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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe

Tässä pro gradu -työssäni tutkin lähimerkityksisten verbien rosvota, ryöstää, ryövätä ja
varastaa käyttöä ja semantiikkaa. Yleensä nämä verbit kuvaavat todellisen maailman
tapahtumaa, jossa toimija A siirtää toimijan B omaisuutta tai muuta hallussa olevaa
omaan haltuunsa luvattomin keinoin (1), mutta osaa verbeistä käytetään myös kuvaannollisemmin (2). Huolimatta siitä, että verbien kuvaama reaalimaailman tilanne on
monesti hyvin samankaltainen, tilanteiden käsitteistyksissä ja sitä kautta kielennyksissä
on selkeästi havaittavia eroja. Tämä havainto oli tutkimukseni innoittava tekijä.

(1) Ray on yhtiö, joka sikamaisesti ryövää pelaajien rahat. (RYÖV23)
(2) 10-vuotiaat kaksoset Eino ja Aapeli varastivat suomalaisten sydämet suorassa tv-lähetyksessä – pojat tekivät nyt tarttuvan joululaulun (IS.fi 5.12.2018.)

Valitsin nämä verbit niiden substantiivivastineiden innoittamana. Pohtiessani rosvon,
ryöstäjän, ryövärin ja varkaan merkityseroja törmäsin toistuvasti tilanteeseen, jossa
sanojen merkityserot johtuivat enemmän toiminnan kontekstista ja reaalimaailman
tilanteen muista osallistujista kuin oikeastaan omaisuuden anastajista itsestään. Intuitiivisesti ajateltuna merkitykseen vaikuttaa se, onko tilanteessa läsnä esimerkiksi väkivallan elementti tai kontakti anastuksen uhriin. Tutkimuskohteekseni valikoituivat vastaavat anastusverbit, koska verbi sitoo lauseen toimijat yhteen (ks. Langacker 1991:
36). Näin voin tarkastella verbin yhdistämien toimijoiden välistä suhdetta ja samalla
pohtia, millainen suhde niillä ja verbillä on.

Tutkimukseni verbit sijoittuvat Suomen kielen taajuussanastossa (SKTS 1979) seuraavasti: varastaa on sijalla 4701, ryöstää sijalla 5842 ja rosvota sijalla 11536 (SKTS 1979:
455, 458, 514). Verbi ryövätä ei ole taajuussanastossa lainkaan, mutta sen tekijännimijohdos ryöväri on sijalla 9466 (SKTS 1979: 455). Verbit edustavat käyttöasteiltaan siis
kahta ääripäätä: varastaa ja ryöstää ovat verrattain tavallisia, kun taas rosvota ja ryövätä ovat selvästi vähemmän käytettyjä.
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Käytän tutkimukseni aineistona Suomi24-korpuksesta keräämääni aineistoa, jonka esittelen tarkemmin luvussa 4.2. Korpuksella voi olla erilaisia rooleja tutkimuksissa. Tutkimukset, joissa käytetään apuna aineistoa, voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: aineistoesimerkein tuettuihin (corpus-illustrated), aineistopohjaisiin (corpus-based) ja aineistovetoisiin (corpus-driven) (Jantusen 2009: 101 mukaan Tummers, Heylen & Geeraerts
2005: 234–238 ja Tognini-Bonelli 2001.). Aineistoesimerkein tuetuissa tutkimuksissa
aineiston tehtävä on olla esimerkkivarastona, jota tutkija voi käyttää havaintojensa
esittämisen tukena. Aineistopohjaisissa tutkimuksissa aineisto ei ole vain esimerkkejä
varten, vaan aineiston analysointi on tutkimuksessa keskeisessä roolissa. Aineistovetoisissa tutkimuksissa aineisto voi motivoida yksin tutkimuskysymyksen ja hypoteesin.
(Jantunen 2009: 102–103.) Oma tutkimukseni on aineistopohjainen korpustutkimus,
koska korpuksesta hankitun aineiston analysointi on tutkimukseni keskeinen osa ja
tutkimusaihe on valittu ennen aineiston hankintaa. Tutkimukseni pohjautuu introspektioon, joka on Talmyn (2005) mukaan kielenkäyttäjän omassa kognitiossaan oleviin
kielenpiirteisiin suuntaama tietoinen huomio. Erityisesti merkityksen tutkimuksessa
Talmy (2005) korostaa introspektion merkitystä (Huumon & Sivosen 2010: 34–35 mukaan Talmy 2005.)

1.2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on kognitiivinen semantiikka, johon palaan tarkemmin luvussa 3. Kognitiivisen semantiikan kielikäsitykseen kuuluu olennaisesti ajatus, ettei kielessä ole yhtä merkitystä kuvaamaan kuin yksi merkki. Merkin muuttuessa
myös merkitys muuttuu. (Haiman 1985: 22.)

Tutkimukseni päähuomio on verbien kuvaamien tilanteiden käsitteistämisessä ja semanttisten erojen selvittämisessä. Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Millä tavoin verbien rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa kuvaamia tilanteita
käsitteistetään?
2. Mitä semanttisia eroja näillä verbeillä on?
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Jos selkeitä eroja käsitteistämisessä tai merkityksessä on havaittavissa, pyrin selvittämään verbien keskinäisen työnjaon. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen mukaan
täydellistä synonymiaa ei ole, joten odotan löytäväni verbien käyttökonteksteista työnjakoa selittäviä tekijöitä. Synonymiaa käsittelen tarkemmin luvussa 3.4.

1.3. Verbien sanakirjamääritelmät ja Pajusen verbiluokittelu

Seuraavaksi esittelen, millaiset määritelmät Kielitoimiston sanakirjan (KS) verkkoversio
(2017) antaa verbeille rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa (3)–(6). Määritelmien lisäksi Kielitoimiston sanakirja tarjoaa esimerkkilauseita, joissa verbejä on käytetty. Nämä
esimerkkilauseet ovat sanakirjamääritelmien jäljessä.

(3) rosvota
(4) ryöstää

(5) ryövätä

(6) varastaa

’varastaa, ryöstää, ryövätä’ Kuv. Kansalaisten rosvoaminen uusilla veroilla (KS 2016 s.v. rosvota)
1. vrt. ryöstö. Ryöstää jklta rahat, käsilaukku. Ryöstää pankki.
Mies oli ryöstetty ja pahoinpidelty. Ryöstää putipuhtaaksi.
2. yl. ’ottaa jtak (väkivalloin), viedä, anastaa, riistää, käyttää (oikeudettomasti) hyväkseen’. Ryöstää kiekko vastustajalta. Ryöstää jklta suudelma. Maapallon raaka-ainevarojen ryöstäminen.
(KS 2016 s.v. ryöstää)
vars. vanh. ’ryöstää’. Kuv., leik. ’korkean hinnan tms. ottamisesta’: kiskoa, nylkeä. Palvelumaksu, joka on silkkaa ryöväämistä.
(KS 2016 s.v. ryövätä)
’ottaa luvattomasti ja salaa itselleen toisen omaisuutta’; vrt.
anastaa, kähveltää, näpistää, pihistää, puhaltaa, rosvota, ryöstää, vohkia, kääntää, pölliä. Varastaa jklta jtak. Varastaa rahaa,
koruja, auto. Varastetun tavaran kätkeminen. Ideoiden varastaminen. Oma löydetty, vieras varastettu [vars. rahan t. esineen
löytäjän toteamuksena] SL.
Kuv. Koiranpentu varasti koko show’n ’veti kaiken huomion puoleensa’. Yritti varastaa aikaa lukemiseen.
Leik. Siinä meni omat ja varastetut koko omaisuus.
Urh., ark. Varastaa lähdössä ks. varaslähtö. (KS 2016 s.v. varastaa)

Kuten sanakirjamääritelmistä (3)–(6) nähdään, tutkimuksessani olevista verbeistä rosvota määritetään muiden verbien synonyymiksi ja varastaa-verbiä verrataan verbeihin
rosvota ja ryöstää. Sanakirjoissa tavataan selittää sanoja monien vastineiden ja esi-
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merkkilauseiden avulla, mutta se voi silti johtaa lukijan kiertämään kehää eri sanakirjaartikkeleiden välillä (Sivonen 2002: 513). Merkityskehä ei myöskään ole yhtenevä kognitiivisen semantiikan kielinäkemyksen kanssa (ks. 1.2. ja 3.1.). Verbeille on kuitenkin
listattu joitain omia selityksiään. Ryöstää saa lisäselityksekseen mahdollisen väkivallan
käytön, ryövätä-verbiä on ennen käytetty verbin ryöstää tilalta ja verbiin varastaa taas
liitetään toiminnan tapahtuminen salassa. Rosvota-, ryövätä- ja varastaa-verbejä käytetään myös kuvainnollisesti ja leikillisesti, mutta eri tavoin: rosvota- ja ryövätä-verbit
ovat leikillisessä ja kuvaannollisessakin käytössä omaisuuden konkreettista siirtämistä,
kun taas varastaa-verbiä käytetään kuvaamaan abstraktisten asioiden haltuunottoa.
Esimerkin (6) Koiranpentu varasti koko show’n koiranpentu veti kaikkien läsnäolijoiden
huomion itseensä, ja toisessa esimerkissä Yritti varastaa aikaa lukemiseen varastamisen kohteena on abstrakti aika, jolla ei ole alkuperäistä omistajaa. Vaikka valitsemieni
verbien kuvaamat tapahtumat mielletään hyvin usein negatiivisiksi, voi esimerkiksi
verbiä varastaa käyttää myös kuvaamaan neutraaleja tai positiivisia tapahtumia.

Anneli Pajunen on teoksessaan Argumenttianalyysi (2001) ryhmitellyt anastusverbejä
(anastaa, kavaltaa, kähveltää, näpistää, pihistää, rosvota, ryöstää, rötöstää, varastaa
ja vohkia). Hän on jakanut verbit niiden kielentämän toiminnan perusteella näpistysverbeihin (kähveltää, näpistää, pihistää, vohkia), varsinaisiin anastusverbeihin (anastaa, kavaltaa, varastaa) ja ryöstämisverbeihin (ryöstää, ryövätä). Rosvota-verbi ei kuulu mihinkään näistä, vaikka sekin Pajusen mukaan kuvaa vastaavaa toimintaa. (Pajunen
2011: 265.) Valitsemani verbit kuuluvat Pajusen jaottelussa varsinaisiin anastusverbeihin ja ryöstämisverbeihin, minkä lisäksi rosvota on luokittelun ulkopuolella.

Kielitoimiston sanakirjan määritelmät ja Anneli Pajusen jaottelu näille verbeille tukevat
odotuksiani semanttisten erojen olemassaolon puolesta. Huomioni kiinnittyy verbiin
rosvota, jota Pajunen ei ole luokitellut anastusverbien alaluokkiinsa. Myöskään sen
sanakirjamääritelmä ei kerro verbin sisältävän mitään, mitä muista verbimääritelmistä
ei löytyisi. Määritelmien perusteella se vaikuttaisi siis olevan verbeistä käyttökonteksteiltaan laajin ja skemaattisin suhteessa verbeihin ryövätä, ryöstää ja varastaa. Skemaattisuudella tarkoitetaan luokitushierarkiassa ylemmän ja alemman solmun eli luokan välistä suhdetta. Skemaattisen luokitushierarkian ylempi luokka kuvaa jäseniään
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epätarkemmin kuin alempi luokka, jolla taas luokan jäseniin liitetään enemmän yksityiskohtia. (Leino 1993: 37, 66.) Verbillä rosvota voitaisiin siis kuvata anastustoimintaa
hyvin yleisellä tasolla, kun taas verbit ryöstää, ryövätä ja varastaa kuvaavat toimintaa
tarkemmin. Verbiin rosvota ei myöskään tämän perusteella lisättäisi tekstikontekstissa
yhtä paljon yksityiskohtia kuin muihin valitsemiini verbeihin. Aineistoa analysoidessani
kiinnitän tähän huomiota.
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2. AIKAISEMPI TUTKIMUS

Semantiikka on suosittu opinnäytetöiden ja muiden tutkimusten aihe fennistiikassa.
Semanttisia eroja voi tutkia esimerkiksi lähimerkityksisistä sanoista tai rakenteista.
Tutkimukseni käsittelee lähimerkityksisten verbien käyttöä ja semanttisia eroja, joten
esittelen seuraavaksi joitain aikaisempia tutkimuksia suomen verbeistä ja semantiikasta.

Suomen kielen verbejä on tutkinut muun muassa Mari Siiroinen (2001) väitöskirjassaan. Siiroisen väitöskirjan aihe on suomen tunneverbien semantiikka ja kielioppi, erityisesti tunneverbejä sisältävien lauseiden sanajärjestys ja argumenttirakenne (Siiroinen 2001: 98–99). Siiroisen tutkimuksessa tunneverbien argumenttirakenteissa päähuomio on lauseiden kieliopillisissa subjekteissa ja objekteissa. Semanttisella tasolla
tarkasteltuna olennaisimmat semanttiset roolit ovat KOKIJA ja ÄRSYKE. Tunneverbin valinta vaikuttaa siihen, kummasta roolista tehdään subjekti ja kummasta objekti. (Siiroinen
2001: 31–33.) Oman tutkimukseni verbit ovat luonteeltaan perfektiivisiä prosesseja
(ks. luku 3.3.), ja verbien argumenttien tärkeimmät semanttiset roolit ovat
PATIENTTI

AGENTTI

ja

(ks. 3.6.), joten tältä osalta tutkimuksemme poikkeavat toisistaan. En myös-

kään kiinnitä huomiota aineistossani olevien lauseiden sanajärjestykseen.

Anneli Pajunen (2001) on tutkinut suomen kielen verbien argumenttirakenteita. Hänen
aineistonaan on Nykysuomen sanakirjan noin 16 000 verbiä (Pajunen 2001: 461). Pajusen teoksessa semanttisesti samaa tarkoittavat verbit luokitellaan samaan ryhmään,
kuten esimerkiksi puhumisverbeihin. Tämän jälkeen ryhmään kuuluvien verbien argumenttirakenteita arvioidaan. Pajunen kirjoittaa, että ”tavoitteena on osoittaa, että
samaan luokkaan kuuluvilla verbeillä on periaatteessa samanlainen argumenttirakenne.” (Pajunen 2001: 19.) Pajusen ja Siiroisen kirjoitukset argumenttirakenteista ovat
hyödyksi omalle tutkimustyölleni. Kerron Pajusen argumenttirakenneanalyysistä lisää
luvussa 3.6.

Essi Salo (2016) on tutkinut pro gradu -työssään grammien ohella ja ohessa käyttöä.
Hän jakaa aineistossaan esiintyvät ohella- ja ohessa-grammit konkreettisiin spatiaalisiin
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ja abstrakteihin tilanilmaisuihin. Salon tutkimuksessa käy ilmi, että sanaparissa ohellaohessa on havaittavissa eroja grammien käyttöaloissa, eivätkä grammit ole tasavertaisessa käytössä kaikissa konteksteissa. Grammien yleisimmät käyttötarkoitukset ovat
abstraktit temporaalisen ja komitatiivisen suhteen kuvaukset. Näissä käyttötarkoituksissa ohessa on yleisempi temporaalisen eli samanaikaisuutta kuvaavan suhteen kontekstissa ja ohella komitatiivisen eli lisäävän suhteen kontekstissa. (Salo 2016: 57–62.)
Salon tutkimuksessa ensisilmäyksellä kahden samaa tarkoittavan muodon välille voidaan osoittaa merkitys- ja käyttöero, joten tulokset tukevat oman tutkimukseni tavoitteita verbien käyttö- ja merkityserojen selvittämisessä.

Pia Päiviö (2007) on tutkinut väitöskirjassaan suomen terminatiivisten partikkelien asti
ja saakka synonymiaa ja käyttöä. Päiviö toteaa tutkimuksessaan, että asti ja saakka
ovat sekä semanttisesti että syntaktisesti hyvin synonyymisiä, ja partikkelien välillä on
varsin vähän eroja. Hän toteaa tulostensa olevan kognitiivisen kieliopin kannalta mielenkiintoisia, koska kognitiivisessa kieliopissa synonymiaa pidetään mahdottomana.
Päiviön mukaan kognitiivisen semantiikan käsitys synonymiasta on mahdollista kyseenalaistaa. (Päiviö 2007: 234–236.) Päiviön tulokset ovat oman tutkimukseni lähtökohtien vuoksi mielenkiintoiset, koska uskon löytäväni valitsemieni verbien väliltä semanttisia eroja. Jos en niitä löydä, tukevat tulokseni silloin Päiviön tutkimuksen tuloksia synonymian mahdollisuudesta.

Fanni Anttila (2019) on tutkinut pro gradu -työssään lähimerkityksisiä kävellen tapahtuvaa liikettä kuvailevia liikeverbejä. Tutkimuksen kohteena ovat verbit lampsia, löntystää, saapastella, talsia ja tallustaa sekä niiden, niiden kuvaamien liikkujien, liikkumispaikkojen ja -tapojen merkityserot. (Anttila 2019: 1–2.) Anttilan 500 virkkeen aineisto on kerätty Internetin keskustelupalstalta samalla tavalla kuin omanikin, ja hän
käyttää analyysissaan Leonard Talmyn (2000) kehittämää ikkunointimenetelmää (Anttila 2019: 11–13, 18), jonka esittelen lyhyesti luvussa 3.5. Anttilan tuloksista selviää, että
näiden liikeverbien liikkujat ovat yleensä elollistarkoitteisia ja suurimmaksi osaksi inhimillisiä. Lampsia voi hänen mukaansa kuvata sekä hidasta että nopeaa liikettä, mutta
hänen tutkimuksessaan korostuu liikkujan päättäväisyys. Löntystää ilmaisee usein raskasta, laiskaa tai hidasta liikkumistapaa. Saapastella ei erittele liikkeen nopeutta, vaan
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viittaa usein liikkujan tärkeilevään tai välinpitämättömään asenteeseen. Talsia ja tallustaa ovat samankaltaisia liikeverbejä, jotka eivät ilmaise liikkeen tapaa. (Anttila 2019:
65–66.) Hyödynnän omassa tutkimuksessani myös Talmyn ikkunointiteoriaa, mutta
koska anastusverbin argumenttirakenne poikkeaa liikkumisverbistä, kiinnitän huomioni
eri asioihin kuin Anttila.

Taru Kokkonen (2013) on tutkinut pro gradu -työssään lähimerkityksisten nauramista
ja itkemistä tarkoittavien verbien merkityseroja. Kokkosen tutkimus on kyselytutkimus,
jossa tutkimuskohteena on kymmenen nauramista ja kymmenen itkemistä tarkoittavaa
verbiä. Informantteja hänellä on sata, 50 miestä ja 50 naista. Verbien piirteistä tutkimukseen Kokkonen on valinnut äänen korkeuden ja voimakkuuden, naurun hyväntahtoisuuden ja itkun mielenliikutuksen suuruuden. Näiden lisäksi hän on tutkinut tyypillisen agentin sukupuolen ja iän sekä verbien mahdolliset koloratiivirakenteet (esim.
nauraa hohottaa. (Kokkonen 2013: 1–2.) Kokkonen toteaa tutkimuksessaan, että kyselytutkimuksen tuloksia olisi mielenkiintoista verrata korpustutkimuksella saataviin tuloksiin (Kokkonen 2013: 89). Myös Ulla Vanhatalo (2005) toteaa, että kyselytutkimuksessa myös tutkijan introspektiolla ja korpuslingvistiikalla on roolinsa (Vanhatalo 2005:
31). Oman tutkimukseni tuloksia olisi myös mielenkiintoista vertailla kyselytutkimuksella saataviin tuloksiin, mutta tässä tutkimuksessa se ei ole mahdollista työn laajuuden vuoksi.

Jenni Kynkäänniemen (2018) pro gradu -työn aiheena on parisuhdenimitysten emäntä,
muija ja vaimoke semantiikka. Nämä nimitykset ovat Kynkäänniemen mukaan ”sukupuolittuneita, affektiivisia ja deskriptiivisiä”, ja hän on tutkinut niiden merkityksiä kyselytutkimuksen avulla. (Kynkäänniemi 2018: 1.) Informantteina Kynkäänniemellä on sata
äidinkielistä kielenpuhujaa, joista 50 on naisia ja 50 miehiä, ja hän vertailee tutkimuksessaan sukupuolten vastausten välisiä eroja (Kynkäänniemi 2018: 24). Kynkäänniemi
on tutkimuksessaan kiinnittänyt huomiota nimityksen kohteena olevan naisen ikään
sekä parisuhteen kestoon ja statukseen. Tutkimuksessa on tarkasteltu myös nimityksen
kohteena olevan naisen kuin myös nimittävän osapuolen muita ominaisuuksia ja nimitystilannetta. Myös nimitysten sävyerot on huomioitu asteikolla erittäin myönteisestä
erittäin kielteiseen. (Kynkäänniemi 2018: 40–76.) Tutkimustulosten mukaan emäntä on
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tyypillisesti aikuisen tai keski-ikäisen, avioliitossa olevan naisen nimitys. Enemmistö
vastaajista pitää nimitystä myönteisenä. Muija kuvaa vastaajien enemmistön mukaan
teini-ikäistä tai nuorta aikuista, mutta parisuhteen kestosta ja statuksesta vastaajat
antoivat monenlaisia vastauksia. Muijaan liittyy usein negatiivisia asioita, kuten parisuhteen päättyminen, passiivisuus, parisuhteen ongelmat ja pahantuulisuus. Vaimoke
taas on vastaajien mukaan nimitys avoliitossa asuvalle naiselle, jonka parisuhde on
kestänyt vuodesta kymmeneen vuotta. Valtaosa vastaajista piti nimitystä neutraalina,
myönteisenä tai erittäin myönteisenä. (Kynkäänniemi 2018: 76–80.) Myös Kynkäänniemi toteaa tutkimuksessaan erilaisten aineistojen analysointitulosten vertailun mielekkääksi, eli tässä tapauksessa tutkimustuloksia voisi verrata korpuspohjaisen analyysin tuloksiin. Hän nostaa esiin vielä kriittisen diskurssianalyysin vaihtoehdon. (Kynkäänniemi 2018: 90.) Kynkäänniemen tutkimuskohteet ovat substantiiveja, kun taas
omassa tutkimuksessani keskityn verbeihin. Näiden kahden eri sanaluokan jäsenten
tutkiminen ei ole samanlaista, mitä kommentoin lyhyesti luvussa 3.1.
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3. TEORIATAUSTA

Tässä pääluvussa esittelen kognitiivisen semantiikan ja sen omalle tutkimukselleni tärkeimmät osa-alueet. Nostan erityiseen tarkasteluun kognitiivisen kieliopin kielinäkemyksen, johon kuuluvat muuttuja ja kiintopiste, predikaatiot sekä synonymian mahdottomuus. Hyödynnän tutkimuksessani myös Leonard Talmyn (2000) kuvio–taustajakoa ja huomion ikkunoinnin teoriaa. Luvun lopussa esittelen verbien argumenttirakennetta koskevaa teoriaa ja nostan esiin joitain tutkimukseni kannalta olennaisimpia
suomen kielioppiin kuuluvia käsitteitä, jotka vaikuttavat argumenttien kielentämiseen.

3.1. Kognitiivinen semantiikka teoriataustana

Kognitiivinen kielitiede, johon kognitiivinen semantiikka kuuluu, on kielentutkimuksen
suuntaus, joka nostaa merkityksen kielen keskeisimpään asemaan. Kieli on luonteeltaan symbolinen ei vain morfologialtaan vaan myös kieliopin rakenteiltaan. Merkitystä
ja kielioppia ei myöskään eroteta erillisiksi osa-alueikseen, vaan ne ovat erottamattomia. (Haddington & Sivonen 2010: 10; Langacker 1987: 12.) Kognitiivisessa suuntauksessa kieltä ei irroteta kieltä käyttävästä puhujayhteisöstä ja vuorovaikutustilanteista
itsenäiseksi tutkimuskohteekseen. Tästä seuraa suoraan se, ”ettei lingvististä semantiikkaa voida erottaa ihmisen muusta tiedosta.” (Leino 1993: 21, 48.) Semantiikka on
siis ensyklopedista. Kognitivistien mukaan kielen yksiköt eivät sisällä merkitystä itsessään, vaan kielen tulkitsija antaa yksiköille merkitykset kontekstin ja aikaisemmin
hankkimansa tiedon perusteella. Tämä yksilön kielellinen tietovarasto on itseohjautuva
ja päivittyy tuoreen syötöksen omaksumisesta. (Moore & Carling 1982: 11–12.)

Kognitiivinen kielitiede yhdistää metodologisesti erilaisia tutkimuksia yhteisillä kuvauskäsitteillä ja lähteillä. Yksi näistä on kognitiivinen kielioppi, jonka kehitteli Ronald W.
Langacker 1980-luvulla. Siitä on tullut yksi kognitiivisen kielitieteen merkittävimmistä
teorioista. Langackerin teokset Foundation of Cognitive Grammar I ja II (1987, 1991)
esittelevät kognitiivisen kieliopin keskeisimmät lähtökohdat, kuten jo mainitsemani
merkityskeskeisyyden ja ensyklopedisuuden sekä joustavuuden. Joustavuudella tarkoi-
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tetaan erilaisten kielentutkimuksessa esiintyneiden vastakkainasettelujen kumoamista,
kuten aikaisemmin esille tulleen semantiikan ja syntaksin erottelun. Joustavuuden periaate näkyy myös erilaisten luokitusten kuvaamisessa. Kielellisten luokkien esittämisessä käytetään hyväksi prototyyppiajattelua, jossa välttämättömien ja riittävien ehtojen sijaan luokalle muodostetaan mallitapauksia. Luokkaan kuuluvien jäsenten välille
haetaan erilaisia samankaltaisuussuhteita, joiden avulla mallitapauksistakin poikkeavat
jäsenet voidaan tunnistaa luokan jäseniksi. (Onikki-Rantajääskö 2010: 41, 47–49.) Kognitiivisen kieliopin näkemys kielestä on käyttöpohjainen (usage-based). Toisin kuin generatiivisessa koulukunnassa, kognitivistit eivät pyri löytämään täysin yleistettäviä
sääntöjä kielestä. (Langacker 1987: 46; Onikki-Rantajääskö 2010: 50.) Pyrin omassa
tutkimuksessani luomaan prototyyppisen anastustilanteen mallin, jota hyödynnän
anastusverbien argumenttien semanttisessa analyysissa.

Vesa Koivisto pohtii verbisemantiikan tutkimisen lähtökohtia kirjassaan Suomen verbikantaisten UtU-verbijohdosten semantiikkaa (1991). Sanasemantiikka ja lausesemantiikka limittyvät keskenään niin, että lauseen merkitys riippuu siinä olevien lekseemien
semantiikasta, mutta myös lekseemin merkitys riippuu lauseesta, jonka osana se esiintyy. Substantiivilekseemillä voi olla jokin konkreettinen tarkoite tai rajattu käsite ilmiömaailmassa, jolloin viittaussuhde on selkeä. Verbilekseemillä vastaavanlaista fyysistä kappaletta tai käsitettä ei ole, koska verbi saa merkityksensä koko siitä tilanteesta,
jota sillä kuvataan. Tilanteen osanottajat, näiden keskinäiset suhteet, suhteiden väliset
muutokset ja tilanteeseen hahmottuva toiminta vaikuttavat kaikki verbin merkitykseen. Koska verbien viittaussuhde on substantiiveihin verrattuna erilainen konkreettisen tarkoitteen puuttumisen ja kokonaisen tilanteen merkityksen kuvaamisen vuoksi,
täytyy verbien semanttisessa kuvauksessa käyttää osin toisenlaisia keinoja. Verbisemantiikka ei olekaan pelkkää sanasemantiikkaa, koska siinä täytyy ottaa huomioon
koko lauseen merkityssuhteet. (Koivisto 1991: 19–21.) Oman tutkimukseni aiheena on
verbisemantiikka, joten saadakseni selville verbien merkityksiä minun täytyy huomioida merkityssuhteet koko lauseesta.

12

3.2. Muuttuja ja kiintopiste

Leonard Talmy (2000) toi hahmopsykologiasta tutun kuvio–tausta-jaon (Figure ja
Ground) kielitieteeseen (Talmy 2000: 312). Jaottelun perustana on, että ihmiset havainnoivat todellisuudesta erilaisia käsitteitä toisten käsitteiden avulla. Talmyn jaottelussa kuvio (Figure) on liikkuva tai käsitteellisesti liikkeeseen kykenevä entiteetti, joka
tarvitsee ankkurointia eli kognitiivisen viitepisteen. Tausta (Ground) on entiteetti, johon kuvion ankkurointi tehdään. Kuvio tai sen liike eivät ilman taustaa erotu, koska sitä
ei voi verrata mihinkään: liikkeen nopeus ja suunta hahmottuvat vasta kuvion ankkuroiduttua taustaan. Talmyn esimerkissä Kynä vierii pöydältä kuviona toimii kynä ja
taustana pöytä. (Talmy 2000: 311–313.) R. W. Langacker on hyödyntänyt hahmon ja
taustan konseptia kognitiivisessa kieliopissaan muuttujan ja kiintopisteen (trajector ja
landmark) käsitteissä (Langacker 1987: 231–233). Langackerin mukaan verbi on luonteeltaan riippuvainen: se hahmottaa yhden tai useamman toiminnan osallistujan välisiä suhteita, ja siten viittaa näihin osallistujiin skemaattisesti. Verbi kuvaa osallistujia
vaihtelevalla merkitsevyyden asteella, ja yksi osallistuja on kaikista keskeisin. Langacker
kutsuu tätä osallistujaa nimellä trajector eli muuttuja. Muita merkittäviä osallistujia
Langacker kutsuu nimellä landmark eli kiintopiste. Nämä osallistujat ovat osa verbin
sisäistä semanttista rakennetta, ja kun verbiä käytetään finiittisen lauseen ytimenä, se
saa seurakseen muuttujan ja mahdolliset kiintopisteet. (Langacker 1991: 36.)

Ronald W. Langacker erittelee teoksessaan Foundations of Cognitive Grammar II
(1991) finiittiverbien ja vastaavien nominimuotojen välistä semanttista eroa. Erittelyn
lähtöajatus on, että nominit ovat sidottuja tilaan, kun taas verbit ovat kytköksissä aikaan. Hänen esimerkeistään Zelda signed the contract ja Zelda’s signing of the contract
ensimmäinen on finiittiverbinen lause ja jälkimmäinen nominilauseke. (Langacker
1991: 14–35.) Esittelen seuraavaksi näiden kahden eroa Langackerin mallin mukaisesti.

Langackerin ensimmäisessä esimerkissä verbin signed subjektina on Zelda ja objektina
the contract. Sign-verbin osallistujista subjekti on muuttuja (m) ja objekti kiintopiste
(kp). Tilannetta voidaan kuvata seuraavanlaisella kuviolla (kuvio 1).
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KUVIO 1. Lauseen Zelda signed the contract rakenne (Langacker 1991: 36).

Oheisessa kuviossa 1 verbi (sign) kuvataan lauseen ytimellisenä osana, joka sitoo yhteen kaksi muuta lauseenjäsentä, nominisubjektin (Zelda) ja nominiobjektin (the contract). Lauseen ydinosana verbin prosessuaalinen muoto lainautuu myös koko lauseen
muodoksi. Verbin kuvaama toiminta tapahtuu ajassa, jonka kulumista symboloi musta
nuoli. Koska verbit kuvaavat prosesseja, nominalisoitua verbiä ei voida käyttää lauseen
ytimenä. Nominalisoitu verbi on nomini, joka ei voi kuvata prosessia, vaikka siihen sisältyisikin prosessin käsite. Nominalisoidulta verbiltä puuttuu siis myös subjekti ja objekti. Toisen esimerkin Zelda’s signing of the contract Zelda ja the contract ovatkin nominilausekkeen täydennyksiä. (Langacker 1991: 35–37.) Oman tutkimukseni aineistossa jokaisessa virkkeessä tai lauseessa on jokin tutkimukseeni kuuluva anastusverbi finiittimuodossa, jotta lauseista on mahdollista löytää (ainakin teoriassa) subjekti, objekti ja adverbiaalitäydennys. Tutkimuksessani anastusverbin muuttuja on lauseen subjekti, ensimmäinen kiintopiste lauseen objekti ja toinen kiintopiste verbin adverbiaalitäydennys.
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3.3. Predikaatti ja predikaatio

Semanttisten rakenteiden kuvauksessa käytetään predikaatioita, jotka ovat kielellisten
ilmausten semanttisten napojen käsitteistyksiä. Minimaalinen semanttinen yksikkö on
predikaatti, joka on minimaalisen symbolisen yksikön, morfeemin, semanttinen napa.
Osalla predikaatioista ja kaikilla predikaateilla on yksikön asema kielessä. (Leino 1993:
72–73.) Predikaatiot voivat muodostua useasta predikaatista, kuten esimerkiksi verbimuoto kiertelen, jonka edustama predikaatio koostuu predikaateista

KIERT, ELE

ja N.

Kaikki predikaatit ovat predikaatioita, mutta vain osa predikaatioista on predikaatteja.
(Sivonen 2005: 37.) Koska kielen yksiköt ovat sidottuja konteksteihinsa, predikaatiolla
ja predikaatillakin on kontekstinsa tai taustansa, jota vasten niitä kuvataan. Tausta voi
olla kokemus, käsite tai käsitekompleksi tai muu käsitteistys. Taustasta voidaan predikaation avulla hahmottaa entiteettejä eli olioita ja relaatioita. Olio on jokin ala jollakin
kognitiivisella alueella. Esimerkiksi syksy hahmottuu vuodenkierron osana ja ilo yhtenä
tunteista. Relaatio on kahden tai useamman olion tai toisen relaation ja niiden välisen
suhteen muodostama kokonaisuus. Esimerkissä varas pankissa inessiivin sijapääte kytkee yhteen kaksi oliota, varkaan ja pankin. Sijapääte kuvaa siis relaatiota. Aiemmin
mainitussa Kielitoimiston sanakirjan esimerkissä koiranpentu varasti koko show’n finiittiverbi varastaa yhdistää toisiinsa kaksi entiteettiä, koiranpennun ja koko show’n. Finiittiverbikin siis kuvastaa relaatiota. (Leino 1993: 72–73; Langacker 1987: 233; Sivonen
2005: 38.) Oman tutkimukseni päähuomio on siis tutkimukseni kohteena olevien verbien muodostamissa relaatioissa ja relaatioihin kuuluvien entiteettien tutkimisessa.

Kognitiivisessa kieliopissa relaatiot jaetaan aspektiltaan atemporaalisiin ja prosessuaalisiin sen mukaan, tarvitaanko niiden muodostamisessa ajan käsitettä. Atemporaalisissa relaatioissa ajan kulku ei korostu, kun taas prosessuaalisissa relaatioissa se on välttämätön osa relaatiota. Prosessuaaliset relaatiot voidaan vielä jakaa kahteen tyyppiin,
perfektiivisiin ja imperfektiivisiin. Perfektiivissä relaatioissa tapahtuu muutos, imperfektiivisissä muutosta ei tapahdu. (Leino 1993: 74.) Valitsemani verbit muodostavat
perfektiivisiä relaatioita, koska niiden kuvastamissa tilanteissa tapahtuu inherentisti
muutos: jonkun hallussa oleva siirtyy jonkun toisen haltuun. Kuvio 2 on esitys antaaverbistä, ja se havainnollistaa hahmotetun prosessin alku- ja lopputilaa.
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KUVIO 2. [ANTAA]1.

Kuviossa 2 muuttujan (M) hallussa oleva kiintopiste 1 (KP1) siirtyy ajan kuluessa kiintopisteen 2 (KP2) haltuun. Prosessi on ajallisesti rajattu, ja sen kesto on merkitty alalaidan
aika-akselille vahvistettuna viivana. Esimerkiksi lauseessa Maija antaa omenan Pekalle
Maija edustaa muuttujaa, Pekka kiintopistettä 2 ja omena sijaintiaan vaihtavaa kiintopistettä 1. Prosessi alkaa siitä, kun omena on Maijan hallussa, ja päättyy siihen, kun
omena on Pekan hallussa. Palaan kuvioon luvussa 3.6., ja selvennän sen yhteyttä tutkimieni anastusverbien hahmottamiin prosesseihin.

3.4. Synonymia

Kuten luvussa 1.2. totesin, kognitiivisen semantiikan keskeisimpiä lähtökohtia on kielten ekonomisuus. Kielet välttävät täydellistä synonymiaa, ja yhtä merkitystä kuvaa vain
yksi merkki. Tälle ajatukselle perustan myös oman tutkimukseni. Koska muun muassa
Päiviö (2007) on tutkimuksessaan kuitenkin saanut synonymiaa tukevia tuloksia, on
tässä kohtaa syytä palata synonymian määritelmiin ja testaustapoihin sekä pohtia täydellisen synonymian mahdollisuutta.

1

Tässä hakasuluilla ilmaistaan morfeemin antaa predikaattia eli semanttista napaa (Leino 1993: 69=.
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John Lyons (1995) on kirjoittanut synonymian määritelmästä, että saman merkityksen
jakavat ilmaukset ovat synonyymejä. Synonymia ei ole rajoitettu sanastoon, vaan lyhyet ilmaukset voivat olla synonyymisiä monimutkaisille ilmauksille. Ilmausten merkityksien samankaltaisuus ei riitä niiden määrittelemiseen synonyymeiksi, vaan niiden tulee
olla identtisiä. Lyons erottaa synonyymin käsitteestä lähisynonymian (near-synonymy)
ja osasynonymian (partial synonymy). Täydellisen synonymian (absolute synonymy)
kriteereiksi Lyons antaa seuraavat kolme ehtoa:
•

ilmausten kaikki merkitykset ovat identtisiä

•

ilmaukset ovat synonyymisiä kaikissa konteksteissa

•

ilmaukset ovat semanttisesti samanlaisia kaikilla merkityksen mittasuhteilla,
kuvailevilla ja ei-kuvailevilla. (Lyons 1995: 60–61.)

Ulla Vanhatalo huomauttaa väitöskirjassaan (2005), ettei Lyons anna yhtään esimerkkiä täysin synonyymisistä ilmauksista. Vanhatalo myös pohtii, täyttyvätkö tämän määrittämät ehdot täydellisestä synonymiasta koskaan. Hän toteaa itse, että eri tutkijoilla
on vuosien saatossa ollut erilaisia käsityksiä synonymiasta ja sen tarkkuuden vaatimuksista. (Vanhatalo 2005: 9–12.)

Heikki Kangasniemen (1997) mukaan täydellisen synonymian olemassaoloa voi pitää
kyseenalaisena, koska on todennäköistä, että kahden täysin samaa tarkoittavan sanan
merkityksissä tapahtuu muutos ennen pitkää. Kielessä on täydellisten synonyymien
sijaan usein lähisynonyymejä, joiden merkitykset eroavat toisistaan vain joiltakin osin
tai vain joissain esiintymisympäristöissä. Esimerkiksi adjektiivit suuri ja iso kuvastavat
samaa asiaa ilmauksissa suuri kivi ja iso kivi, mutta adjektiivien välillä on eroja ilmauksissa suuri mies ja iso mies. Näistä ensimmäisessä adjektiivi kuvastaa miehen tärkeyttä
ja kyvykkyyttä, kun taas jälkimmäinen adjektiivi kuvastaa miehen fyysistä kokoa. Samoin substantiivit laine ja aalto tarkoittavat samaa ilmauksissa meren laineet ja meren
aallot, mutta esimerkiksi fysiikassa on käytössä vain termi aallonpituus ja hiuksista puhuttaessa käytetään ilmausta hiukset laineilla. (Kangasniemi 1997: 42.)

Täydellisen synonymian kriteeriksi on usein ehdotettu ilmausten täydellistä korvautuvuutta toisillaan kaikissa esiintymisympäristöissä niin, ettei koko ilmauksen merkitys
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muutu lainkaan (Kangasniemi 1997: 43; vrt. Lyons 1995: 60–61). Tällaista on kuitenkin
hyvin vaikea testata, koska mahdollisia esiintymisympäristöjä on periaatteessa rajattomasti. Käänteisesti voidaan todeta, että ilmaukset eivät ole täysin synonyymisiä, jos
on olemassa yksikin esiintymisympäristö, jossa ilmausten välillä on merkitysero. (Cruse
1986: 268.) Täydellinen synonymia on siis helpompi kumota kuin todistaa. Myös vastakohtien vertailua on ehdotettu synonymian testaamiseksi, eli täysin synonyymisten
ilmausten vastakohtien pitäisi olla täysin samat. Ison miehen vastakohta voisi olla pieni
mies, mutta suuren miehen vastakohdaksi sopisi varmaankin paremmin mitätön mies.
Vastakohtien tarkastelu on kuitenkin vaikeaa, koska kaikille ilmauksille ei ole mahdollista esittää vastakohtaa. Lisäksi sanojen vastakohdassa ei yleensä ole samaa liitännäismerkitystä kuin alkuperäisessä sanassa. (Kangasniemi 1997: 43.)

Dwight Le Merton Bolinger (1977) kommentoi synonymiaa sanomalla, että jos sana ei
tarjoa mitään uutta kielen semantiikkaan, se katoaa kielestä (Haimanin mukaan 1985:
23 Bolinger 1977: x). Tämä periaate ei siis anna synonymialle mitään mahdollisuutta
selvitä kielessä, vaan synonyymiset ilmaukset ennen pitkään katoavat tai muuttuvat
semantiikaltaan erilaisiksi. John Lyonsin (1995) lista mahdollistaa synonymian periaatteessa, mutta kuten Vanhatalokin toteaa, on kyseenalaista, voiko listan kaikkia ehtoja
koskaan täyttää. Edellä esitettyjen tietojen valossa voimme olettaa, että verbit rosvota,
ryöstää, ryövätä ja varastaa eivät ole synonyymejä toisilleen, vaan niiden semantiikassa on eroja. Viitteitä tästä näkyi jo Kielitoimiston sanakirjan (2017) verbeille antamissa
sanakirjamääritelmissä.

3.5. Käsitteistäminen

Kuvaillessaan todellisen maailman tilannetta puhujan täytyy tehdä valinta, mitä tilanteessa olevia elementtejä hän sisällyttää kielentämäänsä kuvaukseen (Langacker 1987:
128). Leonard Talmy kuvaa tätä huomion ikkunoinniksi (windowing of attention). Ikkunoinnissa osa tilanteen elementeistä ikkunoidaan eli tuodaan kielellisesti esille, kun
taas osa elementeistä aukotetaan eivätkä ne saa kielellistä ilmaisua. (Talmy 2000: 257–
258.) Ikkunointi ei kuitenkaan ole täysin puhujan mielivaltaisesti päätettävissä, vaan
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siihen vaikuttavat kielellisten ilmausten täydennykset ja määritteet. Talmy jakaa täydennykset kolmeen ryhmään: pakollisiin, valinnaisiin ja estettyihin. Pakollinen täydennys tulee aina kielellisen ilmauksen yhteyteen, valinnainen voi tulla ja estetty ei tule,
koska rakenne estää sen. Määritteet taas ovat aina valinnaisia, eli ne voivat kielentyä
tai olla kielentymättä. (Talmy 2000: 262–263.) Omassa tutkimuksessani on lähtökohtaisesti kyse kolmen osallistujan välisestä tilanteesta, ja argumenttianalyysissa tarkastelen, miten tilanteita on käsitteellistetty ikkunoimalla ja aukottamalla. Täydennyksistä
ja niiden kielentämisestä tai kielentämättä jättämisestä kerron tarkemmin seuraavassa
luvussa.

