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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuskohde ja -lähtökohdat 

 

Tänä vuonna Suomeen on tullut totuttua enemmän turvapaikanhakijoita. Aihe on 

herättänyt paljon keskustelua ja on suorassa jatkumossa viimevuosien valmiiksi 

kärjekkään maahanmuuttokeskustelun kanssa. Julkinen keskustelu on jakautunut yhä 

enemmän pakolaismyönteisiin ja -vastaisiin, ainakin asiasta julkisesti mielipiteensä 

kertovien kesken. Tämä on näkynyt selvästi esimerkiksi Facebookissa ja kansakunnan 

epävirallisella poliittisen miekankalistelun kentällä, Uusi Suomi -sivustolla. Valitsin 

jälkimmäisen sivuston Puheenvuoro-blogitekstit tutkimuskohteekseni niiden laajan 

ideologisen variaation takia. 

 

Tutkin pakolaisista kirjoittavien blogistien verbivalintoja, toisin sanoen sitä, millaisina 

aktiivisina toimijoina pakolaiset esitetään. Mitä he lopulta tekevät ansaitakseen näin 

suurta huomiota suomalaisilta? Lisäksi selvitän, millaisia diskursseja nämä valinnat 

aktivoivat eli millaisia mielikuvia pakolaisista luodaan. Sovellan aineistossa esiintyviin 

verbeihin M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin 

verbiprosessityyppijakoa ja analysoin niitä Norman Fairclough’n kriittisen 

diskurssianalyysin mallin mukaisesti. Koska päämääräni on tutkia yhteiskunnallisesti 

ajankohtaista ja ongelmallista ilmiötä, diskurssianalyysin kriittisen lähestymistavan 

valinta on mielestäni perusteltu. Valitsin verbiprosessit tutkimuskohteekseni, koska niitä 

ei käsitykseni mukaan ole tarkasteltu kovin usein kriittisen diskurssianalyysin keinoin.  

Hypoteesini on, että diskurssit ovat yksipuolisia ja ideologisesti kahtiajakoisia. Tämä 

selittäisi käydyn keskustelun epädialogisen luonteen. Näiden diskurssien ylläpitäminen 

taas estää keskustelun muutosta rakentavammaks. Tutkimuskysymykseni ovat: 

- millaisia verbiprosesseja aineisto sisältää ja kuinka paljon? 

- millaisia diskursseja nämä prosessit aktivoivat? 

- miten nämä diskurssit vaikuttavat yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Tutkielmani on osa Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen Suomi murroksessa  

-tutkimusprojektia. Vuonna 2015 alkanut projekti tarkastelee sellaisia diskursseja, jotka 

olivat Suomessa yleisiä uutisoinnissa ja muussa julkisessa keskustelussa syyskuussa 

2015. 
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1.2. Tutkimusaineisto 

 

Aineistonani käytän Uusi Suomi -verkkosivuston Puheenvuoro-osion blogitekstejä. 

Mediasanasto määrittelee blogitekstin yksityisen henkilön ylläpitämäksi 

verkkosivustoksi. Tutkimani sivusto on kuitenkin blogipohjana useammille blogisteille, 

ja näin ollen poikkeaa tästä määritelmästä. Muut blogeille ominaiset piirteet kuitenkin 

löytyvät  puheenvuoroista, kuten päiväkirjamainen aikajärjestys ja kirjoittajan 

henkilökohtainen näkökulma. (Kuutti 2012: 17.)  Uusi Suomi on vuonna 2007 

toimintansa aloittanut verkkolehti.  Sivusto on 1991 lopetetun kansallismielisen Uusi 

Suomi -lehden henkinen perillinen. Lehti julkaisee sivuillaan uutisia, mutta oman 

kokemukseni perusteella sen Puheenvuoro-blogit vetävät eniten kävijöitä puoleensa. 

Uuden Suomen mediakortissa (Uusi Suomi 2016) esitetyn profiilitutkimuksen mukaan 

lehden lukija on itseään sivistänyt ja koulutettu ihminen. Saman tutkimuksen mukaan 

68% käyttäjistä on kiinnostunut politiikasta, puolueista ja yhteiskunnallisista asioista. 

Puheenvuoroja kirjoittavatkin monet poliittisten puolueiden jäsenet ja kansanedustajat, 

mutta myös polittiisesti sitoutumattomat henkilöt. Tämän monipuolisuuden vuoksi se on 

yhteiskunnallisten diskurssien havainnointiin otollista aineistoa. 

 

Puheenvuoroja on ajalta 7.–20.9, ja niitä on yhteensä 210.  Olen valinnut aineistosta 

kaikki virkkeet, joissa predikaatti on selvästi pakolaisen suorittama toiminto. 

Pakolaisten nimeämiset ovat aineistossa produktiivinen mutta tarkkaa tulkintaa vaativa 

aspekti. Kirjoittajat saattavat esimerkiksi käyttää termiä maahanmuuttaja, vaikka 

puhuvat turvapaikanhakijoista. Tämä voi johtua siitä, että kirjoittajat sekoittavat 

maahanmuuttopolitiikan ja pakolaispolitiikan keskenään. Produktiivisuutta ilmentää 

esimerkiksi luonnonilmiöllistäminen, jonka vaikutus näkyy myös verbiprosesseissa: 

pakolaisia kuvataan esimerkiksi vyörynä ja virtana, jolloin he myös vyöryvät ja 

virtaavat. Lauseyhteyttä ja kontekstia tulkitsemalla olen laskenut pakolaisiksi niin 

Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat kuin myös Suomen ulkopuoliset mutta selvästi 

tämän vuoden pakolaisilmiöön lukemani tekijät.  

 

Aineistoni on osa aiemmin mainitsemaani Suomi murroksessa -projektia ja sen 

aineistoa. Projektin kaikki aineisto on merkitty yhdellä tai useammalla tunnisteella. 

