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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkielman aiheena on maahanmuuttajien representaatio suomalaisessa mediassa. 

Keskityn uutisjournalismin ulkopuolisiin representaatioihin. Tarkastelen 

maahanmuuttajista tehtyjä henkilöhaastatteluita ja kysyn, miten ne esittävät 

päähenkilönsä. Tutkimusaineisto koostuu kahdessa sanomalehdessä, Kalevassa ja 

Aamulehdessä, julkaistuista henkilöhaastatteluista. Aineisto on kerätty vuosilta 2011-

2016. 

 

Lähestyn tutkimuskohdetta laadullisena ilmiönä. Tutkimusmenetelmänä käytän 

diskurssianalyysiä. Etsin henkilöjutuista säännönmukaisesti toistuvia puhetapoja eli 

diskursseja, jotka koskevat maahanmuuttajia. Lisäksi tarkastelen, millaisia toiminnan 

mahdollisuuksia nämä diskurssit tarjoavat kohteilleen. Tässä tarkastelussa hyödynnän 

subjektiposition käsitettä. 

 

Tunnistin maahanmuuttajien henkilöjutuissa kuusi diskurssia, joista neljä esiintyi 

suhteellisen usein. Nämä neljä diskurssia ovat ahkeruus-diskurssi, ennakkoluulojen 

vastustamisen diskurssi, voitetut vaikeudet -diskurssi sekä Suomen ihailu -diskurssi. 

Selvästi harvemmin aineistossa esiintyivät menestymisen diskurssi ja piilotetun 

paljastaminen -diskurssi. Diskurssien pohjalta tunnistin neljä subjektipositiota, joita 

henkilöjutuissa tarjotaan maahanmuuttajille: itseensä luottava osallistuja, Suomen 

ihailija, oman alansa taituri ja suomalaisten herättelijä. 

 

Maahanmuuttajista tehdyissä henkilöjutuissa on usein hyvin positiivinen tunnelma. 

Positiivisuus ilmenee juttujen suhtautumisessa päähenkilöön sekä siinä, miten 

päähenkilön kerrotaan suhtautuvan Suomeen. Positiivisuutta voi selittää se, että 

valtamedia on sitoutunut monikulttuurisen yhteiskunnan arvoihin. Kielteisiksi miellettyjä 

aiheita, kuten rasismia, käsitellään maahanmuuttajien henkilöjutuissa tämän tutkimuksen 

perusteella harvoin. 

 

Asiasanat: maahanmuuttajat, julkisuuskuva, sanomalehdet, sanomalehtijournalismi, 

diskurssianalyysi, mediatutkimus, viestintätutkimus, representaatiotutkimus 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman perustelu, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman aiheena on maahanmuuttajien julkisuuskuva eli se, miten mediassa 

puhutaan Suomeen muuttaneista ihmisistä. Aihetta on käsitelty aiemmin useissa 

väitöskirjoissa (mm. Pietikäinen 2000; Horsti 2005; Pöyhtäri 2014) ja pro graduissa (mm. 

Karppinen 2013; Luotonen 2014). Myös ulkomailla etnisten vähemmistöjen 

representaatioita mediassa on tutkittu paljon (mm. ter Wal 2002a; Buchanan, Grillo ja 

Threadgold 2003; Andreassen 2005; Crawley, McMahon ja Jones 2016). Tästä huolimatta 

aiheen tutkiminen on edelleen perusteltua. Maahanmuuttajien julkisuuskuva on ilmiö, 

joka muuttuu sitä mukaa kuin ympäröivä yhteiskunta muuttuu. Suomessa yksi tällainen 

muutos oli poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä syksyllä 2015. Tuon 

tapahtuman vaikutusta maahanmuuttajien mediarepresentaatioon on toistaiseksi tutkittu 

vain vähän. Tiedonhaku tammikuussa 2018 tuottaa kaksi pro gradua (Jääskeläinen 2017; 

Knuuttila 2017). Molemmissa opinnäytetöissä aiheen tarkastelu rajataan 

uutisjournalismiin. Uudelle tutkimukselle on siis tilaa. 

 

Aiheen tutkiminen on tärkeää myös siksi, että kielenkäyttö ei ole neutraalia todellisuuden 

heijastamista. Kyse on sosiaalisesta toiminnasta, jolla on ehtoja ja seurauksia (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009, 52 – 53). Tutkimalla mediatekstejä voimme hahmottaa niiden 

olemassaolon ehtoja, kuten sääntöjä tai normeja, jotka kertovat, miten vaikkapa 

maahanmuuttajista kuuluu kirjoittaa. Lisäksi kaikki kielellinen toiminta, muun muassa se 

mitä luemme lehdistä, ylläpitää ja muokkaa käsityksiämme maailmasta. Vaikuttaessaan 

käsityksiimme maailmasta tekstit, tai representaatiot yleensä, vaikuttavat välillisesti myös 

siihen, miten toimimme maailmassa (ks. Karvonen 2013). Siksi voidaan sanoa, että 

kielenkäytöllä on seurauksia. Tutkimalla mediatekstejä voimme tehdä perusteltuja 

tulkintoja siitä, millaisia seurauksia tietyllä puhetavalla on ihmisille, joita se koskee. 
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Tutkielman tarkoitus on selvittää, miten suomalaisten sanomalehtien henkilöjutuissa 

puhutaan maahanmuuttajista. Tutkimusaineisto koostuu 37 henkilöjutusta, joissa 

päähenkilönä on maahanmuuttaja. Jutut ovat ilmestyneet Kalevassa ja Aamulehdessä 

vuosina 2011 – 2016. Tämä on samalla tutkimukseni tarkastelujakso. 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tieteenfilosofinen lähtökohta on sosiaalinen 

konstruktionismi. Tässä lähestymistavassa tutkittavia tekstejä ei tarkastella 

dokumentteina, jotka ensisijaisesti viittaisivat ulkomaailman tosiasioihin, vaan 

pikemminkin puhetekoina, jotka rakentavat erilaisia versioita sosiaalisesta 

todellisuudesta. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysissä tavoitellaan 

ymmärrystä siitä, miten puhutulla tai kirjoitetulla kielellä tehdään asioista tietynlaisia, eli 

miten kielellä luodaan merkityksiä. Etsin henkilöjutuista merkkejä erityisistä 

puhetavoista eli diskursseista, joilla rakennetaan kuvaa maahanmuuttajista. Kysyn muun 

muassa, onko jutuissa jokin diskurssi toistuvasti läsnä, tai onko aineistossa tulkittavissa 

diskursseja, jotka poikkeavat niin sanotusta vallitsevasta diskurssista. Tämän lisäksi 

pohdin, miten maahanmuuttajat heitä koskevissa diskursseissa asemoidaan, eli millaisia 

mahdollisuuksia ja rajoituksia heille rakennetaan. Pohdinnassa hyödynnän Vivien Burrin 

(1995) subjektiposition käsitettä. 

 

Tulkitsen aineistosta niin monta diskurssia kuin siitä pakottamatta löytyy. En ole 

ensisijaisesti etsimässä merkkejä alistavista diskursseista, joiden pohjalta voisin esittää 

kriittisen puheenvuoron ihmisryhmien keskinäisistä valtasuhteista. Pikemminkin olen 

kiinnostunut erilaisten diskurssien rinnakkaisesta läsnäolosta. Teen siis analyyttistä 

diskurssianalyysiä kriittisen diskurssianalyysin sijaan (ks. Jokila, Juhila & Suoninen 1999, 

85 – 87). Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Millaisia diskursseja on tunnistettavissa sanomalehden henkilöjutuissa, joissa 

haastateltava on maahanmuuttaja? 
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2) Millaisia identiteettejä tai subjektipositioita tarkastelussa olevat henkilöjutut 

tarjoavat kohteilleen, eli miten maahanmuuttajat asemoidaan? 

 

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Päätän käsillä olevan Johdanto-luvun (luku 1) 

tärkeimpien käsitteiden määrittelyyn. Luvussa 2 käyn läpi aiempaa tutkimusta, jota 

maahanmuuttajien mediajulkisuudesta on tehty. Luvussa 3 tarkastelen, miten Suomeen 

kohdistuva maahanmuutto kehittyi tarkastelujakson 2011 – 2016 aikana. Samassa luvussa 

esittelen tiiviisti maahanmuuton yhteiskunnallista kontekstia tarkastelujaksolla. 

Käyttämäni tutkimusmenetelmän esittelen luvussa 4. Luku 5 esittelee tutkimusaineiston 

sekä työvaiheet, joiden kautta päädyin 37 sanomalehtiartikkelin otokseen. Lisäksi 

kuvailen, miten käytännössä toteutin diskurssianalyysin. Luvussa 6 esitän 

tutkimustulokset, ja luvussa 7 pohdin, miten tulokset keskustelevat aiemmissa 

tutkimuksissa tehtyjen löytöjen kanssa. Tutkimusraportin päätteeksi arvioin tekemäni 

tutkimuksen luotettavuutta sekä ehdotan jatkotutkimuksen aiheita. 

 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Sosiaalinen konstruktionismi 

 

Sosiaalinen konstruktionismi (lyhyemmin: konstruktionismi) on yksi monista 

mahdollisista tavoista, joilla tutkija voi suhtautua maailmaan. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan sosiaalinen todellisuutemme syntyy, kun olemme kielen 

avulla tekemisissä keskenämme. Kieli ei heijasta ulkoista todellisuutta eikä myöskään 

mielen sisäistä, psyykkistä todellisuutta. Sen sijaan kieli luo sosiaalista todellisuutta. 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kiinnostus kohdistuu siihen, millaisia versioita 

todellisuudesta kielenkäytöllä luodaan ja mitä ovat ne kielelliset keinot, joilla versioita 

perustellaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9; 20; Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 
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Diskurssi 

 

Diskurssilla tarkoitetaan tietyn asian tai tapahtuman kuvaamista suhteellisen 

vakiintuneella tavalla ja tietystä näkökulmasta. Kielellinen vuorovaikutus, esimerkiksi 

puhuminen tai kirjoittaminen, tapahtuu aina jonkin diskurssin kautta. Kieltä 

käyttäessämme teemme valintoja eri näkökulmien välillä, jolloin jokin näkökulma 

todellisuuteen asettuu ensisijaiseksi. Tämän vuoksi diskurssit eivät ole neutraaleja vaan 

arvoväritteisiä puhetapoja. (Gergen 1999, 59 - 64; Kunelius 2003, 223; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 50 – 58.) 

 

 

Subjektipositio 

 

Puhuessamme jonkin diskurssin kautta, tai kun meistä tai meille puhutaan jonkin 

diskurssin kautta, tarjoaa tämä diskurssi meille tietynlaista identiteettiä. Näitä 

identiteettejä kutsutaan subjektipositioiksi. Subjektipositio kertoo kohteelleen, usein 

epäsuorasti, mitä tämän on sopivaa ja sopimatonta sanoa ja tehdä. (Burr 1995, 140.) 

 

 

Henkilöjuttu 

 

Tutkielmassani hyödynnän Siivosen (1999) määritelmää sanomalehden henkilökuvasta. 

Määritelmässä henkilökuvan tulee täyttää neljä kriteeriä: 1) jutussa on vain yksi 

päähenkilö, 2) päähenkilöä siteerataan vähintään kerran, 3) jutun yhteydessä on kuva 

päähenkilöstä ja 4) jutussa kerrotaan jotain päähenkilön elämänkulusta. Kertoja voi olla 

toimittaja, päähenkilö itse tai kolmas henkilö. (Siivonen 1999, 77; 118.) 
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Tämän määritelmän perusteella myös sanomalehdessä julkaistu suhteellisen lyhyt 

henkilöhaastattelu täyttää henkilökuvan kriteerit. Koska henkilökuva-termillä viitataan 

toisissa yhteyksissä näkemykselliseen ja moneen lähteeseen perustuvaan 

haastattelutyyppiin (ks. esim. Räty 1998, 137-150) käytän omassa tutkielmassani 

henkilökuva-termin sijaan termiä henkilöjuttu. Toisin sanoen tutkimusaineistoni koostuu 

henkilöjutuista, jotka täyttävät neljä edellä mainittua kriteeriä. 
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2 MAAHANMUUTTAJAT MEDIASSA: AIEMPI TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa esittelen, mistä eri näkökulmista maahanmuuttajien ja median suhdetta on 

tutkittu. Käyn läpi tutkimusaiheita, -menetelmiä ja -tuloksia. Esittelen myös 

informaatiotutkimuksen alalla tehtyjä tutkimuksia, joiden lähtökohtana on tämän 

tutkielman tapaan sosiaalinen konstruktionismi. Pääluvun lopuksi, luvussa 2.2, teen 

yhteenvedon niistä tutkimustuloksista, jotka ovat oman tutkimukseni kannalta 

relevantteja. 

 

 

2.1 Maahanmuuttajat mediassa 

 

Maahanmuuton ja median suhdetta on tarkasteltu monilla tieteenaloilla. Tutkimuksia on 

tehty niin sosiologiassa, sosiaalipsykologiassa kuin journalismissa. Myös antropologia, 

kasvatustiede, politiikan tutkimus ja kulttuurintutkimus ovat olleet taustana 

maahanmuuttoon ja mediaan liittyville analyyseille. (Horsti 2007, 43; Haavisto 2011, 18.) 

 

Tutkimukset maahanmuuttajien ja median suhteesta voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) 

mediatekstien tutkimus, 2) maahanmuuttajien mediankäytön tutkimus sekä 3) tutkimus 

maahanmuuttajien osallistumisesta mediatuotantoon (Horsti 2007, 43). Mediatekstien 

analysointi on näistä yleisin tutkimuksen muoto. Tyypillisessä tutkimusasetelmassa 

kysytään, miten ja millaisena mediassa esitetään jokin etninen vähemmistö. (Downing & 

Husband 2005, 22; 25-26; Luostarinen 2007, 6.) Tällaista tutkimusta kutsutaan 

representaatioiden tutkimukseksi. Representaatioiden tutkimuksessa eniten käytetty 

tutkimusaineisto on sanomalehtien uutistekstit (Horsti 2013, 303; Pöyhtäri 2014, 33). 

Mediatekstien tutkimus voi kohdistua valtajournalismiin, monikulttuurisuushankkeisiin 

tai viihteeseen (Horsti 2007, 44). 
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Oma tutkimukseni kohdistuu mediateksteihin, eli kyseessä on maahanmuuttajien 

representaatiotutkimus. Analysoitavan aineiston osalta tutkimukseni kohdistuu 

valtajournalismin esityksiin. 

 

 

2.1.1 Representaatioiden tutkimus Suomen ulkopuolella 

 

Tässä alaluvussa esittelen Suomen ulkopuolella tehtyä representaatiotutkimusta. Koska 

etnisten vähemmistöjen esitystapoja mediassa on tutkittu todella paljon (Trebbe & 

Schoenhagen 2008, 6-7), rajaan tarkasteluni koskemaan eurooppalaista ja 

englanninkielistä tutkimusta. 

 

Maahanmuuton ja median tutkimus alkoi representaatiotutkimuksella 1960- ja 1970-

luvulla Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Taustalla olivat Yhdysvaltojen rotumellakat 

ja kysymykset kansalaisoikeuksista. Tutkimuksilla haluttiin selvittää, miten mediassa 

kuvataan etnisiä vähemmistöjä. Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat säilyttäneet vahvan 

asemansa 2000-luvulle asti; suurin osa representaatiotutkimuksista tehdään edelleen 

näissä maissa. (Downing & Husband 2005, x; Horsti 2013, 302-303.) 

 

Vuonna 2002 julkaistiin raportti etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien 

representaatioista EU-maiden uutismedioissa. Tarkastelujaksona oli aikaväli 1995-2000. 

Raportin avulla haluttiin tietoa siitä, missä määrin uutismedia osallistuu kielenkäyttöön, 

joka on vihamielistä etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Tätä selvitettiin kysymällä 

jäsenvaltioiden tutkijoilta, miten – ja millaisin tuloksin – heidän maassaan on tutkittu 

seuraavia teemoja: uutisten aiheet ja kehystystapa, eri toimijoille osoitetut roolit, 

uskottavuuden rakentuminen asemoimisen ja lainaustyylin kautta, stereotyyppiset 

käsitykset etnisistä ryhmistä, joidenkin etnisten vähemmistöjen mahdollinen yli- tai 

aliedustus sekä sanasto, jota uutismediassa käytetään puhuttaessa etnisistä 

vähemmistöistä. (ter Wal 2002a, 11-18.) 
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Tuloksien mukaan etniset vähemmistöt olivat aliedustettuja Euroopan uutismedioissa; 

heitä haastateltiin harvoin ja heitä käytettiin tietolähteenä vain satunnaisesti. 

Viranomaislähteillä oli iso osuus uutisissa, jotka koskevat etnisiä vähemmistöjä. 

Tiedotusvälineissä käsiteltiin valtaväestöön kuuluvia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia 

eri standardein. Maahanmuuttajien tekemistä rikoksista kerrottiin kielteisempään sävyyn 

kuin kantaväestön tekemistä rikoksista. Muutenkin uutisissa etniset vähemmistöt liitettiin 

sopimattomaan käytökseen. Media kiinnitti huomiota vähemmistöjen ongelmiin, mutta ei 

niiden taustoihin ja selittäviin tekijöihin. Positiivisemman näkökulman omaavia juttuja, 

joissa maahanmuuttajat nähdään yksilöinä, oli huomattavan vähän. (ter Wal 2002b, 37-

47.) 

 

Useiden EU-maiden medioissa esiintyi hienovaraista tai piilotettua1 rasismia. Rasismia ja 

antirasismia käsiteltiin medioissa harvoin. Silloin kun rasismi otettiin esiin, se 

ymmärrettiin rotukysymyksenä. Sen sijaan kulttuuristen piirteiden eroihin perustuva 

syrjintä ei saanut eurooppalaisissa medioissa huomiota. Piilotettua rasismia mediat 

käsittelivät vain vähän. (ter Wal 2002b, 53 – 56.) 

 

Etnisten vähemmistöjen kielteinen julkisuuskuva oli siis yleinen ilmiö eurooppalaisissa 

medioissa 1990-luvun loppupuolella. Suhtautumisessa oli kuitenkin eroja välineestä ja 

lajityypistä riippuen. Esimerkiksi Alankomaissa television viihdeohjelmat loivat 

monikulttuurisuudesta myönteisempää mielikuvaa verrattuna painettuun mediaan. (ter 

Wal 2002b, 52-53.) 

 

Ison-Britannian valtamedian representaatioita pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ovat 

                                                      
1
 Piilotettu rasismi tunnetaan myös nimellä uusi rasismi. Toisin kuin niin sanottu vanha rasismi, uusi 

rasismi ei pidä etnisiä vähemmistöjä biologisesti alempiarvoisina vaan kulttuurisesti erilaisina ja 

huonompina. (van Dijk 2000, 33-34.) 
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tutkineet Buchanan, Grillo & Threadgold (2003), Khosravinik (2010) sekä Crawley, 

McMahon & Jones (2016). Buchanan ym. käyttivät aineistona sanomalehtien uutis- ja 

feature-artikkeleita2 sekä televisiouutisia vuosina 2002 ja 2003. He totesivat brittimedian 

ylläpitävän hyvin kielteistä kuvaa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ja löysivät 

journalistien toiminnasta monia epäkohtia. Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista 

kirjoitettiin epäkunnioittavaan sävyyn. Turvapaikanhakijat pääsivät harvoin ääneen 

mediassa, sillä toimittajat suosivat lähteinä viranomaisia ja poliitikkoja. (Buchanan ym. 

2003, 9.) Buchananin ym. havainto pakolaisten kielteisestä julkisuuskuvasta on 

yhteneväinen ter Walin (2002b) tulosten kanssa. 

 

Khosravinikin tutkimusaineisto rajoittuu sanomalehtiin, mutta kattaa suhteellisen pitkän 

ajanjakson, vuodet 1996 – 2006. Khosravinik tunnisti mediateksteistä sekä kielteisiä että 

myönteisiä puhetapoja koskien pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. 

Negatiiviset puhetavat sisälsivät viittauksia maahantulijoiden suureen määrään ja sen 

aiheuttamiin kustannuksiin sekä huolta kansallisen kulttuurin ja yhteisön arvojen 

säilymisestä. Nämä puhetavat olivat tyypillisiä konservatiivisiin arvoihin sitoutuneissa 

sanomalehdissä. Myönteisempi suhtautuminen maahanmuuttajiin ilmeni 

humanitaarisessa puhetavassa ja oikeudenmukaisuutta vaativassa puhetavassa, joita 

toteuttivat liberaalin linjan sanomalehdet. (Khosravinik 2010.) 