3.6. Verbien argumenttirakenteet

Ison suomen kieliopin mukaan verbin valenssi2 tarkoittaa sitä, että verbi avaa valenssinsa mukaisen määrän tyhjiä paikkoja, joita täyttävät verbille tyypilliset seuralaiset.
Nämä seuralaiset ovat verbin täydennyksiä, ja verbien saamien täydennyksien määrää
kuvataan paikkaisuudella. Yksipaikkainen verbi saa seuraansa yhden täydennyksen,
kaksipaikkainen kaksi täydennystä ja kolmipaikkainen kolme. (VISK 2008 § 446; Vilkuna
2000: 23–27.) Nämä täydennykset ovat syntaktisilta rooleiltaan esimerkiksi subjekteja,
objekteja ja adverbiaaleja (VISK 2008 § 908). Intransitiiviverbeiksi kutsutaan verbejä,
jotka saavat yleensä vain subjektin tai subjektin ja adverbiaalitäydennyksen, kun taas
transitiiviverbit saavat subjektin ja objektin sekä mahdollisen adverbiaalitäydennyksen
(VISK 2008 § 459, 461). Valenssin mukaisten täydennysten läsnäolo ilmaisussa ei kuitenkaan ole ehdotonta. Täydennykset tulee ottaa huomioon verbin merkityksen tarkastelussa, eli täydennykset ovat tärkeä osa verbin merkitystä. Valenssin mukaisten
täydennysten ilmipano onkin semanttista. (VISK 2008 § 447; Vilkuna 2000: 25–26.)

Muiden kuin subjektitäydennysten pakollisuus muodostaa kolmiasteisen jatkumon.
Ehdottomimmassa asteessa täydennyksen voi jättää pois vain ellipsissä, jolloin täyden-

2

Isossa suomen kieliopissa mainitaan, että valenssilla ja argumenttirakenteella tarkoitetaan usein samaa
asiaa, ja tämä pätee myös täydennyksiin ja argumentteihin. (VISK 2008 § 446.) Tässä tutkimuksessa
käytän Anneli Pajusen tavoin termejä argumenttirakenne ja argumentti.
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nys on ilmaistu jo kerran, ja se jätetään pois toiston välttämiseksi. Tähän kuuluu esimerkiksi verbien aiheuttaa, edellyttää, koostua ja sijaita täydennykset. Toiseen asteeseen kuuluvat tapaukset, joissa täydennyksen poisjättö on perusteltua myös sen tarkoitteen ilmeisyyden tai ennustettavuuden vuoksi. Näissä myös täydennyksen tarkoitteen identiteetti voi olla toissijainen. Esimerkiksi lauseessa Nainen lähestyi hitaasti
kävellen lähestyttävä sijainti on ymmärrettävissä puheena olevaksi paikaksi tai puhujan
sijainniksi. Kolmannella asteella on täydennykset, jotka ilmaistaan vain spesifioinnin
vuoksi. Esimerkiksi myydä- ja ostaa-verbeillä kuvattaviin tapahtumiin liittyy tavallisesti
ostaja, myyjä, kaupankäynnin kohteena oleva tavara ja rahasumma, mutta niistä tavallisesti kielennetään vain osa. (VISK 2008 § 447; vrt. Talmy 2000: 262–263.) Tutkimieni
verbien täydennykset kuuluvat asteikon toiselle ja kolmannelle asteelle, eli kielentäjä
voi aukottaa ne, jos niiden tarkoitteet ovat ilmeisiä, ennustettavia tai niitä ei ole tarve
spesifioida.

Tutkimukseni kannalta on olennaista esitellä nollapersoona, passiivi ja ellipsi. Niiden
avulla verbin argumenttirakenteeseen kuuluva subjekti- tai muu täydennys voidaan
jättää kielentämättä. Nollapersoonalla tarkoitetaan sitä, että lauseen voidaan ajatella
koskevan kaikkia ihmisiä, puhuja ja puhuteltava mukaan lukien. Nollapersoonaa esiintyy erityisesti subjektina, mutta myös muissa lauseasemissa (Täällä nukahtaa aina;
Kummitusjunassa pelottaa varmasti). (VISK 2008 § 1347.) Nollapersoonalauseissa poissaoleva argumentti on henkilö tai henkilöksi käsitelty, eikä nollapersoonalausetta voikaan muodostaa verbeistä, jotka eivät hyväksy henkilöä tarkoittavaa keskeisintä 3 argumenttia (Vilkuna 2000: 138–141). Nollapersoonalauseissa jää pois substantiivilauseke NP, joten oman tutkimukseni kannalta mikä tahansa anastusverbin argumentti voi
jäädä kielentämättä nollalauseessa (VISK 2008 § 1347).

Passiivilauseissa subjektia ei kielennetä, eli tekijän tai muun keskeisen osallistujan
identiteetti jää piiloon (VISK 2008 § 1313). Mainitsematta jäänyt tekijä on identiteetiltään epäselvä tai irrelevantti, mutta se voi myös olla tunnistettavissa kielenkäyttötilanteessa. Nollasubjektilauseen tavoin passiivimuoto edellyttää verbiltä henkilötarkoittei3

Maria Vilkuna käyttää termiä ykkösargumentti tarkoittaessaan verbin keskeisintä argumenttia. Se on
yleensä subjekti. (Vilkuna 2000: 82).
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sen subjektin hyväksyntää, mutta passiivilauseet ovat mahdollisia myös eläimistä puhuttaessa. (Vilkuna 2000: 138–139; Löflund 1998: 44.) Subjektin mainitsematta jääminen tarkoittaa, että jokin muu lauseenjäsen voi saada joitain subjektin piirteitä. Yleisin
passiivin muoto on yksipersoonainen passiivilause, joka ei vaihtele eri persoonissa (Koru ~ Korut varastettiin). Monipersoonaisissa passiivilauseissa on apuverbi ja passiivinen
partisiippi. Kieliopillisena subjektina on se täydennys, joka tavallisessa aktiivilauseessa
toimisi objektina. Tämän luku vaikuttaa finiittiverbiin, joka taipuu siis persoonissa (Koru
tuli varastetuksi. Korut tulivat varastetuiksi). (VISK 2008 § 1313; ks. Vilkuna 2000: 145.)
Susanna Shore (1986) argumentoi passiivi-nimityksen korvaamisen puolesta. Hänen
mukaansa indefiniitti olisi parempi nimi passiiviksi kutsutulle muodolle, koska se viittaa
agentin spesifioimattomuuteen kielellisessä rakenteessa. Vaikka suomen passiivi mahdollistaa indoeurooppalaisten kielten passiivien tavoin agentin häivyttämisen, eri passiivirakenteiden käyttö ja rakenne poikkeavat Shoren mukaan toisistaan selvästi. (Shore 1986: 9–10, 76–79.) Pitäydyn omassa tutkimuksessani perinteisessä fennistisessä
terminologiassa, ja kutsun rakennetta passiiviksi. Uskon, että yksipersoonainen passiivilause on yleisin subjektin häivyttävä rakenne aineistossani.

Ellipsi on keino välttää saman asian toistamista. Ellipsissä sanaa, sanajaksoa tai sananosaa ei toisteta lauseessa tai yhdyssanassa, koska se esiintyy jo kertaalleen vastaavalla paikalla toisessa lauseessa tai lausekkeessa (Hän tuli kotiin ja Ø meni huoneeseensa). Nominaalisissa ellipseissä lauseiden yhteinen jäsen on jokin nominaalinen lauseenjäsen: subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaalitäydennys tai lausekkeen edussana.
Verbiosan ellipseissä on yhteinen finiittiverbi, mutta myös esimerkiksi yhteinen subjekti. (VISK 2008 § 1177.) Oman tutkimukseni kannalta ellipsi on olennainen, koska jokin
verbin argumenteista voi jäädä ellipsin vuoksi kielentämättä. Näissä tapauksissa puuttuva argumentti löytyy muualta lauseesta.

Syntaktiset roolit ovat kieliopillisia. Kun kielellisen ilmauksen merkitystä analysoidaan,
ilmauksen osanottajille on mahdollista jakaa erilaisia semanttisia rooleja. Semanttisia
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rooleja4 ovat muun muassa

AGENTTI, PATIENTTI, KOKIJA

ja

ÄRSYKE. AGENTTI

on yleensä ihmi-

nen, joka on lauseessa tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiva osapuoli. Tyypillinen
TIENTTI

on eloton olento, johon agentin tekeminen kohdistuu.

KOKIJA

on mentaalisten

verbien osallistuja, jonka tietoisuuteen ilmaistu asiaintila vaikuttaa, kun taas
se, joka aiheuttaa

KOKIJAN

PA-

ÄRSYKE

on

tietoisuuden muutoksen ja tunnereaktion. (Siiroinen 2001:

27, 30–31.) Rooleihin luetaan joskus myös

MALEFAKTIIVI,

joka on myös HYÖTYJÄNÄ tunne-

tun BENEFAKTIIVIN vastakohta. MALEFAKTIIVI on Tieteen termipankin mukaan se, ”jolle koituu tilanteesta haittaa.” (TTP 4.4.2019: Kielitiede:malefaktiivi.) Käytän omassa tutkimuksessani
kuin

MALEFAKTIIVISTA

MALEFAKTIIVI5.

nimitystä

KÄRSIJÄ,

joka kertoo mielestäni nimenä enemmän

Käytän myös semanttista roolia

LÄHDE

kuvaamaan sijaintia, josta jo-

tain anastetaan (TTP 4.4.2019: Kielitiede:lähde).

Anneli Pajusen argumenttirakenneanalyysi (2001) hahmottaa suomen kielen verbien
argumenttirakenteita. Pajunen on teoksessaan luokitellut verbit anastaa, kavaltaa,
kähveltää, näpistää, pihistää, rosvota, ryöstää, rötöstää, varastaa ja vohkia samaan
ryhmään ja nimittää sitä anastusverbien ryhmäksi. Anastusverbit taas ovat osa suurempaa antamisverbien ryhmää. Antamisverbit kuvastavat ”omistussuhteen vapaaehtoista tai pakkoon perustuvaa transaktiota”. (Pajunen 2001: 262–264.) Antamisverbeillä on lähtökohtaisesti kaksi henkilötarkoitteista argumenttia, joiden semanttiset roolit
ovat antava

AGENTTI

ja

VASTAANOTTAJA.

Pajusen käyttämässä terminologiassa nämä ovat

x-argumentti ja z-argumentti. Antamisen kohteena olevaa oliota eli semanttista
TIENTTIA

PA-

Pajunen kutsuu y-argumentiksi. (Pajunen 2001: 262–263.) Anastusverbit ovat

siis Pajusen mukaan kolmipaikkaisia verbejä, joiden argumenttirakenteeseen kuuluu
subjektiargumentti, objektiargumentti ja adverbiaaliargumentti: toimija, jonka hallusta
objektiargumentin tarkoite siirtyy subjektiargumentille.

Pajusen mukaan anastusverbit ovat siis antamisverbien alaluokka. Edellä esitetty kuvio
2 esittää antaa-verbin hahmottamaa prosessia, jossa kiintopiste 1 siirtyy muuttujalta

4

Muun muassa Mari Siiroinen tuo esiin sen, ettei semanttisten roolien universaalista luettelosta ole
päästy yksimielisyyteen. Eri kielitieteilijät käyttävät erilaisia nimityksiä samasta roolista, ja toisaalta kaikki eivät listaa kaikkia rooleja. (Siiroinen 2001: 30; ks. myös Koivisto 1991: 26–29.)
5
Henni Laitala käyttää pro gradu –työssään (2017) termejä MALEFAKTIIVI ja BENEFAKTIIVI (LAITILA 2017: 38).
Urpo Nikanne (2002) taas tulkitsee HYÖTYJÄN ja KÄRSIJÄN TAIPUJAN alatyypeiksi (Nikanne 2002).
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kiintopisteelle 2. Muuttuja ja kiintopiste 2 kuvaavat antamisverbeillä yleensä henkilötarkoitteita: antaa-verbillä muuttuja on antava osapuoli eli
TAANOTTAJA,

AGENTTI

ja kiintopiste 2 VAS-

kuten lauseessa Maija antaa omenan Pekalle. Kuviota 2 voi myös soveltaa

anastusverbeihin, mikä näkyy kuviossa 3.

KUVIO 3. [ANASTAA].

Esimerkiksi lauseessa Pekka varastaa omenan Maijalta Pekka edustaa muuttujaa (M),
jonka haltuun omenaa kuvastava kiintopiste 1 (KP1) siirtyy kiintopiste 2:lta (KP2) eli
Maijalta ajan kuluessa. Pajusen terminologialla Pekka on x-argumentti, omenan
y-argumentti ja Maijalta z-argumentti.

Pajusen tutkimuksessa erilaisten anastusverbien y- ja z-argumentit kuvaavat erilaisia
odotuksenmukaisia tarkoitteita: esimerkiksi verbillä varastaa y-argumentti on yleensä
arvokas esine, kun taas verbin ryöstää y-argumentti voi olla elottoman kohteen lisäksi
myös elollinen olento, kuten ryöstää vanhus ’viedä vanhukselta kaikki arvokkaaksi katsottu’ (Pajunen 2001: 265–266). Oman aineistoni y- ja z-argumenttien merkityksiä onkin mielenkiintoista verrata Pajusen analyysiin ja tutkia, hahmottavatko kielenkäyttäjät
verbien argumentteja samalla tavalla.
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4. METODI JA AINEISTO

4.1. Metodi

Tässä luvussa esittelen käyttämäni analyysimenetelmät. Analyysini on kaksiosainen:
ensimmäisenä analysoin aineistoani syntaksin ja sen jälkeen semantiikan kannalta.
Kumpikin analyysi on edelleen jaettu kolmeen osaan x-, y- ja z-argumentin mukaan.
Analyysini kaksiosaisuudesta huolimatta en sulje semantiikkaa pois syntaksin analyysista tai syntaksia semantiikan analyysista. Kognitiivisessa kieliopissa syntaksi ja semantiikka ovat erottamattomia (ks. luku 3.1.), joten en rajaa niitä täysin erilleen toisistaan.
En käsittele tutkimuksessani verbien aspektia eli sitä, millainen sisäinen aikarakenne
lauseilla on. Perustelen päätöstäni aiheen rajauksella.

4.1.1. Argumenttianalyysin metodi

Käyn aineistoni läpi verbien x-, y- ja z-argumenttien osalta. Etsin ensin lauseesta anastusverbin, joka on lauseen finiittiverbi. Seuraavaksi etsin lauseen subjektin eli
x-argumentin. Jos lauseella ei ole persoonamuotoista subjektia, pohdin sen puuttumisen syitä sekä syntaksin että semantiikan kannalta. Tutkimukseni kannalta olennaisimmat syntaksiset syyt x-argumentin puuttumiselle ovat passiivimuotoinen6 predikaatti ja nollapersoonainen subjekti.

Seuraavaksi etsin lauseen objektin eli y-argumentin eli nominatiivissa, genetiivissä tai
partitiivissa olevan lauseenjäsenen. Vaikka argumenttianalyysini perusta onkin syntaksissa ja lauseenjäsenissä, täytyy minun ottaa huomioon verbieni semantiikkaan kuuluva objektin rooli PATIENTTINA ja roolin mukana tulevat prototyyppiset
Jos lauseesta puuttuu

PATIENTIN

PATIENTIN

piirteet.

roolissa oleva nominatiivi-, genetiivi- tai partitiivisijai-

nen lauseenjäsen, pohdin sen puuttumisen syitä syntaksin ja semantiikan kannalta.

6

Lasken puhekielisen rakenteen me anastetaan subjektilliseksi predikaatin passiivimuodosta huolimatta, koska internetin keskustelupalstalta peräisin oleva aineistoni on mielestäni lähempänä puhekieltä
kuin normitettua kirjakieltä (ks. Hynönen 2008: 187–188).
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Argumenttianalyysin viimeisessä osassa etsin lauseesta z-argumentin eli erosijaisen
(elatiivi tai ablatiivi) lauseenjäsenen, joka on semanttiselta rooliltaan

KÄRSIJÄ

tai

LÄHDE.

Jos lauseesta puuttuu nämä kriteerit täyttävä lauseenjäsen, pohdin sen puuttumisen
syitä sekä syntaktisesta että semanttisesta näkökulmasta.

Lopuksi tutkin, onko y- tai z-argumentti jossain muualla lauseessa. Vaihtoehtoja on
argumentista riippuen useita. Y- ja z-argumentti voi olla implikoituna muualla lauseessa. Z-argumentti voi lisäksi olla sisällytettynä y-argumenttiin. Y-argumenttiin sisällytetty z-argumentti voi näkyä possessiivisuffiksissa, genetiivimääritteessä tai objektilausekkeeseen kuuluvassa sivulauseessa. Voi myös olla, että semanttiselta rooliltaan KÄRSIJÄKSI
tai

LÄHTEEKSI

miellettävä lauseenjäsen on objektinsijaisena objektin paikalla. Jos y- tai

z-argumenttia ei ole, tulkitsen sen määrittelemättömäksi. Määrittelemättömällä tarkoitan, että kielentämättä jääneen argumentin tarkoitetta on mahdoton päätellä kontekstista tai argumentin tarkoitteen spesifiointi on toissijaista. Havainnollistan näiden
kahden erottamisen vaikeutta esimerkillä (7):

(7) Olen varastanu murosiässä, mutten työkaluja! (VAR110)

Esimerkissä (7) on x-argumentti, mutta sekä y- että z-argumentti on aukotettu eli ne on
jätetty käsitteistämättä. Kummankaan argumentin tarkoitetta ei voi päätellä kontekstista. Toisaalta oma kielitajuni mahdollistaa senkin tulkinnan, että aukottamalla y- ja
z-argumentin lauseen puhuja voi tarkoittaa sitä, että hän on varastanut murrosiässä
kaikenlaista ja kaikilta, eikä näiden tarkoitteiden nimeäminen ole olennaista informaatiota.

4.1.2. Semanttisen analyysin metodi

Luvussa 1.3. esittelin Kielitoimiston sanakirjassa olevat määritelmät verbeille. Määritelmissä oli poikkeuksetta mukana luvaton toiminta, jossa toimija A siirtää luvatta toimijan B hallusta itselleen jotain, yleensä rahanarvoista omaisuutta. Joillain verbeillä voi
olla kuvainnollista käyttöä, mutta näissäkin toimijalta toiselle siirtyy jotain konkreettis-
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ta. Ainoastaan verbin varastaa määritelmässä todetaan mahdollisuus kuvainnolliseen
tai leikkimieliseen käyttöön, jossa anastuksen kohteena on abstrakti asia. (KS 2016 s.v.
rosvota, ryöstää, ryövätä, varastaa.)

Semanttisilta rooleiltaan prototyyppiset x- ja y-argumentti ovat

AGENTTI

ja

PATIENTTI.

Viimeisen, prototyyppisen z-argumentin, semanttinen rooli riippuu sen tarkoitteen
luonteesta: henkilötarkoitteisena se voi olla

KÄRSIJÄ

ja sijaintitarkoitteisena

sen mukaan anastusverbeissä x-argumentti on paitsi teon suorittava
manttinen HYÖTYJÄ. Muita x-argumenttiin yhdistettyjä

AGENTIN

LÄHDE.

AGENTTI

Paju-

myös se-

piirteitä ovat tahdonalai-

nen tilanteeseen osallistuminen ja toimiminen alkupisteenä kausaatiotilanteessa, joka
johtaa toisen osallistujan tilanmuutokseen. Lauseen y-argumentti on verbistä riippuen
esine, henkilö tai instituutio, joka saa anastusverbien yhteydessä

PATIENTILLE

tyypilliset

piirteet, kuten kausaation kohteena ja tilanmuutoksen kokijana toimimisen. (Pajunen
2001: 85, 264–266.) Uskon, että aineistossani on myös lauseita, joiden verbit eivät täytä sanakirjan niille asettamia määritelmiä ainoastaan luvattoman toiminnan kuvaajina.
Koska finiittiverbinä aineistoni lauseissa on kuitenkin käytetty anastusverbiä, kognitiivisen kieliopin prototyyppiajattelun ja mallitapausten perusteella (Onikki-Rantajääskö
2010: 49; ks. luku 3.1.) tilanteiden välillä on samankaltaisuussuhteita, joiden avulla
anastusverbin käyttöä voidaan perustella tilanteessa, jossa kyse ei ole luvattomasta
toiminnasta. Semanttisessa analyysissani tarkastelen verbien saamien argumenttien
semantiikkaa, ja jos aineistosta löytyy Pajusen ja Kielitoimiston sanakirjan kanssa ristiriidassa olevia lauseita, pohdin anastusverbin motivaatiota niissä.

4.2. Aineisto

Suomi24-keskustelualueen7 viestit ajalta 1.1.2001–24.9.2016 on kerätty korpusaineistoksi, josta käytän nimeä Suomi24-korpus. Olen hankkinut aineistoni Korp-aineistosta
osoitteesta https://korp.csc.fi/. Käytän tutkimusaineistonani lataamaani aineistoa, jossa on yhteensä 600 hakutulosta eli 150 kustakin verbistä. Lataamassani aineistossa on
7

Suomi24 on Aller Media Oy:n omistama sivusto, jolla on keskustelualueen lisäksi muun muassa sähköpostipalvelu (S24 1).
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mukana linkit alkuperäisiin keskusteluihin, joihin aineistoni lauseet on kirjoitettu. Hakutulokset on saatu seuraavalla hakumenetelmällä (KUVA 1).

KUVA 1. Aineistoni keräämiseen käytetty hakumenetelmä (https://korp.csc.fi/).

Asetin hakutuloksille sen kriteerin, että valitsemani verbin tuli olla hakutuloksessa olevassa lauseessa finiittiverbi: sallin aineistossani tämän periaatteen puitteissa kielteiset
lauseet, eri modukset ja passiivin. Näin lauseissa käytetyt verbit ovat samanarvoisia
syntaksiselta rooliltaan, mutta aineisto sisältää silti laajan valikoiman erilaisia tapoja
käyttää verbejä. Kuvassa 1 näkyy, kuinka hakukoneella haetaan valituista Suomi24korpuksista verbejä, joiden perusmuodoksi on määrätty rosvota. Tällä menetelmällä
hakutuloksista saadaan jo poistettua substantiivijohdokset, kuten rosvoaminen. Näillä
hakuasetuksilla tulosten joukossa on kuitenkin partisiippeja ja infinitiivimuotoja, kuten
rosvoava ja rosvoamaan. Tutkin finiittimuotoisia verbejä ja niiden täydennyksiä, joten
infiniittimuodot ja partisiipit jäävät tutkimukseni ulkopuolelle. Infiniittimuodot ja partisiipit ovat nominaalistettuja verbejä, joten niiltä puuttuu finiittiverbien täydennykset
(ks. luku 3.2.).

Taulukossa 1 on esitelty valitsemieni verbien rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa
esiintymiset koko Suomi24-korpuksessa. Hakutuloksista on tässä vaiheessa jo poistettu
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substantiivijohdokset rosvoaminen, ryöstäminen, ryövääminen ja varastaminen sekä
niiden taivutusmuodot, mutta finiittimuodot ja partisiipit on vielä laskettu mukaan.

TAULUKKO 1. Verbien rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa esiintymiset Suomi24korpuksessa.
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

5 598

51 228

4 217

114 060

175 103

3,2 %

29,3 %

2,4 %

65,1 %

100 %

Hakutuloksia on yhteensä 175 103 (3.4.2019). Verbien prosentuaaliset osuudet peilaavat luvussa 1.1. esittelemiäni Suomen kielen taajuussanaston tilastoja. Prosentuaalisesti suurin osa on verbillä varastaa (65,1 %). Verbin suurta esiintymistiheyttä voi perustella esimerkiksi Suomi24-forumilta löytyvillä keskusteluilla, joilla ilmoitetaan tavaraa
varastetuksi. Verbi on myös osana kristikunnan kymmenen käskyn listaa, joka toistui
omassa aineistossanikin viisi kertaa. Varastaa-verbillä on myös Kielitoimiston sanakirjassa neljä erilaista tyylivaihtoehtoa: neutraali, kuvainnollinen, leikillinen ja urheilukonteksteissa arkinen (KS 2016 s.v. varastaa). Se on siis verbi, jota voi käyttää monella tavalla ja monen tyylisissä teksteissä, mikä tukee osaltaan verbin yleisyyttä. Vastaavasti
Suomen kielen taajuussanastosta kokonaan puuttuvaa verbiä ryövätä on Kielitoimiston
sanakirjan mukaan aikaisemmin käytetty verbin ryöstää sijaan (ks. luku 1.3., (5)). Verbin vanhahtavuus voi olla syynä sen pieneen esiintymismäärään.

Jaan aineistoni hakutuloksiin päätyneen verbin mukaan neljään eri osaryhmään, jonka
jälkeen numeroin lauseet järjestyksessä 1–150. Aineistosta peräisin olevien esimerkkien lopussa on kirjainlyhenne (ROSV, RYÖS, RYÖV tai VAR), joka kertoo lauseen analysoitavan verbin. Lyhenteen lopussa oleva numero kertoo, mikä on lauseen järjestysnumero tutkielman lopussa liitteenä olevassa aineistossa. Teen merkinnät, koska joissain lauseissa voi olla kaksi tutkimukseeni kuuluvaa verbiä, mutta se on vain toisen
verbin osa-aineistossa. Toinen syy merkinnöille on se, että koostan Internetistä kerätyn
aineistoni lähdetiedot liitteisiin, jolloin en tarvitse niitä aineistoesimerkeissä. On kuitenkin tärkeää, että jokaisen esimerkin lähde on helposti löydettävissä, joten merkin-
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nällä kerron lukijoille käyttämieni esimerkkien sijainnin liitteissä. Näin esimerkkien lähdetiedot löytyvät tarvittaessa.

Verkkokeskustelussa osallistujien non-verbaalinen viestintä ei välity osallistujalta toiselle, vaan kommunikointi perustuu täysin kirjoitetuille viesteille (Tanskanen 2014: 51).
Tästä syystä verkkokeskustelua on kutsuttu kasvottomaksi (Tanskasen 2014: 51 mukaan Crystal 2006: 36). Suomi24-keskustelualueella tämä kasvottomuus vain korostuu,
koska siellä ei ole käytössä rekisteröityjä nimimerkkejä. Käytännössä siis kuka tahansa
voi osallistua keskusteluun millä nimellä tahansa. Emmi Hynönen (2008) kirjoittaa, että
rekisteröimättömien nimimerkkien käyttö voi sopia foorumeille, joiden sisältö tai aihepiiri on arkaluontoista. Hynönen toteaa myös, että foorumeilla tapahtuvalle keskustelulle on ominaista, että siinä käytetty kielimuoto on vapaampaa kuin normitettu yleiskieli. Nimimerkkien tuoma anonymiteetti mahdollistaa osallistumisen sellaisillekin
henkilöille, jotka eivät osaa yleiskielen normeja. (Hynonen 2008: 187–188.) Koska aineistoni on peräisin epäviralliselta keskusteluforumilta, esimerkit eivät täysin noudata
normitettua yleiskieltä. Otan tämän huomioon esimerkiksi verbien passiivimuotojen
kohdalla, kuten kerroin luvussa 4.1.1. En korjaa aineistoni lyöntivirheitä niiden autenttisuuden säilyttämiseksi, mutta lisään lyöntivirheellisen sanan perään tulkitsemani
lyöntivirheettömän muodon hakasuluissa, jos se on olennaista lauseen ymmärrettävyyden kannalta.
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5. ANALYYSI
Tässä pääluvussa analysoin aineistoani kahdelta eri kantilta. Argumenttianalyysissa
lähtökohtana on verbien argumenttirakenteen kolmipaikkaisuus ja verbeihin kuuluvat
täydennykset, kun taas semanttisessa analyysissa tarkastelen lähemmin argumenttien
merkityksiä ja niiden yhteyttä valittuun verbiin. En tarkastele syntaksia tai semantiikkaa erillään toisistaan, vaan otan huomioon niiden erottamattomuuden.

5.1. Argumenttianalyysi

Käyn aineistoni lausekontekstit läpi ja etsin lauseista niiden x-, y- ja z-argumentit, jos
lauseissa sellaisia on (ks. luku 4.1.1.). Kiinnitän erityistä huomiota aukotettuihin argumentteihin ja pohdin aukottamisen syitä ja vaikutuksia lauseen tulkintaan ja mahdollisesti myös syntaksiin. Otan tässä vaiheessa huomioon ainoastaan lausekontekstin: jos
lausetta täydentävää lisäinformaatiota on keskustelualueen muissa viesteissä, en ota
sitä huomioon. Perustelen tätä sillä, että tilanteiden kielentäjä on tehnyt tietoisen valinnan huomion ikkunoimisessa ja jättänyt verbin sisäiseen semanttiseen rakenteeseen
kuuluvat argumentit (ks. luku 3.2.) pois vapaasta tahdostaan. Taulukossa 2 esittelen
aineistoni x-, y- ja z-argumenttien lukumäärät verbeittäin.

TAULUKKO 2. Verbin rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa x-, y- ja z-argumenttien lukumäärät aineistossani.
x-argumentit

y-argumentit

z-argumentit

Yhteensä

rosvota

114

123

47

284

ryöstää

98

137

34

269

ryövätä

105

139

39

283

varastaa

108

117

53

278

Yhteensä

425

516

173

Taulukosta 2 nähdään, että kaikista eniten verbeiltä puuttuu z-argumentteja ja seuraavaksi eniten x-argumentteja. Eniten verbeillä on y-argumentteja, joita on jätetty kielen-

30

tämättä yhteensä vain 84 lauseessa. Tämä argumenttien yleisyysjärjestys on sama kaikilla verbeillä, joten se näyttäisi olevan anastusverbeille tyypillistä. Pajunen kirjoittaa,
että ottamisverbeiltä z-argumentti jää myös yleensä pois (Pajunen 2001: 263). Taulukon 2 perusteella voidaan ehkä sanoa, että näiden verbien valenssin kannalta olennaisin täydennys on objekti, sitten subjekti ja lopuksi erosijainen adverbiaali. Tärkeintä on
siis ilmaista, mitä anastetaan. Vähiten argumentteja saa ryöstää-verbi (269) ja eniten
rosvota-verbi (284), jonka ero ryövätä-verbiin (283) on yksi argumentti.

Seuraavaksi käyn aineiston läpi argumentti kerrallaan. Selvennän syitä argumenttien
aukottumisille ja tavoille sisällyttää argumenttirakenteen edellyttämä argumentti lauseyhteyteen muutoin kuin argumentille ominaisen kieliopillisen sijan avulla. Aineistoesimerkeistä lihavoin x-, y- ja z-argumentit sekä predikaattiverbin8, jonka argumentteja analysoin.

5.1.1. X-argumentin argumenttianalyysi

Muista argumenteista poiketen x-argumentin poisjättö vaatii kieliopillisen muutoksen
verbissä. Aineistossani on kahdentyyppisiä x-argumentittomia lauseita: passiivi- ja nollasubjektilauseita. Taulukossa 3 esitän passiivi- ja nollapersoonalauseiden osuudet aineistossani.

TAULUKKO 3. Passiivi- ja nollapersoonalauseet aineistossani.
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

passiivilause

35

51

45

41

172

nollapersoona

1

1

0

1

3

Yhteensä

36

52

45

42

8

Selvennöksen vuoksi kerrottakoon, että joissain aineistoni tekstipätkissä on useita tutkimukseni kohteena olevia verbejä, esimerkiksi Oletteko ajatelleet, että kun polttoaineveroja ryövätään, niin ne ryövätään harvemman asutuksen ihmisiltä. (RYÖV93) Siksi käsiteltävä predikaattiverbi on myös merkitty lihavoinnilla.
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Taulukosta 3 nähdään, millaisessa osuudessa aineistossani x-argumentti on aukotettu.
Kuten taulukosta käy ilmi, aineistossani ei juurikaan ole nollapersoonasubjekteja. Esittelen yhden esimerkissä (8). Sen sijaan aineistossani on 172 lausetta, joissa tarkastelemani anastusverbi on passiivissa. Näin on esimerkeissä (9), (10) ja (11). Tämä on hieman enemmän kuin neljäsosa koko aineistostani. Passiivilauseiden osuudet verbikohtaisista aineistoista vaihtelivat rosvota-aineiston 35:sta ryöstää-aineiston 51:een, mikä
ei mielestäni ole merkittävä ero.

(8) Eli kun varastaa kaupasta bisee [bisseä] tai muuta on varkaala oikeus tehdä
rikosilmoitus jos vartia tai joku henkilökunnasta estelee tai tartuu hihasta
kiini. (VAR108)
(9) Yli 90-vuotias vanhus ryöstettiin Helsingin Sörnäisissä keskellä päivää.
(RYÖS2)
(10) Kyllä EU:ta pitää kuunnella, koska sieltä tulee jo 80% lainsäädännöstämme,
ja sinne kansalaisten rahat viedään kunhan ne ensin ryövätään kansalta
eri verukkein. (RYÖV112)
(11) Jos naapurilta varastetaan jotain olisko se sitten sinun vika. (VAR19)
Esimerkissä (8) virkkeen aloittava sivulause on nollasubjektilause. Tällä tavoin anastusverbin toiminta on yleistetty subjektin osalta, eli se voisi olla kuka tahansa (VISK 2008 §
1347). Sivulausetta seuraavassa päälauseessa mainitaan tilanteen semanttiseksi toimijaksi tulkittava varas, mutta se ei ole sivulauseen subjekti. Esimerkki (9) kuvaa tilannetta, jossa anastajaa ei tunneta. Vastaavanlaisia lauseita on ryöstää-aineistossa paljon,
mikä osaltaan selittää passiivilauseiden suurta osuutta ryöstää-aineistossa. Suurimpana syynä tähän varmaan on ryöstää-verbin yleinen käyttö uutisotsikoissa ja -teksteissä.
Aineistossani onkin lukuisia lauseita keskusteluketjuista, joissa keskustellaan sanomaja iltapäivälehdissä uutisoiduista ryöstöistä. Tällaisten ketjujen aloittava viesti on
yleensä kopio uutistekstistä, jossa anastuksen tekijä on tiedon puutteen vuoksi häivytetty passiivirakenteella. Samalla passiivirakenne nostaa objektin korosteiseen asemaan (VISK 2008 § 1313). Esimerkissä (10) predikaattiverbi on myös passiivissa. Konteksti antaa meille kuitenkin tarpeeksi vinkkejä, jotta voimme ensyklopedisen tiedon
avulla esittää ehdotuksia toimijasta tai toimijoista todellisen maailman tilanteessa, jota
esimerkki kuvaa: kyseessä on varmaankin poliitikot, hallitus tai Euroopan unioni. Passiivimuotoinen verbi mahdollistaa tilanteesta puhumisen yleisellä tasolla, eikä kaikkia
toimijoita tarvitse spesifioida. Esimerkissä (11) passiivimuotoinen predikaattiverbi
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yleistää verbin kuvaaman toiminnan. Ei ole väliä, kuka on anastuksen takana, vaan
päähuomio on siinä, että anastus tapahtuu. Verbin merkitys korostuu entisestään, kun
y-argumenttina on merkitykseltään hyvin epämääräinen jotain. Henna MakkonenCraig (2005) kirjoittaa suomen passiivista, että sille on aina ajateltavissa tekijä, jota ei
kuitenkaan panna ilmi. Hänen mukaansa tämä tekijä on henkilöviitteinen, joskin käytännössä on mahdollista käyttää passiivirakennetta myös ei-inhimillisistä olennoista.
Passiivin voi tulkita tämän läsnä olevan henkilön indeksiksi, jonka tarkempi merkitys
syntyy tekstiyhteydessä. Tekijän demootiota eli mainitsematta jättämistä tai epätyypillistä edustumista Makkonen-Craig ajattelee pragmaattiselta kannalta ”yhteisen tiedon
osoituksena”. (Makkonen-Craig 2005: 15–19.)

X-argumentin aukottamisella on siis monia perusteita: sillä voidaan kertoa tapahtumasta yleisellä tasolla sekä korostaa muita lauseenjäseniä, mutta sitä voidaan käyttää
myös silloin, kun x-argumentti ei ole spesifioitavissa, niin kuin esimerkissä (9). Aineistossani on 52 lausetta, joissa on y- ja z-argumentti mutta ei x-argumenttia. Se on noin
kahdeksasosa koko aineistostani.

5.1.2. Y-argumentin argumenttianalyysi

Seuraavaksi tarkastelen lauseiden y-argumenttien kielentymistä. Jaan kielentämättä
jääneet y-argumentit kahteen ryhmään, implikoituihin ja määrittelemättömiin. Seuraavassa taulukossa 4 esitän y-argumentin implikoinnin ja määrittelemättömyyden osuudet aineistossani.

TAULUKKO 4. Implikoidut ja määrittelemättömät y-argumentit aineistossani.
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

implikoidut

8

5

5

3

21

määrittelemättömät

19

8

6

30

63

Yhteensä

27

13

11

33

33

Taulukosta 4 nähdään, että implikointi ei nouse missään verbikohtaisessa aineistossani
selvästi esille, sillä luvut ovat pieniä. Y-argumentti voidaan implikoida muualla lausekontekstissa tai se voidaan päätellä ensyklopedisen tiedon perusteella, kuten esimerkeissä (12) ja (13). Y-argumentin määrittelemättömyys eli sen yleistys tai päättelemisen mahdottomuus on aineistossani kolme kertaa niin yleistä kuin y-argumentin implikointi. Esimerkit (14) ja (15) edustavat yleistyksiä ja (16) päättelemisen mahdottomuutta. Myös implikoinnin ja määrittelemättömyyden suhteen erot verbiaineistojen
sisällä ovat selkeämpiä. Ryöstää- ja ryövätä-verbien aineistoissa y-argumentin implikointi ja määrittelemättömyys ovat lähes yhtä tavallisia, kun taas rosvota- ja varastaaaineistoissa erot implikoinnin ja määrittelemättömyyden välillä ovat selkeästi suuremmat.

(12) Ryöstäkää köyhiltä lisää tukiaisiin! (RYÖS116)
(13) Kokoomus on rosvonnut jo tarpeeksi, isot rahat menevät veroparatiiseihin
ja eläkekattoa ei hommata, työttömiltä leikataan ja pienituloisilta eläkeläisiltä, SDP luåaa [lupaa] verehelpotuksia [verohelpotuksia] pieni ja keskituloisille, eikä leikkaa työttömyysturvaa. (ROSV106)
(14) Maaseudulla sota-alueilla sotilaamme ryöväsivät, tuhosivat lähes kaikki
maatilat, söivät karjan jne. purkivat jopa puutalot että saivat kaminat lämpimiksi. (RYÖV33)
(15) Markuksen evankeliumi: 10:19 Käskyt sinä tiedät: Älä tapa, Älä tee huorin,
Älä varasta, Älä sano väärää todistusta, Älä toiselta anasta, Kunnioita
isääsi ja äitiäsi. (VAR20)
(16) Ryöväsivät ja puukottivat alinomaan. (RYÖV84)
Esimerkeissä (12) ja (13) lauseiden kontekstit viittaavat siihen, että kielentämättä jääneet anastuksen kohteet tarkoittavat rahaa. Esimerkissä (12) mainitaan köyhät ja tukiaiset, kun taas esimerkissä (13) on monta talouspolitiikkaan viittaavaa sanaa, kuten
rahat, veroparatiiseihin, eläkekattoa, pienituloisilta ja työttömyysturvaa. Molemmissa
esimerkkilauseissa on myös määrän adverbiaali, lisää ja tarpeeksi. Koska y-argumentti
on pääteltävissä kontekstista, ei y-argumentin kielentäminen ole enää välttämätöntä
viestin välittämiseksi. Esimerkissä (14) ryöväämisen kohdetta ei kielennetä, mutta kontekstia tarkastelemalla voidaan ajatella, että sotilaiden saaliina on ollut mitä tahansa
maaseudulta löytyvää. Varmaa päätelmää en voi tehdä. Olen tulkinnut lauseen niin,
että tuhota-verbin y-argumentti maatilat ei ole ryövätä-verbin y-argumentti, koska
verbit on erotettu toisistaan pilkulla eikä ja-partikkelilla. Esimerkissä (15) on varastaa-
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aineistossa toistuva lause älä varasta, joka on suomenkielisen raamatunkäännöksen
viides käsky. Käskymuotoisena siihen ei kuulu objektia, koska käskyn perusajatus on
kieltää kaikki varastaminen kohteesta riippumatta. Viimeisessä esimerkissä (16) kaikki
ryövätä-verbin argumentit ovat annetun kontekstin ulkopuolella.

Ryöstää- ja ryövätä-verbien aineistoissa on kahteen muuhun verbiin nähden selvästi
vähemmän kielentämättömiä y-argumentteja. Yksi selitys tälle on se, että nämä kaksi
verbiä voivat saada myös henkilö- tai sijaintitarkoitteisen y-argumentin (Pajunen 2001:
265–266). Tilanteen kielentäjällä on siis vapaus valita, minkä tiedon hän haluaa
y-argumentin paikalle. Käsittelen tilannetta esimerkeissä (17), (18) ja (19).

(17) Pekka ryöstää omenan Maijalta.
(18) Pekka ryöstää Maijan.
(19) Pekka ryöstää Maijalta.
Esimerkissä (17) ryöstää on saanut kaikki kolme argumenttiaan. Esimerkissä (18) taas
anastuksen kohde, omena, on aukotettu ja tavallisesti z-argumentin paikan ottava Maija siirtyy y-argumentiksi. Virke voitaisiin tulkita, että Pekka on kaapannut Maijan. Pajusen mukaan ryöstää-verbin ihmistarkoitteinen y-argumentti on kuitenkin tilanteessa
se, jolta anastetaan omaisuutta, esimerkiksi ryöstää vanhus ’viedä vanhukselta kaikki
arvokkaaksi katsottu’ (Pajunen 2001: 265–266). Esimerkissä (19) omena on jälleen aukotettu, mutta Maija pysyy z-argumentin paikalla. Lauseen voisi tietyissä konteksteissa
tulkita toimivaksi, mutta muuten se tuntuu omaan kielitajuuni vajaalta. Anastuksen
kohteen yleistäminen ei siis välttämättä näy taulukoissani näiden kahden verbin osalta
samalla tavalla kuin muiden, koska y-argumentin paikka ei jää tyhjäksi henkilö- tai instituuttitarkoitteisen

KÄRSIJÄN

ottaessa sen paikan. Seuraavan luvun taulukosta 5 näkyy

objektipaikkaisiksi kutsumieni z-argumenttien määrät eri aineistossa.

