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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassani turvapaikanhakijoista Suomessa syyskuussa

2015  käytyä  julkista  keskustelua  kriittisen  diskurssianalyysin  viitekehyksestä.  Tutki-

muksessani keskityn erityisesti turvapaikanhakijoita nimeäviin ja määrittäviin kielenai-

neksiin. Eristän turvapaikanhakijoihin liittyviä merkitysjärjestelmiä eli diskursseja (ks.

alaluku 2.1) ja tarkastelen niiden tunnusomaisia piirteitä. Aineistoni koostuu Helsingin

Sanomien uutisista ja mielipidekirjoituksista sekä Uusi Suomi -verkkolehden Puheen-

vuoro-blogipalvelun1 teksteistä. Kaikki aineistoni tekstit on julkaistu  7.–13.9.2015.

Vuonna 2015 Eurooppaan saapui noin 1 260 000 turvapaikanhakijaa Euroopan ulkopuo-

lelta, mikä on merkittävästi enemmän kuin aiempina vuosina. Suomeen turvapaikanha-

kijoita saapui noin 32 000, kun taas edeltävinä vuosina turvapaikkahakemusten määrä

on ollut noin 3 000. Vuonna 2016 uusien turvapaikanhakijoiden määrä sekä Suomessa

että muualla Euroopassa laski lähelle vuotta 2015 edeltänyttä tasoa ja on sittemmin pa-

lannut tuolle tasolle. (Eurostat 2022.) Syksyllä 2015 tilanteen kehittymistä oli kuitenkin

vaikea ennustaa, ja se herätti ymmärrettävästi laajaa keskustelua julkisuudessa. Suoma-

laisessa mediassa esitettiin monenlaisia näkemyksiä turvapaikkajärjestelmästä ja turva-

paikanhakijoista  niin  kansantalouden  kuin  ihmisoikeuksienkin  näkökulmasta.  Jotkut

puolustivat  oikeutta  turvapaikkaan,  toiset  taas  esittivät  hyvinkin  kärkevää  kritiikkiä.

Nuo näkemykset rakensivat samalla kuvaa turvapaikanhakijoista. Nähdäkseni turvapai-

kanhakijoilla itsellään on ollut vähänlaisesti valtaa vaikuttaa siihen, millainen tuo kuva

on. Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisilla kielenaineksilla turvapaikanhakijoita nimetään ja määritetään Uuden

Suomen ja Helsingin Sanomien teksteissä?

2. Millaisia  turvapaikanhakijoiden ympärille  rakentuvia merkitysjärjestelmiä Uu-

den Suomen ja Helsingin Sanomien teksteistä nousee?

3. Millaisia valtarakenteita näistä merkitysjärjestelmistä nousee?
1 Blogi on yleensä yksittäisen henkilön ylläpitämä julkinen verkkosivusto. Ominaista blogiin tehdyille

merkinnöille on kirjoittajan henkilökohtainen näkökulma ja päiväkirjamainen aikajärjestys. Aiheena
voi olla esimerkiksi kirjoittajan yksityiselämä tai jokin mielenkiinnon kohde. Usein lukijoilla on mah-
dollisuus kommentoida blogin sisältöä. Blogikokoelma on esimerkiksi sanomalehden ylläpitämällä
verkkosivustolla julkaistava ryhmä eri kirjoittajien yhteen koottuja blogeja. Kokoelman blogit voivat
olla keskenään vuorovaikutuksessa viittausten ja linkkien kautta. (Kuutti 2012 s. v. blogi.)



2

Tällä  tutkimuksella  haluan  tuoda  näkyväksi  niitä  merkityksellistämisen  tapoja,  joita

käytämme tietoisesti tai tiedostamattamme puhuessamme turvapaikanhakijoista. Kuten

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, sotaa pakene-

vat ihmiset ovat yhä uudelleen ajankohtainen puheenaihe suomalaisessakin yhteiskun-

nassa. 

1.2. Aiempi tutkimus

Tässä alaluvussa luon lyhyen katsauksen muutamaan oman tutkimukseni kannalta kiin-

nostavaan väitöskirjaan ja pro gradu -tutkielmaan. Monet näistä ovat diskurssianalyytti-

sia tutkimuksia. Diskurssianalyysin keinoin on tutkittu muun muassa maahanmuuttoon

ja rasismiin liittyviä diskursseja.

Emmi  Lahti  (2019)  tarkastelee  väitöskirjassaan  Maahanmuuttokeskustelun  retoriikka

Suomi24-verkkofoorumilla elokuussa 2015 käytyä keskustelua maahanmuutosta.  Hän

tutkii muun muassa ryhmien kielellistä ja diskursiivista konstruointia sekä argumentoin-

tistrategioita. Lahti lähestyy tutkimuskohdettaan diskurssintutkimuksen viitekehyksestä.

Monet Lahden havainnot ja tulokset ovat yhdenmukaisia omieni kanssa (ks. luku 5).

Maija Saviniemen (2015) väitöskirja On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kieli-

oppivirheitä. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit käsit-

telee nimensä mukaisesti kielenhuoltoon liittyviä diskursseja. Eija Pason (2007) väitös-

kirja Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman rakentuminen lehtiteksteis-

sä puolestaan tarkastelee työkyvyn merkitysksellistämistä ja siihen liittyviä diskursseja.

Kumpikaan aihe ei liity omaan tutkimukseeni. Jaan kuitenkin saman teoreettis-metodi-

sen viitekehyksen ja lainaan kummaltakin joitakin menetelmiä laajan aineiston hallin-

taan (ks. alaluvut 1.3 ja 2.2).

Liisa-Maria Lehto (2018) tutkii japaninsuomalaisten eri kielille antamia rooleja väitös-

kirjassaan Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta. Leh-

don tutkimus edustaa kansainvälisyyttä toisesta näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettis-

metodologisena viitekehyksenä on diskurssintutkimus. Lehto kuitenkin näkee yhtymä-

kohtia kriittisen teorian kanssa.
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Eila Leppäjärvi (1972) on pro gradu -tutkielmassaan  Adjektiivit aikakaus- ja sanoma-

lehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä kehittänyt adjektiivien luokittelujärjestelmää,

jota hyödynnän tässä tutkimuksessa. Luokittelumallia käsittelen alaluvussa 2.3.

Irina Herneaho (2016) tutkii  niin ikään kriittisen diskurssianalyysin keinoin maahan-

muuttoon liittyviä merkitysjärjestelmiä maisterintutkielmassaan Maahanmuuttodiskurs-

sit  eduskuntapuolueiden  vuoden  2015 vaalimateriaaleissa.  Herneaho  (2016:  2)  huo-

mauttaa,  että  turvapaikanhakijatilanteen  muutos  ei  hänen  tutkimusaineistossaan  ehdi

vielä näkyä. Siitäkin huolimatta Herneahon tutkimuksen maahanmuuttodiskursseissa on

havaittavissa samoja merkityksellistämisen tapoja kuin oman tutkimukseni turvapaikan-

hakijadiskursseissa  (ks.  alaluvut  5.2–5.4).  Vuoden  2015  turvapaikanhakijatilanteen

muutoksen myötä ei siis ehkä niinkään ole syntynyt uusia diskursseja, vaan jo olemassa

olleet diskurssit ovat valtavirtaistuneet.

Myös Laura Vainion (2020) pro gradu -tutkielma Pelkoon ja maahanmuuttoon liittyvät

diskurssit puoluejohtajien turvapaikanhakijakeskustelussa eduskuntavaaleissa 2019 kä-

sittelee maahanmuuttoa poliittisessa keskustelussa diskurssianalyyttisesta viitekehykses-

tä. Joissakin Vainion tutkimuksen diskursseissa on samoja piirteitä kuin tässä tutkimuk-

sessa tarkastelemissani (ks. alaluku 5.2).

Jussi Meriläinen (2020) tutkii  rasismin,  rasistin  ja rasistisen merkityksellistämistä pro

gradu -tutkielmassaan  Rasismidiskurssit  Suomi24-keskustelupalstalla.  Meriläisen  mu-

kaan juuri vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanne ja mielipiteiden polarisoituminen teki-

vät rasismista puhumisesta arkipäiväisempää ja johtivat myös termin merkityksellistä-

miseen  uudella  tavalla. Meriläisen  tutkimuksen  teoreettiset  ja  metodiset  lähtökohdat

ovat pitkälti samat kuin omassani. Myös aihe sivuaa omaani, mutta fokus on erilainen.

Sanja Laaninen (2021) tarkastelee työdiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa

pro gradu -tutkielmassaan  Työdiskurssit  Toivo Pekkasen ja  Kalle  Päätalon teoksissa

Tehtaan varjossa ja Nuoruuden savotat. Myös Laaninen hyödyntää kriittistä diskurssi-

analyysiä tutkimuksensa viitekehyksenä. Yhtymäkohtia omaan tutkimukseeni on myös

menetelmien osalta.
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1.3. Aineisto

Aineistoni koostuu Uusi Suomi -verkkolehden Puheenvuoro-blogiteksteistä ja Helsingin

Sanomien uutisista, mielipidekirjoituksista ja kolumneista, jotka käsittelevät turvapai-

kanhakijoita. Helsingin Sanomat on Sanoma-konserniin kuuluvan Sanoma Media Fin-

landin omistama päivittäin ilmestyvä sanomalehti. Vuonna 2015 sen kokonaislevikki oli

324 451 ja painettu levikki 267 094. (Media Audit 2015: 2.) Helsingin Sanomien lukija-

profiilin mukaan lehden keskimääräinen lukija on yli 40-vuotias hyvätuloinen korkea-

koulutettu kaupunkilainen. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat kulttuuri, laatutietoi-

suus, matkailu, ruoka ja ruoanlaitto, terveys sekä yhteiskunnalliset asiat. Lehti tavoittaa

noin 679 000 lukijaa päivittäin. (HS 2017.)

Uuden Suomen mediakortissa esitetyn profiilitutkimuksen mukaan Uuden Suomen luki-

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

kunnalliset asiat kiinnostavat 68:a prosenttia lukijoista. Lukijaa luonnehditaan hyvätu-

loiseksi, koulutetuksi ja vaikutusvaltaiseksi suomalaiseksi, joka osallistuu päätöksente-

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

(US 2014: 5.) Puheenvuoro-blogipalvelulla on viikoittain noin 150 000–200 000 käyttä-

jää. Uuden Suomen verkkosivuston mukaan se on Suomen johtava yhteiskunnallinen

verkkokeskusteluareena.  (US 2018.)  Aineistoni  Puheenvuoro-blogitekstien  kirjoittajat

ovat pääasiassa yksityishenkilöitä. Joukossa on myös joitakin politiikassa näkyvämmin

mukana  olevia  henkilöitä,  kuten  kunnallispoliitikkoja,  poliittisten  nuorisojärjestöjen

edustajia  ja  muutamia  kansanedustajiakin.  Analyysissani  olen  kiinnostunut  kuitenkin

pelkästään teksteistä, en niiden tuottajista.

Tekstit  ovat aikaväliltä 7.–13.9.2015. Aineistoni koostuu  107:stä Uuden Suomen Pu-

heenvuoro-blogitekstistä sekä yhteensä 54:stä Helsingin Sanomien uutisesta ja mielipi-

dekirjoituksesta.  Sekä  Uuden  Suomen  että  Helsingin  Sanomien  aineisto  on  kerätty

vuonna 2015 Oulun yliopistossa alkanutta Suomi murroksessa -tutkimusprojektia2 var-

ten. Tekijänoikeussyistä Helsingin Sanomien aineistoa ei kuitenkaan ole voitu tallentaa

2 Suomi murroksessa -projekti tarkastelee sellaisia diskursseja, jotka olivat Suomessa yleisiä uutisoin-
nissa ja muussa julkisessa keskustelussa syyskuussa 2015. Projektia varten on kerätty 7.–20.9.2015
julkaistuja lehti- ja blogitekstejä eri medioista. Tekstit on tallennettu suomen kielen oppiaineen arkis-
toon. Kunkin tekstin tiedostonimi koostuu julkaisun nimen lyhenteestä, juoksevasta numeroinnista,
tekstilajin lyhenteestä sekä yhdestä tai useammasta asiasanasta. Esimerkiksi US0001mpPakolaiset on
ensimmäinen Uusi Suomi -verkkosivustolta tallennettu teksti. Tekstilajiltaan se on mielipidekirjoitus,
ja asiasana kertoo sen käsittelevän pakolaisia tai turvapaikanhakijoita.
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pysyvästi osaksi projektin aineistokokoelmaa.

Aineiston rajaus ei ole ollut täysin ongelmatonta, sillä aina ei ole itsestään selvää, puhu-

taanko teksteissä turvapaikanhakijoista vai esimerkiksi työperäisistä maahanmuuttajista.

Helsingin Sanomien uutisten osalta on yleensä selvää, mistä ryhmästä puhutaan. Kuiten-

kin mielipidekirjoitusten ja etenkin Uuden Suomen aineiston osalta kysymys on tulkin-

nanvaraisempi. Maallikkokirjoittajien teksteissä termejä kuten  pakolainen ja  siirtolai-

nen käytetään usein virallista määritelmää laajemmissa merkityksissä. Toisaalta taas pu-

huttaessa esimerkiksi maahanmuuttajista voidaan tarkoittaa nimenomaan turvapaikanha-

kijoita.

Koska aineistoni on verrattain laaja, olen Pason tavoin jakanut aineistoni ydinaineistoon

ja kokonaisaineistoon (ks. Paso 2007: 23–24). Kaikki aineistoni tekstit yhdessä muodos-

tavat  kokonaisaineistoni.  Kokonaisaineiston  käsittelyssä  lähiluku3 on ollut  keskeinen

menetelmä. Ydinaineistokseni olen erottanut teksteistä sellaiset katkelmat, joissa maini-

taan turvapaikanhakija. Katkelman pituus on useimmiten virke, mutta joissakin tapauk-

sissa olen sisällyttänyt siihen useamman virkkeen. Oleellista on, että katkelma on ym-

märrettävissä itsenäisenä. Ydinaineistoni olen koonnut kahteen taulukkoon, jotka hel-

pottavat  analysointia.  Analyysitaulukkoa käsittelen tarkemmin alaluvussa 2.2.  Vaikka

keskitynkin analyysissani pääasiassa ydinaineistoon, tarjoaa kokonaisaineisto useissa ta-

pauksissa tulkinnan kannalta oleellisen kontekstin.

1.3.1. Substantiivit

Aineistoissani viitataan turvapaikanhakijoihin kaikkiaan 1 299 kertaa 177:llä eri subs-

tantiivilla.  Helsingin  Sanomien  aineistossa  turvapaikanhakijoihin  viitataan  54:llä  eri

substantiivilla, joiden yhteenlaskettu frekvenssi on 385. Uuden Suomen aineistossa eri

substantiiveja on 153 ja esiintymiä yhteensä 914. Uuden Suomen aineisto on siis sekä

laajempi että  kielenainesten variaatiolta  suurempi kuin Helsingin Sanomien aineisto.

Käytännössä  kummassakin  aineistossa  valtaosa  substantiivien  kokonaisfrekvenssistä

koostuu muutamasta yleisimmästä substantiivista. Suurimmalla osalla eri substantiiveis-

3 Lähiluku on alun perin kirjallisuudentutkimuksen metodi. Se on yksityiskohtaista analyyttista tulkin-
taa, joka edellyttää huomion keskittämistä ja rajaamista. Lähiluvussa tekstiä on mahdollista tarkastel -
la irrallaan välittömästä kontekstista. (Eagleton 1991: 56.)
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ta  frekvenssi  on  pienempi  kuin  viisi.  Helsingin  Sanomien  aineistossa  viisi  yleisintä

substantiivia kattavat noin 72 % aineistosta ja Uuden Suomen aineistossa 60 %. Esitän

kummankin median yleisimmät substantiivit taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Yleisimmät substantiivit aineistossa.

Helsingin Sanomat Uuden Suomen Puheenvuoro

1. turvapaikanhakija (127) pakolainen (227)

2. pakolainen (71) turvapaikanhakija (162)

3. ihminen (32) ihminen (68)

4. hakija (24) maahanmuuttaja (53)

5. tulija (22) tulija (35)

Selvästi yleisimmät substantiivit ovat turvapaikanhakija ja pakolainen, mitä ei voi pitää

millään tavalla yllättävänä turvapaikanhakijoita käsittelevissä teksteissä. Helsingin Sa-

nomissa turvapaikanhakija on yleisin substantiivi ja esiintyy 127 kertaa. 71 kertaa mai-

nittu  pakolainen on toiseksi yleisin. Uuden Suomen Puheenvuoro-blogiteksteissä puo-

lestaan järjestys on käänteinen:  pakolainen on yleisin substantiivi 227 esiintymällä ja

turvapaikanhakija toiseksi yleisin 162 esiintymällä.

