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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset

Kandidaatintutkielmani on osa Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen Suomi mur

roksessa -tutkimusprojektia,  joka tarkastelee syyskuussa 2015 kotimaisessa julkisessa 

keskustelussa esillä olleita diskursseja. Omassa tutkielmassani keskityn pakolaisia ku

vaaviin adjektiiveihin ja adjektiivimaisesti käyttäytyviin partisiippimuotoisiin verbeihin 

sekä niiden aktivoimiin diskursseihin. Aihe on ajankohtainen, sillä Suomeen ja muualle 

Eurooppaan on tänä vuonna tullut poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita. Turva

paikanhakijoiden tulo on aiheuttanut vilkasta keskustelua erityisesti internetissä ja jaka

nut  ja kärjistänyt  mielipiteitä  voimakkaasti.  Kansa näyttääkin jakautuneen pakolaisia 

vastustavaan ja heitä puolustavaan leiriin.

Adjektiivivalinnat ovat kiinnostava tutkimuskohde, koska ne paljastavat, millaisina suo

malaiset näkevät tai millaisiksi he haluavat mieltää maahantulijat. Käytän tutkimukses

sani kriittistä diskurssianalyysiä väljänä teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä. Tut

kimuskysymykseni ovat seuraavat:

– Mitkä pakolaisdiskurssin aladiskurssit teksteissä nousevat esille?

– Millaiset adjektiivit ja partisiipit niitä aktivoivat?

– Millaisia identiteettejä pakolaisille niissä rakennetaan?

Hypoteesini on, että teksteissä esiintyy kaksi keskeistä toimijaa eli pakolaisten vastusta

jat ja puolustajat. Uskon, että diskurssit ja adjektiivit eroavat merkittävästi vastustajien 

ja puolustajien teksteissä. Vähemmissä määrin uskon olevan pakolaisten omaa näkökul

maa esille tuovia tekstejä, joiden diskurssien odotan olevan lähellä puolustajien teksteis

sä esiintyviä.

1.2. Aineiston esittely

Vuonna 2015 alkanut Suomi murroksessa -tutkimusprojekti tarkastelee sellaisia diskurs

seja,  jotka  olivat  Suomessa  yleisiä  uutisoinnissa  ja  muussa  julkisessa  keskustelussa 

syyskuussa 2015. Projektissa on kerätty 7.–20.9.2015 julkaistuja lehti- ja blogitekstejä 
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eri medioista. Tekstit on tallennettu suomen kielen oppiaineen arkistoon. Kunkin tekstin 

tiedostonimi koostuu julkaisun nimen lyhenteestä, juoksevasta numeroinnista, tekstilajin 

lyhenteestä sekä yhdestä tai useammasta asiasanasta. Esimerkiksi US0001mpPakolaiset 

on ensimmäinen Uusi Suomi -verkkosivustolta tallennettu teksti. Tekstilajiltaan se on 

mielipidekirjoitus, ja asiasana kertoo sen käsittelevän pakolaisia.

Oma aineistoni koostuu  Uusi Suomi -verkkolehden Puheenvuoro-blogiteksteistä1. Uu

den Suomen mediakortissa esitetyn profiilitutkimuksen mukaan Uuden Suomen luki

joista 75 prosenttia on miehiä, ja keskimääräinen ikä on 55,9 vuotta. Politiikka tai yh

teiskunnalliset asiat kiinnostavat 68 prosenttia lukijoista. Lukijaa luonnehditaan hyvätu

loiseksi, koulutetuksi ja vaikutusvaltaiseksi suomalaiseksi, joka osallistuu päätöksente

koon yrityksissä ja yhteiskunnassa. Tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup vuonna 2014. 

(Uusi Suomi 2016: 5.)

Olen sisällyttänyt aineistoon kaikki sellaiset tekstit, joiden yhtenä asiasanana on pako

laiset. Aineistoesimerkkeihin en ole merkinnyt asiasanoja. Tekstejä on 210 kappaletta. 

Puheenvuoro-blogitekstien kirjoittajissa on niin kansanedustajia, muita poliittisten puo

lueiden edustajia kuin sitoutumattomia yksityishenkilöitäkin. Tekstien suuren määrän ja 

monipuolisuuden vuoksi aineistoani voi mielestäni pitää kattavana otoksena yhteiskun

nallisesta keskustelusta. Valitsin aineistoksi blogitekstejä, koska uskon niissä käytettä

vän monipuolisemmin adjektiivejä kuin esimerkiksi uutisteksteissä.

Olen poiminut teksteistä lauseet, joissa pakolaisia kuvataan jollakin adjektiivilla tai par

tisiipilla. Kaikissa aineistoni teksteistä tällaisia lauseita ei ole. Laajan aineiston vuoksi 

olen valinnut tarkasteltavakseni ainoastaan seuraavanlaiset lauseet:

– lauseet, joissa esiintyy substantiivilauseke, joka koostuu edussanasta pakolainen 

tai sen lähisynonyymistä ja adjektiivista tai partisiipista, kuten esimerkissä (1);

– kopulalauseet, joissa subjektina on pakolainen tai sen lähisynonyymi ja predika

tiivina sitä kuvaava adjektiivi tai partisiippi, kuten esimerkissä (2).

1 Blogi on yleensä yksittäisen henkilön ylläpitämä julkinen verkkosivusto. Ominaista blogiin tehdyille  
merkinnöille on kirjoittajan henkilökohtainen näkökulma ja päiväkirjamainen aikajärjestys. Aiheena 
voi  olla  esimerkiksi  kirjoittajan  yksityiselämä tai  jokin mielenkiinnon kohde.  Usein  lukijoilla  on 
mahdollisuus  kommentoida  blogin  sisältöä.  Blogikokoelma  on  esimerkiksi  sanomalehden 
ylläpitämällä verkkosivustolla julkaistava ryhmä eri kirjoittajien yhteen koottuja blogeja. Kokoelman 
blogit  voivat  olla  keskenään vuorovaikutuksessa viittausten ja  linkkien kautta.  (Kuutti  2012 s.  v. 
Blogi.)
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(1) Silloin todelliset avuntarvitsijat saisivat sitä apua itselleenkin nopeammin. 
(US0067mp)

(2) Noin puolet hakijoista ovat paperittomia riippuen siitä mitä lasketaan viralli
siksi henkilöpapereiksi ja mitä ei. (US0273mp)

Olen katsonut pakolaisen lähisynonyymiksi myös sellaisia abstraktisempia käsitteitä ku

ten  pakolaisvyöry tai jopa  pakolaisuus tapauksissa, joissa ne ovat olleet korvattavissa 

pakolaisilla ilman, että lauseen keskeinen merkitys muuttuu. Tähän rajaukseen sopivia 

adjektiiveja aineistossani on kaikkiaan 394 kappaletta.  Kaikki rajaukseeni sopivat lau

seet ovat nähtävissä liitteestä 1.
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2. TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS

2.1. Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Käytän kuitenkin apuna kvanti

tatiivista havainnollistusta.  Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista tutkittavien so

siaalisen todellisuuden ilmiöiden muuttuvuus. Siksi laadullisen tutkimuksen tuloksetkin 

ovat paikallisia ja historiallisesti muuttuvia. (Eskola & Suoranta 1998: 15–16.) Toisaalta 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritäkään empiirisesti yleistäviin päätelmiin samalla 

tavalla kuin tilastollisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998: 66).

Lähestymistapani on funktionaalinen. Funktionaalisessa kielitieteessä kieli nähdään va

rioivana ja monitulkintaisena sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä, jonka keskeinen 

ominaisuus on merkityksen luominen. Kielen rakenne, merkitys ja käyttö ovat kietoutu

neet tiiviisti yhteen: jokaisella kielenpiirteellä nähdään olevan oma funktionsa, joka vai

kuttaa merkityksen välittämiseen. Siksi funktionaalisen näkemyksen mukaan ei ole mie

lekästä kuvata kieltä irrallaan kontekstista. (esim. Luukka 2000: 135–143.) Funktionaa

linen lähestymistapa näkyy tutkimukseni jokaisella tasolla jo aineiston rajauksesta läh

tien.

2.2. Teksti ja diskurssi

Diskurssianalyysi on teksteistä ja merkityksistä kiinnostunut tutkimussuuntaus, jolla on 

yhtymäkohtia muun muassa keskustelunanalyysiin, retoriikkaan, semiotiikkaan ja etno

grafiaan. Sen taustalla on sosiaalisen konstruktionismin käsitys sosiaalisesti tuotetuista 

merkityksistä. (Jokinen 1999: 37–38.)  Diskurssianalyysi ei ole tarkkaan rajattu tutki

musmenetelmä vaan väljä teoreettinen viitekehys. Sitä voidaan painottaa eri tavoin kul

loisenkin tutkimusongelman mukaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen  2004 [1993]: 17–

18.) Diskurssianalyysiä käytetään laajasti niin kielitieteen kuin sosiologiankin aloilla, 

eikä siitä ole olemassa yhtä koko tiedeyhteisön hyväksymää määritelmää (Luukka 2000: 

133; Jokinen & Juhila 1991: 1).
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Termillä  teksti on perinteisesti viitattu pelkästään kirjoitettuun kieleen, mutta nykyai

kaisessa tutkimuksessa sen merkitys on laajentunut koskemaan myös puhetta (Luukka 

2000: 134). Laajimmillaan teksti voi tarkoittaa mitä tahansa kielijärjestelmän ilmenty

mää. Jopa ajatuksia voi siis pitää teksteinä. Oleellista on se, että tekstillä on olomuoto ja 

rakenne. Toisaalta sillä on myös funktio, tehtävä ja tavoite. (Hiidenmaa 2000: 165–166.) 

Tässä tutkielmassa viittaan teksteillä aineistooni, joka on yksinomaan kirjoitettua kieltä.

Diskurssin käsite on laaja ja monimerkityksinen. Perinteisessä kielitieteellisessä tutki

muksessa diskurssi tarkoittaa kirjoitusta tai puhetta. Sitä siis käytetään teksti-termin rin

nalla. Yhteiskuntatieteissä se on puolestaan teoreettisempi käsite, joka liittyy siihen, mi

ten tietoa tuotetaan, muokataan ja välitetään. (Luukka 2000: 134–135) Luvussa 2.3. pa

neudun tarkemmin siihen, miten käytän diskurssi-käsitettä tässä tutkielmassa.

2.3. Kriittinen diskurssianalyysi ja sen keskeiset käsitteet

 

Kriittinen diskurssianalyysi  on diskurssianalyysin viimeaikaisimpia suuntauksia,  joka 

yhdistää näkemyksiä sekä kielitieteellisestä että yhteiskuntatieteellisestä diskurssin tut

kimuksesta. Yhteiskuntatieteellisessä diskurssianalyysissä tutkitaan kielenkautta muita 

ilmiöitä, kun taas kielitieteellisessä diskurssianalyysissä tarkastellaan juuri kielenkäyt

töä.  Kriittinen  diskurssianalyysi  soveltaa  kumpaakin  suuntausta.  Kuten  lingvistisessä 

diskurssin tutkimuksessa, myös kriittisessä diskurssianalyysissä tarkastelun kohteena on 

puhuttu tai kirjoitettu kieli käyttötilanteessaan. Analyysissä hyödynnetään kielitieteelli

siä teorioita ja analyysiluokkia. Yhteiskuntatieteelliseen diskurssin tutkimukseen keskei

nen yhtymäkohta puolestaan on näkemys kielen konstruktiivisesta luonteesta. (Pietikäi

nen 2000: 191–193.)

Lähtökohtana kriittisessä diskurssianalyysissä on useimmiten oletus joidenkin alistus

suhteiden olemassaolosta. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella niitä kielellisiä käytän

töjä, joilla valtasuhteita ylläpidetään ja oikeutetaan. (Jokinen & Juhila 1999: 86.) Kriitti

nen diskurssianalyysi soveltuu mielestäni hyvin pakolaiskeskustelun tutkimiseen, sillä 

kantaväestö on monin tavoin etuoikeutettua maahan tuleviin pakolaisiin nähden.
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Tässä  tutkimuksessa  tarkoitan diskursseilla sosiokulttuurisia  merkitysrakenteita. Dis

kurssit sisältyvät teksteihin ja ovat osa niiden merkitystä. Toisaalta tekstin sanavalinnat 

aktivoivat tiettyjä diskursseja. Diskurssilla ei siis itsessään ole olomuotoa tai hahmoa, 

mutta se voidaan muotoilla tekstiksi. (Hiidenmaa 2000: 166–167.) Kriittisen diskurssi

analyysin  terminä  diskurssi on  siis  merkitykseltään  lähempänä yhteiskuntatieteellistä 

kuin kielitieteellistä näkemystä.

Toisaalta  diskurssi  on  tapa  puhua.  Diskursseilla  muovataan  ja  merkityksellistetään 

maailmaa ja rakennetaan identiteettejä. Identiteeteillä tarkoitetaan määrityksiä, joita ih

miset luovat kielenkäytössään itsestään ja toisistaan. Identiteetit eivät ole ihmisten staat

tisia ominaisuuksia, vaan ne muuttuvat tilanteen mukaan. (Jokinen & Juhila 1999: 68.) 

Juuri identiteetit ovat kiinnostavia tutkimukseni kannalta, koska tutkin adjektiiveja ja 

partisiippeja eli kielenaineksia, joilla kuvataan, millainen jokin on. Tässä tutkielmassa 

viittaan  teksteillä aineistoon ja  diskursseilla merkityskokonaisuuksiin,  joita  teksteistä 

paljastuu ja joilla pakolaisten identiteettejä rakennetaan. Identiteeteillä tarkoitan kirjoit

tajien luomia määrityksiä pakolaisista.

