla. Miehiseen korkeakirjal-
lisuuteen kriitikot eivät niitä lue. Heistä
kyse on lähinnä päiväkirjamerkinnöistä tai
muusta akkamaisesta jupinasta.

Heinämaan lisäksi vain Merja Virolaisen
artikkeli Modernin miesrunon naiskuva
käsittelee kulttuurituotteita. Elokuvan tai
kirjallisuuden analyyseja olisin antologiaan
kaivannut enemmän, koska kulttuuri-
tuotteissa sekä uusinnetaan että myös
murretaan vallitsevaa sukupuolijakoa ja
valtarakennetta.

Kykenemättömät ja syylliset
Erinomaista antologiaa vaivaa mielestäni
muutama ongelma. Esimerkiksi parisuhde-
väkivallan käsittäminen vain miehen väki-
vallaksi naista kohtaan on liian yleistävä.
Vaikka on totta, että sukupuolten välinen
väkivalta on pääasiallisesti naisia alistavaa
ja sortavaa miesten toimintaa, ei ole
mielekästä syyllistää kaikkia miehiä
homogeenisena sukupuolisena ryhmänä.

Esimerkiksi Elina Vuola toteaa miehiä
vaivaavan yleinen kykenemättömyys käsi-
tellä sukupuolensa naisiin kohdistamaa
väkivaltaa. Tämä saattaa olla totta, mutta
tällainen koko toista sukupuolta koskeva
yleinen kykenemättömyys olisi mielestäni
syytä myös todentaa. Varsinkin kun Valpo-
la kirjoittaa miesten tuntevan kollektiivista
syyllisyydentuntoa seksuaalisesta väkival-
lasta, mikä estää ilmiön näkemisen.

Lisäksi koko antologia, joka siis käsit-
telee sukupuolittuneita vihan ja pelon

MIKSI MIEHET
VIHAAVAT NAISIA?

Sara Heinämaa ja Sari Näre (toim.),
Pahan tyttäret: Sukupuolitettu pelko, viha

ja valta. Gaudeamus, Helsinki 1994.

Pahan tyttäret tuo tunteet ja tunne-
rakenteet mukaan sukupuolikeskusteluun.
Antologian toimittaneiden Sara Heinä-
maan ja Sari Näreen mukaan tarkoitus on
käsitellä tunteita suhteessa yhteiskunnalli-
seen ja poliittiseen problematiikkaan. Tun-
teet ovat sidottuja niihin rooleihin, joita
elämässä esitämme. Yhteiskunnan tuottaes-
sa rakenteita, joissa sukupuolet toimivat
omilla alueillaan, vahvistetaan tiettyjen
tunnerakenteiden sukupuolittumista.

Kokoelmassa kysymystä sukupuolittu-
neista tunteista lähestytään erityisesti vihan
ja pelon näkökulmasta. Artikkeleissa koros-
tuu ennenkaikkea viha ja siitä sikiävä väki-
valta. Tarkastelun keskiössä ovat naisvihan
ja -halveksunnan erilaiset ilmenemismuo-
dot, kuten raiskaus, naistappo, työpaikka-
ahdistelu tai noitavainot.

Antologian teema tiivistyy sen nimessä.
Naisista tulee pahan tyttäriä niissä kulttuu-
rin rakenteissa, joissa naissukupuoleen
kohdistuvat pelon ja epäluulon tunteet
muuttuvat kohteen myötäsyntyiseksi
pahuudeksi. Naisia on siis syytä varoa, kos-
ka he ovat jo olemukseltaan pahoja. Toi-
saalta naisista tulee pahan tyttäriä myös,
kun he sisäistävät omaa identiteettiään
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tunteita, käyttäytyy kuin väkivaltaista
naista ei olisi olemassakaan.

Arto Jokinen
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VALHEEN KAUTTA
POLITIIKKAAN

Jukka Paastela, Valhe ja politiikka.
Gaudeamus, Helsinki 1995. 287 s.

