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1 Johdanto 
 

Perhesarjat ovat oman aikansa peilejä kirkkaimmillaan, malleja parhaimmillaan. Ylen 

pitkäikäisin draamasarja Kotikatu peilasi vuonna 1995 lama-aikaa kahden eri helsinki-

läisperheen kautta. Sarjaa esitettiin yli 17 vuoden ajan joulukuuhun 2012 asti. Kotikatu-

draamasarjan ensimmäinen osa nähtiin televisiossa 24.8.1995, aikaan jolloin suoma-

lainen yhteiskunta oli murroksessa. Kotikatu tarjosi samastumispinnan lama-ajan suo-

malaisille muuttuvan yhteiskunnan keskellä.  

 

Vuonna 1994 Kotikatu-sarjan synnyttäjät, Ylen draamapäällikkö Kari Kyrönseppä ja 

Kotikadun ohjaaja Hannu Kahakorpi, saivat tehtävän luoda televisiosarjan, joka tavoit-

taisi kaikki suomalaiset. Maaseudulle sijoittuvia sarjoja oli Suomessa jo nähty paljon, ja 

siksi heidän katseensa suuntautui kaupunkiin. Uuden perhesarjan näyttämöksi valittiin 

eteläinen Helsinki, Korkeavuorenkatu. Lähtökohtana Kotikadun synnyttämiseen oli halu 

nostaa oman aikansa peili kansan eteen. Työryhmä oli havainnut, että suomalainen 

yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu edelleen, ja näitä muutoksia haluttiin seurata 

mahdollisimman realistisesti. (Kotikadun vuodet, Suomi 2012.) 

 

Lähes 60 vuotta aikaisemmin, sodan kynnyksellä suomalaiset pääsivät kurkistamaan 

töölöläisen virkamiesperheen Suomisten elämään radion ja elokuvan välityksellä. 

Suomisen perheen tarina alkoi, kun ensimmäinen Suomisen perhe -kuunnelmasarjan 

osa kuultiin radiossa 4.3.1938. Sota-aikana perhesarja peilasi yhteiskuntaa ja tarjosi 

samalla ihanneperheen mallia. Suomisen perheen luojat, sarjan käsikirjoittajat Seere 

Salminen ja Elsa Soini kirjoittivat sarjaa Tuttu Paristo -taiteilijanimellä. He antoivat 

poikkeuksellisesti haastattelun 15.5.1950 Suomisen perheen merkkipäivän kunniaksi. 

Tuttu Paristo kertoo haastattelussa, että Suomisen perheen idea poimittiin ruotsalai-

sesta Familjen Björck -kuunnelmasarjasta vuonna 1937. Yleisradion Ohjelmapäällikkö 

tohtori Ilmari Heikinheimo oli kuunnellut Ruotsin radiossa esiintyvää Björckin perhettä 

ja saanut idean suomalaisesta radioperheestä. Hän oli kokenut hyvin vahvasti, että 

tämänkaltaiselle kuunnelmasarjalle olisi tilausta Suomessa. (Yle Elävä Arkisto 

15.5.1950.) 

 

Vaikka sarjat ovat täysin eri aikakausien tuotteita, Suomisen perheessä ja Kotikadussa 

on jotain samankaltaista, samastuttavaa. Se, että katsoja samastuu kahteen näin eri 

aikakauden perhesarjaan, tuntuu mielenkiintoiselta ilmiöltä. Olen kokenut vahvoja sa-
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mastumiskokemuksia sekä Suomisen perheen että Kotikadun parissa. Se, että samas-

tuin Kotikatuun, tuntuu monen mielestä luontevammalta kuin samastumiseni Suomisen 

perheeseen. Kotikatu sijoittui nykyaikaan ja tarjosi joukon samanikäisiä varhaisteini-

iässä olevia hahmoja, jotka painiskelivat samantyyppisten ongelmien kanssa kuin mi-

näkin. Kuitenkin löysin myös Suomisen perheestä hahmoja, joiden elämä tuntui samas-

tuttavalta, vaikka Suomisen perheen miljöö, Töölön hienostokortteli, oli minulle täysin 

vieras. Myöhemmin tässä tutkielmassa käy ilmi, että samastuminen ei itse asiassa 

vaadi sitä, että hahmo olisi katsojan kaltainen, vaan samastuminen on monen muunkin 

tekijän summa.  

 

Opinnäytetyöni johdantoluvussa esittelen työni taustaa sekä kuvaan Suomisen per-

heen ja Kotikadun syntyä. Toisessa luvussa käy läpi tutkimusongelman ja tutkimusky-

symykset sekä esittelen tutkimukseni aineiston. Tutkimusaineistona olen hyödyntänyt 

Suomisen perheen ja Kotikadun tekijöiden haastatteluja ja muistelmateoksia. Lehtiar-

tikkeleiden ja muistelmateosten lisäksi käytän työssäni Suomisen perheen käsikirjoitta-

jien radiohaastattelua (Yleisradio 15.5.1950) ja Ylen TV1-kanavalla jouluna 2012 esit-

tämää Kotikadun vuodet -dokumenttiohjelmaa.  

 

Kolmas luku käsittelee samastumista ilmiönä. Aluksi pyrin avaamaan samastumisen 

käsitettä yleisellä tasolla ja tämän jälkeen selvittämään samastumista aiheesta tehtyjen 

tutkimusten avulla. Käydessäni läpi samastumisesta tehtyjä tutkimuksia havaitsin, että 

elokuvatutkimuksen piirissä samastumista käsitellään runsaasti ja monipuolisesti. Kos-

ka samastuminen on ilmiönä varsin laaja, minulla ei ole tässä työssä mahdollisuutta 

selvittää käsitettä täysin seikkaperäisesti, ja siksi päädyin valitsemaan opinnäytetyöhö-

ni muutamia aiheeni kannalta oleellisia samastumisen teorioita. Samastuminen fiktiivi-

seen draamaan on kuitenkin niin katsojalähtöinen ilmiö, että sitä on vaikea käsitellä 

ainoastaan tekijälähtöisesti. Myös monet samastumista käsittelevät tutkimukset hyö-

dyntävät esimerkkeinä juuri katsomiskokemuksia. Niinpä tekijälähtöisyyden lisäksi pyrin 

teoriaosiossa avaamaan samastumista myös katsojan näkökulmasta, vaikka tutkimuk-

seni analyysilukujen lähtökohta onkin tekijälähtöinen.  

 

Neljäs luku avaa esimerkkisarjojen Kotikadun ja Suomisen perheen tekijöiden koke-

muksia samastumisesta. Neljänteen lukuun olen muun muassa nostanut Kotikadussa 

alusta loppuun näytelleen Risto Aution ja Suomisen Perheessä Ollia näytelleen Lasse 

Pöystin kokemuksia yleisön samastumisesta. Aineistoni perusteella kuolema synnyttää 

perhesarjassa poikkeuksellisen vahvan samastumiskokemuksen. Siksi neljännen luvun 

aineistoanalyyseissä nostan esiin kuoleman sekä Suomisen perheessä että Kotikatu-
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sarjassa. Sattumalta molempien sarjojen historiasta löytyy tapaus, jossa yleisö on ko-

kenut hahmon kuoleman poikkeuksellisen vahvasti. Avaan näiden kahden perhesarjan 

tapaa käsitellä kuolemaa ja tekijöiden kokemuksia hahmon kuolemasta.  

 

Viidennessä luvussa vertailen Suomisen perheen ja Kotikadun tekijöiden kokemuksia 

yleisön samastumisesta. Selvitän, miten näiden kahden eri aikakauden perhesarjan 

tekijöiden kokemukset eroavat toisistaan. Lopuksi esittelen tutkimukseni johtopäätökset 

ja pohdin perhesarjojen yhteiskunnallista merkitystä. 

2 Tutkimuksen esittely 
 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä opinnäytetyössä pohdin samastumista kahden eri aikakauden perhesarjan va-

lossa. Työni tavoitteena on tutkia perhesarjoihin samastumista aineistolähtöisesti ja 

suhteessa aiempaan tutkimukseen uudesta näkökulmasta: fokusoin työssäni perhesar-

jojen tekijöiden kokemuksiin. Työni tutkimusongelmana on selvittää perhesarjoihin sa-

mastumista ja tekijöiden suhtautumista katsojien samastumiseen kahden eri sarjan 

valossa. Työni tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Mitä tarkoittaa perhesarjoihin samastuminen? 

2) Millaisia kokemuksia sarjojen tekijöillä on yleisön samastumisesta? 

3) Mitä eroavaisuuksia on havaittavissa tekijöiden kokemuksissa samastumisesta 

kahden eri sarjan välillä? 

 

Tutkimukseni edustaa laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, ja tutkimusstrategiani on 

tapaustutkimus, sillä tutkin mahdollisimman yksityiskohtaisesti kahta eri aikakauden 

perhesarjaa. Tarkastelen aineistoani – neljää lehtihaastattelua, yhtä radiohaastattelua, 

dokumenttiohjelmaa sekä kahta muistelmateosta – sisällönanalyyttisesti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 125–126, 151.) En kuitenkaan analysoi aineistoani vaikkapa 

ryhmittelemällä tai luokittelemalla, vaan pyrin kokonaisvaltaisesti ymmärtämään, miten 

samastuminen aineistoesimerkeissäni nostetaan esiin. Aineistostani olen pyrkinyt löy-

tämään katkelmia, joissa tekijät puhuvat samastumisesta ja pohtivat samastumiseen 

liittyvää problematiikkaa. Käytännön esimerkkejä hyödyntäen sovellan lisäksi työssäni 

elokuvatutkimuksen teorioita Kotikatuun ja Suomisen perheeseen. 
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2.2 Aineisto 
 

Sekä Suomisen perheen että Kotikadun tekijät ovat vuosien varrella kertoneet koke-

muksistaan yleisön samastumisesta lehtihaastatteluissa, muistelmissa ja radiossa. 

Työssäni analysoin molempien sarjojen tekijöiden haastatteluja ja muistelmia. Työtäni 

varten hyödynsin Yleisradion lehtiarkistoa arkistopäällikkö Aki Kankaan avustuksella. 

Kotikadusta on sen 17-vuotisen historian aikana kirjoitettu lehdissä runsaasti. Etsin 

työtäni varten lehtiartikkeleita, joissa Kotikadun tekijät kertovat yleisön samastumisesta 

sarjan hahmoihin. Olen työssäni analysoinut Kotikadun näyttelijöiden haastatteluja: 

Risto Aution haastattelua Ilta-lehdessä 8.11.1997, Ville Keskilän haastattelua Katso!-

lehdessä 26.3.1998 sekä Eeva-Maija Haukisen haastattelua Ilta-sanomissa 4.2.1999. 

Lisäksi Kotikadusta tehty dokumenttiohjelma Kotikadun vuodet on ollut osa tutkimusai-

neistoani. 

