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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani, miten korkeakouluopiskelijoihin kohdistuvasta etä-

opiskelusta puhutaan aihetta käsittelevän uutisen kommenttiosiossa. Tutkielmani aineis-

tona toimii Ylen verkkosivuilla 25.7.2021 julkaistun uutisartikkelin kommenttiosio, jossa 

keskustellaan korkeakouluopiskelijoihin kohdistuneesta etäopiskelusta. Tavoitteenani on 

selvittää, millaisia vakiintuneita puhumisen tapoja eli diskursseja korkeakouluopiskeli-

joiden etäopiskelua koskevassa keskustelussa aktivoituu. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Miten etäopiskelua merkityksellistetään kommenteissa? 

2. Millaisia diskursseja kommenteissa aktivoituu? 

 

Etäopiskelu on ollut esillä julkisessa keskustelussa maaliskuusta 2020 lähtien, jolloin 

Valtioneuvosto linjasi, että kiihtyvän koronaviruspandemian vuoksi korkeakoulujen tilat 

suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus järjestettiin tästä eteenpäin digitaalisia 

oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen etäopetuksessa. (Valtioneuvosto 2020.) 

Pandemian etenemisen vuoksi korkeakoulut linjasivat, että etäopiskelua jatketaan myös 

lukuvuonna 2020–2021. 

 

Koen aiheen tutkimisen olevan tärkeää sen ajankohtaisuuden ja yhteiskunnallisen merki-

tyksellisyyden johdosta. Kuten Pietikäinen ja Mäntynen (2019: 17) toteavat, kielen jär-

jestäytymisen tavat ovat kulttuurisia ja sosiaalisia, minkä johdosta kieltä tutkimalla opi-

taan asioita myös ympäröivästä yhteiskunnasta, kulttuurista sekä ajasta ja paikasta. Ko-

ronapandemia onkin vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaamme monella tapaa, mikä on 

aiheuttanut muutoksia myös kielessä. Koronapandemian johdosta on aktivoitunut uuden-

laisia puhumisen tapoja, joita tutkimalla saadaan monenlaista tietoa tämänhetkisestä yh-

teiskunnallisesta tilasta sekä kielenkäyttäjien suhtautumisesta siihen. Etäopiskeluun liit-

tyvistä puhumisen tavoista voidaan saada yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa esimer-

kiksi etäopiskelun vaikutuksista opiskelijoiden arkeen, hyvinvointiin ja opinnoissa jaksa-

miseen sekä ihmisten suhtautumisesta pitkittyneeseen etäopiskeluun. 
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1.2. Aiempi tutkimus 

 

Aiheen tutkiminen on merkityksellistä myös vähäisen aiemman tutkimuksen johdosta. 

Koska koronapandemian aiheuttama etäopiskelu on suhteellisen uusi ilmiö, sitä ei ole 

ehditty tutkia vielä kovin runsaasti. Kielitieteen näkökulmasta etäopiskelua ei ole vielä 

tutkittu, mutta aiheesta löytyy kuitenkin jonkin verran aiempaa tutkimusta esimerkiksi 

kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden alalta. Esimerkiksi Sanni Rissanen (2021) ja Tiia Toi-

vonen (2021) ovat tutkineet pro gradu -tutkielmissaan koronapandemian ja sen aiheutta-

man etäopiskelun yhteyttä opiskelijoiden kokemaan opiskeluhyvinvointiin. Myös opis-

kelijoiden kokemuksia etäopiskelusta on tutkittu aiemmin. Esimerkiksi Roosa Kaivoluoto 

(2020) on tutkinut luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia opiskelusta koronapande-

mian aikana. Nämä tutkielmat eroavat kuitenkin selkeästi omasta tutkielmastani niin tut-

kimusasetelman kuin tutkimuksen varsinaisen kohteen osalta. Aiemmissa etäopiskelua 

käsittelevissä tutkielmissa tutkimuksen kohteena ovat olleet opiskelijoiden subjektiiviset 

kokemukset etäopiskelusta. Näiden tutkielmien aineistot on kerätty kyselytutkimuksilla, 

ja niiden tutkimusmenetelmänä on käytetty muun muassa fenomenologista tutkimusta. 

Omassa tutkielmassani keskityn nimenomaan kielenkäyttöön ja sen avulla rakennettuun 

sosiaaliseen todellisuuteen. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa etäopiskelulla on todettu olevan sekä myönteisiä että kielteisiä 

vaikutuksia opiskeluhyvinvointiin. Keskeisimpiä opiskelunhyvinvointia tukevia tekijöitä 

olivat erityisesti opintojen joustavuuden sekä oman aikatauluttamisen mahdollisuuden li-

sääntyminen. Kuormittaviksi tekijöiksi nousivat taas yksinäisyys ja sosiaalisten kontak-

tien väheneminen, työmäärän lisääntyminen etäopiskelun johdosta sekä vapaa-ajan ja 

opiskeluajan välisen rajan hämärtyminen. Uskon näiden näkökulmien nousevan esille 

myös omassa aineistossani. 

 

Verkkouutisten kommenttiosioita on tutkittu fennistiikassa aiemmin. Verkkouutisten 

kommenttiosioita ovat tutkineet muun muassa Kati Granholm (2019), Tiina Mattanen 

(2013) sekä Suvi Kyytsönen (2015). Granholmin tutkielmassa tarkasteltiin armeijan kas-

visruokapäivän diskursseja Ylen kommenttiosiossa, Mattasen tutkielmassa tutkittiin Ylen 

saamelaisuutisten kommenttiosioita diskurssianalyyttisesti, ja Kyytsösen tutkielmassa 

tutkittiin epäkohteliaisuuden keinoja ja kohteita Iltalehden tatuointiaiheisessa verkkokes-

kustelussa. Sovellan erityisesti Granholmin ja Mattasen tutkielmia omassa 
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tutkielmassani, sillä näiden tutkielmien teoreettiset viitekehykset sekä tutkimusmenetel-

mät ovatkin hyvin samankaltaisia oman tutkielmani kanssa. 

 

 

1.3. Tutkielman aineisto 

 

Olen kerännyt tutkielmani aineiston Ylen verkkosivuilla julkaistun uutisartikkelin kom-

menttiosiosta. Keräsin kommentit Noora Haapaniemen (2021) kirjoittamasta artikkelista 

Korkeakouluopiskelijat ovat jaksamisensa äärirajoilla: ”Korona tappaa paljon enem-

män kuin tiedämmekään – se tappaa naurun, se tappaa hymyn”. Artikkelissa kerrotaan 

Johanna Ridan tekeillä olevasta teoksesta Melkein elämää, joka käsittelee korkeakoulu-

opiskelijoiden etäopiskelukokemuksia. Teoksessa on haastateltu korkeakouluopiskeli-

joita, jotka kertovat, miten koronapandemian aiheuttama etäopiskelu on vaikuttanut hei-

dän hyvinvointiinsa. Artikkelin yhteyteen on kirjoitettu yhteensä 250 kommenttia. Kom-

menttiosio oli sulkeutunut, kun keräsin aineistoni 14.9.2021, joten artikkeliin ei ole tullut 

uusia kommentteja aineistonkeruun jälkeen. 

 

Rajasin aineistoani sisällyttämällä siihen vain kommentteja, jotka olivat tutkimuskysy-

mysteni kannalta olennaisia. Luin uutisartikkelin kommenttiosion läpi ja poimin sieltä 

kommentteja, joissa käsiteltiin etäopiskelua sekä koronapandemiaa korkeakouluopiskeli-

joiden näkökulmasta. Rajasin aineiston ulkopuolelle ne kommentit, joissa ei käsitelty etä-

opiskelua tai korkeakouluopiskelijoita millään tavalla. Tällaisia olivat muun muassa ko-

ronaviruksen aiheuttaman taudin vakavuutta käsittelevät kommentit sekä kommentit, 

joissa kritisoitiin esimerkiksi kulttuurialaan kohdistuneita koronarajoituksia. Aineistoni 

sisältää rajaamisen jälkeen yhteensä 116 kommenttia, jotka ovat pituudeltaan varioivia. 

Lyhyimmät kommentit sisältävät vain yhden virkkeen, kun taas pisimmät kommentit ovat 

noin kahdenkymmenen virkkeen mittaisia. 

 

Valitsin verkkouutisen kommentit aineistokseni, koska ne sisältävät luonnollista kieltä, 

jota kielenkäyttäjät voisivat käyttää myös suullisesti. Uskon myös, että kommenttiosiosta 

nousee esille monenlaisia mielipiteitä ja näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Jaakolan 

(2018) mukaan verkkouutisten lukijakommentit muistuttavat suurilta osin internetin kes-

kustelupalstoja, joissa esitetään erilaisia mielipiteitä. Nämä mielipiteet aktivoivat luon-

nollisesti erilaisia puhumisen tapoja uutisen aiheesta. Verkkomuotoisia uutisia on verrattu 
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myös sosiaalisen median alustoihin, joiden tavoitteena on käyttäjien sitouttaminen (Jo-

hansson 2014: 149). Verkkouutisista onkin pyritty tekemään yhteisöllisesti osallistavia 

sekä vuorovaikutukseen johdattelevia: käyttäjät pystyvät ikään kuin vastaamaan uutiseen 

ja antamaan oman näkemyksensä siitä kommentoimalla (Johansson 2014: 152). Verkko-

uutisten kommenttiosiot antavatkin hyvän pohjan yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

 

Tarkastelen keräämästäni aineistosta sanavalintoja, joiden avulla etäopiskelua merkityk-

sellistetään. Tarkasteluni kohteena olevina kielen piirteinä ovat erityisesti adjektiivi- ja 

substantiivivalinnat sekä niistä muodostuvat lausekkeet. Koska erilaiset kielelliset valin-

nat luovat erilaisia merkityksiä, diskurssintutkimuksessa on olennaista tarkastella, mitä 

valintoja on tehty ja millainen kuva ilmiöstä rakentuu näiden valintojen seurauksena (Pie-

tikäinen & Mäntynen 2019: 94). Tiettyjen sanavalintojen avulla pyritään tuottamaan tie-

tynlaisia merkityksiä, joiden avulla rakennetaan haluttua kuvaa etäopiskelusta. Näin ollen 

sanavalintoja tarkastelemalla saadaan luontevasti selville, millainen kuva etäopiskelusta 

rakentuu erilaisissa diskursseissa. Käsittelen tutkimusmenetelmääni laajemmin alalu-

vussa 2.2. 

  



5 

 

2. KRIITTINEN DISKURSSIANALYYSI 

 

2.1. Teoreettinen viitekehys 

 

Kriittisen diskurssianalyysin keskeisenä periaatteena toimii ajatus kielestä sosiaalisena 

toimintana: kielellä ei ainoastaan kuvata maailmaa, vaan sillä myös konstruoidaan, jär-

jestetään, muokataan ja rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Näin ollen kieltä käyttä-

mällä merkityksellistetään puheen kohteena olevia ilmiöitä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

2016: 23.) Kun kielenkäyttäjät kuvaavat, millaista etäopiskelu on, he samalla merkityk-

sellistävät sitä tekemillään kielellisillä valinnoilla. Faircloughin (1989: 23) mukaan kie-

lenkäytön ja sosiaalisen toiminnan suhde on kaksisuuntainen. Kielenkäyttö on sosiaalista 

toimintaa, sillä kieltä käytetään sosiaalisesti ennalta määrätyillä tavoilla. Kielenkäytöstä 

aiheutuu myös erilaisia sosiaalisia vaikutuksia. Myös sosiaaliset ilmiöt ovat Faircloughin 

näkemyksen mukaan kielellisiä ilmiöitä, koska kielenkäyttö on olennainen osa kaikkea 

sosiaalista toimintaa. 