Olen sisällyttänyt aineistoon kaikki Pakolaiset-tunnisteella merkityt tekstit. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA  

 

2.1. Kriittinen diskurssianalyysi ja muut keskeiset käsitteet 

 

Kriittinen diskurssianalyysi on osa diskurssintutkimuksen konstruktionistisia 

suuntauksia. Niiden perusoletuksiin kuuluu se, että diskurssi eli kielenkäyttö on 

olennainen osa yhteisöjen toimintaa. Se rakentaa yhteisöjä ja sille ominaisia tapoja 

hahmottaa maailmaa. Toisaalta diskurssin muotoutumiseen vaikuttavat tieto ja 

käsitykset yhteisön omaisuutena. Konstruktionistisesta näkökulmasta yhteisön jäsenillä 

on samankaltaiset arvot, uskomukset ja toimintatavat, jotka johtavat esimerkiksi 

yhteisiin puhetapoihin ja normeihin. Luukka nimittää tätä yhteisön sisäistä tietoa 

kokoavasti diskursiivisiksi käytänteiksi.  Näitä käytänteitä taasen muovaavat 

instituutioiden ja yhteisöjen sosiaaliset rakenteet. (Luukka 2000: 151–152.) Sosiaalisten 

rakenteiden ja diskurssin suhde on dialoginen: rakenteet muovaavat diskurssia ja 

diskurssi muovaa sosiaalisia rakenteita (Fairclough 1989: 17). 

 

Minna-Riitta Luukan mukaan termiä teksti on kielitieteellisessä kirjallisuudessa käytetty 

diskurssi-termin rinnalla. Perinteisesti tekstillä on tarkoitettu nimenomaan kirjoitettua 

kielenkatkelmaa, mutta nykyisin sitä käytetään yhä useammin viittaamassa sekä 

kirjoitettuun että puhuttuun kieleen. (Luukka 2000: 134.) Määrittelen käsitteet 

Saviniemen (2015: 89) tavoin, jossa aineisto on tekstejä ja analyysin tulokset 

diskursseja. Pakolaisdiskursseilla tarkoitan Pason (2007: 26) tavoin 

merkitysjärjestelmiä, jotka rakentavat suomalaista kuvaa pakolaisista.  

 

Kriittinen diskurssianalyysi on yksi viimeaikaisimmista diskurssianalyysin versioista, 

joka yhdistää viitekehyksessään sekä kielitieteellisen että yhteiskuntatieteellisen 

diskurssintutkimuksen näkemyksiä (Pietikäinen 2000: 192). Kriittisen näkökulman 

eroavaisuudet muihin diskurssianalyysin suuntauksiin Luukka tiivistää seuraavalla 

tavalla: 

Kun perinteisen diskurssianalyysin tehtävänä on lähinnä kuvata kielenkäyttöä ja vastata 

kysymykseen ’miten’, niin kriittisten suuntausten tavoitteena on vastata ensisijaisesti 

’miksi’-kysymykseen ja vasta toissijaisesti ’miten’-kysymykseen. Analyysissä ei siis 

vain etsitä vastausta kysymykseen, miten tekstit rakentuvat tai miten merkitykset 

rakennetaan lauseissa, vaan miten ja millä vaikutuksella merkitykset tulevat ilmaistuiksi 
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tietyissä yhteisöissä ja tilanteissa ja tiettyjen tarpeiden täyttämiseksi. (Luukka 2000: 

152–153.) 

 

Laajassa diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa tekstien lingvistinen tutkiskelu on 

kokonaisvaltaista. Analyysivaiheessa ote on lingvistinen, ja kiinnostuksen kohteena 

voivat olla esimerkiksi argumentaatio, toimijat, aikamuoto, idiomit, metaforat, sanasto 

ja tyyli, sanajärjestys, aihevalinnat, retoriset muodot, koherenssi ja polarisaatio (Meyer 

2001: 25–26) Kandidaatintutkielma on kuitenkin hyvin suppea tutkimus, joten ei ole 

mielekästä lähteä tutkimaan tekstiä näin laajamittaisesti. Keskityn tutkimaan pelkästään 

pakolaistekstien verbiprosesseja. 

 

 

2.2. Fairclough’n kriittisen diskurssianalyysin malli 

 

Norman Fairclough esittää kirjassaan ”Language and Power” (1989: 91–139) oman 

kriittisen dikurssianalyysin mallinsa, jonka viitoittamana analysoin aineistoani. Mallin 

avulla tekstiä voi tutkia kokonaisvaltaisesti. Fairclough jakaa tekstin analysoinnin 

kolmeen osaan: kuvailuun, tulkintaan ja selittämiseen. Kuvailussa tutkija valitsee, mitä 

tekstin aspektia hän tutkii. Koska analysoin teksteissä käytetyttyjä verbejä ja niiden 

merkityksiä, kuvailen tekstiä kieliopillisella tasolla. Luonnollisesti sovellan vain 

verbiprosesseja koskevaa osaa mallista. Jaottelen verbiprosessit M. A. K. Hallidayn 

(1994: 106–107) luokittelun mukaan kuuteen eri prosessityyppiin. Esittelen jaottelun 

tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Tulkitseminen on tekstin ja tulkitsijan oman tietämyksen välinen toiminto, joista 

tulkitsijan oma tietämys johtaa lopulta tulkintaan. Tulkitsemista tapahtuu sekä 

kontekstin että tekstin tasolla. Tekstitasolla tulkitsemisen ensimmäinen vaihe eli 

merkityksen tunnistaminen tapahtuu tekstiä lukiessa. Lukija yhdistää lukemansa tai 

kuulemansa äänteet ja merkitykset merkityssisältöisiksi yksiköiksi: sanoiksi, 

lausekkeiksi ja lauseiksi. Näitä Fairclough kutsuu kokoavasti tekstin ilmaisupinnaksi 

(engl. surface of utterance). Pelkkinä formaalisina yksiköinä niistä ei voi tehdä 

johtopäätöksiä todellisuudesta, vaan niiden merkitys todentuu vasta 

käyttöympäristössään puheessa tai tekstissä. Ilmaisupinnan tulkitseminen on osa 

tulkintaa. Tekstin pinnallinen ymmärtäminen on kuitenkin lähtöoletus koko prosessille, 
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joten en käsittele sitä tulkitsemisessa erikseen. Seuraava tulkinnan taso on merkityksen 

yhdistäminen siitä käytettyihin ilmauksiin. Tällä tasolla tulkitsija turvautuu kykyynsä 

ymmärtää merkityksiä sanojen, sanojen yhdistämisen ja kieliopillisen tiedon perusteella. 