 

Suomisen perheen tekijöiden haastatteluja löysin puolestaan Kansallisen Audiovisuaa-

lisen arkiston kirjastosta. Työssäni olen hyödyntänyt Peter von Baghin Filmihulluun 

vuonna 1990 kirjoittamaa artikkelia otsikolla Lapsitähtenä Särkän tehtaalla. Artikkelissa 

Lasse Pöysti muistelee yleisön samastumista Olli Suomisen hahmoon. Tämän lisäksi 

olen käyttänyt tutkimusaineistona 15.5.1950 Yleisradiossa kuultua Suomisen perheen 

käsikirjoittajien Seere Salmisen ja Elsa Soinin haastattelua Suomisen perheen tekemi-

sestä. Haastattelu löytyi Ylen Elävä arkisto -palvelusta. Tämän lisäksi tutustuin työtäni 

varten kahden tärkeän Suomisen perheen tekijän muistelmateokseen. Luin Lasse 

Pöystin kolmiosaisen muistelmasarjan ensimmäisen osan Lassen oppivuodet. Kirjassa 

näyttelijä muistelee, kuinka Lasse Pöystin näyttelijäpersoonan ja siviilipersoonan rajat 

hämärtyivät. Tämän lisäksi olen työtäni varten lukenut Suomisen perheen pitkäaikaisen 

jäsenen Eine Laineen vuonna 1967 kirjoittaman muistelmateoksen Pitkä päivä paistetta 

ja pilviä. Eine Laine näytteli Suomisen perhe -kuunnelmissa ja -elokuvissa Suomisen 

perheen Sofia-mummua. Hän oli mukana tekemässä Suomisen perhettä sarjan alusta 

loppuun, vuodesta 1938 vuoteen 1958. Hän toimi myös kuunnelmasarjan ohjaajana. 

Laine kertoo muistelmateoksessaan Suomisen perheen vaiheista ja sivuaa myös ylei-

sön samastumista.  

 

Koska tutkin Suomisen perhettä yleisön samastumisen kohteena, on hyvä näin aluksi 

erottaa Suomisen perhe -elokuvat Suomisen perhe -kuunnelmista. Vaikka omat koke-

mukseni Suomisen perheestä liittyvät Suomisen perhe -elokuviin on hyvä muistaa, että 

Suomisen perhe oli ensisijaisesti radioperhe. Viitatessani Suomisen perheen tekijöiden 

kokemuksiin yleisön samastumisesta saatan tarkoittaa joko kuunnelmasarjaa tai eloku-
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via. Tämä ei kuitenkaan aiheuta lukijalle sekaannusta, koska Suomisen perhe -

kuunnelmat ja elokuvat ovat saman näyttelijäkaartin ja käsikirjoittajien tekemiä. Suomi-

sen perhe -elokuvien tapahtumat kulkevat hyvin pitkälle käsi kädessä kuunnelmasarjan 

tapahtumien kanssa. Kuunnelmasarja ja elokuvat eivät ole ristiriidassa, koska elokuvat 

ovat kuin kuunnelmien yhteenvetoja siitä, mitä merkittävää Suomisen perheelle on ta-

pahtunut sitten viime elokuvan. Elokuvien jatkuvuus saavutettiin päähenkilöiksi nous-

seiden Ollin ja Pipsa Suomisen kasvamisesta ja kuhunkin ikäkauteen liittyvistä ongel-

mista. Kuitenkin käsitellessäni Suomisen perheen syntyhistoriaa ja tekijöiden koke-

muksiin viittaan useammin kuunnelmasarjaan kuin elokuviin, mutta viitatessani omiin 

kokemuksiini Suomisen perheestä tarkoitan aina Suomisen perhe -elokuvia. 

3 Samastuminen 
 

3.1 Samastumisen käsite 

 

Siihen nähden, miten keskeinen asia samastuminen on onnistuneessa katsomiskoke-

muksessa, samastumisesta on kirjoitettu suomenkielisessä elokuvatutkimuksessa mie-

lestäni melko vähän. Vaikka sana samastuminen vilahtelee jatkuvasti arkipäivän kes-

kusteluissa, elokuva-arvosteluissa ja media-alan tutkimuksissa, sen merkitys tuntuu 

yhä olevan varsin epäselvä. Samastumista käsittelevien tutkimustenkin mukaan sa-

mastuminen on terminä varsin epätarkka. Käsikirjoittaja Pekko Pesosen mukaan sa-

mastumisen termiä on kritisoitu voimakkaasti elokuvatutkimuksen yhteydessä juuri sen 

epämääräisyyden vuoksi. Useimmiten elokuva-alan tutkimuksissa ja käsikirjoitusop-

paissa samastumistermiä käytetäänkin varoen. Samastuminen on korvattu muun mu-

assa sanoilla engagement, audience bond tai rooting. Pesonen ei monien muiden tutki-

joiden tapaan keksi termille osuvaa suomenkielistä vastinetta, joten tyydyn tutkielmas-

sani käyttämään sanaa samastuminen, vaikka se monien mielestä onkin ongelmalli-

nen. (Pesonen 2002, 10.) 

 

Myös television katsojat käyttävät sanaa ”samastua” varsin luontevasti, vaikka moni-

kaan ei luultavasti ole tarkemmin perehtynyt käsitteeseen. Kotikadun katsojat kommen-

toivat samastumiskokemuksiaan jouluna 2012 Ylellä nähdyssä Kotikadun vuodet  

-dokumentissa seuraavasti: 

 
Arto Heinonen: ”Sekin vaikutti siihen, että siinä oli niin paljon samanikäisiä hah-
moja, joihin mä sitten oitis samastuin, niinkuin Teemu ja Janne, joihin oli helppo 
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samaistua. Sitä haluaa tietää, mitä niiden ihmisten elämään kuuluu, vaikka tietää, 
että ne on fiktiivisiä. Toivoo heidän onnistuvan.”  
 
Tanja Määttänen: ”Kotikatu on riittävän realistinen, että siihen voi samaistua.               
Mutta ei kuitenkaan, että ihan kuin seuraisi naapurin elämää. Vie riittävästi pois 
arjesta. Se on sellaista miedosti kuplivaa saippuaa.”   
                                       
Minna Rahikka: ”Sitten se on hauska, kun aletaan puhua, että Pertti teki sitä ja        
Eeva tätä. Joku kysyy, et kenestä sä puhut. No kotikatulaisista. Ne on vähän 
niinkuin kavereita.” 
 
Ville Kinnunen: ”Kotikatu lähti mulle ihan ihan ensimmäisestä jaksosta kun me se 
äidin kanssa katsottiin. Parasta se, että se on tehty niin aidosti. Kipeihin ja iloisiin 
aisoihin voi samastua helposti.” (Kotikadun vuodet, Suomi 2012.) 

 

 
Yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, että Kotikadun katsojat vetävät yhteyden onnistu-

neen katsomiskokemuksen ja samastumisen välille. Samastuttava televisiosarja on 

katsojien mukaan yhtä kuin hyvä televisiosarja. Lisäksi Kotikadun katsojat kokevat, että 

samastuttavan televisiosarjan tulee olla realistinen. Edellä olevista esimerkeistä voi 

myös äkkiseltään päätellä, että katsoja kokee enemmän samastumiskokemuksia kun 

hahmo on samanikäinen ja samassa elämäntilanteessa. Uskallan siis väittää, että ylei-

sesti ottaen samastumisella tarkoitetaan samankaltaisuuden havaitsemista katsojan 

itsensä ja fiktiivisen henkilön välillä. Olen nimittäin usein kuullut sanottavan: ”Pidin tästä 

sarjasta, koska pystyin samastumaan sen henkilöihin.” Olen myös itse ymmärtänyt 

samastumisen tarkoittavan, että katsoja löytää hahmosta samoja piirteitä kuin itses-

tään. Samastumista käsittelevistä tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että samastuminen 

on edellä mainittua luonnehdintaa paljon moninaisempi ilmiö.  

3.2 Aristoteleen Runousoppi samastumisteorian pohjana 
 

Käsiteltäessä samastumista teoreettisesta näkökulmasta on vaikea ohittaa Aristoteleen 

Runousoppia, josta samastumisen tutkimus oikeastaan sai alkunsa. Runousoppi on 

vaikuttanut merkittävästi eurooppalaisen kirjallisuuden kehitykseen, ja sen vaikutukset 

näkyvät myös tämän hetken tv-sarjoissa. Käytän tässä alkuperäisen teoksen sijaan 

lähteenä Ari Hiltusen teosta Aristoteles Hollywoodissa – Menestystarinan anatomia, 

jossa Hiltunen tutkii amerikkalaisten menestysdraamojen yhteyttä Aristoteleen Ru-

nousoppiin. Koin Hiltusen teoksen tutkimusongelmani kannalta hedelmällisempänä 

lähdeteoksena, sillä hän soveltaa Aristoteleen ajatuksia nimenomaan fiktiivisen draa-

man kontekstiin.  

 

Hiltunen on teoksessaan tarkastellut Aristoteleen näkemystä säälistä samastumisen 

alkutunteena. Aristoteleen mielestä hyvän draaman tunnistaa siitä, että yleisö säälii 
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päähenkilöä. Säälin mahdollistumiseksi päähenkilön on Aristoteleen mukaan oltava 

moraalisesti hyvä henkilö, joka ei ansaitsisi häntä uhkaavaa kärsimystä. Hiltusen mu-

kaan Aristoteleen käyttämänä terminä sääli merkitsee voimakasta myötäelämistä, josta 

nykyisin käytetään nimitystä samastuminen ja eläytyminen. Jotta katsoja voi samastua, 

hänen täytyy kokea samoja tunteita kuin draaman hahmo. Aristoteles vetää suoran 

yhteyden säälin ja pelon tunteiden välille. Katsoja tuntee roolihenkilöä kohtaan sääliä 

sellaisista asioista, joita hän pelkää. Aristoteleen näkemyksen mukaan empatia kum-

puaa siis nimenomaan siitä, että roolihenkilöä uhkaava vaara ja kärsimys on tunnistet-

tava ja samaistuttava. Roolihenkilön ei tarvitse olla itseensä kohdistuvasta uhasta tie-

toinen. Päinvastoin sääli on nimenomaan ennakoiva tunne, ja yleisö säälii roolihenkilöä 

sitä enemmän, mitä tietämättömämpi roolihenkilö itse uhkasta on. Aristoteleen mukaan 

hyvä draama herättää yleisössä voimakkaan halun varoittaa päähenkilöä. Nimen-

omaan tämä mahdoton tavoite pelastaa roolihenkilön uhkaavalta vaaralta sitoo yleisön 

roolihahmoon. (Hiltunen 1999, 38.) 

 

Aristoteleen mukaan katsojan kokema empatia perustuu siihen, että katsoja pitää itse-

ään hyvänä ihmisenä eikä ainakaan pohjimmiltaan pahana ja moraalittomana. Katsojan 

oikeudentunto aiheuttaa samastumisprosessin. Yleisö säälii roolihenkilöä, koska tämä 

ei yleisön kokemuksen mukaan ansaitse uhkaavaa kärsimystä, aivan niin kuin yleisö 

itsekään ei mielestään vastaavassa tilanteessa ansaitsisi uhkaavaa kärsimystä. Hiltu-

nen arveleekin Aristoteleen pohjalta, että kaikki ihmiset kokevat siis arjessaan usein 

omasta mielestään ansaitsematonta kärsimystä ja empatiassa on kyse siitä, että ym-

märrämme myös muiden ihmisten saattavan kokea vastaavaa ansaitsematonta kärsi-

mystä. (Hiltunen 1999, 38–39.) 

 

Runousopin mukaan samastuttavan henkilöhahmon on oltava moraalisesti hyvä ihmi-

nen, mutta hänen on kuitenkin oltava inhimillinen ja erehtyväinen. Hahmon ei tule olla 

ominaisuuksiltaan liian täydellinen. Sankarin erehdykset tekevät hänestä inhimillisen ja 

ymmärrettävän. Sankariin, joka on kaltaisemme, on helpompi samaistua. Mikäli sankari 

on erehtymätön ja liiaksi yläpuolellamme, draama ei synnytä jännitystä. Aristoteles 

myös edellyttää, että henkilöhahmon luonteen on oltava sovelias. Hiltunen selventää 

Aristoteleen tarkoittaneen, että ei ole esimerkiksi soveliasta panna tiettyyn sosiaaliseen 

luokkaan kuuluvaa henkilöä käyttäytymään toiselle luokalle tyypilliseen tapaan. (Hiltu-

nen 1999, 36, 49–50.) 