Suomen Pakolaisapu määrittelee turvapaikanhakijan henkilöksi, joka hakee turvaa vie-

raasta valtiosta. Pieni osa turvapaikanhakijoista saa henkilökohtaiseen vainoon perustu-

van YK:n pakolaissopimuksen mukaisen pakolaisstatuksen. Sen sijaan turvapaikanhaki-

ja voi saada oleskeluluvan toissijaisen suojeluntarpeen, kuten epäinhimillisen kohtelun

uhan, perusteella. (Pakolaisapu 2022 s.v. turvapaikanhakija.) Pakolainen puolestaan on

henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Ulkomaa-

laislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pako-

laissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pako-

laisella kuitenkin viitataan usein kaikkiin niihin, jotka ovat joutuneet pakenemaan koti-

seudultaan tai joilla on kohdemaassaan suojeluperusteinen oleskelulupa. (Pakolaisapu

2022  s.v.  pakolainen.)  Uskoakseni  Uuden  Suomen  aineistossa  pakolaista käytetään

usein arkikielisessä, laajemmassa merkityksessä, kun taas Helsingin Sanomissa yleensä

tehdään ero turvapaikkaa hakevan ja turvapaikan saaneen välille. Myös Lahti on havain-

nut, että nimitystä pakolainen käytetään usein virallista määritelmää laajemmassa mer-

kityksessä (ks. Lahti 2019: 72–75).
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Kolmanneksi  kummankin  median  aineistossa  sijoittuu  ihminen.  Ihminen ei  itsessään

kerro tarkoitteestaan kovin paljoa, ja sitä käytetäänkin usein pelkkää substantiivia laa-

jemmissa substantiivilausekkeissa, kuten esimerkit alla osoittavat.

(1) Tänne ei niinkään paljon tule kurjimpien ja köyhimpien maiden asukkaita vaan
rikastuneita ja mahdollisuuden saaneita ihmisiä. (US0043)4

(2) Kun epätoivoiset ihmiset lähtevät liikkeelle, heitä ei pysäytä mikään. (HS0024)
(3) "Meidän on edelleen vaikea ymmärtää sitä, minkälaisista olosuhteista  ihmiset

joutuvat lähtemään sotaa pakoon. Omat vaikeasti käsiteltävät tunteet ja tietä-
mättömyys projisoidaan tulijoiliin. Tulija on ahne: hän haluaa viedä rahat, työt
ja naiset." (HS0032)

Esimerkissä (1) puhutaan rikastuneista ja mahdollisuuden saaneista ihmisistä ja esimer-

kissä (2) epätoivoisista ihmisistä. Näkökulma näyttäisi siis olevan varsin erilainen esi-

merkkien  välillä.  Ihmisistä puhuttaessa  substantiivia  itseään  kiinnostavampia  usein

ovatkin sitä määrittävät adjektiivit ja partisiipit. Toisaalta esimerkissä (3) käytetään ni-

mitystä ihminen ilman määritteitä. Tulkitsenkin, että tällaisissa tapauksissa pyritään ko-

rostamaan turvapaikanhakijoiden ihmisyyttä, joka usein tuntuu jäävän taka-alalle. Ky-

seessä voi olla myös pyrkimys välttää turvapaikanhakijaan tai pakolaiseen mahdollises-

ti liittyviä kielteisiä konnotaatioita.

Helsingin Sanomissa neljänneksi yleisin  hakija on lyhennetty muoto turvapaikanhaki-

jasta. Uuden Suomen aineistossa se esiintyy vain yhdeksän kertaa. Mielestäni tämä ero

frekvensseissä heijastaa eroa kirjoittajakuntien välillä: toimittajat oletettavasti välttävät

teksteissään saman substantiivin toistamista, kun taas Puheenvuoro-blogitekstien maal-

likkokirjoittajat eivät ehkä pidä moista tyyliseikkaa yhtä tärkeänä. Nähdäkseni hakija on

myös tyyliltään hieman institutionaalisempi kuin turvapaikanhakija, jota käytetään ver-

rattain laajasti arkikielessäkin.

Uuden Suomen aineistossa neljännen sijan saa maahanmuuttaja, kun taas Helsingin Sa-

nomissa  maahanmuuttaja on  vasta  kuudenneksi  yleisin  13  esiintymällä.  Nähdäkseni

Helsingin Sanomissa tehdään selvempi ero, puhutaanko turvapaikanhakijoista vai esi-

merkiksi työperäisistä maahanmuuttajista. Tekstit, jotka käsittelevät muuta kuin turva-

paikkaperusteista  maahanmuuttoa,  eivät  kuulu  aineistoni  rajaukseen.  Uuden Suomen

teksteissä puolestaan turvapaikanhakijat rinnastetaan usein juuri esimerkiksi työperäi-

siin maahanmuuttajiin. Tekstit eivät myöskään aina keskity vain yhteen aiheeseen, eikä

4 Esimerkkien koodit selitän alaluvussa 2.2.
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välttämättä ole aina aivan selvää, mikä tarkalleen on maahanmuuttajan tarkoite kussa-

kin tapauksessa.

Kummassakin aineistossa  tulija on viidenneksi yleisin substantiivi.  Tulija viittaa maa-

han tulemiseen. Kuten Lahti toteaa,  tulija korostaa Suomen näkökulmaa:  tulijoiksi ni-

metyt tulevat Suomeen jostain muualta. Usein  tulijat myös ymmärretään vastakohtana

täällä ennestään oleville, suomalaisille. (Lahti 2019: 71.)

Yleisimmät substantiivit ovat melko odotuksenmukaisia turvapaikanhakijan nimeämi-

siä. Vähemmän käytetyt nimeämiset ovatkin ehkä tutkimukseni kannalta kiinnostavam-

pia. Eri substantiivien suuren määrän vuoksi en kuitenkaan voi kaikkia käsitellä yhtä

seikkaperäisesti. Olen luokitellut kaikki aineistoni substantiivit Dahlgrenin (1988) luo-

kitusmallia mukailemalla semanttisiin ryhmiin. Luokitusmallia käsittelen alaluvussa 2.3.

Kolmannessa pääluvussa tarkastelen kutakin substantiiviluokkaa omana alalukunaan.

Aineistooni on valikoitunut kaikkiaan vain 18 tapausta, joissa turvapaikanhakijaan viita-

taan erisnimellä. Aineistoni ei kuitenkaan välttämättä anna täysin realistista kuvaa eris-

nimien todellisesta määrästä. Tarkoituksenani ei ole tutkia erisnimien käyttöä, ja olen ot-

tanut ydinaineistooni vain sellaiset tekstikatkelmat, joissa on käytetty erisnimen lisäksi

jotakin turvapaikanhakijaan viittaavaa appellatiivia (pieni pakolaislapsi,  Aylan Kurdi)

tai erisnimellä on adjektiivimääritteitä (irakilainen Amir Hussein).

1.3.2. Adjektiivit

Turvapaikanhakijaa määrittäviksi adjektiiveiksi olen katsonut kaikki sellaiset adjektiivit

ja verbien partisiippimuodot, jotka sisältyvät turvapaikanhakijoihin viittaaviin substan-

tiivilausekkeisiin. Lisäksi olen huomioinut kopulalauseiden predikatiiveina toimivat ad-

jektiivit ja partisiipit, jos subjekti viittaa turvapaikanhakijaan. Partisiippien osalta olen

usein huomioinut koko partisiippilausekkeen, sillä merkitys ei aina ole ymmärrettävissä

pelkän partisiipin perusteella. Adjektiiveilla tarkoitan tästä eteenpäin kaikkia turvapai-

kanhakijoita määrittäviä adjektiiveja, partisiippeja ja partisiippilausekkeita.

Adjektiiveja aineistossani on merkittävästi vähemmän kuin substantiiveja. Hajontaa on
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kuitenkin huomattavasti enemmän kuin substantiiveilla, ja useimmat adjektiivit esiinty-

vätkin vain kerran tai kaksi. Eri adjektiiveja aineistossani on 281. Kaikkiaan adjektiivil-

la määritetään turvapaikanhakijaa 490 kertaa. Helsingin Sanomien aineistoon sisältyy

64 eri adjektiivia, jotka esiintyvät yhteensä 111 kertaa. Uuden Suomen aineistossa eri

adjektiiveja on peräti 247 ja kokonaisfrekvenssi on 379. Yleisimmät adjektiivit esitän

alla taulukossa 2. Kummassakin mediassa viides sija on jaettu useiden adjektiivien kes-

ken, minkä vuoksi olen merkinnyt taulukkoon vain neljä yleisintä adjektiivia.

TAULUKKO 2. Yleisimmät adjektiivit aineistossa.

Helsingin Sanomat Uuden Suomen Puheenvuoro

1. uusi (10) nuori (18)

2. irakilainen (8) syyrialainen (13)

3. syyrialainen (6) hädänalainen (10), irakilainen (10)

4. hädänalainen (5), nuori (5) hädässä oleva (7), paperiton (7)

Kuten taulukko osoittaa, adjektiivien frekvenssien erot ovat vähäisempiä kuin substan-

tiivien. Niukasti yleisin adjektiivi Helsingin Sanomissa on uusi. Uuden Suomen aineis-

tossakin uusi esiintyy 6 kertaa. Kaikissa tapauksissa uusi viittaa turvapaikanhakijoiden

Suomeen tai Eurooppaan saapumisen ajankohtaan suhteessa muihin turvapaikanhakijoi-

hin.  Uuden  Suomen  yleisin  adjektiivi  puolestaan  on  nuori.  Helsingin  Sanomissakin

nuori on neljänneksi yleisin adjektiivi. Useimmissa tapauksissa nuori määrittää substan-

tiivia mies. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoista suuri osa oli nuoria miehiä, ja julkisessa

keskustelussa se on koettu usein kielteiseksi asiaksi. Nuoria miehiä käsittelen tarkem-

min alaluvussa 5.1.

Irakilainen ja syyrialainen ovat kummankin median aineistossa toisella ja kolmannella

sijalla,  joskin käänteisessä järjestyksessä.  Kaikista Euroopan Unionin maihin vuonna

2015 saapuneista turvapaikanhakijoista noin 29 % oli lähtöisin Syyriasta ja noin 10 %

Irakista. Suomessa turvapaikanhakijoista peräti 63 % oli irakilaisia, kun taas syyrialais-

ten osuus oli alle 3 %. (Eurostat 2022.) On siis ymmärrettävää, että irakilaisista puhu-

taan aineiston teksteissä paljon.  Syyrialaisen frekvenssiä puolestaan selittänee huomat-

tava ero syyrialaisten osuudessa Eurooppaan ja Suomeen saapuneista turvapaikanhaki-

joista.
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Hädänalainen on Uudessa Suomessa jaetulla kolmannella sijalla ja Helsingin Sanomis-

sa jaetulla neljännellä sijalla. Lisäksi jokseenkin samaa merkitsevä  hädässä oleva on

neljänneksi yleisin adjektiivi Uudessa Suomessa. Useissa aineistoni teksteissä koroste-

taan hädänalaisten auttamisen tärkeyttä. Määritelmät siitä, kuka on hädänalainen, kui-

tenkin vaihtelevat.

Neljänneksi yleisimmän adjektiivin jaetulla sijalla Uuden Suomen aineistossa on pape-

riton. Paperittomaksi kutsutaan henkilöä, joka elää Suomessa ilman laillista oleskeluoi-

keutta. Paperittomaksi voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen seurauk-

sena tai viisumin tai oleskeluluvan umpeuduttua. Henkilöllisyystodistuksen puuttumi-

nen ei tee kenestäkään paperitonta, eikä turvapaikanhakija voi olla paperiton. (Pakolais-

apu 2022 s.v. paperiton.) Kuitenkin Uuden Suomen aineistossa paperittomalla viitataan

usein määritelmän vastaisesti juuri henkilöön, jolla ei ole passia tai henkilöllisyystodis-

tusta.

Olen  luokitellut  kaikki  aineistoni  adjektiivit  mukailemalla  Leppäjärven  ja  Jämsän

(1976) semanttista luokittelumallia. Luokittelumallin esittelen alaluvussa 2.4 ja neljän-

nessä pääluvussa tarkastelen kutakin adjektiiviluokkaa omassa alaluvussaan.
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2. TEOREETTIS-METODINEN TAUSTA

Tässä tutkimuksessa tarkastelen turvapaikanhakijoiden ympärille rakentuvia diskursse-

ja, ja tutkimukseni on siksi lähtökohtaisesti laadullista. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista

analyysimallia ei kuitenkaan tule nähdä toisensa poissulkevina vastakohtina, ja molem-

pia on mahdollista soveltaa samaan aineistoon (Alasuutari 1999: 32). Ilman minkään-

laista kvantifiointia olisi tämänkin suuruisesta aineistosta vaikea hahmottaa, mitkä dis-

kurssit ovat yleisiä ja mitkä taas harvinaisempia tai mikä on kussakin diskurssissa taval-

lista ja mikä poikkeavaa. Olen hyödyntänyt aineiston käsittelyssä luokittelumalleja ja

taulukointia, joita jo itsessään voi pitää kvantitatiivisina menetelminä (Eskola & Suo-

ranta 1998: 164). Lisäksi olen muun muassa laskenut eri luokkien substantiivien ja ad-

jektiivien osuudet kussakin diskurssissa. Tutkimukseni kvantifioinnit toimivat laadulli-

sen analyysin tukena. Laajoja yleistyksiä tämän tutkimusaineiston ulkopuolella kvanti-

tatiivisista tuloksista ei voi tehdä.

Tässä luvussa paneudun niihin teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin, joiden varaan tut-

kimukseni rakentuu. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen aluksi kriittistä diskurssiana-

lyysiä yleisesti ja sitten tarkemmin Faircloughin analyysimallia. Lopuksi luon lyhyen

katsauksen tässä tutkimuksessa tarkastelemiini diskursseihin. Alaluvussa 2.2 käyn läpi

analyysitaulukon, jonka avulla olen jäsentänyt tutkimukseni ydinaineiston. Alaluvuissa

2.3. ja 2.4. esittelen lyhyesti luokittelumallit, joita sovellan aineistoni substantiivien ja

adjektiivien luokitteluun.

2.1. Kriittinen diskurssianalyysi

 

Käytän kriittistä diskurssianalyysiä tutkimukseni väljänä teoreettisena ja metodisena vii-

tekehyksenä. Se ei ole tarkkaan rajattu tutkimusmenetelmä, ja sitä voidaan painottaa eri

tavoin kulloisenkin tutkimusongelman mukaan (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 17–

18). Kriittinen diskurssianalyysi ei pyrikään olemaan spesifi tieteenala tai koulukunta

vaan kielenkäytön sosiaalista luonnetta korostava suuntaus (Luukka 2000: 152). Kriitti-

sen diskurssianalyysin keinoin on tutkittu perinteisesti erityisesti ryhmäperusteista epä-

tasa-arvoa ja rasismia (Pietikäinen 2000: 205). Siksi koenkin, että kriittinen diskurssi-

analyysi tarjoaa varsin sopivan viitekehyksen juuri turvapaikanhakijoiden merkityksel-
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listämisen tutkimiseen.

Diskurssintutkimusta on perinteisesti tehty niin kielitieteessä kuin yhteiskuntatieteissä-

kin. Yhteiskuntatieteellisessä diskurssintutkimuksessa tarkastellaan kielen kautta yhteis-

kunnallisia ilmiöitä, kun taas perinteisen kielitieteellisen diskurssintutkimuksen kohtee-

na on juuri kielenkäyttö ja sen piirteet. Kriittinen diskurssianalyysi on diskurssintutki-

muksen suuntaus, joka yhdistää käytäntöjä ja näkemyksiä molemmista tutkimustradi-

tioista. Kuten lingvistisessä diskurssintutkimuksessa, myös kriittisessä diskurssianalyy-

sissa tarkastelun kohteena on puhuttu tai kirjoitettu kieli käyttötilanteessaan. Analyysis-

sa hyödynnetään kielitieteellisiä teorioita ja analyysiluokkia. (Pietikäinen 2000: 191–

193.)  Tässä  tutkimuksessa  kielitieteellistä  traditiota  edustaa  erityisesti  keskittyminen

tiettyihin  kielenaineksiin  sekä  noiden  kielenainesten  luokittelu  lingvistisin  mallein.

Myös tutkimusaineistoni on kirjoitettua kieltä käyttötilanteessaan.

Diskurssianalyytikkona  sitoudun  taustaoletukseen  kielen  funktionaalisesta  luonteesta.

Funktionaalisessa kielitieteessä kieli nähdään varioivana ja monitulkintaisena sosiaali-

sen vuorovaikutuksen välineenä, jonka keskeinen ominaisuus on merkityksen luominen.

Kielen rakenne, merkitys ja käyttö ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen: jokaisella kielen-

piirteellä  nähdään  olevan oma funktionsa,  joka  vaikuttaa  merkityksen välittämiseen.

Siksi funktionaalisen näkemyksen mukaan ei ole mielekästä kuvata kieltä irrallaan kon-

tekstista. (Luukka 2000: 135–143.) Funktionaalinen lähestymistapa näkyy tutkimukseni

jokaisella tasolla jo aineiston rajauksesta lähtien.