Tutkielmassani nojaan vahvasti Norman Fairclough'n näkemyksiin. Fairclough ymmär

tää kielen vallankäytön välineenä, joka on dialektisessa vuorovaikutuksessa yhteiskun

nan muiden alueiden kanssa. Kielellä paitsi kuvataan, myös muovataan vallitsevia so

siaalisia rakenteita. Kielenkäyttö on alati riippuvaista sosiaalisista konventioista, ja siksi 

kielelliset ilmiöt tulee nähdä sosiaalisina. Toisaalta myös sosiaaliset ilmiöt voivat olla 

kielellisiä. (Fairclough 1996 [1989]: 22–23.)

Käytän analyysissäni apuna Norman Fairclough'n kriittisen diskurssianalyysin mallia, 

jonka  Fairclough  esittelee  kirjassaan Language  and  Power (1996  [1989]:  109–168). 

Malli soveltuu tekstin kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.

2.4. Adjektiivit, partisiipit ja niiden luokittelu

Adjektiiveilla ja partisiipeilla viittaan tutkielmassani paitsi  yksittäisiin sanoihin myös 

kokonaisiin adjektiivi- ja partisiippilausekkeisiin. Varsinkaan aineistoni partisiippilau

sekkeissa pelkät edussanat eivät useimmiten ole erityisen ilmaisuvoimaisia. Vain har
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voin partisiippilauseke myöskään koostuu ainoastaan edussanastaan.

Aineistoni adjektiivit ja partisiipit olen luokitellut semanttisella, maailmantietoon poh

jaavalla järjestelmällä kahdeksaan kategoriaan, jota kuvaan taulukossa 1. Neljä ensim

mäistä kategoriaa ovat positiiviset ja negatiiviset fyysiset ominaisuudet sekä vastaavat 

henkiset ominaisuudet. Koska kaikki adjektiivit ja partisiipit eivät sovi mielekkäällä ta

valla näihin luokkiin, olen poiminut kansallisuutta, statusta ja liikkuvuutta kuvaavat ad

jektiivit ja partisiipit omiksi luokikseen. Viimeiseen kategoriaan ovat jääneet kaikki ne, 

jotka eivät sovi muihin, ovat semanttisesti tyhjähköjä tai eivät kuvaa pakolaisia.

TAULUKKO 1. Adjektiivien ja partisiippien luokittelu ja frekvenssit.

Luokka f %

Fyysiset positiiviset 68 17

Fyysiset negatiiviset 12 3,0

Henkiset positiiviset 50 13

Henkiset negatiiviset 65 17

Statusta ilmaisevat 55 14

Kansallisuutta ilmaisevat 38 9.6

Liikkuvuutta ilmaisevat 90 23

Muut 40 10

Yhteensä 394 100

Joissakin tapauksissa olen luokitellut adjektiivin tai partisiipin yksittäisen ilmentymän 

kahteen eri kategoriaan, jos olen katsonut sen perustellusti kuuluvan kumpaankin. Tä

män vuoksi kaikkien luokkien frekvenssien summa on suurempi kuin tarkasteltujen kie

lenainesten kokonaismäärä. Esimerkiksi Irakista Tornioon tuleva on luokittelussani pää

tynyt sekä kansallisuutta että liikkuvuutta ilmaisevaksi partisiipiksi. Samalla tavoin pe

rusteeton ilmaisee mielestäni sekä statusta että negatiivistä henkistä ominaisuutta. 

Seuraavassa pääluvussa tarkastelen kutakin kategoriaa yksityiskohtaisemmin. Käyn läpi 

tarkemmin  luokitteluperusteita  sekä  kategorioiden  yleisimpiä  edustajia.  Neljännessä 

pääluvussa puolestaan esitän tulkintani siitä, millaisia pakolaisdiskurssin aladiskursseja 

eri kategorioiden edustajat aktivoivat. 
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3. ADJEKTIIVIEN JA PARTISIIPPIEN LUOKITTELU

3.1. Fyysiset adjektiivit ja partisiipit

Fyysisiä adjektiiveja ja partisiippeja aineistossa on 80 kappaletta. Näistä positiivisia on 

68 ja negatiivisia 12. Tähän luokkaan olen poiminut kaikki ikää, terveyttä, fyysistä kun

toa ja ulkonäköä kuvaavat adjektiivit ja partisiipit. Positiivinen–negatiivinen-jaossa en 

ole ottanut huomioon sitä, käyttääkö kirjoittaja sanaa myönteisessä vai kielteisessä mer

kityksessä.  Olen sen sijaan luokitellut  yleisesti  positiivisiksi  mielletyt  positiivisiin  ja 

vastaavasti negatiivisiksi mielletyt negatiivisiin niiltä osin kuin se on mahdollista. Posi

tiivisella puolella on siis sellaisia adjektiiveja kuin nuori, terve ja hyvinvoivan näköinen. 

Negatiivisiksi taas olen luokitellut esimerkiksi adjektiivit sairas, kurja ja kuollut. Myös 

sellaiset ominaisuudet, joilla ei ole selkeästi myönteistä tai kielteistä latausta, ovat pää

tyneet myönteisiin, mikä selittää osaltaan positiivisten suurta osuutta. Tällaisia neutraa

leja tapauksia ovat esimerkiksi pieni, aikuinen ja suklaasilmäinen.

Valtaosa fyysisistä adjektiiveista ja partisiipeista on ikää kuvaavia. Kategorian selvästi 

yleisin edustaja on  nuori, joka esiintyy peräti 31 kertaa. Se määrittää 27 tapauksessa 

substantiivilausekkeessa edussanaa mies. Muussa yhteydessä sitä on käytetty vain nel

jästi.

Pakolaisten fyysisiä positiivisia ja negatiivisia  ominaisuuksia kuvaavien kielenainesten 

kategoria on keskeinen tutkimuksessani:  sen edustajia  osallistuu  kaikkien  tutkimieni 

diskurssien aktivointiin. Tarkastelen kategorioiden ja diskurssien suhdetta yksityiskoh

taisemmin neljännessä pääluvussa.

3.2. Henkiset adjektiivit ja partisiipit

Henkisiä ominaisuuksia kuvaavia adjektiiveja ja partisiippeja teksteissä on 111. Näistä 

50 olen luokitellut positiivisiksi ja 65 negatiivisiksi. Neljän olen katsonut kuuluvan mo

lempiin luokkiin, mihin palaan tuonnempana. Positiivinen–negatiivinen-jaon peruste on 

sama kuin fyysisilläkin ominaisuuksilla.
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Henkisten ominaisuuksien kategoria on sisällöltään huomattavasti moninaisempi kuin 

fyysisten ominaisuuksien kategoria. Se sisältää muun muassa pakolaisten inherenttejä 

ominaisuuksia  kuten  älykkyyttä,  ahkeruutta  ja  rehellisyyttä  kuvaavia  mutta  toisaalta 

myös hankittuja ominaisuuksia kuten koulutusta ja varallisuutta kuvaavia adjektiiveja ja 

partisiippeja. Myös esimerkiksi aineistossa useaan kertaan esiintyvä  hädänalainen on 

luokittelussani päätynyt henkiseksi negatiiviseksi adjektiiviksi. Positiivisissa henkisissä 

adjektiiveissa puolestaan on sellaisiakin kuin aito, todellinen ja oikea, joiden olen pako

laisen yhteydessä tulkinnut tarkoittavan rehellistä. Mikään yksittäinen henkinen adjek

tiivi tai partisiippi ei esiinny poikkeuksellisen usein aineistossa. Yleisiä ovat kuitenkin 

juuri hädänalaisuutta ja rehellisyyttä ilmaisevat.

Neljä henkisten kategorioiden edustajaa olen luokitellut sekä positiiviseksi että negatii

viseksi. Kaikki ovat tyyppiä oikeasti hädänalainen. Olen katsonut niiden kuvaavan hä

dänalaisuuden lisäksi pakolaisen rehellisyyttä.

Henkisiä  ominaisuuksia  kuvaavien  adjektiivien  ja  partisiippien luokka on vähintään 

yhtä merkittävä kuin fyysinen vastineensa. Nämä kaksi (tai neljä, jos positiivinen–nega

tiivinen-jako huomioidaan) kategoriaa sisältävät suurimman osan niistä kielenaineksista, 

joiden katson aktivoivan tässä tutkimuksessa tarkastelemiani aladiskursseja.

3.3. Statusta ilmaisevat adjektiivit ja partisiipit

Statusta ilmaiseviksi olen luokitellut sellaiset adjektiivit ja partisiipit, jotka eivät kuvaa 

mitään suoranaisesti pakolaiseen itseensä liittyvää ominaisuutta vaan pikemminkin pa

kolaisuuden laatua tai syytä. Tällaisia ovat muun muassa poliittinen, paperiton, laiton,  

pakolaisstatuksen saanut ja maahan muuttanut. Statusta ilmaisevia adjektiiveja ja parti

siippeja aineistossani on 55. Kategoria on melko homogeeninen, mutta toisaalta mikään 

yksittäinen adjektiivi tai partisiippi ei esiinny huomiota herättävän usein.

Joissakin tapauksissa pakolaisten statusta ilmaisevat kielenainekset vahvistavat tiettyjä 

tarkastelemiani diskursseja. En kuitenkaan katso niiden muutamaa poikkeustapausta lu

kuun ottamatta aktivoivan kyseisiä diskursseja.
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3.4. Kansallisuutta ilmaisevat adjektiivit ja partisiipit

Kansallisuutta ilmaiseviksi luokittelemiani adjektiiveja ja partisiippeja aineistossani on 

38 kappaletta. Ne kuvaavat joko pakolaisen kansallisuutta, kansalaisuutta tai lähtömaa

ta. Kategorian yleisin adjektiivi on irakilainen, joka esiintyy yhdeksän kertaa. Toiseksi 

yleisin on seitsemästi esiintyvä syyrialainen. Yleisiä tässä kategoriassa ovat myös parti

siippilausekkeet, joissa on edussanana jonkin liikkumista kuvaavan verbin partisiippi ja 

yhtenä laajennuksena pakolaisen lähtömaa (Irakista tuleva). Tällaiset tapaukset lukeutu

vat myös liikkuvuusluokkaan.

Olen erottanut kansallisuutta ilmaisevat adjektiivit ja partisiipit omaksi kategoriakseen, 

koska ne muodostavat suhteellisen suuren ja homogeenisen ryhmän. Toinen loogiselta 

tuntuva vaihtoehto olisi ollut liittää ne osaksi statusluokkaa.  Kuten statusta ilmaisevat 

kielenainekset myös kansallisuutta ilmaisevat adjektiivit ja partisiipit pääsääntöisesti en

nemmin vahvistavat kuin aktivoivat tarkastelemiani diskursseja.

3.5. Liikkuvuutta ilmaisevat adjektiivit ja partisiipit

Liikkuvuutta kuvaavat adjektiivit ja partisiipit on suurin yksittäinen kategoria. Tarkaste

lemistani adjektiiveista ja partisiipeista peräti 90 kappaletta eli noin 23 % lukeutuu sii

hen. Kategorian edustajat ovat pääasiassa partisiippilausekkeita, joissa on edussanana 

tulla- tai saapua-verbin partisiippimuoto. Edussanan saamat laajennukset ovat moninai

sia. Sellaiset lausekkeet, joissa laajennuksena on pakolaisen lähtömaa, olen luokitellut 

lisäksi kansallisuuskategoriaan.

Liikkuvuutta ilmaisevien adjektiivien ja partisiippien suuresta määrästä huolimatta niillä 

ei ole suurta merkitystä tutkielmani kannalta. Ne vahvistavat useimmiten yleistä pako

laisdiskurssia, mutta  tutkimieni yksittäisten aladiskurssien kannalta en näe niitä erityi

sen merkityksellisinä.
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3.6. Muut adjektiivit ja partisiipit

Muihin adjektiiveihin ja partisiippeihin ovat päätyneet kaikki sellaiset rajauksen piiriin 

kuuluvat kielenainekset, jotka eivät sovi yllä esiteltyihin kategorioihin. Ne ovat semant

tisesti tyhjähköjä (sellainen) tai eivät varsinaisesti kuvaa mitään pakolaisten ominaisuut

ta (uusi, haastateltu). Muihin adjektiiveihin ja partisiippeihin lukeutuvia kielenaineksia 

on aineistossani 40 kappaletta.

Kategoria  on varsin hajanainen,  eivätkä sen edustajat  mielestäni  aktivoi  tai  vahvista 

tekstien keskeisiä aladiskursseja. Näin ollen tämän luokan edustajilla ei ole tutkielmas

sani juurikaan merkitystä.
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4. PAKOLAISDISKURSSIN ALADISKURSSIT

Kaikissa tutkimissani teksteissä aktivoituu yleinen pakolaisdiskurssi. Kaikki tekstit siis 

luovat  jonkinlaisia  merkityksiä  pakolaisille  ja  pakolaisuudelle.  Pakolaisia  kuitenkin 

merkityksellistetään useammalla eri tavalla, ja he saavat erilaisia ja osittain keskenään 

ristiriitaisia identiteettejä. Siksi en pidä mielekkäänä pakolaisdiskurssin analysoimista 

yhtenä kokonaisuutena tässä tutkimuksessa.

Tässä luvussa tarkastelen kolmea adjektiivi- ja partisiippivalinnoilla mielestäni keskei

simmin esille nousevaa pakolaisdiskurssin aladiskurssia sekä identiteettejä, joita nämä 

diskurssit pakolaisille rakentavat. Aladiskurssit ja niitä vastaavat identiteetit olen nimen

nyt perusteettomaksi pakolaiseksi, aidoksi pakolaiseksi ja hyödylliseksi pakolaisek

si. Nimet perustuvat merkityksiin, joita pakolaisille diskursseissa annetaan. 