 

Elokuvat ja televisiosarjat ovat täynnä hahmoja, joihin katsoja voi samastua Aristote-

leen oppien mukaan eli säälin kautta. Olli Suominen on yksi hyvä esimerkki. Elokuvas-
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sa Suomisen Ollin tempaus Ollilla on vaikeuksia koulussa ja opettajat eivät oikein tun-

nu ymmärtävän Ollia. Hän päättää monien kouluvaikeuksien jälkeen ryhtyä panosta-

maan koulutyöhön. Olli saa tehtäväkseen tehdä esitelmän äidinkielentunnille Suomen 

sotahistoriasta. Olli haluaa panostaa esitelmään ja tehdä siitä mahdollisimman havain-

nollistavan. Hän pihistää sisarensa mieheltä Lasselta oikeita patruunoita ja tekee pie-

nen pommin, jonka päättää laittaa kiertämään luokassa. Pommi tippuu ja räjähtää luo-

kassa. Kukaan Ollin luokkatovereista ei onneksi loukkaantunut, mutta Ollia uhkaa erot-

taminen koulusta. Tämän seurauksena hän karkaa kotoa, koska pelkää isänsä reaktio-

ta. Olli Suominen on klassinen esimerkki antisankarista, joka tarkoittaa hyvää mutta 

joutuukin alati vaikeuksiin.  

3.3 Samastuminen psykologian valossa 
 

Juha Kytömäki ja Ari Savinen soveltavat teoksessaan Terveisiä katsojilta psykologista 

samastumisen käsitettä elokuvatutkimukseen. Kytömäen ja Savisen mukaan fiktiivi-

seen henkilöön samastumisessa on kyseessä yhdistelmä projektiota ja introjektiota. 

(Kytömäki & Savinen 1993, 40.) Pesonen hahmottaa introjektion eli toivesamastumisen 

tilaksi, jossa katsoja haluaisi olla idolinsa kaltainen. Katsoja poimii itselleen roolihenki-

lön ominaisuuksia ja asettaa itsensä vastaavanlaiseen tilanteeseen. Projektiossa kat-

soja taas kokee henkilön omaavan samoja ominaisuuksia ja ongelmia kuin hän. (Peso-

nen 2002, 18.) Suomisen perhe synnytettiin nimenomaan esikuvaksi eli tekijät halusivat 

luoda toivesamastumisen ilmiön. Kotikadun kohdalla taas tekijät halusivat luoda katso-

jille mahdollisimman todentuntuisen samastumiskokemuksen – haluttiin nostaa peili 

lama-Suomen eteen. Kotikatu on siis oivallinen esimerkki samastumisesta projektion 

näkökulmasta, kun taas Suomisen perhe samaisti katsojat ja kuulijat introjektion kautta. 

 

Introjektion näkökulmasta Kytömäki ja Savinen tekevät kiinnostavan huomion katsojan 

taipumuksesta eläytyä ylemmän sosiaaliluokan arvoihin ja ajatusmaailmaan (Kytömäki 

& Savinen 1993, 45) – myös Suomisen perheen kohdalla hyödynnettiin tätä taipumus-

ta. Sota-aikana keskiluokkainen Suomisen perhe tarjosi riittävän toivesamastumisen 

kohteen suomalaisille. Suomisen perhe -kuunnelmat ja -elokuvat synnytettiin tiedosta-

en sarjan esikuvallisuus. Suomisen perheestä ei ainoastaan pyritty luomaan yleisölle 

vahva samastumiskohde vaan jopa malliperhe, johon kaikkien suomalaisperheiden 

tulisi pyrkiä.  

 

Vuoden 1942 SF-Uutisten numeron 7 Lukijalle-artikkelista käy selkeästi ilmi, miten elo-

kuvateollisuus mielsi roolinsa mielialavaikuttajaksi. 1940-luvun alun SF-uutisten pääkir-
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joituksissa nostettiin esiin käsitteet ”henkinen huolto” ja elokuvateollisuuden ”kansalli-

nen tehtävä”. Suomisen perheen fiktiivinen perheonni haluttiin asettaa tavoitteeksi kai-

kille suomalaisille. Samalla suomalaisten mieliin haluttiin luoda toivoa ja uskoa parem-

masta ajasta ankeana sota-aikana: 

 

”Suomisen perhe symboloi sitä perheonnen ja ilon ilmapiiriä, jonka muodossa ta-
hi toisessa toivoisi tulevan jokaisen suomalaisen lapsen osaksi.” 
 
”Yleissääntö on, että henkisen huolto- ja viihdytystoiminnan ennen kaikkea tulee 
jakaa elämänuskoa ja elämäniloa.” (SF-Uutiset 1942, 3.) 
 

Ari Honka-Hallila on artikkelissaan Fiktiivisen henkilön todellinen kuolema – Tapaus 

Yrjö Tuominen/Väinö Suominen tutkinut Suomisen perheen esikuvallisuutta omana 

aikanaan. Suomisten kaltainen keskiluokkainen virkamiesperhe ei itse asiassa ollut 

kovinkaan tyypillinen oman aikansa suomalaisperhe, johon katsojat ja kuulijat saattoi-

vat samastua, vaan pikemminkin ihanneperhe, johon heidän tulisi pyrkiä. Suomisen 

perheen kaupunkilaisuus maanviljelysvoittoisessa Suomessa oli kaikkea muuta kuin 

keskivertoa 40-luvun alussa, koska vain runsas viidennes suomalaisista asui kaupun-

geissa. Tästä huolimatta Suomisen perhe oli erityisen suosittu juuri maaseudulla. Hon-

ka-Hallilan mukaan tämä oli osa strategiaa, jolla sarjaan luotiin kansansivistysperiaat-

teen mukainen keskiluokkainen esikuvallisuus. Olivathan Suomiset murheineen ja ar-

jen sattumuksineen inhimillisiä ja näin sopivia samastumiskohteita. Yhteenkuuluvuuden 

tunne heidän kanssaan vahvistui, kun he tekivät samoja asioita ja viettivät samoja juh-

lia kuin muutkin suomalaiset. (Honka-Hallila 1991, 250.) 

 

Teoksessa Isänmaan moninaisen äidin kasvot Anu Koivunen tutkii neljää eri naiskuvaa 

sotavuosien suomalaisessa elokuvassa. Yksi hänen tutkimistaan naisista on Suomisen 

perheen äiti, Aino Suominen. Niin ikään Koivusen mukaan Suomisen perhe -elokuvat 

olivat tuottaja ja ohjaajalle T.J. Särkälle ja Suomen filmiteollisuudelle alun alkaenkin 

varsin tietoinen kansanvalistuksellinen projekti. Suomiset sopivat hyvin yhtiön propa-

goimaan suomalaisen elokuvateollisuuden niin kutsuttuun ”kansalliseen tehtävään” eli 

elokuvan rooliin ”mielialanhoitona” ja ”henkisenä huoltona”. Elokuvan ymmärrettiin toi-

mivan kansakunnan henkisen ja moraalisen selkärangan tukijana. Sen uskottiin tarjoa-

van tervettä lepoa ja viihdettä sekä siten kohottavan kotirintaman työpanosta. (Koivu-

nen 1995, 60.) 

 

Aluksi Suomisen perheen muodostivat virkamiesisä, kotirouvaäiti, esikoinen Elina, poi-

ka Olli ja kuopus Pipsa. Perheellä oli myös kotiapulainen Hilda, joka edusti Suomisen 

perheessä työläisluokkaa. Hilda seurasi herrasväen elämää alemman sosiaaliluokan 
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näkökulmasta, mutta oli useimmiten tärkeässä roolissa terveen maalaisjärjen äänenä 

ja lasten luotettuna.  

  

Sota-aikana Suomisen perheen lapsilukua kasvatettiin kirjoittamalla perheeseen kaksi 

adoptiolasta, sota-orvot Matti ja Marja. Kahden sotaorvon liittäminen Suomisen per-

heeseen kuvastaa oivallisesti Suomisen perheen esikuvallisuutta sota-aikana. Ari Hon-

ka-Hallila valottaa Filmihullun artikkelissaan Suomisen Ollin 400 kepposta. Kuusi SF-

elokuvaa etsii kontekstia, kuinka esikuvaksi luotu Suomisen perhe adoptoi sotaorvot 

Väestöliiton toiveesta. Sotaorvot tarvitsivat koteja ja Suomisten haluttiin näyttävän hy-

vää esimerkkiä muille suomalaisille. (Honka-Hallila 1990, 32.) 

 

Projektiossa katsoja puolestaan kokee hahmon omaavan samoja ominaisuuksia ja 

ongelmia kuin hän. Kotikatu on hyvä esimerkki sarjasta, joka kuhisee hahmoja, joista 

katsoja voi löytää tuttuja ominaisuuksia – sarjan hahmot tarjoavat jokaiselle jotakin. 

Kotikadun ensimmäinen käsikirjoittaja Melina Voipio kertoo Kotikadun vuodet  

-dokumentissa sarjan synnyttämisestä. Työryhmän tehtävänä oli käsikirjoittaa sarja, 

johon mahdollisimman moni suomalainen voisi samastua. Tärkeimpänä teemana sar-

jalle nousi perhe ja suku. Koska kaikille ikäluokille haluttiin tarjota samastumiskohde, 

Voipio lähti liikkeelle perheestä, jossa on kolme sukupolvea. Vanhin on sodankäynyt 

jälleenrakentajasukupolvi, seuraava sukupolvi ovat suuret ikäluokat ja kolmantena su-

kupolvena suurten ikäluokkien lapset. Alun perin sarjan keskiössä oli perhe ja sen jä-

senten väliset suhteet eikä sarjaan haettu poliittista tai yhteiskunnallista lähtökohtaa.  

 

Sarjan edetessä työryhmässä kuitenkin havaittiin, että perhe ja sen väliset suhteet ei-

vät enää riittäneet luomaan mielenkiintoisia tapahtumia ja tarpeeksi samastumiskohtei-

ta katsojille. Syksyllä 2010 Kotikadun tuottajaksi palkattiin Marina Meinander, jonka 

toimesta sarjaan tuotiin aiempaa enemmän yhteiskunnallisia aiheita, joista yksi oli ke-

väällä 2011 esitetty raiskaus. Aihe herätti katsojissa ristiriitaisia reaktioita, sillä joidenkin 

mielestä aihetta käsiteltiin sarjassa liian kauan. Meinander perustelee Kotikadun vuo-

det -dokumentissa viipyilyä raiskausaiheessa sillä, että katsojalle haluttiin luoda realis-

tinen samastumiskokemus piinaavan pitkästä raiskausoikeudenkäyntiprosessista ja 

näin ollen myös sarjassa käsiteltiin aihetta pitkään. Muita Kotikadun yhteiskunnallisia 

teemoja ovat olleet muun muassa aids, rasismi, työuupumus, syöpä ja homoseksuaali-

suus. Ongelmia on käsitelty kuitenkin yksilön kautta, ja uutisista tutut aiheet saatiin 

henkilöhahmojen avulla konkreettisiksi ja emotionaalisesti koskettaviksi. (Kotikadun 

vuodet, Suomi 2012.) 
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3.4 Miten samastumme? 
 

Moni ymmärtää samastumisen tarkoittavan, että katsoja luulee olevansa roolihenkilö. 