Y-argumentti on yleisin argumentti aineistossani: 600 lauseesta sellainen on jätetty
kielentämättä 84:ssä. Y-argumentin oleellisuutta anastusverbien argumenttina korostaa se, että aineistossani on 19 lausetta, joissa on x- ja z-argumentti mutta ei
y-argumenttia. Näistä lauseista y-argumentti on implikoitu 12:ssa, eli y-argumentti on
ilmeinen kontekstista. Sen sijaan y-argumentti on määrittelemätön seitsemässä lau-
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seessa, joissa on x- ja z-argumentti. Jos siis lauseen y-argumentti on aukotettu, todennäköisesti myös muita argumentteja on aukotettu. Tätä voi perustella sillä, että anastustilanteessa anastuksen kohteen tarkoite ei välttämättä ole pelkän kontekstin perusteella pääteltävissä, koska se voi olla mitä tahansa toisen omistamaa.

5.1.3. Z-argumentin argumenttianalyysi

Seuraavaksi tarkastelen aineistoni z-argumentteja ja sitä, miten niitä on aukotettu.
Luokittelen aukotetut z-argumentit neljään ryhmään: objektisidonnaisiin, implikoituihin, objektipaikkaisiin ja määrittelemättömiin. Esittelen näiden ryhmien osuudet aineistossani taulukossa 5.

TAULUKKO 5. Z-argumentin vaihtoehtoisten kielentämiskeinojen määrät aineistossani.
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

objektisidonnaiset

29

19

31

34

113

implikoidut

25

12

28

15

80

objektipaikkaiset

21

69

44

0

134

määrittelemättömät

28

16

8

48

100

Yhteensä

103

116

111

97

Kuten taulukoista 2 ja 5 nähdään, z-argumentittomien lauseiden lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin z-argumentillisten. Jokaisessa verbiaineistossa prototyyppinen z-argumentti puuttuu noin kahdesta kolmasosasta lauseista. Vaikka luvuista voisi
päätellä, että z-argumentti on anastusverbin käytön kannalta epäolennaisin, pitää
muistaa, että sille on vaihtoehtoisia kielentymistapoja enemmän kuin x- tai
y-argumenteille. Kielenkäyttäjä voi tilannetta kielentäessään valita, miten hän asian
ilmaisee, ja verbivalinta määrittelee osittain sen, miten hän voi sijoittaa argumentit
verbin ympärille.

Objektisidonnaisuudella tarkoitan sitä, että tilanteen semanttinen z-argumentti on
sisällytetty y-argumentin lausekkeeseen esimerkiksi genetiivimääritteellä (20), posses-
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siivisuffiksilla eli omistusliitteellä (21) tai määrittävällä sivulauseella. Objektisidonnaisuuden osuus vaihtelee ryöstää-verbin 19:stä varastaa-verbin 34:ään, mikä ei ole kovin
suuri ero. Yhteensä objektisidonnaisuutta on aineistossani 113 lauseessa, mikä on vähän reilu neljäsosa kaikista z-argumentin vaihtoehtoisista kielentämistavoista.

(20) Ensin ryöstetään Krimin öljy ja kaasuvarat ja sitten tukemalla, kouluttamalla ja aseistamalla Itä-ukrainan rikollisjoukkoja on Itä-ukrainasta tehty
pian elinkevton [elinkelvoton] alue. (RYÖS81)
(21) Mitäs tapahtuisi jos varastat maani, suljet minut ghettoon, pidät nälässä
ja janossa, kurjistat elämäni ja tuhoat tulevaisuuteni? (VAR26)
Esimerkissä (20) y-argumenttilausekkeeseen öljy ja kaasuvarat sisältyy genetiivimäärite Krimin. Tässä prototyyppinen z-argumentti olisi Krimistä. Vastaavasti esimerkissä
(21) y-argumenttilausekkeeseen maani sisältyy possessiivisuffiksi -ni. Prototyyppinen
z-argumentti olisi siis minulta. Y-argumenttilausekkeisiin kuuluvat määritteet ja omistusliitteet vähentävät varsinaisen z-argumentin kielentämisen tarvetta. Esimerkissä
(21) kirjoittaja olisi voinut kielentää z-argumentin minulta possessiivisuffiksista huolimatta, mutta sen pois jättäminen ei vähennä lauseen informaatioarvoa, koska tilanteen

KÄRSIJÄ

on tunnistettavissa. Kognitiivisen kielinäkemyksen mukaan tapahtuman

erilaiset kielentymiset korostavat tilanteesta eri asioita. Otetaan esimerkeiksi aikaisemmin käyttämäni esimerkki (22) ja sen objektisidonnaiseksi luokiteltava vaihtoehtoinen kielentyminen (23).

(22) Pekka ryöstää omenan Maijalta.
(23) Pekka varastaa Maijan omenan.
Esimerkit (22) ja (23) voisivat kuvata samaa todellisen maailman tilannetta. Esimerkissä
(22) on Pajusen argumenttianalyysin mukaiset anastusverbin argumentit, eli tässä tapauksessa Pekka, omenan ja Maijalta. Tässä anastustilanteen kielennöksessä ryöstääverbi muodostaa kolmen olion relaation, jossa Maijan olioon liittyy suuntaa kuvaava
relaatio eli ablatiivin sijapääte, joka yhdistää omenan ja Maijan. Maijan oliossa korostuu siis omenan siirtyminen pois Maijan hallinnasta. Esimerkistä (23) erosijainen
z-argumentti puuttuu ja y-argumentin lausekkeeseen on lisätty genetiivimäärite Maijan. Tässä ryöstää-verbin relaatiossa omenan oliossa on mukana omenan ja Maijan
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välinen relaatio, jossa genetiivin sijapääte kuvaa Maijan omistussuhdetta omenaan.
Voidaan siis sanoa, että esimerkissä (22) oleva erosijainen z-argumentti korostaa tilanteessa y-argumentin tarkoitteen liikettä pois sen alkuperäisen haltijan tai sijainnin hallinnasta. Sen sijaan haltijan tai sijainnin kielentäminen y-argumentin lausekkeessa esimerkissä (23) genetiivimääritteen ja esimerkissä (21) possessiivisuffiksin avulla korostaa haltijan omistussuhdetta anastuksen kohteena olevaan tarkoitteeseen.

Implikointi on y-argumenttien yhteydessä vähäistä (21 lausetta, ks. luku 5.1.2.), mutta
z-argumentteja implikoidaan aineistossani 80 lauseessa (esimerkit (24)–(26)). Määrä
on nelinkertainen y-argumentteihin nähden, mutta silti pienin z-argumenttien vaihtoehtoisista kielentämistavoista. Sitä esiintyy suhteellisen tasaisesti jokaisessa verbiaineistossa, eikä yksikään verbi erotu taulukosta selvänä piikkinä.

(24) Onko pitkäkyntiset varastaneet laiturin vai ovatko kaupungin päättäjät
suuressa viisaudessaan kyseisen episodin takana? (VAR30)
(25) Miekka sen aarteiden kimppuun, ja ne ryöstetään! (RYÖS122)
(26) USA:ko sen Krimin ryösti itselleen? (RYÖS39)
Esimerkissä (24) voidaan päätellä, että kaupunki omistaa varastetun laiturin, koska
kirjoittaja epäilee kaupungin päättäjien olevan laiturin vastuussa laiturin poistamisesta.
Esimerkissä (25) ensimmäisessä päälauseessa on lauseke sen aarteiden, jossa sen voidaan käsittää jonkinlaiseksi aarteiden omistajaksi tai sijainniksi. Jälkimmäisessä päälauseessa anastuksen kohteena oleva ne viittaa edellä mainittuihin aarteisiin, joten ensimmäisen päälauseen sen voidaan tulkita jälkimmäisen lauseen implikoiduksi
z-argumentiksi. Esimerkissä (26) anastuksen kohteena olevan Krimin alkuperäistä omistajaa ei kielennetä, mutta ensyklopedisen tiedon pohjalta voimme päätellä sen olevan
Ukraina. Lauseessa olevan pronominin sen olen tulkinnut viittaavan Krimiin ikään kuin
määräisenä artikkelina. Ritva Laury (1996) kirjoittaa, että suomen se on määräinen
artikkeli jo puhekielessä (Laury 1996: 178)9, johon internet-keskusteluja on helppo rinnastaa. Toinen mahdollinen tulkinta olisi, että sen viittaisi aikaisemmin keskustelussa

9

Päivi Juvonen (2000) toteaa tutkimuksessaan, että vaikka se ilmentyy joidenkin kielenpuhujien käytössä artikkelimaisena, se ei kuitenkaan täytä artikkelille asetettuja kriteerejä kautta linjan (Juvonen 2000:
191–195).
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mainittuun Ukrainaan ja olisi aikaisemmin mainitun genetiivimääritteen roolissa. Äidinkielisen puhujan intuitiolla tulkitsen kuitenkin pronominin artikkelimaiseksi.

Objektipaikkaisuus on aineistossani esiintyvistä vaihtoehtoisista z-argumentin kielentämistavoista kaikista yleisin 134 tapauksella (esimerkit (27) ja (28)). Se kattaa vajaan
kolmasosan kaikista z-argumentin vaihtoehtoisista kielentymistavoista ja yli viidesosan
kaikista aineistoni lauseista.

(27) Virkamiehet rosvoaa maata ja jaksatte ihmetekllä homojuttuja! (ROSV49)
(28) Nimittäin perintäfirmojen toiminta usein tosiaan laillisesti ryöstää ihmisen
ja ajaa pahaan ahdinkoon, mikä ei ole Suomelle hyväksi. (RYÖS140)
Esimerkeissä (27) ja (28) y-argumentteina on maata ja ihmisen. Todellisen maailman
tilanteissa anastuksien kohteina on todennäköisesti raha tai muu taloudellinen hyödyke, mutta ne on aukotettu näissä lauseissa. Sen sijaan tilanteiden semanttinen
(27) ja
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(28) on kielennetty y-argumentin paikalla. Esimerkin (28) y-argumentti

on ihmistarkoitteinen, mitä voi verrata Kielitoimiston sanakirjan (2017) sana-artikkeliin,
joka sisältää esimerkkilauseen mies oli ryöstetty ja pahoinpidelty, ja Pajusen analyysiin,
jossa on esimerkki ryöstää vanhus ’viedä vanhukselta kaikki arvokkaaksi katsottu’ (KS
2016 s.v. ryöstää; Pajunen 2001: 265–266).

Kuten kerroin luvussa 3.6. verbien argumenttirakenteen yhteydessä, Pajusen mukaan
ryöstää-verbin y-argumenttina voi olla myös elollinen olento. Kielitoimiston sanakirjan
sana-artikkeleiden mukaan ryövätä-verbiä taas on käytetty varsinkin vanhastaan ryöstää-verbin tilalta. Voimme siis ajatella, että elollinen olento sopii myös ryövätä-verbin
y-argumentiksi. Kun vertaamme objektipaikkaisten z-argumenttien määriä verbiaineistoissa (taulukko 5), huomaamme, että ryöstää ja ryövätä ovat saaneet niitä kaikista
verbeistä eniten. Z-argumentin objektipaikkaisuus on myös näiden kahden verbin yhteydessä eniten käytetty tapa kielentää z-argumentti muutoin kuin erosijaisella adverbiaalilla. Erityisen selkeä ero on ryöstää-verbin aineistossa, jossa selvästi yli puolessa
z-argumentittomista lauseista on kyse objektipaikkaisuudesta. Tämä sopii hyvin yhteen
y-argumenttien yhteydessä (ks. luku 5.1.2.) esittämääni havaintoon, että anastuksen
kohteen jäädessä pois tilanteen kielentämisestä sen paikan y-argumenttina voi ottaa
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tavallisesti z-argumenttina oleva elollis- tai instituutiotarkoitteinen ilmaus, jos se sopii
verbin semantiikkaan. Taulukosta näkyy myös selkeästi, ettei varastaa-verbin aineistossa ole yhtään lausetta, jossa z-argumentti olisi kielentynyt y-argumentin paikalla.
Tilannetta sopii kuvaamaan esimerkit (29) ja (30).

(29) Kaksi naista ryösti 87-vuotiaan naisen Paimiossa toukokuun loppupuolella.
(RYÖS4)
(30) Kaksi naista varasti 87-vuotiaan naisen Paimiossa toukokuun loppupuolella.
Esimerkkien tulkinnassa on merkittävä ero. Esimerkissä (29) tilanne tulkitaan niin, että
kaksi naista on ryöstänyt 87-vuotiaan naisen omaisuutta, kuten lompakon, kellon tai
koruja (vrt. KS 2016 s.v. ryöstää ja Pajunen 2001: 265–266). Esimerkin (30) tilanne taas
tuo ensimmäisenä mieleen sieppauksen, jossa kaksi naista on ottanut 87-vuotiaan naisen mukaansa. Aineistossani onkin lause Saamelaisilta ja intiaaneilta varastettiin näiden lapset kristillistettäviksi ja kastettaviksi (VAR45), jossa tällainen sieppaustulkinta
on looginen paitsi semanttisesti myös siksi, että lauseessa on z-argumenttina saamelaisilta ja intiaaneilta. Ihmistarkoitteinen y-argumentti näiden lapset ei siis voi saada
enää

KÄRSIJÄN

semanttista roolia. Käsittelen eri argumenttien semantiikkaa tarkemmin

luvussa 5.2.

Z-argumentti on määrittelemätön yhteensä sadassa aineistoni lauseessa. Se on kuudesosa koko aineistostani. Useimmin z-argumentti jää määrittelemättömäksi varastaaverbin lauseissa ja harvimmin ryövätä-verbin lauseissa. Tilanne on siis sama kuin
y-argumentin määrittelemättömyydellä (taulukko 4). Samoin kuin y-argumenttien luokittelussa, myös z-argumenteissa on kaksi määrittelemätöntä ryhmää: lauseet, joissa
z-argumentti on yleistetty (31) ja lauseet, joissa z-argumenttia on mahdoton päätellä
annetusta lauseyhteydestä (32). Yleistetyt z-argumentit yleistävät anastuksen uhriksi
kenet tai minkä tahansa, kun taas muut vaatisivat alkuperäisiin keskusteluketjuihin
syventymistä.

(31) Matkailu on ryöstänyt omavastuiden ym muodossa miljoonia, nyt tulee
kalliit pääsymaksut perästä. (RYÖS8)
(32) Arvatkaapa ketkä sen varastavat? (VAR25)
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Esimerkissä (31) partitiivimuotoinen miljoonia voisi olla tulkittavissa ihmistarkoitteiseksi (miljoonia ihmisiä), jolloin se olisi y-argumentin paikan ottanut z-argumentti. Muun
kontekstin perusteella (kalliit pääsymaksut) päättelen sen kuitenkin viittaavan rahaan
eli olevan ryöstää-verbin y-argumentti. Virkkeen sisällön ajatus on, että matkailuun
liittyvät omavastuut maksavat paljon, jonka jälkeen pitää vielä maksaa pääsymaksut.
Näiden omavastuumaksujen uhreiksi ovat joutuneet yleistäen kaikki matkustavat ihmiset, eli z-argumenttia ei yleistyksen vuoksi ole kielennetty. Esimerkissä (32) emme voi
annetusta kontekstista päätellä, kuka on anastuksen uhrina tai mikä on kohteen sijainti, josta sen tarkoite anastetaan. Myös y-argumentin sen on mahdoton päätellä.

Z-argumentin aukottamisella on monta perustetta. Erosijaisen z-argumentin sijaan
anastustilanteen uhri voidaan kielentää osana y-argumenttia, jolloin ilmaisu korostaa
omistussuhdetta anastuksen kohteen liikkeen sijaan. KÄRSIJÄKSI tai

LÄHTEEKSI

tulkittava

y-argumentti aukottaa tilanteen kielennöksestä varsinaisen anastuksen kohteen, joka
voi olla tuntematon tai tilanteen kannalta epäolennainen. Se edellyttää kuitenkin semantiikaltaan sopivaa verbiä. Implikoinnin suhteen tilanne on sama kuin
y-argumenteilla: jos z-argumentti on mainittu jo muualla kontekstissa, sitä ei välttämättä tarvitse kielentää uudelleen. Määrittelemättömät z-argumentit voivat auttaa
tilanteesta puhumista yleisellä tasolla, jolla anastusten

KÄRSIJÖIDEN

tai

LÄHTEIDEN

spesifi-

ointi ei ole tilanteen kannalta olennaista.

5.1.4. Argumenttianalyysin yhteenveto

Olen nyt käynyt läpi aineistoni 600 virkettä ja tarkastellut virkkeissä olevien anastusverbien saamia argumentteja ja pohtinut syitä argumenttien puuttumiselle. Tässä luvussa käyn läpi argumenttianalyysin tuloksia ja pohdin eri argumenttien aukottamisen
vaikutuksia tilanteen käsitteistämisessä. Havainnollistaakseni aukotusten vaikutusta
esittelen seuraavaksi kuvion 4.
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KUVIO 4. Eri argumenttien aukotukset anastustilanteissa.

Kuvio 4 esittää kolmea anastustilanteen kuvaajaa (ks. kuvio 3, luku 3.6.), joissa jokaisessa on aukotettu eri anastusverbin argumentti. Selkeyden vuoksi olen korvannut
muuttujan ja kiintopisteet analyysissani käyttämilläni symboleilla x, y ja z.

X-argumentin aukottaminen tapahtuu yleensä passiivirakenteella, joka piilottaa lauseen tekijän. Koska yksi verbin tärkeimmistä argumenteista jää pois, on passiivilauseen
kuvaus epätarkempi kuin vastaavan aktiivilauseen. Lauseen teemapaikalle sijoittuu
yleensä jokin muu lauseenjäsen. (VISK 2008 § 1315.) X-argumentin aukotuksella voidaan yleistää verbin kuvaamaa toimintaa, piilottaa verbin tekijä tai kuvata toimintaa,
jonka tekijä ei ole tiedossa. Kuviossa 4 x-argumentin aukottaminen siirtää huomion
y-argumentin siirtymisestä z-argumentin hallinnan ulkopuolelle. Omassa tutkimuksessani mikään verbi ei vaikuttanut olevan erityisen altis passiivirakenteelle, vaan sitä
esiintyi kaikissa aineistoissa kutakuinkin saman verran.

Y-argumentin aukottaminen on aineistossani vähäistä verrattuna x- ja z-argumenttiin.
Esimerkiksi sen implikointi ei ole niin yleistä kuin z-argumentin implikointi. Määrittelemättömäksi y-argumentti jää 63 lauseessa, joka vastaa noin kymmenesosaa koko aineistostani. Näistä suurin osa on rosvota- ja varastaa-aineistoissa, mikä viittaa siihen,
että nämä verbit ovat skemaattisia, eli niihin liitetään vähemmän yksityiskohtia (ks.
luku 1.3.). Y-argumentti vaikuttaa siis olevan hyvin olennainen anastustilanteen käsitteistämisessä. Y-argumentin aukottamisella voidaan yleistää anastustilanne, jos anastuksen kohteella ei ole tilanteen kuvauksessa olennaista merkitystä. Kuviosta 4 näkyy,
kuinka y-argumentittomassa tilanteen kielennöksessä mikään ei vaikuta muuttuvan

42

ajan kuluessa. Kuvio 4 ei kuitenkaan tuo ilmi z-argumentin ja siihen liittyvän erosijan
päätteen relaatiota. Vaikka lause Pekka ryövää Maijalta vaikuttaa informaationsa puolesta vajaalta, Maijalta tuo kuitenkin ilmi jonkinlaisen liikkeen Maijasta poispäin. Anastusverbit ovat lisäksi perfektiivisiä relaatioita (ks. luku 3.3.), jotka kuvaavat inherentisti
muutosta. Kun tämä yhdistetään anastusverbien prototyyppiseen merkitykseen luvattoman toiminnan kuvaajina, voidaan y-argumentittomatkin lauseet tulkita omistussuhteen muutoksen kuvaajiksi. Kielentämättä jäänyt y-argumentti vie mukanaan myös
objektin sijapäätteen, jolla on tärkeä tehtävä lauseen aspektin eli lauseen sisäisen aikarakenteen kuvaamisessa.

Z-argumentin aukottaminen on aineistossani hyvin yleistä, ja sen verbien argumenttirakenteeseen kuuluva erosijainen ilmiasu jää aineistossani selvästi muita kielentämiskeinoja vähäisemmäksi. Erityisesti varastaa jää usein ilman z-argumenttia. Toisaalta
anastustilanteen

KÄRSIJÄ

tai

LÄHDE

voi kielentyä monin eri tavoin, kuten y-argumentin

lausekkeessa tai y-argumentin paikalla. Y-argumenttina kielentyvä

KÄRSIJÄ

tai

LÄHDE

on

erityisen yleinen ryöstää- ja ryövätä-verbien yhteydessä. Varastaa-verbin yhteydessä
sitä ei käytetä lainkaan. Z-argumentin implikointi on myös yleistä. Aukottamalla
z-argumentin tilanteen kielentäjä voi kiinnittää vastaanottajan huomion y-argumentin
muuttuneeseen omistussuhteeseen ja x-argumentin rooliin tilanteen hyötyjänä, kuten
kuviosta 4 nähdään.

5.2. Semanttinen analyysi

Semanttisessa analyysissani perehdyn tarkemmin verbien x-, y- ja z-argumenttien semantiikkaan. Koska verbit kuvaavat relaatioita, jotka kytkevät toisiinsa erilaisia olioita,
on semanttisessa analyysissa tärkeä tietää, millaisia ominaisuuksia näillä on. Millainen
on siis prototyyppinen anastustilanne ja sen osallistujat? Olen luonut Pajusen (2001) ja
Kielitoimiston sanakirjan (2016) perusteella taulukon, joka määrittelee anastustilanteen osanottajien prototyyppiset piirteet kuin myös tilanteeseen kuuluvat ennakkoodotukset (taulukko 6).
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TAULUKKO 6. Prototyyppinen anastus Pajusen (2001) ja Kielitoimiston sanakirjan
(2016) mukaan.
x-argumentti

- usein ihmistarkoitteinen
- anastuksen suorittaja
- aktiivinen toimija
- anastuksesta hyötyvä osapuoli
- kontakti henkilötarkoitteiseen y- tai
z-argumenttiin (ryöstää ja ryövätä)

y-argumentti

henkilötarkoitteinen:
a. pakotettu tilanteeseen, ei vapaaehtoinen,
menettää omistussuhteensa
b. pakotettu tilanteeseen, ei vapaaehtoinen,
vaihtaa sijaintia, ’kaapattu’
esine:
käy läpi omistussuhteen muutoksen
sijainti:
a. anastuksen tapahtumapaikka
b. käy läpi omistussuhteen muutoksen

z-argumentti:

henkilötarkoitteinen:
pakotettu tilanteeseen, ei vapaaehtoinen,
menettää omistussuhteensa
sijainti:
a. anastuksen tapahtumapaikka
b. menettää omistussuhteensa

tilanne

- luvaton
- mahdollinen väkivallan uhka - (ryöstää ja
ryövätä)
- salainen (varastaa)

Kuten totesin luvussa 4.1.2., Pajusen mukaan anastusverbien x-argumentti on teon
suorittaja ja siitä hyötyjä. Anastus tapahtuu x-argumentin tahdosta. Y-argumentin semantiikka riippuu anastusverbistä: osalla se voi olla esine-, henkilö- tai sijaintitarkoit-
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teinen, osalla vain esinetarkoitteinen. Z-argumentti on semantiikaltaan henkilö- tai
sijaintitarkoitteinen. (Pajunen 2001: 264–265.) Pajusen luokittelussa anastusverbit
kuuluvat antamisverbien kategoriaan, joka kuvaa ”vapaaehtoisia tai pakkoon perustuvia transaktioita” (Pajunen 2001: 262), joten päättelen, että muut elollistarkoitteiset
entiteetit kuin x-argumentti eivät ole tilanteessa vapaaehtoisesti. Kielitoimiston sanakirjan ja aikaisemmin esillä olleen vapaaehtoisuuden puuttumisen vuoksi määrittelen
toiminnan perusluonteeltaan luvattomaksi siinä mielessä, että x-argumentilla ei ole
osallistujien suostumusta toimintaansa. Ryöstää- ja ryövätä-verbeihin voi liittyä henkilötarkoitteisten x- sekä y- ja z-argumenttien välinen kontakti ja sitä kautta väkivallan
uhka, kun taas varastaa-verbin yhteydessä x-argumentin toiminta pysyy muilta salassa.
(KS 2016 s.v. ryöstää, ryövätä, varastaa; Pajunen 2001: 265.)

Sisällytän semanttiseen analyysiini lauseista löytämäni x-, y- ja z-argumentit, implikoidut y-argumentit sekä implikoidut ja objektisidonnaiset z-argumentit. Lisäksi luokittelen jokaisen x-, y- tai z-argumentissa olevan lausekkeen erikseen. Esimerkissä (20) on
y-argumenttina Krimin öljy ja kaasuvarat, josta olen erotellut semanttisessa analyysissa kaksi erillistä y-argumenttia, öljyn ja kaasuvarat. Perustelen rajaustani sillä, että näin
minun ei tarvitse spekuloida sellaisten argumenttien semantiikkaa, joista ei lauseissa
ole mitään kielennettyä. Erottelemalla rinnasteiset argumentit saan ryhmistäni selkeämpiä kokonaisuuksia. Tämä tekee analyysistani luotettavampaa, koska oman intuitioni osuus analyysissani pienenee ja aineiston sisällön merkitys kasvaa. Ratkaisuni haittapuoli on se, etten saa täsmällisesti samaa määrää argumentteja semanttiseen analyysiini jokaisesta verbiaineistosta, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti aineistojen tuloksien keskinäiseen verrattavuuteen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos jokin osaaineisto jää jonkin argumentin osalta selvästi muita pienemmäksi rajaukseni vuoksi, on
sekin tulos itsessään.

Rajaukseni jälkeen olen hyödyntänyt alkuperäisiä Suomi24-sivuston viestiketjuja merkityksen hahmottamisessa. Perustelen päätöstäni sillä, että monin paikoin aineistossani verbi on persoonamuodossa, mutta sen subjekti on toisessa lauseessa, joka ei aineistossani enää näy. Tällaisissa tapauksissa aineistoni lauseella on kieliopillisesti kielennetty x-argumentti, joka on laskettu argumenttianalyysiin, mutta sen semanttisen
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merkityksen ymmärtämiseksi minun täytyy tietää kontekstista enemmän kuin aineistossani on esillä. Semanttisessa analyysissäni käytän yhteneväisyyden vuoksi termejä
x-, y- ja z-argumentti kuvaamaan analysoimieni toimijoiden roolia anastustilanteessa,
vaikka ne eivät varsinaisesti argumentteina olisikaan kielentyneet.

Olen luokitellut x-, y- ja z-argumentit erilaisiin ryhmiin niiden semantiikan mukaan, jos
se on ollut mahdollista. Esittelen ryhmät ja niiden määritelmät ennen jokaista analyysin osaa. Ryhmien motivoinnit ovat peräisin aineistostani, mutta olen ottanut huomioon anastusverbien luonteen pakotettujen transaktioiden kuvaajina. On huomattava,
että esimerkiksi z-argumentin analyysissa ryhmät

ALUE

ja

VALTIO

(ks. luku 5.2.3.) ovat

määritelmiensä mukaan osittain päällekkäisiä. Olenkin tehnyt rajauksen näiden välille
siinä, onko argumentti ymmärrettävä tahoksi, jolta anastetaan (KÄRSIJÄ) vai anastuksen
tapahtumapaikaksi (LÄHDE). Näiden kahden eroa selittää tarkemmin seuraavat kaksi
esimerkkiä (33) ja (34).

(33) Venäläiset, tosin kommarivallan aikaan, rosvosivat Suomelta Karjalan,
Petsamon ja muita pienempiä alueita!!! (ROS116)
(34) Ja kaikkea muutakin ne rosvoavat täältä. (ROS127)
Ensimmäisessä esimerkissä (33) on ablatiivisijainen adverbiaalitäydennys Suomelta ja
toisessa (34) ablatiivinen adverbiaalitäydennys täältä. Esimerkissä (33) Suomi voidaan
nähdä

KÄRSIJÄKSI,

sillä Suomen valtio menetti osia hallintoalueestaan. Olen luokitellut

täydennyksen Suomelta

VALTIOKSI.

Esimerkin (34) sisältämässä viestiketjussa keskustel-

laan venäläisten rikollisesta toiminnasta Suomessa. Ne viittaa siis venäläisiin ja täältä
Suomeen. Tässä tapauksessa en kuitenkaan tulkitse Suomea

KÄRSIJÄKSI

vaan

LÄHTEEKSI,

koska Suomi ei valtiona koe suoraa haittaa toiminnasta, toisin kuin edellisessä esimerkissä (33). Olen luokitellut täydennyksen täältä ALUEEKSI.

Seuraavaksi tarkastelen verbien argumenttien semantiikkaa argumentti kerrallaan ja
vertaan aineistoni sisältöä Pajusen väitteisiin. Jokaisen alaluvun lopussa käsittelen sellaisia argumentteja, jotka eivät semantiikkansa vuoksi sopineet luomaani luokitteluun
ja pohdin verbien käytön motivointia näissä konteksteissa luomani prototyyppisen
anastuksen avulla (taulukko 6).
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5.2.1. X-argumenttien semanttinen analyysi

Seuraavaksi esittelen luomani merkitysryhmät x-argumenteille. Osa näistä ryhmistä
esiintyy myös muiden argumenttien semanttisessa luokittelussa. Luokittelun perustana
käytän prototyyppistä tavallista ihmistä, ja vertailen ryhmien jäsenten asemaa häneen.

IHMINEN:

tavallinen ihminen tai ihmisryhmä, jota ei erotella jonkin ominaisuuden mu-

kaan erilliseksi ryhmäksi erotuksena muista. Esimerkiksi duunari, sinä, pariskunta.
IHMISRYHMÄ:

ihmisryhmä (tai sen edustaja), joka erotellaan tavallisista ihmisistä yhden

tai useamman piirteen, kuten etnisyyden, ammatin tai asuinpaikan avulla. Esimerkiksi pojat, romanit, nuorisoporukka, vanhukset.
TOIMIJA:

ihminen tai ihmisryhmä, joka erottuu tavallisista ihmisistä tai ihmisryhmistä

korkeammalla sosiaalisella statuksellaan, ja joka on usein nimetty julkisen asemansa vuoksi. Esimerkiksi Wahlroos, ökyrosvot, miljardöörit.
VAIKUTTAJA:

yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla on jonkinlaista päätäntävaltaa tavalliseen

ihmiseen; usein poliittinen henkilö tai puolue. Esimerkiksi kepu, kirkko, Sipilä.
VALTIO:

valtiot, kansat ja hallitsijat valtioidensa henkilöityminä10, valtion toimeenpanoelimet ja virastot sekä virkamiehet. Esimerkiksi USA, länsimaat, verottaja.

YRITYS:

yritys tai yritystään edustava henkilö, nimetyt ja nimeämättömät. Esimerkiksi
Fortumi, kupparifirmat, hoitolaitos.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 7) näkyy rosvota-, ryöstää-, ryövätä- ja varastaaverbien x-argumenttien jakautuminen semanttisiin ryhmiini.

10

Tässä on kyse metonymiasta, jossa yhdellä entiteetillä viitataan sitä lähellä olevaan toiseen entiteettiin (Lakoff & Johnson 1980: 35). Esimerkiksi Putinilla voidaan viitata Venäjään tai Venäjän hallintoon.
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TAULUKKO 7. Anastusverbien x-argumenttien jakautuminen semanttisiin ryhmiini.11
MUU YHTEENSÄ

IHMINEN

IHMISRYHMÄ

TOIMIJA

VAIKUTTAJA

VALTIO

YRITYS

rosvota

16

15

9

50

15

8

8

121

ryöstää

12

30

8

5

33

6

11

105

ryövätä

9

14

12

34

26

13

3

111

varastaa

53

22

2

5

7

1

19

109

Yhteensä

90

81

31

94

81

28

41

Taulukosta 7 nähdään, että verbikohtaiset argumenttimäärät olivat suhteellisen samankokoisia. Yhteensä x-argumentteja on 446. Semanttisista ryhmistä nousee esiin
neljä suurinta:

IHMINEN, VAIKUTTAJA, IHMISRYHMÄ

ja

VALTIO. TOIMIJA

ja

YRITYS

jäävät selvästi

pienemmiksi. Semanttisen jaottelun ulkopuolelle jää 41 argumenttia, jotka käsittelen
luvun lopussa.

Taulukosta 7 nähdään, että rosvota-verbin selvästi suurin semanttinen ryhmä on
KUTTAJA,

VAI-

eli poliitikon tai puolueen kaltainen yhteiskunnallinen toimija. Muut ryhmät

jäävät selvästi pienemmiksi.

VAIKUTTAJA

ja

VALTIO

edustuvat tavallisen ihmisen silmissä

valtiovaltana, joka määräilee tavallista kansalaista. Aineistossani korostuu Suomi24sivuston keskustelijoiden näkemykset siitä, kuinka näiden kahden ryhmän toimijat ovat
vastuussa tavallisen kansalaisen heikosta rahatilanteesta: hehän ovat vastuussa verotuksen suuruudesta ja kohteista ja maksettavien tukien suuruudesta (esimerkit (35) ja
(36)).

(35) Mikäli hyvällä uutisella12 olisi vene, niin silloin olisikin toinen ääni kellossa,
olisi kauhea valitus ja vaikerrus, kuinka valtio rosvoaa ihmisiltä tuhkatkin
pesästä. (ROSV5)
(36) SDP lupaa ettei jäädytä indeksejä ei eläke, työttömyyspäiväraha, lapsilisä
ym ja kokoomus taas rosvoaa näistä. (ROSV25)

11

Kategoria Muu kattaa tässä tapauksessa sekä määrittelemättömät että ryhmien ulkopuolelle jääneet
x-argumentit.
12
Tällä viitattaneen toiseen keskustelijaan, jonka mielestä on hyvä uutinen, että valtio päättää asettaa
moottorisoiduille veneille oman veronsa.
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Esittelemässäni prototyyppisessä anastuksessa (taulukko 6) x-argumentti on anastuksesta hyötyvä osapuoli. Monet VAIKUTTAJIKSI luokittelemani x-argumentit, kuten erilaiset
poliittiset järjestöt ja poliitikot, eivät kuitenkaan suoraan hyödy anastuksista, koska
esimerkiksi verotuksen kautta saadut rahat menevät valtion kassaan. Tilanteita ei voi
myöskään kutsua täysin luvattomiksi, koska veroprosenteista on päättänyt edustuksellisen demokratian valitsemat henkilöt valtionhallinnossa. Puhujat ovat kuitenkin käsitteistäneet tilanteet anastuksena, koska tilanteissa henkilöiltä viedään jotain arvokasta,
eikä tilanne ole heille mieluinen tai suotuisa.

Ryöstää-verbillä on selkeä ero rosvota-verbiin:
IHMISRYHMÄN

VALTIO

on suurin semanttinen ryhmä

seuratessa toisena. Muut ryhmät jäävät osuuksiltaan pieniksi. Lauseissa,

joissa x-argumentti on

VALTIO,

korostuvat taas verotus ja muu valtion harjoittama ta-

louspolitiikka (37). Perusteluksi ryöstää-verbin käytölle tällaisessa kontekstissa voi löytää Kielitoimiston sanakirjassakin mainitun uhrin oikeudettoman hyväksikäytön ja tilanteeseen liittyvän (väkivallan) uhan (KS 2016 s.v. ryöstää). Suomessa veroprosentit
ovat tunnetusti korkeita muun muassa valtion tarjoamien ilmaisen koulutuksen ja halvan terveydenhuollon vuoksi, ja kun palkasta huomattava osa menee verotuksen mukana valtiolle, voidaan se kokea oikeudettomana. Verojen maksamatta jättäminen taas
on rangaistava rikos, joten tilanteeseen liittyy myös jonkinlainen rangaistuksen uhka.
IHMISRYHMÄN yleisyys voi jälleen kerran johtua Suomi24-keskustelusivun luonteesta,
jossa keskustellaan uutisista, ja monissa aineistossani olevissa keskusteluissa puhuttiin
eri etnisten vähemmistöjen suorittamista rikoksista, kuten ryöstöistä.

(37) Suomi kyllä menee alamäkeen sen takia, että valtio ryöstää niin ison osan
ihmisten ja firmojen ansioista vastikkeetta itselleen. (RYÖS34)
Taulukko 7 osoittaa, että ryövätä-aineiston x-argumenttien suurin ryhmä on VAIKUTTAJA
VALTION

ollessa hiukan pienempi. Myös tässä aineistossa valtion ja poliitikkojen talous-

politiikka on yleisin keskustelun aihe. YRITYS on ryövätä-aineistossa suurempi luokka
kuin muissa. Tämä sopii yhteen Kielitoimiston sanakirjan määritelmän kanssa: ryövätä
kuvaa leikillisesti ’korkean hinnan ottamista’ (KS 2016 s.v. ryövätä). Yritykset laskuttavat palveluistaan ja tuotteistaan, ja korkeaan hintaan tyytymätön asiakas voi kokea
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hinnoittelun ryöväyksenä (38). Aineistostani on varmaankin samaan ajattelumalliin
perustuva lause, jossa yrityksen ja sille jalostettavia tuotteita tuottavan tahon välinen
suhde nähdään ryöväämisenä (39). Kummassakin esimerkissä yritykselle jää enemmän
voittoa kuin tilanteiden kielentäjien mielestä olisi sopivaa.

(38) Lisääntyykö muumioituneet vanhusten ruumiit Suomessa, kun hoitolaitokset ryöväävät kaiken omaisuuden, eikä heitä laiteta enää näihin rosvohintaisiin laitoksiin? (RYÖV110)
(39) Kaupat kuten S ja K ryhmä ovat monopoliasemassa, samoin kuin Atria ja
HK ryöväävät tuottajia. (RYÖV1)
TOIMIJOIKSI nimeämäni luokka on suurin ryövätä-verbin aineistossa. Ryhmä on kuitenkin
pienehkö, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei voi tehdä. Voin kuitenkin arvella, että ryövätä-verbin käyttö

TOIMIJOIDEN

yhteydessä ei ole sattumaa. Kielitoimiston

sanakirjassa esitetty ryövätä-verbin merkitys ’korkean hinnan ottaminen’ kuvaa tilannetta, jossa toinen osapuoli on määräävässä asemassa toiseen nähden. Esimerkiksi
myyjä voi asettaa hintatasonsa, johon asiakkaan on tietyin ehdoin tyydyttävä. TOIMIJOIKSI nimeämäni luokan yksi luokitteluperustelu on

tavallista ihmistä korkeampi sosiaa-

linen asema ja mahdollisen asemansa mukana tuleva julkisuus. Tällainen toimija on
helposti nähtävissä määräävään asemaan puhujaan nähden ja tämän esimerkiksi hyvä
taloudellinen tilanne voidaan nähdä itseltä poissa olevana (40).

(40) Nyt hän [Björn Wahlroos] on pakolainen joka ei halua kantaa vastuuta niistä idiooteista joilta on ryövännyt noin 25 vuotta miljardinsa. (RYÖV17)
Varastaa eroaa muista tutkimistani verbeistä x-argumenttinsa semantiikan osalta selvästi. VAIKUTTAJA ja VALTIO jäävät osuuksiltaan selvästi pieniksi, kun taas IHMINEN ja IHMISRYHMÄ

saavat suurimmat osuudet. Pajusen analyysin mukaan ryöstämisessä tapahtuu

kontakti ja toiminta voi olla näkyvää (Pajunen 2001: 265). Se selittäisi ryöstää- ja ryövätä-verbien osalta

VALTION

suuren osuuden, samoin

VAIKUTTAJAN

osuuden ryövätä-

aineistossa. Valtion harjoittama talouspolitiikka verotuksineen on valtion asukkaan
tiedossa, eli se ei tule yllätyksenä. Ihmiset näkevät esimerkiksi palkkakuiteistaan, kuinka iso osa palkasta on mennyt verotuksessa valtiolle, ja tämän voi nähdä valtion ja
asukkaan kontaktina. Vastaavasti varastamisen voidaan ajatella olevan salatumpi teko,
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jota ei voi tehdä uhrin silmien alla kiinnijäämisen pelossa. Tavallisten ihmisten ( IHMINEN
ja

IHMISRYHMÄ)

suorittamista anastuksista on siksi luontevaa puhua varastaa-verbillä

(esimerkit (41) ja (42)). Näissä lauseissa toteutuu myös prototyyppiseen anastukseen
liittyvä luvattomuuden elementti: esimerkeissä (41) ja (42) on kyse oikeasti luvattomasta toiminnasta. Anastajat toimivat tietoisesti ja hyötyvät tilanteesta, eli nämäkin
vastaavat prototyyppistä anastusta.

(41) Viime kesänä varkaat tunkeutuivat kiireiseen aikaan kaupan takahuoneeseen ja varastivat henkilökunnan lompakoita ja kännyköitä. (VAR87)
(42) Ainakin jos phukettiin lennät niin noustaan ulos ja tällä välin siivoojat varastavat kaiken mitä löytyy ja terminaalissa myyvät kalliita virvokkeita.
(VAR1)
Luokittelun ulkopuolelle jää yhteensä 41 x-argumenttia. Näistä 27 on semanttisesti
määrittelemättömiä, kuten esimerkiksi sinä-passiivi, (kysyvä) pronomini tai edussanaton adjektiivi. Lasken myös nollapersoonalauseet x-argumentiltaan määrittelemättömiksi. Varastaa-aineiston suurta osuutta määrittelemättömissä x-argumenteissa selittää Raamatussa esiintyvä käsky älä varasta, joka on aineistossani viisi kertaa.