 

Crawley ym. (2016) tutkivat, miten brittiläisissä sanomalehdissä kehystettiin siirtolaisuus 

ja siirtolaiset. Tutkimus kohdistui siis paitsi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, myös 

pidempään maassa asuneiden maahanmuuttajien, julkisuuskuvaan. Tutkimus poikkeaa 

alan tyypillisestä tutkimuksesta siinä, että aineisto ei rajoitu vain uutisteksteihin. Mukaan 

on otettu kaikki toimitetut jutut, joissa siirtolaisuus on pääaihe. Tutkimuksen päähavainto 

                                                      
2
 Feature on mediatekstien laji, joka määritellään usein suhteessa perinteiseen uutiseen. Feature-

nimikkeen alle sijoitetaan usein kaikki ei-uutismaiset jutut. Iso osa sanomalehden jutuista, jotka eivät 

ilmiselvästi mahdu uutiskategoriaan, julkaistaan lehden feature-sivuilla. (McKane 2004, 199; Pape 2006, 

80; Kuutti 2012, 40.) 
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oli, että vaikka mediassa käsiteltiin monia siirtolaisuuteen liittyviä teemoja, näkökulmia 

ei ollut montaa. Media näki siirtolaiset useimmiten uhkana tai uhreina (ks. luku 2.1.5). 

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että artikkeleissa, joissa maahanmuuttaja pääsi ääneen, 

siirtolaisuuteen suhtauduttiin myötätuntoisesti ja inhimillisyyttä esiin tuoden. Vastaavasti 

artikkeleissa, joissa maahanmuuttoon otettiin kielteinen kanta, ei yleensä ollut 

maahanmuuttajia puhujina. (Crawley ym. 2016, 4-5; 26.) 

 

Andreassen (2005, 2011) on tarkastellut valtamedian esityksiä siitä näkökulmasta, 

tuottavatko ne mielikuvia etnisistä vähemmistöistä kansallisen yhteisön ulkopuolisina vai 

yhteisöön kuuluvina. Väitöskirjassaan (2005) Andreassen selvitti, miten 

maahanmuuttajien representaatiot sanomalehdessä ja televisiossa rakentavat epäsuorasti 

mielikuvaa valkoihoisten tanskalaisten ominaisuuksista. Andreassenin mukaan 

uutisjournalismissa vahvistetaan useita kielteisiä yleistyksiä maahanmuuttajista. 

Negatiivisten stereotypioiden toistuva käyttäminen sisältää vihjauksen, että valkoihoiset 

tanskalaiset ovat, maahanmuuttajista poiketen, hyviä ja lainkuuliaisia ihmisiä. 

(Andreassen 2005.) 

 

Andreassen (2011) on myös verrannut toisiinsa uutismediaa ja television X-Factor -

viihdeohjelmaa ja kysynyt, miten niissä kohdellaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 

Tutkimus paljasti merkittäviä eroja siinä, miten median eri genreissä kohdellaan etnisiä 

vähemmistöjä. Uutismediassa maahanmuuttajataustaiselle henkilölle tarjottu rooli on 

ahdas ja valtaväestön ennakkoluulojen värittämä. Näin uutismedia sulkee etniset 

vähemmistöt kansallisen yhteisön ulkopuolelle. Sen sijaan viihdeohjelmassa 

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden representaatio on monipuolisempaa. Heidät 

esitetään yksilöinä ja heidät hyväksytään osaksi kansallista yhteisöä. (Andreassen 2011.) 

Tutkimustulos tukee aiempaa havaintoa, että verrattuna painettuun mediaan, television 

viihdeohjelmissa monikulttuurisuus nähdään myönteisemmässä valossa (ks. ter Wal 

2002b, 52). 
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d'Haenens ja de Lange (2001) tarkastelivat alankomaalaisia sanomalehtiä. He halusivat 

selvittää, heijastaako sanomalehden tapa käsitellä turvapaikanhakijoita kyseisen lehden 

levikkialueen yleistä asenneilmapiiriä turvapaikanhakijoita kohtaan. Tulokset osoittavat, 

että riippumatta siitä, millaisia asukkaiden asenteet paikkakunnalle saapuvia 

turvapaikanhakijoita kohtaan olivat, lehdet kirjoittivat aiheesta ennen muuta 

henkilökohtaisten tarinoiden eli niin sanotun human interest -kehyksen kautta. Lehtijutun 

kohteena saattoi olla hanketta vastustava paikallinen asukas, mutta silloinkaan lehdet 

eivät rakentaneet vastakkainasettelua paikallisten ja turvapaikanhakijoiden välille. 

Konfliktin kehyksen sijaan lehdet lähestyivät aihetta ensisijaisesti ihmisläheisestä 

näkökulmasta. (d'Haenens & de Lange 2001.) 

 

 

2.1.2 Representaatioiden tutkimus Suomessa 

 

Suomessa representaatioiden tutkimus on ollut alusta asti suosittu näkökulma median ja 

etnisten vähemmistöjen tutkimuksessa (Pietikäinen & Luostarinen 1996, 178). Käytetyin 

tutkimusaineisto ovat sanomalehtiuutiset (Horsti 2002, 360; Horsti 2005, 24). 

Ensimmäiset suomalaiset väitöskirjat etnisyydestä mediateksteissä valmistuivat 

vuosituhannen vaihteessa (Pietikäinen 2000; Kuusisto 2000). 

 

Toiseuden rakentaminen on yksi median vallankäytön muoto (Kivikuru 2002, 56). Niinpä 

monen väitöskirjatutkimuksen keskeinen kysymys on, miten media rakentaa mielikuvia 

etnisistä vähemmistöistä toisina ja vieraina suhteessa valtaväestöön. Pietikäinen (2000) 

tutki sanomalehden diskursseja, joilla luodaan eroja etnisten vähemmistöjen ja 

suomalaisten välille. Aineistona olivat etnisiä vähemmistöjä käsittelevät uutiset, 

pääkirjoitukset ja kolumnit Helsingin Sanomissa vuosina 1985-1993. Pietikäinen havaitsi, 

että uutisissa etnisistä vähemmistöistä kirjoitettiin suhteellisen vähän. Kirjoituksissa 

viranomaisten ja hallinnon näkökulma oli vallitseva. Usein etniset vähemmistöt jäivät 

syrjään itseään koskevissa uutisissa, koska valtaväestöön kuuluvat, usein viranomaiset, 

puhuvat heidän asioistaan. (Pietikäinen 2000, 290-292.) 
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Horsti (2005) tutki kehysanalyysin avulla, millaisina median esityksissä näyttäytyvät 

“vieraat” ja “me”. Tutkimus jakaantuu kahteen osaan aineistokokonaisuuksien mukaan. 

Ensimmäinen aineistokokonaisuus on otos turvapaikanhakijoita koskevista uutisista 

vuosilta 1999 ja 2002. Toisen aineiston muodostavat journalismin 

monikulttuurisuushankkeiden 3  tuotokset 2000-luvun taitteessa. Aineistoon sisältyy 

juttuja ja teemasivuja sanomalehdistä, television makasiiniohjelma sekä Maailma kylässä 

-tapahtuman uutiset ja tiedotteet. (Horsti 2005, 16-23; 60.) Tutkimus paljasti, että 

uutisissa turvapaikanhakijoita käsitellään ennen muuta laittomuuden ja hallinnan 

kehyksien läpi. Toinen tutkimuksen havainto oli, että monikulttuurisuusjutuissa 

käsitellään yllättävän paljon Suomea ja suomalaisuutta. (Horsti 2005, 178-179; 246-247.) 

 

Etnisten vähemmistöjen asema median ”toisina” on myös Raittilan (2004) ja Haaviston 

(2011) tutkimuskohde. Raittila tutki suomalaisten tiedotusvälineiden juttuja koskien 

vuoden 1994 Estonia-onnettomuutta. Hän selvitti, miten jutuissa rakentui käsitys 

onnettomuuden syistä ja syyllisistä, ja millaista käsitystä virolaisuudesta jutut ilmensivät. 

(Raittila 2004, 9; 14-17; 157; 177-178.) Raittilan mukaan journalistien toiminnassa näkyi 

epäsuorasti suomalaisten kollektiivinen käsitys virolaisista alempiarvoisena kansana. 

Tämän seurauksena onnettomuutta käsitteleviin uutisiin rakentui virolaisia syyllistävä 

juonne. (Raittila 2004, 201-202.) 

 

Haavisto selvitti, mitkä aiheet ja vähemmistöryhmät saavat näkyvyyttä 

monikulttuurisuutta käsittelevissä sanomalehtijutuissa, miten lehdissä puhutaan 

venäläisistä ja virolaisista sekä miten sanomalehtien kulttuurisivuilla esitetään 

vähemmistötaustaiset toimijat. Aineisto kerättiin viidestä sanoma- ja aikakauslehdestä4 

                                                      
3
 Monikulttuurisuushankkeilla tarkoitetaan valtajournalismin projekteja, joissa annetaan tietoisesti 

palstatilaa ja medianäkyvyyttä erilaisille etnisille vähemmistöille (Horsti 2005, 217-218). 

4
 Olen aiempaa tutkimusta kartoittaessani ottanut mukaan myös aikakauslehtiin kohdistuvia tutkimuksia, 

sillä sanomalehdet ja aikakauslehdet julkaisevat nykyään aiempaa enemmän samankaltaista sisältöä. 
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vuosilta 1999-2007. (Haavisto 2011, 68; 104; 108-109; 126-127.) Yleisimpiä teemoja 

sanomalehtijutuissa olivat rikokset ja konfliktit, lainsäädäntö- ja viranomaistoiminta sekä 

suvaitsevaisuuden edistäminen (Haavisto 2011, 74-76; ks. myös luku 2.1.6). 

 

Haaviston mukaan sanomalehdet ylläpitävät systemaattisesti mielikuvaa venäläisten ja 

virolaisten yhteydestä rikollisuuteen (Haavisto 2011, 104, 181). Sanomalehtien 

kulttuurisivuilla vähemmistötaustaiset toimijat ovat lähes poikkeuksetta merkittäviä 

julkisuuden henkilöitä, eikä jutuissa käsitellä lainkaan näiden henkilöiden taustaa tai 

etnisten vähemmistöjen asemaa Suomessa. (Haavisto 2011, 181.) 

 

Kuusiston (2000) ja Pöyhtärin (2014) tutkimuksia yhdistää se, että molemmissa 

vertaillaan suomalaisen ja ulkomaalaisen median esityksiä etnisistä vähemmistöistä. 

Kuusisto kysyi tutkimuksessaan, miten etnisyyden käsite on mukana silloin, kun 

sanomalehdet tekevät erottelua “meidän” yhteiskunnan ja muiden yhteiskuntien välillä. 

Aineisto kerättiin suomalaisista ja brittiläisistä sanomalehdistä vuodelta 1991. (Kuusisto 

2000, 2; 82-85.) Kuusisto huomasi, että sanomalehdet puhuvat etnisyydestä tavalla, joka 

korostaa etnisten vähemmistöjen erilaisuutta suhteessa kantaväestöön. Media puhuu 

etnisyydestä vain “toisten” piirteenä. (Kuusisto 2000, 171; 220-223.) 

 

Pöyhtäri vertaili maahanmuuton ja etnisen moninaisuuden diskursseja suomalaisissa ja 

alankomaalaisissa aikakauslehdissä vuosina 2003-2006. Hän kysyi muun muassa, 

millaisia subjektipositioita maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille lehdissä 

tarjotaan. Pöyhtäri havaitsi, että suomalaiset aikakauslehdet käsittelevät maahanmuuttoa 

ja etnisiä vähemmistöjä paljon vähemmän kuin aikakauslehdet Alankomaissa. Lisäksi 

suomalaiset aikakauslehdet kirjoittavat maahanmuuttajista yksilöinä, kun 

alankomaalaisissa lehdissä maahanmuutosta keskustellaan enemmän ilmiötasolla. 

Pöyhtäri tunnisti lehdissä lukuisia diskursseja, jotka kaikki kuitenkin voidaan sijoittaa 

johonkin seuraavista kategorioista: uhkan, hyödykkeen, uhrin ja juhlinnan kohteen 

                                                      
Sanomalehdissä on 2000-luvulla alettu suosia perinteisen uutisjournalismin ohella elämyspainotteista 

journalismia (Steensen 2011, 49 – 50; ks. myös McKay 2000, 81). 
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puhetavat. (Pöyhtäri 2014, [12-13]; 152.) Käsittelen Pöyhtärin tuloksia myös luvuissa 

2.1.3 ja 2.1.5. 

 

Tampereen yliopisto on toteuttanut tutkimusprojektin rasismista ja etnisestä syrjinnästä 

suomalaisissa joukkoviestimissä. Tutkimusaineisto hankittiin systemaattisella 

mediaseurannalla vuosina 1998-2009. Seurannan tuottamaa aineistoa on tarkasteltu 

useissa tutkimuksissa. (Tampereen Yliopisto 2016.) Esimerkkeinä näistä yksittäisistä 

tutkimuksista mainittakoon Maasillan, Rahkosen ja Raittilan (2008) tutkimus islam-

kuvasta mediassa sekä Simolan (2008) tutkimus työperäisen maahanmuuton 

käsittelytavoista mediassa. Maasillan ym. (2008) tutkimusaineisto koostui 

valtakunnallisten sanomalehtien, aikakauslehtien ja televisiokanavien uutissisällöstä. 

Tutkimus osoitti, että median luoma islam-kuva on väkivaltainen ja yksipuolinen. Islam 

uskontona ja kulttuurina jää lähes täysin pimentoon, samalla kun poliittinen väkivalta saa 

isoimman huomion. Tästä huolimatta Suomen muslimeja ei yhdistetä poliittiseen 

väkivaltaan edes kommentoijina. (Maasilta ym. 2008, 38; 62.) Simola tarkasteli 

sanomalehtien, television ja internetin uutissivustojen journalistisia tekstejä. Hän havaitsi, 

että aiheet, joiden kautta maahanmuuttajat ovat esillä vuonna 2008, ovat osittain eri 

aiheita kuin muutamaa vuotta aiemmin. (Simola 2008, 13-14; 19; 23.; ks. myös luku 

2.1.6.) 

 

 

2.1.3 Maahanmuuttajia koskevat diskurssit 

 

Uutisissa etnisistä vähemmistöistä puhutaan usein negatiivisissa yhteyksissä ja 

diskurssein, jotka ruokkivat kielteisiä mielikuvia. Pietikäinen (2000) kiinnitti huomiota 

uutistekstien diskursseihin, jotka rakentavat etnistä toiseutta. Aito/valheellinen -

diskurssissa osa maahantulijoista nähdään rehellisinä ja kelvollisina saapumaan Suomeen, 

osa taas epärehellisinä suomalaisen yhteiskunnan hyväksikäyttäjinä. Tilastojen 

diskurssissa esitetään paljon tietoa maahanmuuttajien kasvavasta lukumäärästä, millä 

viitataan tulossa olevaan muutokseen. Lähestyvä muutos -diskurssissa maahanmuuttajat 
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ovat kasvoton joukko, jonka saapuminen tulee muuttamaan valtaväestön eli ”meidän” 

elämää. Lainsäädäntö-diskurssissa käytetään paljon juridista erityissanastoa, jolloin 

maahanmuuton inhimillinen ulottuvuus jää sivuun. Maahanmuutosta puhutaan 

hallinnollisena asiana. Suostutteleva kannanotto -diskurssissa poliitikot, puolueet tai 

kansakunnat vetoavat päättäjiin, jotta nämä tekisivät toivottuja päätöksiä 

maahanmuuttoon liittyen. Ongelmien diskurssissa luodaan mielikuvaa etnisten 

vähemmistöjen yhteydestä häiriöihin ja rikollisuuteen. (Pietikäinen 2000, 157-172.) 

 

Khosravinik (2010) tunnisti brittiläisissä sanomalehdissä sekä kielteisiä että myönteisiä 

puhetapoja koskien maahanmuuttajia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Tekstit, joissa 

maahanmuuttajat esitettiin kielteisessä valossa, heistä puhuttiin lukuihin, taloudelliseen 

taakkaan, uhkaan ja lakiin liittyvin ilmaisuin. Positiivisesti maahanmuuttajiin 

suhtautuvissa teksteissä oli läsnä humanitaarinen ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksen 

eetos (liberaalit sanomalehdet Guardian ja Observer). Lisäksi Khosravinik huomasi, että 

pakolaiset esitettiin tavallisina ihmisinä, yksilöinä ja uhreina. (Khosravinik, 2010, 17-21.) 

 

Juttutyypillä on vaikutusta siihen, millaiseen sävyyn maahanmuutosta ja 

maahanmuuttajista kirjoitetaan (Khosravinik 2010, 12). Niinpä ei ole yllättävää, että Me 

Naiset- ja ET-lehdissä kirjoitetaan maahanmuuttajista myönteisempään sävyyn kuin 

sanomalehtiuutisissa. Pöyhtäri (2014) tunnisti edellä mainituissa aikakauslehdissä neljä 

maahanmuuttoa ja etnisyyttä koskevaa diskurssia: kulttuurien kirjo perheissä, 

monikulttuurinen dialogi ja kotoutuminen, naiseuden juhlinta sekä yksilöiden 

elämäntarinoiden ja yksilöllisyyden juhlinta. Kulttuurien kirjo -diskurssissa tuotiin esille, 

että maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat monilla elämänalueilla tekemisissä 

valtaväestön kanssa ja kiinnittyneitä yhteiskuntaan. Monikulttuurinen dialogi esitettiin 

jokapäiväisenä ilonaiheena. Naiseuden juhlinta -diskurssi viesti, että kaikki naiset ovat 

oman elämänsä sankareita riippumatta etnisestä alkuperästä. Yksilöllisyyden juhlinta -

diskurssissa kuunnellaan ja arvostetaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten kokemuksia. 

(Pöyhtäri 2014, 192; 203, 239-241.) 
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Myös Suomen Kuvalehdessä oli tunnistettavissa monikulttuurisuutta suosiva diskurssi, 

joskaan ei kovin vahvassa muodossa. Monikulttuurisuusdiskurssin lisäksi Suomen 

Kuvalehdessä käsitellään maahanmuuttoa ja etnisyyttä mukautumisen diskurssin ja 

universalismin diskurssin kautta. Mukautuminen suomalaiseen yhteiskuntaan nähtiin 

ehtona sille, että maahanmuuttajasta voi tulla yhteiskunnan jäsen. Mukautuminen sisältää 

suomen kielen ja suomalaisten tapojen oppimisen. Universalismin diskurssilla 

tarkoitetaan puhetapaa, jossa maahanmuuttajilta vaaditaan taloudellista panostusta 

yhteiskuntaan. Tässä diskurssissa ahkera työnteko nähtiin hyvän maahanmuuttajan 

ominaisuutena. Monikulttuurisuusdiskurssi sisälsi ajatuksen, että kun maahanmuuttaja on 

jollakin tavalla hyödyksi Suomelle, hänellä on oikeus tuoda esiin omaa 

vähemmistökulttuuriaan. (Pöyhtäri 2014, 232; 242-245.) 

 

 

2.1.4 Maahanmuuttajien kehystäminen lehtijutuissa 

 

Horstin (2005) mukaan turvapaikanhakijoita koskevissa uutisissa useimmiten käytetyt 

kehykset ovat laittomuuden ja hallinnan kehykset. Laittomuuden ja hallinnan kehyksiin 

kuuluu, että turvapaikanhakijoita ei käytetä lähteinä heitä koskevissa uutisissa. Tämä 

rakentaa mielikuvaa turvapaikanhakijoista epähenkilöinä, joilta puuttuvat inhimilliset 

ominaisuudet. (Horsti 2005, 115.) 

 

Laittomuuden kehyksessä turvapaikanhakijoihin yhdistetään laittomuus ja rikollisuus. 

Tämä näkyy muun muassa siinä, että turvapaikanhakijoista uutisoidaan vain silloin, kun 

he olivat osallisina jossakin ongelmatilanteessa. Laittomuuden kehys kattaa myös 

uhkakehyksen. Siinä Suomesta turvapaikkaa hakeneiden Slovakian romanit nähdään 

tulvana, joka uhkaa suistaa yhteiskuntamme kaaokseen. Edelleen laittomuuden 

kehykseen kuului, että Slovakian romanien oikeus hakea Suomesta turvapaikkaa 

kyseenalaistettiin. Media tuotti osaltaan käsitystä, että romanit eivät ole ”oikeita” 

turvapaikanhakijoita vaan ”huijareita”. Näin turvapaikanhakijat jaetaan kahteen 
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jyrkkärajaiseen ryhmään, aitoihin ja epäaitoihin. (Horsti 2005, 114; 136; 153-154; 175-

178.) Pietikäinen (2000) käytti samasta ilmiöstä nimeä Aito/valheellinen -diskurssi. 

