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Arvatenkin samoista ihmisistä puhui 
MTV3:n politiikan ja taloustoimituksen 
päällikkö Timo Haapala A-studiossa po-
litiikan bloginsa lopettamista kommen-
toidessaan: ”Ihan kuin jokin ihmeellinen 

heinäsirkkalauma olisi liikkeellä. Satiiri nyt ei mennyt 
ollenkaan perille.”1

He – vai pitäisikö sanoa ne heinäsirkat – käyttävät 
karmeaa hajuvettä, ostanevat sen Tarjoustalosta tai Tok-
mannilta, eivätkä ymmärrä satiiria. He eivät yleisem-
minkään hallitse retorisia painotuksia, vaan KÄYTÄVÄT 
LIIKAA HUUTO!!11!MERKEJÄ JA CÄPS LOCKIA!!!, 
kuten olen internetissä kiertävien toistuvien ivailujen pe-
rusteella ymmärtänyt. Kolumnisti Jyrki Kiiskinen epäili 
valtakunnan päälehdessä heidän haluavan hernekeiton ja 
pannukakun ”pakolliseksi joka torstai”. Ja heidän kan-
soittamassaan maassa ”[s]ärkikukkoa ja kaalilaatikkoa 
suositellaan joka kotiin sunnuntaipäivälliseksi. Päiväl-
lisen aikana kuunnellaan tietenkin Sibeliusta.”2

Miten tähän on tultu? Keitä he ovat? Ja vieläkin tär-
keämpää: keitä me olemme? Emmekö me pidä särkiku-
kosta?

Perussuomalainen massa
Filosofian historiassa heidät on tunnettu massana, siis es-
panjalaisfilosofi Ortega y Gassetin mukaan keskitason ih-
misinä. He eivät ole naapureitasi, sukulaisiasi tai vierus-
tovereitasi, sillä silloinkin, kun he eivät ole joukossa vaan 
istuvat vieressäsi, he ovat massaa. Kuten Ortega y Gasset 
kirjoitti vuonna 1930 teoksessaan Massojen kapina, ”an-
karasti ottaen massa voidaan psykologiselta kannalta 
määritellä siinäkin tapauksessa, etteivät yksilöt esiinny 
joukkoina. Voimme nähdä jostakin yksityisestä henki-
löstä, kuuluuko hän massaan vai ei.” Ortega y Gassetin 
mukaan ”[m]assaa on jokainen ihminen, joka ei jostakin 
erityisestä syystä – hyvästä tai pahasta – anna omalle it-
selleen erityistä arvoa, vaan joka kerta kaikkiaan pitää 
itseään tavallisena keskitason ihmisenä eikä siitä silti kau-
histu, vaan on jopa varsin hyvillään nähdessään olevansa 
toisten kaltainen.”3 He ovat vähän niin kuin tampere-
laisia, joiden ei kuulu tehdä itsestään numeroa. 

Tai näin oli aina siihen saakka, kunnes puolue ni-
meltä Perussuomalaiset saavutti vaalivoittonsa. 

Kuten Ortega y Gassetin aikanakin, myös oman ai-
kamme Suomessa on tapahtunut muutos: Joukko on 
”äkkiä astunut näkyviin ja vallannut itselleen yhteis-
kunnan parhaat paikat. Mikäli se aikaisemmin oli ole-
massa, se pysytteli huomaamattomissa, yhteiskunnallisen 
näyttämön taustalla; nyt se on työntynyt siinä etualalle 
ja näyttelee pääosaa. Ei enää ole sankareita: on vain 
kuoro.”4 

Oliko perussuomalaisten vaalivoitossa kyse juuri 
tästä: tuiki tavallisten ihmisten herruudesta?5

Kuten monet ovat analyyseissaan huomanneet, perus-
suomalaiset eivät niinkään ole jonkin yhteiskuntaluokan 
ilmentymä, onhan heidän joukossaan myös ylempää 
keskiluokkaa. Ennemminkin he ovat tuiki tavallisten ih-
misten affirmaatio, yhteenliittymä, näkyväksi tuleminen.

Tämä on se osa edistysmielisinä itseään pitävien ajat-
telua, jota ei helposti sanota ääneen, mutta joka ajaa jo 
monen ajattelua. Kun vielä 1970-luvulla edistysmielisten 
tehtävänä ajateltiin (ainakin retorisesti) olevan massojen 
puolustaminen eliittiä vastaan, nyt itse massoista, tuiki 
tavallisista ihmisistä, on tullut ongelma etenkin vasem-
mistolaiselle ajattelulle ja toiminnalle. Ongelma he toki 
olivat myös 1930-luvulla, mutta silloin vasemmisto 
pystyi vielä suhtautumaan heihin pääosin toimintansa 
potentiaalisina kohteina – olivathan monet vasemmiston 
perusvaatimuksista vielä tavoittamatta ja massoja hellivä 
länsimainen kulutusyhteiskunta vasta idullaan. 