Nämä huomioiden tulkitsija päättelee väitteen kokonaismerkityksen. Koherenssin 

tasolla arvioidaan läheisten ilmausten vaikutusta toistensa merkitykseen. Sekä tulkinnan 

että koherenssin tasolla tulkitsijan on otettava huomioon myös implisiittiset 

merkitykset. Tekstin tulkitsemisen laajin taso on tekstin kokonaisrakenteen, skeeman ja 

kärjen taso. Sillä tulkitaan tekstiä kokonaisuutena. (Fairclough 1989: 117–120.) 

 

Kontekstia Fairclough tulkitsee kahdella tasolla: tilannekontekstin ja intertekstuaalisen 

kontekstin tasolla. Tilannekontekstia tutkitaan sen mukaan, mitä sosiaalisia ja 

institutionaalisia normeja tekstin antamista merkeistä on tulkittavissa. Tämän 

perusteella teksti tulkitaan kuuluvaksi tiettyyn tilannetyyppiin. Tilanteen tulkinta taasen 

määrää, mitä diskurssiluokituksia tekstissä nähdään. Intertekstuaalista kontekstia 

tulkitessa arvioidaan, mitä taustaoletuksia tekstin kirjoittajalla on aiemmista teksteistä ja 

niiden diskursseista. Nämä oletukset taas määräävät, mitä tietoa kirjoittaja pitää 

itsestäänselvyytenä. 

 

Tulkinnan tasot ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. Niin tekstin kuin kontekstin 

tulkinnan tasot vaikuttavat aina tulkitsijan taustaoletuksiin ja näin toistensa tulkintaan. 

 

Löydettyjen diskurssien selittämiseen Fairclough antaa kolme kysymystä:  

- Muovaavatko olemassa olevat voimasuhteet diskurssia? 

- Mitkä tulkinnan tekijät ovat ideologisia? 

- Miten diskurssi vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin? Pitääkö se yllä vanhoja 

voimasuhteita? Noudattaako se vanhoja tulkinnan taustaoletuksia? Onko se selvästi 

nähtävissä vai piilotettu?  

 

 

2.3. Verbien prosessityypit 

 

M. A. K. Halliday jakaa kirjassaan An introduction to functional grammar (Halliday 

1985) verbiprosessit kuuteen erilaiseen tyyppiin. Päätyyppejä näistä ovat materiaalinen, 

mentaalinen ja relationaalinen. Kolme muuta tyyppiä ovat behavioraalinen, verbaalinen 
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ja eksistentiaalinen. Ne ovat teksteissä harvinaisempia ja sijaitsevat päätyyppien 

rajakohdissa. (Halliday 1994: 107.) 

 

Materiaaliset prosessit ovat tekemisen prosesseja. Niissä entiteetti tekee jotakin, 

mahdollisesti toiselle oliolle. Materiaaliset prosessit eivät välttämättä ole fyysisiä 

tapahtumia – ne voivat olla myös abstraktia tekemistä tai tapahtumista. Jokaisessa 

materiaalisessa prosessissa on tekijä, mutta vain osassa prosesseja on tekemisen kohde. 

(Halliday 1994: 109–112.) 

  

Mentaaliset prosessit ovat tuntemisen, ajattelemisen ja hahmottamisen lauseita. 

Osanottajan mentaalisissa prosesseissa ovat materiaalisten prosessien tekijän ja kohteen 

sijaan havainnoija ja ilmiö. Havainnoija tarkoittaa tässä tietoista entiteettiä, joka tuntee, 

ajattelee ja aistii. Ilmiö sen sijaan on se, mitä havainnoidaan eli tunnetaan, ajatellaan tai 

nähdään. Mentaaliset prosessit jakaantuvat vielä havaitsemisen, tuntemisen ja kognition 

prosesseihin. (Halliday 1994: 117–118.) 

 

Relationaaliset prosessit ovat olemassaolemisen prosesseja. Ne eivät kuvaa 

olemassaoloa itsessään, vaan kahden entiteetin välistä suhdetta toisiinsa. (Halliday 

1994: 119.) Koska tutkin turvapaikanhakijoiden aktiivista toimijuutta enkä niinkään 

suhdetta toisiin toimijoihin, jätän relationaaliset prosessit pois omasta luokittelustani. 

 

Behavioraalisten prosessien ryhmä on kahden prosessityypin rajakohdassa: toisaalta ne 

muistuttavat mentaalisia prosesseja, toisaalta taas materiaalisia. Behavioraaliset 

prosessit ovat käyttäytymisen prosesseja, jotka ilmaisevat tyypillisesti ihmisen 

psykologista ja fysiologista käyttäytymistä, kuten hengittämistä, yskimistä, 

hymyilemistä tai unelmoimista. (Halliday 1994: 138–139.) 

 

Verbaaliset prossit ovat mentaalisten ja relationistisen prosessien välimaastossa. Nämä 

prosessit ovat sanomisen prosesseja. Tässä prosessien ryhmässä sanominen tulkitaan 

melko laajassa merkityksessä: sanominen on kaikkea merkityksen symbolista 

vaihtamista. (Halliday 1994: 138.) 