 

Lisäksi Slovakian romaneista uutisoitiin mainekehyksen kautta. Tämäkin kehys näkee 

romanit ongelmien aiheuttajina; heidän saapuminen Suomeen saattaa vahingoittaa sekä 

Suomen että Slovakian mainetta. Poikkeuksen vallitsevien kehysten linjasta muodostaa 

ihmisoikeuskehys. Se on vastakkainen ja kriittinen muihin kehyksiin nähden. Kehyksessä 

ollaan huolestuneita Slovakian romanien ihmisoikeuksien toteutumisesta niin Suomessa 

kuin Slovakiassa. Ihmisoikeuskehys esiintyi uutisissa paljon muita kehyksiä harvemmin. 

(Horsti 2005, 153-155.) 

 

Hallinnan kehys rakentuu, kun julkaistaan toistuvasti pieniä seurantauutisia 

turvapaikanhakijoista. Näin syntyy mielikuva passiivisista viranomaistoimenpiteiden 

kohteista, joiden liikkeitä valtaväestö eli ”me” voimme median kautta tarkkailla. Tämä 

tarkkailu antaa ”meille” tunteen, että asia on hallinnassa. (Horsti 2005, 114, 179.) 

 

Suomalaisessa monikulttuurisuusjournalismissa Horsti tunnisti kolme yleistä kehystä, 

joiden kautta maahanmuuttajia lähestyttiin. Tyypillisin kehys oli etninen peilaus, missä 

jutun huomio on näennäisesti maahanmuuttajissa, mutta todellisuudessa toimittajan 

kiinnostus kohdistui Suomeen ja suomalaisuuteen. Vaikka haastateltavana on 

maahanmuuttaja, jutusta tulee kuitenkin tarina “meistä”. Näin jutuissa rakennetaan 

suomalaisuutta “vieraan” kautta. Etninen peilaus oli läsnä kaikissa aineistoissa. (Horsti 

2005, 240; 257; 255.) Toinen yleinen kehys oli eksoottisuus ja erilaisuuden riemu. Siinä 

pyrkimyksenä oli tuottaa myönteistä kuvaa maahanmuuttajista tekemällä heidän 

erilaisuudestaan kiinnostavaa. Pöyhtäri huomauttaa, että eksoottisuus on toisinaan 

vahvasti läsnä jo jutun materiaalissa, ja myös maahanmuuttajat itse voivat ylläpitää 

eksoottisuuden mielikuvaa itsestään. Kyseessä ei siis ole median keksimä kehystys. 

(Horsti 2005, 242-246.) Kolmas kehys, joka aineistossa toistui, oli niin sanottu 

supersuomalaisuus. Tällä tavalla kehystetyissä jutuissa painotetaan maahanmuuttajien 

olevan samanlaisia kuin suomalaiset. Maahanmuuttajien “suomalaisia” ominaisuuksia 
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ylikorostetaan: he ovat ahkeria, sisukkaita ja sopeutumiskykyisiä. (Horsti 2005, 246-247.) 

 

Crawleyn ym. (2016) mukaan brittiläiset sanomalehdet kehystävät siirtolaiset kaikkein 

useimmin roistoina. Näissä artikkeleissa, joissa siirtolaisista rakennetaan kielteistä kuvaa, 

asianosaiset itse saavat puhua vain harvoin. Seuraavaksi yleisin kehys on uhrikehys, jossa 

siirtolaiset esitetään joko apua tarvitsevina olosuhteiden uhreina tai onnistuneesti 

kotoutuneina yksilöinä. Nämä empaattisesti siirtolaisiin suhtautuvat jutut ovat samalla 

niitä, joissa siirtolaiset pääsevät todennäköisimmin itse ääneen. Näissä jutuissa 

käsitellään usein siirtolaisten henkilökohtaisia kokemuksia tunteisiin vetoavalla tavalla. 

(Crawley ym. 2016.) 

 

 

2.1.5 Maahanmuuttajien asemointi mediassa 

 

Andreassenin (2005) mukaan tanskalainen uutisjournalismi ylläpitää useita stereotypioita, 

eli vahvasti yksinkertaistettuja käsityksiä, etnisistä vähemmistöistä. Ensimmäinen 

stereotypia on nähdä vähemmistöt maahan saapuvana kasvottomana pakolaisvirtana tai -

tulvana. Tässä käsityksessä maahanmuutto nähdään ongelmia aiheuttavana ilmiönä. 

Toinen stereotypia on rikollinen siirtolainen, jonka toimintaan viranomaisten on vaikeaa, 

ellei mahdotonta puuttua, koska hän on jo niin syvällä rikollisessa elämäntavassa. 

Kolmannen yleistyksen mukaan maahanmuuttajanainen elää alistettua elämää, jota 

varjostaa väkivallan uhka. Andreassen kritisoi uutismediaa siitä, että se tekee yksittäisten 

väkivallantekojen perusteella yleistyksiä ja vihjaa islamin olevan naisia alistava kulttuuri. 

Tällaista käsitystä islamista tuotettiin myös kuvittamalla vähemmistöjä koskevia uutisia 

tarpeettoman usein kuvilla hunnutetuista naisista. Hunnutettu maahanmuuttajanainen on 

neljäs stereotypia. Vuosituhannen vaihteessa tanskalaisessa uutismediassa vahvistui 

stereotypia seksuaalisesti aggressiivisesta maahanmuuttajamiehestä, kun maassa tapahtui 

raiskauksia, joiden tekijät olivat maahanmuuttajia. Niinpä viidennessä median 

stereotypiassa seksuaalinen uhka ja etnisen taustan omaava mies liitettiin toisiinsa. Kaikki 
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mainitut yleistykset rakentavat yhdessä käsitystä, että maahanmuuttajat eivät ole 

sopeutuneet Tanskaan. Lisäksi media antaa ymmärtää, että päävastuu kotiutumisen 

onnistumisesta on maahanmuuttajilla itsellään. (Andreassen 2005, 277-279.) 

 

Myöhemmin Andreassen (2011) on havainnut, että television viihdeohjelmissa 

maahanmuuttajataustaisille henkilöille tarjotut roolit ovat paljon positiivisempia kuin 

uutismediassa. Television X-Factor-laulukilpailussa heidät esitettiin yksilöinä ja heidän 

katsottiin kuuluvan ”meihin”. Andreassen kuitenkin huomauttaa, että X-Factorin tapa 

asemoida etnisen vähemmistön edustajat viihdyttäjän rooliin voi positiivisuudestaan 

huolimatta olla myös kahlitseva. (Andreassen 2011, 177-178.) 

 

Haavisto (2011) havaitsi, että sanomalehtien kulttuurisivuilla etniseen vähemmistöön 

kuuluvat henkilöt esitetään joko kosmopoliitteina, identiteettityön tekijöinä tai 

maahanmuuttajina. Kosmopoliitteina kuvatut henkilöt ovat omalla alallaan menestyneitä 

taiteilijoita. Kosmopoliitti-juttujen ympärillä vallitsee diskurssi, jossa ”me” olemme 

tyytyväisiä taiteilijan valittua Suomen asuinpaikakseen. Vaihtoehtoisesti henkilö voidaan 

nähdä identiteettityön tekijänä, mikäli hän käsittelee taiteen kautta omaa 

ulkopuolisuuttaan tai kokemuksiaan maahanmuutosta. Kosmopoliittien ja identiteettityön 

tekijöiden kohdalla henkilön etnistä taustaa ei korosteta. (Haavisto 2011, 125-128.) 

Lisäksi Haavisto tunnisti kulttuurisivuilta pienen ryhmän toimijoita, jotka esitettiin 

ensisijaisesti maahanmuuttajina ja vasta sitten taiteilijoina. Henkilöitä yhdisti se, että he 

eivät olleet kuuluisia alallaan. (Haavisto 2011, 125-128.) Muissakin tutkimuksissa on 

havaittu, että jos maahanmuuttaja on saavuttanut menestystä ammatissaan tai noussut 

arvostettuun asemaan yhteiskunnassa, media ei enää korosta hänen 

maahanmuuttajataustaansa (ks. Crawley ym. 2016, 6; Simola 2008, 33-36). 

 

Pöyhtäri (2014) tunnisti Suomen Kuvalehdessä tämän tutkimuksen kannalta 

merkityksellisen subjektiposition: menestyneet ja yhteiskunnallemme hyödylliset 
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maahanmuuttajat. Vain menestyneet ja hyödylliset saivat puhua lehdessä omalla 

äänellään, esimerkiksi henkilöhaastattelussa. Lehdessä esitetään kahdenlaista versiota 

menestyneestä maahanmuuttajasta. Toinen on työssään tunnustusta saanut asiantuntija, 

jonka toiminta rikastuttaa yhteiskuntaamme. Tällaisia ovat esimerkiksi 

maahanmuuttajataustaiset taiteilijat, yrittäjät ja mediapersoonat. Heidän mielipiteensä 

Suomesta oli tärkeä osa Suomen Kuvalehden henkilöhaastatteluita. (Pöyhtäri 2014, 241-

242.) Toinen versio menestyneestä maahanmuuttajasta on pakolaisena Suomeen saapunut 

henkilö, joka on aluksi kohdannut vaikeuksia uudessa maassa, mutta on ponnistellut ja 

saavuttanut menestystä. Menestymisellä tarkoitettiin, että henkilö käy töissä, kehittää 

taitojaan sekä omaksuu suomalaisen elämäntavan ja kielen. (Pöyhtäri 2014, 213; 228-229; 

231; 241-242.) 

 

Me Naiset- ja ET-lehti katsovat maailmaa yksilöiden kautta, yksilöllisyyttä esiin tuoden, 

ja sen vuoksi lehdistä löytyy myös maahanmuuttajille monia erilaisia subjektipositioita. 

Kaikkia subjektipositioita yhdisti läheisyyden ja tuttavallisuuden ilmapiiri. Yleisiä 

subjektipositioita olivat maahanmuuttaja monikulttuurisen yhteisön jäsenenä sekä niin 

sanottu tavallinen maahanmuuttaja (ei julkisuuden henkilö), joka on onnistuneesti 

sopeutunut Suomeen ja joka saa siksi kertoa mielipiteitään Suomesta. (Pöyhtäri 2014, 202; 

205; 239.) 

 

 

2.1.6 Maahanmuuttajia koskevien lehtijuttujen aiheet 

 

Ter Walin (2002b) mukaan vuosituhannen vaihteessa monen EU-maan 

uutisjournalismissa etnisten vähemmistöjen tekemät rikokset tuotiin korostetusti esille. 

Tällaisia maita olivat muun muassa Itävalta, Italia, Portugali ja Suomi. (ter Wal 2002b, 

42-43.) Toisaalta Isossa-Britanniassa 1995 vain muutama prosentti kaikista etnisyyttä 

koskevista lehtiuutisista liitti rikollisuuden ja maahanmuuttajat toisiinsa. Enemmän 

uutisissa sai tilaa vähemmistöihin kohdistuva rasismi ja muu epäoikeudenmukainen 

kohtelu. Kolme yleisintä aihealuetta vähemmistöjä koskevissa uutisissa olivat 1) 
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maahanmuutto, pakolaisuus ja turvapaikanhaku, 2) rasismi ja sen vastustaminen sekä 3) 

viranomaistoiminta. (Statham 2002, 401-403.) 

 

Suomessa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puolelle Helsingin Sanomien uutiset, jotka 

koskivat etnisiä vähemmistöjä, käsittelivät useimmiten turvapaikkapäätöksiä, 

ulkomaalaisten lukumäärää ja Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa. Myös rikollisuus 

ja suomalainen sosiaalitukijärjestelmä olivat yleisiä aiheita. (Pietikäinen 2000, 188-189.) 

Maahanmuuttoa katsottiin suomalaisessa uutismediassa viranomaisten näkökulmasta. 

 

Vuonna 2004 tarkastelussa olivat paitsi sanomalehtiuutiset myös kaikki muut 

journalistiset tekstit sanomalehdissä. Rasismia ja etnisyyttä käsittelevien journalististen 

tekstien kolme yleisintä aihetta olivat suomalaisten suhde maahanmuuttajiin (19 % 

kaikista rasismi- ja etnisyyskirjoituksista), lainsäädäntö ja viranomaistoiminta (16 %) 

sekä vähemmistöjen tekemät rikokset (11 %). Niin sanottuja suvaitsevaisuusjuttuja 5 

julkaistiin melko vähän (5 %). Maahanmuuttajien työttömyys ja työnhaku oli aiheena 

hieman useammin (8 %). (Raittila & Vehmas 2005, 13-17.) 

 

Vuonna 2008 suomalaisten suhdetta maahanmuuttajiin käsiteltiin paljon vähemmän kuin 

vuonna 2004, vain neljässä prosentissa kaikista rasismi- ja etnisyys-kirjoituksista.  Myös 

lainsäädäntö ja viranomaistoiminta olivat suhteellisesti harvemmin juttujen aiheena (6 %). 

Vähemmistöjen tekemistä rikoksista kirjoitettiin hieman aiempaa vähemmän (8 %). 

Suvaitsevaisuusjuttujen osuus pysyi samana vuodesta 2004 vuoteen 2008 (5 %). 

Maahanmuuttajien työttömyys ja työnhaku esiintyivät vuoden 2008 kirjoituksissa 

aiempaa harvemmin (2 %). Kokonaan uutena aiheena vuonna 2008 nousivat esiin työtä, 

                                                      
5
 Suvaitsevaisuusjuttuihin luettiin artikkelit menestyneistä vähemmistön edustajista, artikkelit 

suvaitsevaisuutta edistävistä toimista ja tapahtumista sekä valistustarkoituksessa laaditut jutut 

vähemmistöistä tai rasismista (Raittila & Vehmas 2005, 14). 
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työntekoa ja työvoiman tarvetta koskevat jutut. Niiden osuus kaikista maahanmuuttoa 

käsittelevistä jutuista vuonna 2008 oli merkittävä (13 %). Lähes puolet tämän 

jutturyhmän kirjoituksista ovat sellaisia, joissa esitetään maahanmuuttaja työpaikallaan. 

Näissä kirjoituksissa päähenkilöön suhtaudutaan erittäin myönteiseen sävyyn. (Raittila & 

Vehmas 2005, 13-17; Simola 2008, 17-23.) 

 

Haavisto tarkasteli Suomen ruotsinkielisiä sanomalehtiä aikavälillä 1999–2005. Mukana 

olivat uutistekstit ja muut artikkelit, jotka käsittelevät etnisiä vähemmistöjä. Yleisimpiä 

aiheita olivat rikollisuus ja konfliktit (25 % artikkeleista), lainsäädäntö- ja 

viranomaistoiminta (19 %) sekä suvaitsevaisuuden edistäminen (15 % artikkeleista). 

Suomalaisten ja etnisten vähemmistöjen suhdetta käsitteli 10 % kirjoituksista. (Haavisto 

2011, 74-78.) Usein esiintyvät aiheet jutuissa etnisistä vähemmistöistä olivat siis samoja 

kuin saman ajankohdan suomenkielisissä lehdissä (ks. Raittila & Vehmas 2005, 13-17). 

 

Vähän käsiteltyjä aiheita suomalaisissa sanomalehdissä ovat rasististen ryhmien toiminta, 

valtaväestöön kuuluvien tekemät rasistiset rikokset ja toisaalta yhteiskunnan rakenteissa 

asuva etninen syrjintä sekä kansalaisten arkisiin tapoihin piiloutuva rasismi. Samoin 

vähemmistöjen sosiaaliset ongelmat ja kulttuuriset tai uskonnolliset tavat ovat vain 

harvoin esillä sanomalehdissä. (Raittila & Vehmas 2005, 16; 26-27.) 

 

Aikakauslehdissä vähemmistöön kuuluvien menestystarinat ovat tavallista sisältöä. 

Näissä menestystarinoissa esitellään liike-elämässä tai kulttuurin alueella mainetta 

saavuttaneita, tunnettuja maahanmuuttajia, mutta myös tavallisia 

maahanmuuttajataustaisia ihmisisiä, jotka menestyvät elämässään. Muita etnisiin 

vähemmistöihin liittyviä, usein toistuvia aiheita aikakauslehdissä ovat perhe-elämä ja 

yksilöiden oma maahanmuuttohistoria. (Pöyhtäri 2014, 134-138.) 
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2.1.7 Konstruktionistinen lähestymistapa ja diskurssianalyysi aiemmissa 

tutkimuksissa 

 

Eurooppalainen, englanninkielinen tutkimus etnisten vähemmistöjen representaatiosta 

mediassa on hyödyntänyt sekä määrällistä sisällönanalyysiä että useita laadullisen 

tutkimuksen menetelmiä. D'Haenens ym. (2001) on esimerkki määrällisestä 

sisällönanalyysistä, jossa tulokset voidaan esittää numerotietoina. Laadullisten 

tutkimusten menetelmiä ovat olleet kehysanalyysi (Crawley ym. 2016), kriittinen 

diskurssianalyysi (Khosravinik 2010, Andreassen 2005 & 2010) ja haastattelututkimus 

(Buchanan & Grillo 2003; Crawley ym. 2016). On myös tavallista, että yhdessä 

tutkimuksessa käytetään rinnakkain määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Esimerkiksi 

Crawley ym. (2016) ensin laskivat, miten usein siirtolaisuus on jutun aiheena ja sen 

jälkeen selvittivät kehysanalyysin avulla, mihin sävyyn näissä jutuissa kirjoitetaan 

siirtolaisista. 

 

Myös Suomessa on tehty useita tutkimuksia, joissa yhdistetään määrällinen ja laadullinen 

lähestymistapa. Tyypillisesti tällainen tutkimus etenee niin, että määrällinen analyysi 

antaa aineistosta tai ilmiöstä yleiskuvan, jota syvennetään laadullisen tarkastelun avulla 

(ks. esim. Raittila 2004, Simola 2008, Haavisto 2011 ja Pöyhtäri 2014). 

 

Puhtaasti laadullista tutkimusperinnettä Suomessa edustaa Horstin (2005) 

diskurssianalyysi. Diskurssianalyysi on muutenkin paljon käytetty menetelmä 

suomalaisessa representaatioiden tutkimuksessa (ks. esim. Kuusisto 2000, Raittila 2004, 

Simola 2008, Pöyhtäri 2014). Pietikäinen (2000) ja Horsti (2005) edustavat kriittistä 

diskurssianalyysiä. Maasilta, Rahkonen ja Raittila (2008) sekä Haavisto (2011) ovat 

soveltaneet laadullista sisällönanalyysiä. 
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Informaatiotutkimuksessa konstruktionistista 6  lähestymistapaa on sovellettu, kun on 

tutkittu tieteenalan ammatillisia ja tieteellisiä diskursseja. Eniten on tutkittu diskursseja, 

jotka koskevat kirjastoa, informaatiota, tiedonkäyttäjiä sekä tietotekniikkaa. (Talja, 

Tuominen & Savolainen 2005, 91-93.) Suomessa ensimmäinen informaatiotutkimuksen 

alan väitöskirja, jossa on sovellettu diskurssianalyysia, on Sanna Taljan Musiikki, 

kulttuuri, kirjasto: diskurssien analyysi (Talja 1998). 

 

Diskurssianalyysia on hyödynnetty myös, kun on tarkasteltu kriittisesti tieteenalan 

vallitsevia käsityksiä tiedonkäyttäjästä (Olsson 2016) ja kun on selvitetty, miten alalla 

sovelletaan informaatiokäytännön ja -käyttäytymisen käsitteitä (Savolainen 2007). Hicks 

(2016) on tutkinut diskursseja, joilla kirjastonhoitajat rakentavat ammatti-identiteettiään. 

Julien ja Given (2003) ovat tarkastelleet identiteettien rakentumista 

sähköpostikeskusteluissa, kun kontekstina on työyhteisö yliopistokirjastossa. Lisäksi on 

tutkittu, millaista kuvaa media rakentaa informaatiotutkimuksesta ja 

kirjastonhoitajuudesta (Badovinac 2011) sekä kirjaston käyttäjistä (Hedemark, Hedman 

& Sundin 2005). 

 

Tiedonhankintatutkimuksessa konstruktionistisesta näkökulmasta on tutkittu, millaisia 

diskursseja sisältyy ihmisten kertomuksiin heidän omista tiedontarpeistaan ja -

hankinnastaan. (Talja, Tuominen & Savolainen 2005, 91-93.) Johannisson ja Sundin 

(2007) ovat tarkastelleet sairaanhoitajien tiedonhankintakuvauksia diskursseina, joilla 

nämä pyrkivät vaikuttamaan käsityksiin hoitajan ammatista. Tuominen (2004) on 

selvittänyt, miten sydänpotilaat ja heidän puolisonsa kuvaavat tiedontarpeitaan ja 

tiedonhankintansa käytäntöjä. 