 

Koska kieli liittyy olennaisesti inhimilliseen toimintaan, kieli on voimakkaasti yhteen-

kietoutunut ympäröivään yhteiskuntaan. Kieli ja yhteiskunta eivät siis ole itsenäisiä ko-

konaisuuksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa, vaan kieli on ikään kuin sisäisesti 

osana yhteiskuntaa (Fairclough 1989: 23). Näin ollen diskurssintutkimuksessa ei saada 

tietoa ainoastaan kielenkäytön tavoista, vaan puhumisen tapojen kautta voidaan saada tie-

toa myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Myös yhteiskunta vaikuttaa diskurssien muodos-

tumiseen, sillä yhteiskunnalliset ilmiöt ja voimasuhteet toimivat usein vaikuttavina teki-

jöinä diskurssien muodostumisessa (Fairclough 1989: 166). Kriittisen diskurssianalyysin 

tarkoituksena onkin usein yhteiskunnallisten aiheiden käsittely sekä yhteiskunnallisen 

muutoksen tavoittelu (Pietikäinen 2000: 193; Saviniemi 2015: 88). Näin ollen etäopiske-

lua käsittelevän diskurssianalyysin avulla voidaan esimerkiksi tavoitella toimivamman 

etäopetuksen järjestämistä sekä mielenterveyspalveluiden parantamista. 

 

Diskurssianalyysi nojautuu funktionaaliseen kielikäsitykseen, jonka mukaan kielelliset 

merkitykset ovat tilannesidonnaisia ja syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin 

ollen huomion kohteena on se, mitä kielellä tehdään. Diskurssintutkimuksessa hyödyn-

netään usein M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalista kieliteoriaa, jolle olennaista 

on ajatus kielen useammista samanaikaisista tehtävistä sekä sen tarjoamista valinnan 
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mahdollisuuksista, joiden avulla luodaan merkityksiä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 19–

20). Tämä teoria tulee näkymään myös omassa tutkielmassani: etäopiskelua kuvatessa 

tehdään erilaisia kielellisiä valintoja, joiden perusteella etäopiskelusta luodaan erilaisia 

merkityksiä. Kieli nähdään diskurssinanalyysissa myös konstruktiivisena. Kieli jäsenne-

tään sosiaalisesti jaettuina merkityssysteemeinä, jotka muodostuvat suhteessa toisiinsa. 

Nämä merkityssysteemit eivät ole satunnaisia, vaan ne rakentuvat osana erilaisia sosiaa-

lisia käytäntöjä. (Jokinen ym. 2016: 24.) 

 

Diskurssintutkimuksessa keskeistä on myös kielenkäyttötilanteen eli kontekstin merki-

tys. Konteksti on käsitteenä monitasoinen, ja sillä voidaan viitata eritasoisiin ilmiöihin. 

Kontekstin käsitteellä voidaan viitata niin asiayhteyteen, jossa kieltä käytetään, vuorovai-

kutustilanteeseen, toimintaympäristöön kuin vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilaan (Pie-

tikäinen & Mäntynen 2019: 38). Myös lausekontekstilla on usein vaikutusta erilaisten 

merkitysten rakentumiseen (Jokinen ym. 2016: 37). Kielenkäyttö nähdäänkin tilanteisena 

ilmiönä: se vaihtelee ajan, tilanteen, tavoitteen ja paikan mukaan (Pietikäinen & Mänty-

nen 2019: 15). Myös kielen yksiköiden merkitykset ovat voimakkaasti kontekstisidonnai-

sia, sillä kielellä toimitaan eri yhteyksissä eri tavoin, minkä vuoksi minkään kielen yksi-

kön merkitykset eivät ole pysyviä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 37). Kontekstisidon-

naisuus on keskeisessä asemassa myös omassa tutkielmassani, sillä tietyt sanavalinnat 

voivat saada erilaisia merkityksiä erilaisissa asiayhteyksissä. Myös yhteiskunnallinen 

konteksti vaikuttaa aineistoni diskurssien aktivoitumiseen: etäopiskelun pitkään jatku-

neen luonteen vuoksi esimerkiksi kielenkäyttäjien kyllästyneisyys voi näkyä puhumisen 

tavoissa. 

 

Diskurssintutkimusta harjoitetaan useammalla tieteenalalla, minkä vuoksi siihen liittyvät 

käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Tämän vuoksi myös diskurssin käsite on varsin moni-

ulotteinen (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 27). Fairclough (1989: 22) määrittelee diskurs-

sin olevan kielenkäyttöä osana sosiaalista toimintaa. Diskurssilla viitataan usein myös 

lausetta laajempaan kielenkäytön kokonaisuuteen kontekstissaan sekä vakiintuneeseen 

kielenkäyttöön tietyssä tilanteessa (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 30). Omassa tutkiel-

massani viittaan diskurssilla vakiintuneisiin puhumisen tapoihin, jotka muokkaavat sosi-

aalista todellisuutta. 
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Diskurssintutkimus on luonteeltaan laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, minkä vuoksi 

myös tutkielmani lähestymistapa on laadullinen. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 

kuvata, selittää ja ymmärtää erilaisten ilmiöiden luonnetta, tapahtumien ja prosessien eh-

toja ja seurauksia sekä ihmisten ja yhteisöjen kokemuksia ja toimintaa. Keskeistä on eri-

laisten ilmiöiden laadun tutkiminen sekä syy–seuraussuhteiden tuottaminen. Laadullisen 

tutkimuksen päämääränä on usein ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja hahmottaa niitä 

tulkintoja ja merkityksiä, joita vuorovaikutuksessa rakennetaan. (Pietikäinen & Mänty-

nen 2019: 210–211.) Nämä seikat ovat keskeisiä tutkielmassani: pyrin puhumisen tapoja 

tutkimalla selvittämään, miten kielenkäyttäjät suhtautuvat etäopiskeluun ja millaisia mer-

kityksiä etäopiskelusta luodaan eri diskursseissa. 

 

 

2.2. Tutkimusmenetelmä 

 

Kriittinen diskurssianalyysi toimii teoreettisen viitekehyksen lisäksi myös tutkimusme-

netelmänä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 268). Diskurssianalyysia ei kuitenkaan voida 

pitää selkeärajaisena tutkimusmenetelmänä, vaan enemmänkin väljänä teoreettisena vii-

tekehyksenä, joka mahdollistaa erilaiset tarkastelun painopisteet ja menetelmälliset so-

vellukset (Jokinen ym. 2016: 18). Näin ollen diskurssianalyysi on pikemminkin suuntaa 

antava tutkimussuuntaus, koska siihen ei sisälly suoria ohjeita tai valmista menetelmää 

analyysia varten (Saviniemi 2015: 79). Fairclough (1989: 109–110) on kuitenkin kehittä-

nyt analyysin tekemistä varten kolmivaiheisen kriittisen diskurssianalyysin mallin, jota 

tulen soveltamaan tutkielmassani. 

 

Faircloughin mukaan diskurssin kolme tasoa ovat teksti, vuorovaikutus ja konteksti. Näi-

hin tasoihin perustuen kriittinen diskurssianalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

tekstin kuvaukseen (description), vuorovaikutussuhteiden tulkintaan (interpretation) 

sekä sosiaalisen kontekstin selitykseen (explanation). Kuvauksen tasolla tekstistä valitaan 

ne kielen piirteet, joita analysoidaan. Keskityn tutkielmassani siihen, miten etäopiskelua 

merkityksellistetään aineistossani sanavalintojen kautta, minkä vuoksi keskityn kuvauk-

sen tasolla sanastoa käsittelevään osioon. Poimin aineistostani substantiivi- ja adjektiivi-

valintoja sekä niistä muodostuvia lausekkeita, jotka aktivoivat erilaisia diskursseja. Pie-

tikäinen ja Mäntynen (2019: 95) toteavat, että jo yksi sana tai ilmaus voi olla diskurssia 

aktivoiva kielen piirre. Diskurssintutkimuksessa jokainen kielellinen valinta nähdäänkin 
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suhteessa laajempaan kokonaisuuteen, minkä vuoksi yksittäinen sanavalinta voi viitata 

laajempaan tapaan merkityksellistää maailmaa. Tämä on huomattavissa myös etäopiske-

lun diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa, sillä jo yksittäinen sanavalinta lauseessa saat-

taa aktivoida laajempaa diskurssia. 

 

Faircloughin mallissa tulkinnan tasolla kieli yhdistetään sosiaaliseen todellisuuteen (Fair-

clough 1989: 162). Katson pääseväni tulkinnan tasolle Saviniemen (2015: 199) tavoin, 

kun esittelen aineistostani kielenpiirteiden perusteella aktivoituvat diskurssit ja tulkitsen 

näitä kielellisiä valintoja sosiaalisen todellisuuden muodostamisen kannalta. Selityksen 

tasolla aktivoituneet diskurssit yhdistetään laajempaan sosiaaliseen kontekstiin. Tarkoi-

tuksena on tuoda ilmi, kuinka aktivoituneet diskurssit ovat osana sosiaalisia prosesseja ja 

kuinka laajemmat sosiaaliset rakenteet määrittävät näitä diskursseja (Fairclough 1989: 

163). Selityksen tasolle pääsen tutkielmassani, kun tarkastelen aktivoituviin diskursseihin 

liittyvää yhteiskunnallista kontekstia.  
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3.  ANALYYSI 

 

Tässä luvussa esittelen aineistostani aktivoituvat diskurssit. Tarkastelemieni adjektiivi- ja 

substantiivivalintojen pohjalta aineistostani aktivoituivat seuraavat kuusi diskurssia: hait-

tadiskurssi, yhteisöllisyysdiskurssi, tarpeeton hätä -diskurssi, sopeutumisdiskurssi, poik-

keavuusdiskurssi sekä hyvä käytäntö -diskurssi. Esittelen diskurssit omissa alaluvuissaan 

yleisyysjärjestyksessä eniten esiintyneestä diskurssista vähiten esiintyneeseen. Aktivoi-

tuvat diskurssit ovat luonteeltaan toisiinsa limittyviä, ja tietyt diskurssit, kuten esimer-

kiksi haitta- ja yhteisöllisyysdiskurssi, aktivoituvat usein samankaltaisissa konteksteissa.  

 

Perustelen tekemiäni havaintoja diskursseista aineistoesimerkkien avulla. Koska määrit-

telemäni diskurssit aktivoituvat sanavalintojen perusteella, korostan aineistoesimerkeis-

säni niitä sanavalintoja, jotka aktivoivat käsiteltävää diskurssia. Vaikka diskurssit ovat 

muodostuneet sanavalintojen perusteella, huomioin analyysissani myös muita kielen piir-

teitä, mikäli se on tarpeellista käsiteltävän diskurssin kannalta (ks. esim. alaluku 3.4.). 

Aineistoesimerkit sisältävät kokonaisia kommentteja vain harvoin, sillä suurin osa aineis-

toni kommenteista ovat pituudeltaan erittäin laajoja. Tämän lisäksi diskurssit saattavat 

aktivoitua vain yhdessä lausumassa, minkä vuoksi en koe kokonaisen kommentin sisäl-

lyttämistä esimerkkeihin tarpeelliseksi. Näistä syistä olen sisällyttänyt esimerkkeihin vain 

diskurssin aktivoitumisen kannalta olennaiset lausumat. 