 

Eksistentiaaliset prosessit ovat relationaalisten ja materiaalisten prosessien rajalla. Ne 

ilmaisevat, että jotakin on olemassa tai tapahtuu. Yleensä näissä lauseissa on olla-verbi, 
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joten ne muistuttavat relationaalisia prosesseja. (Halliday 1994: 138.) Kuten 

relationaalisen prosessityypin verbit, suljen myös tämän prosessityypin verbit analyysini 

ulkopuolelle. Syy on sama: eksistentiaaliset verbit eivät itsessään sisällä aktiivista 

toimijuutta. 

 

Luokittelen siis teksteissä esiintyvät verbit neljään Hallidayn kategorioista. Tämän 

luokittelun ulkopuolelle jätän kieltomuotoiset tai kielteisessä lauseyhteydessä esiintyvät 

verbit, esimerkiksi Hyvin harvat ovat kuitenkaan hakeneet turvapaikkaa Tanskasta, 

koska horisontissa siintää jo Malmö. Jätän pois myös konditionaalit tai muuten selvästi 

hypoteettisessa lauseyhteydessä esiintyvät verbit, esimerkiksi Salakuljettajat 

mainostavat afrikkalaisille ruusuista tulevaisuutta Euroopassa, jonne saapuessaan he 

saavat lyhyen ajan päästä pakolaisstatuksen. Mitkään näistä eivät sisällä todeksi 

koettua merkitystä turvapaikanhakijoista. Konditionaalin otan mukaan analyysiin siinä 

tapauksessa, että se lauseyhteydessään on jo toteutuneena ja varmana. Tästä 

esimerkkinä lause Kukaan tuskin olisi aavistanut, että Syyrian sodan lisäksi näin 

massiiviset pakolaisaallot  vyöryisivät Eurooppaan myös muualta arabimaista, jossa 

vyöry on selvästi tapahtunut.  

 

Turvapaikanhakijoiden määrään viittaavat verbit olen myös karsinut, esimerkiksi 

Turvapaikanhakijoiden määrä on tänään räjähtänyt käsiin myös Suomen Torniossa. 

Tässä tapauksessa pakolainen ei voi olla osallisena verbiprosessissa räjähtää, koska 

kukaan heistä ei ole konkreettisesti räjähtänyt.  

 

Verbiprosessien kriittistä diskurssianalyysiä on tehnyt aiemmin esimerkiksi Henna 

Hautala opinnäytetyössään (2010) tutkiessaan Opettaja-lehden henkilökuvien 

verbiprosesseista löytyviä ideologisia merkityksiä. Hautala jakaa verbit 

prosessityyppeihin ja analysoi verbivalintojen osuutta ja vaikutusta tekstien 

opettajadiskurssissa. Tutkimuksemme eroavat suuresti aineiston osalta: Hautala tutkii 

kymmentä tekstiä ja niiden kaikkia verbivalintoja. Oma aineistoni on niin laaja, että 

rajaan analysoitaviin prosesseihin verbeihin, jotka ovat suorassa lauseyhteydessä 

tekijänä tai kokijana toimivaan pakolaiseen. 
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3. VERBIPROSESSIEN ANALYYSI 

 

3.1. Yleistä 

 

TAULUKKO 1. Verbien luokittelu ja frekvenssit prosessityypeittäin 

Luokka f % 

Materiaaliset 369 74 

Behavioraaliset 57 12 

Mentaaliset 41 9 

Verbaaliset 25 5 

Yhteensä 476 100 

 

Löysin 210 tekstistä 394 esimerkkilausetta. Erottelin niistä 461 verbiä joissa tekijänä tai 

kokijana on turvapaikanhakija. Hallidayn verbijaottelun mukaan suurin osa 

poimimistani verbeistä kuuluu materiaalisiin prosesseihin. Niiden osuus koko 

aineistostani (476) on 74 prosenttia. Kaikkiaan materiaalisia verbejä on 369 kappaletta. 

 

Mainittujen verbien lisäksi aineistossani esiintyi suuri määrä verbejä ainoastaan kerran. 

Voin soveltaa tässä Hautalan (2010: 29) päätelmää materiaalisista verbiprosesseista. 

Hautalan mukaan suuri määrä yksittäisiä verbitapauksia tarkoittaa, että kirjoittajat ovat 

keskittyneet tuomaan esiin paljon erilaisia tekemistä kuvaavia asioita. Koska omassa 

aineistossani jokaisessa verbiryhmässä yksittäistapausten määrä on suuri, päättelen 

saman pätevän koko aineistoon. Yksittäisten verbitapausten määrä tarkoittaa, että 

kirjoittajilla on laaja kirjo erilaisia pakolaisten toimintoja. Pakolaisdiskurssin osalta 

tämä tarkoittaa kautta rantain laajaa mutta toisaalta hataraa näkemystä pakolaisista 

toimijoina. Materiaalisten prosessien dominoiva osuus aineistosta ohjaa antamaan 

painoarvoa erityisesti niiden aktivoimiin diskursseihin. 

 

 

3.2. Materiaaliset prosessit ja pakolaiset liikkeessä 

 

Kuten taulukosta 1 voi selvästi havaita, materiaaliset prosessit kattavat kolme neljäsosaa 

aineistoni verbiprosesseista. Prosessityypin sisällä useimmin esiintyivät verbit tulla (70 

kpl), saada (jotakin)(30 kpl), saapua (18 kpl), lähteä (16 kpl), paeta (10 kpl), jättää (8 
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kpl), hakeutua (8 kpl), hakea (7 kpl), jäädä (7 kpl) ja päästä (7 kpl). Suurin osa 

verbeistä on erilaisia liikettä kuvaavia verbejä. Tämä sisältyy jo lähtöoletukseen 

pakolaisesta tai turvapaikanhakijasta: kyseessä on ihminen tai laajemmin nähtynä 

ihmisryhmä, joka liikkuu kohti Eurooppaa ja sen sisällä kohti Suomea. Tempuksesta 

riippuen he ovat tulossa tai jo tulleet sieltä, mistä ovat paossa. Verbi tulla kuvaa juuri 

vääjäämätöntä päätepisteeseen saapumista. Sitä tukevat verbit saapua ja päästä, jotka 

sisältävät merkityksen matkan loppumisesta. 