 

Informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa Pettigrew (myöhemmin Fisher) on tarkastellut 

tilannetekijöiden vaikutusta siihen, miten ihmiset kohdatessaan jakavat informaatiota. 

                                                      
6Konstruktionismin perusajatuksena on, että kaikki kielellinen vuorovaikutus tuottaa sosiaalista 

todellisuutta. Kieli ei heijasta ulkoista todellisuutta, vaan kielen avulla rakennetaan erilaisia versioita 

todellisuudesta (ks. luku 1.2). 
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Pettigrew'n käsitys informaatiosta on konstruktionistinen: tieto rakentuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ja on kytköksissä kulloisenkiin kontekstiin. (Pettigrew 1999.) 

Konstruktionistinen tietokäsitys on läsnä myös Tuomisen, Taljan ja Savolaisen (2003) 

artikkelissa, joka käsittelee verkkokirjaston suunnittelua. 

 

 

2.2 Aiemman tutkimuksen yhteenveto 

 

Aiempien tutkimusten valossa näyttää siltä, että henkilöjutuille on tyypillistä 

representoida maahanmuuttaja elämässään menestyneenä. Menestys voi tarkoittaa 

onnistunutta kotoutumista uuteen maahan tai, mikäli kyseessä on julkisuuden henkilö, 

merkittävää panosta jollakin yhteiskunnan alueella. Henkilö on saattanut kohdata 

vaikeuksia matkan varrella, mutta on onnistunut voittamaan ne. Aiemmat tutkimukset 

ovat lisäksi osoittaneet, että mikäli haastateltava on julkisuuden henkilö, etnisyyteen ei 

kiinnitetä erityistä huomiota. Sama koskee artikkeleita, joissa henkilö kuvataan 

tekemässä työtä; myöskään silloin maahanmuuttajuus ei ole jutussa etusijalla. 

 

Menestystarinoiden tyypillinen piirre on, että niissä tuodaan esiin henkilön tuottama 

hyöty uudelle kotimaalleen. Tietynlainen hyödyn diskurssi vaikuttaa olevan 

yleisemminkin läsnä jutuissa, joissa kuvataan maahanmuuttajia yksilötasolla. 

Hyödyllisyyttä tuodaan esiin kertomalla, että henkilö ahkeroi työssään, opettelee suomen 

kielen ja sopeutuu suomalaiseen kulttuuriin jopa niin hyvin, että muuttuu tavoiltaan 

suomalaiseksi itsekin. Mediatekstit rakentavat näin mielikuvaa ihanteellisesta 

maahanmuuttajasta. Ollakseen hyödyllinen ja kelvollinen maahanmuuttajataustaisen 

henkilön on osoitettava sellaista ahkeruutta ja ”suomalaisuutta”, jota ei vaadittaisi 

valtaväestöön kuuluvalta. 

 

Aikakauslehtien artikkeleissa tunnistettu subjektipositio ”menestynyt ja yhteiskunnalle 

hyödyllinen maahanmuuttaja” ja sen kaksi eri versioita, tunnustettu asiantuntija ja 

lannistumaton pakolainen, ovat tutkielmani kannalta mielenkiintoisia. Aineistoni koostuu 
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sanomalehtien henkilöjutuista. Tarjotaanko niissäkin etnisten vähemmistöjen edustajille 

edellä mainittua subjektipositiota? 

 

Journalismin eri lajityypit esittävät etniset vähemmistöt eri tavoin. Aiemmat tutkimukset 

osoittavat, että uutisjournalismissa etnisiin vähemmistöihin liitetään negatiivisia 

mielikuvia, kun taas uutisgenren ulkopuolella representaatiot ovat monipuolisempia ja 

myönteisempiä. Tutkimukset viittaavat myös siihen suuntaan, että jutuissa, joissa 

maahanmuuttajataustaiset pääsevät ääneen haastateltavina, maahanmuuttoon 

suhtaudutaan myönteisesti. Tämä tuntuu johdonmukaiselta: lehdissä halutaan julkaista 

maahanmuuttajista positiivisia henkilöjuttuja, koska uutisten perusteella heistä syntyy 

helposti yksipuolinen, kielteinen kuva. 

 

Henkilöjuttujen tarkoituksellisen positiivinen sävy voi olla yksi syy tutkimuksissa 

havaittuun ilmiöön, että etnisten vähemmistöjen sosiaalisista ongelmista kirjoitetaan vain 

vähän. Myös rasismin vähäinen käsittely etnisiä vähemmistöjä koskevissa jutuissa voi 

olla seurausta siitä, että valtamediassa halutaan rakentaa positiivista mielikuvaa 

menestyvistä ja sopeutuvista maahanmuuttajista. Maahanmuuttajien kertomukset 

etnisestä syrjinnästä tai piiloisesta rasismista eivät oikein istu positiiviseen kuvaan. 
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3 MAAHANMUUTTO JA SIITÄ KÄYTY KESKUSTELU SUOMESSA 

 

Tässä luvussa luon katseen siihen, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui tutkimani 

tarkastelujakson (2011–2016) aikana maahanmuuttoon liittyen. Katsauksen pohjalta voin 

sijoittaa varsinaisessa diskurssianalyysissä tekemäni havainnot yhteiskunnalliseen 

kontekstiin. Käyn ensin läpi maahanmuuton lähihistoriaa tilastojen avulla. Sen jälkeen 

esittelen maahanmuuton syitä ja lopuksi nostan esiin mielestäni merkittäviä tapahtumia 

ja kehityskulkuja tarkastelujaksolla. 

 

 

3.1 Maahanmuutto Suomeen 

 

Ennen 1990-lukua Suomeen ei kohdistunut merkittävää maahanmuuttoa. Tilanne alkoi 

vähitellen muuttua, kun Suomi vuodesta 1985 lähtien alkoi vastaanottaa vuosittain 

kiintiöpakolaisia. Neuvostoliiton lakattua olemasta 1991 turvapaikanhakijoiden määrä 

kasvoi. 1990-luvun alkuvuosina suurimpia maahanmuuttajaryhmiä olivat 

inkerinsuomalaiset eli paluumuuttajat entisestä Neuvostoliitosta sekä pakolaiset 

Somaliasta ja entisestä Jugoslaviasta. (Pietikäinen 2000, 17; Tilastokeskus 2017a.) 

 

Ulkomailla syntyneiden henkilöiden määrä Suomessa on kasvanut melko tasaisesti 

viimeisen 25 vuoden ajan. Vuonna 1991 ulkomailla syntyneitä henkilöitä asui Suomessa 

noin 77 000, kun vuonna 2016 lukumäärä oli noin 357 600. Ulkomailla syntyneiden 

määrä on 25 vuoden aikana kasvanut 4,6-kertaiseksi. Suhteellinen kasvu on siis ollut 

huomattavaa. Toisaalta siihen vaikuttaa se, että 1990-luvun alussa ulkomaalaisten määrä 

Suomessa oli verraten pieni. (Martikainen, Saari & Korkiasaari 2013, 38; Tilastokeskus 

2017b.) 

 

Tarkastelujakson 2011–2016 aikana maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvoi 109 406 

hengellä, eli noin 44 prosenttia (Tilastokeskus 2017b). Kuten taulukosta 1 käy ilmi, 
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tarkastelujakson aikana ei tapahtunut suuria muutoksia sen suhteen, mitkä olivat 

Suomessa asuvien maahanmuuttajien yleisimmät syntymämaat. 

 

 

Taulukko 1. Maahanmuuttajien yleisimmät syntymämaat 2010 ja 2016. (Lähde: 

Tilastokeskus 2017c.) 

Tilanne 31.12.2010 Tilanne 31.12.2016 

Syntymämaa 
Lukumäärä, 

hlöä 

Osuus kaikista 

maahanmuutta-

jista 

Syntymämaa 
Lukumäärä, 

hlöä 

Osuus kaikista 

maahanmuutta-

jista 

Entinen NL 53 145 26 % Entinen NL 64 275 21 % 

Viro 23 159 11 % Viro 43 234 14 % 

Somalia 8368 4,1 % Irak 13 827 4,5 % 

Irak 7011 3,5 % Somalia 11 724 3,8 % 

Entinen 

Jugoslavia 
6893 3,4 % Kiina 9349 3,0 % 

 

 

3.2 Maahanmuuton syyt 

 

Merkittävimmät syyt, joiden vuoksi Suomeen on 2000-luvulla muutettu, ovat 

perhesuhteet, työ, opiskelu ja pakolaisuus. Näistä perhesuhteet muodostavat suurimman 

ryhmän. Muuttoperusteiden tarkkaa jakautumista ryhmien kesken ei tiedetä. Tämä johtuu 

siitä, että Suomeen toisesta EU-maasta muuttavilta henkilöiltä ei kysytä muuton motiivia. 

(Sutela & Larja 2015.) 

 

EU-alueen ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden muuttoperusteet ovat pysyneet osittain 

samankaltaisina tarkastelujaksolla 2011–2016, mutta jakson loppupuolella 2015 
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Suomeen saapunut poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä muutti tilannetta. 

Vuosina 2011–2015 ensimmäisen oleskeluluvan saaneiden joukossa kolme yleisintä 

hakuperustetta olivat perhesuhteet, työ ja opiskelu. Vuonna 2016 tehtiin myönteisiä 

turvapaikkapäätöksiä yli 6000, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämän 

seurauksena kansainvälisen suojelun tarpeesta tuli 2016 toiseksi yleisin syy muuttaa 

Suomeen EU:n ulkopuolelta. Perheside pysyi silti edelleen yleisimpänä muuttoperusteena 

oleskeluluvan saaneiden joukossa. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2012; 2013a; 2013b; 

2014; 2016; 2017, 4.) 

 

 

3.3 Merkittäviä tapahtumia tarkastelujaksolla 

 

Tarkastelujaksolle 2011–2016 osuu kolme yhteiskunnallista tapahtumaa tai kehityskulkua, 

jotka on otettava huomioon lehtijuttujen yhteiskunnallisena kontekstina. Ensimmäinen on 

maahanmuuttokriittisten tahojen nousu poliittiseen valtavirtaan. Toinen on 

maahanmuutosta käydyn keskustelun polarisoituminen. Kolmas on vuonna 2015 

Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden poikkeuksellisen suuri määrä. 

 

Huhtikuussa 2011 järjestetyissä eduskuntavaaleissa maahanmuutto ja maahanmuuttajien 

kotiutuminen nousivat pääteemoiksi. Vaalien selkeä voittaja oli perussuomalaiset. Puolue 

kasvoi vaaleissa eduskunnan pienimmästä puolueesta maan kolmanneksi suurimmaksi 

puolueeksi. Vaaliohjelmassaan perussuomalaiset puolusti työperäistä maahanmuuttoa, 

mutta muuten vaati maahanmuuttopolitiikan tiukentamista kustannus- ja 

turvallisuustekijöihin vedoten. Myöhemmin samana vuonna joidenkin perussuomalaisten 

kansanedustajien rasistissävyiset kirjoitukset ja yhteydet äärioikeistolaisiin ryhmiin 

herättivät keskustelua. (Perussuomalaiset rp:n eduskuntavaaliohjelma 2011; Euroopan 

muuttoliikeverkosto 2012, 14-15.) 

 

Vaalivoitosta huolimatta perussuomalaiset jäi oppositioon pääministeri Kataisen 

muodostaessa kuuden puolueen hallituksen (Kauppalehti 2011). Kataisen hallitus linjasi 



34 

 

 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa, että Suomi tarvitsee työperäistä 

maahanmuuttoa ja toisaalta sitoutuu auttamaan hädänalaisia. Lisäksi kotouttamistyön 

merkitystä korostettiin. Strategiassa otettiin myös kantaa moninaisuuden hyväksymisen 

puolesta. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2013, 11; Sisäministeriö 2013.) 

 

Seuraavissa eduskuntavaaleissa 2015 maahanmuutto oli jälleen yksi puhutuimpia teemoja. 

Perussuomalaiset sai 18 prosenttia äänistä ja alkoi hallitusvastuuseen yhdessä keskustan 

ja kokoomuksen kanssa. Perussuomalaisten helmikuussa 2015 julkaisema 

maahanmuuttopoliittinen ohjelma herätti keskustelua. Ohjelmassa arvosteltiin ankarasti 

Suomen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa. Esimerkiksi turvapaikkamenettely 

nähtiin toimimattomana järjestelmänä, jota ulkomaalaiset käyttävät hyväksi päästäkseen 

Suomeen paremman elintason piiriin. (Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen 

ohjelma 2015; Euroopan muuttoliikeverkosto 2016, 14.) Myöhemmin ohjelman todettiin 

joiltakin osin olevan ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

kanssa (Faktabaari 2015). 

 

Suomen perheenyhdistämispolitiikassa tehtiin useita tiukennuksia tarkastelujakson 

aikana. Vuoden 2012 alussa astui voimaan ulkomaalaislain muutos, joka teki 

perheenyhdistämishakemuksen jättämisestä aiempaa monimutkaisempaa. Maaliskuussa 

2013 korotettiin tulorajaa, joka vaaditaan perhesiteen perusteella oleskelulupaa hakevalta. 

Heinäkuussa 2016 tuli voimaan lisätiukennuksia tulorajaan. Perheenyhdistämispolitiikan 

ympärillä käytiin julkista keskustelua, ja etenkin avustustyötä tekevät kansalaisjärjestöt 

vastustivat tiukentavia lainmuutoksia. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2012, 36-38; 2016, 

23-24.) 

 

Maahanmuuton ympärillä käyty julkinen keskustelu alkoi polarisoitua vuosina 2008 ja 

2009. Syksyn 2008 kuntavaaleissa ja kevään 2009 europarlamenttivaaleissa menestyivät 

yhtäältä ryhmät, jotka kritisoivat kovin sanoin maahanmuuttoa, ja toisaalta ryhmät, jotka 

kampanjoivat moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta. (Keskinen 2009, 34-41.) 

Tarkastelujakson aikana tämä vastakkainasettelu maahanmuuttokeskustelussa voimistui. 
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Vuonna 2015 juopa arvokonservatiivien ja arvoliberaalien välillä näkyi julkisuudessa 

monin tavoin. Keskustelua kiihdytti muun muassa heinäkuussa 2015 perussuomalaisten 

kansanedustajan Facebook-kirjoitus, joka myöhemmin johti langettavaan oikeuden 

päätökseen sekä turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen kasvu syksyllä 2015. (Euroopan 

muuttoliikeverkosto 2015, 5; 16.) 

 

Suomeen saapui vuoden 2015 aikana yli 32 000 turvapaikanhakijaa eli yli yhdeksän 

kertaa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yli puolet saapuneista oli Irakin kansalaisia, 

seuraavaksi eniten oli afganistanilaisia ja somalialaisia. Suurimmat tulijamäärät 

ajoittuivat syys-, loka- ja marraskuulle. Poikkeuksellinen tilanne vaati paljon 

järjestelytyötä, nopeita ratkaisuja ja joustavuutta maahanmuuttoviranomaisilta. 

Tiedotusvälineissä turvapaikanhakijoista ja maahanmuutosta uutisoitiin tiheästi. 

(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, 5; Maahanmuuttovirasto 2017.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä luvussa esittelen valitsemani tutkimusmenetelmän, diskurssianalyysin, ja sijoitan 

sen osaksi laajempaa laadullisen tutkimuksen kenttää (luvut 4.1 ja 4.2). Diskurssianalyysi 

on siinä mielessä joustava menetelmä, että tutkija voi käyttää sitä monella eri tavalla 

riippuen siitä, mikä on tutkimusasetelma ja tutkimuksen tavoite. Luvussa 4.3 käyn läpi 

näitä erilaisia tapoja painottaa diskurssianalyysiä, ja luvussa 4.4 kuvaan painotusvalinnat 

tässä tutkimuksessa. 

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimuksessani tarkastelen maahanmuuttajista tehtyjä henkilöjuttuja. Näissä jutuissa, 

kuten kaikissa mediateksteissä, on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja 

inhimillisestä kulttuurista. Kyse on sosiaalisesta toiminnasta, missä merkityksellä on 

keskeinen asema. Koska tutkimukseni suuntautuu kielen keinoin rakennettuihin 

merkityksiin, sopiva tutkimusmetodi löytyy laadullisten tutkimusmenetelmien joukosta. 

 

Laadullisen tutkimuksen menetelmillä voidaan hankkia ymmärrystä sosiaalisen 

todellisuuden ilmiöistä, joihin mittaaminen tai laskeminen ei sovellu. Laadullinen 

tutkimus käsittää monenlaisia suuntauksia ja tutkimuksen lajeja. Eroista huolimatta 

kaikkea laadullista tutkimusta yhdistää perusperiaate, että kommunikaatiota, kulttuuria 

tai sosiaalista toimintaa tutkittaessa on kiinnitettävä huomio merkityksiin. (Tesch 1991; 

tässä Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 163.) 
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4.2 Diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysi on yksi monista laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Samalla 

diskurssianalyysi itsessään haarautuu erilaisiksi tutkimusperinteiksi (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 162; 225). Yhteistä kaikelle diskurssianalyyttiselle tutkimukselle on 

lähtökohta, jonka mukaan kieli ei millään yksinkertaisella tavalla heijasta tai esitä 

todellisuutta. Sen sijaan kielenkäyttö rakentaa eli konstruoi sosiaalista todellisuutta. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17-25.) Samalla sosiaalinen todellisuus muodostaa 

kontekstin, joka vaikuttaa kielenkäyttöön. Kyse on kielen ja kontekstin 

vuorovaikutussuhteesta, missä kumpikin muokkaa toista. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

13-17.) Diskurssianalyysissä kielenkäyttöä tarkastellaan aidoissa tilanteissa, sellaisena 

kuin se ilmenee elävässä elämässä. 

 

Diskurssianalyyttisiä tutkimuksia voidaan ryhmitellä muun muassa tieteenfilosofisten 

lähtökohtien tai tutkimusperinteen perusteella (Remes 2006, 302-304; 316-322). Myös 

tutkimuksen suhde instituutioihin ja valtaan sekä tutkijan lähtökohtainen tavoite – onko 

se kriittinen puheenvuoro vai puolueettomuuteen pyrkivä analyysi – voivat toimia 

jakoperusteena ryhmittelyä tehtäessä (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 96; 163-165). 

 

Tässä tutkimuksessa sovellan ensisijaisesti Jokilan, Juhilan ja Suonisen (1999) tapaa 

ymmärtää diskurssianalyysi. Sen taustalla on maailmankäsitys, jota kutsutaan 

sosiaaliseksi konstruktionismiksi (ks. luku 1.2). Jokilan ym. ohella otan vaikutteita 

Pietikäisen ja Mäntysen (2009) teoksesta, joka esittelee diskurssianalyysin perusteita. 

Pietikäinen ja Mäntynen kytkevät diskurssianalyysin (tai diskurssintutkimuksen) 

sosiaalisen konstruktivismin viitekehykseen (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12). 

Konstruktionismilla ja konstruktivismilla on paljon yhteistä, mutta ne eroavat toisistaan 

suhtautumisessaan tiedon ja tietämisen alkuperään: konstruktionismissa tieto muodostuu 

poikkeuksetta kielellisessä vuorovaikutuksessa, kun taas konstruktivismissa puhutaan 

myös yksilöiden mielensisäisistä tietorakenteista (ks. Talja, Tuominen & Savolainen 2005, 

81-82). Olen kuitenkin sitä mieltä, että mainittu ero teoksien viittauksissa 
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diskurssianalyysin teoriaperinteeseen ei ole niin merkittävä, että se estäisi teoksien 

rinnakkaista hyödyntämistä omassa tutkielmassani. 

 

Sekä Jokila ym. että Pietikäinen ja Mäntynen korostavat, että kieltä käyttäessään yksilöt 

toimivat aina jossakin kontekstissa. Molemmat kirjat jakavat saman lähtökohdan, että 

kieli ja maailma ovat erottamattomia ja niiden suhde on vuorovaikutussuhde. 

Kielenkäyttö rakentaa maailmaa, ja samalla maailma vaikuttaa tapaan, jolla kieltä 

käytetään. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 21, 29; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13-

17.) 

 

 

4.3 Diskurssianalyysin ulottuvuudet 

 

Jokinen ym. (1999) esittelevät erilaisia painotuksia diskurssianalyyttisen tutkimuksen 

kentällä neljän käsiteparin avulla. Näin havainnollistuu se, miten moninaisia ovat 

kielellisen kanssakäymisen ulottuvuudet, joihin diskurssianalyysin tekijä voi huomion 

kohdistaa. Käsiteparit on esitetty kuviossa 1. Jana käsiteparin välissä tarkoittaa jatkumoa. 