Osa tutkijoista kumoaa tämän olettamuksen, ja esimerkiksi Pekko Pesonen pyrkii 

avaamaan lopputyössään samastumisen käsitettä uudella tavalla. Samastuminen ei 

hänen mukaansa nykytutkimuksen valossa tarkoita, että luulisimme olevamme joku 

muu, vaan fiktioon samastumistamme muotoilee ymmärryksemme siitä, että näke-

mämme on fiktiota. Emme varsinaisesti luule vaan kuvittelemme olevamme toinen 

henkilö ja samalla kuvittelemme itsemme toisen asemaan. Päähenkilö on samastumi-

sen objekti, joka toimii ”tunnetasolla tarinan aukaisijana”. (Pesonen 2002, 8–9.) 

 

Pesonen määrittelee draamalla olevan tunnetasolla kolme merkitystä: valmistaa, puh-

distaa ja korvata. Valmistamisella tarkoitetaan katsojan pyrkimystä kohdata elokuvissa 

vastoinkäymisiä, joihin hän ei normaalielämässä tahtoisi törmätä. Puhdistamisella hän 

tarkoittaa oman elämän traumaattisten kokemusten käsittelyä draaman kautta. Kor-

vaamisessa taas lähdetään siitä olettamuksesta, että meillä on tiettyjä lajityyppisiä tun-

teita, joiden kokeminen tuottaa meille erityistä mielihyvää ja joita pyrimme vaistonvarai-

sesti tuntemaan elokuvien kautta. (Pesonen 2002, 25–27.) 

 

Carl Plantinga ja & Greg Maurray Smith ovat kirjassaan Passionate Views - Film, Cog-

nition, and Emotion avanneet Berys Gautin teoriaa samastumisesta neljän eri aspektin 

avulla. Gautin mukaan samastuminen perustuu  

 

1) havaintoon, jossa kuvittelemme näkevämme asiat päähenkilön näkökulmasta 

2) tunteeseen, jossa kuvittelemme kuinka päähenkilö tuntee 

3) motivaatioon, jossa kuvittelemme haluavamme samaa, mitä päähenkilö haluaa 

4) tietoon, jossa kuvittelemme uskovamme ja tietävämme mitä päähenkilö haluaa.  

 

Gaut painottaa, etteivät aspektit välttämättä edellytä toisiaan – voimme samastua vain 

jollakin näistä neljästä tasosta. Gautin mukaan samastuminen on aina ”näkökulmittais-

ta ja osittaista”. Omaksumme harvoin fiktiivisen henkilön aseman kokonaan. Sen sijaan 

poimimme samastuttavasta päähenkilöstä vain ne ominaisuudet, jotka sopivat meille 

parhaiten. (Plantinga, 1999, 205.) 

 

 



12 

 

  

3.5 Miksi samastumme? 
 

Mielestäni on ymmärrettävää, että 40-luvun alun radionkuuntelijat saattavat luulla 

Suomisen perheen jäseniä oikeiksi. Mutta, miten 2000-luvun ihmiset voivat oikeasti 

luulla vaikkapa näyttelijä Risto Autiota Kotikadun Hannekseksi? Turun yliopiston eloku-

va- ja televisiotieteen dosentti Veijo Hietala on uransa aikana tutkinut tv-sarjoja moni-

puolisesti. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen artikkelissa Onko Hannes Hannes vai 

sittenkin Risto Hietala pohtii tekijöitä, jotka johtavat yleisön samastumiseen. Hietalan 

mukaan tv-sarjan hahmon ”luuleminen” oikeaksi henkilöksi on ihmiselle normaali tapa 

käyttäytyä. Hän avaa yleisön samastumista ja analysoi, mikä saa ihmisen samastu-

maan. Hänen mukaansa samastumisella ei ole mitään tekemistä katsojan älykkyyden 

kanssa. Hietala kommentoi yleisön samastumista Hannes Luotolan hahmoon. Hänen 

mukaansa se, että katsojat puhuttelevat näyttelijä Risto Autiota Hannes Luotolana on 

täysin normaali ilmiö. Hietala myös täsmentää, että fiktion tärkeimpänä tehtävänä on 

saada katsojat ottamaan henkilö todesta. (Härkönen 1998, 12.) 

 

Puhutaan nk. tunteensiirrosta: katsoja rakentaa suhteen henkilöhahmoon samalla ta-

valla kuin todelliseen ihmiseen, jolloin todellisen ja fiktiivisen ihmisen välillä ei ole eroa. 

Tunteensiirrolla ei Hietalan mukaan ole mitään tekemistä sen kanssa, onko katsoja 

fiksu vai tyhmä, vaan kyse on eläytymisestä. Tietysti joku voi hammasta purren kamp-

pailla samastumista vastaan, mutta onnistunut katsomiskokemus jää silloin puuttu-

maan. Hietalan mainitsema tunteensiirto pätee missä tahansa fiktiivisessä tarinassa, 

esimerkiksi kirjaa lukiessa katsoja kokee saman elämyksen. Televisio ja nimenomaan 

pitkäkestoiset televisiosarjat ovat varmasti omiaan vahvistamaan ilmiötä, koska katsoja 

pääsee viikoittain tai jopa päivittäin vahvistamaan tunteensiirtoa. Hietalan mukaan sar-

jojen tehoa lisää myös se, että usein perhesarjoihin valitaan melko tuntemattomia näyt-

telijöitä. Kun näyttelijät ovat tuntemattomia, moni muistaa vain roolinimen. (Härkönen 

1998, 13.) 

 

Pohtiessani omia samastumiskokemuksiani havaitsin, että heittäytyminen jonkun sar-

jan vietäväksi on erityisen terapeuttinen ja rentouttava kokemus. Sarjan seuraamista ei 

useinkaan edes häiritse, vaikka henkilöhahmot olisivat vähän epäuskottavia. Useimmi-

ten minulle riittää, että samastun henkilöön ja ymmärrän hänen ajatuksiaan. Tämä on 

vapauttava kokemus, koska fiktion avulla katsoja pääsee ikään kuin hahmon pään si-

sään. Arkielämän vuorovaikutuksessa useimmiten ongelmaksi nousee se, etten ym-

märrä miksi joku käyttäytyy jollain tietyllä tavalla, ja televisiosarjaa katsellessani saan 

olla hetken vapaa tästä ongelmasta. 
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3.6 Tunne ja tunnistettavuus luo samastumisen 
 

Henry Bacon esittää teoksessaan Audiovisuaalisen kerronnan teoria, että samastumi-

nen ei ole millään muotoa henkilösidonnaista. Katsoja ei samastu fiktion roolihenkilöön 

itseensä vaan roolihenkilön tunteisiin. Baconin mielestä samastumisen kannalta ei ole 

lainkaan välttämätöntä, että fiktiivinen henkilö on katsojan kaltainen. Bacon antaa tästä 

varsin hurmaavan esimerkin: Akateeminen keski-ikäinen heteromies saattaa helposti 

liikuttua, raivostua ja riemastua hyvinkin voimakkaasti katsellessaan elokuvaa Fucking 

Åmål (1998), joka käsittelee kahden nuoren tytön välistä rakkautta ruotsalaisessa pik-

kukaupungissa Åmålissa. Baconin mukaan keski-ikäinen heteromies voi samastua 

elokuvaan, vaikka Åmålissa asuvat lesbotytöt ovat hänelle varsin kaukaisia hahmoja. 

Rakkauden tuskan ja hurman, ihmissuhdetemppujen ja juonen tuntemus sekä kyky 

empatiaan riittävät. (Bacon 2004, 190.) 

 

Bacon näkee siis samastumisen olevan ennen kaikkea tunnesidonnainen ilmiö. Ihmi-

sellä on luontainen kyky simuloida toisen ihmisen ajattelua ja tunne-elämää omassa 

mielessään. Toisen ihmisen tunteiden simuloimien mahdollistaa samastumisen, ja pys-

tymme näin eläytymään roolihenkilön elämään. Samastumista vahvistaa myös se, että 

tiedämme fiktiivisestä henkilöstä usein paljon, ehkä jopa enemmän kuin todellisesta 

henkilöstä. Useimmiten pääsemme fiktiivisen roolihenkilön pään sisään ja tiedämme, 

mitä hän ajattelee. Tämä ei todellisessa elämässä ole edes mahdollista. Katsojan on 

myös tunnettava empatiaa roolihenkilöä kohtaa, jotta hän voi samastua tähän. Empati-

alla Bacon tarkoittaa edellä mainittua roolihenkilön tunteiden simuloimista. Katsoja voi 

samastua roolihenkilöön vain, jos pystyy asettumaan tämän asemaan ja kokemaan 

empatiaa. Empatia fiktiivistä hahmoa kohtaan on myös turvallisempaa kuin oikeaa ih-

mistä kohtaan. Fiktiivisen hahmon kanssa voi kokea suuria tunteita ilman, että katsojan 

tarvitsee kantaa minkäänlaista vastuuta hahmon selviämisestä. Bacon erottaa tässä 

kohtaa empatian sympatiasta. Kun katsoja kokee sympatiaa fiktiivistä hahmoa kohtaan, 

hän tuntee ainoastaan myötätuntoa. Tämä ei riitä kun katsojan halutaan samastuvan 

hahmoon. (Bacon 2004, 191.) 

 

Baconin teorian valossa myöskään minun, 1990-luvulla Klaukkalassa kasvaneen lap-

sen, samastuminen sota-ajan Suomisen perhe -elokuvaan ei ole lainkaan tavatonta. 

Fiktiivisen tarinan miljöön ja aikakauden ei tarvitse olla yhdenmukaiset katsojan omien 

elämänpiirien kanssa, vaan oleellinen asia samastumisessa on tunne ja empatia.  
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Menestyneen sarjan hahmojen on oltava myös tunnistettavia. Kotikatu onnistui luo-

maan joukon tunnistettavia hahmoja. Sillä että sarjan keskiössä oli kaksi erilaista per-

hettä eri-ikäisine jäsenineen, varmistettiin hahmojen tunnistettavuus. Jokaiselle katso-

jalle pyrittiin tarjoamaan tunnistettava samastumiskohde. Kytömäki ja Savinen avaavat 

kirjassaan hahmon tunnistamisen problematiikkaa. Heidän mukaansa tunnistamisen ja 

liiallisen tuttuuden väliin vedetty viiva on yksi samastumiskokemuksen keskeisiä para-

dokseja. Liian käsittämätön ja epärealistinen hahmo tai tarina estää samastumisen. 

Erityisesti kotimaisissa draamasarjoissa katsojalle on tärkeää, että hän voi uskoa tun-

tevansa tarinan henkilön kaltaisen ihmisen tai kokea olevansa itse hahmon kaltainen. 

Toisaalta myös liika sovinnaisuus ja stereotyyppisyys estävät samastumisen. Jos tuttu 

on liian tuttua, se ei ole enää kiinnostavaa. (Kytömäki & Savinen 1993, 42, 44.) 