Konteksti onkin keskeinen käsite diskurssianalyysissa. Niin sanojen, tekstien kuin dis-

kurssienkin merkitykset on nähtävä dynaamisina ja kontekstistaan riippuvaisina. Siksi

myös konteksti itsessään on tutkimuksen kohteena. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 37–

39.) Diskurssianalyysin käsitteenä konteksti voidaan jakaa tilannekontekstiin ja yhteis-

kunnalliseen kontekstiin. Tilannekontekstilla tarkoitetaan sitä välitöntä sosiaalista tilan-

netta, johon kielenkäyttö sijoittuu. Yhteiskunnallisella kontekstilla puolestaan viitataan

kielenkäyttöä ympäröivään sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen tilanteeseen ja

käytänteisiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 44–45, 50.) Tässä tutkimuksessa ymmär-

rän tilannekontekstin koostuvan moninaisista seikoista. Yhtäältä mediat, joissa aineisto-

ni tekstit on julkaistu, vaikuttavat siihen, millaiset kielelliset valinnat ovat mahdollisia,

kuka tekstejä on voinut tuottaa ja kuka niitä lukee (ks. alaluku 1.3). Toisaalta oleellista
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on se, että puheenaiheena ovat turvapaikanhakijat aikana, jolloin Suomeen oli juuri saa-

punut poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita ja tilanteen kehittymistä oli vaikea

ennustaa. Yhteiskunnallisessa kontekstissa taas on ajateltava muun muassa turvapaikan-

hakijuutta yhteiskunnallisena ilmiönä sekä ulkomaalaistaustaisten ihmisten asemaa suo-

malaisessa yhteiskunnassa. Ajoittain on huomioitava myös historiallinen konteksti: Kar-

jalan evakot on nähtävä vertailukohtana turvapaikanhakijoille ja talvisota esimerkiksi

Lähi-idän konflikteille.

Yhteiskuntatieteellisen diskurssintutkimuksen kanssa kriittinen diskurssianalyysi jakaa

näkemyksen diskurssin konstruktiivisesta luonteesta (Pietikäinen 2000: 192). Konstruk-

tionistisen käsityksen mukaan tutkittavaa todellisuutta ei ole mahdollista kohdata ”puh-

taana” vaan aina jostakin näkökulmasta merkityksellistettynä. Asioiden ja ilmiöiden ni-

meäminen itsessään on merkityksellistämistä, ja se liittyy aina ihmisten väliseen kanssa-

käymiseen  pitkissä  historiallisissa  prosesseissa.  Merkityksellistämisessä  on  kysymys

yhtäältä  merkitysten  vakiinnuttamisesta  ja  toisaalta  merkitysten  hämärtymisestä  ja

muuntumisesta sekä uusien merkityksellistämisen tapojen muodostumisesta. Kielelliset

merkitsijät  ja kielen ulkopuolinen todellisuus nähdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa

toistensa kanssa. Esimerkiksi suuret yhteiskunnalliset muutokset tuottavat uusia käsittei-

tä ja vakiinnuttavat merkityksellistämisen tapoja. (Jokinen 1999: 39–40.) Nähdäkseni

myös vuosien 2015–2016 pakolaiskriisiksikin kutsuttu ilmiö on muovannut osaltaan so-

siaalista todellisuutta. Turvapaikanhakijat tulivat osaksi jokapäiväistä uutisointia ja uu-

tisten kommentointia.  Tietyt tavat merkityksellistää ovat epäilemättä yleistyneet,  kun

taas toiset ovat marginalisoituneet. Joiltakin osin todellisuuden muovaaminen on ollut

intentionaalistakin, sillä vuonna 2016 pääministeri Sipilän hallitus määräsi ministerityö-

ryhmän päätöksellä, että paperittomia henkilöitä on kutsuttava maassa laittomasti oles-

keleviksi (VN 2022: ks. liite).

Myös diskurssin käsite ymmärretään kriittisessä diskurssianalyysissa kielen sosiaalisen

konstruktiivisuuden kautta: diskurssit ovat säännönmukaisia merkityssuhteiden systee-

mejä, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todel-

lisuutta. Diskurssit eivät ole tutkimuksen lähtökohta vaan analyysin tuloksia, jotka nou-

sevat tutkijan ja aineiston välisestä vuoropuhelusta. (Jokinen,  Juhila & Suoninen 1993:

26–28.) Diskurssit sisältyvät teksteihin ja ovat osa niiden merkitystä. Toisaalta tekstin

sanavalinnat aktivoivat tiettyjä diskursseja. Diskurssilla ei itsessään ole olomuotoa tai
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hahmoa. (Hiidenmaa 2000: 166–167.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan diskurssilla juuri

sosiokulttuurista merkitysjärjestelmää. Palaan tämän tutkimuksen diskursseihin lyhyesti

alaluvussa 2.1.2 ja perusteellisemmin käsittelen niitä viidennessä pääluvussa.

Kriittisessä  diskurssianalyysissa  myös  tutkijan  ja  tutkimuskohteen  välinen  suhde  on

konstruktiivinen: tutkija paitsi  kuvaa sosiaalista todellisuutta,  myös luo sitä (Jokinen

1999:  41).  Diskurssianalyytikon työn voikin ajatella  olevan luonteeltaan samanlaista

kuin toiminta, jota hän tutkii (Juhila 1999: 201). Näin ollen tutkija ei voi lähestyä koh-

dettaan täysin puolueettoman päältäkatsojan näkökulmasta. Objektiivisuutta voikin ta-

voitella subjektiivisuuksien tunnistamisen kautta. (Eskola & Suoranta 1998: 17–18.)

Tutkimuksen eri vaiheissa tutkija voi lähestyä kohdettaan eri näkökulmista. Juhila ni-

meää neljä eri positiota, jotka tutkija voi omaksua tutkimuksen eri vaiheissa. Analyyti-

kon, tulkitsijan ja asianajajan positiot rakentuvat suhteessa tutkimusaineistoon, kun taas

keskustelijan rooli liittyy tutkimustulosten käyttöön. (Juhila 1999: 201–203.) Keskuste-

lijan rooli ei analyysissani näy. Toisaalta tämä tutkimus on kuitenkin itsessään osa turva-

paikanhakijakeskustelua.

Analyytikko asettuu tutkimukseen nähden ulkopuoliseksi ja pyrkii minimoimaan itsensä

ja tutkimusaineiston välisen suhteen vaikutuksen analyysiin (Juhila 1999: 203–204). En

näe analyytikon positiota tässä tutkimuksessa mielekkäänä tai edes kaikilta osin mah-

dollisena. Tulkitsijan positio sen sijaan tuntuu sopivammalta. Tulkitsijan ja aineiston vä-

linen suhde on vuorovaikutteinen. Tulkintojen vihjeiden on löydyttävä aineistosta, mutta

tulkitsijan aiempi käsitys tutkimuskohteesta muodostuu osaksi sitä taustaa, jota vasten

hän tulkintansa tekee. (Juhila 1999: 212–214.) Tässä tutkimuksessa tulkintoihini vaikut-

taa erityisesti se, että olen seurannut turvapaikanhakijakeskustelua verrattain tiiviisti ja

olen törmännyt useimpiin aineistostani nouseviin merkityksellistämisen tapoihin myös

muissa yhteyksissä. Lisäksi suhtautumiseni turvapaikanhakijoihin on nähdäkseni mer-

kittävästi myönteisempi kuin tutkimusaineistossani laajasti esillä olevat kannat. Tiedos-

tamalla tämän pyrin välttämään tulkinnallisia ylilyöntejä. Asianajajan positio kytkeytyy

analyysin kriittiseen puoleen ja tarjoaa nähdäkseni oleellisen näkökulman kolmannen

tutkimuskysymykseni kannalta.  Asianajaja ei  ainoastaan tutki kohdettaan vaan pyrkii

myös vaikuttamaan siihen. (Juhila 1999: 207–209.)
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Kriittinen  näkökulma  erottaa  kriittisen  diskurssianalyysin  muista  diskurssianalyysin

suuntauksista ja samalla liittää sen laajempaan kriittiseen teoriaan (Pietikäinen 2000:

193, 200). Kriittinen teoria on sateenvarjokäsite ideologiakritiikistä, vallasta ja vallan

väärinkäytöstä kiinnostuneille teorioille.  Kriittisen teorian koulukuntia ja suuntauksia

yhdistää pyrkimys yhteiskunnalliseen muutokseen. Muutokseen pyritään muun muassa

tuomalla esiin neutralisoituneita valtasuhteita ja lisäämällä tietoisuutta niistä. Kriittisen

teorian yleisperiaatteet ovat läsnä myös kriittisessä diskurssianalyysissa, mutta painopis-

te on kielenkäytön roolissa yhteiskunnallisissa ongelmissa sekä vallan käytänteissä ja

rakenteissa. Erityisesti valtasuhteiden epäsymmetrisyys on kriittisen diskurssianalyysin

keskiössä. (Pietikäinen 2000: 200–201.) Kriittistä puolta tutkimuksessani edustaa pyrki-

mykseni tuoda näkyväksi niitä asenteita, joita suomalaisilla on turvapaikanhakijoita ja

pakolaisia kohtaan, sekä paljastaa turvapaikanhakijadiskursseissa piileviä valtarakentei-

ta. Pietikäisen (2000: 200–201) tavoin näen tutkimuksen intressin poliittisena ja emansi-

patorisena: vahingolliset rakenteet on tehtävä näkyviksi, ennen kuin yhteiskunnallinen

muutos on mahdollinen.

Kriittisessä diskurssianalyysissa vallan ja diskurssien suhde ymmärretään sosiaalisiin

käytäntöihin kietoutuneena ilmiönä. Valtaa ei tarkastella yksilön ominaisuutena tai dis-

kurssia sen ulkopuolelta määrittävänä voimana. (Jokinen & Juhila 1993: 75.) Valta liit-

tyy muun muassa siihen, mistä diskurssissa voi puhua, kenellä on puhevalta ja miten

diskurssin toimijoita määritetään (Jokinen & Juhila 1993: 86). Diskurssin valta näkyy

myös siinä, miten se kuvaa eli representoi eri asioita ja toimijoita. Representaatiot ovat

diskursiivisen toiminnan tuloksia ja kuvaavat ilmiöitä aina jostakin näkökulmasta. Re-

presentaatiot saavat merkityksensä suhteessa kontekstiin ja aiempiin representaatioihin.

(Pietikäinen & Mäntynen 2019: 78–80.)

Yksi kriittisen diskurssianalyysin kiinnostuksen kohteista on diskurssien hegemonisuus.

Hegemonisella diskurssilla tarkoitetaan merkitysjärjestelmää, joka on saavuttanut ase-

man jonkinlaisena luonnollisena ja kyseenalaistamattomana totuutena. Hegemoniset dis-

kurssit vievät elintilaa kilpailevilta diskursseilta. Yhtäältä hegemonisen diskurssin osat

saattavat toistua hyvin taajaan ja eri yhteyksissä. Toisaalta diskurssi voi olla hegemoni-

nen, vaikka se ei määrällisesti dominoisikaan, jos se näyttäytyy itsestäänselvänä ja vaih-

toehdottomana. (Jokinen & Juhila 1993: 76–77, 81.) Valta-analyysin kannalta kiinnosta-

vaa tässä tutkimuksessa on nähdäkseni se, millaisia turvapaikanhakijoiden representaa-
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tioita  eri  diskursseissa  rakennetaan,  mitkä  diskurssit  muodostuvat  hegemonisiksi  ja

mikä jää näkymättömäksi. Diskursiivisia valtarakenteita tarkastelen viidennessä päälu-

vussa.

2.1.1. Faircloughin analyysimalli

Mukailen  tutkimuksessani  Norman  Faircloughin  kriittisen  diskurssianalyysin  mallia,

jonka hän esittelee teoksessaan Language and Power (1998 [1989]: 109–168). Fairc-

lough jakaa diskurssin kolmeen samanaikaisesti läsnä olevaan ulottuvuuteen: tekstiin,

diskursiivisiin  käytänteisiin  sekä  sosiokulttuurisiin  käytänteisiin  (Fairclough  1999

[1995]: 97). Myös analyysi jakautuu mallissa kolmeen tasoon: kuvailuun, tulkintaan ja

selittämiseen. Kukin analyysitaso kohdistuu yhteen diskurssin ulottuvuuteen. Analyysin

luonne muuttuu siirryttäessä tasolta toiselle. Erityisesti kuvailun taso poikkeaa kahdesta

jälkimmäisestä. (Fairclough 1998 [1989]: 26, 109–110.)

Kuvailun tasolla tutkitaan ja luokitellaan kielellisiä valintoja tekstissä. Fairclough erot-

taa tekstianalyysista kolme osa-aluetta, joiden kautta kielellistä ilmaisua voi analysoida:

sanaston, kieliopin ja rakenteen. Kaikki osa-alueet eivät välttämättä ole relevantteja kai-

kissa tutkimuksissa. (Fairclough 1998 [1989]: 26, 110–111). Koska olen valinnut lähtö-

kohdaksi turvapaikanhakijoita nimeävät ja määrittelevät kielenainekset, on luonnollista,

että keskityn tekstianalyysissa pääasiassa sanastoon. Kolmannessa ja neljännessä päälu-

vussa luokittelen ydinaineistoni substantiivit ja adjektiivit semanttisin luokitusmallein.

Nuo luvut olen siis käytännössä omistanut kokonaan sanaston analyysille. Toisaalta se-

manttinen luokittelu nojaa kuitenkin aina jossain määrin kontekstiin ja tulkintaan. Joi-

denkin kielenainesten esiintymien osalta on tulkinnanvaraista sekin, viittaako se alkuun-

kaan turvapaikanhakijaan (ks. alalulu 1.3). Semanttinen luokittelu auttaa hahmottamaan

muun muassa kielellisten valintojen arvottavuutta ja metaforisuutta. Kuten Fairclough

(1998 [1989]: 110) huomauttaa, on kielellisiä valintoja tarkastellessa usein myös huo-

mioitava, millaiset vaihtoehtoiset valinnat olisivat diskurssissa mahdollisia. 

Tulkitsemisen vaiheessa huomio kiinnittyy diskursiivisten käytänteiden eli tekstien tuot-

tamisen ja vastaanottamisen ja tekstien itsensä väliseen suhteeseen (Fairclough 1999

[1995]: 97). Ymmärrän tämän Saviniemen (2015: 199, 235) tavoin niin, että tulkinnassa
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oleellista on tekstistä nousevien merkitysten ja niistä rakentuvien järjestelmien tunnista-

minen eli diskurssien eristäminen. Diskurssien eristämistä sivuan lyhyesti jo seuraavas-

sa alaluvussa. Tarkemmin tarkastelen diskursseja viidennessä pääluvussa.

Selittämisen vaiheessa analyysin tavoitteena on kuvata diskurssi yhteiskunnallisena toi-

mintana  ja  suhteessa  yhteiskunnallisiin  rakenteisiin  (Fairclough  1998  [1989]:  163).

Myös selittämisen vaihe näkyy viidennessä pääluvussa, jossa tarkastelen diskurssien vä-

lisiä ja sisäisiä valtarakenteita. Kiinnitän huomiota muun muassa siihen, mistä diskurs-

seissa on mahdollista puhua ja millaisia luonnollistuneita merkityksellistämisen tapoja

niihin sisältyy.

Analyysin kolmivaiheisuus ei suinkaan tarkoita, että tutkimus etenisi selkeän kronologi-

sesti ensimmäisestä vaiheesta viimeiseen. Tämän tutkimuksen osalta analyysi on ollut

pikemminkin kehämäistä, ja kaikki kolme vaihetta ovat kehittyneet ja tarkentuneet sa-

manaikaisesti ja limittäin tutkimuksen edetessä.

2.1.2. Diskurssit tässä tutkimuksessa

Nähdäkseni kaikissa aineistoni teksteissä aktivoituu turvapaikanhakijadiskurssi yleisellä

tasolla: ne kaikki merkityksellistävät turvapaikanhakijoita jollakin tavalla. Tässä tutki-

muksessa olen tunnistanut ja eristänyt spesifisempiä merkitysjärjestelmiä eli turvapai-

kanhakijadiskurssin aladiskursseja. Kun puhun tutkimuksen diskursseista, tarkoitan juu-

ri noita aladiskursseja.

Diskurssien eristämisen aloitin teemoittelemalla ydinaineistoni tekstikatkelmat ja etsi-

mällä niistä merkityksellisiä yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi työtä, koulutusta, maan kanto-

kykyä ja sosiaaliturvaa käsittelevät tekstikatkelmat yhdistyivät jo varhaisessa vaiheessa

talousdiskurssiksi. Yhdistäväksi tekijäksi nousi turvapaikanhakijoiden määrittäminen ta-

loudellisesta  viitekehyksestä.  Myöhemmin  olen  tunnistanut  samoja  merkitysjärjestel-

män osia myös sellaisissa tekstikatkelmissa, joissa ei puhuta alkuperäisistä teemoista.