Yksittäisessä tutkimuksessa painopiste voi asettua jatkumon jompaankumpaan 

ääripäähän tai johonkin kohtaan ääripäiden välillä. Käytännön tutkimustyössä molemmat 

ulottuvuudet ovat yleensä läsnä; toista vain painotetaan enemmän kuin toista. (Jokinen 

ym. 1999, 55.) 
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Kuvion 1 ensimmäinen käsitepari tilanteisuus - kulttuurinen jatkumo muistuttaa 

diskurssianalyysin tekijää siitä, että vaikka kielelliset merkitykset rakentuvat aina 

konkreettisissa kielenkäyttötilanteissa, merkityksiin vaikuttaa samanaikaisesti myös 

ympäröivä kulttuuri käytäntöineen ja diskursseineen. (Jokinen ym. 1999, 56 - 57.) 

Diskurssianalyysin painottaminen tilanteisuuden suuntaan tarkoittaa, että aineisto 

analysoidaan sen omilla ehdoilla ilman, että pohdittaisiin sen vuorovaikutussuhdetta 

ympäröivän kulttuurin kanssa.  Vasta analyysin jälkeen tutkimuksessa tehdyt havainnot 

asetetaan osaksi jotain laajempaa kokonaisuutta tai ilmiötä.  Mikäli tilanteisuus 

sivuutetaan kokonaan ja ilmiötä lähestytään valmiiden selitysten kanssa, voi käydä niin, 

että aineistosta nouseville yllätyksille ei jää sijaa. Jos analyysissä painottuu kulttuurinen 

jatkumo, se tarkoittaa, että aineistoa tarkastellaan osana kulttuurista kontekstia. Silloin 

aineistossa ilmenevät puhetavat tai diskurssit nähdään sidoksissa ympäröivän 

yhteiskunnan kehityskulkuihin. Yhteiskunta vaikuttaa diskursseihin – mutta ei jäykän 

määräävästi. Lisäksi myös diskurssit vaikuttavat yhteiskuntaan. (Jokinen ym. 1999, 57-

62.) 

 

Edellä käsitelty kulttuurisen jatkumon käsite on läheistä sukua Pietikäisen ja Mäntysen 

(2009) kontekstin käsitteelle, jota he pitävät keskeisenä diskurssianalyysissä. Heidän 

mukaansa kontekstissa on monta kerrosta tai tasoa, ja yksittäisessä kielenkäyttötilanteessa 

on aina läsnä useampia kontekstikerroksia. Tilannekonteksti käsittää näkyvän sosiaalisen 

ja kielellisen toiminnan, toimintaan osallistuvien roolit sekä toiminnan fyysisen 

ympäristön. Tilannekonteksti on luonteeltaan ainutkertainen: jokainen 

kielenkäyttötilanne muodostuu omanlaisekseen muun muassa siksi, että toimijat voivat 

varioida ja tehdä valintoja rooliensa sisällä. Yhteiskunnallinen konteksti on laajalle 

ulottuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö, esimerkiksi suomalainen yhteiskunta tai 

1990-luvun lama (esimerkit SN). Näiden kahden kontekstin tason väliin sijoittuu kolmas 

kontekstin taso, diskursiiviset käytänteet. Ne ovat elementtejä, jotka yhdistävät 

ainutkertaisen tilanteisuuden laajempaan kulttuuriseen yhteyteen. Ne ovat ajan mittaan 

vakiintuneita kielenkäytön tapoja, jotka tuovat sosiaalisiin tilanteisiin ennustettavuutta. 
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Esimerkkejä diskursiivisista käytänteistä ovat genret, tyylit, narratiivit sekä diskurssit. 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 28-36.) 

 

Toinen käsitepari merkitykset – merkitysten tuottamisen tavat tekee näkyväksi 

kysymyksen, analysoidaanko aineistosta ensisijaisesti puhujien tuottamia merkityksiä vai 

tapoja, joilla puhujat merkityksiä tuottavat. Ensin mainitussa tutkijan huomio kohdistuu 

puheen sisältöön, jolloin kysymys kuuluu, millaisia merkityksiä puheessa tuotetaan. 

Merkityksen tuottamisen tavat viittaa puheen muotoon: millaisin kielellisin keinoin 

merkityksiä tuotetaan? Aidossa kielenkäyttötilanteessa merkitykset ja keinot, joilla niitä 

tuotetaan, ovat kiinni toisissaan. Siksi tutkimuksissakin tarkastellaan yleensä kumpaakin 

ulottuvuutta. (Jokinen ym. 1999, 66.) 

 

Puhe synnyttää merkityksiä paitsi asioille ja ilmiöille, myös ihmisille joista puhutaan ja 

jotka puhuvat. Diskurssit kertovat, millaisia asiat ovat, jolloin syntyy representaatioita. 

Lisäksi diskurssit kertovat, keitä olemme, jolloin syntyy identiteettejä. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2006, 52.) Identiteetti ja subjektipositio (tai lyhyemmin positio) ovat toistensa 

lähikäsitteitä. Jokilan ym. (1999) mukaan subjektipositio on sopiva käsitevalinta, kun 

halutaan korostaa diskurssien valtaa määrittää ihmisen paikka ja toimintamahdollisuudet. 

Diskurssit rajoittavat mahdollisten identiteettien määrää, sitä miten monella eri tavalla 

identiteetin voi rakentaa. (Jokila ym. 1999, 68.) Burr (1995) täydentää ajatusta sanomalla, 

että subjektipositioita syntyy väistämättä, kun jokin diskurssi puhuttelee tai kohtelee 

ihmistä tietynlaisena (Burr 1995, 142). Käytän omassa työssäni subjektiposition käsitettä, 

kun tutkin, millaisia identiteettejä haastateltaville henkilöjutuissa tarjotaan. 

 

Merkityksen tuottamisen tapoja erittelee edelleen kolmas käsitepari retorisuus – 

responsiivisuus. Tekstin retoriikkaa tutkitaan, kun halutaan tehdä näkyväksi tapoja, joilla 

toimija pyrkii saamaan toiset kannattamaan hänen versiotaan sosiaalisesta todellisuudesta. 

Toimija pyrkii vakuuttavuuteen. Tekstin responsiivisuudesta eli vastavuoroisuudesta 

kiinnostunut tutkija kysyy, miten esimerkiksi keskustelutilanteessa osallistujat rakentavat 

yhdessä merkityksiä. Keskeistä responsiivisuudessa on, että osapuolet reagoivat ilman 
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viivettä toistensa puheenvuoroihin. Tekstiaineistot ovat usein hedelmällisiä retoriikan 

tutkimuksen kohteita, kun taas responsiivisuus soveltuu luontevasti esimerkiksi 

kasvokkain käydyn keskustelun analyysin lähtökohdaksi. (Jokinen 1999, 77–78.) 

 

Neljännen käsiteparin kriittisyys – analyyttisyys kautta voidaan valaista niitä pyrkimyksiä, 

joita tutkijalla on hänen alkaessaan työhön. Kriittisen diskurssianalyysin tekijällä on 

tyypillisesti jo etukäteen oletus jostakin yhteiskunnallisesta epäkohdasta, johon pitäisi 

puuttua. Näin tutkijaa motivoi halu ottaa kantaa yhteiskunnan todellisuuteen. 

Analyyttisessä diskurssianalyysissä tutkija yrittää välttää tämänkaltaisia alkuoletuksia. 

Hän ei valitse puolta, vaan tyytyy erittelemään aineistonsa pohjalta sosiaalisen 

todellisuuden rooleja, diskursseja ja representaatioita. (Jokinen ym. 1999, 85-93.) 

Valtonen (1998) nimittää tällaista lähestymistapaa vaihtelevuuden analyysiksi. Tutkija 

suuntaa kiinnostuksensa erilaisten versioiden moninaisuuteen eikä niinkään versioiden 

keskinäiseen arvojärjestykseen. (Valtonen 1998, 100-101.) 

 

 

4.4 Menetelmäpainotukset tässä tutkielmassa 

 

Seuraavaksi esittelen, mitä diskurssianalyysin ulottuvuuksia painotan omassa 

tutkimuksessani. Sanallisen selostuksen lisäksi havainnollistan valintojani neljällä 

mustalla pallolla, jotka sijoitan käsiteparien välissä oleville janoille (kuvio 2). 
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Aineistoa tarkastellessani olen avoin aineistosta nouseville diskursseille, mutta samalla 

pidän mielessä, millaista keskustelua maahanmuutosta Suomessa käytiin henkilöjuttujen 

julkaisun aikaan. Kuten kuviosta 2 käy ilmi, ensimmäisen (1) ulottuvuusparin osalta 

liikun keskivaiheilla. Jokilaa ym. (1999, 66) mukaillen kysyn, miten aineistosta esiin 

nousevat diskurssit istuvat laajempaan maahanmuuttokeskusteluun 2010-luvun 

Suomessa. Luvussa 4.3 esitellyt kontekstin tasot asetan järjestykseen niin, että keskityn 

diskursiivisiin käytänteisiin, tarkemmin sanottuna diskursseihin. Millaisia puhetapoja 

teksteissä voi tunnistaa koskien maahanmuuttajia? Onko teksteissä piirteitä, jotka voi 

selittää henkilöjuttu-genrestä johtuviksi? Tämän lisäksi sijoitan tekstit yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, osaksi suomalaista julkista maahanmuuttokeskustelua, jota käsittelin luvussa 

3. 

 

Toisen (2) ulottuvuusparin kohdalla kiinnitän enemmän huomiota merkityksiin kuin 

kielellisiin tapoihin, joilla näitä merkityksiä luodaan. Kiinnostukseni kohdistuu 

diskursseihin sekä niiden tuottamiin subjektipositioihin. Tämä ei tarkoita, että voisin 

analyysissä sivuuttaa ne kielelliset keinot, joiden varaan merkitykset rakentuvat. Painotus 

on merkityksissä, mutta myös kielelliset keinot ovat mukana tarkastelussa. Nämä kaksi 

ovat kuin kolikon kaksi puolta. Kumpaakin on käsiteltävä, jos halutaan että 

kokonaisuudesta tulee ymmärrettävä. 

 

Vaikka tutkielmani ei ole varsinaisesti retorinen analyysi, painotan kolmannen (3) 

metodisen ulottuvuusparin kohdalla retorisuutta responsiivisuuden eli vastavuoroisuuden 

kustannuksella. Sanomalehden henkilöjuttu pohjautuu toimittajan ja haastateltavan 

väliseen keskusteluun. Jos tutkielmassani analysoisin tuota keskustelua, responsiivisuus 

olisi luonteva painotusvalinta. Sen sijaan valmis henkilöjuttu on pitkälti toimittajan, ei 

haastateltavan, tekemien valintojen lopputulosta. Toimittaja on kirjoittanut jutun lehden 

lukijoille. Kirjoituksellaan hän tuottaa yhdenlaisen version sosiaalisesta todellisuudesta. 

Hän pyrkii tekemään sen vakuuttavasti käyttäen retorisia keinoja. Henkilöjuttu-genressä 
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nuo keinot eivät ole yhtä selviä kuin vaikkapa mielipidekirjoituksessa, mutta silti ne ovat 

läsnä. 

 

Jokisen ym. (1999) esittämän neljännen (4) ulottuvuusparin osalta painotan 

tutkielmassani analyyttista lähestymistapaa. Pyrin tunnistamaan aineistosta toisistaan 

eroavia diskursseja laittamatta niitä arvojärjestykseen. Tähän kuuluu, että yritän välttää 

oletuksia esimerkiksi etnisten vähemmistöjen toiseudesta mediassa. On selvää, että 

aiempaan tutkimukseen tutustuttuani on vaikea välttää oletuksia jonkinlaisten 

alistussuhteiden olemassaolosta, mutta teen parhaani pysyäkseni avoimena kaikenlaisille, 

myös etukäteisoletusten vastaisille, tuloksille. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSIN KULKU 

 

 

5.1 Kaleva ja Aamulehti aineistolähteinä 

 

Tutkimusaineistona käytän kahdessa sanomalehdessä, Kalevassa ja Aamulehdessä, 

julkaistuja maahanmuuttajien henkilöhaastatteluita eli henkilöjuttuja. Tiedotusvälineiden 

joukosta valitsin sanomalehdet, koska sanomalehtiä luetaan Suomessa edelleen paljon 

(Jyrkiäinen 2012, 67). Lisäksi painettuja sanomalehtiä pidetään kaikkein luotettavimpana 

mediana (Sanomalehtien Liitto 2017). Tämän perusteella voidaan olettaa, että 

sanomalehdillä on vaikutusta suomalaisten mielipiteisiin ja arvoihin. 

 

Alkuperäinen suunnitelmani oli kerätä koko aineisto sanomalehti Kalevasta. 

Ensimmäisen tiedonhakukierroksen jälkeen kävi selväksi, että kriteerit täyttäviä 

artikkeleita on 2010-luvulla ilmestynyt Kalevassa vain muutama vuodessa. Tämän takia 

päätin ottaa mukaan toisenkin sanomalehden. Valitsin Tampereella ilmestyvän 

Aamulehden. Kaleva ja Aamulehti ovat kumpikin luetuimpia lehtiä omalla markkina-

alueellaan ja kuuluvat maan kymmenen suurilevikkisimmän päivälehden joukkoon 

(Jyrkiäinen 2012, 79). Molemmat lehdet ovat myös poliittisesti sitoutumattomia. Kaleva 

ja Aamulehti ovat riittävän samankaltaisia sanomalehtiä, että niiden analysoiminen 

yhdessä on mielekästä. Ilmeisin ero lehtien välillä on maantieteellinen. 

 

 

5.2 Aineiston keruu 

 

Huhtikuussa 2016 Kalevan informaatikko teki pyynnöstäni tiedonhaun lehden 

tekstiarkistoon.  Koska tekstiarkiston aihesanoituksessa ei ollut termiä maahanmuutto, 

haku tehtiin aihesanoilla siirtolaisuus ja pakolaisuus. Haku kohdistettiin lehtiin, jotka 

olivat ilmestyneet 1.1.2011–30.11.2015. Informaatikko poisti alkuperäisestä tuloslistasta 
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jutut, joita ei osastotiedon perusteella ole kirjoitettu haastattelun pohjalta. Tällaisia 

osastotiedon perusteella epärelevantteja juttuja olivat muun muassa pääkirjoitukset. 

Tämän jälkeen tuloslistalla oli 850 lehtijuttua. Karsin juttuja edelleen juttujen otsikoiden 

perusteella. Esimerkiksi sellaiset otsikot kuin ”Stubb moittii keskustelua 

maahanmuutosta” (Kaleva 17.3.2011) tai ”Oulun valtuutetut myönteisimpiä 

turvapaikanhakijoille” (Kaleva 9.9.2015) olivat vahva vihje siitä, että itse artikkelissa ei 

ole kyse maahanmuuttajan henkilöhaastattelusta. Tämä pienensi tuloslistaa 186 

artikkeliin, jotka kävin tarkemmin läpi etsimällä niiden kopiot Oulun yliopiston 

mikrofilmikokoelmasta. 

 

Henkilöjutun kriteerit täyttäviä artikkeleita löytyi Kalevasta vain yhdeksän kappaletta. 

Päätin laajentaa aineistopohjaa ottamalla mukaan Aamulehdessä aikavälillä 1.1.2011–

30.11.2015 julkaistut artikkelit. Huhtikuussa 2016 sain Alma Medialta tunnukset Media-

arkistoon (Alma Media 2017). Haku fraasilla ”muutti suomeen” kohdistettuna vuosien 

2011–2016 Aamulehtiin tuotti 66 lehtijuttua, joita tutkin tarkemmin mikrofilmeiltä. Tein 

Aamulehteen myös toisen haun hakulausekkeella ”muutt$ suomeen”, aikavälin ollessa 

yllä mainittu. Hakutuloksena oli 156 artikkelia, joista alustavan karsinnan jälkeen jäi 12 

artikkelia tarkemmin läpikäytäväksi. Koska Media-arkistoon tallennetuista artikkeleista 

puuttuu alkuperäinen muotoilu ja mahdolliset valokuvat, etsin artikkelit yliopiston 

mikrofilmikokoelmasta ja otin niistä pdf-kopiot käyttööni. 

 

Kesäkuuhun 2016 mennessä olin saanut kerättyä yhteensä 20 artikkelia, jotka täyttivät 

henkilöjutun kriteerit. Osa artikkeleista oli lyhyitä, niin sanottuja tuokiohenkilökuvia. 

Lokakuussa 2017 päätin kerätä lisää aineistoa ottamalla tarkasteluun myös vuoden 2016 

lehdet. Tein haun aikavälin 1.12.2015–31.12.2016 Aamulehtiin. 

Hakulause ”muutt$ suomeen” tuotti 23 artikkelia. Samassa kuussa Kalevan 

informaatikko teki pyynnöstäni lisähaun Kalevan arkistoon. Haussa käytettiin aihesanoja 

siirtolaisuus ja pakolaisuus, ja haku kohdistui lehtiin, jotka ovat ilmestyneet 1.12.2015–

31.12.2016. Hakutuloksena oli 16 artikkelia. 
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Lopulta henkilöjutun kriteerit täyttäviä artikkeleita löytyi 37 kappaletta: Aamulehdestä 

24 ja Kalevasta 13 kappaletta. Jutut ovat ilmestyneet ajalla 1.1.2011–31.12.2016. 

 

 

5.3 Analyysin kulku 

 

Aloitin analyysin selvittämällä, mikä on kunkin artikkelin keskeinen aihe. Tämä jälkeen 

sijoitin jutut aiheluokkiin, jotka ovat peräisin aiemmin tehdystä sanomalehtien 

seurantatutkimuksesta (ks. Simola 2008, 18). Aiheluokat löytyvät taulukosta 2. 

 

Seuraavaksi luin kaikki jutut läpi useaan kertaan. Ryhmittelin jutut aiheluokituksen 

perusteella niin, että saatoin käydä läpi yhtenä ryhmänä ensin kotoutumistarinat, sitten 

kulttuuriaiheiset henkilöjutut, sen jälkeen menestys- ja selviytymistarinat ja niin edelleen. 

Tein lukiessa muistiinpanoja ja etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten 

päähenkilöitä kuvaillaan ja mitä puolia heistä tuodaan esiin? Onko juttujen rakenteessa 

tai sisällössä tunnistettavissa toistuvia kuvioita? Onko merkkejä, että jokin juttu olisi tehty 

ikään kuin vastaukseksi jollekin maahanmuuttajia koskevalle 

ennakkoluulolle/stereotypialle, tai haastamaan sitä? 

 

Kun olin alustavasti tulkinnut aineistosta neljä diskurssia ja kirjoittanut niistä 

ensimmäiset luonnokset, palasin aineistoon subjektipositioiden näkökulmasta. Tässä 

työvaiheessa kysyin, miten löytämäni diskurssit asemoivat jutun päähenkilön ja millaisia 

toiminnan mahdollisuuksia diskurssit päähenkilöille avaavat. Analyysin tuloksena 

tunnistin kaksi erilaista positiota tai identiteettiä, joita maahanmuuttajalle jutuissa 

tarjotaan. 

 

Tämän jälkeen huomasin, että kulttuuri- ja viihdeaiheiset henkilöjutut ovat jääneet 

analyysissä löydettyjen diskurssien suhteen omaksi, koskemattomaksi saarekkeeksi. 

Diskurssit, joita olin löytänyt muiden aiheluokkien jutuista, tuntuivat kiertävän kulttuuri- 

ja viihdeaiheiset jutut. Siksi otin vielä uudestaan tarkasteluun kulttuuri- ja viihdeaiheiset 
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jutut, etsien niistä merkkejä diskursseista. Tämä uusintakierros tuotti kaksi uutta 

diskurssia ja kaksi uutta subjektipositiota. 
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6 TULOKSET 

 

Aloitan tämän luvun erittelemällä, millaisia aiheita tarkastelemissani henkilöjutuissa 

käsitellään. Tämän jälkeen esittelen varsinaisen diskurssianalyysin tulokset: kuusi 

erilaista henkilöjuttujen diskurssia sekä neljä subjektipositiota, joita diskurssit 

maahanmuuttajalle tarjoavat. Päätän luvun tulosten yhteenvetoon. 

 

 

6.1 Juttujen ryhmittely aiheiden perusteella 

 

Keräämässäni tutkimusaineistossa on 24 Aamulehden artikkelia ja 13 Kalevan artikkelia, 

yhteensä 37 kpl. Aamulehti-aineistossa on yksi artikkeli, joka koostuu neljästä pienestä 

henkilöjutusta (Aamulehti 22.6.2015). Vastaavasti Kalevassa on yksi artikkeli, jonka voi 

luontevasti jakaa kahtia niin, että syntyy kaksi henkilöjuttua (Kaleva 11.3.2012). 