4.1. Perusteeton pakolainen -diskurssi

Perusteeton pakolainen -diskurssi merkityksellistää pakolaisen ei-toivotuksi, epärehelli

seksi ja parempaa elämää tavoittelevaksi maahantulijaksi, jolla ei mielletä olevan oi

keutta tulla Suomeen tai Eurooppaan. Tässä diskurssissa tyypillisiä ominaisuuksia ovat 

kaikki fyysiset positiiviset, hyvinvointia kuvaavat henkiset positiiviset sekä epärehelli

syyttä ja vähemmissä määrin myös rikollisuutta kuvaavat henkiset negatiiviset ominai

suudet.

(3) Kun nyt  katson näitä Irakista (eihän siellä ole sota?) ym. tulevia "sotalapsia",  
ovat nämä  bodattuja 17-vuotiaita 190 senttisiä ja  100-kiloisia miehiä (yksin
omaan) muotivaatteissa ja älykännykkä kourassa. (US0010mp)

(4) Kurjien perheiden sijasta veneissä on tyylikkäitä nuoria miehiä, joilla on table
tit ja älypuhelimet. (US0043mp)

Aineistoesimerkeissä (3) ja (4) pakolaisia kuvaillaan fyysisillä, maailmantiedon nojalla 

positiivisilla ominaisuuksilla: adjektiivit  bodattu,  17-vuotias,  190-senttinen,  100-kiloi

nen ja nuori kertovat hyvästä fyysisestä kunnosta, ja tyylikäs kuvaa komeaa ulkonäköä. 

Silti perusteeton pakolainen -diskurssissa ne saavat hyvin kielteisen merkityksen. Teks

teissä taajaan esiintyvä nuori näyttää olevan erityisen yleinen juuri  perusteettoman pa
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kolaisen identiteetin rakentajana.

(5) Tänne ei niinkään paljon tule kurjimpien ja köyhimpien maiden asukkaita vaan  
rikastuneita ja mahdollisuuden saaneita ihmisiä. (US0043mp)

(6) Muunneltua totuutta sepittävät turvapaikanhakijat ovat järjestelmän hyväksi
käyttäjiä, eikä heille tule näin ollen turvapaikkaa myöntää. (US0916mp)

(7) Turvapaikan hakeminen ja suojelun tarpeen määrittely voitaisiin tehdä alokas
ajan puitteissa, jona aikana myös perusteettomat tai rikolliset hakijat todennä
köisimmin jäisivät pois. (US0526mp)

Esimerkissä (5) henkiset, jälleen maailmantiedon nojalla positiiviset ominaisuudet  ri

kastunut ja  mahdollisuuden saanut nähdään  kielteisinä tässä diskurssissa. Esimerkissä 

(6)  puolestaan  pakolainen  merkityksellistetään  epärehelliseksi  partisiippilausekkeella 

muunneltua totuutta sepittävä, jonka olen luokitellut henkiseksi negatiiviseksi ominai

suudeksi. Esimerkissä (7) perusteettoman pakolaisen identiteettiä rakennetaan adjektii

veilla  perusteeton ja rikollinen, jotka kummatkin kuuluvat henkisiin negatiivisiin omi

naisuuksiin. Perusteettoman olen luokitellut lisäksi statusta ilmaisevaksi adjektiiviksi.

Edellä kuvatun kaltaiset fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit ja parti

siipit aktivoivat perusteeton pakolainen -diskurssin. Niiden voisi katsoa muodostavan 

sen ytimen. Diskurssissa esiintyy suhteellisen taajaan myös muun muassa statusta ilmai

seva  laiton  sekä erinäisiä kansallisuus- ja liikkuvuuskategorioiden edustajia. Ne eivät 

kuitenkaan yksin näyttäisi aktivoivan diskurssia, mutta vahvistavat sitä.

4.2. Aito pakolainen -diskurssi

Aito pakolainen -diskurssin aktivoivat paljolti vastakkaiset adjektiivit ja partisiipit kuin 

perusteeton pakolainen -diskurssin.  Aito pakolainen -diskurssin rakentama pakolaisen 

identiteetti  koostuu negatiivisiksi  luokittelemistani fyysisistä ominaisuuksista  ja avun 

tarvetta kuvaavista negatiivisista henkisistä sekä rehellisyyttä ilmaisevista positiivisista 

henkisistä ominaisuuksista.  Tässä diskurssissa pakolainen siis merkityksellistetään re

helliseksi, sotaa pakenevaksi ja mahdollisesti huonokuntoiseksi tai sairaaksi.

Fyysisiä negatiivisia ominaisuuksia kuvaavia adjektiiveja ja partisiippeja aineistossani 

esiintyy hyvin vähän, ja näyttääkin siltä, että henkisiä ominaisuuksia kuvaavat kielenai
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nekset ovat keskeisempiä aito pakolainen -diskurssissa.  Näiden lisäksi myös kansalli

suuskategorian  adjektiivia syyrialainen käytetään  useita  kertoja aito  pakolainen -dis

kurssissa, kuten esimerkissä (8). Tulkitsen sen vahvistavan diskurssia.

(8) Milloin Suomi alkaa auttamaan oikeasti hädänalaisia syyrialaisia naisia ja lap
sia? (US0869mp)

Erityisen taajaan henkisten ominaisuuksien luokasta esiintyvät positiivinen aito ja nega

tiivinen  hädänalainen lähisynonyymeineen.  Tällaisia tapauksia  myös ovat alla olevat 

esimerkit (9) ja (10). Ensimmäisessä olen tulkinnut adjektiivilausekkeen tutkitusti todel

linen olevan aidon synonyymi, kun taas jälkimmäisessä  sodasta kärsivä ja  hädänalai

nen ovat merkitykseltään hyvin lähellä toisiaan.

(9) Leireillä vuoroaan odottavat,  tutkitusti todelliset pakolaiset joutuvat yhä huo
nompaan asemaan odottaessaan pääsyä kiintiöpakolaisiksi. (US0206mp)

(10) Ainoa asia, mikä ensin kuitenkin on hoidettava, on  sodasta kärsivien hädän
alaisten pakolaisten auttaminen. (US0397mp)

Esimerkissä (11) fyysiset, maailmantiedon kautta negatiivisiksi miellettävät adjektiivit 

kurjin, köyhin ja sairas rakentavat identiteettiä aidosta pakolaisesta. Esimerkki (12) puo

lestaan on äärimmäinen tapaus, jossa jopa hukkunut saa jollakin tavalla myönteisen mer

kityksen.

(11) Kurjimmat, köyhimmät, sairaat, lapset, naiset ja vanhukset jäävät hyvin pitkälti  
pakolaisleireille tai pahimmillaan konfliktialueille. (US0260mp)

(12) Yhä edelleen, tulkinta b justifioi, miten kaikki tulevat ovat kuin hukkunut pikku
lapsi. (US0118mp)

Vaikka aito pakolainen -diskurssi onkin näennäisesti hyvin erilainen ja merkityksellistää 

pakolaista eri tavoin kuin perusteeton pakolainen -diskurssi, käytännössä nämä limitty

vät teksteissä varsin usein. Tämä ei aiheuta ristiriitaa, sillä diskurssien rakentamat iden

titeetit näyttävät viittaavan eri tarkoitteisiin.  Diskursseja voisi siis  jopa pitää toistensa 

kääntöpuolina. Aineistoesimerkit (13) ja (14) kuvaavat tätä hyvin: aidot pakolaiset ovat 

leireillä, ja Suomeen tulevat pakolaiset edustavat perusteettoman pakolaisen identiteet

tiä. Toisaalta kielteisessä lauseessa aito pakolainen -diskurssi ei rakenna aidon pakolai

sen identiteettiä vaan sille antonyymistä perusteettoman pakolaisen identiteettiä.
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(13) Pakolaisleireillä odottavat kiltisti vuoroaan ne, jotka ovat  kaikkein köyhimpiä 
ja sairaimpia, kun taas salakuljettajien avulla Eurooppaan kiilaavat jonon ohi  
kaikkein rikkaimmat ja röyhkeimmät. (US0596mp)

(14) Suomeen siis  tulee kuluvana vuonna tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia turva
paikanhakijoita, jotka ovat pääosin parhaassa iässä olevia miehiä, selvästi yli  
puolet heistä ei lopulta ole pakolaisia lainkaan, eikä juuri kukaan ole syyrilai
nen. (US0385mp)

4.3. Hyödyllinen pakolainen -diskurssi

Hyödyllinen pakolainen -diskurssi on edellisiä harvemmin teksteissä aktivoituva aladis

kurssi.  Se merkityksellistää pakolaisen joko taloudellisesti  tai  jollakin muulla  tavoin 

hyödylliseksi. Hyödyllisen pakolaisen identiteetti on jossain määrin ristiriidassa kahden 

edellä esittelemäni identiteetin kanssa: Sitä merkityksellistetään henkisiä ja fyysisiä po

sitiivisia ominaisuuksia kuvaavilla adjektiiveilla ja partisiipeilla, jotka ovat osin samoja, 

joilla merkityksellistetään perusteetonta pakolaista.  Toisaalta se ei saa merkityksiä 'ri

kollinen' tai ' epärehellinen'. Hyödyllinen pakolainen jakaa siis joitakin ominaisuuksia 

perusteettoman  pakolaisen  kanssa.  Hyödyllisen  pakolaisen  tapauksessa  ne  kuitenkin 

saavat positiivisemman sävyn.

(15) Pääministeri Sipilä paljasti rivienvälistä mistä tässä on osiltaan kysymys kuin  
sanoi että, hänellä on hyviä kokemuksia irakilaisista työntekijöinä,  ahkeraa ja  
iloista väkeä. Halpaa myös. (US0077mp)

(16) Periaatteessa voisi ajatella, että Suomeen tuleva nuori väestö ratkaisisi ongel
man, mutta en usko näin käyvän. (US0160mp)

(17) Ovatko  he  kaikki  markkinavoimien  valitsemia,  maksukykyisiä tulijoita? 
(US0499mp)

Esimerkissä (15) positiiviset henkiset adjektiivit  ahkera ja  iloinen aktivoivat hyödylli

nen pakolainen -diskurssin. Esimerkissä (16) puolestaan sen aktivoi fyysinen positiivi

nen adjektiivi nuori, joka yleensä aktivoi perusteeton pakolainen -diskurssin. Tällä pe

rusteella pelkillä adjektiivivalinnoilla ei voi kuvata hyödyllinen pakolainen -diskurssia 

tyhjentävästi. Toisin sanoen eri konteksteissa sama kielenaines aktivoi eri diskursseja. 

Vastaavasti esimerkissä (17) maksukykyisen olen tulkinnut henkiseksi positiiviseksi ad

jektiiviksi, joka kuvaa varallisuutta. Myös tämä ominaisuus voi  vahvistaa perusteeton 

pakolainen -diskurssiin.
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4.4. Vertailu ja yhteenveto

Tarkastelemani pakolaisdiskurssin aladiskurssit ovat sellaisia, joita nimenomaan adjek

tiivi-  ja partisiippivalinnat  aktivoivat.  Samasta aineistosta  esimerkiksi nimeämisiä tai 

verbiprosesseja tutkimalla keskeisiksi nousisivat luultavasti hieman toisenlaiset diskurs

sit. Vaikka painotukseni onkin adjektiiveissa ja partisiipeissa, olen huomioinut tulkin

nassani kontekstin. Esimerkiksi hyödyllinen pakolainen -diskurssia ja perusteeton pako

lainen -diskurssia ei voi täysin erottaa toisistaan pelkästään adjektiiveja ja partisiippeja 

vertaamalla. Suurelta osin samat adjektiivit ja partisiipit nimittäin aktivoivat ja vahvista

vat molempia diskursseja. Kontekstit kuitenkin paljastavat, että suhtautuminen pakolai

siin on hyvin erilaista diskurssien välillä.

Perusteeton pakolainen ja aito pakolainen -diskurssit puolestaan näyttäisivät lähtökoh

taisesti olevan täysin vastakkaiset. Kuitenkin kontekstissaan ne usein täydentävän toi

siaan ja ovat ikään kuin saman pakolaisvihamielisen diskurssin kaksi puolta: Jälkimmäi

nen toki rakentaa identiteettiä aidosti apua tarvitsevasta pakolaisesta, mutta sen tarkoit

teen mielletään olevat jossain muualla tai sen olemassaolo kiistetään täysin. Perusteeton 

pakolainen  -diskurssissa  taas  maahan  tulevat  ja  maassa  jo  olevat  turvapaikanhakijat 

merkityksellistetään sosiaalietuuksien väärinkäyttäjiksi tai muulla tavoin haitallisiksi tai 

jopa vaarallisiksi ihmisiksi.

Hyödyllinen  pakolainen  -diskurssi  ei  ole  selvästi pakolaisvihamielinen  kuten  kaksi 

muuta  aladiskurssia.  Kuitenkaan  siinäkään  pakolaisten  auttaminen ei  välttämättä  ole 

keskiössä. Enemmänkin kiinnostuneita ollaan siitä, millä tavoin Suomen valtio tai kan

taväestö voivat hyötyä pakolaisista.
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5. PÄÄTÄNTÖ

Tutkin Uusi Suomi -verkkolehden blogitekstien pakolaiskeskustelussa käytettyjä adjek

tiiveja ja partisiippeja sekä diskursseja, joita ne aktivoivat. Rajasin tarkasteltavakseni ai

noastaan pakolaisia käsittelevät kopulalauseet ja substantiivilausekkeet, joissa edussana

na on pakolainen.  Tarkastelin, mitä diskursseja nousee esiin, millaisia identiteettejä ne 

rakentavat ja millaisilla adjektiivi- ja partisiippivalinnoilla niitä aktivoidaan.

Luokittelin kielenainekset maailmantietoon pohjaavalla järjestelmällä positiivisiin ja ne

gatiivisiin henkisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin. Sellaiset kielenainekset, jotka eivät näi

hin luokkiin mielekkäästi sopineet, luokittelin edelleen kansallisuutta, statusta ja liikku

vuutta kuvaaviin sekä muihin adjektiiveihin ja partisiippeihin.  Merkittävimmiksi dis

kurssien aktivoijiksi osoittautuivat henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia kuvaavat kielenai

nekset.