Olen katsonut talousdiskurssin aktivoituvan myös niissä. Teemat eivät siis tässä tutki-

muksessa ole itsessään diskursseja vaan työkaluja, jotka auttavat tunnistamaan yhteisiä

merkityksellistämisen tapoja (ks. esim. Suoninen 1993: 50–52).
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Eri diskurssien eristämisessä on ollut erilaisia kehityskulkuja. Esimerkiksi monissa ai-

neistoni tekstikatkelmissa puhutaan hädänalaisten auttamisesta. Teemoitin sellaiset kat-

kelmat  aluksi  kenties  melko ympäripyöreästi  humanitaariseksi  kriisiksi.  Samaan tee-

maan katsoin kuuluvaksi muutkin tekstikatkelmat, joissa puhutaan turvapaikanhakijoi-

den hädästä, ja lopulta myös sellaiset, joissa tuo hätä kiistetään. Humanitaarisen kriisin

teeman  alle  päätyivät  myös  turvapaikanhakijoiden  auttamista  käsittelevät  katkelmat,

joissa hätää ei mainita. Näin kyseinen teema päätyi kattamaan varsin suuren osan aineis-

tosta. Siitä ei kuitenkaan nouse yhtä koherenttia merkitysten systeemiä: yhtäältä puhu-

taan kuntien päätöksistä majoittaa turvapaikanhakijoita ja toisaalta turvapaikanhakijoita

leimataan onnen onkijoiksi ja elintasopakolaisiksi. Olenkin päätynyt tulkintaan, että ky-

seessä on kaksi erillistä, ajoittain limittyvää diskurssia. Yhdessä arvioidaan turvapaikan-

hakijoiden avuntarvetta ja oikeutusta turvapaikkaan, kun taas toisessa etusijalle noste-

taan auttaminen ja auttajat.

Käsittelen tässä tutkimuksessa kuutta turvapaikanhakijadiskurssin aladiskurssia: Oikeu-

tusdiskurssi määrittää turvapaikanhakijoita avuntarpeen ja ihmisoikeuksien kannalta.

Siinä  korostuvat  usein  turvapaikanhakijoiden  ikä  ja  sukupuoli.  Talousdiskurssi taas

määrittää heitä yhteiskunnan kannalta taloudellisena taakkana tai potentiaalina. Teemoi-

na on usein työ, koulutus ja sosiaaliturva.  Uhkadiskurssissa turvapaikanhakijat kuva-

taan usein uhkaavana massana eikä niinkään yksilöinä. Myös esimerkiksi rikollisuutta

korostetaan.  Ristiriitadiskurssissa turvapaikanhakijat  määritetään suhteessa johonkin

toiseen ryhmään, yleensä suomalaisiin tai eurooppalaisiin yleisesti. Usein heitä verra-

taan myös Karjalan evakoihin. Auttamisdiskurssissa turvapaikanhakijat itse jäävät ta-

ka-alalle ja keskiöön nousevat heitä auttavat tahot: muun muassa yksittäiset ihmiset, yh-

teisöt ja kunnat. Viimeisenä prosessidiskurssi lähestyy turvapaikanhakijoita institutio-

naaliselta kannalta ja määrittää heitä osana turvapaikanhakuprosessia.

Diskurssien välinen rajanveto on elänyt ja tarkentunut koko tutkimuksen ajan. Monissa

tekstikatkelmissa aktivoituu useampi kuin yksi diskurssi. Aineistossa on myös sellaisia

katkelmia, joissa ei aktivoidu yksikään kuudesta tarkastelemastani diskurssista. Sääski-

lahti  ja Saviniemi (2019: 229) ovatkin todenneet, ettei  diskurssianalyysi ole koskaan

jäännöksetöntä, vaan jotain jää aina analyysin ulkopuolelle. Myös itse tutkimusaihe ja

näkökulma ovat tarkentuneet ja muuttuneet prosessin edetessä, mitä voi pitää diskurssi-

analyysille tyypillisenä (ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen 2019: 217–218).
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2.2. Analyysitaulukot

Toteutan analyysini Saviniemen (2015: 24, 91) tavoin taulukkomuodossa. Olen laatinut

omat taulukkonsa Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen aineistoille. Taulukot ovat kui-

tenkin ensisijaisesti vain työkaluja oman työskentelyni tueksi. Analyysiluvuissa en nii-

hin viittaa, eikä analyysin ymmärtäminen siis edellytä taulukoihin tutustumista. Koska

analyysitaulukot ovat huomattavan suuria, en ole sisällyttänyt niitä kokonaisuudessaan

tähän tutkielmaan. Liitteenä 1 on esimerkki Helsingin Sanomien aineiston taulukosta ja

liitteenä 2 Uuden Suomen aineistosta. Taulukoissa on 11 saraketta: päivämäärä, otsikko,

tekstilaji, koodi, tekstikatkelma, nimeäminen, substantiivi, substantiiviluokka, adjektii-

vi, adjektiiviluokka ja diskurssi.

Tekstin  julkaisupäivämäärä ja  otsikko ovat puhtaasti taustoittavaa tietoa, jolla ei ole

merkitystä itse analyysissa. Jos otsikko sisältää turvapaikanhakijoiden nimeämisen, olen

kopioinut  otsikon sellaisenaan tekstikatkelmasarakkeeseen tekstin  ensimmäiseksi  tar-

kasteltavaksi katkelmaksi.

Tekstilaji  on niin ikään taustoittavaa tietoa. Joissakin tapauksissa tekstilaji  vaikuttaa

kuitenkin myös tekstin tulkintaan. Olen katsonut riittäväksi erotella tekstilajeiksi mieli-

pidekirjoitukset, kolumnit ja uutiset. Uutiseksi olen lukenut tässä kaikki sellaiset tekstit,

jotka eivät edusta kahta muuta lajia. Uutiset ja kolumnit ovat ammattikirjoittajien laati-

mia, kun taas mielipidekirjoituksia laativat pääasiassa maallikkokirjoittajat. Oletan, että

terminologinen variaatio on ammattikirjoittajilla tietoista.  Maallikoilta en voi odottaa

samaa asiantuntemusta;  he  saattavat  käyttää  odotuksenvastaisia  termejä  tietämättään.

Vastaavasti uutisissa kieli noudattaa tiettyjä normeja. Kolumneissa ja mielipidekirjoituk-

sissa puolestaan ilmaisu on vapaampaa, mikä näkyy sanastollisessa variaatiossa. Uutisia

ja kolumneja on ainoastaan Helsingin Sanomien aineistossa. Uuden Suomen Puheen-

vuoro-blogitekstit olen luokitellut poikkeuksetta mielipidekirjoituksiksi.

Aineistoesimerkeissä viittaan tekstiin sen koodilla. Uuden Suomen Puheenvuoro-tekstit

ovat löydettävissä samalla koodilla Suomi murroksessa -aineistokokoelmasta. Helsingin

Sanomien aineiston koodeja vastaavat otsikot ja julkaisupäivämäärät puolestaan olen

luetellut liitteessä 3. Koodi koostuu aineiston tunnuksesta ja nelimerkkisestä juoksevasta

numeroinnista. Helsingin Sanomien teksteissä tunnus on HS ja Uuden Suomen teksteis-
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sä US. Uuden Suomen aineiston osalta käytän Suomi murroksessa -aineistokokoelman

numerointia. Numeroinnissa on aukkoja, koska aineistokokoelmassa on paljon sellaisia-

kin tekstejä, jotka eivät käsittele turvapaikanhakijoita eivätkä siksi omaan aineistooni

kuulu. Helsingin Sanomien teksteissä juokseva numerointi koskee vain tutkimiani teks-

tejä.

Tekstikatkelma-sarake sisältää tutkimukseni ydinaineiston. Olen poiminut kokonaisai-

neistostani kaikki sellaiset ilmaukset, joissa turvapaikanhakijat nimetään jollakin tavalla

yhden tai useamman kerran. Useimmissa tapauksissa olen katsonut virkkeen5 olevan so-

piva yksikkö tarkasteltavaksi taulukossa, mutta toisinaan olen ottanut mukaan ympäröi-

viä virkkeitä. Erityisesti Uuden Suomen aineistossa tyyli on usein varsin epäformaali,

eivätkä virkkeet aina sisällä ainuttakaan kokonaista määrämuotoista lausetta6. Siksi jo

ilmauksen ymmärtämiseksi laajempi konteksti saattaa olla välttämätön.

Nimeäminen-sarakkeeseen olen kirjannut nominatiivimuodossa tekstikatkelmassa käy-

tettävät substantiivi- ja toisinaan myös adjektiivilausekkeet, joilla turvapaikanhakija ni-

metään. Jos katkelma sisältää useita nimeämislausekkeita, tulevat ne eri riveille. Nimeä-

misiksi olen tulkinnut kahdenlaisia tapauksia. Esimerkit (4) ja (5) havainnollistavat näi-

tä.

(4) Mistä löytyisi uusi konsepti, uusi Vennamo, joka sijoittaisi järkevästi Suomeen 
tulevat turvapaikanhakijat? (HS0005)

(5) Meille rajan ylittäneet ovat ongelmallista saastaa. (US0001)

Suurin osa nimeämisistä on yksinkertaisesti substantiivilausekkeita, joiden tarkoitteena

on turvapaikanhakija tai hakijoiden kollektiivi.  Tällaista tapausta edustaa esimerkissä

(4)  Suomeen tulevat turvapaikanhakijat. Lisäksi olen tulkinnut kopulalauseen predika-

tiivin turvapaikanhakijan nimeämiseksi, jos lauseen subjektikin viittaa turvapaikanhaki-

jaan. Subjekti on tyypillisesti muodoltaan substantiivilauseke, joskin pääsana on usein

myös substantiivisesti käytetty adjektiivi tai partisiippi. Predikatiivi sen sijaan voi olla

myös adjektiivilauseke. Esimerkissä (5) on kaksi nimeämiseksi katsomaani lauseketta:

5 Virke on ortografinen yksikkö, joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy vahvaan välimerkkiin. Vir-
ke voi sisältää yhden tai useamman lauseen, mutta se voi koostua myös verbittömästä ilmauksesta tai
jopa yksittäisestä sanasta. (VISK § 864.)

6 Lause on rakenteellinen kokonaisuus, jonka ytimenä on finiittiverbi ja sen tarvitsemat argumentit eli
subjekti, objekti ja adverbiaalitäydennys (VISK § 864).
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subjekti rajan ylittäneet sekä predikatiivi ongelmallinen saasta.

Substantiivi-sarakkeeseen olen kirjannut nimeämisiin  sisältyvät  substantiivit  yksikön

nominatiivissa. Jos nimeäminen sisältää useita substantiiveja, ovat ne omilla riveillään.

Jokaisen substantiivin olen luokitellut Dahlgrenin (1988) semanttista mallia mukaileval-

la järjestelmällä.  Substantiiviluokka-sarakkeeseen olen merkinnyt kullekin substantii-

ville mallin mukaisen luokan. Kukin substantiivi kuuluu vain yhteen luokkaan. Luoki-

tusmallia  käsittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa ja  luokitusta  käytännössä kol-

mannessa pääluvussa.

Adjektiivi-sarake sisältää nimeämisissä käytettävät adjektiivit yksikön nominatiivimuo-

dossa. Jos adjektiiveja on useita, olen kirjannut ne eri riveille. Adjektiivien luokittelussa

mukailen Leppäjärven ja Jämsän (1976) semanttista mallia. Jokainen nimeämisiin sisäl-

tyvä adjektiivi kuuluu yhteen mallin mukaiseen luokkaan, jonka olen merkinnyt Adjek-

tiiviluokka-sarakkeeseen. Luokitusmallia tarkastelen alaluvussa 2.5 ja luokitusta käy-

tännössä neljännessä pääluvussa.

Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä sarakkeena taulukossa on Diskurssit. Tar-

kastelen tutkimuksessa kuutta turvapaikanhakijadiskurssin aladiskurssia. Tähän sarak-

keeseen merkitsen kussakin tekstikatkelmassa aktivoituvat diskurssit. Joissakin katkel-

missa aktivoituu useampi kuin yksi diskurssi. Näissä tapauksissa olen merkinnyt dis-

kurssit samaan soluun vinoviivoin erotettuna. Taulukossa on myös joitakin sellaisia kat-

kelmia,  jotka  eivät  edusta  mitään  kuudesta  suuresta  aladiskurssista.  Niiden kohdalla

olen jättänyt diskurssit-sarakkeen tyhjäksi.

2.3. Substantiivien luokittelumalli

Turvapaikanhakijoiden nimeämisissä käytettävien substantiivien luokittelussa mukailen

Dahlgrenin (1988) luokitusmallia. Koska kaikilla aineistoni substantiiveilla on tarkoit-

teenaan turvapaikanhakija, ovat substantiivien väliset erot luokituksen kannalta luonnol-

lisesti melko hienovaraisia. Siksi luokitusmallin on kyettävä jakamaan entiteettejä eri

kategorioihin pienten erojen perusteella. Toisin sanoen mallin on oltava hyvin tarkka.

Näen Dahlgrenin mallin soveltuvan tähän paremmin kuin esimerkiksi VISK:in luokituk-
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sen (ks. VISK § 553–561).

Dahlgrenin luokitusmalli on osa naiivin semantiikan teoriaa. Naiivi semantiikka perus-

tuu oletukseen, että sanan merkityksen tunteminen ei juurikaan eroa mistään muusta tie-

dosta. Siksi sanan merkityksen ja ensyklopedisen tiedon kognitiivinen kuvaus on muo-

doltaan  samanlainen.  (Dahlgren  1988:  ix.)  Dahlgrenin  mukaan  perinteiset  kaksi-  tai

useampijakoiset luokituspuut eivät vastaa sitä tapaa, jolla ihmismieli hahmottaa ympä-

röivää todellisuutta.  Ensinnäkin on helppo keksiä  tilanteita,  joissa kaksi  rinnakkaista

vaihtoehtoa ei riitä, kuten selkärankaisten jako nisäkkäisiin, lintuihin ja kaloihin. Toi-

seksi on ilmeistä, että ihmiset muun muassa hahmottavat asioita samanaikaisesti sekä

abstrakteiksi tai konkreettisiksi että yksilöiksi tai kollektiiveiksi. (Dahlgren 1988: 46–

47.)

Dahlgrenin  mallissa entiteetit  luokitellaan  ristiin  useammalla  monihaaraisella  puulla.

Hierarkian ylimmällä tasolla entiteetti luokitellaan konkreettiseksi tai abstraktiksi ja toi-

saalta yksilöksi tai kollektiiviksi. Esimerkiksi konkreettinen entiteetti luokitellaan edel-

leen fyysiseksi, temporaaliseksi tai tietoiseksi ja samalla luonnolliseksi tai sosiaaliseksi.

Fyysinen taas luokitellaan edelleen elollisuuden ja liikkuvuuden suhteen ja niin edel-

leen. (Dahlgren 1988: 47–49.)

Jokainen luokitusmallin läpi kulkeva substantiivi saa siis päätepisteeksi useiden valinto-

jen vyyhdin. Käytännöllisyyden vuoksi kaikki mahdolliset päätepisteet on nimetty yksi-

löllisesti. Päätepiste sinänsä ei ole teoreettisesti merkittävä, toisin kuin siihen johtavat

valinnat ylempänä hierarkiassa. (Dahlgren 1988: 52.) Omassa tutkimuksessani esimer-

kiksi turvapaikanhakija on yhtäältä yksilö ja toisaalta  konkreettinen entiteetti ja konk-

reettisen  alla  edelleen  tietoinen  ja  sosiaalinen.  Tämä  ominaisuuksien  yhdistelmä  on

Dahlgrenin mallissa nimetty rooliksi.

Tutkimukseni  kannalta  merkittäviksi  jaoiksi  ovat  osoittautuneet  hierarkian  ylätasolla

jaot abstrakteihin ja konkreettisiin sekä yksilöihin ja kollektiiveihin. Koska abstrak-

teja substantiiveja aineistossani on varsin vähän, en pidä tarkempaa jakoa abstraktien

kesken tarpeellisena. Myös kollektiivisilla substantiiveilla tarkempi jako olisi mahdolli-

nen muttei tässä tutkimuksessa tarpeen. Konkreettiset substantiivit sen sijaan jaan edel-

leen yhtäältä luonnollisiin ja sosiaalisiin ja toisaalta tietoisiin, fyysisiin ja temporaali-
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siin. Nämä ovat alimman tason jakoja, joita käytän, joskin luokitusmalli sallisi fyysisten

ja temporaalisten substantiivien osalta tarkemmankin jaon.

Yksilö–kollektiivi-jako tapahtuu hierarkian ylimmällä tasolla ja koskee siis kaikkia ai-

neistoni  substantiiveja.  Käytännössä  jokainen  substantiivi,  joka  yksikkömuotoisena

merkitsee laajempaa kokonaisuutta kuin yhtä turvapaikanhakijaa, on kollektiivi. Yksi-

löitä ovat siis esimerkiksi irakilaishakija,  kiintiöpakolainen ja ulkomaan pelle. Kollek-

tiiveja taas ovat väestövyöry, perhe ja pakolaisinvaasio.