 

Aineistoesimerkit on kirjoitettu alkuperäisessä kirjoitusasussaan, minkä vuoksi ne voivat 

sisältää kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Tämä on melko tyypillistä kommentin tekstilajille: 

internetiin kirjoitetut kommentit ovat usein nopeasti kirjoitettuja, minkä vuoksi ne saat-

tavat sisältää enemmän virheitä kuin muut tekstilajit. Kommenttien oikolukuun käytetään 

myös tavallisesti vähemmän aikaa verrattuna virallisempiin teksteihin, kuten mielipide-

kirjoituksiin. Joissain tapauksissa kirjoitus- ja lyöntivirheet saattavat muuttaa kokonaisia 

sanoja, mikä vaikeuttaa kommentin tulkintaa (ks. esim. 56 alaluvusta 3.6.). Tulkintaan 

vaikuttavat kirjoitus- ja lyöntivirheet olen korjannut esimerkin yhteyteen hakasulkeissa. 
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3.1. Haittadiskurssi 

 

Aineistossa korostuu näkemys etäopiskelusta erilaisia haittoja ja ongelmia aiheuttavana 

ilmiönä. Olen nimennyt tämänkaltaiset puhumisen tavat haittadiskurssiksi. Haittadis-

kurssi aktivoituu aineistostani yleisimmin: se aktivoituu yhteensä 45 lausumassa. Haitta-

diskurssin piirteitä ja näkökulmia esiintyy myös muissa diskursseissa, erityisesti yhtei-

söllisyysdiskurssissa. Haittadiskurssi ja yhteisöllisyysdiskurssi eroavat kuitenkin toisis-

taan aihepiirien osalta: yhteisöllisyysdiskurssissa etäopiskelun vaikutuksia tarkastellaan 

nimenomaan yhteisöllisyyden näkökulmasta, kun taas haittadiskurssissa etäopiskelun 

kielteisiä vaikutuksia käsitellään yleisemmällä tasolla. Käsittelen yhteisöllisyysdiskurssia 

tarkemmin alaluvussa 3.2. 

 

Haittadiskurssi aktivoituu erityisesti kommenteissa, joissa kielenkäyttäjät kuvaavat etä-

opiskelun vaikutuksia omaan jaksamiseensa sekä opinnoissa edistymiseensä. Etäopiskelu 

merkityksellistetään erilaisten yksilötason haittojen aiheuttajaksi, minkä vuoksi etäopis-

kelua merkityksellistävät adjektiivi- ja substantiivivalinnat ovat sävyltään kielteisiä. 

 

(1) viime lukuvuosi oli kuitenkin todella, todella raskas (K74) 

 

 (2)  Korona on varmasti ollut vaikea kokemus opiskelijoille (K100) 

 

Etäopiskelu kuvataan haittadiskurssissa usein haastavaksi ja kuormittavaksi. Tätä näkö-

kulmaa korostetaan erityisesti esimerkkien (1) ja (2) tavoin ankaruutta kuvaavilla adjek-

tiivivalinnoilla, kuten vaikea, uuvuttava, rankka ja raskas. Esimerkissä (1) käytetään näi-

den valintojen lisäksi adjektiivin määritteen todella toistoa, millä pyritään tehostamaan 

kielenkäyttäjän näkemystä etäopiskelun kuormittavuudesta. Adjektiivin määritteen tois-

toa käytetään korostamaan puheenalaisen ilmiön suuruutta (VISK 2008 § 1737). Esimer-

kissä (1) pyritäänkin luomaan etäopiskelusta kuva erityisen raskaana ilmiönä. 

 

Keskeistä haittadiskurssissa on myös etäopiskelun merkityksellistäminen kielteisiä tun-

temuksia aiheuttavaksi ilmiöksi. Etäopiskelun kielteisyyttä pyritään korostamaan rinnas-

tamalla etäopiskelu erilaisiin tukaluutta aiheuttaviin tilanteisiin. Näitä tilanteita ilmais-

taan tukaluutta kuvaavilla substantiivivalinnoilla, kuten ahdinko, hätä ja uhraus (KS 2021 

s.v. ahdinko, hätä). 
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(3) Etäopiskelu on ollut jo tähän mennessä liian iso uhraus lapsilta ja nuorilta. 

(K45) 

 

 (4) Tästä etäkouluun pariksi vuodeksi joutuneet nuoret on yksi kärsijäryhmä. (K82) 

 

(5) Hätä opiskelijoilla on suuri ja AITO. (K19) 

 

Esimerkissä (3) käytetyllä lausekkeella liian iso uhraus korostetaan opiskelijoiden joutu-

neen joustamaan liikaa muiden hyväksi, mikä on johtanut erilaisiin haittoihin. Uhraus-

sanalla viitataan opiskelijoiden joutuneen luopumaan arvokkaana pitämästään lähiope-

tuksesta muiden hyväksi, minkä johdosta he ovat joutuneet itse kärsijän rooliin (KS 2021 

s.v. uhrata). Ilmaisua korostetaan partikkelilla liian, millä pyritään tuomaan ilmi opiske-

lijoiden uhrauksen olevan tarpeettoman suuri. Esimerkissä (4) etäopiskelevia nuoria ku-

vataan substantiivilla kärsijäryhmä, millä viitataan ryhmään, joka on saanut osakseen 

epäedullisia kokemuksia etäopiskelun myötä (KS 2021 s.v. kärsiä). Haasteellisuuden ko-

rostus näkyy toisinaan myös kommenttien kirjoitusasussa. Esimerkin (5) aito-adjektiivi 

on kirjoitettu suuraakkosin, millä painotetaan etäopiskelusta aiheutuneen hätätilan todel-

lisuutta. 

 

Kielteiset sanavalinnat korostuvat erityisesti kommenteissa, joissa kielenkäyttäjät merki-

tyksellistävät omaa jaksamistaan sekä mielenterveyttään etäopiskelun aikana. Haittadis-

kurssissa etäopiskelu kuvataankin erilaisia haittoja aiheuttavaksi tekijäksi niin kielen-

käyttäjien jaksamisen kuin mielenterveyden kannalta. Tätä näkökulmaa tuovat ilmi mie-

lenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät kielteiset sanavalinnat. 

 

(6) Parin kuukauden kuluttua uupumus iski vääjäämättä kuin juna (K70) 

 

(7) Samaten itseenkin iski korona-ajan eristyksessä ahdistus – – henkiset vaivat 

 ovat oikeasti totta ja aiheuttavat fyysisiä oireita (K36) 

 

 (8) välillä tulee sellainen olo että yksinkertaisesti järki lähtee. Eristyneisyys ai-

 heuttaa ainakin itselläni myös apatiaa, energia vain katoaa jonnekin ja mieli va-

 joaa hitaasti mustuuteen. (K74) 

 

(9) en jaksa opiskella enää etäopetuksessa hetkeäkään (K19) 

 

Esimerkeissä (6−7) käytetään mielenterveyteen ja jaksamiseen viittaavia kielteisiä sana-

valintoja, kuten uupumus, ahdistus, ja henkiset vaivat. Näillä valinnoilla ilmennetään, 

kuinka etäopiskelu on aiheuttanut opiskelijoille erilaisia mielenterveysongelmia sekä 
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vaikeuksia jaksamisen suhteen. Aineistossa toistuvat myös esimerkin (8) kaltaiset il-

maukset, kuten järki lähtee ja pää alkaa hajota. Ilmauksella järki lähtee viitataan terveen 

mielen menettämistä etäopiskelusta johtuen (KS 2021 s.v. järki). Urbaanissa sanakirjassa 

(2021) hajota saa muun muassa merkityksen ’ei enää jaksa jotain asiaa/tapahtumaa’. Näin 

ollen ilmauksella pää alkaa hajota viitataan täydelliseen jaksamisen loppumiseen etä-

opiskelun osalta, mikä vaikuttaa kielteisesti kielenkäyttäjän mielenterveyteen. Haittadis-

kurssille tyypillistä onkin kyllästyneisyyden ilmaiseminen, jota tuodaan esille myös esi-

merkin (9) ilmauksessa en jaksa enää hetkeäkään. Kieltomuotoisessa lauseessa käytetään 

-kAAn-liitepartikkelia, joka on tyypillinen ilmauksissa, jotka eivät ole merkitykseltään 

myönteisiä (VISK 2008 § 1635). Esimerkissä ilmaistaan etäopiskelun aiheuttamaa kyl-

lästyneisyyttä, jonka johdosta jaksaminen ei riitä enää edes lyhyeksi ajaksi (KS 2021 s.v. 

hetki). Haittadiskurssin kielellisillä valinnoilla tuodaankin ilmi, kuinka etäopiskelusta on 

aiheutunut runsaasti negatiivisia seurauksia, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti kielen-

käyttäjien hyvinvointiin. 

 

Haittadiskurssi aktivoituu myös kommenteissa, joissa kielenkäyttäjät kielentävät tunte-

muksiaan etäopiskelun aikana. Näissä kommenteissa korostuvat erityisesti kokemukset 

yksin jäämisestä ja hylätyksi tulemisesta sekä näihin kokemuksiin liittyvät negatiiviset 

tunnetilat. Näitä tuntemuksia kuvataankin kielteisillä sanavalinnoilla, kuten toivoton ja 

hylätty. 

 

 (10) Se toivoton olo, kun asiat eivät vain selviä, vaikka kuinka Googlea hakkaa, 

 on varmaan ollut pahinta tässä. (K105) 

 

 (11) Tuntuu, että olisimme ilmaa vain. (K19) 

 

 (12) Tunne siitä, ettei mikään ole omassa hallinnassa (K28) 

 

Esimerkin (10) adjektiivivalinnalla toivoton etäopiskelun ilmaistaan aiheuttavan toiveik-

kuuden puutetta. Toivoton onkin karitiivijohdos, joka ilmaisee kantasubstantiivinsa tar-

koitteen puuttumista (VISK 2008 § 292). Esimerkissä (11) kielenkäyttäjät kuvailevat ole-

vansa vain ilmaa, millä viitataan tuntemukseen siitä, ettei kukaan huomioi opiskelijoita 

etäopiskelun aikana. Kielenkäyttäjä rinnastaa itsensä näkymättömään olomuotoon, millä 

pyritään havainnollistamaan tunnetta unohdetuksi jäämisestä: opiskelijat ovat ikään kuin 

näkymättömissä ilman lailla (KS 2021 s.v. ilma). Etäopiskelu kielennetään aiheuttavan 
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myös muita kielteisiä tunnetiloja, kuten esimerkissä (12) mainittua hallintakyvyn menet-

tämisen tunnetta. 

 

Etäopiskelusta aiheutuvien yksilötason haittoja käsittelevien kommenttien lisäksi haitta-

diskurssi aktivoituu kommenteissa, joissa pohditaan etäopiskelun vaikutuksia laajem-

malla tasolla. Etäopiskelurajoitukset merkityksellistetään kommenteissa laajoja yhteis-

kunnallisia vahinkoja aiheuttavana sekä tulevaisuuteen negatiivisesti vaikuttavana il-

miönä. 

 

(13) Rajoituksista syntyy valtavia pitkäaikaisia ja täysin turhia vahinkoja, kuten 

 tässäkin jutussa tulee hyvin ilmi. (K46) 

 

 (14) Kun nuoriso tuhotaan, tuhotaan Suomen tulevaisuus. (K17) 

 

Etäopiskelua merkityksellistävät sanavalinnat ovat edelleen varsin kielteisiä: etäopiske-

lun laajoja seurauksia kuvataan kielteisillä substantiiveilla, kuten vahinko ja haitta.  Näi-

den substantiivien merkitystä ja kielteistä luonnetta painotetaan adjektiivivalinnoilla, ku-

ten esimerkistä (13) huomataan: vahinko-substantiivin kielteistä merkitystä voimistetaan 

adjektiiveilla valtava, pitkäaikainen ja täysin turha. Esimerkissä (14) etäopiskelun ilmais-

taan aiheuttavan jopa tuhoa opiskelijoissa, millä on kohtalokkaita seurauksia koko yhteis-

kunnan tulevaisuudelle. Tällä pyritään korostamaan etäopiskelun laajoja kielteisiä vaiku-

tuksia. 