Teksteistä nousee esiin kolme keskeistä adjektiivien ja partisiippien aktivoimaa pako

laisdiskurssin aladiskurssia. Kukin näistä rakentaa pakolaiselle omanlaistaan identiteet

tiä. Aladiskurssit ja niiden rakentamat identiteetit nimesin aidoksi pakolaiseksi, perus

teettomaksi pakolaiseksi ja hyödylliseksi pakolaiseksi. 

Näistä aito pakolainen -diskurssi ja perusteeton pakolainen -diskurssi esiintyvät useissa 

teksteissä limittäin ja jakavat pakolaisia kahden vastakkaisen identiteetin alle. Perustee

tonta pakolaista merkityksellistetään pääasiassa fyysisillä positiivisilla ominaisuuksilla 

sekä varsinkin  epärehellisyyttä kuvaavilla  henkisillä  negatiivisilla ominaisuuksilla. 

Vastaavasti  aito  pakolainen -diskurssia  aktivoivat  erityisesti  rehellisyyttä  ilmaisevat 

henkisen positiivisen kategorian sekä  avuntarvetta kuvaavat henkisen negatiivisen 

kategorian kielenainekset.  Kolmas aladiskurssi  eli  hyödyllinen pakolainen -diskurssi 

rakentaa erilaista identiteettiä,  joka on osittain ristiriitainen kahteen muuhun nähden. 

Hyödyllinen pakolainen -diskurssi aktivoituu fyysisiä positiivisia ominaisuuksia kuvaa

vista kielenaineksista kuten perusteeton pakolainen -diskurssikin. Hyödyllistä pakolaista 

ei kuitenkaan merkityksellistetä epärehelliseksi.

Hypoteesini kahdesta keskeisestä, erilaisia diskursseja ylläpitävästä toimijasta ei tutki

muksessa  toteutunut  mielestäni kovinkaan  hyvin.  Perusteeton  pakolainen  -diskurssi 
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edustaa selvästi pakolaisvihamielistä kantaa. Usein myös aito pakolainen -diskurssi akti

voituu juuri pakolaisia kritisoivissa teksteissä. Pakolaisia puolustavia diskursseja esiin

tyi teksteissä huomattavasti vähemmän kuin vastustavia. Tutkimistani diskursseista vain 

hyödyllinen pakolainen -diskurssi toi säännöllisesti esille suopeampaa suhtautumista pa

kolaisiin. Siinäkin fokus on kuitenkin hyödyn tavoittelussa, ei varsinaisesti pakolaisten 

auttamisessa. Joka tapauksessa se muodostaa vastavoiman pakolaisvastaiselle näkemyk

selle. Minkäänlainen pakolaisten oma kanta ei tutkimuksessani päässyt esille. On mah

dollista,  että  pakolaismyönteisemmissä  diskursseissa  pakolaisten  kuvailu  ei  ole  yhtä 

suuressa roolissa kuin pakolaisia kritisoivissa diskursseissa, ja siksi nämä eivät adjektii

veihin ja partisiippeihin keskittyvässä tutkimuksessa nouse esille.

Tarkastelemani  diskurssit  eivät  siis  ole  ainoat,  joita  Uuden  Suomen  blogiteksteissä 

esiintyy. Katsoin niiden kuitenkin olevan keskeisimmät adjektiivien ja partisiippivalin

tojen aktivoimat diskurssit. Muut diskurssit esiintyvät huomattavasti harvemmin tai nii

tä aktivoidaan muilla kielenaineksilla kuin adjektiiveilla ja partisiipeilla. Muita kielenai

neksia tutkimalla tai aineiston erilaisella rajauksella keskeisiksi saattaisi nousta toisen

laisia  diskursseja  kuin  tässä  tutkimuksessa.  Jatkotutkimuksen  kannalta  voisikin  olla 

kiinnostavaa laajentaa tutkittavien kielenainesten kirjoa ja aineiston rajausta.
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nen-Marsh (toim.),  Kieli, diskurssi ja yhteisö.  Soveltavan kielentutkimuksen teo

riaa ja käytäntöä s. 191–218. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
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Verkkolähde

UUSI SUOMI 2016 = Uuden Suomen mediakortti.  

https://oma.uusisuomi.fi/sites/default/files/uusisuomi_mediakortti_web.pdf 

14.1.2016.



LIITE 1. Adjektiivien ja partisiippien luokittelutaulukko.

Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

kuollut X

Eurooppaan siirtyvä X

Irakista tuleva X X

bodattu X

 17-vuotias X

190 senttinen X

100-kiloinen X

20-vuotias X

isokokoinen ikäisekseen X

ulkomaalainen X

turvapaikkaa hakeva X

sellainen X

vanhempi X

seitsemäntoista[vuotias] X

aikuinen X

matkaa tekevä X

[matkaa] suunnitteleva X

nuori X

pieni X

Välimereen hukkunut X

syyrialainen X

nuori X

vahvin X

liikkeellä oleva X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Pieni pakolaislapsi, Aylan Kurdi, makaa kuolleena Turkin rannalla.

Salakuljettajien avulla Eurooppaan siirtyviä siirtolaisia on pyritty 
pelastamaan kuolemalta.

Kun nyt katson näitä Irakista (eihän siellä ole sota?) ym. tulevia 
"sotalapsia", ovat nämä bodattuja 17-vuotiaita 190 senttisiä ja 
100-kiloisia miehiä (yksinomaan) muotivaatteissa ja älykännykkä 
kourassa.

Sipilän haastattelema kertoo sosiaalisen median mukaan facebook-
profiilissaan syntymävuodekseen 1995, eli 20-vuotias?

Vähätteli tosin kertomalla että on "isokokoinen ikäisekseen"

Suomessa pyydetäänkin kuntia, yhteisöjä jopa yksityisiäkin auttamaan 
ulkomaalaisia maahanmuuttajia eri tavoin

Osa (turvapaikkaa hakeva pakolainen) saanee turvapaikan, osa ei - 
tästä ei mielestäni puhuta juuri ollenkaan.

Osa heistä lienee sellaisia maahanmuuttajia, jotka hakevat 
parempaa elämää.

Hän haastatteli nuorukaista, joka sanoi näyttävänsä vanhemmalta, 
mutta on oikeasti vain seitsemäntoista.

Sokea Reettakin näki, että mies on on aikuinen mies.

Näin ajattelevat myös matkaa tekevät tai suunnittelevat 
turvapaikanhakijat.

Turvapaikanhakijoista selkeästi suurin osa on nuoria miehiä.

Valtamedia vyörytti silmiimme kuvan pienestä Välimereen 
hukkuneesta turvapaikanhakijapojasta.

Syyrialainen insinööri Ramez myi Damaskoksessa sijaitsevan 
talonsa ja omaisuutensa, jotta pystyi maksamaan rikollisliigalle 
salakuljetuksesta Eurooppaan.

Perheet sijoittavat omaisuutensa pelastaakseen perheen 
vahvimman, joka on poikkeuksetta nuori mies.

Kun vahvin henkilö on saanut turvapaikan, tulee hän mahdollisesti 
aloittamaan perheenyhdistämisprosessin, mikäli perhe on vielä 
hengissä.

Jos liikkeellä olevilla pakolaisilla ei käytännössä olisi mahdollisuutta 
hakea turvapaikkaa kuin laittomalla maahantulolla, ei EU-mailla olisi 
moraalista oikeutta tehdä tätäkin tapaa mahdottomaksi.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

hätää kärsivä X

Suomeen tuleva X

hädänalainen X

nuori X

nuori X

vakaviin rikoksiin syyllistyvä X

kurja X

tyylikäs X

nuori X

rikastunut X

mahdollisuuden saanut X

parempi X

X

aivan todellisessa hädässä oleva X X

paremman elintason vuoksi tuleva X

Todellinen X

kehitysmaista peräisin oleva X

maahan muuttanut X

sellainen X

Irakilainen X

ahkera X

iloinen X

halpa X

alaikäinen X

syyrialainen X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Kuinka auttaa hätää kärsiviä pakolaisia

Suomeen tulevia turvapaikan hakijoita ei kuitenkaan pidä ajaa 
Turkkiin.
Edes tämä alennustila ei ole syy jättää auttamatta hädänalaisia 
ihmisiä.
Suomessa on ihmetelty nuorten miesten suurta osuutta 
turvapaikanhakijoista.

Joidenkin mielestä nuorten miesten pitäisi olla ase kädessä 
puolustamassa omaa maataan.

Vielä useampi pitäisi, jos julkisuudessakin olisi selkeät 
toimintaperiaatteet esim. vakaviin rikoksiin syyllistyvien 
turvapaikanhakijoiden karkottamisesta.

Kurjien perheiden sijasta veneissä on tyylikkäitä nuoria miehiä, 
joilla on tabletit ja älypuhelimet.

Tänne ei niinkään paljon tule kurjimpien ja köyhimpien maiden 
asukkaita vaan rikastuneita ja mahdollisuuden saaneita ihmisiä.

On myös luultavaa, että sodan ja kidutuksen vaara ei ole näille 
paremmille tulijoille niin akuutti vaara.

Eurooppaan saapuneiden pakolaisten määrä on alle 0,5% EU:n 
alueen väestöstä.

Eurooppaan saapunut

Kuinka kummassa maamme talous tulee pysymään edes tässä 
kunnossa, kun nyt tuhansittain ja jopa kymmeniä tuhansia 
turvapaikanhakijoita saapuu maahamme, osa toki aivan 
todellisessa hädässä olevia, mutta valitettavasti myös paljon 
pelkästään paremman elintason vuoksi tulevia.

silloin todelliset avuntarvitsijat saisivat sitä apua itselleenkin 
nopeammin.

"Onko kehitysmaista peräisin olevaa suurta 
maahanmuuttajajoukkoa pidettävä työttömyyden vallitessa 
voimavarana vai taakkana?"

olisi tärkeää, että tässä tilanteessa keskityttäis ehkä siihen, että 
onnistuttais integroimaan jo nyt maahan muuttaneet ihmiset 
työmarkkinoille, ennen kuin lähdetään houkuttelemaan lisää sellaisia 
maahanmuuttajia, joiden työllistymistodennäköisyys on heikko”

Pääministeri Sipilä paljasti rivienvälistä mistä tässä on osiltaan 
kysymys kuin sanoi että, hänellä on hyviä kokemuksia irakilaisista 
työntekijöinä, ahkeraa ja iloista väkeä. Halpaa myös.

Syyriasta tulleita tuona aikana on ollut 119, joista alaikäisiä lapsia 5.

Ne pelkäävät, että osa syyrialaisista pakolaisista voisi levittää 
ideologioita, jotka horjuttaisivat poliittista järjestystä.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

syyrialainen X

poliittinen X

poliittinen X

syyrialaislähtöinen X

hukkunut X

nuori X

Välimeren ylittävä X

X X

työikäinen X

paperiton X

pakomatkalla oleva X

Tutkalta kadonnut X

nuori X

oikea X

kiitollinen X

Suomeen tuleva X

nuori X

X

hätää kärsivä X

Todellinen X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

että "osa syyrialaisista pakolaisista voisi levittää ideologioita, jotka 
horjuttaisivat" meidän

poliittisille pakolaisille tapahtuu Euroopan läpi kuljettaessa 
metamorfoosi kuin Saulus Tarsolaiselle konsanaan Damaskon tiellä.

Tai sitten poliittiset pakolaiset edustavat Syyrian maltillista 
oppositiota, joka valitettavasti on jopa mainstream-lehdistössämme 
todettu ekstensionaalisesti tyhjäksi joukoksi, olkoonkin että 
poppoo elää jonkinlaista kummallista intensionaalista elämää kun 
USA:n tukemaa terrorismia Syyriassa tulee jotenkin justifioida.

sillä meillä päin virallinen totuus Syyriasta (josta suuri osa 
pakolaisista tulee; Suomessa syyrialaislähtöiset ovat tosin vielä 
vähemmistönä) on joko se

Yhä edelleen, tulkinta b justifioi, miten kaikki tulevat ovat kuin 
hukkunut pikkulapsi.

A taas todistaa, miksi nuorten miesten ensimmäinen tehtävä ei ole 
puolustaa maataan ja sen laillista yhteiskuntajärjestystä 
terrorismilta, vaan matkata Saksaan Unkarin läpi yht’äkkiä 
massoittain laumana

Välimeren ylittävä siirtolaisuus näyttää olevan samaan aikaan sekä 
taakka että rikkaus.

Suomen Perustan tutkimuksen mukaan Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja 
Keski-Aasian alueilta tulevan työikäisen väestön julkisen 
talouden vuosittainen nettovaikutus, jossa on laskettu henkilöiden 
maksamien verojen ja käyttämien palveluiden ja saamien 
tulonsiirtojen erotus, on henkeä kohden noin -10 000 euroa.

Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-
Aasian alueilta tuleva

SJ perustelee päätöstään sillä, että se haluaa helpottaa 
paperittomien turvapaikanhakijoiden matkaa Ruotsissa ja ennen 
kaikkea Ruotsista eteenpäin - Norjaan ja Suomeen.

pakomatkalla olevien ihmisten määrä on lisääntynyt tuntuvasti, mutta 
moni heistä käyttää Ruotsia vain kauttakulkumaana Norjaan tai 
Suomeen.

Tutkalta kadonneiden henkilöiden uskotaan saaneen apua 
yksityishenkilöiltä, jotta he onnistuisivat taittamaan loppumatkan 
turvallisesti Ruotsiin.

Netissä on useitakin juttuja nuorista miehistä, jotka ovat kiertäneet 
ympäri Eurooppaa.

Miten erottaa oikeat avuntarvitsijat ja pummit?

He ovat myös kiitollisia siitä, että Suomi otti aikanaan vastaan, 
silloin, kun hätä oli suurin.