 

(1) Pakolaiset tulevat meidän länsimaisten ihmisten silmissä sellaisilta 

hämäräperäisiltä alueilta, kuten Irak, Afganistan, Syyria tai Libanon. 

(US0137mp) 

(2) Ruotsi on turvallinen maa ja sinnekin nämä irakilaiset ovat tulleet ilmeisesti 

esimerkiksi Tanskan ja muiden turvallisten länsimaiden kautta. (US0856mp) 

(3) Pohjoisessa Haaparannan kautta saapuu päivittäin jopa satoja hakijoita 

pohjoiseen. (US0383mp) 

(4) – –,jossa EU:n alueelle pääsevät etupäässä terveimmät ja rikkaimmat miehet. 

(US0260mp) 

 

Pakolaisten liike esitetään esteettömänä ja peruuttamattomana sekä koko ajan käynnissä 

olevana prosessina. Pakolaisten tulemisprosessin eri osiin viittaavia verbejä esiintyi 

myös useita. Niitä ovat lähteä, hakeutua ja paeta. Nämä verbit kuvaavat matkan 

aloitusta eri aspekteista. 

 

Erikseen on mainittava näihin liikettä ja matkantekoa kuvaaviin verbeihin sekä 

luonnonilmiöllistämisiin viittaavat verbit. Aineistossa pakolaiset leviävät ja tulvivat. 

Heitä lappaa ja virtaa. Edellä mainittu vääjäämätön liike saa vaarallisemman ja 

hallitsemattomamman sävyn näiden verbien vaikutuksesta. 

 

(5) Ihmiset ovat sokeita, etteivät näe mitenkä syöpä leviää lähi-idästä. (US0455mp) 

(6) Pakolaiset tähän kaikkeen on syypäitä ja niitä tulvii vain koko ajan lisää 

tappamaan sivistyksemme ja toimeentulomme! (US0287mp) 

(7) kuulkaako Oulun poliisilaitokselle lappaa koko ajan uusia ihmisiä, pakolaisia. 

(US0247mp) 

(8) [Niin tai näin, mutta nyt palaa veronmaksajien rahaa rutkasti ja bisnes 

kukoistaa tasan] niin kauan kuin tulijoita virtaa solkenaan sisään. (US0643mp) 

 

Näiden verbien käyttö tekee pakolaisista ja turvapaikanhakijoista vähemmän yksilöitä, 

ja enemmän luonnonvoiman. Erilaiset luonnonilmiöt ovat ihmiselle uhka, johon pitää 

varautua ja jolta pitää suojautua. Lisäksi vertaus syövän leviämiseen (5) luo ajatuksen 

näkymättömästä ja kuolettavasta taudista, joka voi iskeä keneen tahansa. 
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Muut usein esiintyvät verbit liittyvät tiukemmin turvapaikanhakijastatukseen. Verbit 

saada ja hakea viittaavat pakolaisten motiiveihin siirtyä Eurooppaan. 

 

(9) Heidän tavoitemotivaationsa luokitellaan karkeasti kahteen ryhmään: niihin, 

jotka hakevat uutta alkua elämälleen ja niihin, jotka hakevat tilapäistä turvaa. 

(US0021mp) 

(10) Vaikka toiveita voisi esittää, että pakolainen jäisi kiitollisena halpaan asuntoon 

muuttotappiopaikkakunnalla, niin hän kuitenkin käyttää oikeuttaan muuttaa 

kalliiseen asuntoon kaupunkiin, johon hän sitten saa yhteiskunnalta asumistuen. 

(US0860mp) 

 

Teksteissä pakolaiset siis liikkuvat ja päästyään kohteeseen aktiivisesti hakevat, ja myös 

saavat erilaisia asioita. Lauseyhteyksistä on myös havaittavissa, että kirjoittajien 

mielestä pakolaiset saavat asioita joita paikalliset eivät saa. 

 

 

3.3. Behavioraaliset prosessit ja pakolaisten motiivit 

 

Behavioraalisia prosesseja löytyi 57 kappaletta ja niiden osuus aineistosta on 12 

prosenttia. Useimmin esiintyvät verbit joutua (13 kpl), odottaa (7 kpl), voida (6 kpl), 

elää (5 kpl), tarvita (4 kpl), pitää (4 kpl) ja valita (2 kpl). Verbeille on aineistoni 

perusteella tyypillistä modaalisuus.  Modaaliverbit ilmaisevat verbiketjun osana 

mahdollisuutta, kykyä, välttämättömyyttä ja pakkoa (Hakulinen, Karlsson 1988: 230 – 

232). Ne voivat kuitenkin esiintyä lauseissa myös itsenäisinä, kuten prosessityypin 

yleisin verbi joutua esimerkeissä (11) ja (12). 