 

Etäopiskeluun liittyvät rajoitukset nähdään myös kyseenalaistettavina sekä epäuskoa ai-

heuttavina. Kommenteissa otetaan voimakkaasti kantaa vallitseviin rajoituksiin: kielen-

käyttäjät ilmaisevat niiden olevan liian tiukkoja ja vaativat niihin helpotusta. Myös rajoi-

tuksien liiallista kestoa kielennetään kommenteissa kielteiseen sävyyn. 

 

(15) Viimeistään nyt on luonnollista kyseenalaistaa rajoituksia – – Ovatko ne to-

 della tarpeellisia? Joko haitat ovat suuremmat kuin hyödyt? (K10) 

 

 (16) On käsittämätöntä, että yhteiskunta pysäytetään koronan takia. (K59) 

 

(17) Yhteiskunta ei voi pysyä kiinni ikuisesti. – – Tätä on nyt jatkunut jo liiankin 

kauan ja ruumiita tulee muista syistä. (K94) 
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Esimerkissä (15) rajoitusten kyseenalaistaminen kuvataan luonnolliseksi, millä tarkoite-

taan ’itsestään selvää’, ’tavanomaista’ tai ’helposti ymmärrettävää’ (KS 2021 s.v. luon-

nollinen). Adjektiivivalinnalla luonnollinen viitataan näin ollen rajoitusten kyseenalais-

tamisen olevan täysin normaalia ja ymmärrettävää. Esimerkissä (16) rajoituksia merki-

tyksellistetään karitiivijohdoksella käsittämätön, millä pyritään korostamaan niiden ole-

van asia, jota ei voi käsittää (KS 2021 s.v. käsittämätön). Esimerkissä (17) ilmaistaan, 

kuinka rajoitukset ovat kestäneet liiankin kauan, ja kuinka yhteiskunta ei voi pysyä kiinni 

ikuisesti. Rajoitusten seurauksista käytetään myös kuvainnollista ilmausta ruumiita tulee, 

millä tuodaan ilmi koronarajoitusten aiheuttamia vakavia seurauksia rinnastamalla ne 

kuolemaan. Näillä valinnoilla kielennetään rajoitusten liiallista kestoa sekä niiden aiheut-

tamia haittoja yhteiskunnalle. Haittadiskurssille onkin tyypillistä, että vallitsevat etäopis-

kelurajoitukset kyseenalaistetaan niiden aiheuttamien laajojen haittojen vuoksi. 

 

 

3.2. Yhteisöllisyysdiskurssi 

 

Yhteisöllisyysdiskurssi aktivoituu yhteensä 41 lausumassa. Yhteisöllisyysdiskurssia ak-

tivoivissa kommenteissa etäopiskelusta puhutaan yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhtei-

söllisyysdiskurssissa etäopiskelua merkityksellistetään pääosin yhteisöllisyyttä heikentä-

vänä tekijänä, minkä vuoksi se on läheisesti yhteydessä haittadiskurssiin. Yhteisöllisyys-

diskurssin erottaminen omaksi diskurssikseen on kuitenkin perusteltua yhteisöllisyystee-

man korostuvan aseman vuoksi. 

 

Yhteisöllisyysdiskurssissa etäopiskelu merkityksellistetään yhteisöllisyyteen kielteisesti 

vaikuttavaksi tekijäksi. Etäopiskelu kielennetään erityisesti uusiin ihmisiin tutustumisen 

kannalta kielteiseksi ilmiöksi, koska toisia ihmisiä ei tavata fyysisesti etäluennoilla. Myös 

ihmisten välisen kommunikaation ilmaistaan heikentyneen etäopiskelun johdosta, mikä 

vaikeuttaa yhteydenpitoa toisiin opiskelijoihin. Myös etäluentojen vähäistä vuorovaiku-

tuksellisuutta kritisoidaan kommenteissa. 

 

(18) Koko etäluentojärjestelmä on sama kuin toisiinsa liittymätön lauma ihmisiä 

 katsoisi yksin kotona Youtube-tutoriaaleja niin, että toisella näytöllä on kasa 

 mustia neliöitä ja suttuisia kasvoja, joita ei tunne. (K77) 
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 (19) Etäopetuksen puitteissa uusiin ihmisiin tutustumien on ollut todella vaikeaa, 

 ellei mahdotonta, kun suurin osa kanssaopiskelijoista on pelkkiä nimiä tietoko-

 neen näytöllä. (K62) 

 

Kielenkäyttäjät kielentävät erityisesti toiset ihmiset etäisiksi ja vaikeasti saavutettaviksi. 

Tätä korostetaan esimerkissä (18): ilmaisuilla toisiinsa liittymätön lauma ihmisiä ja kasa 

mustia neliöitä ja suttuisia kasvoja, joita ei tunne korostetaan etäopiskelun aiheuttamaa 

etääntymisen tunnetta muista ihmisistä sekä etäopiskelun passivoittavuutta vuorovaiku-

tuksen kannalta. Toiset ihmiset rinnastetaan kommenteissa mustiksi neliöiksi sekä pelkiksi 

nimiksi tietokoneen näytöllä. Tällä viitataan siihen, etteivät opiskelijat käytä tietoko-

neensa kameroita etäluennoilla, minkä vuoksi toiset osallistujat näkevät heistä etäluen-

noilla pelkästään nimen ja mustan ruudun. Tällä korostetaan etäopiskelun etäännyttävää 

luonnetta: etäopiskelun yhteisöllisyys on heikkoa, sillä toisia opiskelijoita ei edes nähdä. 

Yhteisöllisyyden haasteellisuutta kuvataan myös adjektiivivalinnoilla. Esimerkissä (19) 

toisiin ihmisiin tutustumista etäopiskelun aikana merkityksellistetään erittäin haastavaksi 

ja jopa toteutumattomaksi asiaksi adjektiiveilla todella vaikea ja mahdoton (KS 2021 s.v. 

mahdoton). 

 

Kommenteissa ilmaistaan myös kaipuuta ihmiskontakteihin, jotka olivat mahdollisia en-

nen etäopiskeluaikaa. Nämä kommentit sisältävät lähiopetuksen ja etäopiskelun vuoro-

vaikutuksellisuuden vertailua, jossa lähiopetus merkityksellistetään selvästi yhteisölli-

semmäksi opiskelutavaksi etäopiskeluun verrattuna.  

 

(20) Kyse ei ole alkoholin vauhdittamien bileiden kaipuusta vaan tarpeesta opis-

 kella yhdessä ja tutustua opiskelukavereihin. (K106) 

 

 (21) Pahimpana se poisti luonnollisen keskustelun, jota syntyy käytävillä, lou-

 nastauolla ja tupakkapaikalla. – – Ei se Zoom ole sama asia kuin ne oppituntien 

 ohessa käytävät keskustelut. Ei siinä tutustu. (K77) 

 

 (22) Lukupiiri on ollut pelastus, koska muutoin opetus oli etäopetusta tietokoneen 

 ruudulta. (K101) 

 

Esimerkin (20) sanavalinnalla tarve korostetaan lähiopetuksessa syntyvien kontaktien 

välttämättömyyttä ja tarpeellisuutta (KS 2021 s.v. tarve), ja esimerkissä (21) lähiopetuk-

sen aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta kuvataan luonnolliseksi keskusteluksi. Näillä va-

linnoilla kielenkäyttäjät ilmaisevat, että etäopiskelun aikana tarpeellisen sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen syntyminen ei ole mahdollista eikä luontevaa. Esimerkissä (22) taas 
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ilmaistaan, kuinka kasvokkaista tapaamista sisältävä tapahtuma on ollut pelastus. Tällä 

valinnalla etäopetuksen aiheuttama kontaktien puute rinnastetaan hätätilaan, josta muiden 

kasvokkainen tapaaminen pelastaa. 

 

Yhteisöllisyysdiskurssin yksi toistuvista näkökulmista on myös yksinäisyyden tunne. 

Etäopiskelu merkityksellistetään yksinäisyyttä aiheuttavaksi ilmiöksi ihmiskontaktien ja 

vuorovaikutuksen puutteen vuoksi. Kommenteissa yksinäisyys rinnastetaan erittäin kiel-

teisiin adjektiiveihin ja substantiiveihin. 

 

(23) Ei saa unohtaa, että yksinäisyyteen eritämistä [eristämistä] on käytetty koko 

 ihmiskunnan ajan rangaistus-ja kidutuskeinona. (K106) 
 

 (24) Yksinäisyyden tunne on pahimmillaan musertava. (K74) 

 

Yksinäisyyden tunne koetaan erittäin voimakkaana ja kielteisenä: etäopiskelua muun mu-

assa rinnastetaan esimerkin (23) tavoin erittäin negatiivisiin sanoihin ja ilmauksiin, kuten 

eristysselli, rangaistus- ja kidutuskeino sekä terveyttä vakavasti uhkaava seikka. Etäopis-

kelun ja siitä aiheutuvan yksinäisyyden rinnastaminen erilaisiin rangaistuksiin korostaa 

etäopiskelun vaikutusten vakavuutta yhteisöllisyyden kannalta. Yksinäisyyden tunnetta 

kuvataan myös kielteisillä adjektiivivalinnoilla, kuten esimerkin (24) musertava. Tällä 

viitataan yksinäisyyden tunteen olevan tavattoman kova ja ankara (KS 2021 s.v. muser-

tava). 

 

Yhteisöllisyysdiskurssille on myös tyypillistä yhteisöllisyyden merkityksen korostami-

nen. Näiden kommenttien keskeisenä näkökulmana on, että sosiaaliset suhteet ja vuoro-

vaikutus ovat luonnollisia tarpeita ihmisille. Sosiaalisten suhteiden tärkeyden ilmentämi-

sellä pyritään perustelemaan etäopiskelun haitallisuutta yhteisöllisyydelle. Etäopiskelu 

merkityksellistetään ilmiönä, joka on ikään kuin estänyt opiskelijoiden mahdollisuudet 

luonnollisiin ja tärkeisiin ihmiskontakteihin. Sosiaalisten suhteiden tärkeyden korostami-

sella pyritään muodostamaan yhä kielteisempää kuvaa etäopiskelusta ja siihen liittyvistä 

ongelmista yhteisöllisyyden kannalta.  

 

(25) Sosiaalisuus on ihmislajille ominainen piirre, ja vaikka eroja esimerkiksi 

 yksinolon sietämisessä on, luontaisinta meille on olla vuorovaikutuksessa mui-

 den ihmisten kanssa. (K62) 
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 (26) Ihminen on sosiaalinen eläin ja kärsii voimakkaasti yksin jäädessään. Me 

 tarvitsemme tunteen, että meillä on yhteisö johon kuulumme ja että olemme tar-

 peellisia. (K32) 

 

 (27) Reaalielämässä tapahtuvat ihmiskontaktit ovat nuorille ja nuorille aikuisille 

 elintärkeitä aivojenkin kehityksen kannalta. (K4) 

 

Esimerkeistä (25–26) huomataan, kuinka sosiaalisuus kuvataan ominaiseksi piirteeksi ih-

miselle, ja kuinka ihmisiä kuvataan ilmauksilla, kuten sosiaalinen eläin ja laumaeläin. 