Periaatteessa voisi ajatella, että Suomeen tuleva nuori väestö 
ratkaisisi ongelman, mutta en usko näin käyvän.

heikon koulutuksen ja kielitaidon omaavilla maahanmuuttajilla ei ole 
helppoa omaksua uusia työelämään tarvittavia taitoja.

heikon koulutuksen ja kielitaidon 
omaava

Se ei kuitenkaan ole tarpeeksi painava syy olla ottamatta vastaan 
hätää kärsiviä.

Todellinen turvapaikanhakija on henkilö, jota vainotaan.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

Vainottu X

erittäin kiitollinen X

tyytyväinen X

aiemmin tullut X

hyvin tyytyväinen X

hädänalainen X

semmoinen X

merenkulinen X

kutsumaton X

laiton X

Leireillä vuoroaan odottava X

tutkitusti todellinen X

X X

paperiton X

aliravittu X

yksinmatkustava X

nuori X

nuori X

27-vuotias X

uusi X

koulutettu X

nuori X

tervein X

rikkain X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Siispä, pystyn todellakin sanomaan, että jos on todella vainottu, 
luulisi että on erittäin kiitollinen ja tyytyväinen siihen, jos joku 
ilmaiseksi majoittaa, antaa ruoan ja vaatteet.

Pitää päästä suuriin kaupunkeihin, juhlimaan aiemmin tulleitten 
kavereitten kanssa.

Muutkaan maat eivät salli ”vapaata liikkuvuutta” kuin omille 
kansalaisilleen, todellista turvapaikkaa hakemaan tulevien luulisi 
olevan hyvin tyytyväisiä siihen, mitä heille osoitetaan, eikä 
ensimmäiseksi lähteä vaatimaan päästä kaverien luo 
suurkaupunkiin.

koko maailman hädänalaisia ihmisiä.

Että semmoisia äitejä jotka sitten vaativat että Suomen 
rajavartiolaitos olisi heitä pelastamassa ja heistä vastuussa.

Välimerelliset eivät olekaan vanhaa merenkulista kansaa.

kutsumattomat vieraat lasketaan sisälle, kunhan heille laitetaan ensin 
erikseen kutsu, eli että he eivät vaatimalla tule, vaan kutsuttuina.

On jo käynyt ilmi, että varsinkin Välimeren yli Eurooppaan pyrkivät 
laittomat siirtolaiset tulevat suurelta osin Afrikan maista, joissa ei 
vallitse sotatila, vaan tulijoiden motiivina on ensi sijassa paremman 
elämän tavoittelu.

Leireillä vuoroaan odottavat, tutkitusti todelliset pakolaiset joutuvat 
yhä huonompaan asemaan odottaessaan pääsyä 
kiintiöpakolaisiksi.

Suomessa henkilöpapereiden kanssa maahan tullut 
turvapaikanhakija voi aloittaa työt kolmen kuukauden ja paperiton 
kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

henkilöpapereiden kanssa maahan 
tullut 

Mutta aliravittujen lasten elämän se lopettaa.

Silmiinpistävä erikoisuus tässä oli se, että suurin osa heistä oli 
yksinmatkustavia, nuoria miehiä Bagdadista ja että heillä oli aina 
lähes sama kertomus rekisteröinnin yhteydessä.

Kuten tiedämme, Kemiin on tullut elokuun lopusta lähtien paljon 
nuoria miehiä, jotka eivät ole kotoisin Syyriasta...ja lisää lienee 
tulossa, nykyisen pakolaisaallon "imussa"

Siinä 27-vuotias Osama Ahmed kertoo, että "tämähän on kultainen 
tilaisuus"!

kuulkaako Oulun poliisilaitokselle lappaa koko ajan uusia ihmisiä, 
pakolaisia.

Non monet ihan koulutettua väkeä, niitä ihmisiä ei saa pilata, ei 
milhän tekosyyllä, meän on hoijjettava se niitten alkkuun pääsy, net 
jää kuitenki tänne.

Nuoria muslimeita ei pidä eristää tai leimata

jossa EU:n alueelle pääsevät etupäässä terveimmät ja rikkaimmat 
miehet.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

kurjin X

köyhin X

sairas X

kristitty X

paperiton X

tänä päivänä saapunut X

peruskouluikäinen X

aikuinen X

soan ja hädän jaloista tullut X X

outo X

uusi X

uusi X

etelästä matkannut X

komission tarjoama X

kielteisen päätöksen saanut X

myönteisen luvan saanut X

laiton X

kansainvälistä suojelua tarvitseva X

kielteisen päätöksen saanut X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Kurjimmat, köyhimmät, sairaat, lapset, naiset ja vanhukset jäävät 
hyvin pitkälti pakolaisleireille tai pahimmillaan konfliktialueille.

Nykyisessä asenneilmastossa ja tilanteessa uskoisin Suomen pystyvän 
ottamaan huomattavankin määrän erityisesti kristittyjä pakolaisia 
Suomeen.

Noin puolet hakijoista ovat paperittomia riippuen siitä mitä lasketaan 
virallisiksi henkilöpapereiksi ja mitä ei.

Turvapaikanhakijoiden suuri määrä on yllättänyt kaikki ja tämä on 
johtanut siihen, että tänä päivänä saapuneiden 
turvapaikanhakijoiden päätös turvapaikasta saadaan käsiteltyä 
keskustelutilaisuudessa olleen poliisiviranomaisen mukaan noin 
kahdessa vuodessa.

Hätämajoitustilojen apulaisjohtajan mukaan tiloissa on tällähetkellä 
noin 70 turvapaikanhakijaa, joiden joukosta ei löydy esimerkiksi 
peruskouluikäisiä lapsia, vaan ainoastaan aikuisia ihmisiä.

Homma oli harjotus jokunen aika sitte, ennen tätä kansainvaellusta ja 
siinä harjotuksessa soan ja hädän jaloista tulheet pakolaiset näytti 
konkreettisesti, mitä on, ko tulhaan ihan viehraasseen maahan 
kauheitten matkakoettelemusten ja pelkojen kautta pakomaan 
viranomaisten tykö.

Ja sitte, met kyselemä, mitä net täälä pelkää ja miksi non niin outoja. 
Net oottaa ja jonottaa eikä tajua meän tapoja tai ainaki non 
menettänheet kotimaansa, kotinsa ehkä omaisensa, no paljon 
kuitenki.

Ei mithän asukastillaisuuksia ja puolivillasia Ylen uutisia, minkälaisia 
persoonia sieltä on tullu, vaan hyviä järkeviä tekoja, non jo täällä, 
tuhannet uuet pakolaiset.

Satamäärin siellä ja yhteensä tuhansia uusia pakolaisia.

Svenska Dagbladet on haastatellut tukholmalaisessa moskeijassa 
etelästä matkanneita pakolaisia, joista monet ovat todellakin vain 
läpikulkumatkalla Suomeen.

Toki ymmärrän, että päätöksessä ei ollut lainkaan kyse komission 
tarjoamista turvapaikanhakijoista, vaan toimivaltasuhteista unionin 
sisällä.

-Suomen tulee solmia kielteisen päätöksen saaneiden 
turvapaikanhakijoiden osalta palautussopimukset Irakin ja 
Afganistanin kanssa muiden Pohjoismaiden tavoin.

vasta sen jälkeen myönteisen luvan saaneet turvapaikanhakijat 
siirrettäisiin jäsenmaihin.

Laittomista maahantulijoista tulee tunnistaa nopeasti kansainvälistä 
suojelua tarvitsevat ja muut on palautettava tilanteesta riippuen 
lähtö- tai kauttakulkumaihin.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutettiin kuluneen kesän 
aikana ja on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni hakija - 
erityisesti kielteisen päätöksen saanut - ohjautuu tähän 
järjestelmään



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

EU:n ulkopuolelta tuleva X

törkeisiin rikoksiin syyllistynyt X

yleiselle järjestykselle vaarallinen X

myönteisen oleskeluluvan saanut X

myönteisen oleskeluluvan saanut X

turha X

Todellinen X

varakkain X

kyvykkäin X

kaikkein huonoimmassa osassa oleva X

Irakilainen X

haastateltu X

haastateltu X

irakilainen X

Eilen tullut X

rekisteröimätön X

X X

Hengenvaarassa oleva X

hädänalainen X

potentiaalinen X

Eurooppaan saapuva X

Suomeen kuluvana vuonna saapunut X

Terve X

yritteliäs X

opportunistinen X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

- EU:n ulkopuolelta tulevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, 
rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten 
henkilöiden maasta poistumista nopeutetaan.

myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu 
asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, vaan heillä on 
oma kotouttamisjärjestelmä.

- On myös varmistettava, että kaikki myönteisen oleskeluluvan 
saaneet turvapaikanhakijat osallistuvat kotouttamistoimiin.

Sillä saadaan turhat hakijat pois maasta ja tilaa todellisille turvan 
hakijoille.

Ihmiset lähtevät pois "turvasta": varakkaimmat ja kyvykkäimmät 
(osa ohittaa leirit kokonaan) Eurooppaan ja kaikkein 
huonoimmassa osassa olevan palaavat Syyrian siinä toivossa

Ylen iltauutisissa haastateltiin eilen Irakilaisia pakolaisia jossain 
matkalla Euroopan  halki kohti pohjoista.

Koko haastatellun pakolaisen tarina oli, kuin ulkoa opittu läksy.

ja kuten em. haastateltu irakilainen "pakolainen" sanoi, "Suomessa 
perheen yhdistäminen käy helposti"?

Eilen tullut turvapaikanhakija saa päätöksen noin kahden vuoden 
kuluttua.

Maanteillämme on rekisteröimättömiä turvapaikanhakijoita 
päiväkausia.

Euroopassa papereitta vaelteleviin ihmisryhmiin kuuluvia 
henkilöitä, on nähdäkseni hieman harhaanjohtavaa kutsua heitä 
yleistäen pakolaisiksi.

papereitta vaelteleviin ihmisryhmiin 
kuuluva

Hengenvaarassa olevia ihmisiä tulee auttaa

hädänalaisia syyrialaisiahan me täällä Suomessakin 
maahantulijoissa autamme.

Tilanne lienee joissain Euroopan muissa maissa hyvin erilainen ja 
jopa valtaosa potentiaalisista turvapaikanhakijoista saattaa olla 
Syyriasta.

– sillä vaikka Eurooppaan saapuvat turvapaikanhakijat antavat toki 
maailman pakolaiskriisistä väärän kuvan, niin pelkästään Euroopan 
tilannetta tarkastaltessa kuvahan on täysin oikea - Helsingin 
sanomien artikkelissa elokuulta kerrotaan Suomeen kuluvana 
vuonna saapuneiden turvapaikanhakijoiden olleen 78 prosenttisesti 
miehiä.

Tässä asiassa toisin ymmärrän näitä ilmeisesti pääosin terveitä ja 
yritteliäitä miehiä hyvin.

Ihminen on opportunistinen eläin.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

parhaassa iässä oleva X

syyrialainen X

hyväkuntoinen X

parhaassa iässään oleva X

maansisäinen X

saapunut X

sodasta kärsivä X

hädänalainen X

saapunut X

Suomeen päässyt X

tietoinen X

tietoinen X

17-vuotiaaksi itseään väittänyt X

irakilainen X

Kyseinen X

vanhempi X

rikollispiirejä lähellä liikkunut X

X

juuri Suomeen Ruotsista saapunut X

tuntemattomaksi jäänyt X

nuori X

X X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Summa summarum: Suomeen siis tulee kuluvana vuonna tuhansia, 
jopa kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita, jotka ovat pääosin 
parhaassa iässä olevia miehiä, selvästi yli puolet heistä ei lopulta 
ole pakolaisia lainkaan, eikä juuri kukaan ole syyrilainen.

Kuvatussa järjestelmässä turvaan pääsisivät paremmin myös naiset ja 
lapset, eivät vain hyväkuntoiset parhaassa iässään olevat miehet, 
nuo sukulaissieluni.

Ja maansisäiset pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet 
jättämään kotinsa, mutta eivät ole lähteneet kotimaasta.

Mediamaailma laidasta laitaan on antanut vaikutelman, että 
turvapaikanhakijoiden määrä vaan kasvaa kasvamistaan niin, että 
tyhjät rakennukset ympäri Suomen täytetään  nyt näillä 2400 
kiintiöpakolaisella ja saapuneilla turvapaikanhakijoilla, joiden 
määräksi on arviotu jopa kymmeniä tuhansia vuodessa.

Ainoa asia, mikä ensin kuitenkin on hoidettava, on sodasta kärsivien 
hädänalaisten pakolaisten auttaminen.

Mediamaailma laidasta laitaan on antanut vaikutelman, että 
turvapaikanhakijoiden määrä vaan kasvaa kasvamistaan niin, että 
tyhjät rakennukset ympäri Suomen täytetään  nyt näillä 2400 
kiintiöpakolaisella ja saapuneilla turvapaikanhakijoilla, joiden 
määräksi on arviotu jopa kymmeniä tuhansia vuodessa.

Lainoppineet ovat todenneet, että Suomeen päässeelle 
turvapaikanhakijalle on myönnettävä turvapaikka, jos hän on joutunut 
vainon tai syrjinnän kohteeksi kotimaassaan.

Suurella todennäköisyydellä pakolaiset ovat tietoisia pakomatkan 
valtavista uhista, kuten siitä että monet ennen heitä samoille reiteille 
lähteneistä ovat päätyneet meren pohjaan tai salakuljettajien 
saaliiksi.

Kuoleman rajoille vievän pakomatkan lisäksi he mitä luultavammin 
ovat tietoisia myös siitä, että maat joista he hakevat turvaa tekevät 
yhä enemmän päätöksiä pakolaisten tappioksi.

Poliittisten päättäjien tietopohjan ohuuden, pääministerinkin osalta 
( tai lähinnä avustajien osalta ), kertoo konkreettisesti hänen 
keskustelunsa 17-vuotiaaksi itseään väittäneen irakilaisen Fahad 
Firas'in kanssa.