 

(11) "Aina kun tuntemattomat miehet ja naiset joutuvat pakosta yhteen paikkaan 

raiskauksia esiintyy". (US0728mp) 

(12) Lainoppineet ovat todenneet, että Suomeen päässeelle turvapaikanhakijalle on 

myönnettävä turvapaikka, jos hän on joutunut vainon tai syrjinnän kohteeksi 

kotimaassaan. (US0398mp) 

 

Mahdollisuutta ilmaiseva verbi voida esiintyy aineistossa usein negatiivisessa 

yhteydessä. Ensimmäisessä esimerkissä (13) pakolaisten laillisuus esitetään 

kyseenalaiseksi Schengenin sopimukseen vedoten. Toisessa (14) esitetään totena väite 

pakolaisten mahdollisesta vallankaappauksesta. Mahdollisuutta ilmaisevat verbit 

ilmaisevat siis etupäässä mahdollisuutta pahantekoon. 
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(13) Tämä ei pitäisi mitenkään olla mahdollista edellä mainittujen Schengen ja 

Dublin sopimusten mukaan, sillä laillisesti turvapaikanhakijat voivat tulla vain 

Venäjältä tai lentäen suoraan kohteesta. (US0028mp) 

(14) Kun heitä on 51% eduskunnassa, he voivat tehdä mitä vaan. (US0367mp) 

 

 

3.4. Mentaaliset prosessit 

 

Mentaalisia prosesseja löytyi 41 kappaletta ja niiden osuus aineistosta on 9 prosenttia. 

Useimmin esiintyivät verbit haluta (16 kpl), tietää (6 kpl), haaveilla (2 kpl), pelätä (2 

kpl), aikoa (2 kpl) ja päättää (2 kpl). Mentaaliset verbit luovat kuvaa pakolaisten 

toiminnasta tietoisina yksilöinä. Siinä suhteessa ne eroavat materiaalisista ja 

modaalisista prosesseista. Pakolaisten älyllistä toimintaa kuvataan hyödyn tietoisena 

tavoitteluna, joten mentaalinenkin toiminta on negatiivissävytteistä.  

 

Verbeistä yleisimpiä ovat erilaiset halua, kuten esimerkissä (15), tai aikomusta, kuten 

esimerkeissä (16) ja (17), projektoivat verbit. Ne luovat kuvan tavoitteellisesta 

pakolaisesta, ja tuovat esiin motiivin pakolaisten liikkeelle. 

 

(15) Osa turvapaikanhakijoista haluaa Suomeen, mutta osa ajautuu tänne 

pussinperälle, kun eivät muualta oleskelulupaa saa. (US0306mp) 

(16) Turvapaikanhakijat haaveilevat saavansa turvapaikan. (US0028mp) 

(17) Hän kertoi, että aikoo asettua Suomessa nimenomaan Helsinkiin. (US0349mp) 

 

Mentaalista verbiä tietää käytetään kuvaamaan pakolaisten tietoista hyötymistä 

vastaanottajamaista, joka käy ilmi esimerkeistä (18) ja (19). Näissä tapauksissa 

pakolaisella on tieto, mihin maahan on edullisinta matkustaa. 

 

(18) Mutta nämäpä tietävät mihin maahan kannattaa mennä, vaikka 7 tai 8 maan 

halki, kun ensimmäiseen vastaanottomaahan tulisi jäädä. (US0449mp) 

(19) Eli kyllähän nämä ihmiset tietävät mitä tekevät ja toimisin itsekkin varmasti 

samalla tavalla. (US0772mp) 

 

 

Edellä esitellyistä esimerkeistä huomaa, että pakolaisten mentaaliset toiminnot luovat 

mielikuvaa tietoisesta eduntavoittelusta vastaanottajamaista. Sävyssä on toki eroja, jotka 

voi nähdä vertaamalla esimerkkejä (18) ja (19). 
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3.5. Verbaaliset prosessit 

 

Verbaalisia prosesseja esiintyi vain 25 kappaletta ja niiden osuus aineistosta on 5 

prosenttia. Verbaaliset verbiprosessit sisältävät hyvin vähän verbejä, joita olisi 

esiintynyt aineistossa enemmän kuin kerran. Nämä verbit ovat kertoa (12 kpl), sanoa (4 

kpl) ja ilmoittaa (3 kpl). Verbaaliset prosessit kuvaavat pakolaisten viestintää. Vaikka 

kyseiset verbit eivät itsessään sisällä juurikaan merkitystä, viestinnän välittämä sanoma 

on niin oleellinen osa sitä, että tulkitsen sanoman merkityksen osaksi verbin merkitystä. 

Esimerkeissä (20) ja (21) tätä viestintää käytetään luomaan negatiivista kuvaa 

pakolaisista ja kyseenalaistamaan heidän tarpeensa turvapaikkaan. Toisaalta esimerkissä 

(22) pakolaisen Isis-vastaisuus käy ilmi pakolaisen puheen kautta. 

 

(20) He ovat kertoneet mahtavista kokemuksistaan viesteissään. (US0154mp) 

(21) Hehän tappoivat koko sukuni, sanoo tuntemattomaksi jäänyt nuori mies. 

(US0424mp) 

 

Verbaaliset prosessit myös tukemaan materiaalisten ja mentaalisten prosessien 

prosessien synnyttämää kuvaa pakolaisesta hyötyjänä. Esimerkeissä (22) ja (23) 

verbaalisia prosesseja käytetään yhteyksissä, joissa esitellään pakolaisten vaatimuksia ja 

odotuksia vastaanottajamaille. 

 

(22) – –ja kuten em. haastateltu irakilainen "pakolainen" sanoi, "Suomessa perheen 

yhdistäminen käy helposti? (US0349mp) 

(23) Kaiken edellä kerrotun hän kertoi ikään, kuin esim. perheenyhdistäminen olisi 

pelkkä muodollisuus. (US0349mp) 

 

 

3.6. Muita huomioita 

 

Behavioraalisten, mentaalisten ja verbaalisten prosessien vähäisen edustuksen 

perusteella tulkitsen, että Uuden Suomen kirjoittajat näkevät pakolaiset etupäässä 

fyysisiksi olennoiksi. Jäljellejäävät kolme prosessityyppiä kuvaavat ihmisen psyykkisiä, 

psykofyysisiä ja viestinnällisiä toimintoja. Materiaalisten verbien analysoinnin 

perusteella he joko liikkuvat tai pyrkivät hyötymään määränpäässä olevista ihmisistä. 
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Teen tästä johtopäätöksen, että pakolaiset esitetään etupäässä fyysisinä toimijoina, 

joiden psyykkiset ominaisuudet ovat lähellä häikäilemätöntä eläintä.  