Samoin jokainen aineistoni substantiivi on joko konkreettinen tai abstrakti. Selvästi suu-

rin osa on konkreettisia, sillä tarkoite on konkreettinen. Aineistoni abstraktit substantii-

vit ovat yleensä jollakin tavalla metaforisia, ja usein niiden tarkoite on tulkittavissa vain

kontekstista. Abstrakteja substantiiveja ovat nähdäkseni taakka, rikkaus ja ongelma.

Kaikki konkreettiset entiteetit ovat joko luonnollisia tai sosiaalisia. Entiteetit, jotka ovat

olemassa  riippumatta  yhteiskunnan  vaikutuksesta,  ovat  luonnollisia  (Dahlgren  1988:

51). Aineistossani tällaisia ovat esimerkiksi  ihminen,  joukko ja  mies. Sosiaalinen enti-

teetti taas on yhteiskunnan luoma tai ymmärrettävissä vain yhteiskunnallisessa tai insti-

tutionaalisessa kontekstissa. Tässä instituutio on ymmärrettävä varsin laajassa merkityk-

sessä, ja se kattaa muun muassa perheen ja järjestäytyneen uskonnon. (Dahlgren 1988:

51.) Sosiaalisiksi olen tulkinnut sellaiset substantiivit kuin turvapaikanhakija,  perhe ja

muslimi.

Luonnollisen tai sosiaalisen lisäksi jokainen konkreettinen entiteetti on joko tietoinen,

fyysinen tai temporaalinen. Suurimman osan aineistoni yksilötarkoitteisista substantii-

veista olen tulkinnut tietoisiksi entiteeteiksi. Tietoisia ovat myös sellaiset kollektiivi-il-

maukset, joissa turvapaikanhakijat nähdään henkilöinä. Dahlgrenin (1988: 48) mukaan

ihmisestä voi puhua tietoisena olentona eli henkilönä tai fyysisenä olentona eli eläimenä

mutta harvoin samanaikaisesti kumpanakin. Tietoisten entiteettien kategoriaan olen luo-

kitellut esimerkiksi sellaisia substantiiveja kuin ihminen, uhri ja siirtolaisryhmä. Fyysi-

set ja temporaaliset entiteetit ovat aineistossani poikkeuksetta kollektiivisia. Temporaali-

siksi  luokittelemani substantiivit  kuvaavat turvapaikanhakijoita tapahtumina tai  luon-

nonilmiöinä, joille on mahdollista olettaa ajallinen alkamis- ja päättymispiste. Tällaisia

substantiiveja ovat vyöry, turvapaikanhakijatulva ja pakolaisaalto. Fyysiseksi entiteetik-
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si olen luokitellut vain virran ja yhdyssanat, joissa on edusosana virta. Nämä ovat mie-

lestäni hyvin lähellä aineistoni temporaalisia entiteettejä, mutta niiltä puuttuu temporaa-

lisille olennainen ajallinen aspekti.

2.4. Adjektiivien luokittelumalli

Turvapaikanhakijoiden nimeämisiin sisältyvien adjektiivien luokittelussa käytän pohja-

na Eila Leppäjärven ja Tuomo Jämsän (1976) luomaa mallia. Kyseinen malli soveltuu

tutkimukseeni nähdäkseni paremmin kuin VISK:in luokitukset (ks. VISK § 604–610).

Leppäjärven ja Jämsän malli on semanttinen, ja siinä adjektiivit luokitellaan adjektiivin

pääsanan tarkoitteen ja toisaalta adjektiivin kvaliteetin mukaan aluksi fyysisiin ja psyyk-

kisiin adjektiiveihin. Fyysiseksi adjektiivi luokitellaan, jos sen pääsanan tarkoite kuuluu

tajunnan ulkopuolella olevaan konkreettiseen fyysiseen todellisuuteen ja toisaalta adjek-

tiivin kvaliteetti on ainakin osin aistein havaittavissa. Psyykkiseksi adjektiivi puolestaan

luokitellaan kahdessa eri tapauksessa: 1) kun sen pääsanan tarkoite ei ole osa tajunnan

ulkopuolista esineellistä todellisuutta tai 2) sen pääsanan tarkoite on osa tajunnan ulko-

puolista esineellistä todellisuutta, mutta adjektiivin kvaliteetti on täysin päättelyn tulosta

tai emotionaalisen asennoitumisen heijastusta. (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 5–6.) 

Jälkimmäinen tapaus on tässä tutkimuksessa selvästi  relevantimpi.  Koska tarkastelen

turvapaikanhakijoiden nimeämistä, on adjektiivien pääsanojen tarkoite aina ihminen tai

ihmisten  kollektiivi  eli  tajunnasta  riippumattomaan  todellisuuteen  kuuluva  entiteetti.

Toisaalta pieni osa aineiston substantiiveista on jossain määrin metaforisia, ja joidenkin

metaforisten  substantiivien  tapauksessa  psyykkisten  adjektiivien  ensimmäinen  ehto

saattaa tulla kysymykseen. Pääasiassa psyykkisten adjektiivien luokittelu tapahtuu kui-

tenkin toisen ehdon perusteella. Toisin sanoen adjektiivien jako fyysisiin ja psyykkisiin

määräytyy tässä tutkimuksessa lähes poikkeuksetta sen mukaan, onko adjektiivin kvali-

teetti ainakin osittain aistittavissa vai täysin päättelyn tulosta.

Leppäjärvi  ja  Jämsä jakavat  adjektiivit  edelleen  12  alaluokkaan.  Sekä  fyysisten  että

psyykkisten adjektiivien kategoriat  sisältävät  alaluokat  aistihavaintoa ilmaiseville  re-

septiivisille,  paikkaa  ilmaiseville  lokaalisille,  tilaa  tai  koostumusta  ilmaiseville  sta-

tuaalisille ja  mittaa ilmaiseville  mensuraalisille adjektiiveille.  (Leppäjärvi  & Jämsä
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1976: 6–9.) Psyykkisillä adjektiiveilla on lisäksi aikaa ilmaisevien temporaalisten, pro-

nominimaisesti  käytettävien  komparatiivisten,  omistajuutta  tai  muuta  yhteenkuulu-

vuutta ilmaisevien possessiivisten sekä tekstin tuottajan tai lauseen subjektin asennetta

ilmaisevien emotionaalisten adjektiivien alaluokat (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 9–10).

Jako fyysisiin ja psyykkisiin adjektiiveihin toimii Leppäjärven ja Jämsän mallissa pääja-

kona ja kvaliteettia ilmaisevat luokat niiden alakategorioina. Tässä tutkimuksessa olen

kuitenkin kääntänyt jaon toisin päin: kvaliteettia ilmaisevat luokat muodostavat pääjaon,

ja reseptiivisillä, lokaalisilla, statuaalisilla ja mensuraalisilla adjektiiveilla on erikseen

alaluokat  fyysisille  ja  psyykkisille  kielenaineksille.  Muutokseen  olen  päätynyt  siitä

syystä, että tutkimuksessani raja fyysisen ja psyykkisen adjektiivin välillä on usein var-

sin häilyvä. Jako ei tässä tutkimuksessa pohjaudu pääsanan luonteeseen, vaan lähes yk-

sinomaan siihen, missä määrin adjektiivin kvaliteetti on päättelyn tulosta. Adjektiivin

kvaliteettia ilmaisevien luokkien välinen ero on usein selvempi, vaikkakaan ei täysin

kiistaton. Tarkastelenkin aineistoni adjektiiveja pääasiassa kvaliteettijaon tasolla ja jätän

fyysinen–psyykkinen-jaon vähemmälle huomiolle.

Adjektiivien ja muiden sanaluokkien välisten rajatapausten ryhmityksessä en noudata

Leppäjärven ja Jämsän linjaa. Jos sanan eteen voidaan ajatella positiivisesti kongruoiva

adjektiivi- tai pronominimäärite, Leppäjärvi ja Jämsä eivät luokittele sitä adjektiiviksi.

Järjestyslukujen osalta he nojaavat Nykysuomen sanakirjan opastukseen. (Leppäjärvi &

Jämsä 1976: 6.) Tämän tutkimuksen kannalta ei nähdäkseni ole erityisen kiinnostavaa,

onko jokin kielenaines teknisesti adjektiivi vai substantiivi, vaan se, millä tavoin tuota

kielenainesta käytetään diskurssissa. Esimerkiksi  irakilainen saa turvapaikanhakijadis-

kurssissa samoja merkityksiä riippumatta siitä, käytetäänkö sitä substantiivisesti vai ai-

dosti adjektiivina. Kansalaisuutta ilmaisevien possessiivisten adjektiivien lisäksi aineis-

toni tietyt  mensuraaliset  adjektiivit,  kuten  nuori,  köyhä ja  heikko,  esiintyvät ajoittain

substantiivisessa asemassa. Mielestäni johdonmukaisinta on lukea tällaiset rajatapaukset

systemaattisesti adjektiiveiksi.

Suurin ero tässä tutkimuksessa käyttämäni luokittelun ja Leppäjärven ja Jämsän mallin

välillä syntyy partisiipeista. Olen tulkinnut kaikki adjektiivisesti käytettävät partisiipit

adjektiiveiksi, kun taas Leppäjärvi ja Jämsä katsovat adjektiiveiksi ainoastaan sellaiset

partisiipit, jotka Nykysuomen sanakirja on luokitellut laatusanoiksi, eikä heidän mallis-
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saan siksi ole omaa alaryhmää toimintaa ilmaiseville adjektiiveille (Leppäjärvi 1972: 5–

6). Aineistoni teksteissä turvapaikanhakijoita kuvataan usein partisiipeilla, eikä mieles-

täni ole tarkoituksenmukaista rajata niitä tarkastelun ulkopuolelle.

Olen lisännyt luokittelumalliin pelkästään partisiippeja sisältävän  toiminnallisten ad-

jektiivien kategorian. Toiminnalliset adjektiivit jaan edelleen fyysisiin ja psyykkisiin.

Fyysiseen tilaan suhteutuvaa toimintaa kuvaavat partisiipit luokittelen fyysisiksi ja aja-

tuksen tasolla tapahtuvaa toimintaa kuvaavat psyykkisiksi. Kaikkia aineistoni partisiip-

peja en kuitenkaan luokittele toiminnallisiksi adjektiiveiksi. Monet partisiipit rinnastu-

vat aineiston aitoihin adjektiiveihin ja ovat usein myös korvattavissa jollakin adjektiivil-

la merkityksen oleellisesti muuttumatta. Olen pyrkinyt luokittelemaan partisiipit samoin

kuin vastaavat adjektiivit. Esimerkiksi liikkumista kuvaavien verbien partisiippimuotoja

on aineistossani paljon. Sellaisissa tapauksissa, joissa partisiippi saa täydennyksekseen

ajan määreen, katson sen temporaaliseksi adjektiiviksi. Jos se taas saa täydennykseksi

paikan määreen mutta ei ajan määrettä, luokittelen sen lokaaliseksi adjektiiviksi. Toi-

minnallisiksi adjektiiveiksi katson vain sellaiset liikettä kuvaavat partisiipit, joilla ei ole

aikaa tai  paikkaa ilmaisevia täydennyksiä.  Yksityiskohtaisemmin tarkastelen adjektii-

vien ja partisiippien luokittelua neljännessä pääluvussa.
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3. SUBSTANTIIVIEN LUOKITTELU

Tässä luvussa tarkastelen kutakin substantiiviluokkaa yksityiskohtaisesti omassa alalu-

vussaan.  Sellaiset  aineistoni  substantiivit,  jotka yksikkömuodossaan viittaavat  yhteen

turvapaikanhakijaan, olen luokitellut yksilöllisiksi entiteeteiksi. Kollektiivisiksi sen si-

jaan olen katsonut kaikki sellaiset substantiivit, joiden tarkoite on yksittäistä turvapai-

kanhakijaa laajempi kokonaisuus. Tämä jako on mielestäni tutkimuksen kannalta järke-

vä, mutta se poikkeaa joiltakin osin Dahlgrenin (1988) mallista. Käsittelen mahdolliset

poikkeavuudet kutakin luokkaa käsittelevissä alaluvuissa.

Kaikki aineistoni yksilölliset substantiivit ovat konkreettisia. Konkreettiset entiteetit on

mahdollista jakaa Dahlgrenin mallissa edelleen yhtäältä luonnollisiin ja sosiaalisiin ja

toisaalta fyysisiin, temporaalisiin ja tietoisiin. Olen tulkinnut aineistoni yksilöllisten en-

titeettien olevan poikkeuksetta tietoisia, joten ainoastaan jako luonnollisiin ja sosiaali-

siin on niiden osalta merkityksellinen.  Sosiaalisiksi olen luokitellut sellaiset entiteetit,

jotka on mahdollista ymmärtää vain sosiaalisessa kontekstissa.  Luonnolliset entiteetit

puolestaan ovat  ymmärrettävissä sosiaalisesta  kontekstista  riippumatta.  Rajanveto  on

luonnollisesti jossain määrin tulkinnanvaraista. 

Suurin osa kollektiivisia entiteettejä kuvaavista substantiiveistakin on myös konkreetti-

sia, mutta mukana on lisäksi joitakin abstrakteja entiteettejä. Abstraktit substantiivit ja-

kautuvat edelleen käsitteiksi ja määriksi. Niiden vähäisen määrän vuoksi käsittelen ne

kuitenkin yhtenä luokkana.

Yksilöllisiä substantiiviluokkia ovat henkilöt ja roolit. Ne kattavat ylivoimaisesti suu-

rimman osan aineistoni substantiiveista.  Kollektiivisia substantiiveja teksteissä käyte-

tään huomattavasti vähemmän. Ne jakautuvat viiteen luokkaan:  ryhmiin,  instituutioi-

hin,  luonnonilmiöihin,  tapahtumiin ja abstrakteihin. Taulukko 3 esittää eri substan-

tiiviluokkien osuudet kuuden tarkastelemani diskurssin substantiiveista. Prosenttiluvut

on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuudella. Diskursseja käsittelen tarkemmin viiden-

nessä pääluvussa. 
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TAULUKKO 3. Substantiiviluokkien osuudet eri diskursseissa.
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Henkilöt 45,4 % 13,7 % 10,5 % 11,4 % 15,9 % 19,7 %

Roolit 47,9 % 74,9 % 63,0 % 82,9 % 77,4 % 79,3 %

Ryhmät 2,1 % 2,2 % 2,6 % 1,4 % 0,7 % 0,0 %

Instituutiot 2,5 % 2,7 % 2,0 % 4,3 % 3,9 % 0,0 %

Luonnonilmiöt 1,7 % 2,7 % 12,8 % 0,0 % 1,1 % 0,0 %

Tapahtumat 0,4 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 0,7 % 0,0 %

Abstraktit 0,0 % 3,8 % 3,5 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

Ilmaisen taulukossa pelkästään substantiivien suhteelliset osuudet. Diskurssit ovat kes-

kenään hyvin eri kokoisia, minkä vuoksi substantiivien absoluuttiset frekvenssit eivät

ole vertailukelpoisia keskenään.

3.1. Henkilöt

Kaikki aineistoni yksilöön viittaavat luonnolliset substantiivit olen tulkinnut tietoisiksi.

Tämän ominaisuuksien yhdistelmän olen nimennyt Dahlgrenin mallin mukaisesti  hen-

kilöksi. Kuvio 1 alla havainnollistaa henkilöluokan asemaa Dahlgrenin mallissa.

KUVIO 1. Henkilöluokan muodostavat ominaisuudet Dahlgrenin luokittelumallin mu-

kaelmassa.
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Henkilöt ovat aineistossani toiseksi yleisin substantiiviluokka, ja sen jäsenet ovat yleisiä

kaikissa diskursseissa. Oikeutusdiskurssissa peräti 45 % substantiiveista kuuluu henki-

löluokkaan. Muissa diskursseissa osuus vaihtelee kymmenestä kahteenkymmeneen pro-

senttiin. Vähiten henkilösubstantiiveja käytetään uhka- ja ristiriitadiskursseissa, joissa

niiden osuudet ovat vastaavasti 10 ja 11 %.

Henkilöiksi olen luokitellut seuraavat substantiivit taajimmasta alkaen:  ihminen (100),

mies (33), henkilö (30), lapsi (20), nainen (9), pakolaislapsi (5), yksilö (4), nuorukainen

(2),  poika  (2),  vanhus  (2), henki,  herra,  irakilaismies,  irakilaisnuori,  kurdimies,  maa-

hanmuuttajamies,  pakolaismies,  persoona,  pikkupoika,  somalimies,  syyrialaispoika ja

turvapaikanhakijapoika. Lisäksi aineistoni 18 erisnimeä olen luokitellut henkilöiksi.

Monet henkilösubstantiivit, kuten  ihminen ja  henkilö, eivät itsessään luonnehdi turva-

paikanhakijoita paljoakaan. Usein ne saavatkin lisäkseen erilaisia adjektiivimääritteitä,

jotka ovat tulkinnassa oleellisempia kuin pääsana. Toisaalta turvapaikanhakijaan viittaa-

minen ihmisenä jonkin roolin sijaan voi olla myös tietoinen valinta korostaa hänen ih-

misyyttään.