Aineistossani on viisi lausetta, jossa anastusverbin x-argumentti on eläin: varastaaaineistossa näitä lauseita on kaksi, muissa yksi kussakin. Eläinaiheiset lauseet ovat semanttisesti mielenkiintoisia. Tarkastellaan esimerkkiä (43):

(43) Erätulilla pyydettiin vierasperäistä tuhoisista supikoiraa joka rosvoaa pesät ja poikaset (ROS53)
Anneli Pajunen määritteli anastusverbien x-argumentin anastuksen suorittajaksi ja siitä
hyötyväksi. Supikoira on tilanteessa määritetty suorittajaksi, ja petoeläimenä se saa
anastuksesta hyötyä syömällä ravinnokseen pesistä löytyviä munia ja linnunpoikasia.
Lisäksi Pajusen luokittelussa antamisverbit kuvastavat ’omistussuhteen vapaaehtoista
tai pakkoon perustuvaa transaktiota’ (ks. luku 3.5). Tämäkin ehto täyttyy, koska emolinnut tuskin haluavat pesänsä päätyvän supikoiran vierailemaksi. Kyseessä on personifikaatio, jossa eläimelle on annettu inhimillisiä piirteitä (Lakoff & Johnson 1980: 33–
34). Analogia ihmisten yhteiskunnassa tapahtuvasta anastuksesta on siis looginen.
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Neljä luokittelun ulkopuolelle jäänyttä x-argumenttia kuvaa toimintaa eikä niinkään
toiminnan tekijää. Näistä kolme on ryöstää- ja yksi ryövätä-aineistossa. Näissä lauseissa toiminta nähdään siis anastuksen aiheuttavana tekijänä (esimerkit (44) ja (45)).

(44) Nimittäin perintäfirmojen toiminta usein tosiaan laillisesti ryöstää ihmisen
ja ajaa pahaan ahdinkoon, mikä ei ole Suomelle hyväksi. (RYÖS140)
(45) Matkailu on ryöstänyt omavastuiden ym muodossa miljoonia, nyt tulee
kalliit pääsymaksut perästä. (RYÖS8)
(46) pysäköinti ei ryöväisi puolta vähästä pihamaasta (RYÖV35)
X-argumentin asema HYÖTYJÄNÄ on esimerkeistä (44) ja (45) havaittavissa, sillä kummassakin raha vaihtaa omistajaa. Myös anastusverbeihin kuuluva pakon elementti on tilanteissa läsnä. Perintää edeltää yleensä tilanne, jossa takaisinmaksusopimusta lainaajan
ja esimerkiksi pankin välillä on rikottu. Toisen esimerkin matkavakuutuksiin kuuluu
vakuutussopimus, jonka ehdoissa omavastuu on määritetty. Molemmat sopimukset
ovat siis eräänlaisia pakkoja, mutta sopimusten olemassaolon vuoksi tilanteet eivät ole
luvattomia. Esimerkissä (44) myös suorittajamainen aktiivinen toiminta on helposti
hahmotettavissa. Esimerkistä (45) se voidaan hahmottaa, kun tilanne suhteutetaan
reaalimaailmaan: matkaa suunnitteleva hankkii todennäköisesti jonkinlaisen matkavakuutuksen, johon sisältyy omavastuuosuus. Näiden omavastuuosuuksien maksattaminen vakuutuskorvauksia hakevilta asiakkailta voidaan nähdä aktiivisena toimintana,
joka edelleen motivoi anastusverbin käyttöä.

Sen sijaan esimerkissä (46) HYÖTYJÄN roolia on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta asettaa pysäköinnille. On hankala kuvitella tilannetta, jossa auton pysäköimiselle varatun
alueen suuri koko hyödyttäisi pysäköintiä toimintana muuten kuin sitä helpottavana
tekijänä. Tilanteessa ei myöskään ole anastusverbille tyypillistä aktiivista toimintaa:
pysäköinnille varatun alueen olemassaolo on statiivista, jossa tilanteen osapuolet eivät
vaikuta toisiinsa ja tilanne säilyy muuttumattomana. Aktiivinen toiminta tapahtuu lähinnä talon suunnitteluvaiheessa, kun pysäköinnille varattu alue rajataan erilleen
muusta pihasta. Viestin kirjoittaja on luetellut esimerkkilauseen osana kaksikerroksisen
minitalon rakentamisen puolesta listaamiaan hyötyjä. Menemättä sen tarkemmin viestin rakennusteknisiin yksityiskohtiin viestin kirjoittaja on sitä mieltä, että hänen esittä-
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millään ratkaisuilla pysäköinti ei veisi niin paljon tilaa piha-alueesta. Auton tai autojen
parkkeeraukselle sopivan tilan löytäminen rajatun kokoiselta piha-alueelta voidaan
nähdä anastusverbeihin kuuluvana pakkona. Monelle oma auto on välttämättömyys, ja
sille on tärkeää saada tila tontilta. Toisaalta moni haluaisi käyttää pihaa muuhunkin
kuin auton säilytykseen. Anastusverbin käyttöä motivoi siis pakon elementti ja pihaalan siirtyminen pysäköintitarkoitukseen.

Kolme muuta luokittelun ulkopuolelle jäänyttä x-argumenttia ovat haittaohjelma, globaali riistokapitalismi ja Saatana. Käsittelen ne seuraavaksi esimerkeissä (47), (48) ja
(49).

(47) En voi enää makoilla kotona, kun kävin win-tubuttimella [Windowstietokoneella] pankissa ja se imi haittaohjelman, joka varasti isoäitini perinnön. (VAR146)
(48) Kapitaalisosialismi on globaalin riistokapitalismin uusin työrukkanen jolla
se tekee voittoja kannattamattomalla liiketoiminnalla, alasajaa yhteiskuntien hyvinvointipalvelut, työehtojärjestelmät ja palkat sekä varastaa valtionomaisuuden pilkkahintaan hyväveljilleen. (VAR140)
(49) Ei kannata olla joka asiassa muuttamassa itseään muiden ihmisten kaltaiseksi, tai Saatana varastaa sinulta jotain, mikä oli sinun omaasi ainoastaan. (VAR16)
Ensimmäisessä lauseessa (47) tekninen ilmiö on inhimillistetty ajattelevaksi toimijaksi,
mikä helpottaa reaalimaailman tilanteen ymmärtämistä. Kyseessä on siis personifikaatio. (Lakoff & Johnson 1980: 33–34.) Haittaohjelma ei kuitenkaan ole itse tilanteesta
hyötyvä osapuoli. Pakon elementti syntyy siitä, että saatuaan tarvitsemansa tiedot
tietokoneelta haittaohjelma toimii automaattisesti, eikä kirjoittaja ole siinä vaiheessa
voinut enää tehdä mitään anastuksen pysäyttämiseksi. Toiminta on myös luvatonta ja
KÄRSIJÄLLE epäsuotuista.

Toisessa esimerkissä (48) globaali riistokapitalismi on metonyymi eli kielikuva globaalin
riistokapitalismin harjoittajille ja kannattajille (Lakoff & Johnson 1980: 35–40, 47). Sekä
hyötyjän että aktiivisen toimijan roolit on helppo hahmottaa näille ryhmille. Pakon
elementin voidaan nähdä syntyvän siitä, että kapitalismin ollessa vallitsevana talouspolitiikan muotona valtiolla ei ole kovin paljon vaihtoehtoja sen pysäyttämiseksi, vaan sen
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on toimittava talouden ehdoilla taatakseen asukkailleen välttämättömyydet. Luvattomuuden elementti ei tilanteessa toteudu, koska toiminta perustuu erilaisiin sopimuksiin, mutta tilanne on valtiolle epäsuotuisa.

Esimerkki (49) on mielenkiintoinen. Siinä Saatana on kielennetty itsenäiseksi entiteetiksi, joka täyttää anastusverbien tietoisen ja tavoitteellisen toimijan kriteerit. Saatana
edustaa kristinuskossa niitä houkutuksia ja tekoja, jotka vievät ihmisen kauemmas Jumalastaan. Tässä tapauksessa anastuksen pakon elementti ei siis välttämättä synny
siitä, että Saatana pakottaisi ihmisen luopumaan persoonallisuudestaan, vaan hän saa
ihmisen kokemaan, että tämä haluaa luopua ainutlaatuisuudestaan ja olla kuin muut.
Oman kokemukseni mukaan länsimaiseen uskonnolliseen kulttuuriperinteeseen kuuluu tällainen houkutusta (eli Saatanaa) vastaan kamppailu, ja kokemus päätöksenteon
vapaaehtoisuudesta täyttää vaivihkaa tapahtuvan varastamisen kriteeristön. Vaikka
vapaaehtoisuus kumoaa luvattomuuden, kokee kirjoittaja silti päätöksen ihmiselle
huonoksi.

5.2.2. Y-argumenttien semanttinen analyysi

Seuraavaksi käsittelen aineistoni verbien y-argumenttien semantiikkaa. Luvun lopussa
käsittelen argumentteja, jotka eivät sopineet luomiini semanttisiin luokkiin.
Y-argumenttien semanttiset ryhmät ovat osittain erilaiset kuin x-argumentin ryhmät:
Pajusen mukaan y-argumentti voi olla paitsi henkilö- ja sijaintitarkoitteinen myös esinetarkoitteinen (Pajunen 2001: 264–266).

Aineistoni perusteella y-argumentin semantiikka voi olla hyvinkin monipuolinen. Jaotteluni pohjana on paitsi argumentin semantiikka myös sen rooli anastustilanteessa.
Luokitteluun vaikuttaa, onko argumentti tilanteessa se, joka vaihtaa omistajaa (PATIENTTI),

vai se, josta omistajaa vaihtava hyödyke siirtyy anastajan haltuun (KÄRSIJÄ ja

LÄHDE).

Teen tällaisen eron sellaisille argumenteille, jotka ovat semantiikaltaan erilaisia alueita,
rakennuksia tai ihmisiä. Ne on sijoitettu seuraavaan listaan ja taulukkoon (taulukko 8)
niin, että parin ensimmäinen on anastustilanteessa omistussuhteen muutoksen kokeva

54

ja jälkimmäinen sijaintityyppinen, josta anastuksen kohde siirtyy anastajalle. Seuraavaksi esittelen semanttisen jaotteluni pääryhmät.

MAA-ALA:

alue, jonka omistussuhde vaihtuu anastuksessa. Semanttiselta rooliltaan

TIENTTI. Esimerkiksi
ALUE:

PA-

Krimin niemimaa, valkoihoisten intiaanien maat.

anastuksen tapahtumapaikka tai sijainti, jossa anastuksen kohde on ennen anastusta. Semanttiselta rooliltaan

LÄHDE.

Esimerkiksi Afrikkaa, maailmaa, Karjalan

laulumaita.
RAKENNUS:

rakennus, jonka omistussuhde vaihtuu anastuksessa. Semanttiselta roolil-

taan PATIENTTI. Esimerkiksi koti, mummojen mökit, laiturin.
SISÄTILA:

esim. rakennus, joka on anastuksen tapahtumapaikka tai sijainti, jossa anas-

tuksen kohde on ennen anastusta. Semanttiselta rooliltaan

LÄHDE.

Esimerkiksi

heidän talonsa.
KAAPATTU:

ihmistarkoitteinen entiteetti, joka vaihtaa sijaintia anastuksessa, teko vastaa

kaappausta. Semanttiselta rooliltaan PATIENTTI. Esimerkiksi orjat, lapset.
OMISTAJA:

ihmistarkoitteinen entiteetti, jonka hallussa oleva tarkoite vaihtaa anastuk-

sessa sijaintia. Semanttiselta rooliltaan

KÄRSIJÄ.

Esimerkiksi minut, lähimmäiset,

Venäjän kansa.
HYÖDYKE:

esine, asia tai konkreettinen eloton entiteetti. Semanttiselta rooliltaan

TIENTTI. Esimerkiksi
RAHA:

PA-

laudat, kanteleen, merkkivaatteita.

rahasumma, rahallinen tuki, rahan liike. Semanttiselta rooliltaan

PATIENTTI.

Esi-

merkiksi takuueläke, eläkkeen ostovoima, verovarat.
OMAISUUS:

y-argumentit, joissa mainitaan omaisuus. (ks. myöh.).Semanttiselta roolil-

taan PATIENTTI.
ELINTARVIKE:

ruoka- ja juomatuotteet. Semanttiselta rooliltaan PATIENTTI. Esimerkiksi ruu-

an, kaljat.
LUONNONVARA:

luonnosta saatavat tarveaineet. Semanttiselta rooliltaan

PATIENTTI.

Esi-

merkiksi öljy, muiden maiden luonnonvarat.

OMAISUUDEN semanttiseen luokkaan kuuluvat vain ne argumentit, joissa mainitaan
omaisuus. Erotin

OMAISUUDEN

omaksi semanttiseksi ryhmäkseen kahdesta syystä. En-

sinnäkin sana omaisuus toistuu aineistossani y-argumenttina 16 kertaa, mikä on mie-
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lestäni riittävästi oman semanttisen luokkansa määrittämiseksi. Toiseksi omaisuus tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan mukaan ’ jkn t. jnk varat kokonaisuutena, kaikki mihin
jklla t. jllak on omistusoikeus’. Omaisuus kattaa siis sekä rahavarat, esineet, rakennukset, hyödykkeet että maaomistuksetkin. Tällainen massaluokka olisi siis pitänyt sisällään viisi muuta semanttisista luokistani. Tällöin ryhmistä olisi tullut niin isoja ja heterogeenisiä, että niiden lukumäärien analysoiminen ei olisi kertonut koko totuutta. Toisaalta omaisuus-lausekkeiden luokittelu osaksi muita ryhmiä olisi ollut vaikeaa niiden
kollektiivisen semantiikan vuoksi. Osa omaisuuden tarkoitteesta kuuluisi
ryhmään, osa ehkä

HYÖDYKE-ryhmään

RAHA-

ja niin edelleen. Seuraavaksi esittelen aineistoni

y-argumenttien jakautumisen näihin ryhmiin.

Taulukko 8. Y-argumenttien jakautuminen semanttisiin ryhmiini.13
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

16

10

13

5

44

ALUE

7

11

20

0

38

RAKENNUS

1

0

4

3

8

SISÄTILA

3

7

5

0

15

KAAPATTU

0

6

0

1

7

OMISTAJA

13

57

19

0

89

HYÖDYKE

8

10

9

35

62

61

36

50

23

170

OMAISUUS

5

1

9

1

16

ELINTARVIKE

1

1

1

16

19

LUONNONVARA

6

5

4

2

17

Muu

24

15

18

43

100

Yhteensä

145

159

152

129

MAA-ALA

RAHA

Taulukossa olevien argumenttien yhteismäärä on 585. Eniten argumentteja on ryöstää-aineistossa ja vähiten varastaa-aineistossa. Ryöstää- ja ryövätä-aineistojen osalta

13

Kategoria Muu kattaa tässä tapauksessa sekä määrittelemättömät että ryhmien ulkopuolelle jääneet
y-argumentit.
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on mielenkiintoista, että argumentteja on enemmän kuin aineistossa on lauseita. Useassa lauseessa on siis enemmän kuin yksi y-argumentti.

MAA-ALAN luokassa rosvota on yleisin verbi, mutta erot muihin ovat pieniä. Aineistoni
lauseissa, joissa y-argumentti on

MAA-ALA,

on yleensä puhe Suomen ja Neuvostoliiton

tai Ukrainan ja Venäjän välisistä sodista, kuten esimerkeissä (50) ja (51).

(50) NL/Venäjä ryöväsi maa-alueita kuten Karjalan, Sallan ja Petsamon, mutta
antois entään pienen tukikohdan takaisin! (RYÖV65)
(51) Niin, Hrustsev antoi Krimin Ukrainalle, kirjoitit aivan oikein, Hrustsev antoi
Krimin Ukrainalle, sitä ei rikollisesti ryöstetty, mutta nyt Venäjä rikollisesti
ryösti Krimin. (RYÖS73)
Esimerkissä (50) kyseessä olevat Suomen ja Neuvostoliiton väliset sodat toisen maailmansodan aikana päättyivät rauhansopimuksiin, joissa Suomi luovutti maa-alueita
itänaapurilleen. Objektiivisesti tarkasteltuna tilanteet eivät varsinaisesti täytä kaikkia
prototyyppisen anastustilanteen tunnusmerkkejä, sillä alueiden omistusoikeuksien
muuttamisesta on osapuolten välinen sopimus. Toisaalta häviölle jääneen osapuolen
on helppo nähdä sopimukseen suostuminen pakotettuna vaatimuksena, johon altavastaajien on tyytyminen. Luovutuksista aiheutui myös haittaa. Myös
AGENTIN

ja

KÄRSIJÄN

HYÖTYJÄN

rooli ja

välinen kontakti ovat tilanteessa läsnä. Esimerkissä (51) puheenai-

heena oleva Krimin tilanne on siinä mielessä erilainen, että vastaavaa maa-alueen hallintaoikeuden muutossopimusta ei ole tehty, joten anastusverbin käyttö tilanteen kuvauksessa on tässä mielessä perusteltua. Kummassakin tilanteessa on tai oli läsnä
myös väkivallan elementti.

ALUEEN luokassa ryövätä on verbeistä yleisin, ja sen erot muihin ovat jonkin verran suuremmat kuin

MAA-ALAN

ryhmässä. Varastaa-verbiä ei tämän luokan y-argumenttien

yhteydessä käytetä kertaakaan. Tämän luokan y-argumenttien tarkoitteet ovat usein
eri valtioita tai muita maantieteellisiä alueita, kuten (52) ja (53), mutta myös pienempiä rajattuja alueita (54).

(52) Ja miksi kysyäkään, samalla lailla keskusta ryövää Suomea kuin kokoomuskin. (RYÖV74)
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(53) Näiden lisäksi Kreikka ryöstää muuta Eurooppaa miljarditolkulla!
(RYÖS12)
(54) jalkapallokentät rosvottu putkiksella! (ROSV88)
Esimerkkilauseissa (52), (53) ja (54) anastusverbin y-argumentit eivät tarkoita anastuksessa omistajaa vaihtavaa entiteettiä, vaan entiteetin sijaintia ennen anastusta. Ne
ovat siis

LÄHTEITÄ.

Varsinainen anastuksen kohde on usein pääteltävissä lausekonteks-

tista tai sijainnin tyypistä: esimerkeissä (52) ja (53) se on raha, ja esimerkissä (54) arvioisin sen olevan jalkapallomaalit. Esimerkissä (53) ensyklopedisesti tiedämme, että
Kreikka ja Euroopan valtiot tekivät erilaisia sopimuksia Kreikan talouden elvyttämiseksi. Sopimuksesta huolimatta moni eurooppalainen saattaa kokea, että Eurooppa on
tilanteessa pakosta, koska yhden euromaan kriisi voi vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin
muihinkin.

RAKENNUS on aineistossani neljä kertaa ryövätä-, kolme kertaa varastaa- ja kerran rosvota-verbin y-argumentin semanttinen luokka. Ryöstää-aineistossa se ei esiinny kertaakaan. Lauseissa, joissa y-argumentti on RAKENNUS, argumentin tarkoite vaihtaa omistajaa, mutta sen sijainnin muuttuminen riippuu tarkoitteen luonteesta eli siitä, onko se
liikuteltavissa. Seuraavat esimerkit (55) ja (56) havainnollistavat tilanteiden luonteita.

(55) Rosvojoukkiot miehitti Krimin ja ilmoitti että ei makseta enää vuokraa koska me ryöväsimme kämpän! (RYÖV13)
(56) Onko pitkäkyntiset varastaneet laiturin vai ovatko kaupungin päättäjät
suuressa viisaudessaan kyseisen episodin takana? (VAR30)
Esimerkissä (55) kyse on Krimin niemimaan kriisistä. Kirjoittajan kuvaamassa tilanteessa asunnon omistussuhteen voidaan nähdä muuttuneen ilman alkuperäisen omistajan
suostumusta. Myös anastajat hyötyvät toiminnastaan, koska heidän ei tarvitse maksaa
enää vuokraa. Anastusverbin käyttö on siis loogisesti perusteltua. Vastaavaa tilannetta
kuvaa suomessa tavallisemmin esimerkiksi verbi vallata ’ottaa t. saattaa (väkivalloin,
vaikeuksista huolimatta ja us. tois(t)en vahingoksi) valtaansa, haltuunsa, hallintaansa,
käyttöönsä; valloittaa’ (KS 2016 s.v. vallata). Esimerkin (56) tilanteessa anastuksen
kohteena on laituri, joka on kadonnut sille tarkoitetulta paikalta. Koska ilmeisesti laiturin puuttumisen syistä on epäselvyyttä, on varastaa salassa tapahtuvan toiminnan ver-
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binä hyvin sopiva. Ryöstää-verbin tulos on mielenkiintoinen, koska sijaintitarkoitteen
ryöstäminen näyttäisi olevan mahdollista

MAA-ALAN

mutta ei RAKENNUKSEN kategoriassa.

Sellaisissa lauseissa, joissa ryöstää saa y-argumentikseen rakennuksen, tulkitsen
y-argumentin aina omien luokittelujeni mukaan SISÄTILAKSI. Olisi mielenkiintoista tietää,
johtuuko tämä verbin semantiikkaan liittyvästä rajoitteesta, aineiston suppeudesta
esiintymien osalta vai omasta kielitajustani.

Yhteensä 15 y-argumenttia kuuluu SISÄTILA-ryhmään. Näistä seitsemän kuuluu ryöstää-,
viisi ryövätä- ja kolme rosvota-aineistoon. Varastaa-aineistossa ei ollut yhtään tähän
luokkaan kuuluvaa y-argumenttia. Lauseet kuvaavat tilannetta, jossa y-argumentti on
anastuksen tapahtumapaikka (LÄHDE), josta varsinainen anastuksen kohde viedään pois,
kuten esimerkeissä (57) ja (58).

(57) Hengenravintoa vailla olivat jotkut muutkin olleet, kun olivat ryöstäneet
eilen meidän lähikiosin [lähikioskin] ja tyhjentäneet kaikki tupakkahyllyt.
(RYÖS91)
(58) 5. Luterilaisuus tuotiin maahamme ruotsalaisten harjoittamalla pakko- ja
väkivallalla, minkä takia kirkot ja luostarit ryövättiin ja suljettiin sekä pappeja, sääntökuntalaisia ja maallikoita tapettiin, katolilaisuus kiellettiin sadoiksi vuosiksi; (RYÖV107)
Kun y-argumentti on anastuksen tapahtumapaikka, varsinainen anastuksen kohde voi
joskus olla pääteltävissä kontekstista. Esimerkissä (57) y-argumentti on lähikioski, mikä
antaa lukijalle jo vihjeitä mahdollisesta anastuksen kohteesta. Osa todellisen maailman
tilanteen osallistujista, kuten tekijä ja varsinainen saalis, voivat olla kirjoittajalle tuntemattomia, ja z-argumentin paikan sijaan lähikioski kielennetään y-argumenttina. Kielitoimiston sanakirjassa mainitaan ryöstää pankki (KS 2016 s.v. ryöstää), ja esimerkin
(57) tilanne vertautuu siihen. Prototyyppiset anastuspiirteet täyttyvät kielennettyjen
elementtien osalta. Esimerkissä (58) kirjoittaja kertoo, mitä Ruotsin valtakunnassa tapahtui uskonpuhdistuksen aikaan. Ennen katolinen Ruotsi vaihtoi valtionuskonnokseen
luterilaisuuden, mikä mahdollisti kuninkaalle pääsyn rikkaan katolisen kirkon varoihin.
Sekä hyöty-, pakko- että luvattomuuspiirteet ovat olemassa. Tässä esimerkissä kirkot ja
luostarit ovat tulkintatavasta riippuen
LOIKSI,

RAKENNUKSIA

tai

SISÄTILOJA.

Itse tulkitsen ne

SISÄTI-

koska uskon, että tuohon aikaan valtaosa kirkon omaisuudesta oli säilössä näissä
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rakennuksissa. Kuten lauseesta käy ilmi, Ruotsi myös otti haltuunsa mainitut kirkot ja
luostarit, mikä täyttää

RAKENNUKSELLE

asettamani määritelmän. Oma käsitykseni tuon

ajan tapahtumista pohjautuu kuitenkin sille ajatukselle, että katolisen kirkon omaisuus
kiinnosti Ruotsin kuningasta kirkko- ja luostarirakennuksia enemmän. Siksi määrittelen
kirkot ja luostarit

SISÄTILOIKSI.

Toinen huomionarvoinen seikka on lauseessa oleva toi-

nenkin passiivimuotoinen verbi, jonka y-argumentteja kirkot ja luostarit myös ovat. Jos
lauseessa olisi kielennetty tarkalleen se, mitä kirkoista ja luostareista ryövättiin, ei verbien y-argumentteja olisi voitu näin rinnastaa: kirkkojen ja luostarien omaisuus ryövättiin ja ne suljettiin ja omaisuus ryövättiin kirkoista ja luostareista ja ne suljettiin edellyttävät kummatkin uutta rinnasteista sivulausetta. Tekemällään argumenttivalinnalla
kirjoittaja on sujuvoittanut tekstiään.

Aineistossani ihmistarkoitteinen y-argumentti on luokiteltu

KAAPATUKSI

seitsemässä ta-

pauksessa yhteensä kuudessa eri lauseessa. Näistä lauseista viidessä verbi on ryöstää
ja yhdessä varastaa. Tilanteissa ihmistarkoitteinen y-argumentti tulkitaan

PATIENTIKSI.

Anastusverbien käyttö ihmistarkoitteisten y-argumenttien yhteydessä on mielenkiintoista, koska suomessa on verbejä kuten kaapata, kidnapata ja siepata, joiden merkitykset sopisivat myös tilanteiden kuvauksiin (ks. KS 2016 s.v. kaapata, kidnapata, siepata). Tarkastellaan esimerkkejä (59), (60) ja (61).

(59) He olivat usein orjia, jotka oli ryöstetty Afrikasta tai Euroopasta Lähi-itään
tai Aasian valtakuntiin. (RYÖS21)
(60) Sitten itkee pitkin kyliä että kuinka hän ei saa nähdä lapsenlapsiaa ja kuinka häneltä on ryöstetty lapsenlapset jne. Ja kuinka hänen poikansa ei osaa
tehdä oikeita valintoja! (RYÖS123)
(61) Ehkä tämä ihminen käveli ikkuinoiden päällä vedessä kuten taikurit, ehkä
kivi oli 2000 vuotta sitten pehmeämpää ja siksi siihen jäi Jeesuksen muodot,
ehkä hänen ruumiinsa vain ryöstettiin... (RYÖS59)
Esimerkissä (59) kerrotaan eunukeista. Kuten esimerkistä nähdään, anastuksen kohteet ovat fyysisesti vaihtaneet sijaintiaan, tässä tapauksessa Afrikasta tai Euroopasta
Lähi-itään tai Aasiaan. Verbivalinta on ryöstää, mihin voi liittyä väkivallan uhka. Tämä
näkökulma on helppo ymmärtää, sillä väkivallalla tai kuolemalla uhkaaminen on varmasti mahdollistanut tämäntapaiset ihmisten pakkosiirrot. Tilanteeseen sopisi kenties
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myös siepata tai kaapata, koska eunukeilla ei välttämättä ole ollut tahoa, jolta heidät
olisi ryöstetty. Jos tilanteeseen on liittynyt väkivallan uhka, se on todennäköisesti kohdistettu eunukkiin itseensä. Esimerkin (60) hän on nainen, joka kirjoittajan sanojen
mukaan on sitä mieltä, että ”häneltä on ryöstetty lapsenlapset”. Tässä tapauksessa jää
epäselväksi, ovatko lapsenlapsen vaihtaneet sijaintiaan esimerkiksi muuton vuoksi.
Tilanne onkin helpompi ymmärtää niin, että naiselta on evätty pääsy lapsenlasten luo.
Ryöstää-verbin käyttöä voi perustella sillä, että nainen on haluamattaan pakotettu
tilanteeseen, jossa hänen yhteytensä lapsenlapsiin on katkaistu. Esimerkki (61) kertoo
Jeesuksesta. Se on mielenkiintoinen, koska siinä KAAPATUKSI määriteltävä ihminen ei ole
enää elossa, vaan anastuksen kohteena on tämän ruumis. Raamatun mukaan Jeesuksen ruumis oli kadonnut tämän haudasta, johon kirjoittaja viittaa. Ryöstää-verbiä käytetään usein niissä konteksteissa, joissa anastuksen tapahtumapaikkana on hauta, ja
jossa anastaja vie mukanaan haudasta löytyvää esineistöä (ks. KS 2016 s.v. haudanryöstö). Kenties tässä esimerkissä Jeesuksen ruumis ajatellaan hautaan kuuluvaksi elottomaksi olioksi, jolloin sen anastamista voidaan kuvata haudanryöstöksi. Hautarauhan
rikkominen on ilman muuta luvatonta toimintaa, mutta anastajan saama hyöty jää tässä virkkeessä pimentoon.

Yksi selvästi suurimmista luokista aineistossani on

OMISTAJA.

Tässä luokassa ryöstää-

verbi on selvästi muita enemmän edustettuna, mutta muutkin saavat varastaa-verbiä
lukuun ottamatta esiintymiä tähän ryhmään. Pohdin ihmistarkoitteisen y-argumentin
tulkintaa anastusverbien yhteydessä jo aikaisemmin luvussa 5.1.2. OMISTAJAN erottaa
KAAPATUSTA se,

että OMISTAJA ei siirry anastajan haltuun vaan hän on se, keneltä anastuk-

sen kohde viedään pois (eli LÄHDE), kuten esimerkeissä (62), (63) ja (64).

(62) No kukapas tervepäinen se demarimaisiin tekoihin edes alkaisi, siis miten
demut [sosiaalidemokraatit] rosvoaa ja alistaa työläisiä, ja pyrkii pitämään
maassamme kurjuutta yleisestikkin yllä, jotta punaporvarit saavat rellestää. (ROS129)
(63) Kaksi naista ryösti 87-vuotiaan naisen Paimiossa toukokuun loppupuolella.
(RYÖS4)
(64) ahne latvaporukka ryövää tällä tavalla firman muita omistajia.
(RYÖV122)
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Kaikissa yllä olevissa esimerkeissä y-argumentti on ihmistarkoitteinen. Esimerkissä (63)
anastus on mitä ilmeisimmin tapahtunut kontaktitilanteessa, jossa kummatkin osapuolet ovat olleet yhtä aikaa paikalla ja anastuksen kohde on ollut 87-vuotiaan naisen hallussa. Kahdessa muussa esimerkissä osapuolten välinen kontakti ei välttämättä ole
yhtä selvä. Esimerkissä (62) annetaan ymmärtää, että sosiaalidemokraatit ovat Suomen hallituksessa ja päättävässä asemassa. He voivat vaikuttaa veroprosentteihin, mikä taas vaikuttaa työntekijöiden tuloihin. Varsinaista fyysistä kontaktia osapuolten välillä ei siis ole, vaan anastus kohdistuu esimerkiksi rahoihin, jotka siirtyvät työnantajalta
työntekijöille. Tilanne ei ole luvaton, koska demokraattisesti valittu eduskunta on oikeutettu tekemään päätöksiä, mutta kirjoittajan näkökulmasta hänet on voitu pakottaa
epäsuotuisaan tilanteeseen. Esimerkissä (64) ahne latvaporukka viittaa mitä ilmeisimmin osakeyhtiömuotoisen yrityksen suurimpiin omistajiin, jotka hyödyntävät valtaasemaansa yrityksen muita omistajia vastaan. He hyötyvät tilanteesta ja pakottavat
pienemmät omistajat taipumaan haluamiinsa päätöksiin.

HYÖDYKKEIKSI luokittelemiani y-argumentteja on yhteensä 62, joista selvästi suurin osa
on varastaa-aineistossa. Kolmen muun verbin aineistoissa tämä luokka jää pienemmäksi. HYÖDYKE on luokkana hyvin monipuolinen: siihen kuuluu pieniä esineitä (65),
suuria esineitä (66) ja jotakuinkin arvottomia esineitä (67), mutta myös aineettomia
hyödykkeitä (68).

(65) 5.6. ryöstettiin onnellisessa, maahanmuuttoystävällisessä Närpiössä rollaattorimummolta korvakorut. (RYÖS23)
(66) Hyvä kommentti, en usko rehellisyyteen ja tietysti on mahdollista että tehtaiden laitteita on ryövätty. (RYÖV61)
(67) Itse pidin ennen kaikki arvotavarat housujen taskuissa, mutta kerran Kiuruvedellä olin sen verran punssissa, että housut varastettiin jalasta.
(VAR150)
(68) Rosvoavat sähkönkin muualta maasta. (ROS26)
Esimerkeissä (65), (66) ja (67) on ilmeistä, että tilanteiden uhrit kärsivät tilanteesta.
Lauseissa kuvattu toiminta on luvatonta ja uhrit on pakotettu osallisiksi. Niissä myös
HYÖDYKE vaihtaa

omistajaa. Lauseessa (68) on kyse helsinkiläisistä, jotka saavat sähkön-

sä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lause onkin siinä mielessä mielenkiintoinen, että
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siihen sopisi myös verbi ottaa. Toiminta ei minusta ole luvatonta eikä muu maa kärsi
sähkön ottamisesta. Anastusverbin käyttöä voi perustella sillä, että helsinkiläiset hyötyvät muun maan hyödykkeistä ilman näennäistä korvausta. Erilaiset esineet sopivat
luontevasti ja odotuksenmukaisestikin y-argumentin paikalle. Ne ovat prototyyppisen
PATIENTIN

tavoin elottomia, ja ensyklopedisesti tiedämme, että erilaiset esineet ovat

usein anastajien saaliina. Varastaa-verbin suurta osuutta voi perustella kahdella tavalla. Monet HYÖDYKKEEKSI luetellut tarkoitteet ovat sellaisia, ettei niitä joko pidetä mukana
koko aikaa tai ne ovat hyvin pieniä. Tällaisten esineiden anastukset tapahtuvat usein
huomaamatta, mikä sopii varastaa-verbin merkitykseen. Toinen peruste on se, että
varastaa ei saa moniin muihin luokkiin (ALUE, SISÄTILA, OMISTAJA) kuuluvia argumentteja
ollenkaan. On siksi luontevaa olettaa, että sen osuus muissa luokissa voi olla muita
verbejä suurempi.

Lukumääräisesti suurin y-argumenttien semanttinen ryhmä aineistossani on

RAHA.

Tä-

hän luokkaan kuuluu 170 argumenttia. RAHA on suurin rosvota-aineistossa, kun taas
varastaa-aineistossa sen osuus ei ole korkea. RAHAN osuus y-argumenttina ei yllätä
anastusverbien yhteydessä: raha on monille tavoittelun kohde, ja sen saamiseksi ei
aina käytetä vain luvallisia keinoja. RAHA voi olla monessa muodossa, mikä näkyy myös
esimerkeissä (69), (70) ja (71). Sen voikin tulkita

PATIENTIKSI

(71) tai

LÄHTEEKSI.

Joissain

lauseissa mitään rahaan viittaavaa ei mainita, mutta kontekstissa tulkinta on selvä (72).

(69) Vaparit perivät lisämaksuksi marras-huhtikuussa 150 ja toimistomaksuakin ryövätään vielä 65. (RYÖV30)
(70) Paljonko Bernerin firmat ovat huijanneet ja rosvonneet yritystukia?
(ROS28)
(71) Tukkija [tukia] miljoonia, vaikka ne on ensin ryöstetty köyhiltä Suomesta,
kierättäen. (RYÖS114)
(72) Mies ei ikinä saa nauttia työnsä hedelmistä kun akka rosvoaa kaiken itselleen. (ROS8)
Esimerkissä (69) y-argumenttina on toimistomaksu, jonka asiakas maksaa asioidessaan
toimistossa. Se on siis rahasumma, joka asiakkaan on pakko maksaa, halusi hän sitä tai
ei. Esimerkeissä (70) ja (71) anastuksen kohteena on valtion maksamat tuet, joita yritykset ja ihmiset voivat hakea toimeentulonsa tueksi. Esimerkissä (70) kirjoittajan mie-
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lestä Bernerin firmat ovat saaneet syyttä liikaa tukia, ja hän kuvaa toimintaa huijaamiseksi. Esimerkissä (71) anastusverbin käyttö on mielenkiintoinen ensyklopedisen
tiedon valossa. Kun erilaisia ihmisille maksettavia tukia leikataan, rahaa ei viedä ihmisiltä vaan heidän tulevaisuudessa saamista tukimaksuista. Anastettu raha ei siis ole
koskaan ollut ihmisten hallussa, mutta tilannetta voidaan silti kuvata anastusverbin
avulla. Tulevat tuet ilmeisesti nähdään ikään kuin itselle kuuluvina, vaikka niiden haltuun saamisessa kestää vielä aikaa. Esimerkissä (72) konteksti ohjaa meidät tulkitsemaan, että työn hedelmillä viitataan palkkaan, jota mies ei voi itse käyttää. Tilanteen
luvattomuus ja uhrin vapaaehtoisuus tilanteessa jäävät pimentoon, joten ehkä tässäkin
ottaa tai viedä olisi sopivin vaihtoehto.

OMAISUUS

ei loppujen lopuksi ole kooltaan iso ryhmä, mutta senkin sisällä on helppo

huomata joitain yleisyyseroja: rosvota ja ryövätä kattavat ryhmästä valtaosan. Ryhmän
koon vuoksi havaintoon pitää suhtautua varauksella, mutta se on siitä huolimatta mielenkiintoinen. Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä (64).

(73) Rikollisen kuninkaan Kustaa Vaasan aikana Västeråsin valtiopäivät (1527)
kielsi katolisen uskon, minkä seurauksena valtio ryöväsi katolisen kirkon
laillisen omaisuuden; kaikki kirkot, luostarit, maaomaisuudet, irtaimiston
jne. Katolisen uskon tunnustamisesta määrättiin kuolemantuomio ja sittemmin elinikäiseksi maastakarkoitukseksi. (RYÖV118)
Esimerkissä (73) omaisuuden kollektiivinen luonne näkyy hyvin. Katolisen kirkon omaisuuteen laskettavia asioita on lueteltu useita, ja ne edustaisivat yksinään lueteltuina eri
semanttisia ryhmiä luokittelussani. Tilanteen ja prototyyppisen anastustilanteen yhteyksiä käsittelinkin jo aikaisemmin. Ryöstää- ja varastaa-verbien vähyyttä

OMAISUUS-

kategoriassa on vaikea perustella varmasti. Varastaa-verbin vähyyttä voi ehkä selittää
sillä, että varastaminen tapahtuu huomaamatta, mikä tekee tarkoitteeltaan laajasta
omaisuudesta vaikean kohteen.

ELINTARVIKKEIDEN ryhmään luokittelen 19 y-argumenttia. Näistä 16 on varastaaaineistossa ja muissa aineistoissa on yksi kussakin. Vaikka argumenttien määrä on tässäkin luokassa pienehkö, argumenttien epätasainen jakautuminen aineistoihin antaa
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viitteitä siitä, että varastaa on näiden tarkoitteiden yhteydessä selvin valinta. Argumenteissa mainitaan erilaisia syötäviä elintarvikkeita (74) ja juomia (75), ja niiden lisäksi osassa lauseista y-argumentti tarkoittaa syötävää ylipäänsä (76).

(74) Ne [meidän kissat] kyllä ryöstävät ruuan toiselta ilman omantunnon syytöksiä. (RYÖS10)
(75) Eli kun varastaa kaupasta bisee [bisseä] tai muuta on varkaala oikeus tehdä rikosilmoitus jos vartia tai joku henkilökunnasta estelee tai tartuu hihasta kiini. (VAR108)
(76) Vanha vertaus on kun köyhä varastaa leipää, hän saa vankeutta, mutta
kun rikas kavaltaa miljoonan, hän saa pienet sakot. (VAR3)
Esimerkissä (74) sekä anastaja että anastuksen uhri ovat tilanteessa läsnä, joten ryöstää sopii siihen hyvin. Myös väkivallan uhka sekä luvattomuuden ja epäsuotuisuuden
elementit ovat olemassa. Varastaa-verbin käyttö esimerkeissä (75) ja (76) on verbin
käytön ja semantiikan johdosta perusteltua. Esimerkissä (75) puhutaan tilanteesta,
jossa henkilö yrittää viedä tuotteita huomaamatta kassojen ohi. Suomen kielessä tilannetta kuvaisi parhaiten ehkä sana myymälävarkaus, jossa yhdyssanan perusosassa on
varastaa-verbin johdos. Esimerkissä (76) taas köyhä anastaa itselleen ruokaa. Lauseessa esitetyssä vertauksessa liikutaan hyvin yleistetyllä tasolla, sillä leipää käytetään prototyyppimäisesti yleisnimityksenä ruoalle14 ja z-argumentin puuttuminen yleistää anastuksen uhrin. Varastaa sopii tilanteeseen huomaamattomana toimintana, joka ei viittaa kontaktiin uhrin kanssa.

LUONNONVARA on aineistossani y-argumenttina 17 kertaa, ja esiintymiset jakautuvat
verbikohtaisesti

suhteellisen

tasaisesti.

Varastaa-aineistossa

LUONNONVARA

on

y-argumenttina vain kahdesti, mutta lukumäärien pienuuden vuoksi tuloksesta ei voi
tehdä yleistystä. Aineistossani erilaisista luonnonvaroista on nimetty muun muassa öljy
ja kaasu (77), mutta monissa lauseissa y-argumenttina on yleistetty luonnonvara(t)
(78).

(77) Ensin ryöstetään Krimin öljy ja kaasuvarat ja sitten tukemalla, kouluttamalla ja aseistamalla Itä-ukrainan rikollisjoukkoja on Itä-ukrainasta tehty
pian elinkelvoton alue. (RYÖS81)
14

Leipä ’ yl. ruoka, ravinto, elanto; toimeentulo, elatus’ (KS 2016 s.v. leipä).
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(78) Sen aseteollisuus saisi ennennäkemättömän bisneksen, ja Venäjän luonnnovarat [luonnonvarat] rosvottaisiin pääosin amerikkaisyhtiöille, ihan kuten Irakin öljyt rosvottiin. (ROS108)
Esimerkissä (77) keskustelun aiheena on Krimin sotatilanne, joten ryöstää on anastusverbeistä luonteva valinta. Todellisen maailman tilanteessa on väkivallan uhkaa, joka
kuuluu myös verbin semantiikkaan. Toiminta on myös luvatonta, mikä sopii anastusverbin yhteyteen. Esimerkissä (78) y-argumentti on luonnonvarat, joka oman kategoriansa hyperonyyminä käsittää useita tarkoitteita. Ehkä siksi verbinä käytetään rosvotaverbiä, joka on sanakirjamäärittelynsä mukaan hyvin skemaattinen (KS 2016 s.v. rosvota).

Lopuksi käsittelen niitä argumentteja, jotka eivät ole sopineet muihin luomiini semanttisiin luokkiin (Muu-ryhmä taulukossa 8). Tässä ryhmässä on 36 määrittelemätöntä
y-argumenttia, joita en käsittele. Muita y-argumentteja on yhteensä 64, mutta osalla
niistä on sama tarkoite, joten erilaisia tarkoitteita on vähemmän. Vaikka kategoria on
eräänlainen kaatoluokka, on siinäkin havaittavissa jonkinlaisia ryhmittelyn mahdollisuuksia.

Kuten x-argumenttien joukossa, myös y-argumenteissa on tarkoitteita, jotka voi kategorisoida

ELÄIMIKSI.