Nyt tällainen suhde massoihin tai heihin kohdis-
tettu projekti tuntuu falskilta. Yhä useampi on alkanut 
osoittaa äänekkäästi ärtymystään sitä kohtaan, että pe-
russuomalaiset eivät nimenomaan olekaan köyhiä – vaan 
jollain muulla tavalla epämiellyttäviä. Esimerkiksi ko-
lumnisti Anu Silfverberg on kutsunut perussuomalaisten 
kannattajia wannabe-sorretuiksi6 .

Perussuomalainen väki
Koska massa on samanaikaisesti sekä se, mitä pitäisi ra-
kastaa, että se, jota tosiasiassa inhotaan, vasemmisto-
älymystö on pyrkinyt unohtamaan koko sanan ja kor-
vaamaan sen uudella. Ongelmien vuoksi 2000-luvulla 
ollaankin innostuttu yhä enemmän toisenlaisesta tavasta 
kuvata joukkoja.

Erityisesti Michel Hardtin ja Antonio Negrin 

Hanna Kuusela

Kapina massoja vastaan
Jokin aika sitten eräs nuori vasemmistolaistuttuni ”istui puolitoista tuntia 
perussuomalaisen vieressä ja sai hillittömän hedarin”. Tai näin hän halusi asian 
Facebookissa ilmaista ja jatkoi: ”Onko jotain kohteliasta tapaa ilmoittaa toiselle, 
että hajuvetesi on niin karmeaa ja sitä on koko kylän tarpeisiin, joten en pysty 
istumaan vieressäsi?” Arkisen huomion kiinnostavuus on tietysti, että päänsärkyä 
ei aiheuttanut kuka tahansa vierustoveri vaan perussuomalainen. 
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2000-luvulla kehittelemästä väen politiikasta on toivottu 
pelastajaa emansipaatio politiikalle. Väki – eli avoin 
suhteiden joukko – tuntuu monessa mielessä pohjaavan 
pidempään antiessentialismin perinteeseen poliittisissa 
taisteluissa.7 Näin poliittinen usko pannaan strategisiin 
liittoumiin vailla yhteistä identiteettiä.

2000-lukulainen väen politiikka korostaa kuitenkin 
1980-luvun teorioita voimakkaammin myös toista posi-
tiivista kriteeriä toivottaville poliittisille taisteluille: sisäl-
lyttävää suhdetta ulkopuolisiin. 

Sillä se, mikä Hardtin ja Negrin mukaan erottaa väen 
epätoivotusta kansasta, on sen suhtautuminen ulkopuo-
lisiin. Vain väellä on ”sisällyttävä suhde ulkopuolisiin”, 
vaikka se ”ei ole itsessään homogeeninen eikä ident-
tinen”8. Tämä ”avoin suhteiden joukko” ei tavoittele ho-
mogeenisuutta eikä suhtaudu ulossulkevasti – oikeastaan 
keneenkään.

Todellisuudessa merkkejä tällaisesta väestä tuntuu 
kuitenkin olevan tuskastuttavan vähän. Sen sijaan, että 
nyky-Suomessa vaeltelisi tällainen demokratian alku-
voima ja absoluuttisen demokratian ihanne, meillä 
näyttää olevan kahdenlaista väkeä: toisaalta väkeä ilman 
sisällyttävää suhdetta ulkopuolisiin ja toisaalta väkeä 
ilman avointa identiteettiä.

Ensimmäinen joukko viittaa tietysti perussuoma-
laisten kannattajiin. He eivät muodosta yhtenäisiä 
kantoja, heitä ei yhdistä mikään (muu kuin Timo Soi-
nille annettu luottamus), heillä ei ole koherenttia näke-
mystä politiikasta. He ovat vain vellova massa vailla yhte-
näisyyttä. Siinä mielessä he toteuttavat väen ensimmäisen 
kriteerin, mutta jostain syystä tästä suhteiden avoimesta 
joukosta heitä useimmiten itse asiassa syytetään – kiit-
telyn sijaan. Eikö syytös usein olekin juuri se, että pe-
russuomalaiset eivät osaa olla itsessään homogeenisiä tai 
identiteettisiä? Hardtin ja Negrin toinen kriteeri kui-
tenkin romuttaa täysin haaveet perussuomalaisten kan-
nattajista tulevan absoluuttisen demokratian edustajina. 
Heidän joukossaan on paljon ja erityisen raakaa rasismia 
ja ulossulkevaa vihaa. He ovat kuin väki ilman sisällyt-
tävää suhdetta ulkopuolisiin.