Toisen merkittävän ryhmän henkilöluokan sisällä  muodostavat  turvapaikanhakijoiden

ikää ja sukupuolta kuvaavat substantiivit, kuten mies,  nainen ja lapsi. Ne luonnehtivat

turvapaikanhakijoita hieman enemmän kuin pelkkä ihminen, sillä ikä ja sukupuoli ovat

usein oleellinen osa turvapaikanhakijan representaatiota. Erityisen yleisiä tällaiset hen-

kilösubstantiivit ovat oikeutusdiskurssissa.

Henkilösubstantiivien vähäinen osuus uhka- ja ristiriitadiskursseissa saattaa tarkoittaa,

että näissä diskursseissa turvapaikanhakijoiden ihmisyyttä pyritään jossain määrin häi-

vyttämään. Oleellisempaa kuitenkin lienee se, millaisia substantiiveja niissä käytetään

henkilöiden sijaan.

3.2. Roolit

Samoin kuin luonnolliset substantiivit, myös aineistoni yksilölliset sosiaaliset substantii-

vit ovat poikkeuksetta tietoisia. Yksilön, sosiaalisen ja tietoisen yhdistelmän olen ni-
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mennyt Dahlgrenin mallin mukaisesti rooliksi. Roolien asemaa Dahlgrenin luokittelus-

sa havainnollistaa kuvio 2.

KUVIO 2. Rooliluokan muodostavat ominaisuudet Dahlgrenin luokittelumallin mukael-

massa.

Roolit ovat selvästi aineistoni suurin substantiiviluokka. Ne ovat yleisiä kaikissa turva-

paikanhakijadiskurssin aladiskursseissa.  Useimmissa diskursseissa niiden osuus subs-

tantiiveista on 63–83 %. Ainoastaan oikeutusdiskurssissa niiden osuus on pienempi, 45

%.

Rooleiksi olen luokitellut seuraavat substantiivit yleisimmästä alkaen: pakolainen (298),

turvapaikanhakija (289),  maahanmuuttaja (66),  tulija (57),  hakija (33),  siirtolainen

(17), maahantulija (9), jihadisti (6), kaveri (6), muslimi (6), uhri (6), asukas (5), elinta-

sopakolainen (5), äiti (5), vaeltaja (4), vieras (4), ilmastopakolainen (3), ISIS-taistelija

(3), kiintiöpakolainen (3), muslimipakolainen (3), muukalainen (3), Syyrian pakolainen

(3),  avun tarvitsija (2),  elintasosurffari (2),  Eurooppaan tulija (2),  Iranin kurdi (2),

mamu (2), rajanylittäjä (2), sotapakolainen (2), turisti (2), turvan hakija (2), ystävä (2),

asiakas,  autettava,  aviomies,  avun tarpeessa olija,  diplomi-insinööri,  edustaja,  Euroo-

pan matkaaja, Euroopan pakolainen, haastateltava, ihmisraukka, insinööri, irakilaisha-

kija, isä, jesidi, juristi, kolmannen maan kansalainen, Kosovon albaani, kurdi, kyselijä,

käypäläinen,  ”liftari”,  lähtijä,  maisteri,  matkaaja,  matkalainen,  matkustaja,  muuttaja,

opettaja,  ”pakolainen”,  rajan yli tulija,  rikoksen uusija,  saapuja,  sankari,  seikkailija,

serkku, shoppailija, sisarus, somaliyrittäjä, sossupummi, ”sotalapsi”, sotalapsi, suojat-

ti,  tunkeutuja,  työntekijä,  ulkomaalainen,  ulkomaanpelle,  uskonveli,  vaatija,  vaimo  ja

vanhempi.
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Roolit ovat siis aineistossani varsin suuri joukko melko erilaisiakin substantiiveja. Ne il-

maisevat muun muassa turvapaikanhakijan ammattia, sosiaalista asemaa, kansalaisuutta

ja kansallisuutta. Mukana on myös joitakin selvästi affektiivisia substantiiveja, joiden

tulkitsen heijastavan enemmän kirjoittajan asennetta kuin kuvaavan mitään turvapaikan-

hakijan ominaisuutta.

Suurin osa rooleista on sellaisia, jotka erottavat turvapaikanhakijat kantaväestöstä, mut-

ta eivät juurikaan kuvaa heitä muulla tavoin. Tällaisia ovat muun muassa turvapaikan-

hakija, pakolainen, maahanmuuttaja ja siirtolainen. Näiden voi katsoa aktivoivan turva-

paikanhakijadiskurssia yleisellä tasolla, mutta mitään yksittäistä aladiskurssia ne eivät

aktivoi. Vaikka tämän tyyppiset roolit ovat hyvin yleisluontoisia, on niissäkin keskenään

sävyeroja.  Turvapaikanhakijaa ja  pakolaista käytetään varsinkin Uuden Suomen teks-

teissä ainakin näennäisesti toistensa synonyymeinä, vaikka ne määritelmällisesti poik-

keavatkin toisistaan. Toisaalta kuitenkin turvapaikanhakijan kutsuminen maahanmuutta-

jaksi tai siirtolaiseksi häivyttää maahan tulon syytä.

Rooliluokan sisällä on pienempiä ryhmiä, jotka liittyvät läheisemmin tiettyihin aladis-

kursseihin. Ammattiin ja koulutukseen viittaavat roolit ovat yleisiä talousdiskurssissa,

kun taas rikollisuuteen ja terrorismiin viittaavat roolit usein aktivoivat uhkadiskurssin.

3.3. Ryhmät

Ryhmä on henkilön kollektiivinen vastine eli kollektiivinen, luonnollinen ja tietoinen

entiteetti. Kuvio 3 esittää ryhmien ominaisuudet Dahlgrenin mallissa.
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KUVIO 3. Ryhmäluokan muodostavat ominaisuudet Dahlgrenin luokittelumallin mu-

kaelmassa.

Ryhmiä samoin kuin muitakin kollektiivisia substantiiveja aineistossa on yksilöllisiin

substantiiveihin verrattuna vähän. Prosessidiskurssissa niitä ei esiinny lainkaan, ja muis-

sa diskursseissa niiden osuus kaikista substantiiveista vaihtelee yhdestä kolmeen pro-

senttiin.  Eniten ryhmäsubstantiiveja käytetään uhkadiskurssissa, mutta ero muihin on

varsin pieni.

Seuraavat kollektiiviset substantiivit olen luokitellut ryhmiksi:  joukko (4),  väki (4),  ih-

mismassa (2),  maahanmuuttajaryhmä (2),  massa (2),  porukka (2),  ihmisryhmä,  iraki-

laisryhmä,  kulkue,  maahanmuuttajajoukko,  pakolaiserä,  pakolaisjoukko,  pakolaismas-

sa, pakolaisryhmä, ryhmä ja siirtolaisryhmä.

Suuri osa ryhmistä on yhdyssanoja, joissa perusosana on joko ryhmä tai joukko. Tämän

luokan substantiivit eivät oikeastaan kerro turvapaikanhakijoista sen enempää kuin hen-

kilöluokankaan  taajimmat  edustajat.  Ne  eivät  myöskään  vaikuta  liittyvän  mihinkään

tiettyyn aladiskurssiin.

3.4. Instituutiot

Instituutio on roolin kollektiivinen vastine ja toisaalta ryhmän sosiaalinen vastine. Se on

siis kollektiivinen, sosiaalinen ja tietoinen entiteetti. Kuvio 4 esittää instituutioiden ase-

man Dahlgrenin mallissa.
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KUVIO  4. Instituutioluokan  muodostavat  ominaisuudet  Dahlgrenin  luokittelumallin

mukaelmassa.

Instituutioita esiintyy prosessidiskurssia lukuun ottamatta kaikissa diskursseissa. Osuus

kaikista substantiiveista vaihtelee kahdesta neljään prosenttiin. Taajimmin instituutioita

käytetään ristiriita- ja auttamisdiskursseissa, mutta erot ovat jälleen hyvin pieniä.

Instituutioiksi  olen luokitellut  aineistostani seuraavat substantiivit:  perhe (11),  väestö

(6),  kansa (4),  lapsiperhe (3),  pakolaisperhe (3),  ulkomaa (2),  ISIS,  maahanmuuttaja-

perhe, maahanmuuttajapopulaatio, maahanmuuttajasukupolvi ja ydinperhe.

Perhe ja perhe-loppuiset yhdyssanat kattavat suurimman osan instituutioiden luokasta.

On odotuksenmukaistakin,  että  turvapaikanhakijadiskurssissa  puhutaan  jonkin  verran

perheistä.  Nämä substantiivit  eivät  liity  erityisesti  mihinkään  tiettyyn  aladiskurssiin.

Toinen ryhmä instituutioiden joukossa ovat  metonyymiset  ilmaukset,  jotka  nimeävät

turvapaikanhakijoita  laajemmilla  kokonaisuuksilla,  joihin  turvapaikanhakijoiden  voi

mieltää kuuluvan. Heitä voidaan kutsua esimerkiksi kansaksi, väestöksi tai peräti ulko-

maaksi.  Tällaisilla  instituutiosubstantiiveilla  turvapaikanhakijoiden  joukko  saadaan

näyttämään suuremmalta  ja kenties järjestäytyneemmältä  kuin se todellisuudessa on.

Nämä substantiivit ovat yleisimpiä uhkadiskurssissa.

3.5. Luonnonilmiöt

Luonnonilmiö-luokassa yhdistyy kaksi Dahlgrenin luokituksen mukaista luokkaa. Se si-

sältää kollektiivisia, luonnollisia ja temporaalisia entiteettejä eli varsinaisia  luonnonil-

miöitä mutta lisäksi myös kollektiivisia, luonnollisia ja fyysisiä entiteettejä eli virtoja.
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Virroilla ei ole varsinaista ajallista ulottuvuutta kuten luonnonilmiöillä, minkä vuoksi

niitä ei Dahlgrenin mallissa luokitella temporaalisiksi. Aineistoni kontekstissa kuitenkin

sekä virtojen että luonnonilmiöiden käyttö on metaforista eikä ajallinen ulottuvuus vai-

kuta oleelliselta. Siksi niiden käsittely erillisinä luokkina ei liene mielekästä.

Käyttämäni  versio  luonnonilmiöluokasta  eroaa  toisellakin  tapaa  Dahlgrenin  mallista.

Dahlgrenin luokittelussa luonnonilmiöt ovat yksilöllisiä.  Aineistossani luonnonilmiöi-

den käyttö on kuitenkin poikkeuksetta metaforista, ja niillä viitataan aina useampaan

kuin yhteen turvapaikanhakijaan. Siksi on mielestäni tarkoituksenmukaista luokitella ne

kollektiiveiksi.  Kuvio  5  kuvaa  omaa mukaelmaani  luonnonilmiöluokasta  Dahlgrenin

mallissa.

KUVIO 5. Luonnonilmiöluokan muodostavat ominaisuudet Dahlgrenin luokittelumallin

mukaelmassa.

Luonnonilmiöt ovat selvästi yleisimpiä uhkadiskurssissa, jossa ne kattavat 13 % subs-

tantiiveista.  Ristiriita-  ja prosessidiskursseissa luonnonilmiöitä ei  käytetä lainkaan, ja

muissa diskursseissa niiden osuus vaihtelee yhdestä kolmeen prosenttiin.

Luonnonilmiöiksi olen katsonut seuraavat substantiivit: pakolaisvirta (12), pakolaistul-

va (7), pakolaisvyöry (6), vyöry (5), virta (4), pakolaisaalto (4), tulva (2), turvapaikan-

hakijatulva (2), maahanmuuttovyöry, maahantulovirta, muuttovirta, siirtolaisaalto, siir-

tolaistulva, siirtolaisvirta, siirtolaisvyöry, syöttöliikenne, turvapaikanhakijavirta, turva-

paikanhakijavyöry, väestövyöry ja yllätysaalto.

Tämän luokan substantiivit ovat pääasiassa veteen liittyviä metaforia ja vyöryjä. Toisin

kuin  ryhmissä  ja  instituutioissa  luonnonilmiöluokassa  turvapaikanhakijoita  ei  kuvata
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tietoisesti toimiviksi entiteeteiksi vaan itseohjautuvaksi massaksi. Mielestäni tällä häi-

vytetään heidän ihmisyyttään ja luodaan vaikutelmaa hallitsemattomuudesta. Useimmis-

sa tapauksissa olen katsonut luonnonilmiösubstantiivien itsessään aktivoivan uhkadis-

kurssin, mikä selittää näiden substantiivien suurta osuutta kyseisessä diskurssissa.

3.6. Tapahtumat

Tapahtumien luokka on luonnonilmiöiden sosiaalinen vastine.  Tapahtumasubstantiivit

ovat siis kollektiivisia, sosiaalisia ja temporaalisia entiteettejä. Dahlgrenin luokituksessa

vastaavat entiteetit tosin luokiteltaisiin yksilöllisiksi, koska kyseessä on yksi tapahtuma.

Kollektiivinen vastine puolestaan olisi historiallinen ajanjakso eli useiden tapahtumien

kollektiivi. Mielestäni on kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta johdonmukaista määri-

tellä tapahtumat kollektiivisiksi, sillä turvapaikanhakijoiden nimeämisenä ne viittaavat

useampaan kuin yhteen turvapaikanhakijaan. Tätä tulkintaani taaphtumaluokasta kuvaa

alla kuvio 6.

KUVIO 6. Tapahtumaluokan  muodostavat  ominaisuudet  Dahlgrenin  luokittelumallin

mukaelmassa.

Tapahtumasubstantiiveja  aineistossa on vähän,  ja  niitä  käytetään ainoastaan uhka-  ja

auttamisdiskursseissa.  Uhkadiskurssissa  osuus  substantiiveista  on  kuusi  prosenttia  ja

auttamisdiskurssissa yksi.

Seuraavat  substantiivit  olen  luokitellut  tapahtumiksi:  kansainvaellus (13),  kansojen

vaellus (2),  hakijaruuhka, ”kansainvaellus”, pakolaisinvaasio, ryntäys ja turvapaikan-

hakijoiden suma.
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Kansainvaellus muutamine variantteineen on tapahtumasubstantiiveista ylivoimaisesti

yleisin, ja muutkin luokan substantiivit jakavat monia piirteitä sen kanssa. Luonnonil-

miöiden tavoin myös tapahtumat luovat uhkaavaa kuvaa turvapaikanhakijoista, ja useis-

sa tapauksissa olen katsonut näidenkin aktivoivan uhkadiskurssin. 

3.7. Abstraktit substantiivit

Kaikki aineistoni abstraktit substantiivit ovat kollektiivisia. Ne olisi mahdollista jakaa

edelleen Dahlgrenin luokituksen mukaisesti käsitteisiin ja määriin. Abstraktien substan-

tiivien osuus aineistosta on kuitenkin varsin pieni, eikä tarkempi jako ole siksi välttä-

mättä mielekäs. Kuvio 7 esittää tulkintani abstrakteista substantiiveista Dahlgrenin luo-

kittelumallissa.

KUVIO  7. Abstraktien  substantiivien  luokan  muodostavat  ominaisuudet  Dahlgrenin

luokittelumallissa.

Myös abstrakteja substantiiveja aineistossani on vähän. Noin neljä prosenttia talousdis-

kurssin substantiiveista ja kolme prosenttia uhkadiskurssin substantiiveista kuuluu abst-

raktiin luokkaan. Muissa diskursseissa abstrakteja substantiiveja ei esiinny.

Abstrakteja entiteettejä  edustavat  aineistossani  seuraavat  substantiivit:  pakolaismäärä

(5),  työvoima (5),  hakijamäärä (3),  maahanmuutto,  maahantulijataso,  muuttajamäärä,

ongelma, rikkaus, saasta, syöpä, taakka, tulijamäärä, veri ja yksittäistapaus.

Suuri osa abstrakteista substantiiveista on yhdyssanoja, joiden perusosana on  määrä.

Turvapaikanhakijoiden määrästä puhuminen on yleistä erityisesti uhkadiskurssissa. Toi-
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sen ryhmän abstraktien substantiivien luokassa muodostavat  erilaiset  käsitteet,  kuten

työvoima, (uusi) veri ja saasta. Näitä käytetään sekä talous- että uhkadiskurssissa.
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4. ADJEKTIIVIEN LUOKITTELU

Tässä  luvussa  käyn  läpi  jokaisen  adjektiiviluokan  omassa  alaluvussaan.  Fyysiset  ja

psyykkiset variantit käsittelen kuitenkin yhdessä luvussa. Tämä koskee siis reseptiivisiä,

lokaalisia, statuaalisia, mensuraalisia ja toiminnallisia adjektiiveja. Leppäjärvi ja Jämsä

(1976: 6–8) käyttävät fyysinen–psyykkinen-jakoa pääjakona. Koen kuitenkin, että aina-

kin oman tutkimukseni osalta jako eri luokkiin on oleellisempi (ks. alaluku 2.5). Esi-

merkiksi fyysiset statuaaliset adjektiivit ovat mielestäni lähempänä psyykkisiä statuaali-

sia adjektiiveja kuin muita fyysisiä adjektiiveja.