Näitä on yhteensä 1615. Tarkoitteet voi niin ikään jakaa vielä kah-

teen ryhmään sen mukaan, onko eläin luonnonvarainen vai kotieläin. Kotieläimiksi luokiteltavia y-argumentteja on 13 (79) ja luonnonvaraisia kolme (80).

(79) 31:9 Mutta israelilaiset ottivat vangiksi midianilaisten vaimot ja lapset ja
ryöstivät kaikki heidän juhtansa ja kaiken heidän karjansa ja kaiken heidän tavaransa. (RYÖS60)
(80) Mitäs aiot tehdä oraville, jotka ryöväävät pesistä munat? (RYÖV97)
Esimerkissä (79) on kaksikin eläintä, juhdat ja karja. Ne ovat anastustilanteen alussa
midianilaisten hallussa, mutta kokevat omistussuhteen muutoksen anastuksessa. Prototyyppisen anastuksen piirteet täyttyvät. Esimerkissä (80) kyse on jo x-argumenttien
15

Varastaa-aineistossa on kahdeksan hevoseen viittaavaa y-argumenttia, jotka kaikki ovat samasta keskusteluketjusta. Tämä vaikuttaa argumenttien lukumäärään huomattavasti, sillä lukumäärä on puolet
kaikista eläimiksi luokiteltavista y-argumenteista.

66

yhteydessä käsitelty personifikaatio ja analogia anastuksen ja luonnossa tapahtuvan
saalistuksen välillä (Lakoff & Johnson 1980: 33–34). Kaikissa lauseissa, joissa
y-argumentti on luonnonvarainen eläin, kyse on saalistuksesta ja myös x-argumentti on
eläin. Y-argumentin tarkoite on usein esimerkiksi linnun munat tai poikaset (80), joten
anastustilanteeseen kuuluva alkuperäinen omistussuhde on nähtävissä emon ja poikasten välillä. Aineistossani ei ole sellaisia lauseita, joissa ihmistarkoitteinen olento olisi
anastanut eläintarkoitteiselta olennolta jotain, mutta en usko sellaisten olevan täysin
kielenkäytön ulottumattomissa.

Toinen selvästi omakseen erottuva ryhmä on

MINUUS.

Tähän ryhmään luokittelen ihmi-

sen ominaisuuksia ja asioita, jotka tekevät meistä yksilöllisiä. Tällaisia argumentteja on
yhteensä 13. Monet näistä ovat abstrakteja ja materiattomia, kuten (81) ja (82), mutta
joukossa on myös muunlaisia persoonaan kuuluvia asioita (83).

(81) - Sinä varastat ihmisiä, ryöstät persoonallisuuden ns aivopesulla, teet heistä Uskontojen uhrien tuki ry:n asiakkaita. (RYÖS68)
(82) Narsisti on tunnevaras, joka ryövää tunnepankkisi. (RYÖV18)
(83) Aloittaja on roisto, joka aina tasaiseen tahtiin varastaa käyttämääni nikkaria [nimimerkkiä]. (VAR14)
Esimerkissä (81) anastuksen kohteena on ihmisen persoonallisuus ja esimerkissä (82)
tunnepankki. Ne poikkeavat anastusverbien prototyyppisestä y-argumentista siinä,
että ne eivät koe omistussuhteen muutosta. Persoonallisuutta tai tunnepankkia ei voi
anastaa ihmiseltä konkreettisesti. Niitä voi muokata tai niiden toimintaa voi häiritä,
mutta ne eivät siirry henkilöltä toiselle. Näissä tilanteissa korostuu x-argumentin saama hyöty, aktiivinen toiminta sekä z-argumentin tahdonvastaisuus ja epäsuotuisaan
tilanteeseen joutuminen. Esimerkissä (81) tilanne on tulkittavissa niin, että kirjoittaja
syyttää jotakuta uskonnon saarnaamisesta ja ihmisten muuttamisesta haluamaansa
suuntaan. Termi aivopesu viittaa siihen, että kohteena oleva henkilö yritetään saada
muuttamaan mielipidettään vastustuksetta (KS 2016 s.v. aivopesu). Ensyklopedisesti
voimme olettaa, että uskontojen levittäjät saavat toiminnastaan mielihyvää, koska
toiminta on heidän näkemyksensä mukaan oikein ja korkeamman voiman tahdon mukaista. Esimerkissä (82) x-argumenttina on narsisti. Itsekeskeinen narsisti hyötyy tilan-
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teesta, jossa kaikki pyörii hänen itsensä ympärillä, mikä voi olla muille osapuolille henkisesti raskasta.

Esimerkin (83) esittämä tilanne toistuu aineistossani useita kertoja. Niissä anastuksen
kohteena on Suomi24-sivustolla käytetyt nimimerkit. Kuten kerroin jo aikaisemmin
luvussa 4.2., Suomi24-sivuston ominaisuuksiin kuuluu, että nimimerkit ovat rekisteröimättömiä, joten käytännössä kuka tahansa voi kirjoittaa toisen käyttämällä nimimerkillä mitä haluaa. Tästä seuraa väärinymmärryksiä, kun kaksi keskustelijaa osallistuu keskusteluun samalla nimellä. Tilannetta voisi verrata identiteettivarkauteen. Samaan tapaan kuin edellä, ei nimimerkinkään anastuksessa tapahdu omistussuhteen
muutosta – varsinkaan, kun niihin ei liity kirjautumistietoja. Prototyyppisestä anastuksesta korostuvat jälleen alkuperäisen omistajan vastentahtoisuus ja anastajan hyöty.
Tällaisessa tilanteessa hyöty voidaan ymmärtää muiden ärsyttämisestä saatavana mielihyvänä. Nimimerkin alkuperäinen käyttäjä voi kokea nimimerkin lainaamisen epämiellyttävä, koska se vaarantaa käyttäjän yksilöllisyyden, kun häntä ei voi erottaa muista nimimerkin käyttäjistä.

MINUUDEN lisäksi aineistossani on lukuisia muitakin materiaalittomia anastuksen kohteita. Nimitän näitä ABSTRAKTEIKSI. Niitä on niin paljon, että en voi käsitellä kaikkia työssäni,
mutta nostan käsittelyyn esimerkit (84), (85), (86) ja (87).

(84) Sama peli joka puolueella, joten nyt on kysymys paljon vakavammasta asiasta kuin että kepu yksin koplaisi ja rosvoaisi yhteiskunnalta loisilleen loistoelämää yhteiskunnan varoista. (ROS9)
(85) Juuri tässä maailma kuitenkin vastustaa häntä [Jumalaa] lakkaamatta, estää häntä vaikuttamasta ja auttamasta ja siten ryöstää häneltä koko kunnian ja samalla itseltäänkin kaiken ilon ja autuuden. (RYÖS99)
(86) Pakolaiskeskuksenhan Mänttäläiset ryöväsi Jämsäläisten nenän edestä.
(RYÖV130)
(87) Entä jos antaisit kaikkien kukkien kukkia, eiväthän he sinulta sitä koulutuspaikkaa ole ryövänneet? (RYÖV37)
Esimerkissä (84) anastuksen kohteena on loistoelämää. Lause on mielenkiintoinen monesta syystä. Loistoelämän voidaan ajatella olevan kollektiivinen käsite omaisuuden
tavoin. Sen voidaan ajatella koostuvan muista entiteeteistä ja käsitteistä, kuten tässä
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tapauksessa esimerkiksi arvoesineistä, varakkuudesta ja korkeasta sosiaalisesta statuksesta. Toisin kuin omaisuus, loistoelämä ja osa siihen sisältyvistä käsitteistä eivät kuitenkaan ole konkreettisia entiteettejä, minkä vuoksi se on anastusverbin
y-argumenttina mielenkiintoinen. Kiinnostavaa on myös, että tässä esimerkissä anastuksen ensisijainen hyötyjä ei ole x-argumentti vaan loiset. X-argumentin eli kepun voidaan katsoa hyötyvän anastuksesta välillisesti, kuten saamalla loisilta vaikutusvaltaista
tukea autettuaan ensin heitä taloudellisesti.

Esimerkissä (85) y-argumenttina on koko kunnian ja kaiken ilon ja autuuden. Nämäkään eivät ole konkreettisia entiteettejä, vaan ensimmäinen on ansioista osoitettu ylistys (KS 2016 s.v. kunnia) ja kaksi jälkimmäistä tunnetiloja. Kuten edellisessä esimerkissä, tässäkin x-argumentin saama hyöty poikkeaa anastusverbien prototyyppisestä tilanteesta. Maailma on paitsi anastusverbin x-argumentti myös semanttisesti sen toinen16 z-argumentti adverbiaalin itseltäänkin viitatessa siihen. Suoran hyödyn löytäminen vaatisi kokonaiskuvan tarkempaa tarkastelua.

Esimerkissä (86) y-argumentti on pakolaiskeskuksenhan, joka ilman kontekstia kuuluisi
semanttisessa luokittelussani joko

RAKENNUKSIIN

tai SISÄTILOIHIN. Keskustelussa, josta esi-

merkki on peräisin, tulkinta muuttuu toisenlaiseksi. Keskustelun puheenaiheena on
Jämsässä sijaitseva Auvilan kampus, joka ilmeisesti myytiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Osa keskustelijoista olisi mielellään nähnyt kampuksen säilyvän Jämsän
omistuksessa ja pohti viesteissään, mitä käyttötarkoituksia Jämsä olisi voinut rakennukselle keksiä. Joku keskustelija ehdotti vastaanottokeskusta, johon toinen keskustelija vastasi esimerkissä näkyvällä tavalla. Kyseessä ei siis ole konkreettinen rakennus
vaan vastaanotto- tai pakolaiskeskuksen idea. Tilanteen kuvaajana anastusverbi on
mielenkiintoinen valinta, sillä monet prototyyppiseen anastukseen liittyvät elementit
eivät ole läsnä. En näe tilanteessa y-argumentin kokemaa omistussuhteen muutosta,
koska esimerkiksi Yle uutisoi 13.10.2015, että Pihlajalinna Oy perustaa Auvilan kampukselle vastaanottokeskuksen (Yle 2015)17. Idean alkuperäinen haltija ei siis menetä
16

Käsittelen toista z-argumenttia, Jumalaa, myöhemmin seuraavassa luvussa.
Koska Pihlajalinna Oy ei varmistanut aikeitaan Ylen uutisessa, koen analyysini kannalta tarpeelliseksi
osoittaa, että vastaanottokeskus on Jämsässä toiminnassa. Vastaanottokeskuksesta on uutisoinut muun
muassa Jämsän seutu (Selenius, JS 6.9.2017).
17
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anastuksessa ideaansa, vaan se kopioidaan ja otetaan käyttöön myös muualla. Myös
ryövätä-verbiin mahdollisesti kuuluva väkivallan uhka on tilanteessa epätodennäköinen, samoin osallistujien pakottaminen tai toiminnan luvattomuus. X-argumentin
anastuksesta saama hyöty onkin ainoa prototyyppinen elementti, joka tilanteessa on
hahmotettavissa. Jos Auvilan kampukselle lopulta suunnitteilla olleesta vastaanottokeskuksesta ei kirjoitushetkellä ollut tietoa, niin tilanne on z- argumentille perustellusti
epäsuotuisa. He voivat kokea, että heille taloudellista hyötyä tuonut idea on viety, eikä
samalla alueella olisi käyttöä kahdelle vastaanottokeskukselle.

Esimerkissä (87) keskustelun aloittaja ilmaisee harmistuksensa naapuripariskuntaansa
kohtaan, jolla on kallis talo ja pariskunnan toisella osapuolella hyväpalkkainen, korkeaa
koulutusta vaativa työ. Toinen keskustelija vastaa hänelle esimerkissä esitetyllä tavalla.
Kontekstissa y-argumentti koulutuspaikka ei siis ole rakennus vaan myönnetty oikeus
saada tietyn alan koulutusta tietystä paikasta (vrt. KS 2016 s.v. opiskelupaikka). Koulutuspaikka on henkilökohtainen, joten mielestäni sen anastaminen on miltei mahdotonta. Anastusverbin käyttö tilanteesta on siis tältä osin erikoinen valinta. Jos kuitenkin
lähdetään oletuksesta, että koulutuspaikan voi anastaa, tilanteessa olisi tai voisi olla
läsnä muita anastusverbin elementtejä. X-argumentti hyötyisi koulutuspaikasta,
transaktio olisi pakotettu ja ryövätä-verbin mahdollinen väkivallan uhka ei olisi poissuljettu. Koulutuspaikan menettäminen olisi myös KÄRSIJÄLLE epämieluisaa.

5.2.3. Z-argumenttien semanttinen analyysi

Seuraavaksi analysoin anastusverbieni z-argumenttien semantiikkaa. Z-argumenttien
semanttiset luokat ovat osittain samat kuin x- ja y-argumenteilla, koska anastaa voi
henkilöltä ja sijainnista. Z-argumentit ovat pääsääntöisesti KÄRSIJÖITÄ ja LÄHTEITÄ. Luettelen seuraavaksi semanttiset luokkani. Perustelen luokitteluni tavallisen ihmisen käsitteelle kuten x-argumenttien kohdalla.

ALUE:

maantieteellisesti rajattu alue. Semanttiselta rooliltaan
jalta, Ateenasta, sieltä.

LÄHDE.

Esimerkiksi Lohta-
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IHMINEN:

tavallinen ihminen; ihmisryhmä, jota ei erotella jonkin ominaisuuden mukaan

erilliseksi ryhmäksi. Semanttiselta rooliltaan

KÄRSIJÄ.

Esimerkiksi kilpailijalta, hä-

neltä, tavalliselta ihmiseltä.
IHMISRYHMÄ:

ihmisryhmä (tai sen edustaja), joka erotellaan yhden tai useamman piir-

teen, kuten etnisyyden, ammatin tai asuinpaikan avulla. Semanttiselta rooliltaan KÄRSIJÄ. Esimerkiksi suomalaisilta, vanhuksilta, köyhiltä.
RAHA:

rahasumma, rahallinen tuki, rahan liike. Semanttiselta rooliltaan

LÄHDE.

Esimer-

kiksi ihmisten tuloista, yhteiskunnan varoista.
RAKENNUS:

rakennus tai sen osa, joka ei ole suoraan anastuksen kärsivä osapuoli. Se-

manttiselta rooliltaan LÄHDE. Esimerkiksi kirkosta, seinältä.
VAIKUTTAJA:

yhteiskunnallinen vaikuttaja, usein poliittinen henkilö tai puolue. Semantti-

selta rooliltaan KÄRSIJÄ. Esimerkiksi katoliselta kirkolta.
VALTIO:

valtiot ja kansat ja hallitsijat valtioidensa henkilöityminä, valtion toimeenpanoelimet ja virastot sekä virkamiehet. Semanttiselta rooliltaan

KÄRSIJÄ.

Esimer-

kiksi yhteiskunnalta, Japanilta, sodan runtelemilta valtioilta.
YRITYS:

yritys tai yritystään edustava henkilö. Semanttiselta rooliltaan KÄRSIJÄ. Esimerkiksi lastensairaalalta, tehtaista, ravintolalta.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 9) esittelen verbien z-argumenttien jakautumisen
semanttisiin ryhmiin. Luvun lopussa käsittelen argumentteja, jotka eivät sopineet luomiini semanttisiin luokkiin.
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TAULUKKO 9. Anastusverbien z-argumenttien jakautuminen semanttisiin ryhmiini.18
rosvota

ryöstää

ryövätä

varastaa

Yhteensä

ALUE

3

3

1

3

10

IHMINEN

17

15

26

44

102

IHMISRYHMÄ

33

20

29

30

112

RAHA

7

6

5

2

20

RAKENNUS

5

3

3

6

17

VAIKUTTAJA

0

1

3

0

4

VALTIO

27

14

22

12

75

YRITYS

5

2

5

9

21

Muu

8

3

6

4

21

Yhteensä

105

67

100

110

Taulukosta 9 nähdään, että kolme selvästi suurinta ryhmää ovat
VALTIO.

IHMISRYHMÄ, IHMINEN ja

Muut ryhmät jäävät pieniksi näihin kolmeen verrattuna. VAIKUTTAJANKIN osuus

jää pieneksi. Yhteensä analysoituja z-argumentteja on 382.

Tulkitsen anastuksen uhrin

IHMISEKSI

102 kertaa. Ryhmä on jokaisessa verbiaineistossa

kolme suurimman joukossa, mutta varastaa-aineistossa se on selvästi suurin. Pohdin
ihmistarkoitteisia x-argumentteja ja varastaa-verbiä jo luvussa 5.2.1., jossa totesin
MISEN

ja

ollessa

IHMISRYHMÄN

IHMINEN

IH-

olevan yleisimmät x-argumentit varastaa-verbille. Z-argumentin

varastaa-lauseen x-argumentti on

IHMINEN

21 lauseessa, mikä on mel-

kein puolet kaikista tämän ryhmän lauseista. Varastaminen vaikuttaisi siis olevan tavallisten ihmisten välistä toimintaa (88).

(88) naapurit varastaa aamulehtesi Tuskin pers aukisella Shitikka urpolla on
varaa tilata minkäänvaltakunnan aamulehteä. (VAR55)
Esimerkissä (88) sekä x- että z-argumentti ovat

IHMISIÄ:

z-argumentti on näkyvissä

y-argumentin aamulehtesi yksikön toisen persoonan possessiivisuffiksin tunnuksessa.

18

Kategoria Muu kattaa tässä tapauksessa sekä määrittelemättömät että ryhmien ulkopuolelle jääneet
z-argumentit.

72

Anastusverbin käyttö tämän tilanteen kuvauksessa on looginen, koska siitä löytyvät
prototyyppisen anastustilanteen elementit. Lauseessa on myös havaittavissa pientä
epäilystä siitä, ettei anastajan identiteetti ole aivan varma, mikä sopii hyvin yhteen
varastaa-verbin kanssa.

IHMISRYHMÄ on

z-argumenttien suurin semanttinen ryhmä. Siihen kuuluvat z-argumentit

jakautuvat eri verbiaineistoihin paljon tasaisemmin kuin

IHMISEN

luokassa. Ryöstää jää

tässä kaikista pienimmäksi, mutta on muistettava, että verbin semantiikka mahdollistaa

KÄRSIJÄN

kielentymisen y-argumentin paikalla. Mielenkiintoista on, että rosvota-

verbin aineistossa 16 lauseessa z-argumentin ollessa

IHMISRYHMÄ

x-argumentti on

VAI-

KUTTAJA

eli jokin poliittinen taho (89). Näissä lauseissa suuressa osassa y-argumentti

kuuluu

RAHA-ryhmään,

eli poliittisten tahojen rahankeruutoiminta nähdään rosvoami-

sena. Z-argumenttina on usein vanhukset, köyhät tai kansa.

(89) Heinäluoman jäljiltä talous oli kunnossa, sitten tuli kataisen/Stubbin kokoomus hallitus ajoi maan lamaan, aina kun kokoomus hallituksessa, niin
talous menee kuralle, köyhiltä leikataan, eläkeläiset ja työttömät, heiltä
kokoomus rosvoaa joka centin ja isotuloisille lisää. (ROSV4)
Esimerkki (89) on hyvin tyypillinen aineistossani: valtionhallinnon ja puolueiden talouspolitiikka nähdään riistona tavallista kansalaista kohtaan. X-argumentti ei ole tilanteessa suora hyötyjä, koska puolueet eivät saa tuista leikkaamiaan varoja itselleen. Ne voidaan kuitenkin ohjata puolueita tukeville tahoille, mikä hyödyttää vuorostaan puolueita. Tilanne ei ole luvaton edustuksellisen demokratian vuoksi, mutta veronmaksajasta
ja tukivarojen saajasta tilanne voi tuntua siltä, että heidät on pakotettu siihen. Kirjoittaja luettelee kolme tyypillisesti taloudellisesti vähävaraista ryhmää, joiden eloa esitetty talouspolitiikka vaikuttaa.

Kolmanneksi suurin ryhmä on

VALTIO.

Se saa pienemmät edustukset ryöstää- ja varas-

taa-verbeiltä. VALTION pienempää osuutta varastaa-verbin osalta voi selittää sillä, esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan mukaan varastaminen tapahtuu salaa (KS 2016 s.v.
varastaa). Valtio on hyvin tietoinen omista tuloistaan, omistuksistaan ja maaalueistaan, joten anastaminen sen huomaamatta on ehkä vaikeaa. Esimerkki (90)
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osoittaa, että tilanteen voi siitä huolimatta nähdä näinkin. Ryöstää-lauseissa on
useimmiten kyse maaomistuksista tai luonnonvaroista (91).

(90) Varasti [Neuvostoliitto] vielä pieneltä Suomeltakin suuria alueita jotka eivät kuitenkaan näköjään olleet sen arvoiset jotta ne olisi kannattanut pitää
kunnossa vaan päästivät rappiolle. (VAR47)
(91) Suomi on kertonut suhtautuvansa erittäin kriittisesti nuoriin maahanmuuttajiin jotka lähtevät lähi-itään ja liittyvät ns. isis-joukkoihin jotka koettavat
estää mm. sitä että USA ryöstää Irakin öljyjä kurdiliittolaistensa kanssa.
(RYÖS9)
Esimerkin (90) tilanne ei vastaa varastaa-verbiin yhdistettyä salassa toimimista. Lauseessa on kyse sotien jälkeisten rauhanneuvottelujen yhteydessä sovituista maaluovutuksista, joten alueiden omistussuhteen muutos on ollut kummankin osapuolen tiedossa. Anastusverbin käyttö on ymmärrettävissä anastajan kokeman hyödyn ja hävinneen osapuolen kokeman pakon vuoksi, mutta varastaa on valintana erikoinen. Ehkä
varastaa on anastusverbinä niin skemaattinen, että sitä voi käyttää tällaisessakin kontekstissa. Esimerkissä (91) ryöstää-verbiin liittyvä väkivallan uhka on olennainen osa
tilannetta, joten verbi toimii tilanteen kuvauksessa hyvin.

Muu-kategoriaan kuuluu sekä määrittelemättömät että sellaiset z-argumentit, jotka
eivät sopineet luomiini kategorioihin. Yhteensä näitä on 21. Z-argumentti jää semanttisessa analyysissani määrittelemättömäksi kolmessatoista tapauksessa. Näistä kuusi on
rosvota-aineistossa, neljä ryövätä-aineistossa ja kolme varastaa-aineistossa. Samaan
tapaan kuin x-argumentin analyysissa, myös z-argumentti on kielentynyt pronominina,
jonka voi tulkita määrittelemättömäksi (92). Joissain lauseissa z-argumentti on hahmotettavissa, mutta täsmällistä tulkintaa sen semantiikasta on vaikea tehdä (93).

(92) Mikä Sipilän on niin arvokkaaksi tehnyt että eduskunta-edustajat häntä halaa, nähdäksen eläkeläisten virheellisillä paskapöntöillä rahastaminen ei
edellytä moista halaamista, minuakaan ei halattu kun vaimoni 40 vuoden
veronmaksun jälkeen kuoli syöpään, hän ei rosvonnut senttiäkään keneltäkään, kuten Liikemies Sipilä jota halataan! (ROSV41)
(93) Rosvojoukkiot miehitti Krimin ja ilmoitti että ei makseta enää vuokraa koska me ryöväsimme kämpän! (RYÖV13)
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Esimerkissä (92) z-argumentti on keneltäkään. Se ei spesifioi tarkoitettaan, eli se yleistää anastuksen uhrina toimimisen kiellon koskemaan kaikkia. Esimerkissä (93)
z-argumenttia ei ole mainittu, mutta sen voi hahmottaa asunnon edelliseksi omistajaksi.

Z-argumentti on eläin kolmessa lauseessa. Kaikissa näissä lauseissa myös x-argumentti
on eläin, eli näissä lauseissa eläin anastaa jotain toiselta eläimeltä. Kaksi lauseista kuvaa aikaisemmin esitellyn supikoiraesimerkin (43) kaltaista luonnossa tapahtuvaa tilannetta, jossa petoeläin vie linnuilta munia tai poikasia saaliikseen. Kolmannessa lauseessa kaksi lemmikkikissaa kisaa samasta ruoka-annoksesta (94).

(94) Ne [meidän kissat] kyllä ryöstävät ruuan toiselta ilman omantunnon syytöksiä. (RYÖS10)
Edellä kuvatussa lauseessa (94) kissojen kilpailu ruuasta nähdään ryöstönä. Ryöstämiseen sisältyvä väkivallan elementtikin voi olla läsnä, jos kissat tappelevat ruuasta. Kyseessä on jälleen personifikaatio (Lakoff & Johnson 1980: 33–34). Analogia ihmisten
toiminnan ja kissojen käyttäytymisen välillä on selvä.

Z-argumentti on ymmärrettävä tuotteeksi kolmessa tapauksessa, kaksi kertaa ryövätäaineistossa ja kerran rosvota-aineistossa. Nämä on esitelty esimerkeissä (95)–(97).
Esimerkissä (95) puhutaan ajokortista, jonka hankkiminen on kirjoittajan mielestä kallista: ensin pitää käydä ajo-opetuksessa, ja kun ajolupa on saatu, itse kortin hankkiminenkin maksaa paljon. Esimerkki (96) on hyvin selkeä, koska tiedämme ensyklopedisesti, miten kalliita ulkomaanpuhelut ovat. Esimerkki (97) liittyy valmistalojen rakentamiseen. Kirjoittaja kertoo olleensa tyytyväinen valintaansa erityisesti siksi, että talovalmistaja oli joustava ja kirjoittaja sai muutettua suunniteltua taloa mieleisekseen. Hän
kertoo, että näin ei suinkaan ollut kaikkien talovalmistajien edustajien kanssa.

(95) Viranomaisetkin rosvoavat siitä helvetin kortista satasia. (ROSV144)
(96) Kyllä Turkin matkoille tulee hintaa, kun ryöväävät vielä puheluistakin..
(RYÖV104)
(97) Meillä kävi myös muita edustajia ja useimmmiten vakiosta poikkevista
muutoksista suorastaan ryövättiin hinnoissa. (RYÖV134)
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Nämä lauseet ovat rakenteellisesti verrattavissa tavallisesta ostotapahtumasta kertoviin lauseisiin: Pyysin pöydästä kympin. He vaativat autosta aivan liikaa. Hän kysyi pelistä alennusta. Perustelu anastusverbien käytölle on, että aineistoni lauseissa asiakkaalla ei ole juurikaan vaihtoehtoja maksutilanteessa, jos hän todella tarvitsee myyjän
palvelua. Ajokortteja saa vain viranomaisten kautta, puheluita varten tarvitaan matkapuhelinliittymä ja jos haluaa ostaa tietynlaisen talon juuri tietyltä rakennuttajalta, tällä
on oikeus määritellä talolle haluamansa hinta. Maksutilanteisiin liittyy siis pakon elementti ostajaa kohtaan, mikä motivoi anastusverbin käyttöä.

Jumala on z-argumenttina kaksi kertaa ja Jeesus kerran. Esimerkin (98) teksti on suora
lainaus Raamatusta19, mutta esimerkit (99) ja (100) ovat tavallisia kirjoittajien kirjoittamia kommentteja.

(98) Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. (RYÖS94)
(99) Juuri tässä maailma kuitenkin vastustaa häntä lakkaamatta, estää häntä
vaikuttamasta ja auttamasta ja siten ryöstää häneltä [Jumalalta] koko
kunnian ja samalla itseltäänkin kaiken ilon ja autuuden. (RYÖS99)
(100) Nyt tämä kristikunta eli Babylon on rakentanut itselleen omia temppeleitään eli kirkkojaan ja seurakuntiaan, jonka temppelin piti olla jo maahan
hajotettu ja ovat näin ryövänneet itselleen Jeesukselle kuuluvan kunnian
Lunastajana ja Pelastajana. (RYÖV76)
Kaikissa esimerkeissä on Pajusen määrittelemän mukaan ryöstöverbi, joko ryöstää tai
ryövätä (Pajunen 2001: 265). Näistä ryöstää kantaa merkityksessään mahdollista väkivallan uhkaa anastuksen uhria kohtaan (KS 2016 s.v. ryöstää). Ryöstää-lauseissa tämä
uhri on Jumala, mikä tekee verbinvalinnasta hyvin mielenkiintoisen. Jumala ei ole samalla tavalla konkreettinen entiteetti kuin aikaisemmissa esimerkeissä käsittelemäni
ihmiset tai valtiot, mutta taiteessa ja populaarikulttuurissa hänet on esitetty ihmishahmoisena. Tässä hahmossa hänet voidaan helpommin hahmottaa olennoksi, jota voi
kielentää ihmisen tavoin. Esimerkissä (98) verbivalinta voi olla seurausta käännöksestä,
mutta toisaalta sitä voi perustella myös sillä, ettei kristinuskon Jumalaa vastaan voi
asettaa sellaista uhkaa, jonka edessä hänen pitäisi taipua.

19

Joh. 10:27-28.
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Esimerkeissä (99) ja (100) ihmiset ovat anastaneet Jumalalta ja Jeesukselta heille kuuluvan kunnian. Ryöstää- ja ryövätä-verbien käyttö tilanteiden kuvauksessa on kiinnostava, koska esimerkiksi verbeihin liitettyä väkivallan uhkaa ei tilanteissa ole. Esimerkin
(100) Jeesus on kontekstin perusteella jo kuollut, mutta häneltä on kuitenkin anastettu
jotain. Tämä liittyy enemmän kunnian merkitykseen ansiona, joka ei poistu sen saajalta
kuolemankaan jälkeen. Näitä kahta esimerkkiä voisi verrata esimerkkiin (101), jonka
z-argumenttina on elokuva.

(101) Siksi on huomionarvoista, että eräät tunnetuimmat Siitoimesta kertovat
elokuvat, lyhytelokuva Vaaran merkki (1978), kohudokumentti Sieg Heil
Suomi (1994) ja ruotsalainen dokumentti Båtresan, jonka show’n Siitoin
ryövää kuin varkain, on tehty juuri tällaisina murrosaikoina. (RYÖV40)
Kunnia ja huomio ovat anastuksen kohteina vertailukelpoisia. Molemmat on osoitettu
tietylle taholle, mutta joku muu voi anastaa ne itselleen omalla toiminnallaan. Ryövätä-verbin merkitys lauseessa (101) on sama kuin Kielitoimiston sanakirjan varastaaverbille antama kuvallinen merkitys: ’vetää kaikki huomio puoleensa’ (KS 2016 s.v. varastaa). Epäilen, että näissä lausekontekstissa (99), (100) ja (101) ryöstää- ja ryövätäverbien käyttöä motivoi juuri varastaa-verbin kuvallinen merkitys ja se, että verbit ovat
muuten lähimerkityksisiä. Esimerkit antavat mahdollisuuden tulkinnalle, että myös
muita anastusverbejä voisi käyttää kuvallisesti tämänkaltaisessa lausekontekstissa.

5.2.4. Semanttisen analyysin yhteenveto

Olen nyt analysoinut aineistostani löytyvät x-, y- ja z-argumentit niiden semantiikan
kannalta. Jaoin ne luomiini luokkiin niiden tarkoitteen mukaan, mutta hyödynsin analyysissa myös niiden roolia anastustilanteessa. Erityisesti jako

LÄHTEESEEN

ja

KÄRSIJÄÄN

osoittautui tulosten kannalta hedelmälliseksi.

X-argumentin semanttinen luokka on useimmiten
VALTIO, eli

IHMINEN, IHMISRYHMÄ, VAIKUTTAJA

tai

ihmistarkoitteinen olento, ihmisten muodostama ryhmä tai instituutio. Tämä

sopii hyvin yhteen Anneli Pajusen anastusverbien x-argumentille antamien AGENTIN piir-
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teisiin. X-argumentti toimii tilanteessa tietoisesti, saa aikaan muutoksen ja hyötyy toiminnastaan joko suoraan tai välillisesti. (Pajunen 2001: 264.) Verbien välillä on jonkin
verran työnjakoa: esimerkiksi varastaa on selkeästi

IHMISEN

ja

IHMISRYHMÄN

kuvaava verbi, kun taas rosvota, ryöstää ja ryövätä kuvaavat useammin

toimintaa

VAIKUTTAJAN

ja

VALTION toimintaa.

Y-argumentin semantiikka on selvästi monipuolisempi kuin x-argumentin. Se on ymmärrettävää, koska

PATIENTIN

piirteet sopivat sekä elottomille että tietyin edellytyksin

elollisillekin tarkoitteille. Myös jokseekin arvottomat esineet voidaan nähdä anastuksen kohteina. Suurimmat semanttiset ryhmät ovat

RAHA, OMISTAJA

käytöstä löytyi selkeitä eroja. Ryöstää ei saa y-argumentikseen
jonka semanttinen rooli on

PATIENTTI.

ja

HYÖDYKE.

RAKENNUSTA

Tulkitsen tällaiset argumentit aina

Verbien
eli tilaa,

LÄHTEEKSI.

Va-

rastaa ei saa y-argumenttia, jonka sijainti ei vaihdu anastuksessa. Omassa tutkimuksessani tällaisia ovat

ALUE, SISÄTILA

ja

OMISTAJA.

Varastaa-verbiin siis vaikuttaa kuuluvan

olennaisena osana y-argumentin omistussuhteen muuttuminen. Erilaisten elintarvikkeiden anastustilanteissa varastaa vaikuttaa myös kaikista yleisimmältä, mutta myös
muut verbit saivat tällaisen y-argumentin. Otos on myös liian pieni varsinaisen säännön
muodostamiseen.

Z-argumenttien semanttisista ryhmistä esiin nousevat suurimpina

IHMINEN, IHMISRYHMÄ

ja VALTIO. Näistä erityisesti IHMINEN esiintyy usein varastaa-verbin kanssa, mutta muuten
verbien keskinäisestä työnjaosta ei nouse esiin mitään erityisen selvästi. IHMISEN, IHMISRYHMÄN

ja

VALTION

suuret osuudet voi ehkä perustella ihmisten yhteisöllisyydellä, jossa

omaa lähiympäristöä kohtaan osoittautuvat vahingonteot puhuttavat kaikista eniten.
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6. PÄÄTÄNTÖ
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tutkia verbien rosvota, ryöstää, ryövätä ja varastaa syntaktista käyttöä ja semantiikkaa. Tutkin näiden lähimerkityksisten verbien argumenttirakennetta ja merkityseroja. Tutkimukseni teoriatausta on kognitiiviseen kielitieteeseen kuuluva kognitiivinen semantiikka, jossa merkityksellä on keskeinen asema.
Kognitiivisessa kielitieteessä synonymiaa ei pidetä mahdollisena, vaan muutos muodossa tarkoittaa aina myös muutosta merkityksessä. (Langacker 1987: 12, 46, 147,
153.) Tässä pääluvussa kertaan tutkimukseni toteuttamistavat ja päätulokset sekä
pohdin tulosteni merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.

Keräsin tutkimukseni aineiston Kielipankin Korp-korpuksessa olevasta Suomi24korpuksesta. Aineistoni koostuu yhteensä kuudestasadasta virkkeestä, ja se sisältää
150 virkettä tai lausetta jokaista verbiä kohden. Valitsemani verbit ovat lauseissaan
finiittisiä, eli ne ovat lauseidensa pääverbejä. Verbit ovat valenssiltaan kolmipaikkaisia,
eli ne saavat prototyyppisessä tilanteessa seurakseen kolme täydennystä: subjektin
(kuka anastaa), objektin (mitä anastetaan) ja adverbiaalitäydennyksen (keneltä tai mistä anastetaan) (Pajunen 2001: 264). Omassa tutkimuksessani käytän Anneli Pajusen
Argumenttianalyysissa (2001) käyttämiä käsitteitä x-, y- ja z-argumentti. Todellisessa
kielenkäytössä argumenttien määrä voi vaihdella, koska tilanteen kielentäjä voi huomion ikkunoinnilla ja aukottamisella vaikuttaa siihen, mitä elementtejä hän tuo tilanteesta kielellisesti esiin (Talmy 2000: 257–258.).

Analysoin verbien argumenttirakenteita siitä näkökulmasta, mitä argumentteja niille
on annettu ja mitkä argumentit on jätetty kielentämättä, eli mitä on ikkunoitu ja mitä
aukotettu. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, onko verbien syntaktisessa käytössä
eroja. Tuloksissa selvisi, että eniten kaikille verbeille kielennettiin y-argumentteja ja
vähiten z-argumentteja. Verbit saivat aineistossani keskimäärin saman verran argumentteja, mutta niiden keskinäiset määrät vaihtelevat: rosvota ja varastaa saavat
enemmän z-argumentteja ja vähemmän y-argumentteja kuin ryöstää ja ryövätä. Tuloksiin vaikuttaa se, että ryöstää- ja ryövätä saavat usein ihmis- tai sijaintitarkoitteisia
y-argumentteja, jotka tavallisesti kielennetään z-argumentteina.
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Toinen tutkimuskysymykseni oli, millaisia semanttisia eroja verbeillä on. Semanttisessa
analyysissani kiinnitin huomiota argumenttien merkityksiin. Jaoin argumentit semantiikaltaan erilaisiin ryhmiin, jotka motivoituivat aineistostani. Vertasin niitä prototyyppiseen anastustilanteeseen, jonka loin Anneli Pajusen (2001: 264–266) ja Kielitoimiston
sanakirjan verbeille antamiin kuvauksiin (KS 2016 s.v. rosvota, ryöstää, ryövätä, varastaa). Tärkeimmät semanttiset roolit tutkimuksessani olivat
LÄHDE.

AGENTTI, PATIENTTI, KÄRSIJÄ

ja

Jos argumentti ei vastannut sille prototyyppisiä piirteitä, pohdin tilanteen koko-

naiskuvan sopivuutta anastusverbillä kuvattavaksi. Tuloksista ilmeni, että kaikista yleisimmät x-argumenttien semanttiset ryhmät olivat
VALTIO.

IHMINEN, IHMISRYHMÄ, VAIKUTTAJA

ja

Kaikkia näitä löytyi jokaisen verbin argumenteista, mutta selviä työnjakoja voi

myös havaita. Rosvota sai useimmiten x-argumentikseen VAIKUTTAJAN, ryöstää IHMISRYHMÄN

ja

VALTION,

ryövätä

VAIKUTTAJAN

ja

VALTION

ja varastaa

IHMISEN

ja

IHMISRYHMÄN.

Y-argumenttien semantiikka oli todella monipuolista. Suurimmat semanttiset ryhmät
olivat

RAHA, OMISTAJA

ja

HYÖDYKE,

mutta pitää huomioida, että kategorisoinnin ulkopuo-

lelle jäi 100 y-argumenttia. Tuloksista voi tulkita verbien keskinäisen työnjaon olevan,
että rosvota saa y-argumentikseen usein
RAHAN

ja varastaa

HYÖDYKKEEN

ja

RAHAN.

RAHAN,

ryöstää

OMISTAJAN

ja

RAHAN,

ryövätä

RAHA sopii siis y-argumentiksi kaikille verbeille,

mikä oli odotettavissakin. Lisäksi verbeistä erottui varastaa, joka ei saanut yhtään sellaista y-argumenttia, jonka omistussuhde ei olisi muuttunut anastuksessa. Ilmeisesti
varastaa-verbin inherenttiin semantiikkaan kuuluu, että anastettu entiteetti vaihtaa
omistussuhdetta ja usein sen vuoksi myös sijaintiaan KÄRSIJÄN hallusta tai LÄHTEEN sijainnista anastajan haltuun. Lisäksi rakennustarkoitteiset y-argumentit saavat ryöstääverbin yhteydessä tulkinnan, jossa rakennuksen sisältö(ä) on ryöstetty, mutta rakennuksen omistussuhde on pysynyt samana. Z-argumenttien kolme selkeästi suurinta
semanttista ryhmää olivat

IHMINEN, IHMISRYHMÄ

ja

VALTIO.

Ne olivat kolme suurinta ryh-

mää jokaisella verbillä. Koska z-argumentti oli aineistossani kaikista useimmiten aukotettu, jäivät z-argumenttien määrät selvästi muita pienemmiksi. Verbien välille ei syntynyt suuria eroja eri semanttisten ryhmien välillä, joskin on hyvä mainita, että

IHMINEN

esiintyi useimmin varastaa-verbin z-argumenttina.

Sekä argumentti- että semanttinen analyysini tarjosivat todisteita verbien välisten erojen hypoteesilleni. Korpus toimi aineistona hyvin paitsi helpon saatavuutensa myös
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saatavilla olevan lisäkontekstin vuoksi. Suomi24-keskustelualueen luonteen ja anastusverbien kielteisen sävyn vuoksi aineistoni oli kuitenkin ehkä tietyin osin vinoutunut.
Sen vuoksi tutkimustuloksiini on hyvä suhtautua pienellä varauksella.

Kattavampaa tutkimusta varten olisi mielenkiintoista hyödyntää kyselyllä saatavaa aineistoa laajemmasta anastusverbien joukosta. Pajunen on listannut näitä verbejä yhteensä kymmenen erilaista (Pajunen 2001: 264; ks. 1.3.), joista tässä työssä tutkin vain
neljää. Esimerkiksi Pajusen luokittelun mukaista näpistysverbiä ei ollut tutkimuksessani
mukana lainkaan. Kyselytestissä voisi esimerkiksi käyttää apuna korpuksesta saatavia
lauseita, mutta vastaajien voisi antaa täyttää lauseeseen heidän mielestään sopivin tai
sopivimmat verbit. Erityisesti semanttinen analyysi tarjoaa kiinnostavia tuloksia erilaisten ilmausten taipumuksista täydentää eri verbejä. Verbeistä voisi tutkia myös eroja
kielteisten ja myönteisten lauseiden välillä. Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella kielentäjän suhtautuminen x- ja z-argumenttiin. Mitä verbejä hän valitsee, kun toiminnan
tekijänä tai kohteena on ryhmä, johon hän kokee kuuluvansa? Ebba Askosen (2001)
väitöskirjassa olevan anastusverbien aspektin analyysin (Askonen 2001: 164–170) vertailu esimerkiksi korpus- tai kyselyaineistoon voisi myös tarjota kiinnostavan tutkimusaiheen. Omista tuloksistani jatkotutkimuksille antaisivat ehkä eniten aihetta varastaaverbin kyvyttömyys ottaa y-argumentikseen sijaintiaan vaihtamaton ilmaisu ja rakennustarkoitteisen ilmauksen semanttinen rooli ryöstää-verbin y-argumenttina.