Lopputuloksena on, että tutkimusaineisto koostuu 41 henkilöjutusta. 

 

Yleisimmät aiheet aineistossa ovat henkilön kotoutuminen Suomeen (9 juttua, 21 % 

kaikista jutuista), kulttuuriin tai viihteeseen liittyvä aihe (8 juttua, 19 %) sekä 

maahanmuuttajataustaisen henkilön menestys- tai selviytymistarina (8 juttua, 19 %). 

Kolme juttua käsittelee maahanmuuttajien opiskelua Suomessa. Loput aiheet ovat 

sellaisia, että ne ovat pääaiheena yhdessä tai kahdessa jutussa. Kaikki juttujen aiheet on 

listattu taulukossa 2. 

 

Taulukosta nähdään, että valtaosa maahanmuuttajien henkilöjuttuja koskettaa myönteisiä 

tai neutraaleja elämänalueita. Aineistossa on vain viisi juttua, jotka käsittelevät 

pääaiheenaan negatiivisia asioita kuten rasismia tai ihmisten vaikeita elämäntilanteita. 
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Taulukko 2. Henkilöjuttujen pääaiheiden jakautuminen aiheluokkiin. Aiheluokat 

peräisin Simolalta (2008, 18). 

Aiheluokka 
Pääaiheena 

jutussa, kpl 

Kotoutumistarina 
9 

Kulttuuri tai viihde 
8 

Maahanmuuttajataustaisten menestys- tai selviytymistarinat 8 

Opiskelu 
2 

Maahanmuuttajataustaisten tai potentiaalisten maahanmuuttajien omakohtaisesti kokemat 

lainsäädännön tai viranomaistoiminnan oikeudelliset, eettiset tai viranomaisten 

käyttäytymiseen liittyvät epäkohdat 

2 

Kulttuuriset ja/tai uskonnolliset ominaispiirteet ja/tai niistä johtuvat ongelmat 

(esim. ”kulttuurierot”) 
2 

Maahanmuuttajataustaisten tai maahanmuuttajaryhmien työllistäminen, työnhaku tai 

työttömyys 
2 

Maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin kohdistuneet syrjintätapaukset sekä kielelliset tai 

kulttuuriset syrjintämekanismit (myös syrjintä työhönotossa ja työpaikoilla) 
1 

Suomeen muuttanut urheilija 
1 

Monikulttuurinen parisuhde 
1 

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tai maahanmuuttajaryhmien sosiaaliset ongelmat 

(ei työttömyys) 
1 

Pakolaisryhmien tai yksittäisten pakolaisten pyrkiminen tai saapuminen Suomeen, 

toiseen EU-maahan tai Pohjoismaahan tai käännyttäminen näistä pois 
1 

Muiden maahanmuuttajaryhmien (ei pakolaiset) pyrkiminen tai saapuminen Suomeen, 

toiseen EU-maahan tai Pohjoismaahan tai muuttaminen näistä pois 
1 
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Suomalaisen yhteiskunnan, EU:n, yksittäisen EU-maan tai Pohjoismaan tai näiden 

kansalaisten suhde maahanmuuttajiin tai maahanmuuttajaryhmiin 
1 

Maahanmuuttajataustainen työssä tai työntekijänä (kun juttu käsittelee nimenomaan tätä 

roolia) 
1 

Yhteensä 41 

 

 

6.2  Tunnistetut diskurssit 

  

6.2.1 Ahkeruus-diskurssi 

 

Noin joka kolmannessa henkilöjutussa rakennetaan kuvaa, että päähenkilö on hyvin 

ahkera ihminen. Kutsun tätä puhetapaa ahkeruus-diskurssiksi. Ahkeruus ilmenee 

maahanmuuttajan huikeina saavutuksina, joita jutussa ihaillaan. Ahkeruus tarkoittaa, että 

henkilö opiskelee sinnikkäästi suomen kieltä, vaikka se on vaikeaa, tai että henkilö on 

saapunut kielitaidottomana Suomeen ja on sittemmin opiskellut kielen lisäksi myös 

ammatin itselleen. Kolmessa jutussa painotetaan, että päähenkilö tekee useampaa kuin 

yhtä työtä ja sen lisäksi ehtii vielä harrastamaankin. 

 

Ahkeruus-diskurssiin kuuluu, että päähenkilön erinomaisuutta kuvaillaan värikkäin 

sanakääntein. Yhtä haastateltavaa kutsutaan energiapommiksi ja opiskeluihmeeksi 

(Aamulehti 2.6.2012). Toinen on “kuin pannullisen kahvia saanut Duracell-pupu", joka 

“sinkoilee” harrastuksien välillä (Kaleva 7.2.2014). Yhdessä jutussa päähenkilöä 

kuvaillaan niin ahkeraksi, että hän ansaitsisi kunniamaininnan (Aamulehti 22.6.2015). 

 

Ahkeruus-diskurssissa uutteruus nähdään ominaisuutena, jonka myötä maahanmuuttaja 

hyväksytään suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikkein selvimmin tämä näkyy Thaimaasta 

Suomeen muuttaneen naisen haastattelussa: 
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Jos haluaa asua ja pärjätä Suomessa, ei saa olla laiska. Pitää opetella suomen kieli 

ja etsiä itselleen töitä. Tämän ohjeen Kempeleessä asuva June Koskela on kertonut 

monelle Thaimaasta Suomeen tulleelle ystävälleen. Ohje on auttanut myös häntä 

itseään. (Kaleva 9.10.2011) 

 

Myös turvapaikanhakija lunastaa paikkansa Suomessa osoittamalla ahkeruutta. 

Somalialaisen miehen haastattelussa tämä käy ilmi heti jutun alussa:    

 

“Haluaisin löytää raskasta työtä.” Hallitus vaatii turvapaikanhakijat työhön – 

vaikka palkatta. Se sopisi Mahameddeeq Osmanille. (Otsikko ja ingressi, Kaleva 

9.12.2015) 

 

Valtaosassa henkilöjuttuja, joissa korostetaan päähenkilön ahkeruutta, siihen viitataan 

heti jutun alussa: otsikossa, ingressissä tai ensimmäisessä kappaleessa. Myös tämä viestii, 

että maahanmuuttajan ahkeruutta pidetään tärkeänä asiana. Lisäksi ahkeruuden 

esiintuominen heti jutun alussa on merkki siitä, että osan lukijoista oletetaan pitävän 

maahanmuuttajia laiskoina, ja että teksteissä vastustetaan tätä stereotyyppistä käsitystä. 

Vastustaminen ilmenee puhetapana, jota kutsun ennakkoluuloja vastaan -diskurssiksi. 

 

 

6.2.2 Ennakkoluuloja vastaan -diskurssi 

 

Aineistossa on kymmenen juttua (noin neljäsosa kaikista jutuista), joiden sisällössä tai 

rakenteessa on tulkittavissa oletus, että lehden lukijoilla on kielteisiä ennakkoluuloja 

maahanmuuttajia kohtaan. Yksi ennakkoluulo nousee erityisesti esiin: maahanmuuttajat 

ovat laiskoja ja vieroksuvat työtä. Jutuissa on luettavissa tätä ennakkoluuloa vastustava 

diskurssi, vaikkakaan ei erityisen vahvana. Diskurssi on tulkittavissa siinä, millaisin 

sanoin päähenkilöiden ahkeruudesta puhutaan. Jutuissa nämä kohdat ovat poikkeuksetta 

vain osa koko jutun sisällöstä, eivät koskaan pääsisältö. 
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Stereotyyppinen käsitys yhteiskunnan tukien varassa laiskottelevasta maahanmuuttajasta 

leijuu ilmassa, kun korostetaan juuri tämän yksilön ahkeruutta. Seuraava ote on 

venäläistaustaisen naisen haastattelusta: 

 

Jos ahkerasta yrittämisestä jaettaisiin kunniamainintoja, Larissa Mäkinen 

ansaitsisi sellaisen. (...) Kaikki tämä [kouluttautuminen]7 siksi, että työttömänä 

kotona makaaminen on Mäkiselle silkka mahdottomuus. (Aamulehti 22.6.2015) 

 

Afrikasta Suomeen pakolaisena muuttaneen pariskunnan haastattelussa pieni 

yksityiskohta on vihje stereotyyppisestä käsityksestä, jonka mukaan afrikkalaiset eivät 

ole kiinnostuneita työnteosta: 

 

Tällä hetkellä äitiyslomalla oleva Zabulungu valmistui viime keväänä 

lähihoitajaksi ja sai työpaikan Intiön hoivakodista. (...) Myös Nyembo haluaa 

tehdä työtä, muttei vielä ole onnistunut löytämään sitä. (Kaleva 12.1.2014) 

 

Katkelmassa huomionarvoista on, että siinä mainitaan erikseen miehen (Nyembo) 

halukkuus työntekoon. Mikäli afrikkalaisten pakolaisten oletettaisiin yleisesti haluavan 

työtä, olisiko tarvetta tällä tavalla korostaa yksittäisen henkilön työmotivaatiota? 

 

Myös ahkeruus-diskurssin yhteydessä mainitussa jutussa somalialaisesta 

turvapaikanhakijasta on tulkittavissa käsitys laiskoista afrikkalaisista, mitä juttu sitten 

pyrkii vastustamaan. Otsikosta alkaen rakentuu kuva ahkerasta ja nöyrästä 

somalialaismiehestä. Se, että päähenkilön lausumasta “haluaisin löytää raskasta työtä” on 

tehty otsikko, antaa mahdollisuuden tulkita, että pakolaisten työhalukkuutta ei pidetä 

itsestäänselvyytenä. 

 

                                                      
7Hakasulkeiden sisällä olevat täsmennykset SN. 
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“Haluaisin löytää raskasta työtä” (otsikko) Hallitus vaatii turvapaikanhakijat 

työhön – vaikka palkatta. Se sopisi Mahameddeeq Osmanille. (Ingressi) 

(...) Osman haluaisi löytää varsinkin palkallista työtä. Periaatteessa mikä tahansa 

kelpaisi. “Mutta haluaisin varsinkin kovaa, raskasta työtä. Vaikka lumitöitä”, hän 

kuvailee. (Kaleva 9.12.2015.) 

 

 

6.2.3 Voitetut vaikeudet -diskurssi 

 

Kolmas suhteellisen usein henkilöjutuissa esiintyvä puhetapa on sellainen, missä 

päähenkilön kerrotaan kohdanneen vaikeuksia, jotka ovat kuitenkin nyt takana päin. 

Tämä voitetut vaikeudet -diskurssi on tunnistettavissa 15 jutussa. Diskurssiin kuuluu, että 

tällä hetkellä päähenkilö on tyytyväinen elämäänsä tai jopa onnellinen. Aineistossa on 

juttuja, joissa kyseinen diskurssi käy ilmi jo otsikosta. Tällaisia juttuja ovat “Suomen 

hiljaisuuden selättäjä” (Kaleva 21.12.2011), “Kissa, joka putoaa aina jaloilleen” 

(Aamulehti 14.2.2013) ja “Sodan jaloista konserttisaliin ja koripallokentille” (Aamulehti 

8.9.2015). 

 

Yleisimmät vaikeudet, joita maahanmuuttajan kerrotaan kohdanneen, ovat kielitaidon 

puute heti Suomeen saapumisen jälkeen sekä yksinäisyys. Yksinäisyyteen liitetään 

joissakin tapauksissa suomalaisten hiljaisuus ja varautuneisuus. 

 

Voitetut vaikeudet -diskurssin mukaisissa jutuissa muodostuu toiveikas kuva päähenkilön 

tulevaisuudesta. Usein tämä toiveikkuus on tulkittavissa jutun kokonaisuudesta, jota 

rakentavat leipätekstin lisäksi otsikko, ingressi ja kuva päähenkilöstä. Joissakin jutuissa 

usko hyvään tulevaisuuteen tuodaan selvästi esiin jutun lopussa. Esimerkiksi Virosta 

Suomeen muuttaneen naisen henkilöjuttu päätetään näin: 

 



54 

 

 

“Olen rohkea ja ennakkoluuloton. Rakastan uusia tilanteita. Kun lapsena pääsin 

isän rekan mukana matkustamaan 12 eri maahan, se oli minusta upeaa. Samalla 

asenteella muutin Suomeen ja katson tulevaan.” (Aamulehti 27.5.2016) 

 

Myös naispuolisen turvapaikanhakijan henkilöjutun lopussa rakennetaan kuva 

miellyttävästä tulevaisuudesta: 

 

Aiemmin Azizin aika kävi pitkäksi, mutta nyt hän on opiskellut parin viikon ajan 

lukioon valmistavassa koulutuksessa. “Nyt minulla on oikea elämä, koska voin 

opiskella. Se on rankkaa, koska en osaa hyvin suomea. Haluan kuitenkin yrittää”, 

hän hymyilee. 

 Azizi haluaisi ensisijaisesti opiskella lääkäriksi, mutta jos se ei ole mahdollista, 

tulkin työ kiinnostaisi. (Kaleva 2.9.2016) 

 

Aineistossa on neljä juttua, joiden vallitseva diskurssi poikkeaa selvästi voitetut vaikeudet 

-diskurssista. Näissä jutuissa päällimmäisenä asiana on nykyhetkessä vaikuttava epäkohta 

tai epäoikeudenmukaisuus. Kahdessa jutussa epäkohta tarkoittaa rasismia suomalaisessa 

yhteiskunnassa, kahdessa jutussa Suomen harjoittaman maahanmuuttopolitiikan 

vaikutuksia yksilöiden elämään (ks. myös luku 6.3). 

 

 

6.2.4 Suomen ihailu -diskurssi 

 

Noin viidesosa aineiston jutuista on sellaisia, että niissä korostetaan Suomen 

erinomaisuutta maailman maiden joukossa. Kutsun tätä Suomen ihailu -diskurssiksi. 

Suomen ihailu -diskurssi ilmenee sanoissa, joilla Suomea tai henkilön Suomeen 

muuttamisen jälkeistä aikaa kuvaillaan: 

 

Suomi on monille vieraskielisille kuin onnela. (otsikko, Aamulehti 22.6.2015) 
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Argentiinalaissyntyinen Marcos Katz elää lapsuuden unelmaansa [Suomessa]. 

(ingressi, Kaleva 29.1.2012) 

 

Pelastus löytyi Suomesta. (otsikko, Kaleva 12.1.2014) 

 

Aineistossa on kaksi juttua, joissa vihjataan Suomen olevan niin hieno maa, että 

jumalatkin opastavat lapsensa sinne. Seuraava esimerkki on iranilaisen 

turvapaikanhakijan haastattelusta: 

 

Vaikka Zolfagharin päätyminen Suomeen oli kiinni sattumasta, jollakin 

suuremmalla voimalla oli sormensa sopassa. Jos miehen nyt täytyisi lähteä pois 

ja valita, mihin maahan hän palaisi takaisin, vastaus olisi hyvin yksinkertainen: 

Suomi. (Aamulehti 22.6.2015) 

 

Suomi näyttäytyy useammassa jutussa hienona maana siksi, että täällä yksilöllä nähdään 

olevan runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän kulkuun. Virosta Suomeen 

muuttaneen naisen kommentti: 

 

“Muutto on parasta, mitä elämässäni on tapahtunut. Täällä on ihan erilaiset 

mahdollisuudet luoda tulevaisuutta kuin Virossa. Siellä ei ole edes ilmaista 

opetusta, ainakaan paremmissa kouluissa.” (Aamulehti 2.6.2012) 

 

Samansuuntainen viesti rakentuu Yhdysvalloista Suomeen muuttaneen miehen 

haastattelussa: 

 

Steve haluaisi herätellä suomalaisia nuoria huomaamaan, kuinka upeassa, 

mahdollisuuksien maassa he asuvat. (Aamulehti 3.10.2015) 

 

Mielenkiintoinen piirre Suomen ihailu -diskurssissa on se, miten sanaa rakkaus käytetään. 

Aineistossa on yhdeksän henkilöjuttua, joiden otsikossa tai ingressissä rakkaus 
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mainitaan. Jokaisessa niistä ilmaistaan joko suoraan tai epäsuorasti, että päähenkilö 

rakastaa Suomea tai suomalaisuutta. Merkille pantavaa on myös, että kaikki yhdeksän 

henkilöjuttua, joiden otsikossa tai ingressissä puhutaan rakkaudesta, ovat ilmestyneet 

Aamulehdessä. Kalevan aineistossa tällaista piirrettä ei ole. 

 

 

6.2.5 Menestymisen diskurssi 

 

Kulttuuri- tai viihdeaiheisissa (aiheluokat, ks. luku 6.1) henkilöjutuissa, joita on 

tutkimusaineistossa kahdeksan kappaletta, ei ole luettavissa yhtäkään neljästä 

diskurssista, joita käsittelin edellä. Tämä on mielenkiintoista, sillä kotoutumistarinoissa 

(9 kpl) sekä menestys- ja selviytymistarinoissa (8 kpl) kyseiset diskurssit ovat läsnä. 

 

Kulttuuri- tai viihdeaiheiset jutut voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, miten ne 

asemoivat päähenkilönsä. Puolessa jutuista (neljä juttua) päähenkilö esitetään ihmisenä, 

joka toteuttaa menestyksekkäästi itseään joko harrastuksessa tai työssä. Kutsun tätä 

puhetapaa menestymisen diskurssiksi. Menestymisen diskurssiin nojautuvien 

henkilöjuttujen keskiössä on kuvaus päähenkilön nousujohteisesta urasta tai 

poikkeuksellisesta lahjakkuudesta. Sen sijaan päähenkilön oma maahanmuuttohistoria tai 

maahanmuutto yleisemmin saa vain niukasti huomiota. Näissä jutuissa päähenkilöä ei 

nähdä niinkään maahanmuuttajana kuin kansainvälisen taustan omaavana ihmisenä, joka 

tällä hetkellä asuu Suomessa. 

 

Esimerkkinä menestymisen diskurssista toimii Aamulehdessä 5.11.2014 ilmestynyt 

henkilöjuttu. Artikkeli irakilaistaustaisesta kirjailijasta on rakennettu pääosin palkintojen 

ja ylistävien arvioiden ympärille. Jutussa kuvaillaan, kuinka päähenkilö ”valloittaa” 

kirjoillaan maailman maita. Brittiläisiltä ja yhdysvaltalaisilta kirjallisuuskriitikoilta 

saadut tunnustukset merkitsevät ”voittokulkua maailmalla”. Lisäksi tuodaan esiin, että 

päähenkilöä ”on houkuteltu muuttamaan niin Lontooseen kuin New Yorkiin”. Tässä 

huomionarvoista on, että nimeltä mainitut suurkaupungit sijaitsevat juuri niissä maissa, 
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joiden (tietyissä) kirjallisuuspiireissä päähenkilön kerrotaan saaneen tunnustusta. Lukijan 

mielessä syntyy helposti assosisaatio näiden kahden välille: houkuttelijat ovat 

menestynyttä kulttuuriväkeä, ja heidän avullaan kirjailijalla olisi mahdollisuudet entistä 

suurempaan menestykseen. 

 

 

6.2.6 Piilotetun paljastaminen 

 

Neljässä kulttuuri- tai viihdeaiheisessa jutussa päähenkilölle rakennetaan roolia 

suomalaisten herättelijänä todellisuuteen ja jonkin näkymättömissä olevan paljastajana. 

Kolmessa tapauksessa kyse on dokumenttiohjaajista, jotka elokuvillaan näyttävät 

suomalaisille pakolaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ihmisten elämää. 

Ohjaajien tavoitteena on herättää myötätuntoa ja keskustelua. Neljännessä jutussa 

(Aamulehti 6.11.2014) liikutaan aivan toisella elämänalueella; päähenkilö on Japanista 

Suomeen muuttanut keittiömestari. Pintatason eroista huolimatta näitä neljää juttua 

yhdistää se, että päähenkilö tahtoo herätellä ihmisiä näkemään se, mikä on jäänyt piiloon. 

Kutsun tätä piilotetun paljastaminen -diskurssiksi. 

 

Elokuvantekijöiden haastatteluissa diskurssiin kuuluu moraalinen ulottuvuus. Päähenkilö 

kokee velvollisuudekseen auttaa hädänalaisia ihmisiä kertomalla heidän tarinansa, 

tuomalla heidän olemassaolonsa suomalaisten katsojien tietoisuuteen. Seuraavassa 

sitaatissa kerrotaan, kuinka elokuvaohjaaja Mohamed El Aboudi sai idean jutun aiheena 

olevaan Häätanssi-dokumenttielokuvaan. 