 

Koska Kotikadun tehtävänä oli tavoittaa kaikki suomalaiset, oli hahmojen oltava tunnis-

tettavia ja tarjottava samastumiskohde mahdollisimman monelle. Sarjan keskiössä oli-

vat kaksi erilaista perhettä, jotka asuivat samassa talossa Helsingin Korkeavuorenka-

dulla. Luotolat olivat nelihenkinen yrittäjäperhe, joka pyöritti omaa huoltoasemaa Kor-

keavuodenkadulla. Yrittäjäperhe tarjosi katsojille perinteisen perhemallin sijaan nykyai-

kaisen perhemallin, joka rikkoi vanhoja sukupuolirooleja. Perheen isä Hannes Luotola 

hoiti huoltoaseman myymälää ja kahvilaa paistellen korvapuusteja, kun taas perheen 

äiti Kaarin Luotola korjasi autoja ja hoiti perheen raha-asioita. Luotoloilla oli jatkuvasti 

rahahuolia, johon suurin osa katsojista saattoi sen ajan Suomessa samastua. Kotika-

dun ensimmäinen jakso nähtiin elokuussa 1995. Suomessa elettiin 1990-luvun laman 

jälkimaininkeja. Sarjan alkuaikoina lama nousi yhdeksi tärkeimmäksi yhteiskunnallisek-

si teemaksi, joka heijastui sarjan perheiden elämään. 

 

Sarjan toinen perhemalli, Mäkimaat edustivat puolestaan ylempää keskiluokkaa tarjo-

ten perinteistä jopa Suomisen perheeseen verrattavaa perhemallia. Mäkimaat olivat 

Suomisten tavoin virkamiesperhe: perheenisä Pertti oli juristi ja Eeva sarjan alkaessa 

kotirouva. Sarjan ensimmäisessä jaksossa Mäkimaat ja Luotolat kohtaavat dramaatti-

sesti, kun Pertti Mäkimaa ajaa autolla Luotoloiden Ninni-tyttären päälle.  

 

Koska sarja oli suosittu myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, tekijät halusivat tarjota 

samastumiskohteen myös muualla Suomessa asuville katsojille. 1990-luvun lopussa 

Kotikatu sai uusia asukkaita, kun Onni ja Anja Partanen muuttivat työn perässä Lap-

peenrannasta Helsinkiin. Partasista tuli sarjan kolmas perhe, joka tarjosi katsojille yh-

den samaistumiskohteen lisää. Alun vastusteluista huolimatta katsojat hyväksyivät Par-

tasen perheen osaksi Kotikatua. (Kotikadun vuodet, Suomi 2012.) 
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4 Tekijöiden kokemuksia yleisön samastumisesta 
 

4.1 Suomisen perheen tekijöiden kokemuksia yleisön samastumisesta 
 

Suomisen perheen käsikirjoittajakaksikko Elsa Soini ja Seere Salminen kertovat Ylen 

taltioimassa haastattelussa toukokuussa vuonna 1950, miten kuulijat elivät hyvin vah-

vasti mukana Suomisen perheen arjessa. Yleisö suhtautui radioperheen kohtaloihin 

kuin todellisten ihmisten asioihin. Usein fakta ja fiktio menivät radiokuuntelijoilta sekai-

sin, ja kuulijat muistivat tapauksia ja aikamääriä hyvinkin tarkkaan, paremmin kuin itse 

tekijät. Hyvin usein kuulijat tiedustelivat kirjoittajilta puhelimitse mieltään askarruttavia 

asioita. Eräs kuulija oli soittanut hyvin huolissaan ja tiedustellut, onko Suomisen per-

heen vanhimman tyttären Elina Suomisen esikoinen Risto varmasti laillinen lapsi. Kuu-

lijalle oli jäänyt epäselväksi, oliko Elina varmasti ehtinyt mennä naimisiin ennen ras-

kaaksi tuloaan. Myös Elinan aviomiehen, sotamies Lasse Lehtovaaran lomat sota-

aikana herättivät kysymyksiä. Lasse sai sota-aikana viljelyslomaa viljelläkseen maata 

Suomisen perheen kesäpaikan naapurissa Virtaniemessä. Kuulija halusi tiedustella, 

miten voi olla mahdollista, että Lasse saa viljelyslomaa, vaikka kuuntelijan lähipiirissä 

oli paljon sotilaita, joilla oli Lasse Lehtovaaraa selvästi tiukempi taloudellinen tilanne, 

mutta jotka eivät olleet saaneet viljelyslomaa sota-aikana. (Yle Elävä arkisto, 

21.11.2007.) 

 

Suomisen perheen isoäitiä Sofiaa näyttelevä Eine Laine on muistelmateoksessaan 

Pitkä päivä paistetta ja pilviä muistellut Suomisen perhettä. Eine Laine oli mukana alus-

ta loppuun kaikissa Suomisen perhe -kuunnelmissa ja elokuvissa vuodesta 1938 vuo-

teen 1958, ja hän toimi myös kuunnelmasarjan ohjaajana. Laine muistelee kirjassaan, 

kuinka faktan ja fiktion raja hämärtyi ja toisinaan sarjan tekijät saivat aiheensa myös 

perheenjäsenten omista yksityisistä kokemuksista. Laineen mukaan Suomisen per-

heen jäsenet kasvoivat, vanhenivat, opiskelivat, menivät naimisiin ja saivat lapsia – 

aivan kuin näyttelijätkin. Fakta ja fiktio sekoittuivat myös Suomisen perheen juhlapyhi-

nä: Eine Laine muistelee, kuinka usein jouluaattoina kuunnelman työryhmä kokoontui 

studioon joulunviettoon, joka sitten radioitiin Suomisen perheen joulunaattona. Suomi-

set, eli kuunnelmasarjan tekijät leikkivät joululeikkejä, lauloivat, joivat kahvia ja söivät 

herkkuja. (Laine 1967, 181.) Lasse Pöysti muistelee teoksessaan Lassen oppivuodet 

jouluaattoa vuonna 1944. Pöysti vietti joulua radioperheensä Suomisen perheen kans-

sa, ja hän kirjoitti päiväkirjaansa 24.12.1944: 
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Olin juuri radiossa. Suomisen perhe vietti jouluaan puolentoista tunnin ajan mik-
rofonin ääressä. Studioon oli tuotu pitkä pöytä täynnä hyvää. --- Laulettiin joulu-
lauluja, pyörittiin piiriä mikrofonin ympärillä, syötiin välillä hyvää, ja puhuttiin taas 
mikrofoniin. (Pöysti 1990, 151.) 

 

Myös Lasse Pöysti kertoo Filmihullu-lehdessä Peter von Baghin haastattelussa, kuinka 

nuoren Lasse Pöystin ja Olli Suomisen elämät kulkivat limittäin ja menivät usein sekai-

sin. Haastattelun mukaan Pöystistä tuntui, että kuunnelmasarjan ohjaaja ja tuottaja 

Eine Laine ja käsikirjoittaja Elsa Soini kuuntelivat hänen puheitaan ja poimivat puhees-

ta materiaalia kuunnelmiin ja elokuviin. Lasse Pöystin oman elämän vaiheet heijasteli-

vat Olli Suomisen elämää: Pöystin mukaan Olli rupesi polttamaan samaan aikaan kuin 

Lasse, Olli ryhtyi tapailemaan tyttöjä samoihin aikoihin kuin Lasse ja Olli pääsi rintamal-

ta siviiliin samaan aikaa kuin Lasse. Siihen aikaan Pöystiä ei missään kutsuttu omalla 

nimellään, vaan häntä kutsuttiin aina roolinimellään Olli Suominen. (von Bagh 1990, 

28.) 

 

Ehkä vahvin yleisön samastumiskokemus Suomisen perheen historiassa koettiin, kun 

Suomisen perheen isä Väinö Suominen yllättäen kuoli. Varatuomari Väinö Suomisen 

hahmo kirjoitettiin ulos sarjasta, kun näyttelijä Yrjö Tuominen kuoli sydänkohtaukseen 

sunnuntaina 13.10.1946. Samana sunnuntaina kuoli myös varatuomari Väinö Suomi-

nen, jota jäivät kaipaamaan vaimo, viisi lasta ja kotiapulainen. Väinö Suomista surtiin 

Suomen kodeissa luultavasti vielä enemmän kuin näyttelijä Yrjö Tuomista. Tuomari 

Suomista esittäneen näyttelijän yllättävä kuolema aiheutti paradoksaalisen tilanteen, 

jossa fiktiivinen henkilö kuoli myös todellisuudessa.  

 

Tuttu paristo kommentoi vuonna 1950 antamassa haastattelussa näyttelijä Yrjö Tuomi-

sen kuolemaa. Seere Salminen oli saanut radiosta tiedon Yrjö Tuomisen kuolemasta. 

Suomisen perheen käsikirjoittajat tulivat siihen tulokseen, että kukaan muu ei voi näy-

tellä Suomisen perheen isää kuin Yrjö Tuominen, ja näin ollen näyttelijän kuolema pa-

kotti Tuttu Pariston kirjoittamaan sarjasta ulos Suomisen perheen isän Väinö Suomi-

sen. Seere Salmisen mukaan Suomisen perheen isän kuolema kosketti syvästi paitsi 

Suomisen perheen työryhmää myös koko Suomen kansaa. Väinö Suominen kuoli näyt-

telijä Yrjö Tuomisen mukana. (Yle Elävä arkisto 21.11.2007.) 
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4.2 Kotikadun tekijöiden kokemuksia yleisön samastumisesta 
 

Kotikadun tekijät ovat kertoneet lehdissä kokemuksistaan yleisön samastumisesta. 

Risto Autio on Kotikadun näyttelijöistä kokenut ehkä vahvimmin yleisön samastumisen. 

Kotikadun menestysvuosina Risto Autio menetti siviiliminänsä roolihahmolle, ja yksi-

tyiselämässäänkin hän oli Hannes Luotola, mikä kävi näyttelijälle erityisen raskaaksi. 

Risto Autio Ilta-Sanomien haastattelussa: 

 
Teemme perhesarjaa, ja jo se sanelee, ettei formaattia saisi muuttaa. Roolihenki-
löiden pitäisi olla mahdollisimman turvallisia ja tuttuja. On tarkoituskin, että katso-
jat samastuvat roolihenkilöihin, oivaltavat asioista itkun ja naurun kautta, mutta 
silti kaikki ei ole nyt kohdallaan. Tämä ei ole enää leikkimistä. (Bagge 1997, 24–
25.) 

 

Yksi Kotikadun mieleenpainuvimmista yleisön samastumiskokemuksista on ollut Han-

nes Luotolan alkoholismi. Risto Autio kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa 8.11.1997, 

kuinka yleisön samastuminen Hanneksen juopotteluun teki näyttelijän elämän hanka-

laksi. Yleisön jatkuva huomauttelu oli näyttelijälle rasite: katsojat eivät tulleet enää ys-

tävällisesti juttelemaan ja kyselemään ”Oletkos paistanut Hannes-pullia?”, vaan näytte-

lijää vaadittiin lopettamaan alkoholin käyttö. Risto Aution mukaan Hanneksen alkoho-

lismin käsittely meni aivan liian pitkälle, koska yleisön reaktiot olivat niin vahvoja. Yleisö 

samasti Risto Aution Hannes Luotolaan niin vahvasti, että näyttelijä joutui päivittäin 

kuulemaan roolihahmonsa juopottelusta ja hänelle annettiin neuvoja, miten hän pääsee 

viinasta eroon. (Bagge 1997, 24–25.)  

 

Risto Autio muistelee Kotikadun vuodet -dokumentissa yleisön reaktioita roolihahmon-

sa alkoholismiin. Katsojat tulivat kaupassa muistuttamaan näyttelijää Hanneksen teke-

mästä lupauksesta lopettaa alkoholin käyttö, kun he havaitsivat näyttelijän ostoskärrys-

sä muutaman saunaoluen. 

 
Kun mä menin ruokakauppaan ja jos mä ostin saunakaljaa itelleni niin, kyllä mul-
la oli heti joku vinkkaamassa sinne mun kärryyn, että hei sä oot ostanu kaljaa, 
vaikka sä just telkkarissa sanoit, että sä et enää ota. 