Kyseinen nuorukainen osoittautui vanhemmaksi, rikollispiirejä 
lähellä liikkuneeksi eurooppamatkaajaksi.

Helsingin aseman liepeillä haastateltu, juuri Suomeen Ruotsista 
saapunut irakilainen päivitteli aseiden saannin vaikeutta täällä.

Helsingin aseman liepeillä 
haastateltu

Hehän tappoivat koko sukuni, sanoo tuntemattomaksi jäänyt nuori 
mies.

Afrikasta, tanssin ja musiikin kehdosta tulleiden pakolaisten tanssi 
täyttää auditorion liikunnollaan, rytmillään, äänillään ja eleillään.

Afrikasta, tanssin ja musiikin 
kehdosta tullut
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Positiivinen
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Status

Liikkuvuus

M
uu

Turkin rannikolle huuhtounut X

menehtynyt X

kiskoilla makaava X

huippukoulutettu X

itkevä X

surkutteleva X

todellinen X

sotaa ja kauhua pakeneva X

tervetullut X

yksittäinen X

maahan pyrkivä X

syyrialainen X

irakilainen X

Tornioon matkalla ollut X

laiton X

tervetullut X

rantahietikolla makaava X

aito X

vainotuiksi tuleva X

kohtalaisen hyvin toimeentuleva X

viisumiton X

paperiton X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Ketäpä enää kiinnostaa tietää, mistä syystä Turkin rannikolle 
huuhtounut menehtynyt pikkupoika veden varaan joutui.

Lisäksi saimme nähdä riipivän kuvan siitä, miten poliisit yrittivät tarttua 
kiskoilla makaavaan perheeseen.

Erityisen moitittavaa käytöstä tämä on huippukoulutetuilta yksilöiltä, 
joita nämä kuulemma kaikki ovat.

Media välittää ahkerasti kuvaa itkevistä ja surkuttelevista 
vaeltajista, joilla on mitä ilmeisimmin elämisen perustarvike loppu.

Sellaiset turhat luksustuotteet, kuten vesi ja muona ei todellisille 
hädänalaisille kelpaa.

Liian tiukka maahanmuuttopolitiikka on tarkoittanut sitä, että sotaa ja 
kauhua pakenevien ihmisten on turvauduttava entistä enemmän 
rikollisten salakuljettajien armoille.

[Eilen televisiossa oli mainos konserttiin turvapaikanhakijoiden 
hyväksi, Ympäri Eurooppaa ihmiset keräävät tavaroita ja osoittavat 
mieltään sanoen,] että turvapaikanhakijat ovat tervetulleita.

Mitä mieltä  pakolaisvirtojen yksittäiset edustajat ovat, kun heidät 
ensin kutsutaan, ja sitten pyydetäänkin kiltisti odottamaan maan 
rajoilla?

Saksa pyrkii palaamaan hallittuihin ja tavanomaisiin menettelyihin, 
joilla maahan pyrkiviä ihmisiä pystytään ohjaamaan tasaisemmin.

Valtaosa turvapaikanhakijoista koostuu syyrialaisista ja irakilaisista 
miehistä, mutta paikalle on saapunut myös joitakin lapsiperheitä.

Haaparannan poliisi ei ole tehnyt elettäkään pysäyttääkseen ja 
rekisteröidäkseen Tornioon matkalla olleet turvapaikanhakijat.

Onko näin että laittomat maahanmuuttajat Euroopassa osoittaa 
suvaitsemattomuutta ja vihaa koska heillä on hankala tilanne tai sota 
omassa kotimaassaan?

Pakolaiset ovat tervetulleita kuten Ruotsiin, Saksaan ja Suomeen, 
 joista turvapaikan saa lähes varmuudella.

Esimerkiksi rantahietikolla makaavan lapsen ruumis on omiaan 
nostamaan tämän näkökulman esiin ja vahvistamaan sitä.

Kovin moni vaikuttaa uskovan, että pakolaiset eivät voi olla aitoja 
pakolaisia koska heillä on älypuhelimia ja mm varaa maksaa 
salakuljettajille matkastaan.

Tämä saattaisi olla mielekäs kommentti jos puhuttaisiin köyhyyttä 
pakenevista, mutta ei sotapakolaisista eikä vainotuiksi tulevista 
ryhmistä.

Varsin monet pakolaisista on ollut kohtalaisen hyvin 
toimeentulevia ennen kriisejä, kuten ISISin aluelaajennuksia.

Toisin kuin viisumittomat ja paperittomat pakolaiset, nämä 
taistelijat voisivat istuutua ensimmäiseen Turkista lähtevään 
lentokoneeseen ja pian he olisivat toisella puolella Eurooppaa.
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nuori X

Eurooppaan tuleva X

nuori X

nuori X

nuori X

tänne hakeutuva X

Eurooppaan saapuva X

nuori X

Välimeren ylittävä X

sudanilainen X

somalialainen X

nigerialainen X

eritrialainen [sic] X

Syyriasta tuleva X X

Tukholmaan saapuva X

Tukholmaan saapunut X

hädänalainen X

tyytyväinen X

maantiellä taivaltava X

bussista laskeutuva X

rautatieasemilla ruuhkassa etenevä X

nuori X

siisti X

sileäposkinen X

hyvinvoivan näköinen X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Sitten on vielä tämä nuoret miehet -argumentti.

Valtaosa Eurooppaan tulevista pakolaisista on nuoria miehiä. Se 
on monen mielestä ongelma.

Miksi sitten ihmettelette, että matkalle lähtee nuoria miehiä?

Lisäksi muistuttaisin vielä, että myös nuorilla miehillä pitää olla 
ihmisoikeudet, myös oikeus elämään.

Suomessa ja Euroopassa ollaan tällä hetkellä shokissa tänne nyt 
hakeutuvien ihmisten määrästä.

Mitä tulee Eurooppaan saapuviin pakolaisiin joista suurin osa on 
miehiä, niin Euroopan pitää tässä pelata korttinsa oikein, aloittaa 
heidän kotouttamisensa heti ja antaa heille mahdollisuus tehdä työtä, 
sillä Euroopan väestö vanhenee ja täällä tarvitaan 
lähitulevaisuudessa lisää nuorta väkeä.

Valtaosa Välimeren ylittävistä turvapaikanhakijoista tulee Italiaan ja 
Kreikkaan.

Ermias Ghermay houkuttelee erityisesti sudanilaisia, somalialaisia, 
nigerialaisia ja eritrialaisia henkilöitä hyppäämään salakuljettajien 
rekkoihin, jotka kuljettavat heidät Libyaan.

”Obaman hallinto on huolissaan siitä, että terroristit voivat käyttää 
Syyriasta tulevia pakolaisvirtoja soluttautuakseen Eurooppaan tai 
Yhdysvaltoihin, [mikä vauhdittaa varovaista seulontaa, National 
Intelligence`n johtaja James Clapper sanoo.”]

Yhä useampi Tukholmaan saapuvista pakolaisista kieltäytyy 
anomasta turvapaikkaa Ruotsista.

DN:n mukaan useat Tukholmaan saapuneista pakolaisista haluavat 
jatkaa edelleen Suomeen, jonka he uskovat myöntävän helpommin 
turvapaikan.

Rikollisuuden määrittelykin on lähtökohtaisesti vaikeaa; missä kulkee 
hädänalaisten ihmisten, naisten, miesten, lasten, auttamisen ja 
lainrikkomisen raja?

Mitä pahaa tässä on, varsinkin, jos maksaja kaikesta huolimatta 
tekee sen vapaan tahdonilmaisun tuloksena, ja tietää tekee, ja on 
lopputulokseen tyytyväinen, ja jopa kiittää ”auttajaansa”?

Moni on havainnut, miten maantiellä taivaltavat, bussista 
laskeutuvat ja rautatieasemilla ruuhkassa etenevät 
maahantulijat ovat nuoria, miehiä, ennen kaikkea miehiä, ja siistejä, 
tukka hyvin, iPadit latingissa, sileäposkisia, hyvinvoivan näköisiä 
uudennäköisissä adidaksissaan…
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markkinavoimien valitsema X

maksukykyinen X

maksanut X

kutsumaton X

myönteisen päätöksen saanut X

Suomeen tuleva X

Eurooppaan pyrkivä X

perusteeton X X

perusteeton X X

laiton X

muita kautta pyrkivä X

uusi X

Suomeen tullut X

Suomeen tullut X

[Suomeen] tuleva X

viime viikkoina tullut X

noin 25-40 vuotias X

Hädänalainen X

tänne saapuva X

hyväkuntoinen X

perusteeton X X

rikollinen X

kielteisen päätöksen saanut X

myönteisen luvan saanut X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Ovatko he kaikki markkinavoimien valitsemia, maksukykyisiä 
tulijoita?

Avointen ovien Eurooppaan kaikilla maksaneilla matkaajilla on ovi 
auki.

Maassamme siis vaeltelee kutsumattomia ulkolamaalaisia, erikoisen 
paljon irakilaisia etsien mielestään parasta paikkaa, jossa vasta 
jättävät turvapaikkahakemukseensa.

Vastaanottokeskukset eivät pelkästään riitä, sillä myönteisen 
päätöksen saaneet turvapaikanhakijat täytyy myös asuttaa.

[Yhtäältä ollaan tuohtuneita hallituksen palkansaajiin kohdistamista 
toimista,] ja toisaalta ollaan huolestuneita Suomeen tulevasta 
pakolaistulvasta.

Kesän aikana kriisialueilta Eurooppaan pyrkivien pakolaisten määrä 
ja heidän tosiasiallinen hätänsä on ylittänyt ennakkoarviot, ja 
tuijoiden virta ulottuu nyt Suomeen asti.

Lisäksi pikaisesti käännytettäisiin perusteettomat hakijat.

Perusteettomat hakijat käännytetään ja tarvittaessa kuljetetaan pois.

Milloin tämä ei ole mahdollista tai raja yritetään laittomasti on 
laittomat maahantulijat vangittava.

Ongelmalliseksi jää edelleen se saadaanko veneet, laivat ja muita 
kautta pyrkivät pakolaiset enää jäämään Euroopan ulkopuolelle 
odottamaan - [Saksa kun ehti syyrialaiset jo kutsua.]

Ylen uutisten toimittajan mukaan Ruotsissa on suomalaisia demareita 
opastamassa uutta siirtolaistulvaa Suomeen.

Juuri äsken MTV3 kympin uutisissa (14.9.2015) Suomeen tullut 
”pakolainen” sanoi: ”lähdimme, koska siellä oli niin surkeaa ja 
köyhää”!

Kuinka suuri osa Suomeen tulleista ja tulevista ”pakolaisista” on 
ollut tai on oikeasti todellisen turvapaikan tarpeessa?

Mitä ja miksi EU-maihin (mm. Suomeen) viime viikkoina tulleet noin 
25-40 vuotiaat miehet ovat todellisuudessa pääasiassa paenneet 
”turvapaikan tarpeeseen” vedoten?

Hädänalaisia ihmisiä on autettava [ja se pitäisi tehdä mahdollisimman 
tehokkaalla ja kestävällä tavalla.]

Koska maassamme on hyvin toimiva yleinen asevelvollisuus, 
voisimme huolellisesti kouluttaa tänne saapuvista hyväkuntoisista 
miehistä ja naisista 1-2 mekanisoitua prikaatia.

[Turvapaikan hakeminen ja suojelun tarpeen määrittely voitaisiin tehdä 
alokasajan puitteissa,] jona aikana myös perusteettomat tai rikolliset 
hakijat todennäköisimmin jäisivät pois.

Suomen tulee solmia kielteisen päätöksen saaneiden 
turvapaikanhakijoiden osalta palautussopimukset Irakin ja 
Afganistanin kanssa muiden Pohjoismaiden tavoin.

[Suomi kannattaa sitä, että Etelä-Eurooppaan (tai EU:n ulkopuolelle) 
perustetaan vastaanottokeskuksia, joissa turvapaikkahakemukset 
otetaan vastaan, käsitellään ja vasta] sen jälkeen myönteisen luvan 
saaneet turvapaikanhakijat siirrettäisiin jäsenmaihin.
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laiton X

kansainvälistä suojelua tarvitseva X

rajat jo ylittänyt X

laiton X

Lähi-idästä tuleva X X

tervetullut X

työperäinen X

kouluttamaton X

lukutaidoton X

nuori X

nuori X

ties minkälainen X

köyhin X

sairain X

nuori X

nuori X

turvapaikan saanut X

työtön X

nykyinen X

kasvoton X

uusi X

uusi X

uusi X

veres X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Laittomista maahantulijoista tulee tunnistaa nopeasti kansainvälistä 
suojelua tarvitsevat ja muut on palautettava tilanteesta riippuen 
lähtö- tai kauttakulkumaihin.

Väärin ajoitut ja kohdennetut toimet tulevat yleensä kalliimmiksi, 
kuten se, että poliiseja lähetetään jäljittämään eri puolilta maata rajat 
jo ylittäneitä laittomia maahanmuuttajia.

Lähi-idästä tuleville turvapaikanhakijoille jaetaan tietoa siitä, miten 
Suomeen pääsee.

Syyrialaiset ovat kyllä tervetulleita esimerkiksi Saudi-Arabiaan 
työperäisinä maahanmuuttajina, mutta erilaisen tarkoitusperänsä 
vuoksi tätä ei voida verrata siihen humanitääriseen apuun, jota 
Euroopan unionin jäsenmaat ovat syyrialaisille osoittaneet ja 
edelleen osoittavat.

Eli käytännössä aina, kun tänne otetaan kriisialueilta 15 000 
kouluttamatonta ja  lukutaidotonta pakolaista, niin silloin 
kriisialueelle syntyy yli 15 000 köyhää ja kouluttamatonta tilalle.

Hän ihmetteli miksi pakolaisista suuri osa on nuoria miehiä ja totesi 
että heidän pitäisi olla taistelemassa kotimaissaan.