Poikkeuksen edellä mainittuun kuvaan luovat behavioraaliseen prosessityyppin 

kuuluvat erilaista pysähtyneisyyttä ja paikallaan olemista kuvaavat verbit: odottaa ja 

elää sekä yksittäistapaukset viettää (aikaa) ja oleskella.  Tulkitsen nämä materiaalisten 

prosessien matkantekoverbeihin liittyväksi ilmiöksi, matkanteon jälkeistä 

pysähtyneisyyttä kuvaaviksi verbeiksi. Tämä on selvästi havaittavissa esimerkissä (24) 

 

(24) On myös hyvä huomioida, että turvapaikkaa hakevat tulijat joutuvat odottamaan 

päätöstä turvapaikasta pahimmillaan parisen vuotta – – (US0841mp) 

 

Yksi useammin aineistossa esiintyneistä verbeistä on kuitenkin ristiriidassa liike ja 

hyötymisdiskurssien kanssa. Esimerkeissä (25) ja (26) behavioraalinen verbi joutua luo 

verbiketjun osana kuvaa pakotettuna toimivasta pakolaisesta. Näin heikennetään kuvaa 

hallitsemattomasta liikkeestä ja epäinhimillisestä massasta tekijänä, ja näytetään tekijä 

inhimillisesti toimivana yksilönä. 

 

(25) – –pelkästään Syyriasta on joutunut lähtemään yli 4 miljoonaa ihmistä, maan 

sisäsiset siirtolaisista nyt puhumattakaan. (US0499mp) 

(26) Pakolaiset ovat uhreja, he joutuvat valitsemaan huonojen vaihtoehtojen 

joukosta vähiten huonon: pakenemaan kotoaan, jättämään läheisensä, 

lapsuusmaisemansa, totutun elämänsä ja omaisuutensa ja lähtemään kohti hyvin 

riskialtista ja epävarmaa tulevaisuutta. (US0418mp)  
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4. AKTIVOITUVAT DISKURSSIT 

 

4.1. Pakolaistekstit osana pakolaisdiskurssia 

 

Aineistoni rajautuu Puheenvuoro-teksteihin, joissa mainitaan pakolaiset tai 

turvapaikanhakijat. Koska olen sulkenut pois aineiston, jossa pakolaisia ei mainita, on 

mielekästä ajatella aineistoni lähtökohtaisesti osaksi suomalaista pakolaisdiskurssia. 

Verbiprosessien aktivoimat diskurssit ovat näin ollen pakolaisdiskurssin aladiskursseja, 

ja vaikuttavat sen sisällä diskurssin muodostumiseen. 

 

Luvussa 3.6. mainitsin aineistoni poikkeuksista. Niiden lisäksi aineistossani on muitakin 

verbejä, jotka sisältävät dominoivista liikkeen ja hyötymisen merkityksistä poikkeavia 

merkityksiä, tai jotka ovat merkitykseltään monitulkintaisia. Dominoivat verbit 

kuitenkin aktivoivat selkeimmin diskursseja, ja pidän niiden painoarvoa tutkimukseni 

kannalta olennaisimpana. 

 

 

4.2. Liikediskurssi 

 

Erilaiset liikeverbit ovat suurin aineistostani löytyvä yksittäinen verbiryhmä. Ne 

aktivoivat aineistossani pakolaisten liikediskurssin, ja esiintymien määrän perusteella se 

on osuudellisesti merkittävin pakolaisdiskurssin aladiskurssi. Myös verbiprosessien 

produktiivisuus ja monimuotoisuus tukevat johtopäätöstäni.  

 

Diskurssin keskeinen piirre on se, että pakolaiset tulevat. Heistä puhutaan teksteissä 

usein monikossa tai passiivissa. Diskurssille on siis ominaista häivyttää yksilöt 

pakolaisista ja käsitellä heitä massana.  Luonnonilmiöllistämisen, eli virta- ja vyöry-

tyyppisen nimeämisen, ja niiden mukaisten verbien käytöllä luodaan kuva suuresta 

uhasta, liikkeestä joka on hallitsematonta ja pysäyttämätöntä. Diskurssin yleiseksi 

piirteeksi tulkitsen myös luonnonilmiöverbien kontaminoivan vaikutuksen 

tavallisempiin liikeverbeihin. Diskurssi siis muuttaa olennaisesti verbejä, jotka 

kontekstistaan irrotettuina olisivat tavallista paikasta toiseen siirtymistä kuvaavia.  
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Liikediskurssiin kuuluu myös pakolaisten liikkeen luoma uhkakuva. Lähestyvä uhkaava 

luonnonilmiö on näkemykseni mukaan asia, jonka varalle yksilö kokee tarpeen 

varautua.  Koska pakolaiskriisi on ilmiönä laaja ja monimutkainen, siihen ei voi millään 

konkreettisella tavalla varautua. Tämä diskurssin piirre on siis käytännössä 

irrationaalisen pelon lietsominen. 

 

 

4.3. Hyötymisdiskurssi 

 

Toinen teksteissä esiin nouseva diskurssi on hyötymisdiskurssi. Kerroin jo luvussa 3, 

kuinka eri prosessityyppien verbit sisältävät hyötymismerkityksen. Yhdessä ne 

aktivoivat hyötymisdiskurssin. Liikediskurssin sisältäessä vain fyysistä näkökulmaa 

kattaa hyötymisdiskurssi päällimmäisen henkisen näkökulman turvapaikanhakijoihin.  

Jos heidät nähdään yksilöinä tai ihmisinä, ovat he joko matkalla hyötymään tai jo ovat 

suomessa hyötymässä suomalaisesta yhteiskunnasta. Toisaalta tästä voi päätellä myös 

sen, että diskurssiin kuuluu kontakti suomalaisen yhteiskunnan kanssa. 