Poliittisen puheen ja totuuden välinen
suhde vaikuttaa luonnostaan vaikeasti
määriteltävältä. Hyväksyttävänä tai ainakin
ymmärrettävänä pidetään esimerkiksi sitä,
että vaalilupaukset toteutuvat harvoin aina-
kaan siinä muodossa kuin ne on annettu,
tai että valtiovarainministerit “valheellises-
ti” kieltävät tulevat devalvaatiot suojellak-
seen maidensa valuuttoja. Vaikka poliiti-
koilta jopa odotetaan tietynlaista jousta-
vuutta totuuden suhteen, ollaan politiikka
ja erityisesti poliitikot kuitenkin valmiita
tuomitsemaan valheellisiksi, vastuutto-
miksi ja moraalittomiksi, kuten viimeaikai-
nen julkisuus sekä monet mielipidetiedus-
telut näyttäisivät osoittavan. Ääritapauk-
sissa politiikkaa voidaan pitää salaisen
suunnitelman täytäntöönpanona, jonka
julkiset ilmenemismuodot ovat pelkkää
harhaanjohtamista ja teatteria. Tämäkin
näkökulma on sikäli ymmärrettävä, että
“valheelliset” poliittisen elämän muodot
voivat joissakin tapauksissa rappeuttaa
poliittisen järjestelmän ja tehdä ihmisten
elämän sietämättömäksi.

Valheen ja valehtelemisen problematiik-
kaa sisältää siis paljon sellaisia elementtejä,
jotka yleisesti tunnustetaan myös politiikan
alueelle kuuluviksi, ja tämä on lähtökohta-
na Jukka Paastelan kirjalle Valhe ja politiik-

ka. Valheen käsite sisältyy totuuteen ja
epätotuuteen näiden termien tietoteoreet-
tisessa merkityksessä, mutta poliittisesta
näkökulmasta tarkasteltuna kiinnostavam-
pia ovat valheeseen liittyvät moraaliset
arvostelmat sanojen ja tekojen hyveel-
lisyydestä tai paheellisuudesta. Totuus ja
hyve, yhtä hyvin kuin valhe ja pahe,
kuuluvat keskeisesti myös poliittisen
argumentaation sisäiseen käsitteistöön.
Paastelan mukaan politiikka on ilmiö, jo-
hon valhe kuuluu “välttämättömänä osana”

(s. 14); politiikan moraalifilosofiassa “ei
voida lähteä siitä, että vain hyveellinen on
hyväksyttävää” (s. 22).

Valheen tutkiminen näyttäisi siis tarjoa-
van tien politiikan ymmärtämiseen. Jos
politiikan alueella esitetyt puheet, lupauk-
set ja suunnitelmat käsitetään epävarmaan
tulevaisuuteen suuntautuviksi vaikuttamis-
yrityksiksi, osoittautuu valheen määrittele-
minen kuitenkin hankalaksi. Voiko tulevai-
suudessa mahdollisesti vallitsevia asiain-
tiloja koskevia väitteitä yleensäkään tulkita
valheeksi sanan painavimmassa merkityk-
sessä? Lisäksi on otettava huomioon, että
vallitsevat institutionaaliset ja poliittisen
kulttuurin erityispiirteet — jotka itsessään
ovat poliittisen toiminnan tuloksia —
määrittelevät sen, mikä missäkin tilanteessa
voidaan lukea paheelliseksi tai valheel-
liseksi.

“Politiikka yhtäältä luo moraalia ja toi-
saalta toimii moraalin puitteissa”, Paastela
kirjoittaa (s. 26), ja lukee tutkimuksensa
aihepiiriin hyvin laajasti kaiken sen, mitä
voidaan pitää valheellisena jossakin määrä-
tyssä moraalikontekstissa. Tämä rajaus
mahdollistaa myös sellaiset “holistiset”
arviot, joiden mukaan kokonaiset poliitti-
set järjestelmät voivat perustua valheel-
lisuuteen. Moraalifilosofisten avauslukujen
jälkeen Paastela siirtyy valheen eri laatujen
ja luokkien laajaan tarkasteluun kaksitois-
takohtaisen luokittelun kautta, joka ei
liene tarkoitettu analyyttisesti tarkaksi
siinä mielessä, että luokat olisivat toisensa
ehdottomasti poissulkevat ja yhdessä koko
poliittisen valheen kentän täydellisesti
kattavat. Luokituksen tarkoitus on pikem-
minkin tuoda esille erilaisia perusteltuja
näkökulmia “valheellisen” poliittisen
käyttäytymisen luonteeseen.