Nämä valinnat korostavat sosiaalisten kanssakäymisten luonteenomaisuutta sekä ihmis-

ten tarvetta kuulua johonkin ryhmään ja olla kanssakäymisessä toistensa kanssa. Esimer-

kissä (27) kontaktit toisiin ihmisiin kuvataan elintärkeiksi, millä pyritään ilmentämään 

sosiaalisten kontaktien ehdottoman tärkeää asemaa ihmisille (KS 2021 s.v. elintärkeä). 

Etäopiskelun haitallisuutta painotetaan merkityksellistämällä erityisesti nuoret opiskelijat 

sosiaalisia suhteita tarvitseviksi. Tätä perustellaan esimerkin (27) kaltaisilla huomioilla 

näiden suhteiden vaikutuksesta nuorten kehitykseen. 

 

 

3.3. Tarpeeton hätä -diskurssi 

 

Aineistosta nousi esiin myös täysin päinvastainen näkökulma kahteen edeltävään diskurs-

siin. Olen nimennyt tämän näkökulman tarpeeton hätä -diskurssiksi, joka aktivoituu yh-

teensä 35 lausumassa. Tarpeeton hätä -diskurssia voidaan pitää eräänlaisena haittadis-

kurssin vastadiskurssina: tarpeeton hätä -diskurssissa kielletään haittadiskurssissa esiin 

nostetut näkökulmat etäopiskelun haittoja ja ahdinkoa aiheuttavasta luonteesta. Etäopis-

kelua ei pidetä vakavana, todellista hätää aiheuttavan ilmiönä, ja sen aiheuttamia haittoja 

pidetään liioiteltuina. 

 

Etäopiskelusta välittyvä kuva onkin hyvin erilainen kuin kahdessa edeltävässä diskurs-

sissa. Etäopiskelusta aiheutuvaa hätää merkityksellistetään hyödyttömyyttä kuvaavilla 

sanavalinnoilla, kuten turha ja tarpeeton. Tarpeeton hätä -diskurssissa etäopiskelua ei 

merkityksellistetä vahinkoja aiheuttavaksi, vaan opiskelijoiden kokemuksia etäopiske-

lusta pidetään asioiden suurenteluna. 
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 (28) Itse oppimistuloksista en voi sanoa muuta, kuin että suorittihan Uuno Turha-

 purokin kirjekurssina viulunsoiton, autokoulunopettajan ja ties mitkä muut tut-

 kinnot. Ei tämä etäopiskelu varmaan siitä kovin paljon poikkea… (K64) 

 

(29) Tuntuu, että tässä valitetaan rajoituksista joita ei edes ole olemassa (K48) 

 

 (30) Sanoisinko,että turhasta urputtavat. (K83) 

 

Tarpeeton hätä -diskurssin kommenteille on tyypillistä, että etäopiskelusta muodostettua 

kielteistä kuvaa kyseenalaistetaan. Kielenkäyttäjät eivät kuitenkaan osaa asettua opiske-

lijoiden asemaan ja kokea empatiaa heitä kohtaan. Tämä ilmenee esimerkistä (28), jossa 

havainnollistetaan fiktiivisen hahmon kautta, kuinka etäopiskelu ei ole oppimistuloksiin 

negatiivisesti vaikuttava tekijä, sillä Uuno Turhapuro -elokuvissa on suoritettu erilaisia 

tutkintoja etänä. Kommentissa ei kuitenkaan osata ottaa huomioon opiskelijoiden tilan-

teen olevan todellinen, sillä kielenkäyttäjä viittaa kommentissaan fiktiiviseen hahmoon 

todellisen maailman henkilön sijasta. Tilanteet ovat myös toisistaan eroavia, sillä Turha-

puro-elokuvissa etätutkinnot on suoritettu omasta tahdosta, kun taas koronapandemian 

aiheuttama etäopiskelu on tahdosta riippumaton tilanne. Toisinaan opiskelijoiden koke-

muksia pidetään jopa totuudesta poikkeavana. Esimerkissä (29) rajoitukset, joita opiske-

lijat kritisoivat, merkityksellistetään epätodeksi. Tällä pyritään luomaan kuvaa, jonka mu-

kaan opiskelijoiden kokemukset etäopiskelusta ovat voimakkaasti liioiteltuja. 

 

Etäopiskelun näkemistä tarpeettomana hätänä korostetaan vertaamalla sitä vakavimpina 

ongelmina nähtyihin ilmiöihin ja tapahtumiin, kuten ilmastonmuutokseen ja sotatiloihin. 

Tyypillistä tarpeeton hätä -diskurssille onkin etäopiskelun sekä yleisesti koronaviruspan-

demian näkeminen huomattavasti pienempänä ongelmana kuin muut maailmanlaajuiset 

kriisit. Näitä kriisejä merkityksellistetään muun muassa todellisiksi hädiksi sekä erityisen 

vaikeiksi asioiksi. 

 

 (31) Jos tämä on pahinta mitä nykyihminen kokee niin todellisesta hädästä ei 

 tietoakaan. Mitä jos olis sota, eihän tästä mitään tulis kun ei paria vuotta tartin-

 taudin [tartuntataudin] kanssa osata olla. (K30) 

 

 (32) Mikä nuorten ja lasten kasvattamisessa on mennyt vinoon, kun he eivät selviä 

 pienistäkään vastoinkäymisistä? (K8) 

 

 (33) En usko, että kaikki korkeakouluopiskelijat ovat jaksamisensa äärirajoilla. Jos 

 näin olisi, odotan kauhulla tulevia suuria ja koko ihmiskuntaa koettelevia krii-

 sejä. Miten niistä selvitään, jos sietokykyä ei ole? (K58) 
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Kielenkäyttäjät pyrkivät ilmentämään sanavalinnoillaan muiden kriisien vastakohtai-

suutta etäopiskeluun verrattuna: esimerkissä (31) adjektiivi todellinen merkityksellistää 

muita kriisejä, kuten sotatilaa, aidoiksi ja vakavasti otettaviksi hädiksi (KS 2021 s.v. to-

dellinen). Samalla sanavalinnalla kielenkäyttäjä implikoi etäopiskelun ja koronaviruspan-

demian aiheuttaman hädän olevan tarpeeton ja epätodellinen. Esimerkistä (32) huoma-

taan, että etäopiskelua sekä koronaviruspandemiaa kuvataankin todellisen hädän sijasta 

lähes vastakohtaisella ilmauksella pieneksi vastoinkäymiseksi. Erityisesti adjektiivilla 

pieni korostetaan etäopiskelusta aiheutuvan hädän vähäisyyttä (KS 2021 s.v. pieni). Vas-

takkainasettelu näkyy myös esimerkissä (33). Kielenkäyttäjä viittaa kommentissaan, 

kuinka ihmiskunta ei tule selviämään suuremmista maailmalaajuisista kriiseistä, mikäli 

sietokyky pienempänä ongelmana nähtyyn etäopiskeluun on näin heikolla tasolla.  

 

Tarpeeton hätä -diskurssissa opiskelijoiden kokemuksiin etäopiskelusta suhtaudutaan hy-

vin kielteisesti. Etäopiskelu nähdään ilmiönä, jonka ei pitäisi aiheuttaa suurta kriisiä opis-

kelijoille. Kommenteissa opiskelijoiden kokemuksia kuvataan kielteisillä sanavalin-

noilla, kuten valittaminen, ruikuttaminen, kitinä ja marina. Näillä valinnoilla kielenkäyt-

täjät korostavat etäopiskelusta aiheutuvan kriisin tarpeettomuutta: opiskelijoiden koke-

mukset eivät ole näiden kommenttien mukaan todellisuutta, vaan turhaa valittamista. 

 

(34) Tuntuu että tuo opiskelijoiden valitus on kultapossukerhon jäsenten tur-

 haa kitinää, todellisuus on muualla. (K102) 

 

 (35) Korkekouluopinnot vievät usein työpaikkoihin,joissa kilpailu on kovaa. Ei-

 vät nämä valittajat siinäkään pärjäisi. (K83) 

 

Erityisesti esimerkki (34) havainnollistaa kielteistä suhtautumista opiskelijoiden etäopis-

kelukokemuksiin: opiskelijat merkityksellistetään kohosteisesti kultapossukerhon jäse-

niksi, millä viitataan etuoikeutettuihin henkilöihin (KS 2021 s.v. kultapossukerho). Tällä 

pyritään muodostamaan opiskelijoista hyvin kielteinen kuva, jonka mukaan opiskelijat 

kokevat olevansa etuoikeutettuja ja jollain tavalla eri tavoin kohdeltavissa koronarajoi-

tusten osalta kuin muut. Kommenteissa etäopiskelun negatiivisten kokemusten jakaminen 

nähdään myös heikkoutena. Opiskelijat merkityksellistetään esimerkin (35) tavoin valit-

tajiksi, jotka eivät tule pärjäämään tulevaisuuden työelämässä tai vaikeammissa krii-

seissä. Sanavalinnalla siinäkään ilmaistaan, kuinka opiskelijat ovat kyvyttömiä 
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pärjäämään työelämässä, mikäli jo etäopiskelu aiheuttaa haasteita. Esimerkissä korostuu 

-kAAn-liitepartikkelin kielteisyyden lisäksi sen ’myös’-merkityksisyys: partikkelin käy-

töllä ilmaistaan, kuinka pärjäämättömyys etäopiskelussa aiheuttaa myös haasteita työelä-

mässä. 

 

Opiskelijoita ei pidetä myöskään muista ihmisryhmistä poikkeavana koronarajoitusten 

suhteen. Kommenteissa tuodaan esille erityisesti koronarajoitusten laajaa vaikutusaluetta: 

rajoitukset vaikuttavat jokaiseen yhteiskunnan jäseneen yhtä lailla, eivätkä opiskelijat ole 

mitenkään erityisen huonosti kohdeltuja. Opiskelijoita merkityksellistetään toisaalta 

myös ihmisryhmäksi, joka ei ole joutunut kärsimään koronarajoituksista yhtä paljon kuin 

toiset ihmisryhmät, kuten vanhukset. Tällä kielenkäyttäjät pyrkivät perustelemaan opis-

kelijoiden kielteisten kokemuksien olevan turhia. 

 

(36) Korona koskee jokaista ihan samalla tavalla, ei ole mitään koulukuntaa tai 

 sosiaaliluokkaa jota se ei koskisi enemmän kuin muita Vaan kaikki olemme sa-

 massa veneessä (K88) 

 

(37) Jos Suomessa jonkun ihmisryhmän asiat ovat todella huonosti, niin se on van-

husten, eikä terveiden ja eri tavoilla tuettujen korkeakouluopiskelijoiden asiat. 

(K71) 

 

Esimerkin (36) ilmauksella kaikki olemme samassa veneessä viitataan kaikkien ihmisten 

olevan samassa tilanteessa koronapandemian suhteen. Tällä pyritään korostamaan näke-

mystä koronapandemian kaikkia koskettavasta luonteesta, minkä johdosta opiskelijoiden 

kokemuksia ei nähdä muista ihmisryhmistä suuresti poikkeavana. Esimerkissä (37) tuo-

daan esille näkemystä opiskelijoiden etuoikeutetusta asemasta. Korkeakouluopiskelijoita 

merkityksellistetään määritteillä terve ja eri tavoilla tuettu, joilla ilmennetään opiskelijoi-

den hyvää asemaa laajemmassa kontekstissa. Adjektiivilla terve vedotaan opiskelijoiden 

hyvään yleiskuntoon verrattuna riskiryhmäläisiin, kuten vanhuksiin. 