 

Tai jos mä menin mihin tahansa tilaisuuteen, niin kyllä joku aina huusi, että tulit 
sitten selvinpäin. Ja se ei ollu kyllä kauheen kivaa. Mutta se kuuluu, tän ammatin 
varjopuoliin. (Kotikadun Vuodet, Suomi 2012.) 
 

Mutta, mikä teki Hannes Luotolan alkoholismista poikkeuksellisen samastuttavan? Lie-

kö alkoholisoitunut perheenisä meillä suomalaisille liian tuttu tarina? Osuttiinko tässä 

kohtaa arkaan paikkaan? Uskon, että syynä vahvaan samastumiskokemukseen oli 

roolihenkilön muutos. Hannes Luotola oli sarjan alussa mallikelpoinen pullia paisteleva 
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perheenisä, joka katsojien järkytykseksi romahti ja ratkesi ryyppäämään. Ehkä katsoja 

koki tulleensa petetyksi, kun samaistamansa roolihenkilö muuttui liikaa. Tai ehkä juuri 

Aristoteleen Runousopin mukainen sääli puolisonsa menettänyttä, ryyppäävää Han-

nesta kohtaan aiheutti katsojissa niin vahvan samastumisen. 

 

Myös Kotikadussa alusta loppuun asti näytellyt Ville Keskilä koki hahmonsa kautta, 

mitä on yleisön samastuminen. Kotikadun Teemua näytellyt Keskilä kertoo kokemuksi-

aan samastumisesta Katso!-lehdessä 26.3.1998. Keskilän kokemukset yleisön samas-

tumisesta olivat verrattain positiivisempia kuin Risto Aution, ja Keskilä kertoo esimer-

kiksi tilanteesta, jossa hän oli lähikioskilla vuokraamassa elokuvaa. Myyjä ei ollut edes 

kysynyt näyttelijän nimeä, kun Keskilä oli maksanut vuokravideon, vaan ainoastaan 

tokaissut: ”Teemu palauttaa sitten huomenna”. Keskilä sanoo haastattelussa samas-

tumisesta olevan enemmän hyötyä kuin haittaa, eikä näyttelijää haastattelun mukaan 

häirinnyt, että ihmiset kutsuvat häntä kadulla Teemu-nimellä. (Talja 1998, 12.) 

 

Talvella 1999 miljoona suomalaista seurasi, kun Eeva-Maija Haukisen näyttelemä Kai-

sa Virtanen taisteli televisiossa keuhkosyöpää vastaan. Eeva Mäkimaan äidin, Kaisa 

Virtasen tarina Kotikadulla alkoi, kun Kaisa ilmestyi Mäkimaiden ovelle syksyllä 1998. 

Kaisa ilmoitti tulonsa syyn sanoin: ”Minä olen tullut tänne kuolemaan”. Äidin ja tyttären 

välit olivat katkenneet 12 vuotta aiemmin Kaisan aloitteesta. Tästä alkoi Kaisan matka 

kohti vääjäämätöntä kuolemaa, jota seurattiin televisiossa syyskuusta 1998 helmikuu-

hun 1999. Syksyn ja talven aikana keuhkosyöpää sairastava Kaisa ehti vaikuttaa Mä-

kimaiden elämään monella tavoin, ja vähitellen äiti ja tytär alkoivat nähdä toisensa uu-

sin silmin. (Yle Elävä arkisto, 27.02.2009.) 

 

Kotikadun vastaava tuottaja Marina Meinander kommentoi Kotikadun vuodet -

dokumentissa joulukuussa 2012 Kaisan kuolemaa. Hänen mukaansa Kotikadun merkit-

tävin hetki katsojasuhteessa koettiin juuri tuolloin, kun Kaisa Virtanen sairasti keuh-

kosyöpää, ja valmistautui kuolemaan. Kaisan kuolema nosti Kotikadun katsojaluvut 

ennätyslukemiin, kun sarjaa seurasi tuohon aikaan 1 019 000 katsojaa. (Kotikadun 

Vuodet, Suomi, 2012.) Kaisa Virtasen kuolema herätti katsojissa vahvan samastumis-

kokemuksen, ja näyttelijä Eeva-Maija Haukinen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, 

kuinka yleisön voimakas tarve ottaa kontaktia ja tulla juttelemaan roolista yllätti hänet. 

Näyttelijälle tultiin juttelemaan kadulla useita kertoja päivässä. Katsojilla oli tarve kertoa 

näyttelijälle, kuinka he olivat seuranneet sarjaa ja kuinka rooli oli koskettanut heitä. 

Monella oli myös tarve pitää näyttelijää kädestä. (Bagge 1999) 
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Perhesarjassa kuoleman käsittely on hyvin tavallista. On mielenkiintoista pohtia, miksi 

juuri Kaisan kuolema nousi lähes koko kansan suruksi. Toki syynä tähän ovat varmasti 

onnistuneet näyttelijäsuoritukset, mutta uskon, että myös aiempaa rohkeammalla ja 

suorasukaisemmalla lähestymistavalla oli osuutta asiaan. Jo se, että roolihenkilö tietää 

kuolevansa lähiaikoina, tekee henkilöstä erityisen kiinnostavan. Samastumista vahvisti 

myös se, että kuolemaa odottava Kaisa oli erityisen hurmaava ja rakastettava hahmo, 

joka tuotiin sarjaan hyvissä ajoin ennen kuolemaa. Strategiana oli tutustuttaa ja kiinnyt-

tää katsojat Kaisan hahmoon ja tämän jälkeen kirjoittaa hänet kuolemaan. Näin hah-

mon menettäminen sarjassa vetoaa tunteisiin mahdollisimman aidosti ja vahvasti. 

 

Yhtenä syynä yleisön vahvaan samastumiskokemukseen oli myös tapa, jolla kuolemaa 

käsiteltiin. Keuhkosyöpäpotilaan kuolemanodotuksesta haluttiin tehdä mahdollisimman 

realistinen antamalla katsojien elää kuukausi kuukaudelta mukana potilaan ja läheisten 

piinaavassa kuoleman odotuksessa. Kaisa ei siis kuollut äkillisesti onnettomuuteen tai 

sydänkohtaukseen, vaan hänen annettiin odottaa sarjassa kuolemaa puolisen vuotta. 

Odotuksen avulla yleisö samastettiin lähtöä odottavan ihmisen elämään.  

5 Tekijöiden kokemusten vertailua 
 

5.1 Keskustelu yleisön ja sarjan taustatekijöiden välillä 
 

Analysoidessani sota-ajan Suomisen perheen ja lama-ajan Kotikadun tekijöiden haas-

tatteluja havaitsin, että yleisön samastumiskokemukset olivat hyvinkin samantyyppisiä, 

vaikka näiden kahden sarjan väliin mahtuu 60 vuosikymmentä. Tekijöiden kokemuksis-

ta kävi ilmi, että yleisön samastuminen ei ole juurikaan muuttanut muotoaan näiden 

kahden eri sarjan välillä. Suomisen perheen käsikirjoittajat kertoivat Ylen radiohaastat-

telussa, kuinka kuulijat tiedustelivat puhelimitse ja kirjeitse sarjan tekijöiltä mieltään 

askarruttavia asioita. Eräs kuulija oli soittanut hyvin huolissaan ja tiedustellut, onko 

Suomisen perheen vanhimman tyttären Elina Suomisen esikoinen Risto varmasti avio-

liitossa saatu, laillinen lapsi. Myös Elinan aviomiehen sotamies Lasse Lehtovaaran 

viljelysloma sota-aikana aiheutti kummastusta. Marika Leedin Helsingin yliopiston vies-

tinnän laitokselle tekemästä pro gradu -työstä ”Se ei todellakaan ole mikään saippua-

sarja” – Kotikatu tv-sarjan verkkokeskustelut fanien tulkintayhteisönä ja neuvottelujen 

areenana (2005) käy ilmi, että katsojat aivan samaan tapaan kuin Suomisen perheen 

kuulijat samastuivat Kotikadun tapahtumiin ja ”luulivat” sarjan henkilöitä oikeiksi.  
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Leedin tutkimus käsittelee TV1:n Kotikatu-sarjan faniutta online-aikana. Tutkimuskoh-

teena ovat fanien verkkokeskustelut osoitteessa www.yle.fi/kotikatu. Leedin tutkimuk-

sen mukaan Kotikadun katsojat esittivät sarjan tekijöille mieltään askarruttavia kysy-

myksiä ja pyrkivät aktiiviseen keskusteluun sarjan tekijöiden kanssa, mutta puhelimen 

ja kirjeiden sijaan keskustelua käytiin nyt yleisesti ottaen netissä. Tutkimusta varten 

Leed haastatteli Kotikadun tuottajaa Hannu Kahakorpea 26.8.2004. Kahakorven mu-

kaan TV1:n Kotikatu-sarjan verkkosivut perustettiin alun perin helpottamaan katsoji-

en tiedottamista, ja fanien keskustelupalsta avattiin sivustolle vuonna 2001. Aluksi kes-

kusteluja käytiin netissä harvakseltaan, mutta vuoden 2002 lopussa määrä alkoi vähi-

tellen kasvaa. Yksi syy vilkastumiseen oli Kahakorven mukaan Kotikadun roolihahmon 

Mimmin, Teemu Luotolan 26-vuotiaan kaksosia odottavan vaimon äkillinen menehty-

minen keuhkoveritulppaan. Katsojat tiedustelivat lähes päivittäin syitä Mimmin kuole-

maan. Tutkimuksessa käy ilmi, että katsojat kokivat Mimmin kuoleman niin vahvasti, 

että vaativat tekijöiltä vastausta kysymykseen, kenen idea oli ”tappaa” kaksosia odotta-

va Mimmi. Tuottaja Hannu Kahakorpi jätti keskusteluun useita viestejä, joissa selviää, 

että ratkaisu Mimmin kuolemaan tehtiin käytännön syistä. Mimmin näyttelijä Lotta Leh-

tikari ei muiden töiden vuoksi pystynyt enää jatkamaan sarjassa näyttelemistä. (Leed 

2005, 32.) 

 

5.2 Yleisön halu keskustella roolihenkilön kanssa 

 

Suomisen perheen ja Kotikadun tekijöiden kokemuksista käy ilmi, että nettikeskustelu-

jen ja puhelintiedustelujen lisäksi televisiosarjojen katsojat saattavat pyrkiä keskustelu-

yhteyteen tekijöiden kanssa. Kotikadussa vuodesta 1995 vuoteen 2012 Teemu Luoto-

laa näytellyt Ville Keskilä kommentoi Kotikadun vuodet -dokumentissa katsojien taipu-

musta puhutella näyttelijää roolihenkilön nimellä. Keskilän mukaan näyttelijän puhutte-

leminen roolihahmon nimellä on tapa sanoa, että näyttelijä on tunnistettu ja hänen työ-

tään sarjassa on seurattu. Keskilä kokee tämänkaltaisen katsojan ja näyttelijän välisen 

kommunikoinnin positiivisena. 
 

Ville Keskilä: ”Usein ihmiset sanoo, että mitäs Teemu. Se on keino sanoa, että 
tunnistan sut tai oon seurannu. Se on ihan hauskaa. Luulen, että katsojat tietää 
Teemusta enemmän kuin minä itse.” (Kotikadun vuodet, Suomi 2012.) 

 

Kaikki näyttelijöiden samastumiskokemukset eivät luonnollisestikaan olleet positiivisia. 