Paastela aloittaa valheiden tarkastelun
“tahallisesta, ilmeisestä valheesta”, jollaisen
avulla esimerkiksi yksittäiset poliitikot
pyrkivät selviytymään noloista tilanteista.
Tämän jälkeen Paastela käsittelee sensaa-
tioita, skandaaleja, korruptiota, valheellisia
lupauksia, kielen avulla harhaanjohtamista
ja tietoista tekopyhyyttä. Kaikkien näiden
valheellisten tai paheellisten käyttäytymis-
muotojen jonkinasteinen olemassaolo on
luultavasti pakko tunnustaa kaikissa niissä
yhteiskunnissa, jotka voivat oikeutetusti
pitää itseään avoimina. Kirjan loppua kohti
mentäessä Paastela etenee tarkastelemaan
organisoitua valhetta, itsepetosta ja
elämisvalhetta — näissä luvuissa kuvatun
valheen ylläpitäminen vaatii yleensä laajaa
yhteiskunnallisten tai valtiollisten instituu-
tioiden myötävaikutusta. “Kaikenlaisten
autokraattisten järjestelmien vallanpitäjien
ajattelun perustana on käsitys, että on
olemassa konsistentti maailma, joka on
samalla hyvä maailma”, Paastela kirjoittaa
(s. 156). Hyvä ja johdonmukainen maail-
ma vaatii arvoisensa kansalaiset; tässä

vaiheessa rauhanrikkojat ja toisinajattelijat
ovat vaikeuksissa.

Valta turmelee?
Viimekeväisen Oklahoman pommi-iskun
jälkeisessä artikkelissaan New Yorker

-lehden Michael Kelly väitti, että amerik-
kalaisten militia-järjestöjen jäsenten
maailma on tyypillisesti järkkynyt sellaisten
kokemusten takia, jotka useimmilla kuulu-
vat normaaliin aikuistumiseen ja ovat osa
väistämätöntä illuusioiden katoamista.
“Sen huomaaminen, että ihmisten joukos-
sa on huijareita, että rakkaus on häilyväistä,
että hallitukset valehtelevat ja valta turme-
lee, on heille järisyttävä tapahtuma. He
ylireagoivat rajusti. He ovat päättäneet
asettaa järjestyksen uudelleen, mutta he
ovat myös päättäneet, ettei heitä enää
koskaan huijata”, Kelly kirjoitti. Filoso-
fisemmin ilmaistuna Kelly kehottaa lukijoi-
taan hyväksymään aikuisuuteen liittyvän
epävarmuuden ja negatiivisten mahdolli-
suuksien olemassaolon. Inhimilliseen
elämään toisin sanoen kuuluu sellaisia
rasitteita, joiden olemassaolo on etenkin
politiikassa parempi myöntää kuin kieltää.

Tässä vaiheessa huolestunut moralisti voi
kuitenkin esittää vastaväitteen. Jos kerran
tunnustetaan, että valehtelu kuuluu olen-
naisena osana politiikkaan, kuten kaikkeen
muuhunkin inhimilliseen kanssakäymi-
seen, niin eikö se johda kaiken valheen
hiljaiseen legitimointiin? Jukka Paastelan
vastaus tähän ristiriitaan on seuraava:
“Politiikassa sen paremmin kuin muus-
sakaan elämässä ei ole absoluuttista moraa-
lia. Absoluuttisen moraalin kieltäminen ei
kuitenkaan saisi merkitä, että hyväksytään
moraalinen nihilismi, joka kieltää moraali-
sen hyvän (Sittlichkeit) yleensä, tai moraa-
linen relativismi, jonka mukaan kahdesta
vastakkaisesta, yhteensovittamattomasta
moraalikäsityksestä, ei voida lausua ratio-
naalista arvostelmaa, vaan ne on hyväksyt-
tävä sellaisena kuin ne ovat” (s. 20).
Lankeamatta absolutismiin Paastela haluaa
siis saavuttaa sellaisen tarkastelupisteen,
josta “hyve(ellisyys) ja pahe(ellisuus) tun-
nustetaan mielekkäiksi käsitteiksi” (s. 45).

Tällaisen pisteen löytäminen ei ymmär-
rettävästi ole helpoin mahdollinen tehtävä.
Paastela kutsuu omaa ratkaisuaan objekti-
vistiseksi. Jotkut pysyvät moraaliarvot
toimivat siinä “viimekätisenä perustana
moraalisen oikeellisuuden suhteen” (s. 45),
vaikka yksittäiset moraalijärjestelmät olisi-
vatkin erityispiirteiltään toisistaan poikkea-
via. Pysyvien moraaliarvojen luonteesta
Paastela ei kirjoita kovin paljon, mutta sen
verran kuin on tarpeellista kirjan historial-
lisen ja empiirisen aineiston hallitsemiseksi.
Toisin sanoen: jotta voisimme olla järkeviä
ihmisiä ja rehellisiä itseämme kohtaan, on
meidän hyväksyttävä esimerkiksi se, että
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