Toinen joukko taas viittaa perussuomalaisia äänes-
tävien äänekkäimpiin kriitikoihin. Sen edustajilla on 
sisällyttävä suhde ulkopuoliseen, antirasistinen, inklu-
siivinen asenne, mutta juuri tästä asenteesta ja sen po-
litiikkaa konstituoivasta luonteesta tuntuu tulleen yksi 
keskeisimmistä homogeenisen identiteetin rakennuspa-
likoista. Tämä väki rakentaa lähes koko identiteettinsä 
sisällyttävän suhteen varaan. Näin he ovat kuin väki, 
joka vastoin Hardtin ja Negrin ihannetta on kuitenkin 
itsessään homogeeninen ja identtinen.

Näin he itse asiassa ovat paljon lähempänä sitä, mitä 
Hardt ja Negri kauhistuen kuvaavat kansana. Vai miltä 
kuulostaa seuraava muotoilu: ”Kun väki on ei-sisällyttävä 
rakentava suhde, kansa on konstituoitu synteesi, joka on 
valmis suvereeniuteen. Kansa tarjoaa yhteistä tahtoa ja 
toimintaa, joka on riippumaton väen erilaisista tahdoista 
ja toimista ja usein ristiriidassa niiden kanssa. Jokaisen 
kansakunnan pitää muokata väestä kansa.”9 Tämän jaot-

telun sisällä on vaikea vastustaa kiusausta ymmärtää oike-
astaan suuri osa perussuomalaisten kannattajista ennem-
minkin väkenä ja heitä kritisoivat, edistysmieliset EU-
myönteiset arvoliberaalit taas kansana (vaikka juuri tätä 
tulkintaa Hardt ja Negri eivät tietenkään hyväksyisi). Ei-
vätkö juuri kontrolloimattomat perussuomalaiset tule lä-
hemmäksi väkeä kuin kontrolloidut arvoliberaalit, jotka 
haluaisivat muokata väestä (eurooppalaisen) kansan?

Umpikujassa demos
Tuntuu kuin ripustautuminen inklusiivisen anti-iden-
titeetin ihanteeseen – tai pikemminkin sen mahdolli-
suuteen – olisi oikeastaan muodostumassa keskeiseksi 
ongelmaksi. Ei siksi, että se olisi ihanteena väärä, vaan 
siksi, että se saa kerta toisensa jälkeen kannattajansa so-
keaksi sille, että perussuomalaisten kansalaisuudella on 
kaksi ulottuvuutta: paljon puhuttu ethnos (eli yhteisöl-
linen historiallis-kulttuurinen identiteetti), mutta myös 
demos (eli konstituoiva poliittinen voima).10 

Kansaa ethnoksena on helppo kritisoida, mutta emme 
edelleenkään ota vastaan demoksen haastetta. Kun tek-
nokratisoitunut poliittinen hallinnointi ei enää aikoihin 
ole uskonut politiikan kykyihin muuttaa asioita, itsensä 
kanssa ei-identtiset perussuomalaiset ovat tuoneet aja-
tuksen takaisin (vaikka ajatus onkin lupaus paluusta en-
nemmin kuin uudesta). Postpolitiikan aikana vain perus-
suomalaiset ovat tuoneet politiikkaan takaisin sen, mistä 
Jacques Rancière puhuu lupauksena11.

EU:n merkitystä tämän ongelman taustasyynä ei 
voi liioitella. Kuten Étienne Balibar on todennut, EU 
on tuonut politiikkaan subjektittoman suvereniteetin, 
alueen vailla demosta. Tällöin tragedia on siinä, että kiel-
täessämme suomalaisuuden (ethnos) samalla kun olemme 
välinpitämättömiä (eurooppalaisen) demoksen puutteelle, 
mutta hyväksymme kuitenkin EU:n poliittisena suvere-
niteettina, käteen jää tyhjä kortti: demoksesta kuohittu 
kansa, jolle ei enää ole muuta sisältöä kuin ethnos.