Alla taulukko 4 esittää adjektiiviluokkien osuudet kuuden tarkastelemani diskurssin ad-

jektiiveista.  Osuudet  on  ilmaistu  yhden  desimaalin  tarkkuudella.  Jakoa  fyysisiin  ja

psyykkisiin adjektiiveihin en tässä huomioi.

TAULUKKO 4. Adjektiiviluokkien osuudet eri diskursseissa.

O
ik

eu
tu

s-
d

isk
u

rssi

T
alou

sd
isk

u
rssi

U
hk

ad
isk

u
rssi

R
istiriita-

d
isk

u
rssi

A
u

ttam
is-

d
isk

u
rssi

P
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d
isk

u
rssi

Reseptiiviset 2,7 % 1,4 % 0,0 % 4,2 % 1,2 % 0,0 %

Lokaaliset 4,8 % 24,3 % 23,0 % 8,3 % 15,7 % 12,0 %

Statuaaliset 34,9 % 23,0 % 12,0 % 4,2 % 43,4 % 40,0 %

Mensuraaliset 22,6 % 20,3 % 16,0 % 12,5 % 20,5 % 4,0 %

Temporaaliset 0,5 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 %

Komparatiiviset 0,5 % 1,4 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Possessiiviset 10,2 % 12,2 % 11,0 % 37,5 % 7,2 % 20,0 %

Emotionaaliset 10,8 % 9,5 % 21,0 % 25,0 % 0,0 % 16,0 %

Toiminnalliset 12,9 % 8,1 % 9,0 % 8,3 % 12,0 % 0,0 %

Ilmaisen taulukossa jälleen pelkästään adjektiivien suhteelliset osuudet. Diskurssit ovat

hyvin eri kokoisia, minkä vuoksi adjektiivien määrät itsessään eivät ole keskenään ver-

tailukelpoisia.
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4.1. Fyysiset ja psyykkiset reseptiiviset adjektiivit

Reseptiiviset adjektiivit kuvaavat aistein havaittavia ominaisuuksia. Fyysiset reseptiivi-

set  adjektiivit  ilmaisevat aitoja ulkoisen todellisuuden herättämiä aistihavaintoja, kun

taas  psyykkisissä  reseptiivisissä  adjektiiveissa  kysymys  on  metaforisista  aistihavain-

noista. (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 6, 8.) Reseptiivisiä adjektiiveja aineistossani on vain

muutamia, ja ne ovat kaikki fyysisiä. Eniten reseptiivisiä adjektiiveja on oikeutusdis-

kurssissa ja ristiriitadiskurssissa. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niitä voi pitää

tilastollisesti merkittävinä.

Reseptiivisiä adjektiiveja aineistossani ovat kurjin (2), bodattu, erivärinen, kurja ja tyy-

likäs.  Luokan pieneen kokoon vaikuttaa osin se, että monet sellaiset adjektiivit, joiden

voisi tulkita siihen kuuluvan, sopivat paremmin mensuraalisten adjektiivien luokkaan.

Alla esimerkit (6) ja (7) havainnollistavat reseptiivisiä adjektiiveja ja luokan ongelmalli-

suutta.

(6) Kun nyt katson näitä Irakista (eihän siellä ole sota?) ym. tulevia "sotalapsia", 
ovat nämä bodattuja 17-vuotiaita 190 senttisiä ja 100-kiloisia miehiä (yksin-
omaan) muotivaatteissa ja älykännykkä kourassa. (US0010)

(7) Kurjien perheiden sijasta veneissä on tyylikkäitä nuoria miehiä, joilla on table-
tit ja älypuhelimet. (US0043)

Olen luokitellut  esimerkistä  (6)  reseptiiviseksi  ainoastaan  bodatun ja esimerkistä  (7)

kurjan ja tyylikkään. Konteksti kuitenkin antaa ymmärtää, että myös esimerkin (6) 17-

vuotias, 190-senttinen ja 100-kiloinen samoin kuin esimerkin (7) nuori ovat aistihavain-

toja eivätkä niinkään varsinaisen mittauksen tulosta. Ikään ja kokoon viittaavia adjektii-

veja on aineistossani paljon, ja johdonmukaisuuden vuoksi päätin luokitella ne kaikki

mensuraalisiksi. Useissa tapauksissa ei edes ole mahdollista päätellä, onko kyseessä ha-

vainto, mittaus, arvaus vai jotain muuta. Toisaalta myös bodatun, kurjan ja kenties tyy-

likkäänkin voisi tulkita statuaalisiksi adjektiiveiksi, mutta mielestäni ne kuitenkin kerto-

vat enemmän kirjoittajan aistihavainnosta kuin kenenkään todellisesta tilasta.

4.2. Fyysiset ja psyykkiset lokaaliset adjektiivit

Fyysiset lokaaliset adjektiivit ilmaisevat pääsanan tarkoitteen konkreettista paikkaa ti-
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lassa (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 7). Psyykkisillä lokaalisilla adjektiiveilla puolestaan il-

maistaan järjestystä eli ordinaalista asemaa tilassa tai ajassa (Leppäjärvi & Jämsä 1976:

8). Lokaalisia adjektiiveja käytetään kaikissa diskursseissa. Eniten niitä esiintyy talous-

ja uhkadiskursseissa, joissa ne kattavat noin 24 % ja 23 % adjektiiveista. Vähiten niitä

käytetään oikeutusdiskurssissa, jossa osuus on noin 5 %.

Fyysisiä lokaalisia adjektiiveja aineistossani ovat seuraavat taajimmasta alkaen:  Suo-

meen tuleva (5), Eurooppaan tuleva (3), maahan tullut (3), EU:n alueelle saapuva (2),

Eurooppaan saapuva (2), kohti Suomea matkaava (2), tänne tuleva (2), Ateenan loma-

saarille kuskattu,  etelästä matkannut,  EU:n alueelle tuleva,  EU:n ulkopuolelta tuleva,

Eurooppaan saapunut, Eurooppaan siirtyvä, Eurooppaan suunnistava, Eurooppaan tul-

lut, hätämajoitustiloissa oleva, juuri Suomeen Ruotsista saapunut, kaukana asuva, maa-

han muuttanut,  maahan päässyt,  maahan saapunut,  maahan saapuva,  maahan tuleva,

maassamma elävä, muualta tuleva, pakolaisleireillä asuva, pakolaisleireillä elävä, Suo-

meen jäävä,  Suomeen matkaava,  Suomeen päässyt,  Suomeen tullut,  Suomessa jo pit-

kään asunut,  Suomesta palannut,  Tornioon matkalla ollut,  Turkin rannikolle huuhtou-

nut, turvallisista maista tuleva, tänne jäävä ja tänne saapuva.

Kaikki tämän luokan fyysisen puolen jäsenet ovat partisiippeja. Suuri osa näistä on sel-

laisia liikkumista kuvaavien verbien partisiippeja, joilla on täydennyksenään joko lähtö-

tai kohdepaikka. Olen tulkinnut näitä tapauksia niin, että itse liikkumista oleellisempaa

näissä on lokaatio. Fyysiset lokaaliset adjektiivit ovat yleisiä turvapaikanhakijadiskurs-

sissa ylipäätään, ja niitä käytetäänkin kaikissa tarkastelemissani aladiskursseissa. Niiden

merkitys yksittäisissä aladiskursseissa on nähdäkseni vähäistä. Talousdiskurssissa niitä

tosin käytetään selvästi enemmän kuin muissa diskursseissa.

Psyykkisiksi lokaalisiksi olen luokitellut seuraavat adjektiivit:  uusi (16),  seuraava (2),

ensimmäinen ja entinen. Ensi silmäyksellä psyykkisten lokaalisten adjektiivien joukossa

yleinen uusi saattaa vaikuttaa mensuraaliselta adjektiivilta. Turvapaikanhakijan määrit-

teenä se kuitenkin viittaa aina ordinaaliseen asemaan eikä ikään. Sen vastakohtana olisi

siis esimerkiksi aiemmin saapunut, ei vanha. Kaikki muutkin psyykkiset lokaaliset ad-

jektiivit  viittaavat  tavalla  tai  toisella  turvapaikanhakijoiden  saapumisen  ajankohtaan.

Taajimmin näitä  adjektiiveja  käytetään  uhkadiskurssissa,  jossa  turvapaikanhakijoiden

määrä ja saapumistahti puhuttavat. Hieman harvempaan psyykkisiä lokaalisia adjektii-
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veja esiintyy auttamisdiskurssissa, jossa muun muassa puhutaan tiettynä aikana saapu-

neiden majoittamisesta.

4.3. Fyysiset ja psyykkiset statuaaliset adjektiivit

Statuaaliset adjektiivit kuvaavat nimensä mukaisesti pääsanan tarkoitteen tilaa. Fyysiset

statuaaliset  adjektiivit  ilmaisevat  fyysistä  tilaa  tai  koostumusta (Leppäjärvi  & Jämsä

1976: 7) ja psyykkiset henkistä tilaa tai siihen liittyvää ominaisuutta (Leppäjärvi & Jäm-

sä 1976: 8). Statuaaliset adjektiivit ovat aineistossani varsin prominentti ja moninainen

ryhmä. Sen jäseniä käytetään kaikissa diskursseissa. Auttamisdiskurssissa peräti 43 %

adjektiiveista kuuluu statuaalisten luokkaan. Kaukana eivät ole myöskään prosessidis-

kurssi ja oikeutusdiskurssi, joissa osuudet ovat vastaavasti 40 % ja 35 %. Uhka- ja risti-

riitadiskursseissa sen sijaan statuaalisia adjektiiveja on vain 12 % ja 4 %.

Valtaosa  aineistoni  statuaalisista  adjektiiveista  on  psyykkisiä,  joskin  raja  fyysisen  ja

psyykkisen välillä on osin häilyvä. Fyysisiä statuaalisia adjektiiveja ovat hukkunut (4),

terve (2),  hyväkuntoinen,  kokonainen,  kuollut,  menehtynyt,  sairas,  tervein  ja  vammai-

nen.  Näitä  käytetään  pääasiassa  oikeutusdiskurssissa,  jossa  avuntarvetta  arvioidaan

muun muassa turvapaikanhakijoiden fyysisten ominaisuuksien kautta.

Psyykkisiksi statuaalisiksi olen luokitellut seuraavat adjektiivit: hädänalainen (15), hä-

dässä oleva (8), paperiton (8), turvapaikkaa hakeva (6), hätää kärsivä (4), myönteisen

oleskeluluvan saanut (4),  kielteisen päätöksen saanut (3),  turvapaikan saanut (3),  vai-

nottu (3), epätoivoinen (2), kansainvälistä suojelua tarvitseva (2), kiitollinen (2), kärsi-

vä (2), pakolaisstatuksen saanut (2), tyytyväinen (2), apua tarvitseva, Euroopassa pape-

reitta  vaeltava,  halukas,  heikon  koulutuksen  ja  kielitaidon  omaava,  hengenvaarassa

oleva, henkensä peliin pannut, huippukoulutettu, huonoimmassa osassa oleva, huonom-

piosainen, hädänalaisin, Joensuun vastaanottama, kansainvälistä suojelua hakeva, kan-

sainvälistä suojelua saava, kansalaisuudeton, kokonainen, kotinsa ja mahdollisuutensa

menettänyt, koulutettu, kyvykkäin, mahdollisuuksia saanut, merihädässä oleva, myöntei-

sen  luvan  saanut,  myönteisen  turvapaikkapäätöksen  saanut,  oikeasti  hädässä  oleva,

oleskeluluvan saanut,  onneton,  rekisteröimätön,  sodasta kärsivä,  suojelustatuksen saa-

nut, todellisessa hädässä oleva, turvaa tarvitseva, turvapaikkaa anova, turvapaikkaa
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hakenut, turvapaikkaa tarvitseva, työperäinen ja vastaanotettu.

Psyykkisten statuaalisten adjektiivien joukko on laaja ja monipuolinen.  Hädänalainen,

hätää kärsivä ja muut vastaavanlaiset ahdinkoa kuvaavat adjektiivit muodostavat yhden

merkittävän kokonaisuuden luokan sisällä. Ne ovat yleisiä oikeutusdiskurssissa, ja usein

ne aktivoivatkin kyseisen diskurssin. Hädän luonnetta ei teksteissä yleensä avata tar-

kemmin.

Toinen suuri ryhmä ovat statuaaliset adjektiivit, jotka kuvaavat turvapaikanhakijoiden

asemaa juridiselta kannalta tai osana turvapaikkaprosessia. Nämä eivät siis monien mui-

den statuaalisten adjektiivien tavoin varsinaisesti kuvaa turvapaikanhakijoiden henkilö-

kohtaisia ominaisuuksia. Tällaisia adjektiiveja ovat muun muassa paperiton, turvapaik-

kaa hakeva ja kielteisen päätöksen saanut. Nämä ovat erityisen yleisiä auttamis- ja pro-

sessidiskursseissa.

4.4. Fyysiset ja psyykkiset mensuraaliset adjektiivit

Adjektiivit, jotka ilmaisevat jollakin tavalla mittaa, luokitellaan mensuraalisiksi. Fyysi-

set mensuraaliset adjektiivit ilmaisevat tilaan tai aikaan suhteutettua mittaa, kuten pi-

tuutta,  leveyttä,  kokoa yleensä ja joissakin tapauksissa ikääkin (Leppäjärvi  & Jämsä

1976: 7). Psyykkisillä mensuraalisilla adjektiiveilla puolestaan ilmaistaan ajatuksissa ta-

pahtuvaa muun muassa iän, koon, määrän ja hinnan mittaamista (Leppäjärvi & Jämsä

1976: 9). Mensuraaliset adjektiivit ovat yleinen luokka aineistossani, ja sen edustajia

käytetään kaikissa diskursseissa. Eniten niitä esiintyy oikeutusdiskurssissa, jossa ne kat-

tavat noin 23 % adjektiiveista. Myös sekä talous- että auttamisdiskurssissa osuus yltää

20 prosenttiin. Vähiten mensuraalisia adjektiiveja käytetään prosessidiskurssissa, jossa

osuus adjektiiveista on 4 %.

Fyysisiksi mensuraalisiksi adjektiiveiksi olen luokitellut aineistostani seuraavat:  nuori

(23), aikuinen (5), alaikäinen (5), suuri (5), kaikenikäinen (3), suurin (3), työikäinen (3),

17-vuotias (2),  18-vuotias (2),  pieni (2),  valtava (2),  100-kiloinen,  "17-vuotias",  190-

senttinen,  20-vuotias,  27-vuotias,  6-vuotias,  7-vuotias,  "alaikäinen",  iso,  isokokoinen,

nuorempi, nykyisen laajuinen, paisuva, peruskouluikäinen, suurempi, todella suuri, van-
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ha ja vanhempi.

Olen luokitellut kaikki turvapaikanhakijoiden ikää ilmaisevat adjektiivit fyysisiksi men-

suraalisiksi, joskin luokittelumalli sallisi niiden olevan joissakin tapauksissa myös fyy-

sisiä reseptiivisiä tai psyykkisiä mensuraalisia. Usein on kuitenkin mahdotonta sanoa,

onko kyseessä aistihavainto vai johonkin muuhun perustuva tieto. Siksi koen mielek-

kääksi luokitella kaikki ikää kuvaavat adjektiivit samalla tavalla. Ikää kuvaavat adjektii-

vit ovat suurin kokonaisuus fyysisissä mensuraalisissa adjektiiveissa, ja niitä käytetään

erityisesti oikeutus-, talous- ja auttamisdiskursseissa.

Toinen keskeinen ryhmä ovat kollektiivisia substantiiveja määrittävät kokoa kuvaavat

adjektiivit, kuten suuri, valtava ja paisuva. Nämä ovat yleisimpiä uhkadiskurssissa, jos-

sa myös kollektiivisia substantiiveja käytetään enemmän kuin muissa diskursseissa. Vä-

hemmissä määrin on yksittäisten turvapaikanhakijoiden fyysisiä ominaisuuksia kuvaa-

via adjektiiveja. Näitä ovat muun muassa isokokoinen, 100-kiloinen ja pieni.

Psyykkisiksi  mensuraalisiksi  adjektiiveiksi  olen  luokitellut  seuraavat:  halpa (3),  hei-

kompi (3), köyhin (3), vahvin (3), parhaassa iässä oleva (2), heikoin, köyhä, rikastunut,

rikkaampi, rikkain ja varakkain.

Heikko ja vahva vertailuasteineen muodostavat suurehkon ryhmän, joka on yleinen oi-

keutusdiskurssissa. Tulkitsen näissä adjektiiveissa olevan kysymys henkisten ja ruumiil-

listen voimavarojen arvioinnista. Vain harvoin ne näyttävät viittaavan ainakaan yksin-

omaan fyysisiin ominaisuuksiin. Usein ne saattavat tarkoittaa myös esimerkiksi varalli-

suutta, koulutustasoa tai asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Turvapai-

kanhakijoiden  varallisuutta  arvioivat  adjektiivit  ovat  toinen  keskeinen  kokonaisuus

psyykkisissä mensuraalisissa adjektiiveissa. Myös ne ovat yleisiä oikeutusdiskurssissa.