Toivon tutkimustyöni olevan hyödyksi mahdollisten jatkotutkimuksen tekijöille, olipa
kyseessä sitten verbien argumentti- tai semanttinen analyysi. Omat toimintatapani
voivat auttaa herättämällä ajatuksia ja tarjoamalla sovellettavia lähtökohtia muille vastaaville analyyseille. Tulokset itsessään voisivat hyödyttää henkilöitä, joille näiden verbien semantiikka on tärkeää, kuten esimerkiksi sanakirjatoimittajat, journalistit tai
kaunokirjallisuuden ammattilaiset. Suhtaudun kuitenkin realismilla siihen, että tulokseni verbien merkityseroista päätyisivät esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjaan, koska
niiden tiivistäminen sanakirjamääritelmiin voi osoittautua hankalaksi. Lisäksi esimerkiksi lehtiteksteissä on uskoakseni jo varsin vakiintunut käytäntö anastustilanteiden
kuvaukselle. Yksi potentiaalinen hyötyjä voisi olla myös S2-opetus, jossa lähimerkityksisten verbien pienet erot voivat jäädä opiskelijoilta huomaamatta.
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LIITE 1. Rosvota-aineisto
1. Putin ilmeisesti pitää taloutta nollasummapelinä, jossa vahvin rosvoaa rahat
pois muilta. (LeMemor, 25.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636848#comment-79680383)
2. hoiva on oiva tai mikä vaan, niin rosvoavat rahasi. (margariiniton, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13637150#comment-79564399)
3. Savolaiset rosvosivat ne maat, jotka jäivät venäläisiltä tai ortodokseilta, kun
Ruotsi Stolbovan rauhan jälkeen 1617 karkotti heidät Venäjälle. (rosvokapitalismia, 14.06.2015, https://keskustelu.suomi24.fi/t/13638744/suomisiirtymassa-sotatalouteen#comment-79538483)
4. Heinäluoman jäljiltä talous oli kunnossa, sitten tuli kataisen/Stubbin kokoomus
hallitus ajoi maan lamaan, aina kun kokoomus hallituksessa, niin talous menee
kuralle, köyhiltä leikataan, eläkeläiset ja työttömät, heiltä kokoomus rosvoaa
joka centin ja isotuloisille lisää. (sorikokkari-muistatotuus, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643026#comment-79553363)
5. Mikäli hyvällä uutisella olisi vene, niin silloin olisikin toinen ääni kellossa, olisi
kauhea valitus ja vaikerrus, kuinka valtio rosvoaa ihmisiltä tuhkatkin pesästä.
(hyväjahuono, 07.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13635224#comment-79460152)
6. Kuka rosvoaa välistä? (1 + 3, 05.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13252263)
7. Minä ryöstän sieltä kaiken ryöstettävän, rosvoan mitä on rosvottavissa. (ReijoRavintola, 14.06.2015, https://keskustelu.suomi24.fi/t/13646199/kerrotaankotassa-putinin-ajatuksista)
8. Mies ei ikinä saa nauttia työnsä hedelmistä kun akka rosvoaa kaiken itselleen.
(lsjfskljfkdj, 16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648989#comment79564324)
9. Sama peli joka puolueella, joten nyt on kysymys paljon vakavammasta asiasta
kuin että kepu yksin koplaisi ja rosvoaisi yhteiskunnalta loisilleen loistoelämää
yhteiskunnan varoista. (perkelesaatana, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649380#comment-79565232)
10. Yhteiskunnan vika, kun pojat rosvoaa. (seonvissise, 18.06.2015,
https://keskustelu.suomi24.fi/t/13652652/kesko-ei-rankaise-videonjulkaisijaa!!!#comment-79587506)
11. Duunarille tehdään nykyään RAK.alan (+muut-onko rosvonnut tai muuta haittaa suorittanut elontiellä jos on niin Duunari Fineta. (Rappari-Pena, 11.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13589677)
12. Minua ottaa aivoon poliitikot ja yritysten talousasiantuntijat jotka rosvoavat
surutta ihmisten rahat ja lopuksi omaisuudet. (hyvinmeneee, 25.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657213#comment-79679059)

13. Niiden avulla on rosvottu toisten työn tuloksia mutta ei ole luotu uutta.
(s.partacus, 24.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658698#comment79657825)
14. Nämä vuorottelivat molemmat hallituksissa ja rosvosivat kansan varoja taustaryhmilleen. (s.partacus, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658856#comment-79657083)
15. Sinä olet rosvo ja ryöväri, rosvoat veronmaksajien rahat. (häpeä, 29.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13671554#comment-79729139)
16. Vasemmistolainen Syrizä on myynyt kultavarannon koska vasurit rosvoavat kaiken mikä irti lähtee. (Vasurirosvot, 30.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13672748#comment-79743011)
17. Tällaisia yrityksiä on maassa kuin maassa sitä enemmän, mitä vähemmän valtio
rosvoaa välillisiä kuluja ja kampittaa säännöstelyllä ja byrokratialla. (maailmaeiolesossu, 30.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13672902#comment79741789)
18. Sinä elätät ja ruokit tätäkin ämmää, joka rosvoaa myös uuden lastensairaalan
rahoja. (krtttu, 01.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13674235#comment-79751083)
19. Putin oppi kylmän sodan aikana kuinka alusmaita rosvotaan. (ressst6i5e6,
04.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13678767#comment-79786001)
20. kaikenlaistasitä onkin, 25 miljoonaa euroo seudun maajusseille noin vaan ilmasta rahaa, toisilta rosvotaan lopukkin kun toisille jaellaan veroeuroi kai kiitoksena äänestämisestä erästä. (pällisurkee, 04.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13630725)
21. Ne ei tee muuta kuin raiskaa meijän naisia ja levittää aidsia ja varastavat ja rosvoavat. (tattista, 20.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13438474#comment-78040352)
22. Toki ryssän molemmat kellot oli rosvottu saksalaisilta mutta 2 oli liikaa ... (Ryssät-sotarosvoina, 02.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13574527#comment-79395763)
23. Avustuksilla ja murusilla teidät on kahlittu äänestämään ja kannattamaan oikeiston epärealistista taloupolitiikkaa, jossa työntekijöiltä rosvotaan ne työntuloksen hedelmät joita kansalaiset tarvitsisivat hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
(molli-soi, 23.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13610833#comment79272565)
24. Mää en rosvonnut mitään. (Rosvoroopet, 01.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12825546#comment-72762513)
25. SDP lupaa ettei jäädytä indeksejä ei eläke, työttömyyspäiväraha, lapsilisä ym ja
kokoomus taas rosvoaa näistä. (eläkeukkokohta, 19.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13551794#comment-78844737)

26. Rosvoavat sähkönkin muualta maasta. (Rosvoja_ne_on, 19.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13552105#comment-78847163)
27. Lähimmäiset rosvotaan pakkosyöttötariffilla ja investointituilla. (hedelmistään
puu, 19.11.2013, http://keskustelu.suomi24.fi/t/11794770#comment64637883)
28. Paljonko Bernerin firmat ovat huijanneet ja rosvonneet yritystukia? (PaljonkoYritystukia, 01.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13625606#comment79382577)
29. Sitten näkee kun GSM-liittymäpalveluja kaupungille myyvät kupparifirmat rosvoaa kaupungilta taivaallisia hintoja, ihan tavallisen puhelimen käytöstä. (Kupparit-kuppaa, 03.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13626399#comment79415875)
30. Eliittinsä rosvoaa rahat,mitä otettavissa. (Ei_mitään_uutta, 04.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13630528#comment-79425781)
31. Miettikää sitä kun tungette hameenne alle tavaraa tai kun rosvoatte vanhuksia.
(iso-daniel, 16.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13597873#comment79180417)
32. Wahlroos on pakolainen joka lähti ruotsiin kun laitoin totuuksia siitä kirjasta
jossa kerrotaan miten hän on rosvonnut varallisuutensa. (Köyhät-kyykkyyn,
04.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13631182#comment-79426185)
33. alkuperäisvaaleat menettää kaiken vallan ja omaisuudet, ulkotulijat syö, vie ja
rosvoaa kaiken valtavalla työllä hankitun hyvinvoinnin, joka ainakin 50v ollut
50% parempi kuin suomessa, muista puhumattakaan. (vaaleus katoaa,
04.11.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12856662#comment-72943389)
34. Pitäisi vain varmistaa, ettei tällä kertaa rosvota kansojen rahoja länsimaiden
hyvinvointiin, vaan että rahoilla perustetaan toimivia yhteiskuntia (koulut, terveydenhuolto tms.) (Mahdotontako, 13.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13591599#comment-79141869)
35. Jos joku väittää että herra rosvoaa köyhää niin täytyy muistaa, että tämän toteamiseen ei kukaan tarvitse kolmiosaista kirjahirviötä Pääoma 1, 2, 3 (Hallaahon_äänestäjä, 21.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13393317#comment-78048421)
36. Kun Venäjä ryöstää ja rosvoaa on se EU:n vika, sanoo Väyrynen. (20+110,
10.08.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12413748#comment-69267276)
37. Rosvoatte rahat ja lihotte tekemättä mitään. (LoisetLabekonLoiset, 07.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13141824#comment-77882495)
38. Eli meidän varantomme on rosvottu sakemannien ja fransmannien pakkien
påelastamiseen. (tuulta sieltä täältä, 17.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13331619#comment-77120856)

39. Kyllä kantsi antaa edestä ja takaa nyt se rahakasan päällä makaa ja rosvosi kaupungin maksaman irtaimiston toiseen paikkaan. (örkit, 28.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13421866#comment-78140102)
40. Nyt tällä vaalikaudella on tuosta pienimmästräkin eläkkeen ostovoimasta vasurit ja SAK/demarit rosvonneet herrojen persieseen 250-300 euroa kuukaudessa, Eihän siitä enempä voi nyysiäkkään sillä eihän tyhjästä voi paljoa edes nyhjästä. (jotensakinnäin, 03.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13423668#comment-78190590)
41. Mikä Sipilän on niin arvokkaaksi tehnyt että eduskunta-edustajat häntä halaa,
nähdäksen eläkeläisten virheellisillä paskapöntöillä rahastaminen ei edellytä
moista halaamista, minuakaan ei halattu kun vaimoni 40 vuoden veronmaksun
jälkeen kuoli syöpään, hän ei rosvonnut senttiäkään keneltäkään, kuten Liikemies Sipilä jota halataan! (metsamaapv1, 03.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13466285#comment-78184732)
42. Kyllähän se on, ilman venäjän apua kapinalliset olisi kukistettu jo aikaa sitten
eikä krimiä olisi rosvottu. (swseded, 12.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13427403#comment-77940999)
43. Niillä ei edes ole ketään kavereita ku ovat nekin pettäneet ja rosvonneet. (kaikkieiolesitämiltä, 02.06.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12117667#comment-68130449)
44. Ei ole tyhmä ollenkaan kun rosvoaa yli 500 botskia tai moottoria ja viel pystyy
myymän ne. (veneet lukkoon, 11.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13248219#comment-76746084)
45. Muistin virkistämiseksi: venäläiset ovat rosvonneet Karjalan, Sallan, ja Petsamon Suomelta, Kuriilien saaret Japanilta, Krimin Ukrainalta, Kaliningradin alueen jne. ... (KRH160, 04.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13432426#comment-78198267)
46. On minultakin sorminäppäryydellä rosvottu useita kymppejä, josta voin syyttää
vain itseäni. (Perdone., 08.01.2015,
https://keskustelu.suomi24.fi/t/13191684/puerto-plata-vs--puntacana#comment-76556022)
47. Niin miettikää ketä on sotinut ympäri maailmaa viimiset 20vuotta ja aina kovempaa jos on ollut öljyä maaperässä ja minkä maan yritykset rosvoaa sitä oljyä sodan runtelemilta valtioilta Kyllä yhdysvallat on se sotaa ja kriisejä lietsova
taho ja yhdys vallat on se valtio joka on ensinmäisenä konkursissa kun lähi-itään
tulee rauha ja demokratia!!!! (miem, 12.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13434794#comment-77941143)
48. USA:n johtama länsi koettaa kaataa Putinin ja Venäjän laillisin hallinnon kaikin
keinoin ja saattaa Venäjän lännestä riippuvaiseksi kuten Jeltsinin onnettomana
aikana, jolloin lännestä riippuvaiset, lännen tukemat oligarkit rosvosivat tas-

kuihinsa Venäjän kansan omaisuuden ( vrt . (Koroljov, 01.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13437778#comment-78153553)
49. Virkamiehet rosvoaa maata ja jaksatte ihmetekllä homojuttuja! (naurettavaa...., 14.11.2014, https://keskustelu.suomi24.fi/t/12915333/yhteiskunnanrappion-paasyy#comment-73498341)
50. On se aika paljon kansalta rosvonnu tuo kopla johtajineen! (rosvokoplanjohtaja, 17.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13441488#comment-77993021)
51. Eiköhän Venäjä ole yksi niitä harvoja maita joka pärjää vallan hyvin ilman ulkomaita; siellä on kaikkea ja jos ei ole niin rosvotaan. (rastaspalokärki,
25.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13447610#comment-78103107)
52. Joka portaassa rosvotaan mitä ikinä saadaan vaan onnistumaan. (kuinkas,
13.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13449418#comment-78315320)
53. Erätulilla pyydettiin vierasperäistä tuhoisista supikoiraa joka rosvoaa pesät ja
poikaset. (turha syytös, 09.03.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11325688#comment-60425868)
54. Ensin nousevat kapitalistit rosvoavat valtion omaisuuden. (rosvot, 23.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13452949#comment-78081520)
55. Sitten he rosvoavat toisiaan. (rosvot, 23.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13452949#comment-78081520)
56. Entä jos maatalous”yrittäjät” maksaisivat itse omat lomansa, eläkkeensä, eläkkeiden kaltaiset edut, luopumiskustannukset ja eivät rosvoaisi itse eläkkeidensä maksavien rahoista muutaman kymmenen miljoonaa euroa? (oSMUU,
24.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13453704#comment-78093739)
57. Ryssät rosvoaa kaiken mitä on rosvottavissa (RosvotNaapurissa, 25.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13455759#comment-78103631)
58. Rosvoisivat ja ryöstäisivät toisiaan vaikka maailman tappiin asti. (RosvoValtio,
25.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13456156)
59. muistankohan oikein kun suomentelevisiossa näkyi dokkari jossa sahayrittäjä
osti toiselta pienyrittäjältä puuta useamman hehtaarin ja jätti maksamatta no
tää myyjä joutui ottamaan lainaa pankista ja sitten tuli maksuvaikeuksia ja sahayrittäjä osti pankilta tän lainan noo sitten se lunasti puutamyyneen kotitilan
josta oli jo rosvonnut osan puista että tolainen juttu hyvinvointi suomesta täähän voi sattua kellevaan niin tää sahan omistaja voi tälläkin hetkellä hyvin , siitä
pien yrittäjästä en tiedä mikä hänen kohtalo on (voivoi, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13456156#comment-78115718)
60. Itse joudumme luopumaan koko ajan esim. terveydenhuollosta, koulutus ei
toimi, vakuutukset joita maksamme turvataksemme sairauden, työttömyyden
ym ajan on melkein kokonaan viety pois, eläkkeet on vanhuksilta rosvottu minimiin ym. ... (kakkea sitä näkee, 31.12.2012,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11098491#comment-59142333)

61. Jos sitten asiasta valittaa, niin vastaus on, että ei voi mitään, kun hakkerit rosvoaa kaiken tiedon kun netti on aukkoja täynnä. (doq, 01.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13461668#comment-78149874)
62. Tätä maata on rosvottu velkaannutettu (vekakello, 16.11.2014,
https://keskustelu.suomi24.fi/t/12937935/sauli--kehui-jyrkin-fantastisiasaavutuksia#comment-73614546)
63. Nyt lakki kiltisti käteen ja anteeksipyyntöä ruinaamaan Tverissä ja Tihvinässä
asuvilta karjalaisilta joiden esivanhemmilta sinun sukusi rosvosi maat Ruotsin
lääninherrojen suojeluksessa. (häpeä_edes, 03.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13463740#comment-78177621)
64. Eipä tarvita kuin että muutama kuukausipakka miliis... nyk. poliiseita jää saamatta, niin voi kuvitella, että työstä jäädään kotiin periaattella : ROSVOTKOON!
(Se Avarakatseinen, 17.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12680549#comment-77144217)
65. Stalinin aikana rosvosivat ja raiskasivat, mutta olivat sentään valmiita kuolemaan ilman kaalia. (eionnistueffghji, 05.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13468444#comment-78205253)
66. Tosin en voi ymmärtää, että miksi ne tuolla kielipolitiikalla rosvoavat ja kiristävät, koska sehän vain tuottaa huonompaa taloudellista tulosta Suomessa.
(NÄINKÄVIJÄLLEEN, 05.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13469011#comment-78207543)
67. Kaikki rosvotaan ja saastutetaan! (TRI_Sorbus, 06.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13471060#comment-78224465)
68. Puolikin vuotta vitkuttelevat, tekevät tuhojaan, häiriköivät taloyhtiön muita
asukkaita ja rosvoavat kaiken mikä huutamatta lähtee irti. (Muutamassa,
20.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13479072#comment-78411884)
69. Kokoomus on myynyt suomee pala palalta ja rosvonnut omiin taskuihinsa.
(OnneksiVaalitTulee, 13.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13480608#comment-78320364)
70. Se on laillista ja sallittua, vanhuksia putsataan, omaisuus rosvotaan. (Vanhuksenomainen, 14.09.2014, https://keskustelu.suomi24.fi/t/12514634/suomiskeposen-profiili#comment-70215041)
71. Miestä, joka on koplansa kanssa rosvonnut edesmenneen Neuvostoliiton varat
ja mesoaa fasistisesti ja uhkailee naapureitaan jopa ydinaseiden käytöllä. (kaikenlaisia_kahjoja, 16.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13487769#comment-78353345)
72. Nyt kirkko rosvoaa vuosittain miljoonia euroja jo eronneilta, kun eronneilta
viedään rahaa kirkolle erokuukauden jälkeisiltä kuukausilta. (Humanisti-vapari,
20.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13488418#comment-78403424)
73. Kun valehtelu ei riitä, rosvotaan toisten nimimerkit. (Epäjumalienkieltäjä,
21.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13488817#comment-78418440)

74. Nyt kun rikolliset ovat saaneet vapaasti jo pitkään muokata lainsäädäntöä tukemaan omaa rikollisuuttaan, kuten Wahlroosin kaltaisia, jotka korruptiopoliitikkojen avulla ovat rosvonneet kansalta satoja ja taas satoja miljoonia, ei hyvinvointivaltion säilymiselle ole mitään edellytyksiä. (käytä_älyä_äänestäjä,
17.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13489560)
75. Vai oliskohan Putin rosvonnut jostain? (PekollaKuolemaan, 03.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13520700#comment-78612281)
76. Eli jompi kumpi kokoomusosasto se on hallituksessa ilmeisesti oltava, kuten
hurripuoluekkin ihan sen takia, että ne on rosvonneet kaikki valtakuntamme
varallisuudet ja lisää hamuavat (näinonasiaoikeasti, 20.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13494931#comment-78403388)
77. Demarit on rosvonneet tälläkin vaalikaudella pienestä 700 euron takuueläkkeestä ostovoimaa pois 300:n euron verran, ja nyt sitten meinaavat tarjota paria 20centtiä tilalle. (totuuttakinsekaan, 29.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13494931#comment-78534352)
78. Rosvositte kansalta laudat kaiken muun lisäksi. (MaksaaLaudatKorkoineen,
07.04.2015, https://keskustelu.suomi24.fi/t/13495606/uusin-gallup--keskustan-murskaavaa-ylivoimaa!#comment-78669617)
79. VastA sitten kun uhri oli jo puolustuskyvytön, rosvottiin rahat ja muut. (JustjaJoo, 21.03.2015, https://keskustelu.suomi24.fi/t/13497098/ryosto-vaivarkaus#comment-78421980)
80. Ramon Pizzakebab ja Grillikahvio Seisakki (Nummelassa) eivät ole rosvonneet
asiakkaiden rahoja, otsikoi poliisi. (kebabfanitry, 21.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13497296)
81. Itse kyllä olen sitä mieltä, että nyt on nimenomaan kysymys siitä, että rosvotaan piensijoittajien rahat, kuten yhteiskunnan tuetkin, ja sitten tulee vasta ne
oikeat ökyrosvosijoittajat kuorimaan hillot. (onko asiaakin seassa, 25.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12998214)
82. Myös jos joku raatelee ja rosvoaa toista, on helppo itse killottaa tyytyväisenä,
mutta tuhoajana. (panettelijoita...., 18.04.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12191280#comment-67349285)
83. Mutta että vielä ovela kuin kettu, rosvoaa kansalta tuollakin tavalla. (pässipekkar, 25.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13503819#comment78475190)
84. !!!!! Irtisanomisbonuksia ei tartte miljoonia jo rosvonnut!!!! (kuinkas,
26.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13505296#comment-78485487)
85. Fortumi yksi esimerkki, miten rosvotaan tavalliselta ihmiseltä. (näinkinvoiollaasia, 26.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13506749#comment78495143)
86. Nyt maksetaan edes jotain niistä takaisin, jotta niillä on varaa tehdä niitä lisää,
kun olemme kymmenintuhansin jo rosvonneet, ja joka vuosi rosvoaminen vain

jatkuu ja kiihtyvästi! (HölmlundYmmärsi, 29.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13511453#comment-78531925)
87. Johan sen nöäkee tuosta Kreikan Syriza-pomostakin, että täys ketku joka rosvoaa taskuunsa niinpaljon kuin kerkeää, ennenkuin tulee tilalle toinen ketku.
(noinsemenee, 30.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13513473#comment-78548103)
88. jalkapallokentät rosvottu putkiksella ! (kirotjatkuvat, 30.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13513945)
89. Uskotaan, ja rosvosi kilpailijalta rekisteröimättömiä nimimerkkejä (Rosvottu,
30.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13514494#comment-78558083)
90. Kun kuitenkin ”rosvoat” MS:ltä puoli omaisuutta, voit samalla käyttää vaikka
DAZin loaderia. (fygetkossuun, 31.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13514841#comment-78562195)
91. Entä Alahuhta tai Jorma Ollila, mitä ne rosvosi? (älä_jauha_skeidaa,
01.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13515673#comment-78576207)
92. Entä Supercellin kaksikko, ja itseasiassa moni muukin sieltä - mitä ne rosvosi?
(älä_jauha_skeidaa, 01.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13515673#comment-78576207)
93. Oikeasti he ovat juuri niitä, jotka juuri rosvoavat häijysti yhteisiä verojamme.
(OyRosvotAb, 03.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13515983#comment78612644)
94. Venäjän johto ei ole rosvonnut kansan varoja eikä se ole satumaisen äveriäs.
(rauhan_puolella, 02.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13520333#comment-78600466)
95. On jopa jätevesiasialla rosvottu maaseudun asukkailta rahat vilpillä ja turhaan
pakotettu luopumaan säästöistää. (todellatörkeää, 14.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13520457#comment-78774977)
96. Kunhan nyt vain ovat joukon jatkona, ja rosvoavat itselleen kaiken mahdollisen
.... (noentästämä, 09.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13520935#comment-78693507)
97. Sitten puistattaa nuo romanit, kuinka Iltalehteen ovat keksineet, että heitä syrjitään, vaikka kuinka ovat rosvonneet suomessa. (Selvääseon, 03.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13521212#comment-78615228)
98. Valkoista miestä ei tietenkään orjaksi voi ottaa, mutta eikös meillä pitäisi olla
nykyään tuhansia kalastuksen(kin) huippuasiantuntijoita, joilta on rosvottu kalatkin vesistä? (MassaHellekypäräJaRuoska, 03.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13521318)
99. ” Auttajia ” apuuva, kerran golgatan kukkuloilta lähti nepotisti kundit auttaan ja
ovat rosvonneet tai tappaneet kohta kaikk` (saionfiktionnääri, 11.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13522419#comment-78727954)

100. eli siis Neteen omistajat ja toimiva johto hallitus rosvoavat taviskansaa sen
kuin kerkiävät. (MuuttaiskoKurikkaan, 05.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13524931#comment-78635795)
101. Nykyaikanakin on saanut ihmetellä tuttujen kertomuksia romaneista, jotka
rosvoavat ruokakaupoista ihan kuin se kuuluisi heidän tavallisiin tapoihin.
(Ajatellavoi, 05.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13525424)
102. Norja ei päästä virolaisia öljynporauslauttoihin koska kamat ja öljyt rosvotaan,
Tanska ei huoli (virolaistenongelma, 06.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13525938#comment-78642914)
103. Piensijoittajilta rosvottiin rahat tietoisesti. (turhasatuilla, 08.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13527250#comment-78684206)
104. ... hyvinhän sinne oli jykä jo ”kynnysrahoja” Suomesta veronmaksajilta rosvonnut (savolainentotuus, 07.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13528688#comment-78671425)
105. eka rosvotaan sale ja sen jälkeen kun rahat juotu josessa niin kiikkuun, buhaaahaa (kvuori, 10.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13534457#comment-78710534)
106. Kokoomus on rosvonnut jo tarpeeksi, isot rahat menevät veroparatiiseihin ja
eläkekattoa ei hommata, työttömiltä leikataan ja pienituloisilta eläkeläisiltä,
SDP luåaa verehelpotuksia pieni ja keskituloisille, eikä leikkaa työttömyysturvaa. (Kokoomuksenkenokaulat, 12.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13537469#comment-78737411)
107. Venäjä valmistautuu valtaamaan Ukrainan rannikkoa saadakseen maayhteyden Krimin niemimaalle, jonka se rosvosi Ukrainalta! (ilcapitano, 12.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13537541#comment-78745518)
108. Sen aseteollisuus saisi ennennäkemättömän bisneksen, ja Venäjän luonnnovarat rosvottaisiin pääosin amerikkaisyhtiöille, ihan kuten Irakin öljyt rosvottiin.
(tappakoot_herrat_ittensä, 13.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13539429)
109. Sen aseteollisuus saisi ennennäkemättömän bisneksen, ja Venäjän luonnnovarat rosvottaisiin pääosin amerikkaisyhtiöille, ihan kuten Irakin öljyt rosvottiin.
(tappakoot_herrat_ittensä, 13.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13539429)
110. USA Ei ole ainakaan Suomelta rosvonnut mitään. (SeAvarakatseinen,
16.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13544034#comment-78805559)
111. Demut on tällä vaalikaudella rosvonneet tuosta takureläkkeen ostovoimasta
pois 300 euroa, mutta miksei demut sitä kerro? (näinseasiaon, 16.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13546162#comment-78801355)
112. Nytkin on neljä vuotta kauhulla köyhät seurannet, kun demarit rosvoaa heiltä
kaiken, rikkaille taas jakaa oikeinkin avkätisesti. (näinontotuus, 17.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13546762#comment-78819350)

113. Teukka rosvosi aikoinaan Suomussalmen kirkon ehtoollisviinit, että sellaista.
(ainespuuta, 29.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13557130#comment78967333)
114. Venäjä rosvosi Krimin itselleen asevoimin. (TrollitjaksaaVaan, 24.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13559777#comment-78901743)
115. KataLOINEN ei muuta ole tehnytkään kuin valehdellut ja väärennellyt asiakirjoja, sekä rosvonnut kansan rahoja kavereilleen tuhansille erilaisille HuijariHimasille. (Cokkoomus-Mätä_tuhoaa, 24.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13560560)
116. Venäläiset, tosin kommarivallan aikaan, rosvosivat Suomelta Karjalan, Petsamon ja muita pienempiä alueita!!! (finlandia97, 24.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13560835#comment-78905263)
117. Olipas realistinen vastaus siitä, miten valtio eli puolueet vuoron perään hallituksissamme neljän vuoden periodilla rosvoavat meitä veronmaksajia. (elämäonselviytymistä, 27.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13563007#comment-78938491)
118. Nytkin on isot uhkat päällä, miten paljon rosvotaan ja minne sitten noita rosvottuja euroja levitellään. (elämäonselviytymistä, 27.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13563007#comment-78938491)
119. Ei olis mitään hätää maailmassa, jos rosvot ei rosvoaisi yhteiskuntien rahoja
omiin liiveihinsä. (ketkupeliä, 08.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13568951#comment-79084184)
120. Nimittäin rosvoaa yrityksille kansan loputkin rahat elvytyksillä. (tappiontie,
03.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13573190#comment-79022279)
121. -- köyhien kyykytys lähtee poliisilaitokselta siitä betoniseinän vierestä ,siellä ku
rosvotaan työkyky ja muut ominaisuudet ,niin on todella orpo olo (kokomustaon, 13.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13575086#comment79148786)
122. Alistaneet, rosvonneet ja orjuuttaneet. (HyväUsaKuriSeTepsii, 06.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13577790#comment-79047539)
123. USA on tosiaan vuosikymmenten ajan alistanut, orjuuttanut ja rosvonnut muita valtioita ympäri maailman. (USAonRoistovaltio, 06.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13577790#comment-79048223)
124. Mikä helkutin palkansaaja tuollainen yhteiskuntarosvosakki olettaa olevansa,
joka on yhteiskunnalta rosvonnut miljarditolkulla omien punaporvareiden
taskuun? (demutvalehteleetuonkin, 04.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13577930)
125. Sitten nämä viekkaat kiinalaiset ja intialaiset yhteistyökumppanit rosvoavat
markkinat itselleen ja tyhjentävät Suomen työstä ja mahdollisuuksista. (nytjärkikäteen, 06.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13580722)

126. Uutisissa oli jokin aika sitten, että ryssät rosvoavat esim. 1000 veneen perämoottoria suomalaisilta vuodessa. (PysyköötPOIS, 07.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13582646#comment-79068098)
127. Ja kaikkea muutakin tavaraa ne rosvoavat täältä. (PysyköötPOIS, 07.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13582646#comment-79068098)
128. on ”rosvottu” riistopolitiikalla valtion omaisuutta yksityiseen taskuun aivan
liian paljon piittaamatta oman valtion selviytymisestä nyky markkinatilanteesta, (älä-manipuloi-ei-, 09.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13582688#comment-79094261)
129. No kukapas tervepäinen se demarimaisiin tekoihin edes alkaisi, siis miten demut rosvoaa ja alistaa työläisiä, ja pyrkii pitämään maassamme kurjuutta yleisestikkin yllä, jotta punaporvarit saavat rellestää. (totuuttakehiin, 08.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13583400#comment-79077541)
130. SAK/Demut valehtelee muiden syyksi ne samat asiat, millä se itse rosvoaa yhteiskuntaa. (näinnäkeemonikin, 08.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13583629#comment-79079475)
131. Röyhkeästi rosvoavat työläisiä ja köyhiä. (näinnäkeemonikin, 08.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13583629#comment-79079475)
132. Suomeen on saatu uusi pelastaja Viitasaaren ZORRO taistelee kynsin hampain
köyhälistön puolesta ja rosvoaa kirkkoja öiseen aikaan. (ZorroTuleeOletkoValmis, 11.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13584732#comment79121232)
133. Jos ihmisillä olisi paljon ideoita rahan poiittamiseksi, se olisi tehty ajat sitten,
eikä kukaan rosvoaisi. (AntiikistaAstiMietitty, 10.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13585292#comment-79104114)
134. muistaako kukaan mistä se tuon Wahlroosin alkupääoma rosvottiin aikoinaan? (Late_Lapista1, 10.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13587327)
135. Kun rosvoaa kirkosta se ei ole kovin korkealla moraalilla varustettu. (Eiyhteisiätavaroita, 12.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13589139#comment79129985)
136. Rosvoavat vielä kehitysavunkin nimellä, ja jopa kirkon keräysvarojakin vetävät
liiviinsä kuten Hautalakin.. (Demarit, Vasemmistoliitto ja Vihreät) (enttententten, 12.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13590062#comment79129976)
137. Venäjä rosvosi Krimin, koska pelkäsi Sevastopolin laivastotukikohdasta muuten vaikeita neuvotteluja! (asidofilus, 06.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13424187#comment-77860698)
138. Puheillaan Brunila valmistelee suunnitelmallisesti sitä uutista, että köyhien
eläkeläisten rahat rosvotaan ja samalla väki jätetään kaduille mätänemään
porvareiden ryöväysinnon seurauksena. (sinnemeneeee, 11.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13590300#comment-79123245)

139. pankki (rahaeliitti) rosvosi sen itselleen myöhempiä aikoja varten. (NTesla
kunniaan, 09.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13040067#comment76650252)
140. Tokihan valtion tuet rosvoavat tuohon perustamisen, ja tietenkin varastavat
työläisiltä tulot verottamana vassukkademurosvojen liiveihin. (noin on todellisuus, 25.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13336164#comment77593242)
141. Kuka enemmän rosvoaa kuin tuo Venäjän Puutin, vaikka onkin kommari. (nokomukka, 06.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13342365#comment78230249)
142. Mehän olemme jo Kreikan tiellä, missä ökyrosvot sukulaisineen rosvoaa yhteiskuntaa omiin hoteisiinsa. (noinko on?, 30.10.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12826905#comment-72671673)
143. Niin, kumpi on rosvonnut kansaltaan miljardiomaisuuden, Putin vai Obama?
(tyhmälle trollille, 13.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13097907#comment-75070623)
144. Viranomaisetkin rosvoavat siitä helvetin kortista satasia. (oikein!, 14.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13100346#comment-75125871)
145. ketkä olivat ne 2 gagsteria, jotka omivat ja rosvosivat sen omenapuun, oliko
ne Eevan, eli akan suvun homppelipoikia, jotka alati pilluilevat siellä kulissien
takana - -toinen taitaa olla lääkäri ja toinen poliisi mikäli olen oiken asian ymmärtänyt (munaton-aatu, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13456201#comment-78116977)
146. Jos on elänyt omia mielitekojaan tyydyttäen eikä ole katsonut tarpeelliseksi
elää periaatteella kaikki sileäksi sekä siinä sivussa varmistanut loppuvuosiensa
tyydyttävän tason, niin en näe syytä miksi vielä tuon jälkeen pitäisi ruokkia verottajaa joka on rosvonnut osansa jo moneen kertaan. (roletaari, 26.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13615596#comment-79310760)
147. Mutta näin ei koko vanhuksen omaisuutta rosvottaisi kiskurihintaiseen hoitolaitokseen. (Tallelokero, 28.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13616765#comment-79330549)
148. Ryssä valmistelee massiivista hyökkäystä Itä-Ukrainaan saadakseen maayhteyden Krimin niemimaalle, jonka putler rosvosi Ukrainalta.. (ughugh,
28.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13619346#comment-79336474)
149. Herrat rosvosivat laillisesti kansallisvarallisuutta optiojärjestelyillä sitouttamisen nimissä ja Tuomioja siunasi järjestelyt. (Muistelija_, 29.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13620480)
150. Paskalakipisnismies rosvoaa kätyreineen mummojen mökit kun he eivät pysty
kustantamaan muutaman satasen eläkkeellään kymppitonnin hintaisia toimimattomia puhdistamoita. (Kirkkovene, 15.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13501401#comment-78783051)

LIITE 2. Ryöstää-aineisto
1.
Vuonna 1922 syntynyt rollaattorilla liikkunut mies ryöstettiin viime lauantaina iltapäivällä Helsingin Sörnäisissä. (Ulkomaalaiset.roistot, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13632056#comment-79520382)
2.
Yli 90-vuotias vanhus ryöstettiin Helsingin Sörnäisissä keskellä päivää. (Ulkomaalaiset.roistot, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13632056#comment-79520382)
3.
Vuonna 1936 syntyneeltä mieheltä ryöstettiin käteistä rahaa huhtikuun lopulla Lapinjärvellä. (Ulkomaalaiset.roistot, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13632056#comment-79520382)
4.
Kaksi naista ryösti 87-vuotiaan naisen Paimiossa toukokuun loppupuolella.
(Ulkomaalaiset.roistot, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13632056#comment-79520382)
5.
Keksityt viholliset, nationalistinen uho ovat vain kulisseja ja lopulta Venäjän
kansa ryöstetään ja lopuksi ajetaan sotaan, jossa ei voi muuta kuin hävitä.
(Kolehmainen, 06.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633452#comment-79449242)
6.
- sen sijaan että rahat ryöstettäisiin suomalaisilta lapsiperheiltä, suomalaisilta opiskelijoilta, suomalaisilta vamhuksilta... (leikkaustarve4miljardia,
07.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633678#comment-79460035)
7.
Jos jumalia ei olisi luotu, niin tuskinpa minkä muun nimiin oltaisiin koskaan
murhattu, kidutettu ja ryöstetty samassa mittakaavassa. (Anttitulijoensuuhun, 08.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633953#comment79466497)
8.
Matkailu on ryöstänyt omavastuiden ym muodossa miljoonia, nyt tulee kalliit pääsymaksut perästä. (Järjetöntä___, 29.6.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13667121#comment-79723729)
9.
Suomi on kertonut suhtautuvansa erittäin kriittisesti nuoriin maahanmuuttajiin jotka lähtevät lähi-itään ja liittyvät ns. isis-joukkoihin jotka koettavat estää mm. sitä että USA ryöstää Irakin öljyjä kurdiliittolaistensa kanssa. (Hiljaista.On, 05.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457591#comment79798769)
10. Ne kyllä ryöstävät ruuan toiselta ilman omantunnon syytöksiä. (Simelius,
11.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636829#comment-79511631)
11. Miesjoukko hakkasi pyörätuolilla liikkuvan nuorukaisen - jättivät maahan virumaan Pyörätuolilla liikkunut parikymppinen mies ryöstettiin Kaarinassa
Saaristo Open - festivaalialueen ulkopuolella lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello yhden aikaan. (Neljämiestähakkasi, 09.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638624)
12. Näiden lisäksi Kreikka ryöstää muuta Eurooppaa miljarditolkulla! (Hoksopoli,
09.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13639136)