Jos joku vielä ihmettelee miksi nuoria miehiä ähtee pakoon naisia ja 
lapsia enemmän, niin tässä on artikkeli aiheesta:

Sieltä on tulossa ties minkälaisia ihmisiä maankiertäjiksi.

Pakolaisleireillä odottavat kiltisti vuoroaan ne, jotka ovat kaikkein 
köyhimpiä ja sairaimpia, kun taas salakuljettajien avulla 
Eurooppaan kiilaavat jonon ohi kaikkein rikkaimmat ja röyhkeimmät.

Uskallan sanoa heitä röyhkeiksi siksi, että he eivät useinkaan ole 
joutuneet vielä jättämään kotejaan kuten pakolaisleireille päätyneet, 
vaan yleensä joku perheen nuorista miehistä maksetaan 
salakuljettajien mukana Eurooppaan sillä välin kun muu perhe 
odottelee kotona turvapaikka- tai oleskelulupapäätöstä ja sitä 
seuraavaa perheenyhdistämispäätöstä.

Sen sijaan vielä kotonaan asuvat ja työskentelevät pystyvät 
lähettämään nuoret miehensä suoraan Eurooppaan.

MOT-ohjelman mukaan Suomi maksaa turvapaikan saaneelle 
perheelle, jossa on kaksi työtöntä aikuista ja kolme lasta, yhteensä 
2283 e/kk, [mikä on enemmän kuin missään muussa maassa.]

Aika moni nykyisistä turvapaikanhakijoista valitsisi varmaankin 
mieluummin jatkaa elämäänsä kotonaan kuin pakolaisleirillä, eli 
turvan tarve ei yhtäkkiä olisikaan enää niin akuutti.

Ideaan liittyy sellainen kehittely, että pakolaisiksi oikeasti todetut eli 
pakolaisleirien asukkaat voisivat hakea suoraan tiettyyn maahan sen 
sijaan että he ovat vain kasvotonta massaa, josta arvotaan yksi 
yhteen maahan ja toinen toiseen maahan.

Kannatan 500 000 uuden maahanmuuttajan ottamista Suomeen

[Kyllä, luitte aivan oikein:] kannatan puolen miljoonan uuden 
maahanmuuttajan (nettomaahanmuutto) ottamista Suomeen 
parinkymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suomi tarvitsee lisää uutta verestä väkeä myös turvallisuussyistä: 
[väestöpohjaltaan pieni maa on aina helpompi hotkaista].
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maassa jo työskentelevä X

X

X

Syyriasta ja Irakista tänne saapunut X X

Syyriasta ja Irakista saapuva X X

tuleva X

hädänalainen X

oikea X

oikeutettu X

uusi X

Välimeren takaa tuleva X

pahempi X

nuori X

nuori X

Suomeen tullut X

nuori X

yksin matkustava X

afrikkalainen X
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Ja maassa jo työskentelevät maahanmuuttaneet voivat toimia 
humanitaarisesti saapuville hyvinä esimerkkeinä siitä, miten 
maahan voi kotoutua.

Toinen asia on sitten se, jos Syyrian ja Irakin tilanteen vuoksi 
maahamme saapuneet ihmiset jäävät tänne pysyvästi.

Syyrian ja Irakin tilanteen vuoksi 
maahamme saapunut

Ja lisäksi pitää muistaa se, että Suomeen humanitaarisista syistä 
saapuva maahanmuuttaja on ihminen perheineen.

Suomeen humanitaarisista syistä 
saapuva 

Tällä hetkellä pelkään sitä, miten Syyriasta ja Irakista tänne 
saapuneiden turvapaikanhakijoiden vastaisuudessa käy, mikäli he 
jäävät maahamme pakolaisina, niin kuin on hyvin todennäköistä.

Syyriasta ja Irakista saapuvien turvapaikanhakijoiden huomattavan 
määrän vuoksi menettely saattaa vaatia sitä, että osa 
turvapaikanhauista hoidetaan keskitetysti jopa muualla kuin EU:n 
sisällä.

[Näin kaikki toimijat saisivat asioista realistisen kuvan, jonka antamista 
lähtökohdista käsin voitaisiin alkaa rakentaa] tapoja ja menettelyjä 
auttaa tulevia turvapaikanhakijoita.

Sanon nyt heti alkuun, että hädänalaista ihmistä tulee auttaa.

Pahinta on, että tästä hallitsemattomasta tilanteesta kärsivät ne 
oikeat pakolaiset, jotka täyttävät pakolaisuuden kriteerit ja ovat 
oikeutettuja suojaan.

Uuden tulijan on ymmärrettävä, että se minkä hän nyt näkee kauniina 
ja hyvinvoivana ympärillään, [on samalla tavoin, kuin oma kotimaa, 
rakennettu vuosisatojen aikana, johon on liittynyt sotia, miehitystä, 
kuolemaa ja kärsimystä.]

[Kirjan ei tarvitse olla paksu, 50-100 sivua riittää, mutta se ei saa olla 
tavanomainen historian kirja], sillä Välimeren takaa tulevat 
pakolaiset elävät enemmän tunteiden kautta, kuin asiatiedon tai 
lukujen kautta.

Pakolaisia on kuitenkin vielä toinen PAHEMPI ryhmä, jonka 
pakolaisuus jää näiden miljoonien varjoon [„suvakkien“ ja „nuivien“ 
käyttäessä kaiken voimansa taistellessaan maahanmuuttajien 
kohtalosta ja oikeutuksesta olemassaoloonsa.]

[Keskiviikon puheessaan hän myös vastasi ehkä useimmin esitettyyn 
kysymykseen:] miksi pakolaisten enemmistö on nuoria miehiä. 
Vahvimmat lähetetään ensin,  sanoi  pääministeri. Lisäksi juuri 
nuorilla miehillä on konfliktialueilla suuri riski joutua 
pakkorekrytoiduksi terroristijärjestö ISISin riveihin.

Nyt on aika jatkaa vuoropuhelua  Suomeen tulleiden 
turvapaikanhakijoiden ja kansalaisten välillä.

Kun lukematon määrä nuoria miehiä saapuu outoon paikkaan ja 
joutuu, toimettomana, odottamaan turvapaikkapäätöstä suurissa 
vastaanottokeskuksissa syntyy ongelmia, erityisesti niille harvoille 
naisille, jotka joutuvat odottamaan samoissa tiloissa.

Monet pakolaismiehet suhtautuvat naisiin jo lähtökohtaisesti 
ylimielisesti ja erityisesti yksin matkustaviin naisiin kuin vapaasti 
liikkuvaan riistaan

Neljätoista albanialaista joutui äsken vankilaan kun olivat lyöneet 
kaksi afrikkalaista turvapaikanhakijaa sairaalakuntoon.



Sanaluokkajakauma

Pakolaisia kuvaavat adjektiivit

Adjektiivien luokittelu

Fyysinen Henkinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Positiivinen

N
egatiivinen

Kansallisuus

Status

Liikkuvuus

M
uu

Muhamettilaisista maista tuleva X X

X

maahan tuleva X

irakilainen X

laittomasti oleskeleva X

sodasta kärsivä X

sotien takia tänne tullut X

[sotien takia tänne] tuleva X

liikkeelle lähtenyt X

kutsumaton X

paperiton X

paperiton X

Ruotsista tuleva X

telkkarissa haastaltu X

Suomeen saapuva X

Lähi-idästä tuleva X X

tunnistamaton X

rekisteröitymätön X

nuori X

todellinen X

apua tarvitseva X

alueelleen tuleva X

laiton X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Muhamettilaisista maista tulevia pakolaisia on verrattu paljon 
Karjalasta evakuoituihin suomalaisiin.

Tämän myötä kannattaa myös jo viimein alkaa uskoa, että 
huomattava osa Suomeen tulijoista on ns. elintasopakolaisia, eikä 
suinkaan sodan jaloista ja rintamien alta pakoon lähteneitä.

sodan jaloista ja rintamien alta 
pakoon lähteneitä

Samaan tapaan pitäisi maahan tulevilla pakolaisilla olla jonkin sortin 
terveystarkastus, [jolla varmistuttaisiin, että ei ainakaan mitään 
yllättävää epidemiaa ei tule maahan.]

Irakilaisten nuortenmiesten oikeus tulla maahamme - sitä ei ole

Ruotsilla on VELVOLLISUUS rekisteröidä alueellaan laittomasti 
oleskelevat kolmannen maan kansalaiset ja näillä on 
VELVOLLISUUS rekisteröityä siellä.

Olen edelleenkin sodasta kärsivien pakolaisten auttamisen 
kannalla.

kaikki nyt sotien takia tänne tulleet ja tulevat pakolaiset (kiintiö) 
otetaan tänne vain tilapäisesti niin kauan kun hätätila  vallitsee.

Arviot liikkeelle lähteneen pakolaistulvan laajuudesta kasvavat 
päivä päivältä.

Kutsumattomia, paperittomia muukalaisia tulee bussilasteittain 
kontrolloimattomasti maahamme.

[Kantaa ei ole otettu siihen vaikka on yleisessä tiedossa], että Ruotsi 
lähettää paperittomia ihmisiä Suomeen ja vauhti kiihtyy...

Lisäksi Ruotsi on turvallinen maa eli Ruotsista tulevat 
kolmansienmaiden kansalaiset jotka turvapaikkaa hakevat voidaan 
käännyttää Ruotsiin takaisin [ja voimme olla varmoja, että näiden 
ihmisten oikeuksia kunnioitetaan Ruotsissa.]

Poikkeuksetta kaikki telkkarissa haastallut pakolaiset ovat 
kertoneet, että Suomessa saa helposti turvapaikan ja 
perheenyhdistäminen on helppoa.

Tänään on kerrottu, että Suomeen saapuvien irakilaisten määrä 
saattaa pian olla 1000 henkeä vuorokaudessa.

Lähi-idästä tulevia ihmisiä vaeltaa tunnistamattomana ja 
rekisteröitymättämänä satamäärin - ennen pitkää tuhatmäärin - 
ympäri Suomea.

Tieto Suomen avoimista ovista herätti kaikki nuoret miehet 
lähtemään kohti luvattua maata.

Mutta missä ovat lapset, missä ovat naiset, missä ovat todelliset 
apua tarvitsevat pakolaiset?

Raja-asemat voisivat olla kiinni, kunnes kriisi on ohi, tai Ruotsi aloittaa 
alueelleen tulevien pakolaisten rekisteröinnin.

Ensitöikseen Ruotsin suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun siitä, että 
se kuljettaa laittomia maahanmuuttajia Suomeen.
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tuleva X

hädässä oleva X

potentiaalinen X

toivottava X

erilainen X

uusi X

Irakista Tornioon tuleva X X

irakilainen X

lähtörahoilla lahjottu X

onnellinen X

hengenvaarassa oleva X

aktiivinen X

korkeasti koulutettu X

kielitaitoinen X

kutsumaton X

shengen-alueelle tuleva X

X X

turvapaikkaa hakeva X

uusi X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Suomeen tulevat ihmiset ovat kertoneet, kuinka he ovat maksaneet 
matkastaan rikollisjärjestöille.

Kaikki ymmärrämme, että hädässä olevia ihmisiä pitäisi auttaa, se 
lukee jo kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen perustuslaissa.

["Kun Lähi-idän maat ovat ns.arabikevään jälkeen joutuneet 
 hallitsemattoman väkivallan kierteeseen,] tämä on entisestään 
kiihdyttänyt muuttoliikettä, jossa potentiaalisia lähtijöitä on miljoonia.

Ikävä kyllä tämä joukko ei yleisesti ottaen täytä toivottavien 
siirtolaisten kriteerejä, vaan muodostaa vastaanottajamaille 
välittömästi taakan ja pitkällä tähtäyksellä sosiaalisen ongelman.

Tiedämme kulttuuriltaan erilaiset tulokkaat ovat omiaan 
rikastuttamaan uusien kotimaidensa kulttuuria, mutta ongelma 
syntyy, kun heitä on liian paljon.

Luin, että he pelkäävät uusien tulokkaiden liittyvän heidän 
oppositioonsa ja muuttavan liikaa valtasuhteita.

Tänään Irakista Tornioon tulevien maahanmuuttajien määrä 
lähentelee jo tuhatta päivässä.

Irakilaisista tulijoista Ruotsi on tähän mennessä palauttanut kaksi 
kolmasosaa mutta Suomi vain puolet.

Suomesta siis saadaan poistumaan vain vapaaehtoisesti lähtevät, 
tietysti hekin vain runsailla lähtörahoilla lahjottuina.

Itse ajattelen näin, että kun olet hengenvaarassa, olet onnellinen jo 
siitä, että olet päässyt turvaan.

Jokainen joka sanoo rajalla, että haluaa johonkin tiettyyn maahan, ei 
mielestäni ole hengenvaarassa oleva pakolainen.

Maahan tulijat ovat todella aktiivista väkeä, monesti korkeasti 
koulutettuja ja kielitaitoisia.

Maahan rynnii pakolaistulva niin, että kaikkia kutsumattomia tulijoita 
ei ehditä kirjata maahan tulleiksi.

Miksi Dublinin sopimusta ei rydytä noudattamaan, joka tarkoittaisi, 
että shengen-alueelle tuleva turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa 
siitä maasta, johon hän ensimmäiseksi tulee tullessaan 
Eurooppaan?

[Suomessa on vuosia katsottu länsinaapuriamme, kuinka] siellä 
nykyisenkaltainen kolmansista maista - enimmäkseen 
islamilaisista maista - lähtöisin oleva maahanmuutto on 
aiheuttanut ongelmia, [että ”kyllä meillä osataan olla toistamatta 
samoja virheitä”].

nykyisenkaltainen kolmansista 
maista - enimmäkseen islamilaisista 
maista - lähtöisin oleva

On myös hyvä huomioida, että turvapaikkaa hakevat tulijat joutuvat 
odottamaan päätöstä turvapaikasta pahimmillaan parisen vuotta ja 
valitusmenettelyjen ansiosta lopulta kielteisen päätöksen 
saavakin voi oleskella Suomessa jopa kuutisen vuotta.