 

Suomalaistunut elokuvaohjaaja Mohamed El Aboudi oli matkustanut lomalle 

entiseen kotimaahansa Marokkoon. Siellä hän tapasi lapsuudenystävänsä. Ja 

järkyttyi. (...) Tyttö oli raiskattu, tullut raskaaksi ja joutunut pakenemaan isänsä ja 

veljiensä vihaa etelän isoihin kaupunkeihin. (...) Raiskaus on Marokossa 

häpeällinen tapahtuma -- raiskatun perheelle. Tyttöä pidetään syypäänä, myös 

raskauteen. Ainoa mahdollisuus on kadota, muuttua näkymättömäksi. 
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“Kysyin naiselta, voisinko auttaa jotenkin. Viedä terveisiä perheelle tai tehdä 

hänen hyväkseen jotain muuta”, kertoo El Aboudi espoolaisen kauppakeskuksen 

kahviossa. “Nainen vastasi, että kaikki on liian myöhäistä. Sitten hän katsoi minua 

syvälle silmiin ja sanoi: 'Tee meistä elokuva. Siten voit auttaa minua, meitä 

kaikkia'”, kertoo El Aboudi pysähdyttävästä hetkestä. (Aamulehti 18.1.2013) 

 

Toisessa esimerkissä kerrotaan, mitä toinen elokuvaohjaaja Hamy Ramezan koki, kun hän 

oli vuonna 2015 kuvaamassa Eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden matkantekoa: 

 

Hän muistaa marraskuisen illan Mytilinin satamassa Lesboksen saarella Kreikassa. 

Aurinko on painumassa mailleen, rannalla häärii mereltä selvinneitä turvapaikan 

etsijöitä. Kameran eteen seisahtaa poika. Tuskin vielä kymmenvuotias. Pojan ilme 

on tyyni ja vakava. Hän katsoo suoraan kohti. Ei lopeta. Kun kaksikymmentä 

minuuttia on kulunut, Hamy Ramezanin on pakko antaa periksi. Hankala 

kuvausasento lukitsee lihakset. Poika katsoo yhä kameraan. 

 

Hamy Ramezanille kokemus on ihme, josta syntyy Tuntematon pakolainen -

dokumenttielokuvan henki, sielu ja tyyli. 

 

On unohdettava medialle tyypillinen etäisyys, kaukaa zoomaaminen. On tultava 

lähelle, kuljettava rinnalla, katsottava kohti, kaikessa rauhassa, pitkään. On 

unohdettava virta, tulva, massa. On nähtävä ihminen. (Aamulehti 9.3.2016) 

 

Näissä esimerkeissä näkyy ajatus, että jossain on autenttinen todellisuus, joka odottaa 

paljastajaansa. Elokuvantekijöiden tehtävä on kaivaa esiin tosia tarinoita ja kertoa niitä 

eteenpäin. 
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Suomalais-japanilaisen keittiömestarin haastattelussa autenttista todellisuutta edustaa 

viides perusmaku eli umami. Jutussa esitetään käsitys, että suomalaisessa ruuanlaitossa 

ruoka-aterian aidoin olemus jää piiloon, koska ainesosia lisätään liikaa. Japanilaisessa 

keittiössä sen sijaan suositaan pelkistämistä, koska pyrkimyksenä on paljastaa raaka-

aineiden oma, luontainen maku. Jo jutun otsikossa todetaan, että “japanilainen keittiö ei 

peitä makua”. Peittäminen tuo mieleen piilottamisen, joka puolestaan assosioituu 

totuuden piilottamiseen. Leipätekstissä on lisäksi ilmaisuja, joiden mukaan umami on 

jotain aitoa ja todellista, joka kuuluu paljastaa. Umamin ”vaalimiseen perustuu 

japanilaisen ruoan idea.” Tässä vaaliminen assosioituu ajatukseen totuuden vaalimisesta. 

Umami on jutussa myös “hyvän ruoan syvin olemus”. Tässä syvin olemus, kuten 

vaaliminen edellä, yhdistyy lukijan mielessä totuuteen. 

 

 

6.3 Puhe rasismista 

 

Aineistossa on yksi puhetavaltaan muista jyrkästi poikkeava henkilöjuttu. Kyseessä on 

toimittaja Umayya Abu-Hannan 50-vuotishaastattelu, joka on julkaistu Kalevassa 

17.3.2011. Tutkimusasetelmani kannalta Abu-Hannan henkilöjuttu on mielenkiintoinen 

juuri erilaisuutensa vuoksi. Kuten Jokinen ja kumppanit (1999, 235) toteavat, 

diskurssianalyysin tekijä voi hyödyntää kielenkäyttöön liittyviä poikkeuksia peilin 

tavoin; poikkeuksien pohjalta on mahdollista tehdä tulkintoja siitä, mitä pidetään 

normaalina. Tarkastelen seuraavaksi, mitä Abu-Hannan haastattelun poikkeavuudet 

voivat kertoa vallitsevista diskursseista. 

 

Jutussa on poikkeuksellista muuhun aineistoon verrattuna se, miten voimakkaasti 

päähenkilö ottaa kantaa maahanmuuttajien kohteluun Suomessa. Jutussa jopa syytetään 

suomalaisia rasismista. Näin ollen juttu poikkeaa voimakkaasti edellä käsitellystä 

Suomen ihailu -diskurssista. Aineistossa on toki muutama muukin henkilöjuttu8, joissa 

                                                      
8
 Kaleva 11.3.2012, Aamulehti 2.6.2012 ja Aamulehti 14.2.2013. 
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kerrotaan päähenkilön kohdanneen Suomessa rasismia. Näissä jutuissa rasismi on 

kuitenkin vain pieni sivujuonne. Lisäksi niissä pehmennetään rasismi-ongelmaa 

mainitsemalla, että päähenkilö ei halua syyllistää suomalaisia tai että hän pyrkii arjessaan 

jättämään rasismin huomiotta. Abu-Hannan henkilöjutussa Suomessa esiintyvä rasismi 

on pääaihe, eikä siitä kumpuavaa kritiikkiä juuri pehmennetä. 

 

Jutussa on poikkeuksellista myös se, että se asettuu päähenkilön puolelle ja ottaa siten 

epäsuorasti kantaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Perustelen tulkintaani kahdella 

jutusta löytyvällä piirteellä. Ensinnäkin otsikko Siirtolaisuus ei ole makuasia on selvä 

kannanotto monikulttuurisuuden puolesta. Lausuma on luultavasti peräisin Abu-Hannan 

suusta. Siksi onkin erikoista, että otsikossa ei ole lainausmerkkejä tai muuta lisäystä, joka 

kertoisi kenen ajatuksesta on kyse. Syntyy vaikutelma, että juttu pitää monikulttuurisuutta 

faktana, jonka vastustamisessa ei ole järkeä.9 Toiseksi, itse jutussa on sanavalintoja, jotka 

kyseenalaistavat toimittajan neutraaliuden. Sanavalinnat rakentavat Abu-Hannasta kuvaa 

henkilönä, joka ei kerro omaa näkemystään asioista, vaan muistuttaa totuudesta: rasismi 

kukoistaa Suomessa. 

 

Muuhun aineistoon verrattuna Abu-Hannan henkilöjutussa on korostuneen negatiivinen 

yleistunnelma. Eniten huomiota kiinnitetään päähenkilön kokemuksiin suomalaisten 

rasismista. Se, että jutun negatiivinen lataus on niin silmiinpistävä, viestii siitä, että 

normaalisti henkilökuvissa rakennetaan positiivista tunnelmaa. 

 

                                                      
9Toisaalta suomalainen valtamedia on käytännöillään asettunut puolustamaan monikulttuurista 

yhteiskuntaa (ks. Horsti 2005, 298). 
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6.4 Maahanmuuttajalle tarjoutuvat positiot 

 

6.4.1 Itseensä luottava osallistuja 

 

Ahkeruus-diskurssi näyttää antavan päähenkilöille liikkumavaraa ja monia uusia 

vaihtoehtoja järjestää elämänsä. Toisinaan ahkeruuden painottaminen näyttää antavan 

maahanmuuttajalle luvan kritisoida jotain Suomessa tai suomalaisissa. Ahkeruus-

diskurssin avulla myös tuotetaan päähenkilöitä, jotka ovat löytäneet oman paikkansa 

uudessa maassa. Kokoan nämä kolme ulottuvuutta yhden identiteetin eli subjektiposition 

alle, jolle annan nimen itseensä luottava osallistuja. 

 

Itseensä luottava osallistuja -identiteetti rakentuu esimerkiksi jutuissa “Kissa, joka 

putoaa aina jaloilleen” (Aamulehti 14.2.2013), “Japanilainen keittiö ei peitä makua” 

(Aamulehti 6.11.2014) sekä “Sitkeä työn etsijä” (Kaleva 16.1.2016). 

 

 

6.4.2 Suomen ihailija 

 

Suomen ihailu -diskurssi tarjoaa maahanmuuttajalle positiota, jossa tämä kertoo, miten 

hieno maa Suomi on. Koska henkilö on asunut aiemmin jossakin toisessa maassa, hän voi 

tehdä vertailua maiden välillä. Tämä tuo uskottavuutta hänen Suomen ihailulleen. 

 

Joissakin jutuissa kuva Suomea ihailevasta maahanmuuttajasta on ilmiselvä ja helposti 

tulkittavissa otsikon, ingressin ja leipätekstin kokonaisuudesta. Tällaisia juttuja ovat 

esimerkiksi “Intialainen Asim haluaa haasteita ja rakastaa saunaa” (Aamulehti 8.7.2013) 

ja “Nuori lakimies haluaa ryhtyä maatalon isännäksi” (Aamulehti 2.9.2013). 

 

Joissakin jutuissa kuva Suomea ihailevista maahanmuuttajista on ainoastaan viitteellinen. 

Näissä tapauksissa otsikon ja ingressin yhdistelmä tukee tulkintaa, jonka mukaan 
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päähenkilö rakastaa Suomea. Kiintoisaa on, että näissä jutuissa itse leipäteksti ei anna 

lisävahvistusta tulkinnalle vaan pikemminkin aineksia sen kyseenalaistamiseen. 

Esimerkkinä juttu Aamulehdessä 22.6.2015. Sen otsikko ja ingressi hehkuttavat Suomea 

seuraavasti: 

 

Suomi on monille vieraskielisille kuin onnela. Vieraista kielistä venäjä, viro, 

arabia ja persia pulppuavat Pirkanmaalla eniten. Jokaisen kielen edustaja kertoo 

elämästään rakkaassa maakunnassamme. (Otsikko ja ingressi, Aamulehti 

22.6.2015) 

 

Saman jutun leipätekstissä venäläistaustaisen naisen kommenteista voi tulkita, että hän 

on kokenut syrjintää Suomessa, mikä on ristiriidassa otsikon onnela-puheen kanssa: 

 

(...) Hän kokee, että venäläisiin suhtaudutaan Pirkanmaalla hyvin, vaikka 

hiottavaakin löytyy. “En halua, että venäläisiä käsitellään kuin vihollisia.” 

Mäkisen mielestä vanhemmat ihmiset ovat avoimimpia. “Toiset juttelevat jopa 

yleisissä saunoissa. Kahdella kansalla on kuitenkin yhteinen kulttuuripohja, joten 

toivon, että voisimme olla kaikki ystäviä.” (Aamulehti 22.6.2015) 

 

Suomen ihailija -positioon kuuluu toisinaan myös se, että maahanmuuttaja muistuttaa 

suomalaisia siitä, miten hyvin asiat Suomessa ovat. Päähenkilö laitetaan herättelemään 

suomalaisia tajuamaan tämä hieno asia. Esimerkiksi erään henkilöjutun kuvatekstiin on 

valittu seuraava sitaatti päähenkilöltä: 

 

“(...) 'Suomalaiset eivät ymmärrä, miten hyvä maa heillä on. Ranskassa 

käydessäni puhun aina siitä, miten asiat Suomessa hoidetaan', sanoo Libanonin 

sisällissodan kokenut taekwondovalmentaja Thierry Meyour.” (Aamulehti 

14.2.2013) 
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6.4.3 Oman alansa taituri 

 

Joissakin kulttuuri- ja viihdeaiheisissa jutuissa päähenkilölle rakennetaan asemaa oman 

alansa huipputaitajana. Näin henkilölle tarjoutuu oman alansa taituri -positio. Kyseinen 

identiteetti rakentuu muun muassa siten, että luetellaan henkilölle myönnettyjä palkintoja 

ja kunniamainintoja. Nämä meriitit tuodaan esiin erillisessä faktalaatikossa tai 

varsinaisessa leipätekstissä. Esimerkkinä mainittakoon henkilöjuttu 16-vuotiaasta 

kiinalaistaustaisesta Qiyu Zhousta (Aamulehti 17.10.2015). Hän harrastaa shakkia ja on 

kehittynyt siinä taitavaksi. Jutun faktalaatikko kysyy: ”Kuka Qiyu Zhou?”. Saman 

laatikon vastaukset määrittelevät hänet ennen muuta saavutusten eli palkintojen, 

mestaruuksien ja arvonimien, kautta. 

 

Palkintojen listaaminen ei ole ainoa tapa tähdentää henkilön menestymistä. 

Japanilaistaustaisen keittiömestarin haastattelussa kerrotaan, että päähenkilö on tehnyt 

opiskeluaikana työharjoittelun ravintolassa, jolla oli peräti kolme Michelin-tähteä. 

Samalla henkilö oli ensimmäinen naispuolinen kokki kyseisen ravintolan historiassa (ks. 

Aamulehti 6.11.2014). 

 

 

6.4.4 Suomalaisten herättelijä 

 

Kulttuuri- ja viihdeaiheisissa henkilöjutuissa esiintyy piilotetun paljastaminen -diskurssi. 

Diskurssin mukaan maahanmuuttaja kokee tarvetta kertoa suomalaisille jostakin tärkeästä 

asiasta, joka on jäänyt, tai on vaarassa jäädä, näkymättömiin. Näin maahanmuuttajalle 

rakentuu subjektipositio suomalaisten herättelijänä. 

 

Elokuvaohjaajat herättelevät näkemään, millaista ihmiselämää löytyy Suomen rajojen 

ulkopuolelta. Näissä tapauksissa herättelijän rooliin kuuluu myös pyrkimys synnyttää 

moraalisia pohdintoja. Seuraava esimerkki on iranilaistaustaisen ohjaajan haastattelusta: 

 



64 

 

 

Kun Tuntematon pakolainen saa torstaina maailmanensi-iltansa Tampereen 

elokuvajuhlilla, yleisön hyvästelee tyrskyistä selvinneen pojan kolme ja puoli 

minuuttia kestävä katse. Se on lopetus, jota on vaikea unohtaa. (…) Hamy 

Ramezan toivoo, että katsoja näkisi dokumentin ihmisissä lopulta itsensä. Kukaan 

ei aavista kohtaloaan, historia voi yllättää tylysti kenet tahansa. (Aamulehti 

9.3.2016) 

 

Toisessa henkilöjutussa tarjoutuu samankaltainen positio herättelijänä tv-sarjoista 

tunnetulle Arman Alizadille: 

 

Hänestä [Alizadista] hyvää ja myyvää televisio-ohjelmaa voidaan tehdä myös 

ilman shokkivaikutusta. ”Meillä [Suomessa] shokkiarvo tulee siitä, että 

esittelemme jonkun kulttuurin ja näytämme todellista elämää. On ikävä ajatus, 

että ovien ja ikkunoiden avaaminen olisi shokeeraavaa.” (…) 

Maailmanparantajaksi Alizad ei tunnustaudu. Silti hän uskoo ohjelmiensa 

vaikuttavan ihmisiin. Ihmisten ei tarvitse ryhtyä hyväntekeväisyyslähettiläiksi, 

mutta Alizad haluaa herätellä ihmisiä. (Aamulehti 16.10.2014) 

 

 

6.5 Yhteenveto tuloksista 

 

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tunnistin maahanmuuttajien 

henkilöjutuissa kuusi toistuvaa diskurssia. Ahkeruus-diskurssiin kuuluu, että 

korostetaan maahanmuuttajan toimeliaisuutta ja ihaillaan hänen suorituksiaan.  

Suoritukset liittyvät usein opiskeluun tai työntekoon. Ennakkoluulojen vastustamisen 

diskurssi on puhetapa, jolla puolustetaan maahanmuuttajia sellaisia ennakkoluuloja 

vastaan, joita suomalaisilla oletetaan olevan. Ennakkoluuloja ei sanota ääneen, mutta ne 

voi tulkita juttujen sanavalinnoista ja rakenteellisista seikoista. Kolmas tulkitsemani 

diskurssi on voitetut vaikeudet -diskurssi. Siinä tuodaan esille, että maahanmuuttaja on 

kohdannut elämässään vaikeuksia ja selviytynyt niistä. Neljännessä, Suomen ihailu -
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diskurssissa, rakennetaan kuvaa, että Suomi on niin maahanmuuttajalle kuin 

kantaväestölle paras paikka maan päällä. Yleisimpiä puhetapoja tutkimusaineistossani 

ovat yllä mainitut ahkeruutta ja vaikeuksien voittamista korostavat diskurssit. 

 

Selvästi edellisiä harvinaisempia, mutta silti useammassa kuin yhdessä jutussa tavattuja 

diskursseja ovat menestymisen diskurssi ja piilotetun paljastaminen -diskurssi. 

Menestymisen diskurssi esiintyy harrastuksessa tai ammatissa tunnustusta saaneiden 

maahanmuuttajien haastatteluissa. Diskurssiin kuuluu, että päähenkilön 

maahanmuuttotaustaan ei juuri kiinnitetä huomiota. Piilotetun paljastaminen -

diskurssissa maahanmuuttaja tuo suomalaisten tietoisuuteen asioita, jotka ansaitsevat 

huomiomme. 

 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen tunnistin aineistosta neljä identiteettiä eli 

subjektipositiota, joita juttujen päähenkilöille tarjoutuu. Nämä ovat itseensä luottava 

osallistuja, Suomen ihailija, oman alansa taituri ja suomalaisten herättelijä. Ensin 

mainittu positio, itseensä luottava osallistuja, on seurausta ahkeruus-diskurssista. 

Positiossa toteutuu vähintään yksi seuraavista piirteistä: 1) maahanmuuttaja voi vaikuttaa 

omaan elämäänsä teoillaan ja valinnoillaan, 2) hän on löytänyt oman paikkansa uudessa 

maassa ja 3) hänellä on lupa esittää kritiikkiä Suomea kohtaan. Suomen ihailija -

identiteetti tarkoittaa, että maahanmuuttaja pitää Suomea muita parempana maana. Tähän 

subjektipositioon kuuluu toisinaan myös kantaväestön muistuttelu: suomalaisten pitäisi 

tajuta, miten hieno maa Suomi on. Oman alansa taituri -identiteetti tarkoittaa, että henkilö 

nähdään ennen muuta sen kautta, millaista tunnustusta hän on saavuttanut työssään tai 

harrastuksessaan. Suomalaisten herättelijä -positiossa maahanmuuttajalla on tehtävä: 

sivistää suomalaisia tuomalla maailman asioita ja ilmiöitä heidän luokseen. 

 

Tutkimuksessa en tunnistanut yhtään sellaista diskurssia tai subjektipositiota, joka 

yhdistäisi kaikkia henkilöjuttuja. Kaksi yleisintä diskurssia, ahkeruus ja voitetut 

vaikeudet, olivat molemmat luettavissa noin kolmasosassa juttuja. Kaikkia juttuja 

yhdistävän diskurssin puuttuminen selittyy aineiston heterogeenisyydellä. Esimerkiksi 
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elokuvaohjaaja, joka on asunut Suomessa vuosikymmenien ajan, on hyvin erilaisessa 

elämäntilanteessa kuin turvapaikkapäätöstä vastaanottokeskuksessa odottava nuori mies. 

Siksi myös heistä kertovien henkilöjuttujen näkökulmat ja käsittelytavat poikkeavat 

toisistaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen keskeinen havainto on kaksiosainen. Yhtäältä maahanmuuttajien 

henkilöjuttujen vallitseva piirre on positiivisuus. Voisi jopa puhua positiivisuuden 

diskurssista. Positiivinen puhetapa ilmenee niin jutun suhtautumisessa päähenkilöön kuin 

päähenkilön suhtautumisessa Suomeen ja omaan tulevaisuuteensa. Jutuissa 

maahanmuuttajat nähdään enimmäkseen ahkerina, kiitollisina ja tulevaisuuteen 

luottavina. Yleisimmistä diskursseista ahkeruus-diskurssi, voitetut vaikeudet -diskurssi 

sekä Suomen ihailu -diskurssi tuottavat mielikuvaa maahanmuuttajasta, joka sopeutuu 

ilman ongelmia, tahtoo olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen ja pyrkii levittämään hyvää 

mieltä ympärilleen. Toisaalta tarkastelemissani lehdissä julkaistiin myös vallitsevasta 

linjasta poikkeavia henkilöjuttuja. Näissä jutuissa fokus on maahanmuuttoon liittyvissä 

epäkohdissa tai maahanmuuttajan kohtaamissa sosiaalisissa ongelmissa, kuten rasismissa. 