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

Ainoa ilo on toivoa että rosmot ryöstäisi mahdollisimman paljon Euroopan
unioniin myönteisesti suhtautuvien asuntoja! (o_tempora_o_mores,
15.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13639136#comment-79548398)
Molemmat ryöstävät kauppiaita. (Mopomies_maalta, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648136#comment-79553529)
Hakkaat ja ryöstät varmaan vanhoja ihmisiä. (leena41, 09.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13574475#comment-79484796)
Ja nämä naivit ryöstetään eu globbaalli basaarissa........ (osaamispulaaon,
16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13640090#comment-79565884)
Romanikaupustelijat ryöstivät TAAS vanhuksen!! (myötävittuuntunu,
11.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13640289#comment-79503440)
mun mielipide on että nää narkkarit ja ne jotka hakkaat viattomia ja ryöstää
niin henkipois.. (skueulöpie, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13640407#comment-79632925)
Mustalaiset ryöstivät naapurin vanhan mummon aikoinaan, somalit raiskaavat, kuin julistaisivat sotaa suomen kansalle. (Eikunpaakaan, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12788445#comment-79663155)
Taas meitä Suomessa ryöstetään, suomalainen maan tapa. (hintaristiriita,
26.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642098#comment-79686221)
He olivat usein orjia, jotka oli ryöstetty Afrikasta tai Euroopasta Lähi-itään tai
Aasian valtakuntiin. (mummomuori, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642385#comment-79525267)
Kaarinassa Turun lähellä ryöstettiin 92v rollaattorivanhulselta rahat muutama reilu viikko sitten. (flkjhfds, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646966#comment-79544738)
5.6. ryöstettiin onnellisessa, maahanmuuttoystävällisessä Närpiössä rollaattorimummolta korvakorut. (kuinmyös, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646966#comment-79549348)
Vasurit onanoivat, kun suomalaisia vanhuksia ryöstetään. (Virkarikolliset,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646966#comment-79545389)
Kuolkoot pois suomalaiset firmat jotka ryöstävät meitä asiakaita! (Grande,
04.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13577164)
Kerjäläisnaiset ryösti 92-vuotiaan Kaarinassa. (älämenehalpaan, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643516#comment-79537735)
Mikä siinä on niin vaikeaa että median täytyy salata ryöstäjien henkilöllisyys
kun vanhuksia ryöstetään kodeissaan ja kadulla miltei päivittäin, eikö voi reilusti kirjoittaa että tekijät ovat kotimaisia tai ulkomaalaisia mustalaisia. (Karveliapina, 12.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643644)
Te hyysärit ette pidä rasismina sitä että mustalaiset ryöstävät valkolaisvanhuksia mutta saatte helvetillisen hepulin ja vetisen ripulin kun joku kritisoi
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tätä mustalaisten härskiä käyttäytymistä vanhuksia kohtaan. (Karveliapina,
12.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643644)
Taas jokaiseen päivään kuuluva yksittäinen kulttuurinrikastusuutinen, rullaattorilla liikkuva vanhus ryöstettiin väkivaltaisesti, nyt vuorostaan Raumalla. (HitsariKolvi, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643644#comment-79541791)
On jo Afrikkalaiset Suomea ja Eurooppaa jo niin paljon ryöstäneet ja hyödyntäneet, että on oikeus ja kohtuus että niitä ei enää yhtään päästetä Suomeen
loisimaan ja rötöstelemään :) (Bror-Erik, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643989#comment-79528143)
Koskaan ei valkoinen ihminen ole ryöstänyt minua. (entykkäämamuista,
13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644902#comment-79531408)
Minut ryöstettiin keskellä päivää. (entykkäämamuista, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644902#comment-79531408)
Verot ovat rahaa, jonka valtio ryöstää kansalaiseltaan tämän tuloista tai varallisuudesta. (Oikee_libertaari, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79713516)
Suomi kyllä menee alamäkeen sen takia, että valtio ryöstää niin ison osan
ihmisten ja firmojen ansioista vastikkeetta itselleen. (Oikee_libertaari,
28.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79713516)
Libertaarin näkökulmasta veron välttelijä ei ole väärintekijä, vaan valtio joka
ryöstää vastikkeetta ihmisen tuloja tai varallisuutta ja kutsuu sitä verotukseksi. (Oikee_libertaari, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79713516)
Kun valtio tehostaa toimiaan kultamunia munivan hanhen teurastamiseksi ja
ryöstää (verottaa) enemmän, firmat yleensä vastaavat tähän tehostamalla
toimintojaan. (Oikee_libertaari, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79713516)
Mutta kaikkein suurin riistäjä on valtio, joka ryöstää korvauksetta osan ihmisen tai yhteisön tulosta. (Oikee_libertaari, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79713656)
Verotus on oleellisesti valtion harjoittamaa ryöstöä, jossa se ryöstää osan
ihmisen tai yhteisön tulosta tai varallisuudesta omaan käyttöönsä. (Oikee_libertaari, 29.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644986#comment-79722778)
USA:ko sen Krimin ryösti itselleen? (SemmottisSe, 15:58,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646030#comment-79540479)
Mutta toinen tosiasuia on että länsimaat ryöstää kehitysmaiden luonnonvarat joskin niiden johtajien myötävaikutuksella, (missäneon, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646090#comment-79549739)
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Herrajestas mikä satojen miljoonien rahavirta ahvenanmaan mahtisuvuille
on Suomesta vuosikymmenien aikana RYÖSTETTY. (tarkkanäköinen,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646106#comment-79538534)
Suomea on ryöstetty koko ajan!!!!!!! (Suomea_ryöstetty---, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646106#comment-79540504)
Minä ryöstän sieltä kaiken ryöstettävän, rosvoan mitä on rosvottavissa. (ReijoRavintola, 14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646199)
Aamulla kasan jäähdyttyä tuli ja RYÖSTI ruumiit. (oikeitavekkuleita,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646202#comment-79545281)
Tapa ulkomaalaiset, odota ruumiin jäähtymistä ja sitten ryöstä se. (oikeitavekkuleita, 14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646202#comment79545281)
Törkeintä on että punikkien johto RYÖSTI tamperelaisten kullan&rahat ja
pakeni ne mukanaan pelkurimaisesti Venäjälle. (TerroristejaNeOli,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646202#comment-79540569)
Rollaattorilla liikkunut vanhus ryöstettiin Raumalla - poliisi kaipaa havaintoja
(korutont-on-kertoma, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646240)
Rollaattorin kanssa liikkunut iäkäs nainen ryöstettiin Raumalla lauantaiiltapäivällä. ((korutont-on-kertoma, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646240)
79-vuotias nainen ryöstettiin, kun hän meni rollaattorilla Ivarsin risteyksessä
Närpiön keskustassa. (Näinnärpiössä, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646240#comment-79540593)
jättäkää nää imatran kauppiaat ilman euroja ja etenkin BENSAN myyjät imatralla = HUOLTOASEMAT jotka RYÖSTÄVÄT rahat suomalaisilta, valittaen ettei
bensan myynti kannata Suomessa (verotonta, 23.4.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13558875)
Tällä instrumentilla valtio ryöstää itselleen osan kuluttajien tuloista ja/tai varallisuudesta. (Oikee_libertaari, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646346#comment-79553068)
Porilaiset hyysäriakat ja ukot (viherhönöt-bolsut-demarit) ovat innoissaan,
ulkomaalaiset mustalaishuorat ryöstivät Raumalaisen vanhuksen, ihanaa
ihanaa, koskahan meillä. (Manalanlautturi, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646374)
Nytkin ryöstetty ilmeisimmin tunnearvoinen kello. (Ryöstömurhakoseuraavana, 14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646410)
MTV3:n teksti-tv kertoo, että 86-vuotias, rollaattorilla kulkeva ryöstettiin tänään. (N-inja, 14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646498)
Ja ryöstävätkin: (Created, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646533#comment-79541292)
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mies ryösti liikkeen Kajaanissa jälleen mutakuono asialla. (opppii,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646608)
Saman ikäisen naisen 30-40-kymppiset romaninaiset ryöstivät aikanaan
naapurissani ja kyseinen ryöstetyksi tullut vanhus kuoli viikko siitä etiäpäin.
(ettänäääin, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646615#comment-79544443)
Käsiaseella varustautunut homomies on ryöstänyt Kuopion Tasavallankadulla sijaitsevan ruokaravintolan. (kamalaaon, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646806)
Ehkä tämä ihminen käveli ikkuinoiden päällä vedessä kuten taikurit, ehkä kivi
oli 2000 vuotta sitten pehmeämpää ja siksi siihen jäi Jeesuksen muodot, ehkä hänen ruumiinsa vain ryöstettiin... (evoluutiokofaktaahemmo,
21.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655936#comment-79619826)
31:9 Mutta israelilaiset ottivat vangiksi midianilaisten vaimot ja lapset ja
ryöstivät kaikki heidän juhtansa ja kaiken heidän karjansa ja kaiken heidän
tavaransa. (Herra-pelasti, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647282#comment-79546504)
Kautta historian vahvat ovat ryöstäneet alkuperäiskansojen maat. (historiaaa, 18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647298#comment79583450)
Amerikoissa ryöstivät valkoihoisten intiaanien maat. (historiaaa, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647298#comment-79583450)
Suomessa ruotsin hovin lähipiiri ja suosikkisuvut ryöstivät Suomessa maita ja
mantereita. (historiaaa, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647298#comment-79583450)
Mitä enemmän Hallitus jumaloi multimijonäärejä kasvottomia veronkiertäjärosvoja ja ryöstää vähäosaisilta niiden taskuihin, sitä todennäköisemmin ja
nopeammin Breivik iskee päättjiin. (ökyrosvot-verolle, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647322)
Rollaattorilla liikkunut vanhus ryöstettiin keskellä päivää (jjjjmkö,
15.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647420)
Rollaattorilla liikkunut 86-vuotias nainen ryöstettiin lauantaina keskellä päivää (jjjjmkö, 15.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647420)
17 vuotias tyttö ryöstetty, raiskattu ja tapettu, ja ruumis heitetty lietepaskaaltaaseen. (1244555, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647439#comment-79548865)
- Sinä varastat ihmisiä, ryöstät persoonallisuuden ns aivopesulla, teet heistä
Uskontojen uhrien tuki ry:n asiakkaita. (HenriPötvys, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647597#comment-79684659)
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Tuskin ryöstettiin, Tawjalla aina gorillat apuna - miksi keksit moista? (SalainenHaavesiko, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647667#comment-79549426)
Venäjä hajoaa pikkuvaltioihin eikä siihen mene enää kauan, Putinin syytä,
miksi ryösti Krimin? (vielävähänaikaa, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647815#comment-79551861)
Ei siinä mitään ryöstetty! (Perskele, 15.6.2015,
https://keskustelu.suomi24.fi/t/13647815#comment-79557031)
Niin, Hrustsev antoi Krimin Ukrainalle, kirjoitit aivan oikein, Hrustsev antoi
Krimin Ukrainalle, sitä ei rikollisesti ryöstetty, mutta nyt Venäjä rikollisesti
ryösti Krimin. (VastuuseenRikollisvaltio, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647815#comment-79556884)
Niin, Hrustsev antoi Krimin Ukrainalle, kirjoitit aivan oikein, Hrustsev antoi
Krimin Ukrainalle, sitä ei rikollisesti ryöstetty, mutta nyt Venäjä rikollisesti
ryösti Krimin. (VastuuseenRikollisvaltio, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647815#comment-79556884)
Sit kaiken lisäks raiskaa ryöstää mikään ei riitä. (somalit) (Vitunsomalit,
15.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648220)
Jos ryöstäisi yksityis yrittäjän kaupan somaliassa niin tekijä tapettas siihen
paikkaan. (enzo_k, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648314#comment-79570709)
EU mafioosot ryöstivät Euro maiden veronmaksajien rahat omille pankeilleen. (EUlaittomuudentilassa, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648460#comment-79594375)
Pousilla on aivot sillä se ryöstää veronmaksajien kaivot. (Kaivoaivo,
16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648504#comment-79558323)
Enkelinkin ryöstit, (outoa, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648638#comment-79628070)
Vaikka ne eivät sinua tai lastasi pahoinpitele, ryöstä tai raiskaa vielä, niin jokupäivä sekin saattaa olla edessä. (Taakantekijät, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13667769#comment-79720268)
Hei, laitetaan rasismi toisinpäin, eli idioottineekerit ryöstävät oikeita vaaleaihoisia ihmisiä rodun, ihonvärin ja uskonnon takia, ja kaikki mitä hyysärikristitty antaa vaikka väkisin on voitto allahille. (upix, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648882#comment-79563017)
Ensin ryöstetään Krimin öljy ja kaasuvarat ja sitten tukemalla, kouluttamalla
ja aseistamalla Itä-ukrainan rikollisjoukkoja on Itä-urainasta tehty pian elinkevton alue. (ninel2010, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13059330#comment-79598299)

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

91.

92.
93.

94.

95.

Tässä kuussa myös Kaarinassa ryöstettiin torilla 92v mieheltä rahat.
(lgkhgds, 16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649421#comment79562884)
aika huimia nää vihreät, kun haluavat risteytyä afrikkalaisten apinoitten
kanssa, jotka nussii kuolleet oravatkin ja ryöstävät vanhukset. (procentti,
17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650051#comment-79580343)
Käänny tai tuhoamma, ryöstämme, raiskaamme ja tapamme sinut ja rakkaat
läheisesi. (jwfacts, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651229#comment-79611407)
Heidän pienet lapsensa murskataan heidän silmäinsä edessä, heidän talonsa
ryöstetään, ja heidän vaimonsa raiskataan. (jwfacts, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651229#comment-79611407)
Mutta naiset, lapset ja karja ja kaikki, mitä kaupungissa on, kaikki, mitä sieltä
on saatavana saalista, ryöstä itsellesi, ja __nauti__ vihollisiltasi saatu saalis,
minkä Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. (jwfacts, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651229#comment-79620709)
USA hyökkäsi täysin perusteetta Irakiin ja ryöstää paraikaa Irakin öljyjä kurdiliitolaistensa suotuisalla avustuksella. (jnijinbgfcrxde, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651409)
Usa on tappanut ja ryöstänyt, enemmän siviileitä kuin Stalin Ja Hitler ja Pol
pot. (TotuudenAikakausi, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651409#comment-79577514)
Kysymyksessä on törkeä ryöstö, jossa rikas ryöstää köyhän. (Näkökulmaa,
18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651544#comment-79583502)
Kyllä, löysit sen pimeyden sydämmen, jolla Venäjän kansaa on ikiaikaisesti
aina hallittu ja johtajiensa toimesta ryöstetty. (Novostoliitto, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651679#comment-79579293)
Hengenravintoa vailla olivat jotkut muutkin olleet, kun olivat ryöstäneet eilen meidän lähikiosin ja tyhjentäneet kaikki tupakkahyllyt. (ent.siivoojaparka,
18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651963#comment-79587412)
EU:n kapitalistit ryöstivät vuosikausia kansaa. (natsipuhuupötyä, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13602142#comment-79625863)
Venäjä on aina ryöstäny mukaansa kaiken irtoavan ja yrittänyt hävittää
mahdollisimman paljon siitä lousta. (ninel2010, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652054#comment-79583223)
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan
ryöstä heitä minun kädestäni. (purje, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652160#comment-79600363)
Kiertolaisporukka ryöstänyt Savon mummuja ja pappoja (fartman,
18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652236)
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Tämän hetkisen tiedon mukaan Savossa liikkuu nyt poikkeuksellisen paljon
ulkomaalaisia pieniä porukoita, jotka varastavat tai ryöstävät jopa yksittäisten ihmisten päältä kukkaroja, käsilaukkuja ja lompakoita. (fartman,
18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652236)
Neljä tapausta joissa vanhus kauppareissulla tai sen jälkeen ryöstetty (huijaavat, 18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652438)
Tunnen paljon ulkomaalaisia ja heillä ei ole ongelmaa erottaa kansalaisuutta
ja etnistä taustaa toisistaan, muutama kehitysmaalainen vaihtelee mielipidettään miten milloinkin keskuteluissa mutta yhtäkaikki, mamut tuntuvat
olevan Einsteineja verattuna kantasuomalaiseen suvakki/hyysäriin joka haluaa niiiiiiiin kovasti uskoa omaan hyvyyteensä että ryöstää ja raiskaa mamun
oman etnisen taustan omalle hyvyysalttarille. (kjhjhkjk, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652492#comment-79594364)
Juuri tässä maailma kuitenkin vastustaa häntä lakkaamatta, estää häntä vaikuttamasta ja auttamasta ja siten ryöstää häneltä koko kunnian ja samalla
itseltäänkin kaiken ilon ja autuuden. (Sley, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652493)
Että rikkaat ryöstää köyhiltä, mutta jotakin toivoa sentään on jos kerta Jumala taivaassa on nähnyt epätoivoisten hätää, niinkuin tuossa Avoimessa kirjeessä sanotaan? (yksi-vaan-köyhä, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13652990#comment-79609772)
JOTKA JOKA PÄIVÄ RYÖSTÄVÄT AFRIKKAA TYHJÄKSI (Halla-ahon_äänestäjä,
18.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13653062#comment-79591223)
Kyllä sinä olet kanttura ne rahas saanut kelalta ja ryöstit ukkosi jo aikaa sitten. (sinäkanttura, 29.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13653348#comment-79731669)
Tottakai pitää nyt auttaa niitä jitka ovat syyttömästi joutuneet vaikeuksiin
kun heiltä on ryöstetty kaikki jopa 570% koroilla jotka EU antoi kupata Kreikalta. (näinpäin, 23.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13653510#comment-79642320)
Ei sen enempää, loput ryöstää kauppa. (ravenlored, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13588126#comment-79602352)
Vanhuksia ryöstetään, kiitos schengen. (P.a.s.k.a.a.riittää, 27.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13668412#comment-79704571)
Saksa ei maksanut sotakorvauksia koska se ryöstettiin putin puhtaaksi valtaajien toimesta. (owyhgoiwogy, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13667971#comment-79709829)
Olisiko pitänyt ilmoittaa listahinta, jotta tietäisimme, minkä rahan pankki
ryösti itselleen ja olisiko pankin pitänyt antaa totuudenmukainen vastaus kysyttäessä? (Kainuussa, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13654728)

108. 1990 lamassa ryöstivät melkein kaiken, siitä asti olen varautunut siihen ettei
se minun kohdalla pysty enää toteutumaan, ja joiltain osin olen turvassa tältä ´2015 alkavassa lamassa, jossa viedään samoin menetelmin kansan ostovoima, palkat alas ja suur työttömyys on tulossa, eläkeläisiltä, lapsilta, sairailta otetaan kysymättä hyvinvointia pois. (mustahevonen, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13654776#comment-79611161)
109. Hyökkääjät olivat riisuneet paikan päällä kuolleet henkilöt ja ryöstäneet baarista 10 000 pesoa eli noin 580 euroa. (olen_varoittanut, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655309)
110. Eli ryöstää ja kiduttaa omaa kansaansa. (Pohjois-Korea) (Faktat_Kehiin,
20.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655327)
111. suomi on ryöstetty lailisesti muutamien oikeusmistereitten avusteuksella,
(se-on-loppu-nyt-, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655411#comment-79608838)
112. Ilman Putinin toimia, Venäjä olisi ryöstetty usan juutalaisten toimesta totaalisesti. (EIhaagille, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655522#comment-79612418)
113. Vanhuksiakin ryöstetään suomessa tosi paljon. (RikollisetAtomeiksi,
28.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655583#comment-79715968)
114. Tukkija miljoonia, vaikka ne on ensin ryöstetty köyhiltä Suomesta, kierättäen. (avokätunen, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655712#comment-79612898)
115. Näitä sekopäitä syntyy aina vaan lisää jotka katsovat velvollisuudekseen orjuuttaa ja ruoskia köyhempiä sen jälkeen kun ovat ryöstäneet niiltä kaiken.
(sensanoit, 03.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13674052#comment79775182)
116. Ryöstäkää köyhiltä lisää tukiaisiin! (veronkiertoa, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655712#comment-79612682)
117. Käsilaukku ryöstettiin - sivullinen pelasti (poliiseja.katukuvaan, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655797)
118. Ryöstetään kaupungin verorahat! (Jättirötös, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655797#comment-79627495)
119. Kuules tuon ajan sotilaan palkka oli käytännössä juuri sitä samaa, mitä noilla
viestisi kasakoillakin: palkka oli se, mitä sait taistelussa saaliiksi tai ryöstit
ympäristöstäsi siviileiltä. (palkkana-ryöstö, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656926#comment-79695414)
120. Hän vie sen tavaran paljouden, saa sen saaliit, ryöstää sen ryöstökset: se on
oleva hänen sotajoukkojensa palkka. (JarmoEklund, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657261#comment-79623450)
121. Joskus saa pelätä kadulla, että ryöstävät minut. (Perä-a-ukko, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657493#comment-79624800)

122. Miekka sen aarteiden kimppuun, ja ne ryöstetään! (KristusvastaanBabylon,
22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657679#comment-79634222)
123. Sitten itkee pitkin kyliä että kuinka hän ei saa nähdä lapsenlapsiaa ja kuinka
häneltä on ryöstetty lapsenlapset jne. Ja kuinka hänen poikansa ei osaa tehdä oikeita valintoja! (laru176, 27.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13668704)
124. Ja jos oman maan kansalaiset ion ryöstetty kuoliaaksi, aletaan ryöstämään
toisen maan kansalaisia. (Niinpäniin---, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657755#comment-79627031)
125. Vaan mitä tekee fenno: ensin ryöstää alkuperäisasukkaiden maat ja sitten
kun kaikki on Suomessa niin hyvin kuin vain olla voi, ruikuttaa, kun ei saanut
sitä ja tätä, ja kielitaitokin jäi hepposeksi, kun piti ruotsia opiskella! (ruikutiruu, 22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657794#comment79634454)
126. Kela saa pitää ilomielin saastaiset rahansa, jotka rikollisin näytöin on ryöstänyt MLH:lta. (asiaa-on, 23.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658579#comment-79641015)
127. Kapitalistit ryöstävät täten valtiolle kuuluvia varoja. (gmill, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658698#comment-79637715)
128. Venäjä ryöstää, tappaa ja vakoilee naapureitaan eli puukkoa tulee selkään.
(punikkija7kääpiötä, 22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13659286)
129. roistot ryöstää rikkailta. (2222222222222, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13594126#comment-79581434)
130. Ne ovat täysin epäisänmaallisia ja koko ajan ryöstäneet ja vahingoittaneet
Suomea hyvin vakavalla tavalla. (suuomitakas, 23.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13660021#comment-79643543)
131. Tuo on sitä ikävää muiden ihmisten hyväksikäyttöä kuten tuo EKPn ja Suomen hallitusten elvytys joka ryöstää minut putipuhtaaksi kaikesta. (jäitälätsään, 24.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13660258#comment79659227)
132. Nuo Kela-Kuninkaan Hovipalvelijat, jotka RYÖSTIVÄT kansalaiselta tämän
lainmukaiseen sv-päivärahaetuuden - ja jonka RIKOKSET ryhtyi tämä käräjätuomari Markku Laine siunaamaan ja maton alle lakaisemaan... (ASIAA-on---,
24.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13660752#comment-79661829)
133. Siitä huolimatta että jenkit ja ryssät raiskasivat ja ryöstivät Saksan putipuhtaaksi, Saksasta nousi eurooppalainen talousmahti. (ipgpigpigiuiuiu,
05.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13660852#comment-79795876)
134. Joskus aikoinaan uutisoitiin jostain tapauksesta, kun vanha mies oli ryöstetty
ja raiskattu anaaliin muistaakseni pullolla ... (Vihainentäti, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13660900#comment-79654364)

135. Verotuksessa valtio siis ryöstää osan ihmisen tuloista ja antaa sen omille
suosikkiryhmilleen, veronsaajille, isoina köntteinä. (Oikee_libertaari,
25.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13661689#comment-79677049)
136. Lehtien mukaan ”ei”-puolen joukko ryösti ruokakaupan eilen. (VaarallistaMenoa, 04.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13674958#comment79789044)
137. Tämä on verotuksen ehdoton edellytys, sillä ei ole mitään järkeä että valtio
ryöstäisi ihmisiltä rahaa vain antaakseen sen samansuuruisena takaisin. (Oikee_libertaari, 25.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13661689#comment-79677049)
138. Prohvetta muhattmad oli rikollinen joka alisti naisii ja ryösti karavaania, täys
rosvo raiskaaja. (ukintyttö, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13661974#comment-79658512)
139. 95-vuotias nainen ryöstettiin autotallissa - Teot todella röyhkeitä (iiifrg,
24.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13662015)
140. Nimittäin perintäfirmojen toiminta usein tosiaan laillisesti ryöstää ihmisen ja
ajaa pahaan ahdinkoon, mikä ei ole Suomelle hyväksi. (Tulta, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13662124#comment-79660445)
141. Olette somalien puolella niin kauan kunnes ne ryöstävät teidät. (Hitlerinopit, 25.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13662517#comment79680495)
142. Somalit raiskaa, ryöstää ja pahoinpitelee ilman rangaistuksia, koska fasistit/rasistit/natsistit kommentoi netissä rumasti niiden rikoksia. (I-C,
25.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13663421#comment-79672356)
143. Länsimaiden eliitti ryöstää itselleen leijonanosan, jota sitten solidaarinen
palkansaajajoukko omista tuloistaan koettaa paikata! (dffrffffffcc,
29.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13664028#comment-79729162)
144. Ei missään tapauksessa maahanmuuttajia kuhmoon, ryöstävät kuitenkin
perheeni ja omaisuuteni. (Kuhmolainen, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13664389#comment-79692601)
145. Mahtaakohan vastuunkantajia löytyä sitten kun ihmetellään miten taksit rahastavat ja ryöstävät. (Luovotetaanvaan, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13664673#comment-79695625)
146. Kaikki kyllä viedään ja ryöstetään, mutta takaisin ei saada mitään! (verojenmaksu, 05.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13469257)
147. Me suomalaiset ei tietenkään HYVÄLLÄ muistella puolipakolla solmittua sopimusta, eikä varsinkaan pakolla solmittua ns. RAUHAN-sopimusta, vaan
muistutetaan kuilun pohjalla oleville R Y S S I L L E, miten NE ryöstivät Suomelta Karjalan + muut alueet ja vaativat vielä sotakorvauksetkin! (SeAvarakatseinen, 05.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13469327)

148. Saatte uskoa että kaikki tähän saakka rauhalliset kerrostaloalueet muuttuvat
lähivuosina ghetoiksi lautasantenneineen (Al-jazeera) ja suomalaisnaiset
raiskataan ikään katsomatta ja yksinäiset miehet ryöstetään - ja vanhuksemme toki myös. (Finnmanni, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13666160#comment-79688742)
149. ja ryöstää seinältä kanteleen (SuomenVapaussota1918, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13666878#comment-79693163)
150. Särkänniemeen matkailu se vasta ryöstääkin ja Helsinkiin. (Matkailu.ryöstää,
27.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13667121#comment-79696675)

LIITE 3. Ryövätä-aineisto
1. Kaupat kuten S ja K ryhmä ovat monopoliasemassa, samoin kuin Atria ja HK
ryöväävät tuottajia. (10v ilman sikoja, 13.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13304652)
2. Ryövännyt rahaa lähetysjärjestöltään ja istunut linnassa sen takia. (NiinNeHimotVie, 09.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636553#comment79483757)
3. dyykkaa roskista tai ryövää jonkun mummon käsilaukku? (japotkisitä,
22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655198#comment-79630669)
4. Sitten oletkin mennyttä ja rahasi ryövätään törkeästi! (Liiantuttu, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13090584#comment-79663593)
5. Hän hyväksyy lapset ja niiden asumisen kanssaan, se tuskin on hänelle se ongelma, mutta hän ei halua, että häneltä ryövätään kaikki rahat niiden takia.
(childreeeeen, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657946#comment-79631181)
6. Rikkaat ryöväsivät julkista omaisutta kuten Venäjällä 1990 luvulla. (s.partacus,
29.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658856#comment-79722782)
7. Putin ei ole ryövännyt mitään kansalta vai oletteko jossain nähneet todisteita?
(VBgeneral, 28.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13669230#comment79716650)
8. Isis on rikas yhteisö, koska se on ryövännyt laajoja alueita, joiden varat se totta
kai on ominut. (Rauhan.uskonto, 30.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13596170#comment-79746727)
9. Pakkosyötätte tätä palvelua vaikka minulla on juuri kuollut isä ja siihen tarvitsen tuon 12,95e ja silti vaan ryöväätte... (sinkkum88, 26.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13666655)
10. Kyllä ne saiturit ja kitupiikit tunnetaan, perunamaat ryövätään ja raparperit
ryöstetään. (Horsti, 29.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13670577#comment-79721795)
11. Uuudet keinottelijat ryöväsivät kaatuneiden ja toimivienkin yritysten omaisuuksia veronmaksajien varoilla. (isla_fani, 30.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13670801#comment-79736019)
12. sen sss-kopla ryövää muita reittejä moninkertasesti omiin taskuihin ... (vehvevevd, 29.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13671696#comment79732736)
13. Rosvojoukkiot miehitti Krimin ja ilmoitti että ei makseta enää vuokraa koska me
ryöväsimme kämpän! (Rosvojoukkiot---, 04.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13679639#comment-79793846)
14. Päämääräni tilitoimistoyrittäjänä on minimoida yrityksen ja omistajan maksamat verot, sillä ilman yrityksiä Suomi ei pyöri ja mielestäni julkishallinto ryövää
jo nyt aivan liikaa varsinkin pienyrittäjiltä, joilla ei ole mahdollista käyttää ulko-

maalaisia väliyhtiöitä verosuunnitteluunsa. (Yrittäjän ystävä, 26.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11446310#comment-75783933)
15. Saksalaiset itsehän esim. Belgiassa ryöväsivät ihmisten asunnoista jopa huonekalutkin ja kaatoivat lähtiessään hedelmäpuut eikä siinä kyselty onko se häpeällistä belgialaisten mielestä. (sakuosaaryöstää, 25.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13580168#comment-79292798)
16. AY SDP:n tuella ryövää jäsenistöäänkin perimällä huippuvuokria omistamistaan
(VVO, SATO) asuinkiinteistöistä. (AY-pisnekset, 24.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13551794#comment-78900726)
17. Nyt hän on pakolainen joka ei halua kantaa vastuuta niistä idiooteista joilta on
ryövännyt noin 25 vuotta miljardinsa. (Köyhät-kyykkyyn, 04.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13631182#comment-79426185
18. Narsisti on tunnevaras, joka ryövää tunnepankkisi. (Kukaan_ei_voi, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457759#comment-78121661)
19. Jaalan Sale kaksi kertaa ryövätty eli kun kävin kaupassa oudon näköistä porukkaa katseli hälytys laitteita ja ym. (Nurkkakamari poika, 13.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12855504#comment-73396587)
20. kaupat ryövättäisiin, samoin yksityiskodit ja kaduilla hakattaisiin sattumanvaraisesti kansalaisia (Mitäs luulet?, 31.08.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12455700#comment-69619485)
21. Paholainen on Naton vastainen rikollinen, joka ilkkuen ryövää pilaamaansa aluetta ja pystyttää teurastaja murhaaja Leninille kuvottavan patsaan tukemaan
jatkuvia niskalaukauksia ja jatkuvaa sairasta miehitystä pirullisuudessa. (Vapaussota1918NatoLänttä, 16.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12869271#comment-78351914
22. Suomi kuului 600 vuotta Ruotsiin ennen kuin kuin ryssät vääryydellä ja viekkaudella valtasivat ja ryöväsivät Suomen itselleen 1809. (..., 29.03.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12150808#comment-66988576)
23. Ray on yhtiö, joka sikamaisesti ryövää pelaajien rahat. (Hajalle koneet,
08.07.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12350470#comment-68737217)
24. Eikä minuakan ole hiekka nielaissut tai Al Qaida ryövännyt. (Ali-Baba,
14.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13413760#comment-77957484)
25. Oliko masu pipi, paloitteko, polttiko meduusa, ryöväsikö huijari, oliko suuria
aaltoja vaiko oliko vatsalla seesteistä aikaa ja kielellä vesi, tuliko kaunis tani, oliko meri Bangtaolla seesteinen ja uiminen meressä nautinto, rahat tallessa koko
reissun jne. Huone tai melu eivät ole suurimmat harmeja minulla koskaan. :)
(suuntana Bangtao, 19.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12892161#comment-77267724)
26. Ilkkuen huligaani ryövää maailmaa. (Itsestäänselvää Nato, 09.06.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11061945#comment-68242155)

27. On itsestään selvää haluta vapauttaa koko barbaarien hävittämä ja raiskaama
Karjala, jota ilkkuen vainolainen ryövää. (Kyllä Natoon, 06.06.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11061945#comment-68190473)
28. Miten sillä muorilla on moraalia esiintyä tuolla kaupunginvaltuustossa, kun on
ryövännyt Tornion kaupungin rahoja - moraaliton muori - pitäisi painua sinne
mistä on tullutkin! (nenänen, 06.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13421866#comment-78646510)
29. Oligarkit ryöväsivät kansantalouden perusteellisemmin kuin Venäjällä tai Gerogiassa. (rauhantie, 06.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13422943#comment-77868525)
30. Vaparit perivät lisämaksuksi marras-huhtikuussa 150 ja toimistomaksuakin ryövätään vielä 65. (vapaririistäjät, 09.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13429761)
31. Seinäjoki on ryövännyt ympäröivää kaakuntaa surutta ja yrittää nyt viedä tuhkatkin pesästä tyrkyttämällä väen väkisin kuntaliitosvouhotustaan ympäristökunnille, muka yhteisen edun nimissä. (joopajajoo, 19.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13431195#comment-78019709)
32. Microsoft ryövää ihmisiä kun se windows pakkomyydään pc:n mukana.
(en_maksa, 05.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13467044#comment78211556)
33. Maaseudulla sota-alueilla sotilaamme ryöväsivät, tuhosivat lähes kaikki maatilat, söivät karjan jne. purkivat jopa puutalot että saivat kaminat lämpimiksi.
(Lohdutonta, 11.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13431367#comment77924991)
34. Eli Suomi on ryövännyt maita Venäjältä. (WTiltuvisertää, 04.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13468064#comment-78202859)
35. pysäköinti ei ryöväisi puolta vähästä pihamaasta (tyhmis, 19.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13440395#comment-78022370)
36. Yhdessä terro-ristijoukkionsa kans-sa Muhammad ryöväsi ja tuhosi eimuslimien ka-ra-vaa-ne-ja, keitaita ja kyliä sekä raiskasi naisia ja otti orjiksi
kaikki, joi-ta ei surmattu suoralta kädeltä, ja kaikki tämä tapahtui Allahin nimissä. (jaa-a-, 22.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13445125#comment78056750)
37. Entä jos antaisit kaikkien kukkien kukkia, eiväthän he sinulta sitä koulutuspaikkaa ole ryövänneet? (bokorm, 27.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13446223#comment-78126912)
38. Ilkkuen maailman historian julmin rikollinen teurastaja ryövää välistä aluetta.
(Jumalan Tahto Hyvää, 19.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13185915#comment-77247018)
39. Et juuri lastasi rakasta jos kaiken ryöväät. (Turha jupista vastaa, 14.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12995088#comment-75174315)

40. Siksi on huomionarvoista, että eräät tunnetuimmat Siitoimesta kertovat elokuvat, lyhytelokuva Vaaran merkki (1978), kohudokumentti Sieg Heil Suomi
(1994) ja ruotsalainen dokumentti Båtresan, jonka show’n Siitoin ryövää kuin
varkain, on tehty juuri tällaisina murrosaikoina. (Leffa-arviot, 23.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13453017)
41. Tinkinminen ja sen hauskuus on vanhaa kansankulttuuria, jossa ovelammat
vuorostaan ovat valtaan päästessään korruption keinoin, ryövänneet yksinkertaisia talonpoikia surutta. (sinisirkkuek, 24.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13454875#comment-78097409)
42. Hitler ja kansallissosialistit Saksassa ryöväsivät juutalaisten omaisuutta, mutta
Putiniinan hallinto ryövää kenet tahansa, kuten dokumentista kävi hyvin selville. (VenäjäSaartoon, 25.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13455613)
43. Hitler ja kansallissosialistit Saksassa ryöväsivät juutalaisten omaisuutta, mutta
Putiniinan hallinto ryövää kenet tahansa, kuten dokumentista kävi hyvin selville. (VenäjäSaartoon, 25.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13455613)
44. Venäläinen totuus on nykyvenäjän fasistihallinnon malli ryövätään tasaisesti
rikkailta ja köyhiltä (VaroRosvoja, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457088#comment-78117105)
45. Niiltä joiden maat ja metsät on ryövätty teidenrakennuksen ym alta.. (Käyppä_kysymässä, 27.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457430#comment-78128640)
46. Pankit ryöväsit valtiovaltamme siunauksella minulta ja monelta muulta yrittäjältä kaiken eikä edes sekään riittänyt, kynsienkin alta olisi vielä pitänyt kaivaa
mullat esiin. (EX-YRITTÄJÄ, 27.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457430#comment-78125359)
47. Turha jeesustella venäläisellä taloudella kun Suomessakin monopolikapitalistit
ryöväävät ihmisten rahat törkeästi. (kjsgf, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457458)
48. Hirvittävä kohtalo äidillä jonka koti ryövättiin kremlin tuella ja oikeuslaitoksen
nimissä toimivat rikolliset järjestivät pitkän linnareissun kun puolusti perhettään, miten tulikaan mieleen stalinin ajat (StopRajalle, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457496#comment-78116507)
49. Järkyttävä kohtalo äidillä joka pistettiin linnaan ja koti ryövättiin Kremlin tuella
(FasistitVallassa, 26.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13457631#comment-78116440)
50. Kotini on ryövätty kerran viikossa viimeisen kahdeksantoista vuoden ajan, Luukanen-Kilde sanoo vakavana. (HeiHaloota, 08.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13458545#comment-78256228)
51. Hua Hinissä tuntui, kuin rosvot olisivat meidät ryövänneet, hinnat olivat tuplat,
verrattuna Pattayaan. (Pattayan_ystävät, 06.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13459752#comment-78228611)

52. Suomea ryövättiin ja tuhottiin ruotsalaisten toimesta vuosisatojen ajan, joten
ei ihme että kansaltamme puuttuu tuntemus omasta historiastamme. (fenni,
28.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13460550#comment-78140439)
53. Ei investoida sinne yrityksii, ei perustaa yritystään sinne, ei ostaa Karjalasta
omaa tonttiaan ja kiinteistöään takaisin, korjata sitä omalla kustannuksellaan,
koska kaikki ryövätään viranomaisten taholta (EikannataMennäSinne,
28.02.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13461012#comment-78142522)
54. Siellähän on ryövätty kaikki kansan omaisuus muutamalle harvalle.
(P.Rothovius, 01.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13462617#comment78159688)
55. ei enää pisaa että ryövätään autossa taksa. (setelit, 04.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13467750#comment-78196270)
56. Niiden avulla je ryöväävät viimeistkin rahat kansalaisilta. (Ukraina-, 12.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13481855#comment-78307576)
57. Moskova ja Pietari, Putinin ja Oligarkien vanavedessä ovat ryövänneet tasavaltojen luonnonrikkaudet, ja alkuperäiskansat köyhtyneet ja kuolleet pois. (hitsiniekka, 13.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13482994)
58. Miten tätä asiaa auttaa se, että länsimaissa vedet ryöväisi joku monikansallinen
elintarvikeyhtiö? (onsesetä, 13.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13483298#comment-78317552)
59. yhtiöt omistaisivat veden jota jatkossa vietäisiin veronmaksajien tuella kehitysmaihin ja yksityiset ryöväisivät voiton. (Monikansalliset, 13.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13483298#comment-78317624)
60. #”EU ei ole hyökännyt suvereeniin naapurimaahan (USA Vietnamissa) ja tai
ryövännyt keneltäkään maa-alueita (USA:n eteläosat Espanjalta), ei Euroopan
unioni ole estämässä Ukrainaa (entä Kreikka? (Lännen miehet, 22.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12777642#comment-75603375)
61. Hyvä kommentti, en usko rehellisyyteen ja tietysti on mahdollista että tehtaiden laitteita on ryövätty. (Satusedän tarinat, 28.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13001583#comment-74270256)
62. Putin ryöväsi Krimin ja Ukrainan haluaa ryöstää seuraavaksi. (tellmeall,
23.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13499054#comment-78446316)
63. Venäjä on lähtenyt väkivalloin muuttamaan Euroopan rajoja ja ryövännyt Krimin. (näinseon1, 22.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13499513)
64. Saksa ryöväsi kaikki elintarvikkeet, öljyä jne NL:sta. (Venäläisistä...., 29.08.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12451506#comment-69577379)
65. NL/Venäjä ryöväsi maa-alueita kuten Karjalan, Sallan ja Petsamon, mutta antois
entään pienen tukikohdan takaisin! (PöljänPuheita, 24.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13501810#comment-78463246)

66. Oligarkkikomppania on ryövännyt menneen Neukkulan rahat ja omaisuudet ja
jakanut ne pienen mafiakoplan keskuudessa. (ryssäkapitalismia, 24.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13502488#comment-78462265)
67. Eurooppalaiset valtiot ovat ryöstäneet ja ryövänneet kehitysmaita aiemmin
historiassa. (Onnen-lahjat-tasan, 24.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13503128)
68. Sossuvirkailijoita ei kenenkään tarvitse syyttää, mutta kyllä siihenkin koulutukseen voisi valita sosiaalisesti älykkkäitä, jotka työskentelevät asiakkaidensa
edun eteen, eikä siten että jos sossun asiakkaalta ryövätään tämän oman sukulaisen tälle antama tuhat euroa sossun kassaan eväten lakisääteisen summan
minimitoimeentuloa ja kun sossuasiakas kysyy, että ”eläisitkö itse tällä summalla?” (dfkhfgidfyug, 25.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13503197#comment-78475078)
69. ja solvaa ja ryövää suomenkielistä väestöä aivan raivona.... (klassssss,
24.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13503285#comment-78468298)
70. SDP on RKP:n korruptoitunut huora, joka sortaa ja ryövää systemaattisesti
suomenkielistä väestöä. (varokaavimein, 25.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13504305#comment-78475406)
71. Se ilkkuen ryövää neron Kiinan ja Euroopan väliä. (Kiina ja Formulat,
17.04.2013, http://keskustelu.suomi24.fi/t/11408757#comment-61108732)
72. Koskaan ei ole minua ryövätty, kaverini kylläkin holtittoman käyttäytymisen
seurauksena. (Toluca, 31.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13244661#comment-78561055)
73. Kun jossain juorutaan, tehdään väärikäytöstä, panetellaan, käytetään heikkoja
hyväksi ja ryövätään, tapetaan niin usein taustalta löytyy uskovaisia. (tyhmiäootta, 02.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13511846#comment78598267)
74. Ja miksi kysyäkään, samalla lailla keskusta ryövää Suomea kun kokoomuskin.
(ei_toivoa, 30.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13513327#comment78546915)
75. Neste Oil ryövää kaikki. (Juhanatuppurainen, 05.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13524820#comment-78636721)
76. Nyt tämä kristikunta eli Babylon on rakentanut itselleen omia temppeleitään eli
kirkkojaan ja seurakuntiaan, jonka temppelin piti olla jo maahan hajotettu ja
ovat näin ryövänneet itselleen Jeesukselle kuuluvan kunnian Lunastajana ja Pelastajana. (kerettiläinen--, 06.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13525365#comment-78643377)
77. Tällaiseksi Suomi on mennyt kun maata on hallittu SDP:n johdolla vuosikymmeniä ja ryövätty yrittäjiä. (haistakaahuilu, 06.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13526367#comment-78648891)

78. Ryssät tulevat jossain kohtaa tajuamaan,. että botox-putin on ryövännyt valtion
sekä ihmisen rahat. (azov_rage, 08.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13528415#comment-78682758)
79. Afrikkahan on tunnetusti täynnä Suomen entisiä siirtomaita, joita mekin rikkaat
Parkanolaiset kapitalistisiat olemme ryövänneet. (Ulla_R_Huuli, 08.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13529107#comment-78682383)
80. Tarkoittaa, että jatkossakin ryövää Suomen rahat. (ryösyö, 09.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13531018#comment-78691827)
81. Kylmä totuus on, että kokoomus ryöväsi jälleen kerran Suomen.. (raprap,
09.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13531770#comment-78692241)
82. Oletko tietämätön vai näytteletkö vain tietämätöntä siitä, miten adventtikirkon
jehut ryöväsivät Oskar Salosen säätiön ? (OskarSalosensäätiö, 09.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13531856#comment-78695830)
83. Putin ja hänen lähipiirinsä on ryövännyt venäjän valtion varat ja kansa näkee
nälkää kun Putin ja hänen koiransa elävät yltäkylläisyydessä! (azov_rage,
09.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13531945#comment-78693850)
84. Ryöväsivät ja puukottivat alinomaan. (On se raaka, 19.10.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12748986#comment-72068553)
85. Kun huomattavasti yli puolenmiljoonan ei sosialisti työtekijän rahat ryövätään
pelkisteen sosialistien taskuihin, niin kyllä jossain mättää ja pahasti. (nousossu,
12.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13535587#comment-78733664)
86. Ja kun rahat on jo nyt joko ryövätty tai lahjoitettu Kreikkaa rahoittaneille pankeille, ei meille jää kuin luu käteen. (tulevaisuus-, 13.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13539584)
87. Viranomaisepäilyjen mukaan sivustolle ryövättiin kuvia myös murtautumalla
uhrien tietokoneille ja kuviin liitettiin niissä esiintyvien nimi- ja henkilötietoja.
(Suljetaan tämäkin, 15.09.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12491057#comment-70283477)
88. Hallitushan ryövää rahaa ja sijoittaa ne veroparatiisiin ja sitten lähdetään karkuun brysseliin, eikä jäädä niitä omia paskoja haistelemaan. (asdfggsdhgf,
02.12.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13004847#comment-74485833)
89. Ja kokoomus ryövää kaikilta duunareilta eikä anna mitään. (ViisasUkko,
15.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13544686)
90. Odottakaapa vaan kun Sergeit, Olgat ja Sashat hoksaavat että miten heitä on
Putinin taholta huijattu ja ryövätty niin siinä alkaa päitä tippua... (2plus13,
22.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13557571#comment-78882104)
91. Oligarkki Latsis ryöväsi näin Ateenasta välikäsien kautta suuria maa-alueita.
(epikuro, 24.04.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13561330#comment78909222)

92. Eurooppalaiset vallat eivät kehittäneet siirtomaitaan vaan ryöväsivät niitä. (historian_perintöä, 25.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13562372#comment-78914952)
93. Oletteko ajatelleet, että kun polttoaineveroja ryövätään, niin ne ryövätään harvemman asutuksen ihmisiltä. (Ajatelkaapavaan, 27.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13565282)
94. Oletteko ajatelleet, että kun polttoaineveroja ryövätään, niin ne ryövätään harvemman asutuksen ihmisiltä. (Ajatelkaapavaan, 27.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13565282)
95. Kuka toisi valoa Pietarin katulapsille ja miljoonille köyhille, joiden varallisuuden
fasistihallinto oligarkkeineen on ryövännyt? (Putlersika, 28.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13567236#comment-78950629)
96. Meille Kustaa Vaasa määräsi luterilaisen uskon ja samalla ryöväsi valtion kassaan kaiken katolisen kirkon omaisuuden. (hyväpäätös, 02.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13573811#comment-79000971)
97. Mitäs aiot tehdä oraville, jotka ryöväävät pesistä munat? (kurrestaviis,
04.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13574357#comment-79033876)
98. Koskas ne suomilaiset ryöväsivätkään tämän maan saamelaisilta...? (origino,
06.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13581018#comment-79056948)
99. Orimattilan koohot lupasi 150tuhatta ja siitäkin puolet ryövättiin leikkipuistoon. (tollojaollaan, 07.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13583192#comment-79072977)
100. Ruotsi tai EU ei ole Suomea ryövännyt. (mitähapannaama, 09.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13585561#comment-79093141)
101. Xathar, katsohan maailma on täynnä mitä ihmeellisempiä asioita eli kusetuksia, joita ovat tehneet ökyrikkaat, teollisuus, poliitikot ym, jotka tahtovat saada sitä valuuttaa, joilla tehdä omat elämänsä mukavaksi ja ainutlaatuiseksi,
riistämällä, kenotteluilla ja suoranaisella vallalla (jonka ovat joskus ryövänneet tavalla, toisella). (NTesla kunniaan, 09.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13040067#comment-76650252)
102. Ne ryövää kaikki, ehkä väestöstä 5% on kunnollisia ja asiallisia. (Näin,
07.02.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12041012#comment-66072654)
103. Sitten ryöväsi Venäjän varoja laivatilauksesta, jonka Venäjä oli hyvän hyvyyttään tehnyt. (Abraham, 21.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13357818)
104. Kyllä Turkin matkoille tulee hintaa, kun ryöväävät vielä puheluistakin.. (iso
lasku, 17.06.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12313472)
105. Sitä paitsi millä ihmeellä luterilaiset teille maksaisivat, kun sinne on tulossa
joukko, joka ryövää ne joka tapauksessa luterilaisilta? (ahdasmielisiä,
28.03.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13104051#comment-78514072)
106. Suomen ev.lut. kirkkokunta ja valtio, jotka ne myös ryöväsivät. (L.-Maria,
20.12.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13104051#comment-75483189)