 

 

3.4. Sopeutumisdiskurssi 

 

Sopeutumisdiskurssi aktivoituu yhteensä 27 lausumassa. Sopeutumisdiskurssin näkö-

kulma etäopiskeluun on aktivoituvista diskursseista neutraalein: etäopiskelua ei kielen-

netä yhtä suoraan kielteiseksi tai myönteiseksi ilmiöksi kuin muissa aineistoni 
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diskursseissa. Sen sijaan etäopiskelu merkityksellistetään väistämättömäksi tilanteeksi, 

johon ihmisten tulee vain sopeutua. Tätä tuodaan esille muun muassa substantiivin muu-

tos kautta. Tällä viitataan ihmisten vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin: etäopiskelu on 

muutos, jolle ihmiset eivät mahda mitään, minkä vuoksi siihen mukautuminen on tärkeää. 

Sanavalinnat vastoinkäyminen ja haasteellinen tuovat kuitenkin ilmi, että poikkeavuus-

diskurssissa etäopiskelu sekä koronaviruspandemia tunnustetaan haastavaksi ilmiöiksi. 

Nämä valinnat eivät kuitenkaan tee diskurssista varsinaisesti kielteistä. 

 

Sopeutumisdiskurssi jakaa näkemyksen etäopiskelusta valittamisen tarpeettomuudesta 

tarpeeton hätä -diskurssin kanssa. Etäopiskelusta valittaminen nähdään tarpeettomana, 

koska se ei muuta vallitsevaa tilannetta mitenkään. Sopeutumisdiskurssissa huomio koh-

distetaankin siihen, miten vallitsevassa tilanteessa tulisi toimia valittamisen sijaan. Nämä 

kommentit ovat kohdistettu suoraan opiskelijoille: kielenkäyttäjät kehottavat opiskelijoita 

sopeutumaan tilanteeseen valittamisen sijasta ja muuttamaan toimintaansa. 

 

(38) Ei auta nyt voivottelu, pitää miettiä miten edetään. (K50) 

 

 (39) Jossei yhteiskunta ja ympärillä olevat ihmiset tarjoa apua, on turha jäädä 

 tuleen makaamaan, vain on otettava ohjat omiin käsiin. (K90) 

 

Esimerkkien (38−39) ilmauksilla ei auta nyt voivottelu ja turha jäädä tuleen makaamaan 

viitataan, ettei tilanteelle antautumisella ja siitä valittamisella saavuteta mitään. Sen sijaan 

opiskelijoita kehotetaan ottamaan ohjat omiin käsiin, millä kielennetään vastuun ottami-

sen tarpeellisuutta. Sopeutumisdiskurssi onkin tyyliltään ohjaileva, mikä on huomatta-

vissa esimerkiksi välttämättömyyttä ja velvollisuutta ilmaisevien nesessiivirakenteiden, 

kuten esimerkkien (38−39) pitää miettiä ja on otettava käytöllä (VISK 2008 § 505).  

 

Nesessiivisyys näkyy myös kommenteissa, joissa nostetaan esille asenteiden merkitystä 

uudesta tilanteesta selviämiseen. Näissä kommenteissa kielenkäyttäjät kertovat, mitä 

ominaisuuksia ja kykyjä opiskelijoilla tulisi olla, jotta etäopiskelusta selviäisi ongelmitta. 

Sopeutumisdiskurssia aktivoivat sanavalinnat, joilla kuvataan keinoja, asenteita ja omi-

naisuuksia, joiden avulla vallitsevaan tilanteeseen voidaan sopeutua, kuten vankka pa-

neutuminen, keskittyminen, henkinen kestävyys ja sopeutuminen. Näillä valinnoilla kie-

lenkäyttäjät pyrkivät korostamaan, ettei tilanteeseen sopeutuminen tapahdu itsestään, 

vaan vaatii opiskelijoilta panostusta. 
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 (40) se vaatii vankkaa paneutumista ja keskittymistä. – –Systemaattinen ja pää-

 määrätietoinen ote auttaa. (K83) 

 

 (41) Paljon se riippuu meistä itsestämme. Ei pelkästään pidättäytymisestä, eris-

 täytymisestä ja sopeutumisesta. Myöskin kyvystämme edetä muutokseen sen 

 harjalla, eikä ainoastaan sen peittoamana. (K80) 

 

Esimerkin (40) sanavalinnoilla vankkaa paneutumista ja keskittymistä tarkoitetaan va-

kaata syventymistä ja huomion kohdistamista johonkin asiaan (KS 2021 s.v. paneutumi-

nen). Näin ollen kommentissa kehotetaan opiskelijoita keskittymään opintoihinsa etä-

opiskeluaikana erityisellä huolellisuudella. Asennoitumisen merkitystä korostetaan myös 

esimerkissä (41). Kommentissa viitataan etäopiskelun vaikutuksien riippuvan omasta 

asennoitumisesta tapahtuvaan muutokseen. Ilmauksella kyvystämme edetä muutokseen 

sen harjalla, eikä ainoastaan sen peittoamana ilmaistaan metaforisesti oikeanlaista asen-

netta muutokseen: sen sijaan, että muutoksen annettaisiin saavan yliotteen elämästä, tulisi 

ihmisten mukauttaa toimintaansa ja asenteitaan muutoksen mukaisesti, ikään kuin liikku-

malla muutoksen aallon harjalla. 

 

Sopeutumisdiskurssissa korostetaan myös itsensä kehittämisen mahdollisuutta etäopiske-

lun aikana. Näissä kommenteissa opiskelijoita kehotetaan muuttamaan asennettaan pa-

remmaksi etäopiskelun suhteen ja näkemään tilanteen mahdollisuutena kehittyä. Sopeu-

tumisdiskurssia aktivoivatkin kehittymistä kuvaavat sanavalinnat, kuten kypsä, aikuistu-

minen, kasvaminen ja mahdollisuus oppia ja kehittyä.  

 

(42) Pitää kehittää myös henkistä kestävyyttä ja voimavaroja, aivan samalla ta-

 valla kun kuntosalilla treenataan lihaksia. (K24) 

 

 (43) Elämässä on opittava tulemaan toimeen myös pettymysten kanssa. Sekin on 

 kasvamista ja aikuistumista. (K107) 

 

 (44) Korkeakouluopiskelijan pitäisi lähtökohtaisesti olla sen verran kypsä, että 

 osaa ottaa vastuun opinnoistaan. (K69) 

 

 (45) Korkeakoulutetuilta pitää odottaa paljon ja heidän on kyettävä kestämään 

 vastoinkäymisiä. Korona tulisi nähdä mahdollisuutena oppia ja kehittyä. (K43) 

 

Esimerkeissä (42−43) korostuu näkemys korkeakouluopiskelijoiden kehittymättömyy-

destä. Etäopiskelusta valittavien opiskelijoiden ajatellaan ikään kuin olevan kypsymättö-

miä, minkä vuoksi heidän tulisi nähdä vallitseva haasteellinen tilanne mahdollisuutena 
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aikuistua ja kasvaa henkisesti. Kommenteissa ilmennetään myös odotuksia, jotka kohdis-

tuvat korkeakouluopiskelijoihin. Esimerkissä (44) kielennetään vastuun ottamisen tär-

keyttä ja oleellisuutta korkeakouluopiskelijoille, ja esimerkissä (45) opiskelijoiden olete-

taan kykenevän kestämään vastoinkäymisiä. Erityisesti sanavalinta paljon korostaa opis-

kelijoihin kohdistuvia odotuksia ja niiden suuruutta. Esimerkistä (45) voidaan myös huo-

mata, että sopeutumisdiskurssissa etäopiskelua merkityksellistetään myös myönteisessä 

valossa. Kielenkäyttäjä kielentää kommentissaan koronapandemian aiheuttaman tilan-

teen johtavan mahdollisesti myös myönteisiin asioihin, kuten henkilökohtaiseen kehityk-

seen. Tällä pyritään tuomaan ilmi, mitä positiivisia vaikutuksia etäopiskeluun sopeutumi-

sella ja asenteiden muuttamisella voi olla.  

 

 

3.5. Poikkeavuusdiskurssi 

 

Poikkeavuusdiskurssi aktivoituu yhteensä 23 lausumassa. Poikkeavuusdiskurssille tyy-

pillistä on etäopiskelun kielentäminen poikkeavana ja epätavallisena lähiopetukseen ver-

rattuna. Tätä kuvaa luodaan vertailun ja vastakkainasettelun avulla, kun etäopiskelun ja 

lähiopetuksen käytänteet ja ominaisuudet asetetaan vastakkain. Huomionarvoista vertai-

lussa on nimenomaan etäopiskelun poikkeuksellisuuden korostaminen, joka toteutetaan 

kahdella tavalla: lähiopetuksen tavanomaisuuden sekä etäopiskelun epätavallisuuden il-

mentämisellä. 

 

(46) He hakevat paikkaansa maailmassa ja nämä rajoitukset pysäyttävät kaiken 

 normaalin kanssakäymisen. (K14) 

 

 (47) kiitos poikkeuksellisen koronasta johtuneen todistusvalinnan (K101) 

 

 (48) oikealle luennolle mennessä ja poistuessa tulee sanoneeksi jollekulle ”päi-

 vää” tai ”anteeksi, onko tässä vapaata” (K79) 

 

Lähiopetusta ja niissä tapahtuvien kontaktien tavanomaisuutta korostetaan adjektiiviva-

linnoilla, kuten tavallinen sekä esimerkin (46) normaali, kun taas etäopiskelua ja ko-

ronavirusta merkityksellistetään sanavalinnoilla, jotka tuovat ilmi epätavallisuutta sekä 

normaalista poikkeavuutta, kuten esimerkin (47) poikkeuksellinen (KS 2021 s.v. tavalli-

nen, poikkeuksellinen). Etäopiskelusta muodostuva kuva merkityksellistetään kielteisem-

mäksi lähiopetuksesta muodostettavaan kuvaan verrattuna. Tämä voidaan huomata 



24 

 

erityisesti esimerkin (48) ilmauksesta oikea luento. Tällä valinnalla viitataan, ettei etä-

luentoja voida edes pitää oikeina luentoina lähiluentoihin verrattuna. 

 

Etäopiskelusta muodostettava kielteisempi kuva lähiopetukseen verrattuna näkyy myös, 

kun etäopiskelun poikkeavuutta ilmennetään tuomalla esiin sen eroavaisuuksia lähiope-

tukseen verrattuna. Etämuotoisia luentoja ja tapahtumia merkityksellistetään fyysisiä ta-

pahtumia toimimattomammaksi vaihtoehdoksi. 