Samalla uusia tulijoita kuitenkin riittää sillä tahdilla, että kielteisen 
päätöksen saavat eivät merkittävästi poista ilmiön 
kokonaisongelmaa.
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Suomeen tuleva X

suklaasilmäinen X

suklaasilmäinen X

suklaasilmäinen X

suklaasilmäinen X

X

maahan saapuva X

Schengen alueelta saapuva X

uusi X

potentiaalinen X

hylätty X

vapaaehtoinen X

hallitsematon X

aito X

Ruotsista tuleva X

aidon turvapaikan tarpeessa oleva X X

hallitusti vastaanotettu X

koulutettu X

kielitaitoinen X

aktiivi-ikäinen X

pakolaisstatuksen saanut X

raavas X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

[On syytä ottaa huomioon, että] Suomeen tulevista 
turvapaikanhakijoista vain murto-osa on syyrialaisia tai muutoinkaan 
suoraa sotapakolaisina tulevia.

Lappiin on saapunut tuhansittain suklaasilmäisiä hurmureita 
Syyriasta, Afganistanista ja Irakista.

Kun sisäministeriö on arvioinut, että vuoden loppuun mennessä 
suklaasilmäisten komistusten määrä kasvaa 25 000-30 000:een, 
[on päivänselvää, että suomalaisia nuoria naisia siunataan 
ylitsevuotavasti.]

Helsingin nuoret naiset saavat elää suklaasilmäisten komistusten 
paljoudessa ja yltäkylläisyydessä.

Nyt bisnesvaistoisten kannattaa perustaa jo etukäteen seuranhaku 
tai matching-palveluja, jotka ovat valmiita yhdistämään 
suklaasilmäisistä komistuksista unelmoivat suomalaiset nuoret 
naiset ja pohjoisen blondien rakkautta janoavat Tuhannen ja 
yhden yön prinssit.

pohjoisen blondien rakkautta 
janoava

Lyhyesti: meillä ei uskalleta tehdä päätöstä siitä mitä pitäisi tehdä 
maahan saapuvalle väestölle.

Silti Schengen alueelta saapuvia turvapaikanhakijoita tulee 
käännyttää suoraan rajalta takaisin.

Meidän on nyt rehellisesti myönnettävä uusille turvapaikanhakijoille, 
että olemme myyneet heille tämän valheellisen kuvitelman;

Satojentuhansien potentiaalisten turvapaikanhakijoiden pettymys ja 
katkeruus on vielä estettävissä.

Hylätyt hakijat, sekä vapaaehtoiset palaajat palautetaan nopeasti.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi, että turvapaikanhakijoiden 
hallitsematon virta Suomeen on muodostunut jo isommaksi 
ongelmaksi kuin maamme heikko talous.

Aidoille hädässä oleville pitää tottakai aina tarjota turvapaikka.

Ruotsista tulevat turvapaikanhakijat pitäisi siis automaattisesti 
käännyttää takaisin jo rajalla.

Jos henkilö saapuu Suomeen asti monen turvallisen länsimaan 
kautta vaikkapa Irakista, kuvitteleisi aidon turvapaikan tarpeessa 
olevan henkilön asettuvan onnellisesti siihen maahan, jossa 
ensimmäiseksi tulee vastaan turvalliset hyvät olot.

Suomeenkin mahtuu jonkinverran - hallitusti vastaanotettuja - 
toivottavasti koulutettuja kielitaitoisia aktiivi-ikäisiä siirtolaisia, 
kun väestö ikääntyy ja huoltosuhde huononee.

Pakolaisstatuksen saaneella ihmisellä on samat perusoikeudet kuin 
kasuilla, eli kantasuomalaisilla.

Minusta on raivostuttavaa katsella raavaiden Irakilaismiesten 
esteetöntä marssia paraatiovista tänne meidän elätettäviksi.
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köyhä X

kipeä X

nuori X

nuori X

nuori X

mainoksissa näytetty X

syyrialainen X

oikeasti hädänalainen X X

syyrialainen X

nuori X

Eurooppaan liikkuva X

Syyriasta [tuleva] X X

Irakistakin tuleva X X

Eurooppaan suunnannut X

Eurooppaan tuleva X

Sota-alueelta pakeneva X

sotiviin ryhmiin kuulunut X

Suomeen tuleva X

kiittämätön X

valmis X

edistyshaluinen X

aloitekykyinen X

nuori X

tänne tuleva X

Suomeen suuntautuva X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

On päivänselvää, että nyt tänne viimepäivinä tulleet eivät ole köyhiä 
eikä kipeitä.

Siellä suomalainen SPR- liiveihin pukeutunut nainen ohjeisti 
Ruotsista nuoria miehiä kohti Suomea.

Mikä hätä nuorilla miehillä oli pois Ruotsista Suomeen?

Turvapaikanhakijoista noin 70 prosenttia on nuoria miehiä.

Harva on mainoksissa näytetty nainen, lapsi tai syyrialainen 
sotapakolainen.

Milloin Suomi alkaa auttamaan oikeasti hädänalaisia syyrialaisia 
naisia ja lapsia?

[En voi olla ihmettelemättä , kuinka suomalainen yhteiskunta horahtaa 
nanosekunnissa talviunestaan], kun kyse on nuorien miesten 
juokkomarssista.

Kuulemani arvion mukaan nyt Eurooppaan liikkuvista pakolaisista 
jopa 20 prosenttia on ISIS-taistelijoita.

Luullakseni väite on tietoista propagandaa, jolla saadaan Syyriasta ja 
Irakistakin tulevat pakolaiset näyttämään arveluttavilta ottaa sisälle 
maahan.

Sadattuhannet Eurooppaan suunnanneet turvapaikanhakijat, joita 
on alkanut näkyä tavallista enemmän myös Suomessa, herättävät 
keskustelua ja huolta.

Moni ihmettelee, mistä Eurooppaan tulevien turvapaikanhakijoiden 
määrä johtuu.

Sota-alueelta pakenevissa turvapaikanhakijoissa todennäköisesti on 
myös sotiviin ryhmiin kuuluneita taistelijoita. Lisäksi joukkoon voi 
olla tarkoituksellisesti soluttautunut esimerkiksi Isisin terroristeja.

Kaikki Suomeen tulevat turvapaikanhakijat tulee, kuten pääministeri 
Sipilä tv-puheessaan totesi, ottaa vastaan, rekisteröidä, tarvittaessa 
majoittaa ja heidän edellytyksensa turvapaikan saamiseksi ripeästi 
mutta huolellisesti selvittää lain ja sopimusten mukaisesti.

että "ne kiittämättömät turvapaikanhakijat voivat lähteä sinne mistä 
tulivat, jos vastaanotto-olosuhteet eivät miellytä".

Itse näen, että ihminen, joka haluaa parantaa elämänsä laatua, on 
valmis tekemään työtä sen eteen.

Sillä ei pitäisi olla merkitystä, tuliko edistyshaluinen ihminen Tornion 
kautta vai suoralla lennolla.

Eikö Suomi tarvitse nimenomaan niitä aloitekykyisiä ihmisiä?

Kuulemma nuoret turvapaikanhakijapojat saattavat hämmentyä niin 
paljon etteivät osaa tai ymmärrä vastata!

Pitäisikö tänne tulevien sopeutua  avonaisiin kaula-aukkoihin?

Suomeen suuntautuvan maahanmuuton suhteen hallitus on toiminut 
ponnettomasti.
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Ruotsista tullut X

primitiivinen X

afganistanilainen X

irakilainen X

Oulussa ja Torniossa jo oleva X

törkeisiin rikoksiin syyllistynyt X

törkeisiin rikoksiin syyllistynyt X

vakaviin rikoksiin syyllistynyt X

vakaviin rikoksiin syyllistynyt X

Suomeen saapuva X

todella hädänalainen X X

kaikista hädänalaisin X

suhteellisen varakas X

kykenevä liikkumaan X

Tornion kautta Suomeen tulviva X

Bagdadilainen X

irakilainen X

jalo X

vilpitön X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Schengen-järjestelmän ja Dublinin sopimuksen mukaan kaikki 
Ruotsista tulleet olisi voitu palauttaa rajan yli.

Puheillaan Punto luo tahtomattaan kuvaan primitiivisestä 
maahanmuuttajasta, joka menee shokkiin kun näkee melkein tissit.

afganistanilainen Nawidkin totesi Savon Sanomissa kummastellen, 
että ei se pukeutuminen ole mikään ongelma.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että neljä bussilastillista lähinnä 
irakilaisia turvapaikanhakijoita päätti palata Haaparannasta 
Luulajaan.

Osa Oulussa ja Torniossa jo olevista turvapaikanhakijoista haluaa 
kuitenkin palata takaisin Ruotsiin ja Tukholmaan.

Ei oleskelulupia törkeisiin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille

Törkeisiin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille ei tule myöntää 
tilapäisiä oleskelulupia.

Suomen valtion hoitaman turvapaikkajärjestelmän tehtävä ei ole 
suojella vakaviin rikoksiin syyllistyneitä vaan rikollisten uhreja ja 
mahdollisia uhreja.

ettei Suomen valtiolla ole tosiasiallista velvollisuutta myöntää 
oleskelulupaa vakaviin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille.

Tarkoittaen siis Dublin-järjestelmän väärinkäyttöä, josta on viime 
päivinä puhuttu jyrkkäsanaisesti, ja joka on pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden tapauksessa.

Näin varmistaisimme samalla sen, että todella hädänalaiset 
ihmiset saisivat ensijaisesti turvapaikan",

Tätä ajatustahan tuetaan myös Perussuomalaisissa, sillä 
pakolaisleireiltä todella tavoitetaan nimenomaan kaikista 
hädänalaisimmat ihmiset.

Ne, jotka tulevat muita, kuten viime aikoina nähtyjä reittejä pitkin, 
ovat täysin eri tilanteessa, koska ovat suhteellisen varakkaita ja yli 
päätään kykeneviä liikkumaan.

Niin ikävää kuin se onkin, vievät esim. Tornion kautta Suomeen 
tulvivat turvapaikanhakijat kaiken aikaa resursseja niiltä henkilöiltä, 
joita voitaisiin hakea suoraan pakolaisleireiltä vuotuisen 
turvapaikkakiintiön osalta.

Bagdadilaisen turvapaikanhakijan hakemus hyväksytään, jos hänellä 
on oikeat asiakirjat ja häneen ja hänen henkeensä kohdistuu suora 
uhka, opastetaan Facebookissa."

Tätä ei artikkelissa täysin suoraan sanota, mutta irakilaisia 
turvapaikanhakijoita kehotetaan valehtelemaan olevansa kotoisin 
alueilta, joissa on levottomuuksia, vaikka olisivat kotoisin jostain 
rauhallisemmalta alueelta.

että mikäli kaikki turvapaikanhakijat olisivat niin jaloja sekä 
vilpittömiä kuin vihervasemmisto naiiviudessaan kuvittelee ja 
kertoisivat turvapaikkahakemuksen käsittelyvaiheessa 
viranomaiselle oikeata tietoa taustoistaan, olisi päätös helpompi 
tehdä ja resursseja riittäisi tasapuolisesti kaikille hakijoille ja ennen 
kaikkea oikeasti apua tarvitseville.
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vilpitön X

muunneltua totuutta sepittävä X

Suomeen tuleva X

X

nykyinen X

maassa asuva X

maahan tuleva X

täysin erilaisesta kulttuurista tuleva X X

hyväkuntoinen X

tyhmä X

hyväuskoinen X

todellinen X

uusi X

traumatisoitunut X

(adjektiivit ja adjektiivimaiset partisiipit, verbit, muut)

Aidosti vainoa ja kärsimystä pakenevat varmasti ovatkin vilpittömiä, 
koska heidän ei tarvitse valehdella.

Muunneltua totuutta sepittävät turvapaikanhakijat ovat järjestelmän 
hyväksikäyttäjiä, eikä heille tule näin ollen turvapaikkaa myöntää.

Suomeen tulevista YK:n tarjoamasta turvapaikasta kieltäytyneistä 
turvapaikanhakijoista valtaosa on juuri irakilaisia.

YK:n tarjoamasta turvapaikasta 
kieltäytynyt

Nykyiset maassa asuvat pakolaiset ovat kokemuksensa perusteella 
 viestittäneet maailmalle miten hyvä maa Suomi on ja miten tänne 
pääsee.  

Erkki Liikasen mukaan Suomen talouskehitys ja hyvinvointivaltion 
rahoitusperusta hyötyvät maahan tulevista turvapaikanhakijoista.

Meille virtaa täysin erilaisesta kulttuurista tulevia ihmisiä, joiden 
käsitys esimerkiksi naisten asemasta on täysin erilainen kuin 
lähtömaassa.

Monet raportit kertovat, että tulijoiden joukossa on paljon 
hyväkuntoisia miehiä, joista tulee sotilas mieleen.

Ehkä syyrialaiset ja irakilaiset ovat niin tyhmiä ja hyväuskoisia, että 
he uskovat, että jonkin tahon lakatessa pommittamasta, kaikki 
muutkin lakkaavat?

Jos pakolaiset ovat todellisia turvapaikanhakijoita, miksi tarvitaan 
neuvoa-antavia sivustoja siihen kuinka huijataan 
maahanmuuttoviranomaisia.

millaisen panoksen on valmis antamaan uusi henkilö / yhteisö, jonka 
motiivit ovat epäselvät, nimi ja tausta mahdollisesti myös?

Yleisesti psykologiassa suositellaan kuntouttavaa fyysistä 
työtoimintaa traumatisoituneille ihmisille, joita 
turvapaikanhakijoiden juurikin luulisi olevan.