107. 5. Luterilaisuus tuotiin maahamme ruotsalaisten harjoittamalla pakko- ja väkivallalla, minkä takia kirkot ja luostarit ryövättiin ja suljettiin sekä pappeja,
sääntökuntalaisia ja maallikoita tapettiin, katolilaisuus kiellettiin sadoiksi vuosiksi; (L.-Maria, 21.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13104051#comment-75531615)
108. Hallitus rikastutti yksiä ja ryöväsi toisia. (s.partacus, 01.04.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12843060#comment-78584622)
109. Grynderit ja politikot ryövätköön maa-asumisella porukkaa. (TalotKuuluvatMaalle, 28.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13367553#comment77761468)
110. Lisääntyykö muumioituneet vanhusten ruumiit Suomessa, kun hoitolaitokset
ryöväävät kaiken omaisuuden, eikä heitä laiteta enää näihin rosvohintaisiin
laitoksiin? (Tallelokero, 27.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13616765)
111. Kauppa ja teollisuus ryöväävät leijonanosan maataloustuotteen hinnasta.
(Hemppa_, 27.05.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13617830#comment79325957)
112. Kyllä EU:ta pitää kuunnella, koska sieltä tulee jo 80% lainsäädännöstämme, ja
sinne kansalaisten rahat viedään kunhan ne ensin ryövätään kansalta eri verukkein. (Faktat_Kehiin, 27.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13593281#comment-79321238)
113. Ilkkuen varas ryövää Karjalan laulumaita ja murhauttaa vapauden kaipuuta.
(HyväElämäNato, 22.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11711703#comment-79257912)
114. Suomen valtio ryövää minulta yli 5000 Euroa joka kuukausi, vaikka en käytä
mitään palvelua. (HyvääYötä, 15.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13438835)
115. Se ryövää rahanne. (EiIkinäSonerojaEnää, 06.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13415357#comment-77862045)
116. Kas Putinilta ei Karjalaa voi saada takaisin koska Putin ei ole koskaan Karjalaa
ryövännyt- (Bror-Erik, 13.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13436918#comment-77953779)
117. Hitler arvosti Kreikan maajusseja niin paljon, että ryöväsi kaiken näiden tuottaman. (obamatanskaWW2, 15.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13433419#comment-77967982)
118. Rikollisen kuninkaan Kustaa Vaasan aikana Västeråsin valtiopäivät (1527) kielsi
katolisen uskon, minkä seurauksena valtio ryöväsi katolisen kirkon laillisen
omaisuuden; kaikki kirkot, luostarit, maaomaisuudet, irtaimiston jne. Katolisen uskon tunnustamisesta määrättiin kuolemantuomio ja sittemmin elinikäiseksi maastakarkoitukseksi. (L.-Maria, 31.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13215555)

119. Jumala palkitsee hurskaat jo tässä elämässä, olkoonpa sitten ne rahat vaikka
köyhiltä ryövätty. (P. Henrik, 04.08.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12399753#comment-69171903)
120. On itsestään selvää haluta vapauttaa koko barbaarien hävittämä ja raiskaama
Karjala, jota ilkkuen vainolainen ryövää. (SuomionvainLänsi, 04.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13421462)
121. Ukrainassa jokainen Presidentti on ryövännyt vuorollaan valtion kassan ja sama meno jatkuu edelleen. (herääpahvi, 07.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13425023#comment-77873439)
122. ahne latvaporukka ryövää tällä tavalla firman muita omistajia. (metsäveli,
29.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13303512#comment-77776039)
123. Sama se nyt, onko kipa, turbaani, vai kasakkahattu, globalisaation läpilyömän
päässä, Suomi kansakuntana on ihan rapakunnossa, ryövätty ja monikulttuuristettu ja melkoinen osa meistä kantasuomalaisista on etnisessä vähemmistössä, itseni mukaan lukien. (Totuuskomissio, 02.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13414619#comment-77812552)
124. jos on ryöväävät toisten omaa ahneuttansa, ja sanovat se on oikein. (taneko,
26.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13316724#comment-77684145)
125. Mitä sulta on ryövätty? (ma-ra, 11.09.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12323358#comment-70110563)
126. Kun Helsingissä taas kerran eli viime viikonloppuna Itä-Helsinkiläinen mamujengi ryöväsi porukalla kantasuomalaisen pojan pahoinpitelemällä häntä potkuin ja nyrkein, niin uutisessa mainittiin kiireesti että 15 nuoren mamujenjissä
oli mukana myös kantasuomalainen. (Tyrvis, 03.02.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13420379#comment-77832501)
127. Pakkohan ne sossutkin on mukaan ottaa muutoin ne alkaa lakkoilemaan ja
mellakoimaan katos kun niillä on miljoonia rahaa plakkarissa joita ovat meiltä
liiton maksuina ryövänneet. (Pirkko pirpsakka, 13.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13278711#comment-76879527)
128. Olen juuri tällaisia tilastoja laatinut ja niistä pienen palkkani saanut ja siitäkin
on suuri osa ryövätty Tolliskomaahan ja muutenkin kepulaisten elättien ja
elättimaakuntien pystyssä pitämiseen. (osmium1, 01.01.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13213470#comment-76132968)
129. Ilman vastavoimaa, pääoma ryövää tilipussin lisäksi poliittisia oikeuksia kaiken
aikaa. (lyn, 17.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13191120#comment77121054)
130. Pakolaiskeskuksenhan Mänttäläiset ryöväsi Jämsäläisten nenän edestä. (reka2, 11.08.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12340964#comment69287081)
131. Hieman rauhanomaisempien kehitysmaiden ongelma taas on pitkälle kiteytynyt erittäin korruptuneisiin hallintoihin jotka ovat kymmeniä vuosia ryövän-

neet kehitysapurahoja omiin tarkoituksiinsa ja näin olleet jarruina edistykselle. (weepeli, 11.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13237227#comment76800231)
132. Valtio ryövää muutenkin perinnöstä verotuksen kautta suuren osan ja lisäksi
perii kaikki vainajan eläkevarat, joita ei ole vielä ehditty maksaa vainajalle
eläkkeinä. (Perintövero pois, 12.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12909582#comment-73367121)
133. Englannissa oman metsän puun myynnistä ei mene veroa, mutta suomen valtio ryövää 30% puun myynnistä. (Perintövero pois, 12.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12909582#comment-73367121)
134. Meillä kävi myös muita edustajia ja useimmmiten vakiosta poikkevista muutoksista suorastaan ryövättiin hinnoissa. (Kokemuksia2, 15.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12232679#comment-75178488)
135. Aivan järjetön asenne, kun valitsee ostaa jotain turhaketta ja sitten jälkikäteen
kiukkuaa miten häne mukamas ryövättiin. (oletko junnu?, 31.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13211817#comment-76068948)
136. Venäläista bensaa sekä abarabensaa sun pitää sen sijaan boikotoida, koska
niiden käyttöoikeus ja hyöty on törkeästi ryövätty köyhältä paikallisväestöllä
ja valjastettu kokonaan oligarkkien ja arabiprinssien yksityiseen käyttöön.
(burb, 21.12.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13146645#comment75525987)
137. Rikollinen venäläinen roisto ja ryöväri (huligaani) ilkkuen ryövää aluetta, (Itsestään selvä Nato, 25.04.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/10853692#comment-61233629)
138. Pieni rikolliskopla ilkkuen ryövää hylättyä NL:n loppua. (Kaikki kyllä tietää,
25.02.2013, http://keskustelu.suomi24.fi/t/11285471#comment-60206328)
139. Roisto ryöväsi Konklaavillaan vuoden 1992 jälkeen tuhannet (Konklaavi Manu, 25.11.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12926481#comment74091045)
140. ja joku oli ns. ryövännyt minun pelini koodin omaan NETISTÄ LADATTUUN peliinsä, jonka vuoksi pelini ei hyväksynyt koodia. (että näin, 29.05.2012,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/1032658#comment-55421981)
141. En ymmärrä alkuunkaan tällaista menoa että kansalta ryövätään kaikki rahat
pois kohtuuttoman kalliilla elinkustannuksilla ja huonoilla palkoilla vielä jäljellä
olevista töistä! (talletuskorko, 22.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13158579#comment-75587067)
142. Tuoko on yhteiskunnan perusta ryövätään verovarat virkamiesten taskuun.
(juustohöylää, 01.01.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13224759)
143. Kuin taikasauvan heilautuksella suomalaiset omaksuivat iloisin mielin luterilaisuuden ja katsoivat vierestä, kun heidän kirkkonsa häväistiin, omaisuus ryövättiin ja lopulta heidän katolinen uskonsa kiellettiin 400 vuoden ajaksi ensin

kuolemantuomion, sittemmin maastakarkoituksen ja aina meidän päiviimme
saakka sosiaalisen sorron ja syrjinnän uhalla. (L.-Maria, 13.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13046280#comment-75086964)
144. Bushin hallinto ja USA:n rikkaat öljy-yhtiöt sopivat keskenään pirullisen suunnitelman, jolla tuhotaan Saddamin hallinto ja ryövätään Irakin kansalliset öljyvarat. (Iskuri, 01.11.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12459986#comment-72775353)
145. Maatalous yrittäjien eläkkeisiin, lomiin, luopumuskorvauksiin, sairaus- ja tapaturmavakuutuksiin veronmaksajat antavat, tai heiltä ryövätään yli 1 000 000
000 euroa joka ainoa vuosi, siis yli miljardi joka ainoa vuosi näille kepuLOISILLE.. (osmium1, 24.10.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12699221#comment-72356634)
146. Köyhältä ryövätään kaikki, erilaisina kuluina, korkoina yms lisäperintäkuluina
korkokin ruhtinaallinen heillä. (Missä päättäjät, 17.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13117215#comment-75332463)
147. kyl nois optikkoliikkeiden hinnoissa on aika lailla ilmaa, suorastaan ryövätään
ihmisiä.... (äijä., 05.10.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12659909#comment-71315312)
148. Venäjän aateliston sinne rakentamat palatsit ryövättiin vuoden 1917 jälkeen.
(hohoijakkaa taas, 20.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13152396#comment-75476577)
149. käyttöä tarkkailtiin nämä ihmishirviöt selviävät ehdonalaisella ja samasta
maasta kotoisin olevat ryöväsivät autolastittain merkkivaatteita ja selittivät
että ei heillä ollut varaa ostaa näitä tuotteita kun köyhiä olivat. (Lii auttaaa,
20.12.2014, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13154040)
150. Ruotsin valtion omistukseen siirtyi ainakin 34 tonnia kultaa Saksalta, ja uudet,
tänään julkisuuteen päästetyt asiakirjat vahvistavat, että sekä valtionpankki
että maan poliittinen johto olivat tietoisia kullan alkuperästä: se oli ryövätty
juutalaisilta heidän omaisuutensa takavarikon yhteydessä. (--...--, 30.12.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13208154)

LIITE 4. Varastaa-aineisto
1.
Ainakin jos phukettiin lennät niin noustaan ulos ja tällä välin siivoojat varastavat
kaiken mitä löytyy ja terminaalissa myyvät kalliita virvokkeita. (watsii,
29.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13631970#comment-79726521)
2.
Minulla luottotiedot parani kun joku varasti identiteettini ja pipsipussini! (Kaikkijulkisiksi, 11.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13632025#comment79504994)
3.
Vanha vertaus on kun köyhä varastaa leipää, hän saa vankeutta, mutta kun rikas
kavaltaa miljoonan, hän saa pienet sakot. (mummomuori, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648901#comment-79585081)
4.
Täydellinen pahuus NL ampui niskaan, puhkoivat silmiä ja kaikki varastettiin.
(PutinONpysäytettävä, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13435864#comment-79584516)
5.
Ajattele että asut joassain missä jotkut venäläiset varastaa sekä syö sun ruokasi
varastaa vaatteesi sekä uhkailee kansaasi maatasi vetää murhillaan huumekauppaa varastaa rahasi pitää sutenöörejä myy prostituoituja kaduillasi sekä varastaa
työpaikkasi autosi ja bensat autostasi veneestä moottorit uhkaa päivittäin atomipommilla TYKKÄISITKÖ???? (hirviöitä, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12453185#comment-79610416)
6.
Ajattele että asut jossain missä jotkut venäläiset varastaa sekä syö sun ruokasi
varastaa vaatteesi sekä uhkailee kansaasi maatasi vetää murhillaan huumekauppaa varastaa rahasi pitää sutenöörejä myy prostituoituja kaduillasi sekä varastaa
työpaikkasi autosi ja bensat autostasi veneestä moottorit uhkaa päivittäin atomipommilla TYKKÄISITKÖ???? (hirviöitä, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12453185#comment-79610416)
7.
Ajattele että asut jossain missä jotkut venäläiset varastaa sekä syö sun ruokasi
varastaa vaatteesi sekä uhkailee kansaasi maatasi vetää murhillaan huumekauppaa varastaa rahasi pitää sutenöörejä myy prostituoituja kaduillasi sekä varastaa
työpaikkasi autosi ja bensat autostasi veneestä moottorit uhkaa päivittäin atomipommilla TYKKÄISITKÖ???? (hirviöitä, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12453185#comment-79610416)
8.
Ajattele että asut jossain missä jotkut venäläiset varastaa sekä syö sun ruokasi
varastaa vaatteesi sekä uhkailee kansaasi maatasi vetää murhillaan huumekauppaa varastaa rahasi pitää sutenöörejä myy prostituoituja kaduillasi sekä varastaa
työpaikkasi autosi ja bensat autostasi veneestä moottorit uhkaa päivittäin atomipommilla TYKKÄISITKÖ???? (hirviöitä, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12453185#comment-79610416)
9.
Kun mustuloinen menee hommaamaan se varastaa (sdgdf, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13518150#comment-79571289)
10. Virolainen Oliver Paio sekundaryssa varastaa! (Komissaar, 24.03.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13501896)
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Varastaa............... (Pirkk, 02.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13501896#comment-79761911)
Valitettavasti pillerit jotka hän edellispäivänä varasti raiskamaltaan mummolta
olivat ulostus ja virtsankarkailulääkkeitä ja siksi persufiilin olo ei ole aivan fantastinen. (Perpanssi, 06.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633363)
Homohaloska varastaa valtion varoja laittomalla palkallaan! (Hulluahnehaloska,
09.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13567893#comment-79484555)
Aloittaja on roisto, joka aina tasaiseen tahtiin varastaa käyttämääni nikkaria.
(ERommel, 06.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633452#comment79444071)
6:19 - 24 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa
ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. (zalaam, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633953#comment-79547451)
Ei kannata olla joka asiassa muuttamassa itseään muiden ihmisten kaltaiseksi, tai
Saatana varastaa sinulta jotain, mikä oli sinun omaasi ainoastaan. (AKIV,
07.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13633953#comment-79457252)
eli esim.jos varastamme, teemme huorin, valehtelemme toisesta ihmisestä
jne.jne. (saku567, 06.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13634350)
Samalla tavallahan NL varasti Kuriilit Japanilta 1945. (moraalioppia_varkaalle,
06.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13634362#comment-79452235)
Jos naapurilta varastetaan jotain olisko se sitten sinun vika. (ulkomaalainen11,
23.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13634763#comment-79641134)
Markuksen evankeliumi: 10:19 Käskyt sinä tiedät: Älä tapa, Älä tee huorin, Älä
varasta, Älä sano väärää todistusta, Älä toiselta anasta, Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
(nhyt65, 03.07.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636242#comment79777688)
Jeesuksen evankeliumia Markuksen mukaan: 10:19 Käskyt sinä tiedät: Älä tapa,
Älä tee huorin, Älä varasta, Älä sano väärää todistusta, Älä toiselta anasta, Kunnioita isääsi ja äitiäsi. (ujhhygyv7, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636242#comment-79524330)
Omistajan itsepäisyyttä selittää se, että häneltä uusi pyörä oli varastettu heti
tuoreeltaan. (A-ra, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636265#comment-79561155)
Mitään maata Israel ei ole palestiinalaisilta varastanut. (George.L, 30.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13243362#comment-79747584)
Toisten maat noin vaan varastetaan ja sinne rakennetaan siirtokuntia. (seinänkumartelija, 28.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13243362#comment79712329)
Arvatkaapa ketkä sen varastavat? (seinänkumartelija, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13243362#comment-79712329)
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Mitäs tapahtuisi jos varastat maani, suljet minut ghettoon, pidät nälässä ja janossa, kurjistat elämäni ja tuhoat tulevaisuuteni? (seinänkumartelija, 28.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13243362#comment-79712329)
Varasta, valehtele ja tapa vailla minkäänlaista seuraamuspelkoa. (Tietävä,
08.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636829#comment-79477525)
Ajan varkaat varastavat Kalleinta mitä Lapsella On Lapsen Aika (YMMÄRRÄTOTEUTA-OHJE, 04.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11349547#comment-79785313)
Entäs ne jotka ovat tappaneet ja tehneet aviorikoksen tai puhuneet toisesta valheellisesti pahaa tai varastaneet toisen omaa... (Kopittelija007, 08.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13636868#comment-79472199)
Onko pitkäkyntiset varastaneet laiturin vai ovatko kaupungin päättäjät suuressa
viisaudessaan kyseisen episodin takana? (boattrip, 08.06.2015, 08.06.2015)
Kuinka nyt pääsevät matkustavaiset astumaan laivaan, kun laiturikin on varastettu! (Laivanvarustaja10, 10.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13637323#comment-79497074)
Vaikkei palautettaisi muutakuin 10% siitä mitä täältä on vuosien aikana varastettu, niin 10% tekisi rahassa noin 2 miljardia euroa, siis pelkästään virolaisten osalta. (Karveliapina, 14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646650)
15. Älä varasta. (Näinköajattelet, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13637977#comment-79622990)
Amerikkalainen teknologia-alaa seuraava The Verge naureskelee Microsoftilta
potkut saaneelle Nokian entiselle toimitusjohtajalle Stephen Elopille artikkelissaan, jossa arvuutellaan, minkä yhtiön Elop ”seuraavaksi varastaa Microsoftille”.
(mikkiksen_rotta, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656803#comment-79634536)
Aivan kuten suurin osa ei varasta, niin suurin osa (=terveet ihmiset) eivät myöskään petä, koska se on väärin. (helppo homma, 10.07.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11568394#comment-62392702)
Sitten on sel luusereiden ja alhaisten ihmisten joukko, jotka pettävät, varastavat,
murhaavat,. (helppo homma, 10.07.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11568394#comment-62392702)
Jos joku varastaa minun polkupyöräni tai autoni, niin unohdan asian viikossa.
(helppo homma, 10.07.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11568394#comment-62392702)
Jos näet, että naapurin autoa varastetaan, niin sinä viis veisaat, etkä soita polisille tai naapurille. (No siksi, 13.07.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11568394#comment-62451353)
Voiko olla totta, että linnunpönttöjäkin varastetaan. (TOSIrealistiKokkola,
09.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638557)
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Kaiken huippu on että linnunpöntötkin tuhotaan tai varastetaan. (EläinystäväKokkola, 09.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638557#comment79485312)
Lähimetsäni noin kymmenestä pöntöstä on yksi pönttö varastettu ja yksi on pudotettu maahan... (TOSIrealistiKokkola, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638557#comment-79561496)
Taidatkin olle se kateellinen pieru joka olet pöntön varastanut... (TOSIrealistiKokkola, 13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638557#comment79525304)
Entä jos joku varastaa sanoja joita olen kirjoittanu tai puhunut nettiin? (ilmiantaa, 10.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638602#comment-79490208)
Olisivat jakaneet vaurautta mutta kun varastivat vessan pöntötkin sekä estivät
noita naapureitaan kehittämästä talouttaan vapaasti sitouttaen ne kommunismin kurjuuteen. (Työeläkeläinen, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13638744#comment-79530877)
Saamelaisilta ja intiaaneilta varastettiin näiden lapset kristillistettäviksi ja kastettaviksi. (fda, 10.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13639084#comment79502179)
Mitä nyt vähän kiristävät ja rankaisevat ja varastavat köyhiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leivän suusta. (perussuomalaiset) (Perpanssi,
07.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/12300190#comment-79465347)
Varasti vielä pieneltä Suomeltakin suuria alueita jotka eivät kuitenkaan näköjään
olleet sen arvoiset jotta ne olisi kannattanut pitää kunnossa vaan päästivät rappiolle. (Työeläkeläinen, 10.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13639279#comment-79500293)
Itseasiassa ne hyveet ovat varastettu vanhemmilta kansoilta jotka kristityt lahtasivat tieltänsä pois, suomen perustuslaki, tasa-arvo ja uskonvapaus eivät perustu
kristillisiin moraaleihin vaikka sinä kuinka sitä väittäisit. (satan, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648824#comment-79571213)
Kymmenen käskyä on varastettu vanhemmilta uskonnoilta aivan surutta ja monet niiden ominaisuudet kuuluvat ihmisen perusluonteeseen ja evoluution elonjäämisviettiin. (satan, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648824#comment-79571291)
Varasta! (pakolaisapuyhdistys, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13659166#comment-79638147)
Vaikka porukka ei puhunut suomea, he saivat eläkeläisen ottamaan kukkaronsa
esille, jolloin porukka varasti vanhuksen rahat. (myötävittuuntunu, 11.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13640289#comment-79503440)
tossa iässä pitäis olla lapset tärkein asia ja työ paikka, mutta ei tärkeintä se miten
saa päänsä sekasin joka päivä aineilla -_- töissä ei käydä vaan varastetaan jotta
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saadaan rahaa.. (mnbvcxze, 10.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13640407#comment-79497944)
pyörä varastettu kantamalla. (piiparigbn, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13645979#comment-79538778)
Jeesus sanoi: Nämä: Älä tapa, Älä tee huorin, Älä varasta, Älä sano väärää todistusta, (oletkosokea, 02.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13641114#comment-79762241)
naapurit varastaa aamulehtesi Tuskin pers aukisella Shitikka urpolla on varaa
tilata minkäänvaltakunnan aamulehteä. (Parempaansuuntaanmenossa,
16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13641487#comment-79568852)
Vaimo lähtenyt naapurin kääpiön matkaan, tytär raskaana koiralle ja naapurit
varastaa aamulehtesi. (rockefellerxxx, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13641487#comment-79566809)
Pitää muistaa että punikki pääliköt varastivat Suomen pankin rahat, ja pakenivat
Venäjälle viettämään makeaa elämää. (kraak1, 19.10.2013,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11795151)
Varastavat ja työntyvät yötä/päivää sisälle asuntoihin. (ällötykset, 11.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642080)
Koit ja ruoste tekevät työtään ja varkaat varastavat. (melperi_aarteenetsijä,
11.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642312)
"jos olet varastanut tai sanonut väärän todistuksen tai tehnyt aviorikoksen tai
tappanut tms. joudut kadotukseen"! (Kopittelija007, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642667#comment-79517004)
Kiitos asiallisista vastauksista ja tää isonasian - kysyjä ei ole siis aloittaja eli minä
vaan joku jonne taas leikkii ja varasti nikin. (nuorkaravaani, 12.08.2014,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12420945#comment-69307559)
härkiä porukkaa jotka varastaa lapsilta (COPYRIGHT, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13642748#comment-79524715)
Sinne pitäisi alasti mennä koska mannet varastavat kaiken vaatteista lähtien.
(Roturealistinen, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13577616#comment-79603320)
Eikös Jumalan lait ole kymmenen käskyä jotka taas on, ainakin osin, kopioita
Hammurapin laeista jotka ovat taas puolestaan selvästi evoluution tuomaa yhteisön koossapysymiseksi tarkoitettua normaalia tervettä säännöstöä kuten älä varasta tai älä tapa joka viimeksimainittu on tietenkin koskenut vain omaa ryhmää.
(ehkäpä.näin, 13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13643265#comment79525765)
Tosin yksi on varastettu Lohtajalta. (TOSIrealistiKokkola, 27.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644051#comment-79697333)

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.

79.

Joten ette maksa suurinta osaa veroista, vaan varastatte suurimman osan muiden tuloista. (9-12, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644053#comment-79537407)
Venäläiset NKVD:n miehet varastivat kyläläisten elintarvikkeet, maalaiset suljettiin kyliinsä ja operaation seurauksena viisi miljoonaa ukrainalaista kuoli nälkään.
(Hodomor, 13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644139#comment79525294)
Tuo pitää hyvin paikkansa, että kristityt ovat varastaneet lähes kaiken muilta ja
jatkavat edelleen tuolla hyväksi havaitsemallaan linjalla. (SekulaariSavolainen,
13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644237#comment-79526445)
Mutta ainahan kristityt ovat surutta varastaneet kaiken toisilta ja sitten kirkkain
silmin väittäneet ikiomakseen, niin maat, luonnonvarat, juhlapyhät, legendat
kuin moraalin ja filosofiankin. (HihhulismusMaximus, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644237#comment-79523895)
Joten tietysti varastivat yliopistonkin ja sitten kirkkain silmin väittävät sitäkin
kristittyjen ikiomaksi aikaansaannokseksi. (HihhulismusMaximus, 12.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644237#comment-79523895)
Mutta niinhän jumalattomassa tiedemaailmassa on maailman sivu varastettu
toisten tekemisiä, yleensä omien alaisten ja opiskelijoiden. (valehtelet_ateisti,
13.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644237#comment-79531651)
Jätätte laskut pystyyn, varastatte siis. (oikeaftn, 07.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13447642#comment-79465134)
kettu vie kanan, orava varastaa munat :D (kaveriootrinkeli, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644502)
Ay-liike varasti kaikista heikoimmilta. (AyPorvarit, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644568#comment-79566113)
Kreml on varastettu lännen kunigashuoneelta. (HyväElämäNato, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644589#comment-79585313)
He puhuvat solidaarisuudesta samalla kun villi-ihminen raiskaa, räjäyttelee, pahoinpitelee tai varastaa, vähimmillänkin loisii vuosikymmenen uhmakkaasti sosiaalivirastossa. (lujausko, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644728#comment-79532503)
Varastaa auton ja yrittää putsata tilin. (hävennyt, 10.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13584570#comment-79493002)
”Eräs seurakuntaani kuuluva sisar syytti minua väärin siitä, että olin varastanut
häneltä rahaa. (Kormutson, 13.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13644984#comment-79529020)
Yulin Festivaalilille tapetaan 10 tuhansia koiria ja varaatetaan koiria varastetaan
toisten pihoilta ja kujilta. (StopYulin2015, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13645202#comment-79542692)
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Suomen hallitus kuristaa kurkusta leikkauksineen ja varastaa leipäni ja lääkkeeni
(KUKA.vahingollinen, 14.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13645770#comment-79541708)
Ajan varkaat varastavat kaleita mitä lapsella on (arvos-Ihminen, 03.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13515075#comment-79782341)
sinäkö varastit vauvalta leivät, palauta nyt (kesäsyntymä, 29.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13647983#comment-79727157)
mitä varastit? (arere, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648040#comment-79589382)
jos neekeri varastaa, tulee neekeri hävittää. (Mikä_ylilyönti, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648268#comment-79554684)
varastiko viinaa? (polkkis22, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648366#comment-79555392)
Ei täälläkään mamujen kauppoista varasteta. (vai.oletko.nähnyt, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648366#comment-79555750)
Viime kesänä varkaat tunkeutuivat kiireiseen aikaan kaupan takahuoneeseen ja
varastivat henkilökunnan lompakoita sekä kännyköitä. (Rikasteet_lisätty,
16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648487#comment-79559465)
Miksi somput varastaa olutta vaikka uskonto kieltää juopottelun? (SomputVarkaissaVaihteeks, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648487#comment-79563789)
Se toinen porukka (siis se jolla siis oli oikea raamatun mukainen käsitys Kristuksen sovitustyön voimasta) lähti siitä, että tämä Kristuksen sovitustyön saarna,
synninpäästön julistus on ensin ennen mitään ihmistekoa ja vaasta parannuksen
julistuksen jälkeen tulee seurata parannuksen hedelmänä hyvät teot, tässä tapauskessa se, että tuo hevosvaras parannuksen jälkeen meni sopimaan sitä ttekemäänsä hevosvarkautta sen kanssa, jolta sen hevosen oli varastanut. (hajaannus, 22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79631288)
Tuohon aikaan (siis 1930-luvun alkupuolella), kun näitten itälestadiolaisten piirissä oli silloisten ”johtohenkilöitten” keskuudessa ollut erimielisyyksiä, oli tullut
esille kysymys siitä, kun joku (lestadiolaisliikkeeseen kuulumaton) oli varastanut
toiselta (lestadiolaisliikkeeseen kuulumattomalta) hevosen, mutta sittemmin tämä hevosvaras oli tullut tunnontuskiinsa ja halunnut ”tehdä parannuksen” tästä
hevosvarkaudestaan ja kääntyä itälestadiolaiseksi eli tähän vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluvaksi. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79628368)
Nyt toinen porukka näistä silloisten itälestadiolaisten saarnamiehistä oli ollut sitä
mieltä, että tämän hevosvarkaan tulee ensin sopia varkautensa sen kanssa, jolta
on hevosen varastanut ja vasta sitten tuolle katuvalle varkaalle voidaan saarnata
”synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä”. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79628368)
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Toinen joukko oli taasen ollut sitä mieltä, että kyllä synnit voidaan heti saarnata
anteeksi ”Jeesuksen nimessä ja veressä” eli julistaa tälle katuvalle synninpäästö
heti, jonka jälkeen tuo tekojansa katunut hevosvaras voi mennä sopimaan vakautensa sille, jolta hevosen oli varastanut. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79628368)
93. Siitä porukasta joka vaati sitä hevosvarasta ennen synninpäästöä (=parannusta)
sopimaan (= korvaamaan) sen hevosvarkautensa sen kanssa, jolta oli sen hevosen varastanut, muodostui niin sanottujen pikkuesikoisen ryhmä. (hajaannus,
22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79628368)
94. Jo parannuksen tekijää vaaditaan ennen sovintosaarnan julistusta suorittamaan
jotakin ihmistekoa (kuten avauksessa mainitulta hevosvarkaalta tekonsa sopimista ensin sen kanssa, jolta oli hevosen varastanut syntien anteeksiannon saarnan
ehtona), silloin ollaan ihmistekojen tiellä, silloin ollan Kainin kaltaisia, josta kerrotaan, että Kain uhrasi Jumallalle omien kättensä töitä. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79635384)
95. Siis toisin sanoen ne jotka olivat vaatineet sitä hevosvarasta silloin 1934 ennen
syntien anteeksijulistuksen saarnaa, parannuksen evankeliumia, sopimaan tekemänsä hevosvarkauden sen kanssa, jolta oli sen hevosen varastanut, he olivat
kuin Kain, joka yritti tarjota Jumallalle omien kättensä töitä, mutta jota uhria Jumala ei katsonut. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79635384)
96. Ne jotka eivät olleet edellyttäneet siltä hevosvarkaalta silloin 1934 ennen parannuksen tekoa mitään ihmistekoa, vaan tarjosivat heti Krsituksen sovitustyön
saarnaa, josta on ollut lähtöisin sekin voima, että sen parannuksen saarnan jälkeen sen parannuksen hedelminä se hevosvaraskin on voinut sopia tekonsa sen
kanssa, jolta oli hevosen varastanut, olivat he Aabelin kaltaisia, joka uhrasi Jumallalle sitä uhria, jonka puoleen Herra katsoi. (hajaannus, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656172#comment-79635384)
97. Minulta varastettiin talossa kamera n. 1000 pesoa. (STShostperhe, 15.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648626#comment-79557318)
98. Niin, onko jossain todistetusti kerrottu että ko. henkilö siinä videossa
olisi jotain varastanut? (koskemattomuus, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648720#comment-79574839)
99. Täältä linkiltä löytyy koko stoori - somput varastaa koko kaljakorin , mutta myyjä
pontevasti esti ryöstön, niin kyllästynyt näihin pölliviin kaksikoihini - poliisit sanoivat, että tuttuja somppuja, aina varastamassa mitä milloinkin! (UlosVaanMaasta, 17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648720#comment79575288)
100. Muutama kesä taaksepäin slobo jengi varasti kaupasta rahaa eteläpohjanmaalla,
Siikalatvalla poliisit saivat jengin kiinni, ja rahatkin takaisin, pienen puhuttelun
jälkeen poliisit päästivät slobot menemään, seuraavan varkauden slobot tekivät-
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kin sitten jo Kajaanissa! (Late_Lapista1, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648862#comment-79559467)
Jokainen sosiaalisen yrittäjän voittotuloa oleva euro on huijattu euro, josta kymmenet ja yhä kymmenet sentit on varastettu ja revitty niiden selkänahasta, jolle
palkka on jäänyt maksamatta kokonaan. (sosYrittäjätVarkaita, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648935#comment-79571609)
Lisäksi on varastettu yhteiskunnalta väärin perustein kunnan tukia muka kouluttamisesta ja työllistämisestä. (sosYrittäjätVarkaita, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648935#comment-79571609)
Loispummivirkailija varastaa muilta joka päivä. (Virkavarkaat, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13648986#comment-79599479)
Ilkivaltaa ollut usein, 3 kertaa luukkuja on revitty irti ja heitelty pitkin metsiä,
postia varastettu, luukkuja tuhottu ja poltettu... (Luukkuonjapysyy, 13.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13593894)
Kaikki on jo pilattu ja omaisuus varastettu valtiolle. (notaari22, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13387266#comment-79583253)
lähinnä stalkkaan työjuttuja ja varastan ne sekä julkkiksia tai muuten vaan yksiteyiselämälle hyödyllisiä juttuja pitäskö stalkata ittensäki et on kartalla (rajatraj,
23.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649444#comment-79643148)
Varastaa toisten niccejä ja kaivattuja. (Palstantrollion, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649513#comment-79563829)
Eli kun varastaa kaupasta bisee tai muuta on varkaala oikeus tehdä rikosilmoitus
jos vartia tai joku henkilökunnasta estelee tai tartuu hihasta kiini. (savulohi,
16.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649553)
Törkeä varkaus kun mamu tulee sossunluukulta suoraan kauppaan ja varastaa
tavaraa. (Tälläsetrajat, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649600#comment-79566236)
Olen varastanu murosiässä, mutten työkaluja! (kyläsesiittä, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649670#comment-79567091)
Oletko joskus varastanut kaupasta työvälineitä tai tekeekö vaan mielesi varastaa
puukkoja tai kirves jolla kostat ennalta arvaamatta jotain näistä rotista kostaaksesi heidän rikolliset teot tms. maassamme? (Koita_välttää, 16.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649670#comment-79566330)
Petyin totaalisesti, kyseessä on tiukkoja jankkaajia vailla originaaleja tai hienoja
ideoita - ne varastetaan muilta ja omitaan itselle. (sdf3esefqdsf, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649674#comment-79601724)
nii ja ne koirat varastetaan niitten omistajilta (ihanhirveeää, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13649942#comment-79613434)
Naisemme raiskataan ja kaljamme varastetaan kaupoista, tätähän te haluatte,
onko kivaa, hä? (hei.natopaskat, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650343#comment-79573689)

115. Kyproksella varastettiin valtavasti Venäjän sijoituksia ikäänkuin nämä sijoittajat
olisivat olleet syyllisiä, liekö Putinin henkilökohtaisia miljoonia myös mennyt siinä
mukana. (sotatairauhakukatietää, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650421#comment-79574961)
116. Simpanssi kerää itse ruokansa ja ei varasta sitä ja raiskaa viidakossa muita elämiä. (sompanssingeeinitjosois, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650635)
117. Se ei minua niin huolestuta että naisiamme ja tyttäriämme raiskaataan mutta se
että kaljat varastetaan... (näin.pääsi.käymään, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650920#comment-79573851)
118. Muslimi varastaa ja se on yhteiskunnan syy. (ösfdklkf, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13650920#comment-79574013)
119. Eihän tuossa muuten mitään mutta ette varastaneet minun enduroani, KTM on
Jarkko Lindholmin omistuksessa eikä minun. (janipuhakka66, 17.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651428)
120. Ja kun kerran musiikkiakin kuuntelitte ja näitte jopa taloon sisään niin olisitte
voineet esim.tulla ilmoittamaan että nyt me varastetaan tuo pärrä pihalta pois.
(janipuhakka66, 17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651428)
121. Eläkevarat varastetaan ja eläkeläiset kuolevat nälkään, tosin me köyhimmät.
(orgmummeli, 17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651531#comment79580449)
122. Ja lisäksi ns. kehitystyöhön kansalta varastetaan yli 100 milj. euroa kuukaudessa.
(Hei-Siiri, 17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651531#comment79579251)
123. jotta sloboiltakin varastetaan! (Late_Lapista1, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651582#comment-79583751)
124. Lindemanin Allani ja naapurin vanha Valtee sen varasti, molemmat mainekaaloja
tuolla pääkaupunkiseudulla. (Rainer_Vantaalta, 19.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651621#comment-79596544)
125. Juu, ei varasteta ei. (Kateellinen_punikki, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13586125#comment-79613569)
126. Nyt Lastpassin tietokannat on varastettu, joten missä se turvallisuus lymyilee?
(dww, 17.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651669#comment79581418)
127. Varasta vaan. (eppu2, 18.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13651816#comment-79588761)
128. Vai onko taloyhtiö sellainen, että pihasta varastetaan pyörät ja verkkokellarista
tavarat, spurgujen majoittuvat rappukäytävään ym? (XX—xx, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655707)
129. Perseet varastaa leivan köyhien suusta. (örkki11, 03.07.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655718#comment-79777299)

130. Ravintolan viinapullo varastettiin (poliiseja.katukuvaan, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655797)
131. Talvirenkaat varastettiin (poliiseja.katukuvaan, 20.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13655797)
132. Miljardeja vuodessa varastavat suomalaisten rahaa. (YliopistotHaisee,
14.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13646506#comment-79544596)
133. Narsisti saattaa esittää rehellistä ja oikeudenmukaista kun hänellä on vatsa täynnä mutta kun hänelle nälkä yllättää hän varastaa leivän vaikka lapsen kädestä.
(Wind_ofchange, 30.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656401#comment-79736633)
134. Kun et varasta lähimmäiseltäsi mitään tavaraa, et työaikaa, et pihistä palkasta
ym. valehtele hänelle, himoitse mitään hänen omaansa, todista oikeudessa väärin niin noudatat 10 käskyä ja rakastat lähimmäistä niinkuin itseäsi. (Tulta,
21.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13590957#comment-79622313)
135. Hakkasin naisen, yhdyin lapseen, varastin äidin tavarat, otin naisen väkisin (ku ei
v*tun kyyttö muuten antanu), pöllin kuparit, valokuvasin lapset uimahallissa ja
myin kuvat, spämmäsin kaikkii muita netissä ja runkkasin spermat ensi- ja turvakodin seinään. (MäOonGurko, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13656820#comment-79626193)
136. Sä varastit mun nikin!! (Kiitos.ja.Aamen, 14.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13591460#comment-79157149)
137. Teit virheen kun varastit mun nikin. (Kiitos.ja.Aamen, 14.5.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13591460#comment-79160692)
138. Ne eivät ole koskaan antaneet mitään lisä-arvoa kansantalouteemme – ainoastaan riistäneet ja varastaneet omaisuuttamme (mm. (Uusis_takaisin, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657213#comment-79624654)
139. länsimaat varastaa muiden maiden luonnonvarat? (Missävarkaus, 21.05.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13598520#comment-79243858)
140. Kapitaalisosialismi on globaalin riistokapitalismin uusin työrukkanen jolla se tekee voittoja kannattamattomalla liiketoiminnalla, alasajaa yhteiskuntien hyvinvointipalvelut, työehtojärjestelmät ja palkat sekä varastaa valtionomaisuuden
pilkkahintaan hyväveljilleen. (kapitaalisosialismi, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657625#comment-79626213)
141. Tottakai kamerat ovat hyteissäkin, jos jätät sen hytin ulkopuolelle niin se varastetaan... (idotti, 23.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657375#comment-79643367)
142. Omia tavaroita ei kannata liikaa sinne viedä koska joku ne kuitenkin varastaa,
meille se sanottiin jo kutsunnoissa. (ohijopitkään, 24.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657428#comment-79661208)
143. Dimitri varasti samalla reissulla? (Mitäköhän, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657493#comment-79630776)

144. Antipersulla ei ole työtä, eikä mielikuvitusta, siksi nikitkin varastetaan, tai sisältävät jotain tökeröä. (AntipersulleOminaista, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657737#comment-79628029)
145. Virkamiehet yli rajojen varastavat kansalta rahaa. (Niinpäniin---, 21.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13657755#comment-79627031)
146. En voi enää makoilla kotona, kun kävin win-tubuttimella pankissa ja se imi haittaohjelman, joka varasti isoäitini perinnön. (En-en-ole-Suppo-PC, 22.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658442)
147. Laitoin libero comfort kutosen (varastin pikkusiskolta ku en ite kerennny käydä
ostamassa seiskoja) mut täytyy huomenna käydä ostamassa ni laitan keskiviikolle
:) (kesävaippatyöläinen, 08.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11713596#comment-79473867)
148. Rikkaat teettävät ilmaista työtä köyhemmillä ja varastavat heiltä kaiken. (uuttaputkeen, 22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658657#comment79639502)
149. Rikkaat pummit varastavat ensin valtiolta ja lainaavat varastamansa rahat valtiolle velaksi. (s.partacus, 23.06.2015,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13658856#comment-79649131)
150. Itse pidin ennen kaikki arvotavarat housujen taskuissa, mutta kerran Kiuruvedellä
olin sen verran punssissa, että housut varastettiin jalasta. (keke1967,
22.06.2015, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13659021#comment-79637255)