 

(49) itselleni yritys luoda virtuaalisesti joku vahvasti fyysiseen läsnäoloon no-

 jaava tapahtuma kuulostaa kamalalta ihmisyyden redusoinnilta ja hieman ku-

 vottavalta hätäratkaisulta. (K77) 

 

 (50) Se mitä Suomessa on yritetty koronan aikana on etäopetuksen irvikuva (K100) 

 

 (51) Jatkuva tehtävätulva, kun koitetaan lähiopetusta vaativia asioita saada etä-

 muotoon ihan lonkalta. Pakko sanoa, että ei ole onnistunut kauhean hyvin. (K105) 

 

Esimerkin (49) sanavalinnalla yritys pyritään viittaamaan etätapahtuman jääneen vain 

päämäärään tähtäämisen tasolle (KS 2021 s.v. yrittää). Kielenkäyttäjä viittaa, ettei tavoi-

teltavaa päämäärää fyysisten tapahtumien korvaamisesta ole saavutettu. Itse etätapahtu-

mia kuvataan kielteisellä sävyllä ihmisyyden redusoinniksi sekä hätäratkaisuksi, millä 

korostetaan etätapahtumien alempiarvoisuutta fyysisiin tapahtumiin verrattuna. Kohos-

teisella ilmauksella ihmisyyden redusointi kuvataan etätapahtumien vähentävän merkit-

tävästi tunnetta ihmisyydestä (KS 2021 s.v. redusoida). Kielteisiä ilmauksia vahvistetaan 

erittäin kielteisillä adjektiivivalinnoilla, kuten kamala ja kuvottava, joilla korostetaan etä-

tapahtumien vastenmielisyyttä (KS 2021 s.v. kuvottaa, kamala). Yleisellä tasolla ko-

ronapandemiasta johtuvaa etäopiskelua merkityksellistetään epäonnistuneeksi. Tämä 

huomataan esimerkin (50) kohosteisesta ilmauksesta etäopiskelun irvikuva: irvikuvalla 

tarkoitetaan kielteisessä mielessä täydellisesti päämäärästä poikkeavaa asiaa (KS 2021 

s.v. irvikuva). Myös etäopiskelun ominaisuuksia, kuten tehtävien lisääntynyttä määrää ja 

kotiympäristön sopimattomuutta opiskelulle, kritisoidaan kommenteissa. Esimerkissä 

(51) kuvataan lähiopetuksessa opetettavien asioiden etämuotoon siirtymisen aiheuttavan 

jatkuvan tehtävätulvan, millä kuvataan tehtävien liiallista runsautta (KS 2021 s.v. tulva). 

 

Etäopiskelun kritisoinnin lisäksi poikkeavuutta pyritään korostamaan myös lähiopetuk-

sen esittämisellä positiivisessa valossa. Lähiopetus merkityksellistetään tavoiteltavaksi 
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asiaksi, jonka myötä opiskelijoiden hyvinvointi ja oppimistulokset parantuisivat huomat-

tavasti. Lähiopetusta kuvaavat sanavalinnat ovatkin huomattavasti myönteisempiä kuin 

etäopiskelua kuvaavat sanat. 

 

(52) toivon mukaan rokotusten ansiosta syksykin jatkuu valoisampana (K74) 

 

 (53) Nyt on hyviä uutisia tulossa opiskelujen suhteen – – todennäköisesti lähiopis-

 kelut saattavat alkaa syksyllä. (K61) 

 

Esimerkin (52) sanavalinnalla valoisampana tuodaan esille näkökulmaa lähiopetuksen 

tavoiteltavuudesta. Sanavalintaa käytetään kuvainnollisesti ilmaisemaan lähiopetuksen 

mahdollistumisen aiheuttavan myönteisiä tunteita, kuten toiveikkuutta ja onnellisuutta 

(KS 2021 s.v. valoisa). Myös sanan komparatiivimuodolla tuodaan esiin diskurssin ver-

tailevaa luonnetta: lähiopetuksessa jatkuva syksy kielennetään myönteisemmäksi kuin 

vertailukohtana toimiva etäopiskelu (VISK 2008 § 635). Esimerkissä (53) mahdollisuus 

lähiopetuksen jatkumisesta syksyllä taas merkityksellistetään hyviksi uutisiksi, mikä ko-

rostaa lähiopetuksen myönteistä luonnetta entisestään. 

 

 

3.6. Hyvä käytäntö -diskurssi 

 

Hyvä käytäntö -diskurssi aktivoituu yhteensä 12 lausumassa. Diskurssille keskeistä on 

etäopiskelun merkityksellistäminen pelkästään positiivisessa valossa. Diskurssia aktivoi-

vat kommentit edustavat niiden opiskelijoiden näkökulmaa, jotka pitävät etäopiskelua 

toimivana opiskelukäytänteenä. Hyvä käytäntö -diskurssi on yhteydessä tarpeeton hätä -

diskurssiin, sillä molemmissa diskursseissa etäopiskelua ei pidetä ongelmia aiheuttavana 

tilanteena. Hyvä käytäntö -diskurssissa keskitytään kuitenkin selkeästi etäopiskelun po-

sitiivisiin puoliin, mikä erottaa sen tarpeeton hätä -diskurssista. 

 

Hyvä käytäntö -diskurssissa etäopiskelua merkityksellistetään päinvastaisessa valossa 

kuin haittadiskurssissa. Etäopiskelu kuvataan hyväksi ja toimivaksi opiskelukäytännöksi, 

joka aiheuttaa lukuisia hyötyjä opinnoille. Diskurssia aktivoivat sanavalinnat ovat huo-

mattavasti myönteisempiä muihin diskursseihin verrattuna. 
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 (54) Minua on koronan myötä kai onnistunut [onnistanut]. Tyytyväisenä istun ko-

 tona koneella ja naputan kursseja kasaan. Välillä on palaverejä etäyhteydellä, 

 juttu sujuu vallan mainiosti niinkin. (K108) 

 

(55) tietyt yliopiston kurssit saattavat toimia jopa paremmin etänä, etenkin edis-

 tyneemmille opiskelijoille, ja tuoda sitä paljon toivottua joustoa opintoihin. (K52) 

 

(56) Etäopetus on itsessään ollut ihanaa, saisi minun puolestani jatkua vaikka har-

maan [hamaan] loppuun. −− Olisinpa saanut jo kandin aikana opiskella etänä, 

töissä käyminen, matkustaminen ja valmistumista jouduttavat kesäopinnot olisivat 

tehneet nuoruudesta elämisen arvoista. (K76) 

 

Hyvä käytäntö -diskurssille tyypillistä on positiivisten tunnetilojen kuvaaminen. Esimer-

kissä (54) etäopiskelun kuvataan sujuvan vallan mainiosti, ja kielenkäyttäjä kuvaa oloaan 

tyytyväiseksi etäopiskelun aikana. Näillä valinnoilla kielenkäyttäjä ilmaisee tuntevansa 

mielihyvää vallitsevasta asiaintilasta (KS 2021 s.v. tyytyväinen). Myös etäopiskelusta ai-

heutuvia hyötyjä, kuten joustavuutta, nopeampaa opinnoista valmistumista sekä paikka-

sidonnaisuuden vähenemistä tuodaan esille kommenteissa. Esimerkin (55) lausekkeella 

paljon toivottua joustoa ilmaistaan etäopiskelun lisänneen opintoihin jotain, mitä jo lä-

hiopetuksessa on kaivattu. Näillä valinnoilla pyritään rakentamaan etäopiskelusta positii-

vinen kuva ja ilmaisemaan etäopiskelusta aiheutuvan myös hyötyjä. Esimerkissä (56) il-

mauksella hamaan loppuun kielennetään toivomusta etäopiskelun pitempiaikaisesta py-

symisestä opiskelukäytänteenä (KS 2021 s.v. hamassa). Kommentissa ilmaistaan myös, 

kuinka etäopiskelu olisi ollut hyvä opiskelukäytäntö jo aiemmin. Kielenkäyttäjä ilmaisee 

etäopiskelun ja siitä aiheutuvan paikkasidonnaisuuden vähenemisen tekevän nuoruudesta 

elämisen arvoista, millä korostetaan etäopiskelun aiheuttavan suuria hyötyjä ihmisen elä-

mänlaadulle.  

 

Etäopiskelun hyvien puolien korostamisen lisäksi hyvä käytäntö -diskurssissa pyritään 

muodostamaan lähiopetuksesta kielteisempää kuvaa. Tällä pyritään vahvistaman näke-

mystä etäopiskelun hyvistä puolista. Lähiopetuksesta muodostettavaa positiivista kuvaa 

myös kyseenalaistetaan, millä pyritään pienentämään etäopiskelun näkemistä haitallisena 

asiana. 

 

(57) Ei tarvitse ottaa stressiä epämääräisistä opiskelijaryyppäjäisistä − − ei tar-

vitse viettää aikaa yliopistokaupungissa parin hikisen lähiopetustunnin vuoksi. 

(K76) 
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 (58) eihän perineteinen luento ole lähtökohtsisesti mikään järin sosiaalinen ta-

 pahtuma (K78) 

 

Kielenkäyttäjät pyrkivät luomaan kielteistä kuvaa opiskelijatapahtumista, joita voitiin jär-

jestää ennen koronapandemiaa. Esimerkissä (57) nämä tapahtumat merkityksellistetään 

epämääräisiksi ryyppäjäisiksi, millä rakennetaan kielteistä kuvaa arveluttavista juhlista, 

joiden ensisijainen tarkoitus on sosiaalisen kanssakäymisen sijasta alkoholin juominen 

(KS 2021 s.v. epämääräinen, ryyppäjäinen). Myös lähiopetuksessa tapahtuvista luen-

noista käytetään negatiivissävytteistä ilmausta pari hikistä lähiopetustuntia, millä pyri-

tään korostamaan fyysisten luentojen tarpeettomuutta. Adjektiivivalinta hikinen saa tässä 

kontekstissa merkityksen ’surkea’, millä pyritään ilmaisemaan fyysisten luentojen vä-

hempiarvoisuutta (US 2021 s.v. hikinen). Kielenkäyttäjät pyrkivät myös kumoamaan yh-

teisöllisyysdiskurssille tyypilliset argumentit kritisoimalla lähiopetusluentoja yhteisölli-

syyden kannalta. Esimerkissä (58) lähiluentojen merkitystä yhteisöllisyyden kannalta ky-

seenalaistetaan, millä pyritään pienentämään etäopiskelun yhteisöllisyyttä heikentävää 

kuvaa. 

 

Hyvä käytäntö -diskurssin näkökulmaa merkityksellistetään kommenteissa poikkeavana 

ja valtavirrasta eroavana. Koska alkuperäisessä uutisartikkelissa tuotiin esille vain etä-

opiskelun aiheuttamia haittoja ja vaikeuksia opiskelulle, kielenkäyttäjät tuovat esille vas-

takkaista näkemystä artikkelin sisältöihin. Kommenteissa diskurssin näkökulmaa merki-

tyksellistetään myös liian vähälle huomiolle jäävänä, koska mediassa etäopiskelusta luotu 

kuva on poikkeuksetta negatiivinen. 