Hannes Luotolaa näytelleen Risto Aution negatiiviset kokemukset ovat jo aiemmin täs-

sä tutkielmassa nostettu esiin, kun alkoholisoitunutta perheen isää näytellessä yleisön 

huomauttelu roolihahmon juomisesta alkoi käydä Autiolle raskaaksi. Risto Aution ta-
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paan myös Lasse Pöysti koki Suomisen Ollin menestyksen joltain osin myös rasittee-

na. Pöysti kertoo Peter von Baghin haastattelussa, kuinka julkisuudella oli myös kään-

töpuolensa. Pöystin mukaan ensimmäisen Suomisen perhe -elokuvan myötä kaikki 

suomalaiset tunnistivat 13-vuotiaan Lasse Pöystin, ja Pöysti kertoo kokeneensa, ettei 

voinut olla varma, haluavatko ikätoverit olla hänen vai Suomisen Ollin ystäviä. Myö-

hemmin ensimmäisten ihastusten kohdalla Pöysti sai usein arvuutella, pitikö tyttö hä-

nestä omana itsenään vai Suomisen Ollina. (von Bagh 1990, 30.) 

 

Kotikadun tapaan myös Suomisen perheen jäseniä kutsuttiin roolihahmon nimellä. 

Lasse Pöysti kuvaa muistelmateoksessaan Lassen oppivuodet, kuinka Lasse Pöysti ja 

Olli Suominen olivat oikeastaan yksi ja sama henkilö. Hän myös muistelee Suomisen 

Olli rakastuu -elokuvan kuvauksia. Elokuvassa Olli Suominen rakastuu lauluopetta-

jaansa Tuulia Tähtiseen, jota esittää yksi sen ajan suosituimmista naisnäyttelijöistä 

Ansa Ikonen. Lasse Pöystin päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että Olli Suomisen lisäksi 

myös Lasse Pöysti ihastui elokuvan kuvausten aikana Ansa Ikoseen. Pöystin mukaan 

hänelle ja Ikoselle syttyi elokuvan kuvausten aikana läheinen ystävyys, ja Pöystin teok-

sessa onkin painettu kuva Ansa Ikosesta. Kuva on allekirjoitettu sanoin: ”Lasse-Olli 

ystävälleni, Sydämellisesti, Ansa Ikonen”. Ansa Ikosen allekirjoitus ilmentää oivallisesti 

näyttelijä Lasse Pöystin ja roolihenkilön Olli Suomisen sekoittumista. Kuvaavaa on, 

ettei Ansa Ikonenkaan ollut varma kummalla nimellä Pöystiä puhuttelisi, ja on kirjoitta-

nut varmuuden vuoksi kuvaan Lasse-Olli -nimiyhdistelmän. (Pöysti 1990, 142–143.) 

 

5.3 Kuolema Kotikadulla ja Suomisen perheessä 

 

Kuolema on aihe, jota on mahdoton välttää, olipa kyse sitten oikeasta elämästä tai fik-

tiivisestä televisiosarjasta. Katsojan on helppo samastua kuolemaan, koska siihen liit-

tyvät tunteet ja kokemukset usein löytyvät omasta tunnevarastosta. Löysin sekä Koti-

kadusta että Suomisen perheestä tapaukset, joissa kuolema on aiheuttanut poikkeuk-

sellisen vahvan samastumiskokemuksen yleisössä. Kotikadun kohdalla nostin esiin 

tapauksen, jossa Eeva Mäkimaan äiti Kaisa Virtanen kuoli pitkän odotuksen jälkeen 

keuhkosyöpään. Suomisen perheen kohdalla nostin puolestaan esimerkiksi Väinö 

Suomisen äkillisen kuoleman sydänkohtaukseen. Väinö Suomisen tapauksessa hah-

mon kuolema tuli kaikille hyvin yllättäen, koska hahmo jouduttiin kirjoittamaan ulos sar-

jasta näyttelijä Yrjö Tuomisen kuoltua äkilliseen sydänkohtaukseen. Väinö Suomisen 

kuolema kosketti sen ajan suomalaisia vahvasti, koska hän oli sarjan juonen kannalta 

hyvin keskeinen henkilö. Suomisen perhe -sarjan käsikirjoitus pohjautuu vahvasti per-
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heen keskinäisten suhteiden ja perheen ryhmädynamiikan ympärille, ja näin ollen kaik-

ki Suomisen perheen viisi jäsentä ovat sarjan päähenkilöitä.  

 

Kaisa Virtasen kuolema kosketti suomalaisia aivan samaan tapaan kuin Väinö Suomi-

senkin kuolema, vaikka Kaisa Virtanen ehti olla osa Kotikatua vain noin puolisen vuot-

ta. Kaisan hahmosta onnistuttiin luomaan hyvän tarinan, osuvan roolituksen ja onnistu-

neen ajoituksen avulla vahva, mieleenpainuva ja uskottava hahmo. Kaisan kuolema 

poikkeaa Väinö Suomisen kuolemasta siten, että Kaisan kuolema ei tapahtunut äkilli-

sesti, vaan katsoja sai odottaa Kaisan kuolemaa verrattain pitkään ja elää Kaisa Virta-

sen ja Mäkimaan perheen kanssa pitkän odotuksen kohti vääjäämätöntä kuolemaa. 

Molempien hahmojen kohdalla yleisön samastumista lisäsi hahmon rakastettavuus ja 

sympaattisuus: Kaisa Virtanen hurmasi katsojat reteällä maalaisasenteellaan ja lujatah-

toisuudellaan. Väinö Suominen oli taas Suomisen perheen vahva, mutta oikeudenmu-

kainen auktoriteetti, joka johti perhettä lujalla mutta rakastavalla otteella. Molempien 

sarjojen kohdalla kuolemaa myös käsiteltiin tunteisiin vetoavalla tavalla, omaisten kaut-

ta. Kotikadun kohdalla Kaisan ja Eevan äiti-tytärsuhde oli ollut katkolla jo pitkään ja äiti 

halusi ennen kuolemaansa tulla sopimaan välinsä tyttärensä kanssa. Tämä tarina oli 

niin koskettava ja samastuttava, että yleisö kiinnostui Kaisan hahmosta ja hänen vii-

meisistä kuukausistaan. Suomisen perheen kohdalla isän kuolema taas tuli yllättäen. 

Omaisen äkillinen kuolema on tapahtuma, jonka moni on kokenut tai pelkää kokevan-

sa, ja näin ollen samastuu siihen helposti.  

 

Ari Honka-Hallilla avaa artikkelissaan Fiktiivisen henkilön todellinen kuolema – Tapaus 

Yrjö Tuominen/Väinö Suominen näyttelijä Yrjö Tuomisen poismenon vaikutusta Suomi-

sen perhe -kuunnelmasarjaan. Honka-Hallilan mukaan Suomisen perhe -kuunnelmat ja 

-elokuvat pyrkivät lähtökohtaisesti hyväntuulisuuteen ja elämänmyönteisyyteen, ja tyyli-

lajiltaan radioitua Suomisen perhettä voidaan luonnehtia jatkosarjan ja tilannekomedian 

välimuodoksi. Välittömästi Yrjö Tuomisen kuoleman jälkeen käsikirjoitettu Suomisen 

perhe -jakso Kun isä on poissa on tässä mielessä poikkeus. Jakso ilmentää erityisen 

hyvin kuunnelmasarjan faktan ja fiktion sekoittumista: Suomisen perheen näyttelijöille 

oli ilmeisesti hyvin helppoa eläytyä hahmon kuolemaan, koska hahmon näyttelijäkin on 

juuri kuollut. Suomisen perheen muut säilyneet kuunnelmaäänitteet ovat nimittäin mel-

ko kovaäänistä ja iloista jutustelua, mutta Väinö Suomisen muisto-ohjelma on sen si-

jaan harras ja vakava. Näyttelijät puhuvat enemminkin kuiskaten kuin normaalilla ää-

nellä. (Honka-Hallila 1991, 247–248.) Vaikka Suomisen perheen kuulijalukuja ei doku-

mentoituna ole säilynyt (Honka-Hallila 1990, 32) uskon, että Väinö Suomisen kuolema 

vaikutti varmasti myös Suomisen perhe -kuunnelmasarjan kuuntelijalukuihin.  
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6 Johtopäätökset 
 

Perhesarjat ovat aina heijastelleet omaa aikaansa, ja uskon, että perhesarjat ovat 

myös vaikuttaneet oman aikansa yhteiskuntaan. Olen tässä työssä vertaillut kahta eri 

perhesarjaa, Suomisen perhettä ja Kotikatua, samastumisen näkökulmasta sekä sovel-

tanut aineistoani samastumisteorioihin. Tutkiessani samastumista havaitsin, että sa-

mastuminen ei välttämättä tarkoita, että katsoja tai kuulija löytää hahmosta samoja 

piirteitä kuin itsestään, vaan samastuminen voi tapahtua hyvin monella eri tasolla.  

 

Tutkimuksestani käy ilmi, että ihminen voi samastua fiktiiviseen henkilöön tunnetasolla, 

vaikka henkilö ja hänen elinympäristö poikkeaisivat täysin katsojan omasta. Se, että 

katsoja jakaa saman tunteen fiktiivisen henkilön kanssa, riittää luomaan samastumis-

kokemuksen. Sen lisäksi, että katsojan on voitava tuntea samoja tunteita roolihahmon 

kanssa, hahmon on myös herätettävä katsojassa tunteita, joita voivat olla esimerkiksi 

sääli, empatia tai pelko. Myös monet ihmisen psykologiset tasot mahdollistavat samas-

tumisen: Fiktion avulla ihminen voi toivesamastua, eli samastua hahmoon, jollainen 

haluaisi olla. Toisaalta katsoja voi myös pyrkiä samastumaan hahmoon, joka vastaa 

mahdollisimman paljon ihmisen omaa minää. 

 

Tutkimani teoriat osoittavat, että useimmiten ihminen samastuu johonkin tarpeeseen, 

joita voivat olla esimerkiksi valmistaminen, puhdistaminen ja korvaaminen. Valmistami-

sella tarkoitetaan katsojan pyrkimystä kohdata vastoinkäymisiä fiktion kautta. Puhdis-

tamisella tarkoitetaan katsojan traumaattisten kokemusten käsittelyä draaman kautta. 

Korvaamisessa lähdetään siitä olettamuksesta, että ihmisellä on tiettyjä lajityyppisiä 

tunteita, joiden kokeminen tuottaa meille erityistä mielihyvää ja joita pyrimme vaiston-

varaisesti tuntemaan elokuvien kautta. 

 

Tutkiessani perhesarjoja havaitsin, että menestyssarjan on oltava riittävän tunnistetta-

va, jotta katsoja jää seuraamaan sarjaa. Samastuakseen sarjaan ja sen henkilöihin 

katsojan on löydettävä sarjasta yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Kuitenkin sarjan on 

tarjottava jotain normaalista elämästä poikkeavaa, jotta katsoja kiinnostuu sarjasta ker-

ta toisensa jälkeen. Työstäni käy myös ilmi, että samastuminen on ihmiselle täysin 

normaali tapa toimia: Ihminen, joka kykenee tuntemaan, pystyy myös samastumaan. 