Tähän saakka kaikki on helppoa: on yksinkertaista 
eritellä ongelmaa, mutta vaikeampaa on sanoa, millainen 
käsitys joukoista tai kansasta olisi 2000-luvulla kaikkein 
edistyksellisin, kun hyvinvointivaltio on rakennettu, työ-
läisten järjestäytyminen hoidettu ja esimerkiksi Forssan 
ohjelman tavoitteet pääosin saavutettu. Miltä näyttäisi 
massakulttuurin, massamedian ja massakoulutuksen ai-
kakauden emansipatorinen politiikka?

Varmaa on vain, että sekä massan että väen käsitteet 
vievät umpikujaan.

Tekopyhä väen ylistys – demoksen kustannuksella ja 
ilman kykyä selittää populismi – ei auta. Väki ei kykene 
viemään tilannetta eteenpäin, koska populistinen joukko 
haastaa sen perustat liian perinpohjaisesti. Teoria ei pysty 
selittämään liikkeelle lähteviä joukkoja. Näin ollen on 
mahdotonta sanoa, missä menisi raja teorialle kelpaavan 
väen ja sille vastenmielisen väen välillä. On hullua aja-
tella, että väki on singulariteetti vailla homogeenista 
identiteettiä ja samalla vaatia, että sen on ajateltava tie-
tyllä yhdenmukaisella tavalla siitä, mitä kutsumme toi-
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seuden problematiikaksi. 
Kun demos on korvattu (teoriassa) 

väellä, joka tulee yhteen vain strate-
gisesti, jota ei yhdistä mikään, jolla ei 
ole pysyvää, yhtenäistä identiteettiä, 
olemme tilanteessa, jossa totta tosiaan 
kohtaamme väen: sen karmeaa haju-
vettä käyttävän, särkikukosta pitävän, 
lukihäiriöisen, anonyymin nettikirjoit-
telijan tai vieressä istujan.

Massojen käsite taas on itsessään 
lähes mahdoton valistuksen, hyvin-
vointivaltion, yleisten ja yhtäläisten 
äänioikeuksien ja laajapohjaisen kou-
lutuksen jälkeen. Jo pelkkä massasta 
puhuminen tuntuu pystyttävän py-
syviä hierarkkisia rajoja yhteiskuntiin.

Tässä mielessä mikään ei ole 
muuttunut sitten Raymond Wil-
liamsin, joka totesi vuonna 1958: 
”Itse asiassa ei ole olemassa massoja; 
on vain tapoja nähdä ihmiset mas-
soina.”12 Vuoden 2011 Suomeen 

tuotuna sama Williamsin haaste 
Ortega y Gassetille kuuluu: ”Ei ole 
olemassa perussuomalaisia; on vain 
tapoja nähdä vieressä istuva haju-
vedenkäyttäjä tai kirjoitusvirheitä 
tekevä nettikeskustelija perussuoma-
laisena – tuiki tavallisena, keskitason 
ihmisenä.”

Williams kirjoittaa, että ”massoja 
ovat aina toiset, joita emme tunne, 
emmekä voi tuntea. Silti nykyisenkal-
taisessa yhteiskunnassa näemme näitä 
toisia säännöllisesti lukemattomina 
muunnelmina; seisomme fyysisesti 
heidän vieressään. He ovat täällä, ja 
me olemme täällä heidän kanssaan. Ja 
se, että olemme heidän kanssaan, on 
tietenkin asian ydin. Toisille ihmisille 
myös me olemme massoja. Massoja 
ovat toiset ihmiset.”13

On siis alettava ymmärtää, että 
perussuomalaisten kannattajat ovat 
sukulaisiamme, kollegojamme, naa-

pureitamme: muuten saatamme 
päätyä tilanteeseen, jota Ortega y 
Gasset pääsi todistamaan kolme 
vuotta Massojen kapinan ilmesty-
misen jälkeen. Jos tavallisuuden vi-
haista affirmaatiota ei oteta vastaan 
merkkinä tyytymättömyydestä 
postpolitiikkaan, teknokratiaan ja 
eurooppalaisten hallinnointiin, lop-
putuloksena voi olla juuri sellainen 
tuiki tavallisuuden herruus, joka ei 
siedä lainkaan ulkopuolisia, yksilölli-
syyttä tai itsensä kehittämistä.

Vielä emme ole tässä tilanteessa, 
mutta demoksen hylkääminen eth-
noksen pelossa ja viha kaikkia tuiki-
tavallisuuden ilmentymiä kohtaan 
voi hyvin johtaa siihen – ainakin 
Euroopassa. 
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