 

 (59) Koen toisin. Ihanaa, kun ei tarvitse matkustella töissä ja saa olla omissa 

 oloissaan hyvin pitkälle. (K89) 

 

 (60) Siinä tämä juttu mielestäni menee metsään, että se niputtaa kaikki opiskeli-

 jat yhdeksi kärsiväksi massaksi. (K107) 

 

 (61) Herää kysymys, onko äänekäs vähemmistö näissä lähinnä esillä. Ainakin ju-

 tussa olisi voitu tuoda ilmi myös toinen näkökulma ja etäopiskelusta hyötyä saa-

 neet opiskelijat. (K116) 

 

Esimerkin (59) ilmaus koen toisin tuo ilmi, kuinka kielenkäyttäjän mielipide poikkeaa 

artikkelissa sekä muissa diskursseissa esiin tuoduista näkökulmista. Tällä pyritään osoit-

tamaan kielenkäyttäjän mielipiteen poikkeuksellisuutta. Hyvä käytäntö -diskurssille on 

myös tyypillistä etäopiskelusta muodostettavan kuvan yksipuolisuuden kritisointi. 
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Kommenteissa korostetaankin subjektiivista kokemusta: kielenkäyttäjät huomauttavat, 

että kaikkien opiskelijoiden kokemukset etäopiskelusta eivät ole yhteneviä uutisartikkelin 

kokemusten kanssa, kuten esimerkissä (60) tuodaan esille. Kielenkäyttäjät ilmaisevat 

myös, kuinka mediassa annetaan liian yksipuolinen kuva etäopiskelusta ja opiskelijoiden 

suhtautumisesta siihen. Kommenteissa kaivataan myös vastakkaisen näkökulman esille 

tuomista, kuten esimerkistä (61) huomataan. Esimerkissä etäopiskelusta haittoja saavia 

opiskelijoita merkityksellistetään myös äänekkääksi vähemmistöksi, millä viitataan hei-

dän tuovan mielipiteitään aktiivisemmin esille, mutta olevan todellisuudessa pienempi 

ryhmä kuin etäopiskeluun myönteisesti suhtautuvat. Tällä viitataan etäopiskelun olevan 

pidetympi ilmiö kuin luullaan.  
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4. PÄÄTÄNTÖ  

 

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani etäopiskeludiskursseja Ylen verkkosivuilla 

25.7.2021 julkaistun uutisartikkelin kommenttiosiossa. Tutkimusongelmanani oli selvit-

tää, millainen kuva etäopiskelusta rakentuu, kun kielenkäyttäjät ilmaisevat mielipiteensä 

mediassa. Tavoitteenani oli selvittää, miten etäopiskelua merkityksellistetään kommen-

teissa ja millaisia diskursseja kommenteissa aktivoituu. Tarkastelin aineistostani adjek-

tiivi- ja substantiivivalintoja, joiden perusteella käsittelemäni diskurssit aktivoituivat. So-

velsin analyysissani Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia keskittyen 

sen sanastoa käsittelevään osioon. 

 

Aineistostani aktivoitui yhteensä kuusi diskurssia: haittadiskurssi, yhteisöllisyysdis-

kurssi, tarpeeton hätä -diskurssi, sopeutumisdiskurssi, poikkeavuusdiskurssi sekä hyvä 

käytäntö -diskurssi. Vaikka kaikki diskurssit tuovat esille erilaisia näkökulmia, niiden vä-

liltä on löydettävissä selkeitä yhteneväisyyksiä. Aktivoituvat diskurssit voidaan jakaa kar-

keasti etäopiskelua kielteisesti ja myönteisesti merkityksellistäviin diskursseihin. Näiden 

välille sijoittuu sopeutumisdiskurssi, jossa itse etäopiskelusta ei merkityksellistetä selke-

ästi kummastakaan näkökulmasta. Selkeimmin aineistostani nousi kuitenkin esille kiel-

teinen näkökulma, johon voidaan katsoa kuuluvan kolme diskurssia.  

 

Kielteisimmin etäopiskelua merkityksellistetään haittadiskurssissa, yhteisöllisyysdis-

kurssissa sekä poikkeavuusdiskurssissa. Näissä diskursseissa etäopiskelua merkityksel-

listetään kielteiseksi sekä erilaisia vahinkoja ja haittoja aiheuttavaksi tekijäksi. Haittadis-

kurssissa korostetaan etäopiskelun raskautta ja tuodaan esille etäopiskelusta aiheutuvia 

haittoja ja vaikeuksia erityisesti hyvinvoinnin ja opinnoissa jaksamisen näkökulmasta. 

Yhteisöllisyysdiskurssissa kielennetään etäopiskelun yhteisöllisyyttä heikentävää luon-

netta ja sen vaikutuksia opiskelijoihin. Etäopiskelua merkityksellistetään erityisesti ih-

misten välistä kommunikaatiota heikentävänä, ihmisille tärkeiden sosiaalisten suhteiden 

luomista ja ylläpitoa vaikeuttavana sekä yksinäisyyttä lisäävänä tekijänä. Poikkeavuus-

diskurssissa etäopiskelua merkityksellistetään kielteisesti lähiopetukseen verrattuna ja 

tuodaan esille etäopiskelun kielteisiä puolia lähiopetukseen verrattuna. Keskeistä tälle 

diskurssille on myös etäopiskelun poikkeavuuden korostaminen negatiivisessa valossa: 

etäopiskelua pidetään epätavallisena, kun taas lähiopetuksessa tapahtuva opetus on taval-

lista ja oikeaa opiskelua. 



30 

 

 

Myönteisimmin etäopiskelua merkityksellistetään hyvä käytäntö -diskurssissa, jossa etä-

opiskelua puolustetaan tuomalla ilmi sen hyviä puolia opintojen kannalta. Kielenkäyttä-

jien mukaan etäopiskelu on erilaisia hyötyä aiheuttava tekijä. Hyvä käytäntö -diskurssista 

muodostuu ikään kuin vastine alkuperäisen uutisartikkelin kokemuksille sekä kommen-

teissa ilmenevälle kielteisille mielipiteille, sillä diskurssia aktivoivat kommentit tuovat 

esille päinvastaisia ja poikkeavia näkökulmia uutisartikkelin ja kielteisten diskurssien ko-

kemuksiin. Myönteisin diskurssi kielennetään myös valtavirrasta poikkeavana sekä liian 

vähälle huomiolle jäävänä diskurssina. 

 

Tarpeeton hätä -diskurssia voidaan pitää eräänlaisena vastadiskurssina etäopiskelua kiel-

teisesti merkityksellistäville diskursseille. Diskurssin kommenteissa ei kuitenkaan suora-

naisesti puolusteta etäopiskelua tuomalla esille sen hyviä puolia, vaan kritisoidaan kiel-

teisistä diskursseista kommentoivien kielenkäyttäjien näkökulmia. Tarpeeton hätä -dis-

kurssissa etäopiskelu merkityksellistetään ilmiöksi, jonka ei pitäisi aiheuttaa opiskeli-

joille kielteisiä tuntemuksia tai vaikeuksia. Etäopiskelusta aiheutuvat kielteiset kokemuk-

set sekä niiden jakaminen nähdään vähempiarvoisena valittamisena ja heikkoutena. 

 

Kaikkein neutraaleimman kuvan etäopiskelusta antaa sopeutumisdiskurssi, jossa itse etä-

opiskelusta ei muodosteta selkeää myönteistä tai kielteistä kuvaa. Sen sijaan etäopiskelu 

nähdään väistämättömänä tilanteena, johon ihmisten on totuttava ja mukautettava käytös-

tään sen mukaiseksi. Sopeutumisdiskurssia voidaan pitää eräänlaisena myönteisen ja kiel-

teisen näkökulman sekoituksena. Etäopiskelu kielennetään diskurssissa haasteelliseksi ti-

lanteeksi, johon sopeutuminen vaatii panostusta ihmisiltä. Etäopiskelun nähdään myös 

mahdollistavan positiivisia asioita, kuten henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. 

 

Alkuperäisen uutisartikkelin sisällöllä voi olla vaikutusta kielteisen näkökulman painot-

tumiseen, sillä uutisartikkelissa esille tuodut kokemukset etäopiskelusta ovat kielteisiä. 

Tämän johdosta artikkelin kommenttiosio voi toimia hyvänä pohjana omien negatiivisten 

kokemusten jakamiseen. Myös artikkelin julkaisun aikaan vallinnut yleinen maailmanti-

lanne vaikuttaa kielteisen näkökulman korostumiseen, sillä pitkittynyt koronapandemia 

ja sen aiheuttamat rajoitukset aiheuttavat ihmisissä turhautuneisuutta ja kyllästyneisyyttä. 

Tämä on selkeästi huomattavissa myös aineistoni kommenteista. 

 



31 

 

Aihettani olisi voitu tutkia myös muiden aineistojen kautta, sillä alkuperäisen uutisartik-

kelin kielteisten kokemuksien esille tuonti on voinut vaikuttaa kielteisten näkökulmien 

runsauteen. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoihin kohdistetulla kyselytutkimuksella 

olisi voitu saada mahdollisesti enemmän etäopiskeluun myönteisesti ja neutraalisti suh-

tautuvia näkökulmia. Tämä olisi tuonut tutkielmaan myös selkeän rajauksen vastaajien 

osalta: verkkouutisten kommenttiosioon voi kommentoida kuka tahansa, kun taas kyse-

lytutkimuksella vastaajat voidaan rajata helpommin tiettyyn ihmisryhmään. Kyselytutki-

muksen kohdistaminen opiskelijoihin olisi myös perusteltavissa tutkielmani aiheella: 

koska etäopiskelu koskee nimenomaan korkeakouluopiskelijoita, tutkimuksen kohdista-

minen heihin olisi perusteltua. Koen kuitenkin, että tutkielmani antaa suhteellisen luotet-

tavaa tietoa siitä, miten etäopiskeluun suhtaudutaan yleisemmällä tasolla. Jatkotutkimuk-

sissa voisi olla mielenkiintoista selvittää, millaisia etäopiskeludiskursseja tiettyjen ihmis-

ryhmien, kuten opiskelijoiden tai korkeakoulujen henkilökunnan, puheesta aktivoituisi. 

 

Aineistostani nousi esille myös näkemys median roolista etäopiskelun merkityksellistä-

jänä. Erityisesti hyvä käytäntö -diskurssissa kritisoitiin median luomaa yksipuolisen kiel-

teistä kuvaa etäopiskelusta sekä etäopiskelun myönteisten näkökulmien huomiotta jättä-

mistä. Jatkotutkimuksien kannalta olisikin mielenkiintoista selvittää, millainen kuva etä-

opiskelusta rakennetaan journalistiikan näkökulmasta. Erityisesti neutraalien uutisartik-

keleiden tutkiminen tästä näkökulmasta olisi mielenkiintoista. Näin saataisiin selville, pi-

tävätkö väitteet median luomasta yksipuolisesta kuvasta paikkansa. 

 

Etäopiskeluun liittyviä aiheita olisi voinut lähteä tutkimaan myös muista kuin etäopiske-

lun merkityksellistämisen näkökulmasta. Esimerkiksi erilaisten toimijoiden tarkastelu 

olisi voinut olla mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, sillä erilaisia osallistujia, kuten 

opiskelijoita, työssäkäyviä ihmisiä sekä päättäjiä merkityksellistetään aineistossani eri ta-

voin. Olisikin mielenkiintoista selvittää, millaisissa rooleissa eri tahot nähdään etäopis-

kelurajoitusten näkökulmasta. 

 

Koska diskurssianalyysi pohjautuu pitkälti tutkijan omaan tulkintaan, tulokseni eivät vält-

tämättä ole yleistettävissä. Esimerkiksi erityyppisestä aineistosta aktivoituneet diskurssit 

olisivat voineet poiketa hieman tämän tutkielman aineiston pohjalta aktivoituneista dis-

kursseista. Koen kuitenkin, että aineistostani aktivoituneet diskurssit ovat odotuksenmu-

kaisia ja tyypillisiä tämänkaltaiselle aiheelle. Tutkielmani tulokset vastaavat myös 
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aiempien etäopiskelusta tehtyjen tutkielmien tuloksia, sillä tutkielmastani nousi esille sa-

moja näkökulmia etäopiskelun myönteisistä ja kielteisistä puolista opiskelijoiden näkö-

kulmasta. Omasta aineistostani nousi esille myös useita näkökulmia, joita aiemmissa tut-

kimuksissa ei ole tullut esille. Tämä on selitettävissä aineistoni kohderyhmän rajaamatto-

muudella. Tämä onkin yksi aineistoni vahvuuksista: koska verkkouutisen kommenttio-

sion kohderyhmää ei ole rajattu, aineistossani esiintyy monipuolisesti useita näkökulmia. 

Koenkin, että tutkielmani antaa yleiskuvan siitä, miten etäopiskeluun suhtaudutaan ylei-

sellä tasolla.  
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