Tällaisten juttujen osuus kaikista maahanmuuttajien henkilöjutuista oli kuitenkin pieni. 

 

On ymmärrettävää, että positiivinen puhetapa tuottaa kohteilleen positiivisia 

subjektipositioita eli identiteettejä. Yleisimmät identiteetit tutkimassani aineistossa ovat 

itseensä luottava osallistuja ja Suomen ihailija. Usein nämä kaksi piirrettä myös 

yhdistyvät artikkelin päähenkilössä. 

 

 

7.1 Tulokset aiemman tutkimuksen valossa 

 

Tarkastelen seuraavassa tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempien tutkimuksien 

löytöihin. Keskityn vertailussa lähinnä Pöyhtärin (2014) ja Horstin (2005) tutkimuksiin, 

sillä ne ovat teoreettisen suuntauksensa (diskurssianalyysi) ja kysymyksenasettelunsa 
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vuoksi parhaiten yhteensopivia oman tutkimukseni kanssa (ks. Juhila & Suoninen 1999, 

236). 

 

Suomen Kuvalehden (Pöyhtäri 2014) maahanmuuttajia koskevista diskursseista 

universalismi on suhteellisen vahvasti näkyvissä myös Kalevan ja Aamulehden 

henkilöjutuissa. Universalismi-diskurssiin kuuluu ajatus, että maahanmuuttajan on 

tuotettava hyötyä yhteiskunnalle olemalla aktiivinen ja työteliäs. Innokkuus työntekoon 

tuo maahanmuuttajalle suomalaisten hyväksynnän. Hyvin samankaltainen on Kalevassa 

ja Aamulehdessä tunnistamani ahkeruus-diskurssi, jossa ihaillaan Suomeen muuttaneen 

ihmisen suorituksia niin työelämässä, kielen opiskelussa kuin vapaa-ajan 

harrastuksissakin. (Ks. Pöyhtäri 2014, 232.) 

 

Tässä on kuitenkin huomioitava tietyt eroavaisuudet Pöyhtärin tutkimuksen ja oman 

tutkimukseni välillä. Olennainen ero on seurausta erilaisesta aineiston rajauksesta. 

Pöyhtärin tutkimusaineistossa on mukana monentyyppisiä lehtitekstejä, kuten 

haastatteluja, kolumneja, pääkirjoituksia ja lukijoiden kirjeitä – jutuissa siis kuullaan laaja 

kirjo erilaisia ääniä. Oma tutkimukseni puolestaan on rajattu koskemaan vain 

henkilöjuttuja, joihin on haastateltu maahanmuuttajia. Suomen Kuvalehden 

universalismi-diskurssi rakentuu muun ohella suoraan sanotuista mielipiteistä, joissa 

Suomen etua ajaen puolletaan työperäistä maahanmuuttoa. Sen sijaan tämän tutkimuksen 

aineistossa ajatus, että töitä paiskiva maahanmuuttaja on hyvä maahanmuuttaja, 

muodostuu enimmäkseen epäsuorista ilmaisuista. Aineistossa ei siis sanota suoraan, että 

maahanmuuttajan on tehtävä kovasti töitä, mutta sellaista vihjataan osoittamalla ihailua 

kovasti töitä tekevää maahanmuuttajaa kohtaan. 

 

Puhetapa, jossa korostetaan maahanmuuttajien ahkeruutta, on tullut aiemmin esiin myös 

Horstin (2005) tutkimuksessa. Horsti esittää, että ahkeruus, sisukkuus ja sopeutumiskyky 

ovat suomalaisina pidettyjä piirteitä. Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävässä 

journalismissa nämä niin sanotut supersuomalaisuuden piirteet on tarkoituksella liitetty 

maahanmuuttajiin. Ajatuksena on Horstin mukaan ollut, että maahanmuuttajien 



69 

 

 

esittäminen samanlaisina kuin suomalaiset lieventäisi kielteisiä ennakkoluuloja, joita 

osalla kantasuomalaisista lukijoista on maahanmuuttajia kohtaan. Tutkimukseni osoittaa, 

että maahanmuuttajan ahkeruuden ja sisukkuuden korostaminen, jonka Horsti tunnisti 

2000-luvun alun erityisissä monikulttuurishankkeissa, on 2010-luvulla tunnistettavissa 

myös perusjournalismin piirissä. 

 

Sen sijaan tutkimissani henkilöjutuissa ei ole merkkejä toistuvasta suomalaisuuden 

käsittelystä (niin sanottu etninen peilaus) tai maahanmuuttajan eksoottisuudesta 

iloitsemisesta, jotka Horstin monikulttuurisuusaineistossa olivat yleisiä kehystystapoja 

(ks. luku 2.1.4). Etninen peilaus on selvästi läsnä ainoastaan yhdessä jutussa (”Kuka 

pelkää mustaa miestä?”, Kaleva 11.3.2012). Horstin tunnistama eksoottisen erilaisuuden 

kehys ei ole nähtävissä yhdessäkään aineiston jutussa. 

 

Aiemmista tutkimuksista (Crawley ym. 2016, 6; Haavisto 2011, 125-128) on peräisin 

havainto, että mikäli maahanmuuttaja on menestynyt huomattavan hyvin ammatissaan tai 

noussut arvostetuksi henkilöksi yhteiskunnassa, media ei enää korosta hänen 

maahanmuuttajataustaansa. Tutkimuksessani tekemäni huomiot ovat osittain ristiriidassa 

tämän havainnon kanssa. Aineistossa on kyllä neljä tai viisi kulttuuriaiheista 

henkilöjuttua, joissa päähenkilön taustaa maahanmuuttajana käsitellään hyvin lyhyesti, 

ohimennen. Toisaalta löysin myös kulttuurin ja politiikan saralla menestyneiden ihmisten 

haastatteluja, joissa pysähdytään muistelemaan aikaa, jolloin päähenkilö joutui jättämään 

synnyinmaansa ja etsimään turvaa muualta (Aamulehti 8.9.2015, Aamulehti 9.3.2016). 

Näissä jutuissa tuodaan esiin yksityiskohtia päähenkilön menneisyydestä – vaikeasta 

elämäntilanteesta pakolaisena. 

 

Vaikuttaa siltä, että tällaisten muisteluosuuksien tehtävänä on herättää lukijoissa 

myötätuntoa pakolaisia kohtaan, ja tämä tapahtuu aivan erityisessä yhteiskunnallisessa 

tilanteessa. Juttujen julkaisun aikaan Suomessa nimittäin käytiin vilkasta keskustelua 

maahanmuutosta ja väiteltiin maahanmuuton hyödyistä ja haitoista. Keskustelua kiihdytti 

se, että Suomeen saapui 2015 turvapaikanhakijoita moninkertainen määrä verrattuna 
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aiempiin vuosiin (ks. luku 3.3). Tämän yhteiskunnallisen poikkeustilanteen ympärille 

muodostui vastakkainasettelu: maahanmuuttoon epäilevästi suhtautuvat ja 

monikulttuurisuutta lähtökohtaisesti arvostavat ryhmät olivat henkisesti kaukana 

toisistaan. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että valtamedia – joka tunnustaa 

monikulttuurisen yhteiskunnan idean 10  – haluaa kertoa yksilötasolla tarinoita 

maahanmuuttajien koettelemuksista. Muisteluosuuksia sisältävät jutut viestivät lukijoille, 

että turvapaikanhakijoilla on paitsi menneisyys myös potentiaalisesti hyvä tulevaisuus; 

heistä voi tulla vaikka arvostettuja elokuvaohjaajia tai kunnallispoliitikkoja, jos 

ymmärrämme kohdella heitä inhimillisesti ja tukea heitä kotoutumisprosessissa. Ja itse 

asiassa juuri tällaista lähestymistapaa Iso-Britanniassa asuvat maahanmuuttajat 

kaipasivat brittilehdiltä; enemmän juttuja, joihin mahtuu sekä henkilön nykyinen elämä 

Isossa-Britanniassa että tausta maahanmuuttajana (Crawley, McMahon ja Jones 2016, 6). 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan journalismin tapa esittää etniset vähemmistöt vaihtelee 

median lajityypistä toiseen. Uutisjournalismin diskursseissa maahanmuuttajiin yhdistyy 

kielteisiä mielikuvia, mutta uutisgenren ulkopuolella representaatiot ovat 

monipuolisempia ja myönteisempiä. Tutkimukseni vahvistaa havaintoa myönteisistä 

representaatioista. Crawleyn ja kumppaneiden (2016) brittiläisiin sanomalehtiin 

kohdistuneessa tutkimuksessa ilmeni, että mikäli yksittäinen artikkeli suhtautuu 

myönteisesti maahanmuuttoon, on todennäköistä, että artikkelissa maahanmuuttaja myös 

pääsee ääneen (ks. luku 2.1.1). Silmäys diskursseihin, jotka tunnistin Kalevan ja 

Aamulehden henkilöjutuissa, antaa vahvistusta havainnolle: suhtautuminen 

maahanmuuttoon on positiivista maahanmuuttajan haastatteluun pohjautuvissa jutuissa. 

Tutkimissani henkilöjutuissa maahanmuuttajat nähdään useimmiten myönteisten 

ominaisuuksien kautta: he ovat ahkeria, kiitollisia ja he luottavat tulevaisuuteen. 

Myönteisyys rakentuu siis myös osaksi haastatellun henkilön elämänasennetta. 

 

                                                      
10ks. Horsti 2005, 298. 
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Rasismi on esimerkki hankalasta, mutta samalla tärkeästä yhteiskunnallisesta aiheesta. 

Tutkimuksessani havaitsin, että mikäli maahanmuuttajien henkilöjutuissa käsiteltiin 

päähenkilön kokemuksia rasismista, se tehtiin yleensä lyhyesti ja tavalla, joka vihjaa, että 

päähenkilö ei ole kärsinyt rasismin vuoksi. Aineistossa on tähän kaksi merkittävää 

poikkeusta, Kalevan ”Kuka pelkää mustaa miestä?” sekä ”Siirtolaisuus ei ole makuasia”. 

Nämä artikkelit osoittavat, vaikkakin vain kahden jutun voimalla, että rakenteellinen 

rasismi ja piilotettu rasismi eivät ole täysin sivuutettuja aiheita suomalaisessa 

valtamediassa. Tämä on linjassa aiempien havaintojen kanssa, että kansalaisten arkeen ja 

yhteiskunnan käytäntöihin piiloutuvaa rasismia käsitellään mediassa, mutta harvakseltaan 

(ks. ter Wal 2002b, 53 – 56; Raittila & Vehmas 2005, 27). Poikkeuksista huolimatta 

yleisvaikutelmaksi jää, että henkilöjutuissa maahanmuuttajat mieluummin jättävät 

syrjintäkokemukset ”omaan arvoonsa” kuin esittävät vaatimuksia paremmasta kohtelusta. 

Voiko olla niin, että henkilöjutuilta edellytetään positiivista otetta, ja sen takia jutuissa, 

joissa viitataan päähenkilöön kokemaan rasismiin, se tehdään lyhyesti ja pintapuolisesti? 

 

 

7.2 Diskurssit osana laajempaa maahanmuuttokeskustelua 

 

Horsti (2005, 298) kirjoittaa, että suomalaisessa valtajournalismissa on tietoisesti päätetty 

arvostaa monikulttuurisuutta ja sen myötä pyritty vastustamaan suvaitsemattomuutta ja 

rasismia. Tämä peruslinjaus näkyy tuloksissani muun muassa siten, että yleisimmät 

maahanmuuttajia koskevat diskurssit ovat sävyltään positiivisia. Diskursseissa 

maahanmuuttajat ovat ahkeria ja osallistuvia, he selviytyvät vaikeuksista ja ihailevat 

Suomea. 

 

Suomessa menestyneen maahanmuuttajan omien pakolaisuusmuistojen avaamista 

henkilöjutussa voi selittää sillä, että juttujen ilmestymisajankohtana Suomeen oli tullut 

lyhyessä ajassa suuri määrä turvapaikanhakijoita. Muisteluosuuksien avulla halutaan 

herättää myötätuntoa ja toimia vastavoimana maahanmuuttokriittisille äänille (ks. luku 

3.3). 
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Lisäksi osa ilmaisuista, jotka rakentavat ennakkoluuloja vastaan -diskurssia, voidaan 

nähdä reagointina maahanmuuttovastaisten mielipiteiden yleistymiselle. Vuonna 2015 

perussuomalaiset poliitikot puhuivat syyttävästi turvapaikkajärjestelmää 

hyväksikäyttävistä elintasosurffareista (Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015). Tietyt 

Kalevan ja Aamulehden henkilöjutut11 vuosilta 2015-2016 voidaan nähdä pyrkimyksenä 

vastustaa tällaisia tuomitsevia puheita. Jutuilla viestitään lukijoille, että tavallinen 

maahanmuuttaja ei suinkaan etsi tilaisuuksia käyttää hyväksi yhteiskunnan tukia, vaan 

päin vastoin haluaa osallistua yhteiskuntaan tekemällä mitä hyvänsä palkkatyötä. 

 

Myös Suomen ihailu -diskurssissa voidaan nähdä pyrkimys puolustaa maahanmuuttajia 

sellaisia puheita vastaan, joissa epäillään heidän kykyä tai halukkuutta sopeutua 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaisista puheista on tarkastelujakson aikana langetettu 

sakkorangaistuksia (Yle uutiset 8.6.2012). Kun henkilöjutussa tuodaan esiin, että 

yksittäinen maahanmuuttaja arvostaa ja jopa rakastaa monia piirteitä Suomessa, samalla 

vahvistetaan mielikuvaa, että maahanmuuttajat yleisesti eivät tahdo vahingoittaa Suomea, 

eivätkä siis tavoittele esimerkiksi sosiaalietuuksien varassa elämistä. 

 

 

7.3 Arviointia ja ehdotuksia jatkotutkimusta varten 

 

Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tulokset ovat paikallisia eikä niiden 

pohjalta voi tehdä yleistyksiä. Diskurssianalyysin tekijänä ymmärrän, että siinä 

tutkimusaineisto on aina rajallinen, ja aineiston kautta muodostuu vain yksi näkymä 

monimutkaiseen todellisuuteen (ks. Kurssi kohti diskurssia 2009, 157-158). 

 

Edellä sanotusta huolimatta kurkotan tässä vaiheessa hieman tarkastelemani aineiston 

rajojen ulkopuolelle. Pidän luultavana, että ainakin osa tunnistamistani diskursseista ja 

                                                      
11

 Aamulehti 8.9.2015, Kaleva 9.12.2015 sekä Kaleva 2.9.2016. 
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identiteeteistä on luettavissa myös muissa sanomalehdissä, jotka ovat profiililtaan 

samankaltaisia kuin Kaleva ja Aamulehti. (Profiililla tarkoitan poliittista 

sitoutumattomuutta ja levikin suuruusluokkaa.) Vuonna 2016 tällaisia lehtiä olivat Turun 

Sanomat, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Satakunnan 

Kansa ja Ilkka (ks. MediaAuditFinland 2018). Toisaalta nämä sanomalehdet ilmestyvät 

maantieteellisesti omilla alueillaan ja osallistuvat siten kukin oman alueensa identiteetin 

rakentamiseen. Onko maahanmuuttajien representaatioissa eroja, jos verrataan toisiinsa 

eri puolella Suomea ilmestyviä sanomalehtiä? Omassa tutkimuksessani havaitsin, että 

Aamulehden henkilöjutuissa kirjoitettiin usein, että päähenkilö rakastaa Suomea, kun taas 

Kalevassa tällaista piirrettä ei ollut (ks. luku 6.2.4.) Vertailu eri alueiden sanomalehtien 

representaatioiden välillä olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. 

 

Diskurssianalyysissä tulosten luotettavuus on pitkälti kiinni tehtyjen valintojen ja 

tulkintojen uskottavuudesta lukijoiden silmissä. Tähän tutkimukseen uskottavuutta tuo se, 

että kuvailen yksityiskohtaisesti aineistonkeruun etenemisen. Toinen uskottavuutta 

lisäävä seikka on, että perustelen tunnistamieni diskurssien ja subjektipositioiden 

olemassaoloa suorilla lainauksilla alkuperäisistä artikkeleista. Muutenkin olen 

sisällyttänyt tuloslukuun useita suoria viittauksia aineistoon. Lukijalla on siis 

mahdollisuus seurata etenemääni polkua, arvioiden tehtyjä valintoja ja tulkintojen 

uskottavuutta alkuperäistä aineistoa vasten. 

 

Tietyt seikat tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa voidaan nähdä puutteina tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta. Yksi ongelma oli, että artikkeleita jouduttiin etsimään eri 

keinoin Kalevasta kuin Aamulehdestä. Syynä on lehtien toisistaan poikkeavat 

arkistojärjestelmät. Tiedonhaku Kalevan arkistoon oli tehtävä asiasanoja käyttäen. Sen 

sijaan Aamulehden arkistojärjestelmässä ei ollut asiasanahakua, vaan sopivia artikkeleita 

etsittiin fraasihaulla, joka kohdistui kokoteksteihin. Tämän vuoksi on mahdollista, että 

Kalevan arkistosta nousi tuloslistalle ja edelleen tutkimusaineistoon sellaisia juttuja, jotka 

olisivat jääneet löytymättä Aamulehteen soveltamallani hakumenetelmällä. Sama pätee 

myös toisin päin. Toinen ongelma oli, että Kalevan tapauksessa en voinut itse toteuttaa 
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tiedonhakua, vaan sen teki puolestani Kalevan työntekijä. Epäsuora toimintatapa lisää 

virheiden mahdollisuutta, sillä ihmiset tulkitsevat asioita eri tavoin. Tulkinnanvaraa 

sisältyi etenkin työvaiheeseen, jossa Kalevan informaatikko poisti alkuperäisestä 

hakutuloksesta juttuja, joissa ei osastotiedon perusteella ollut kyse haastattelusta. 

 

Edellä mainituista seikoista johtuen on mahdollista, että aineiston ulkopuolelle jäi 

henkilöjutun kriteerit täyttäviä artikkeleita. Mikäli näin on käynyt, on mahdollista, että 

myös jokin puhetapa tai diskurssi on jäänyt tunnistamatta. Toisaalta tässä tutkimuksessa 

löytämieni diskurssien ja identiteettien ”olemassaolo” ei olisi uhattuna, vaikka 

mahdollisesti piiloon jääneet henkilöjutut olisivat tuoneet niitä lisää. Nyt saadut tulokset 

olisivat täydentyneet, mutta eivät kumoutuneet. 

 

Osa tunnistamistani diskursseista ja identiteeteistä on sellaisia, että ne ovat nousseet esille 

aiemmissa mediatutkimuksissa. Voidaankin sanoa, että tekemäni tulkinnat saavat 

vahvistusta siitä, että toiset tutkijat ovat tunnistaneet saman tyyppisiä puhetapoja. Asian 

kääntöpuoli on, että läpikäymäni aiemmat tutkimukset ovat voineet ohjata tulkintoja, joita 

itse tein analyysivaiheessa. Olisiko esimerkiksi ennakkoluuloja vastustava diskurssi 

jäänyt minulta huomaamatta, jos olisin ollut tietämätön Horstin (2005, 234) tunnistamasta 

vasta-argumentoinnin kehyksestä? Luultavasti on niin, että diskurssianalyysin tekijänä 

olen alttiimpi näkemään aineistossa piirteitä, jotka ovat minulle tuttuja aiemmista 

tutkimuksista kuin piirteitä, jotka ovat minulle kokonaan uusia. Diskurssianalyysin 

tekijänä en ole immuuni inhimilliselle taipumukselle konstruoida asioita totutuilla 

tavoilla (Jokinen 1993, 24). 

 

Tutkimustulosten perusteella olisi houkuttavaa väittää, että maahanmuuttajista tehdyissä 

henkilöjutuissa suhtaudutaan päähenkilöön korostuneen myönteisesti. Mutta mihin 

verrattuna ”korostuneen myönteisesti”? Tarvittaisiin toinen tutkimus selvittämään, 

millaisia diskursseja löytyy kantaväestöä edustavien ihmisten henkilöjutuista. Tällainen 

jatkotutkimus antaisi tarvittavaa vertailupohjaa. Ennen kaikkea tällainen tutkimus auttaisi 

vastaamaan kysymykseen, joka nyt jää ilmaan: kummasta löytämäni diskurssit ja positiot 
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lopulta kertovat, sanomalehtien suhtautumisesta maahanmuuttajiin vai henkilöjuttu-

genren vakiintuneista käytännöistä? 
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