 

Diskurssin eri puolia kuvaa parhaiten verbien haluta – saada oppositio. Molemmat ovat 

prosessityyppiensä tiheimmin esiintyviä verbejä, ja ovat semanttisesti yhteydessä 

muihin tyyppiensä verbeihin.  Verbi haluta  kuvaa pakolaisten intentiota hyötyä 

suomalaisista turvapaikanhakijastatuksen varjolla. Saada taas kuvaa oletusta siitä, että 

hyötymistä pidetään varmana tai todennäköisenä. Diskurssi sisältää siis oletuksen 

varmasta hyötymisestä. 

 

  

4.4. Päätelmiä 

 

Pakolaisdiskurssin aladiskursseina pysäyttämätön liike ja hyötyminen eivät pyri 

haastamaan suomalaisten vakiintuneita, enemmän tai vähemmän ennakkoluuloisia 

asenteita ulkomaalaisia kohtaan. Päinvastoin kielteiset asenteet saavat vahvistusta 

aktivoituvien diskurssien myötä. 

 

Näiden kahden diskurssin perusteella päättelen, että kirjoittajat eivät tiedä tarkkaan, 

mitä pakolaiset tekevät matkallaan tai perille päästyään. On oletettavaa, että pakolaiset  
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halutaan nähdä jossain kaukana, vasta tulossa, tai sitten kontaktissa Suomen 

yhteiskuntajärjestelmän kanssa, muttei osana yhteiskuntaa. Lisäksi diskurssin levittämä 

pelko pitää huolen siitä, että ihmisten on mahdollisimman vastenmielistä vastaanottaa 

tätä tietämystä. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Uuden Suomen puheenvuorojen verbivalintoja, joiden 

tekijöinä ovat pakolaiset. Analysoin verbivalintoja Norman Fairclough’n kriittisen 

diskurssianalyysin mallin mukaan ja jaottelin verbit M. A. K. Hallidayn 

verbiprosessityyppeihin.  

 

Tutkimuskysymykseni olivat: 

- millaisia verbiprosesseja aineisto sisältää ja kuinka paljon? 

- millaisia diskursseja nämä prosessit aktivoivat? 

- miten nämä diskurssit vaikuttavat yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Enemmistö poimituista verbeistä kuului materiaalisiin prosesseihin (337 kpl), joita oli 

enemmän kuin behavioraalisia (57 kpl), mentaalisia (41 kpl) ja verbaalisia verbejä (25 

kpl) yhteensä. Verbivalinnat aktivoivat liike ja hyötymisdiskurssit. Nämä analyysini 

kohteena olleet diskurssit ovat suomalaisen pakolaisdiskurssin aladiskursseja. 

Hyötymisdiskurssi on teksteissä selkeästi löydettävissä. Liikediskurssia aktivoivia 

verbejä tulkitessani jouduin tarkastelemaan verbien vaikutusta toistensa merkityksiin. 

Liikediskurssin kaikki puolet eivät siis olleet heti havaittavissa. 

 

Hypoteesini ei täysin toteutunut, koska verbivalinnat ja niiden aktivoimat diskurssit 

eivät jakaudu kahteen ääripäähän, vaan tukevat samaa näkökulmaa pakolaisista. 

Aktivoituneet diskurssit ovat linkittyneet toisiinsa ja edistävät molemmat negatiivista 

pakolaiskuvaa. Diskurssit eivät siis tuo uusia näkökulmia yhteiskunnallisen keskustelun 

maahanmuuttokriittiseen näkökulmaan, vaan jatkavat samalla kompromissittomalla 

linjalla.  

 

Taustalla vaikuttavat voimasuhteet näkyvät selvästi aktivoituneissa diskursseissa. 

Diskurssit toisintavat syksyn 2015 maahanmuuttokriittistä näkökulmaa. Vaikka kaikki 

Puheenvuoroja kirjoittavista eivät olisi kielteisiä pakolaisia kohtaan, verbiprosessien 

näkökulmasta tarkasteltuna vastakkainen mielipide ei tule esille. Ideologiset seikat 

vaikuttavat tähän tulkintaani, koska itse pyrin näkemään maahantulijat enemmän 

mahdollisuutena kuin uhkana. Oletan, etten pysty havainnoimaan pakolaisiin kielteisesti 

suuntautuvissa teksteissä sävyeroja yhtä tarkasti kuin neutraalisti tai samaa mieltä oleva 

lukija.  
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Jatkossa aion perehtyä tarkemmin diskurssianalyysin käytännön sovelluksiin. Koska 

kyseessä on väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys, vaatii pintapuolinenkin 

ymmärtäminen enemmän paneutumista. Tulevaisuudessa syvällisempi tutustuminen 

esimerkiksi Pason ja Saviniemen väitöskirjoihin auttaa varmasti diskurssianalyysiin 

hahmottamisessa.  

 

Aineistoni oli kandidaatintutkielman ohjemäärään nähden laaja. Vaihtoehtoisesti olisin 

voinut tutustua sisällönanalyysin menetelmiin ja yhdistää ne tutkimukseeni. Hallidayn 

verbijaottelu ei ole kaikilta osin sovellettavissa suomen kieleen. Luokittelumallin 

jatkoksi olen ajatellut Anneli Pajusen Argumenttirakenteesta löytyviä tarkempia 

luokittelutapoja. 

 

Uusi Suomi oli kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen 

tekstiympäristö. Kuitenkin sen suhteellisen vanha ja miesvoittoinen käyttäjäkunta  

tekevät siitä vähemmän luotettavan. Suunnittelen kuitenkin käyttäväni Uutta Suomea 

myöhemminkin aineistona esimerkiksi graduun. Aion valita sen rinnalle jonkin toisen, 

käyttäjäkunnaltaan erilaisen, median.  
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