Samastuminen ei ole millään tapaa sidoksissa ihmisen älykkyyteen, vaan kaikenlaiset 

ihmiset voivat samastua. Samastumisen mahdollistaa ihmisen kyky asettua toisen ih-

misen asemaan. Tässä kohtaa samastuminen fiktiiviseen hahmoon ei eroa samastu-

misesta oikeaan ihmiseen. 
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Kotikadun ja Suomisen perheen kaltaiset menestyssarjat synnyttävät samastumisko-

kemuksia, joita olen tutkinut tekijöiden näkökulmasta. Tutkiessani sarjojen tekijöiden 

kokemuksia yleisön samastumisesta, huomasin että kokemukset eivät ole muuttuneet 

näiden kahden eri sarjan välillä. Ihmiset samastuvat sarjojen henkilöihin, vaikka 

eläisimme 40-luvun sota-aikaa tai 90-luvun alun lama-aikaa. Perhesarjat todistavat, 

että vaikka yhteiskunta muuttuu, perhe ja sen jäsenten välinen vuorovaikutus pysyy 

muuttumattomana. Perhe tuo yhteiskunnan tapahtumat lähemmäksi katsojaa. 

 

Sekä Kotikadun että Suomisen perheen näyttelijöillä oli samankaltaisia kokemuksia 

siitä, miten katsojat samastuivat roolihenkilöihin. Usein myös siviilissä heitä puhuteltiin 

roolihahmon nimellä: Lasse Pöysti oli Olli Suominen, missä hän ikinä liikkuikin, Risto 

Autiota kutsuttiin Hannes Luotolaksi myös oikeassa elämässä ja Kotikadun Teemua 

näytellyt Ville Keskinen oli myös Kotikadun ulkopuolella Teemu. Molempien sarjojen 

kohdalla katsojien tarve puhutella näyttelijää roolihenkilön nimellä kertoo halusta viestit-

tää näyttelijälle, että ihminen on seurannut sarjaa ja huomannut hänen tekemänsä 

työn. 

 

Suomisen perheen kohdalla yleisön samastumista vahvisti myös, se että käsikirjoittajat 

Seere Salminen ja Elsa Soini hyödynsivät käsikirjoituksessa näyttelijöiden omaa elä-

mää. Näyttelijöiden elämän käänteet siirtyivät useimmiten myös Suomisen perheen 

hahmojen elämään. Esimerkiksi Olli Suominen kotiutui rintamalta samaan aikaan kuin 

Lasse Pöysti, Suomisen perheen isä Väinö Suominen kuoli samaan aikaan kuin näytte-

lijä Yrjö Tuominen ja Suomisen perheen Sofia-mummun käsi oli kipsissä samaan ai-

kaan kuin näyttelijä Eine Laineen käsi. Molempien sarjojen kohdalla yleisöllä oli halu 

tiedustella mieltään askarruttavia asioita sarjojen tekijöiltä. Suomisen perheen kohdalla 

kuulijat useimmiten soittivat tekijöille kysyäkseen sarjasta ja Kotikadun kohdalla katso-

jat esittivät kysymyksiä useimmiten netissä. Kuitenkin molempien sarjojen katsojilla ja 

kuulijoilla oli halu ottaa kantaa sarjan tapahtumiin ja tiedustella tekijöiltä mieltään askar-

ruttavia kysymyksiä.   
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7 Pohdintaa 
 

Tutkiessani Kotikatua ja Suomisen perhettä havaitsin, että perhesarjat heijastelevat 

oman aikansa yhteiskuntaa varsin tarkasti. Iiris Ruoho pohtii artikkelissaan "Perhesarja 

suomalaista arkea rakentamassa" perhesarjojen yhteiskunnallista merkitystä. Ruoho 

kuvaa artikkelissaan 90-lukua perhesarjojen kulta-aikana. Hänen mukaansa koko 

1990-luku olikin perhesarjojen, sukudraamojen ja maaseutukomedioiden kukoistusai-

kaa (Ruoho 2010). Kiinnitin huomiota muutamaan Ruohon esittämään esimerkkiin 90-

luvun hittisarjoista, jotka Kotikadun ja Suomisen perheen tavoin ovat peilanneet omaa 

aikaansa hyvinkin tarkasti.  

 

Raija Orasen MTV:lle kirjoittama ja yleisön suosikiksi noussut Ruusun aika aloitti uuden 

perhesarjabuumin vuonna 1990. Ruusun aika kuvasi helsinkiläisen Ruususen perheen 

arkea. Ruusun aika toi ruutuun suurelle yleisölle melko uudenlaisen perhemallin, uu-

sioperheen. Sarjan tarjosi myös uudenlaisia sukupuolirooleja edustavia hahmoja, kuten 

uraorientoituneen äidin ja perheestä kiinnostuneen isän. Samaan aikaan kun yhdysval-

talainen saippuasarja Kauniit ja Rohkeat valloitti katsojien sydämiä MTV:llä vuonna 

1993, aloitti TV2 esittämään suosittua Metsolat-sarjaa. Parhaimmillaan Metsoloilla oli 

katsojia lähes kaksi miljoonaa. (Ruoho 2010, 221–222.) Metsolat  tarjosi amerikkalai-

sen unelman vastapainoksi hyvinkin realistisen kuvauksen suomalaisen pienviljelijä-

perheen arjesta iloineen ja suruineen. Uskon, että syy Metsoloiden menestykseen löy-

tyy suomalaisen yhteiskunnan muutoksista. Suomalaiset kokivat Metsoloiden tarjoa-

man maalaiselämän nostalgisena Suomen EU-jäsenyyden alkuvuosina. Yhdeksi sarjan 

tärkeimmäksi teemaksi muodostuikin suomalaisen pienviljelijän elämä EU-muutosten 

pyörteissä. Teema kosketti suomalaisia, koska niin maalaiset kuin kaupunkilaisetkin 

ottivat sarjan omakseen. Sarja yhdisti ihmisiä maaseudulla ja kaupungissa, yli sukupol-

virajojen. Metsolat  vei katsojan takaisin vanhoihin hyviin aikoihin. Kaipuu menneeseen 

sai suomalaiset rakastumaan myös Puhtaat valkeat lakanat -sarjaan, joka nähtiin 

MTV3:lla vuosina 1993–1996. Raija Orasen kirjoittama sarja nojasi kerronnassaan 

vahvasti Kekkosen ajan nostalgiaan. TV2:lla vuosina 1996–1998 nähty Elämän suola 

kuvasi puolestaan lama-Suomea yrittäjäperheen näkökulmasta. (Ruoho 2010, 222.) 

 

Kuten edellä olevasta 90-luvun perhesarjojen listasta voi päätellä, perhe tarjoaa sopi-

van samastuttavan näyttämön, jonka kautta voidaan käsitellä yhteiskunnallisia asioita. 

Perhe toimii ikään kuin suodattimena katsojan ja yhteiskunnallisten aiheiden välissä, ja 

perhe tuo tapahtumat lähemmäs meitä tavallisia ihmisiä. Tässä opinnäytetyössä olen 

pohtinut samastumista kahden eri aikakauden perhesarjan valossa. Työni tutkimuson-
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gelmana oli selvittää perhesarjoihin samastumista ja tekijöiden suhtautumista katsojien 

samastumiseen kahden eri sarjan valossa. Työssäni hain vastausta kysymyksiin: Mitä 

tarkoittaa perhesarjoihin samastuminen? Millaisia kokemuksia sarjojen tekijöillä on 

yleisön samastumisesta? Mitä eroja ja yhtymäkohtia on havaittavissa tekijöiden koke-

muksissa samastumisesta kahden eri sarjan välillä? 

 

Etsiessäni vastausta kysymykseen, mitä tarkoittaa perhesarjoihin samastuminen haas-

teeksi muodostui aiheesta tehtyjen tutkimusten hajanaisuus. Samastumista on toki 

tutkittu runsaastikin, mutta enemmän psykologian näkökulmasta. Näin ollen relevanttia 

lähdeaineistoa olisi voinut olla enemmänkin. Sarjojen tekijöiden kokemuksia samastu-

misesta löysin puolestaan helposti. Erityisesti Kotikadun tekijät ovat antaneet runsaasti 

haastatteluja, jossa he puhuvat yleisön samastumisesta. Suomisen perheen kohdalla 

tekijöiden kokemuksia käsittelevää aineistoa ei luonnollisestikaan löytynyt niin runsaas-

ti kuin Kotikadun kohdalla, mutta olen kuitenkin tyytyväinen aineistooni myös Suomisen 

perhe -sarjan kohdalla.  

 

Tutkin tässä työssä ensisijaisesti samastumista ja sitä, miten se näkyi sarjojen tekijöi-

den kokemuksissa, mutta sivusin tässä myös hieman Suomisen perheen ja Kotikadun 

yhteiskunnallista merkitystä. Kiinnostuin prosessin aikana myös pohtimaan, miten per-

hesarjoissa on viime vuosikymmenien aikana käsitelty yhteiskunnallisia teemoja ja 

kuinka realistisesti perhesarjat peilaavat omaa aikaansa. Jatkossa minua kiinnostaisi 

tutkia syvemmin Suomisen perheen ja Kotikadun merkitystä oman aikansa kuvana. 

 

Sekä Suomisen perhe että Kotikatu ovat olleet oman aikansa menestyssarjoja. Sarjo-

jen menestykseen vaikuttivat varmasti monet seikat. Tutkimustani varten olisi ollut ta-

vattoman mielenkiintoista löytää haastatteluaineistoa, jossa Suomisen perheen tekijät 

pohtivat sarjan menestyksen syitä. Tämänkaltaista aineistoa en valitettavasti löytänyt, 

mutta Suomen kansallisfilmografia 2:n mukaan ensimmäinen Suomisen perhe  

-elokuva sai erittäin positiivisen vastaanoton 40-luvun alun lehdistössä. Suomisen per-

hettä luonnehdittiin yhdeksi parhaimmista omana aikanaan tehdyistä elokuvista.  

 
Suomisen perhe on todella koruton ja liikuttava kuvakertomus tavallisen suoma-
laisen virkamiesperheen arkielämästä pienine iloineen ja suruineen", luonnehti 0. 
0. (Olli Ohtomies, Ilta-Sanomat 3.3.1941), "hiljainen ylistyslaulu rauhaisalle ja 
lämpimälle kodille, onnellisille vanhemmille ja heidän kelpo lapsilleen. Elokuvaa 
tehtäessä ei ole pyritty liian korkealle, mutta siitä huolimatta on saatu aikaan eräs 
parhaimmista viime aikoina meillä tehdyistä elokuvista. 

 

Suomisen perhe toivotettiin tervetulleeksi myös valkokankaalle: "SF:n Suomisen 
perhe astui eilen koko Suomen kansan, niin nuorten kuin vanhojenkin, sydämiin", 
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kirjasi M. V. (Uusi Suomi 3.3.1941). "Juoni ei siis ole mitenkään sensaatiomai-
nen, mutta tämä kertomus ei juonta kaipaakaan. Katsoja tuntee ilman muuta elä-
vänsä tämän 'koko Suomen perheen' mukana ja sallii sen kernaasti ruoskia pie-
niä inhimillisiä heikkouksia. (Uusitalo 1995, 666–669.) 

 

Kotikadun ohjaajana (1995–2001) ja vastaavana tuottajana (2005–2006) toiminut Pek-

ka Ruohoranta pohtii Kotikadun vuodet -ohjelmassa Kotikadun menestyksen salaisuut-

ta. Hänen mukaansa perhesarjan menestykseen vaikuttavat monet tekijät. Hyvä tarina 

on yhdistettävä ammattimaiseen tekotapaan, ja myös lähetysajalla on ratkaiseva merki-

tys sarjan menetykseen. Kotikatu onnistui yhdistämään kaikki nämä tekijät: torstai-illan 

prime-time-lähetysaika, onnistuneet näyttelijäkiinnitykset sekä hyvä tarina saivat katso-

jat rakastumaan Kotikatuun. Kotikadusta tuli osa monen suomalaisen perheen elämää. 

(Kotikadun vuodet, Suomi 2012.)  
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