4.5. Psyykkiset temporaaliset adjektiivit

Temporaaliset adjektiivit ovat aina psyykkisiä ja ilmaisevat aikaa (Leppäjärvi & Jämsä

1976: 9). Aineistossani temporaalisia adjektiiveja käytetään hyvin vähän ja niitä esiintyy

ainoastaan uhka-, prosessi- ja oikeutusdiskurssissa. Määrät ovat kuitenkin hyvin pieniä,
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eikä niistä voi tehdä kovin luotettavia päätelmiä.

Temporaalisia adjektiiveja aineistossani ovat  nykyinen (2),  aiemmin lähtenyt,  aiemmin

tullut,  eilen tullut,  Suomeen kuluvana vuonna saapunut,  Suomeen tänä vuonna tuleva,

tänä päivänä saapunut, viime viikolla saapunut ja yht'äkkinen.

Temporaalisilla adjektiiveilla viitataan useimmiten turvapaikanhakijoiden Suomeen tai

Eurooppaan saapumisen ajankohtaan. Useimmat tämän luokan jäsenet ovat hyvin lähel-

lä psyykkisiä lokaalisia adjektiiveja, sillä ne viittaavat konkreettisten ajankohtien lisäksi

turvapaikanhakijoiden saapumisjärjestykseen.

4.6. Psyykkiset komparatiiviset adjektiivit

Myös komparatiiviset adjektiivit luokitellaan aina psyykkisiksi. Nämä ovat tyypillisesti

-lAinen-päätteisiä sanoja, joita käytetään pronominien tavoin viittaamaan kontekstiin.

Vapaammassa rekisterissä ne voivat myös hajottaa muuten liian tiiviitä rakenteita. (Lep-

päjärvi & Jämsä 1976: 9.) Komparatiivisten adjektiivien luokka on useimpiin muihin

verrattuna hyvin selvärajainen, ja sen jäseniä aineistoni teksteissä käytetään hyvin vä-

hän. Niitä esiintyy ainoastaan oikeutus-, talous- ja uhkadiskursseissa.

Aineistoni komparatiiviset adjektiivit ovat tällainen (3), kyseinen, sellainen, semmoinen

ja tietty. Uhkadiskurssissa komparatiivisia adjektiiveja käytetään hieman enemmän kuin

oikeutusdiskurssissa ja talousdiskurssissa, mutta silti kyse on vain muutamasta adjektii-

vista. Tämän luokan adjektiivit eivät itsessään kuvaa mitään turvapaikanhakijoiden omi-

naisuuksia, enkä usko, että niillä on mitään erityistä asemaa missään diskurssissa.

4.7. Psyykkiset possessiiviset adjektiivit

Psyykkiset possessiiviset adjektiivit ovat Leppäjärven ja Jämsän määritelmän (1976: 9)

mukaan sellaisia johdoksia, jotka ilmaisevat kantasanan ja adjektiivin pääsanan välistä

omistussuhdetta tai muuten läheistä yhteenkuuluvuutta. Määritelmän perusteella posses-

siivisten adjektiivien luokka on komparatiivisten tavoin melko selvästi rajattu.
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Possessiivisia adjektiiveja käytetään kaikissa diskursseissa,  mutta osuuksissa on huo-

mattaviakin eroja. Suhteellisesti yleisin possessiivisten luokka on ristiriitadiskurssissa,

jossa se kattaa noin 38 % adjektiiveista. Toiseksi taajimmin luokan adjektiiveja käyte-

tään prosessidiskurssissa, jossa osuus on 20 %. Muissa diskursseissa possessiivisten ad-

jektiivien osuus on noin 7–12 %. Vähiten niitä käytetään auttamisdiskurssissa.

Possessiivisiksi adjektiiveiksi olen luokitellut seuraavat:  syyrialainen (19),  irakilainen

(18), kristitty (6), ulkomaalainen (3), "oma" (2), albanialainen (2), poliittinen (2), "kris-

titty",  aidosti syyrialainen,  bagdadilainen,  erilaisesta kulttuurista tuleva,  etninen,  Eu-

roopan ulkopuolinen,  humanitäärisin  syin  tuleva,  inhimillinen,  kansainvälinen,  maa-

hanmuuttotaustainen,  maansisäinen,  merenkulinen  (sic!),  palestiinalainen,  potentiaali-

nen, suomalainen, taloudellinen, tyypillinen, ulkomainen, välimerellinen ja yksittäinen.

Selvästi suurimman kokonaisuuden possessiivisten adjektiivien kategoriassa muodosta-

vat turvapaikanhakijoiden kansallisuutta tai kansalaisuutta ilmaisevat adjektiivit. Näitä

adjektiiveja käytetään kaikissa diskursseissa. 

Kristitty esiintyy enimmäkseen ristiriitadiskurssissa. Muita uskontoihin viittaavia adjek-

tiiveja aineistossa ei ole, vaikka useissa teksteissä uskonnoistakin puhutaan. Islaminus-

koisista puhuttaessa heihin kuitenkin viitataan poikkeuksetta roolisubstantiivilla  musli-

mi.

4.8. Psyykkiset emotionaaliset adjektiivit

Emotionaaliset adjektiivit välittävät lauseen subjektin tai tekstin tuottajan asennetta eli

emotionaalista suhdetta adjektiivin pääsanan tarkoitetta kohtaan. Välitetty asenne voi

olla esimerkiksi hyväksyvä tai hylkäävä. Rajanveto emotionaalisten ja muiden luokkien

välillä ei ole aina helppoa, sillä muutkin adjektiivit voivat heijastaa tekstin tuottajan tai

lauseen subjektin asennetta. (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 9–10.) Valtaosaan tarkastele-

mieni adjektiivien merkityksistä vaikuttaa sisältyvän jonkinasteinen emotionaalinenkin

aspekti. Emotionaaliseksi luokittelussa pyrin kuitenkin nojaamaan Leppäjärven ja Jäm-

sän periaatteeseen: jos adjektiivin primaariin merkitykseen kuuluu emotionaalisuus eikä

sitä voi perustellusti sijoittaa muuhun ryhmään, on kyseessä emotionaalinen adjektiivi
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(Leppäjärvi & Jämsä 1976: 10). Emotionaalisia adjektiiveja käytetään auttamisdiskurs-

sia lukuun ottamatta kaikissa diskursseissa. Osuus adjektiiveista on 9–25 %, ja suhteelli-

sesti eniten niitä käytetään ristiriitadiskurssissa.

Seuraavat aineistoni adjektiivit olen katsonut emotionaalisiksi: todellinen (6), kutsuma-

ton (3),  laiton (3), tuntematon (2),  17-vuotiaaksi itseään väittänyt,  ahkera,  aidosti tur-

vaton, erilaisin motiivein saapuva, hallitsematon, helpon toimeentulon ja elämän peräs-

sä tuleva,  iloinen,  itkevä,  itsenäinen,  kiskoilla  makaava,  laiska,  laittomasti  liikkeellä

oleva,  laittomasti maahan tuleva,  luvaton,  mahdollinen,  meidän sosiaaliturvamme hy-

väksikäyttöä suunnitteleva,  militantti,  moninkertainen,  myönteisen turvapaikkapäätök-

sen  ansaitseva,  omien jälkeläisten  kuolemantuottamuksen tekevä,  ongelmallinen,  on-

neaan kokeilemaan lähtenyt,  onnekkain,  outo,  paremman elintason vuoksi tuleva,  pa-

rempi, patriarkaalinen, railakas, rikollispiirejä lähellä liikkunut, sopeutuvin, surkuttele-

va, tuntemattomaksi jäänyt, turha, törkeisiin rikoksiin syyllistynyt, vaikeista oloista tul-

lut,  vakaviin rikoksiin  syyllistynyt,  vakaviin rikoksiin  syyllistyvä,  vanhoillinen arvoil-

taan, vapaa, yleiselle järjestykselle vaarallinen ja yritteliäs.

Epäilemättä emotionaalisten adjektiivien luokittelussa oma tulkintani vaikuttaa enem-

män kuin muissa luokissa. Varsin monet tämän kategorian adjektiiveista voisivat kuulua

myös  statuaalisten  luokkaan.  Koen  kuitenkin,  että  juuri  turvapaikanhakijadiskurssin

kontekstissa nämä adjektiivit viestivät enemmän emotionaalisesta asennoitumisesta kuin

asioiden todellisesta tilasta. Asennoituminen on useammin kielteistä kuin myönteistä.

Toisaalta jotkin emotionaaliset adjektiivit taas viittaavat hypoteettisiin tapauksiin, eikä

kysymys asioiden todellisesta tilasta ole silloin relevantti. Hypoteettista tapausta edustaa

vakaviin rikoksiin syyllistyvä esimerkissä (8).

(8) Useimmat ihmiset pitävät luonnollisena hädässä olevien auttamista. Vielä 
useampi pitäisi, jos julkisuudessakin olisi selkeät toimintaperiaatteet esim. va-
kaviin rikoksiin syyllistyvien turvapaikanhakijoiden karkottamisesta. (US0042)

Vakaviin rikoksiin syyllistyvä turvapaikanhakija ei varsinaisesti viittaa kehenkään reaali-

maailman entiteettiin, vaan se on täysin hypoteettinen. Se kuitenkin sisältää presupposi-

tion, että osa turvapaikanhakijoista tulee syyllistymään vakaviin rikoksiin. Rikollisuus

ylipäätään on nähdäkseni hyvin tunteita herättävä aihe turvapaikanhakijadiskurssissa.

Siksikin koen tämän kaltaisten tapausten kuuluvan emotionaalisten adjektiivien luok-
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kaan.

Emotionaalisia adjektiiveja  käytetään erityisen taajaan ristiriita-  ja uhkadiskursseissa,

joissa myös suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on tunnepitoisinta. Auttamisdiskurs-

sissa puolestaan ei juurikaan ilmaista suhtautumista turvapaikanhakijoihin, mikä selittää

emotionaalisten adjektiivien puutetta.

4.9. Fyysiset ja psyykkiset toiminnalliset adjektiivit

Toiminnalliset adjektiivit eivät ole osa Leppäjärven ja Jämsän alkuperäistä luokittelu-

mallia. Tähän luokkaan kuuluu ainoastaan partisiippimuotoja. Toiminnallisiksi adjektii-

veiksi olen luokitellut kaikki sellaiset partisiipit, jotka eivät rinnastu mielekkäällä taval-

la minkään muun luokan adjektiiveihin. Fyysisiksi olen luokitellut sellaiset partisiipit,

jotka merkitsevät tilaan suhteutuvaa toimintaa, kun taas abstraktimpaa toimintaa merkit-

sevät partisiipit olen luokitellut psyykkisiksi. Toiminnallisten adjektiivien luokka kattaa

noin 8–13 % prosessidiskurssia  lukuun ottamatta  kaikkien diskurssien adjektiiveista.

Eniten toiminnallisia adjektiiveja käytetään oikeutusdiskurssissa.

Fyysisiksi toiminnallisiksi adjektiiveiksi olen luokitellut seuraavat: pakeneva (3), sotaa

pakeneva (3), liikkeellä oleva (2), rajan ylittänyt (2), hukkuva, kotimaansa jättävä, ko-

tinsa jättänyt, pakomatkalla oleva, palautettava, pois lähetetty, saapuva, salakuljetettu,

sodan liikkeelle saama, sotaa ja kauhua pakeneva, Suomeen jäävä, tuleva, tänne jäävä

ja yksin matkustava.

Useimmat fyysiset toiminnalliset adjektiivit kuvaavat tavalla tai toisella liikettä. Ne ovat

lähellä monia lokaalisen ja temporaalisen luokan partisiippimuotoja mutta eivät ilmaise

lokaalisten tavoin lähtö- tai kohdemaata eivätkä temporaalisten tavoin ajankohtaa. Liik-

kumista kuvaavia partisiippeja käytetään kaikissa diskursseissa, joissa toiminnallisia ad-

jektiiveja ylipäätään esiintyy. Pakenemiseen liittyviä partisiippeja sen sijaan käytetään

erityisesti oikeutusdiskurssissa.

Psyykkisiä toiminnallisia adjektiiveja aineistossani ovat seuraavat:  haastateltu (2), me-

neillään oleva (2),  Sipilän haastattelema (2), turvapaikkaa hakemaan tuleva (2),  apua
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etsivä,  EU:hun pyrkivä,  EU:n siirtelemä,  Eurooppaan pyrkivä,  Helsingin aseman lie-

peillä haastateltu, komission tarjoama, maahan pyrkivä, matkaa tekevä tai suunnittele-

va, mereltä pelastettu, Merkelin kiihdyttämä, munkin ostanut, ottama, paremmasta tule-

vaisuudesta  haaveileva,  sodan ja  hädän  jaloista  tullut,  tutkalta  kadonnut,  vuoroaan

odottava ja Välimeren yli Eurooppaan pyrkivä.

Psyykkisten toiminnallisten adjektiivien joukko on hieman monipuolisempi kuin fyysi-

nen vastineensa. Matkustamisen suunnittelua ja liikkumista abstraktimmalla tasolla ku-

vaavat partisiipit ovat luokassa yleisiä. Myös haastatella-verbin partisiippeja on melko

paljon. En kuitenkaan näe, että mitkään psyykkiset toiminnalliset adjektiivit korostuisi-

vat erityisesti missään diskurssissa.
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5. DISKURSSIT

Tässä luvussa tarkastelen yksityiskohtaisesti kuutta turvapaikanhakijadiskurssin aladis-

kurssia omissa alaluvuissaan. Kunkin alaluvun alussa luon katsauksen diskurssille omi-

naisiin kielenaineksiin. Aineistoesimerkkien avulla pyrin kuvaamaan tyypillisiä tapauk-

sia, joissa kyseinen diskurssi aktivoituu. Jokaisen alaluvun lopussa tarkastelen vielä ly-

hyesti tapoja, joilla diskurssi representoi turvapaikanhakijoita. Kaikissa diskursseissa ei

rakenneta vahvoja representaatioita.

5.1. Oikeutusdiskurssi

Olen nimennyt  oikeutusdiskurssiksi  sellaisen aladiskurssin,  joka tarkastelee turvapai-

kanhakijoiden oikeutta saapua Suomeen tai Eurooppaan. Käytännössä tässä aladiskurs-

sissa kantasuomalaiset arvioivat turvapaikanhakijoiden avun tarvetta ja spekuloivat liik-

keelle lähtemisen syitä. Turvapaikanhakijoiden oma ääni sen sijaan ei juurikaan kuulu.

Mukana on sekä myönteistä että kielteistä suhtautumista, ja diskurssi rakentaakin kahta

näennäisesti vastakkaista representaatiota turvapaikanhakijoista. En pidä tarkoituksen-

mukaisena näiden näkökantojen erottelua omiksi diskursseikseen, eikä se kaikilta osin

olisi ehkä edes mahdollista.

Oikeutusdiskurssi aktivoituu Helsingin Sanomien aineistossa 43 tekstikatkelmassa eli

noin 11 prosentissa katkelmista. Uuden Suomen aineistossa se aktivoituu 187 katkel-

massa,  mikä on noin 22 prosenttia  koko aineistosta.  Taulukko 5 esittää eri  luokkien

substantiivien  frekvenssit  oikeutusdiskurssissa.  Absoluuttisen  määrän  lisäksi  olen  il-

moittanut  suhteellisen  osuuden  kaikista  diskurssin  substantiiveista  yhden  desimaalin

tarkkuudella.
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TAULUKKO 5. Oikeutusdiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 23 (54,8 %) 86 (43,4 %) 109 (45,4 %)

Rooli 18 (42,9 %) 97 (49,0 %) 115 (47,9 %)

Ryhmä 0 5 (2,5 %) 5 (2,1 %)

Instituutio 0 6 (3,0 %) 6 (2,5 %)

Luonnonilmiö 1 (2,4 %) 3 (1,5 %) 4 (1,7 %)

Tapahtuma 0 1 (0,5 %) 1 (0,4 %)

Abstrakti 0 0 0

Yhteensä 42 198 240

Henkilö- ja rooliluokat kattavat selvästi suurimman osan oikeutusdiskurssin substantii-

veista. Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen välillä ei vaikuta olevan tässä suhteessa

merkittävästi eroa. Henkilösubstantiivit, kuten nainen, mies, lapsi ja vanhus, ovat tässä

aladiskurssissa yleisempiä kuin muissa. Roolien suurta määrää sen sijaan ei itsessään

voi pitää leimallisena piirteenä, sillä hyvin taajafrekvenssiset substantiivit, kuten pako-

lainen ja  turvapaikanhakija, ovat  yleisiä  kaikissa turvapaikanhakijadiskurssin  aladis-

kursseissa. Oikeutusdiskurssille ominaisia ovat kuitenkin sellaiset roolit, jotka ottavat

kantaa turvapaikanhakijoiden avuntarpeeseen joko kyseenalaistamalla sen tai harvem-

min korostamalla sitä. Tällaisia ovat esimerkiksi seikkailija, elintasopakolainen ja turis-

ti sekä toisaalta avuntarvitsija.

Oikeutusdiskurssissa adjektiivien käyttö on melko runsasta varsinkin Uudessa Suomes-

sa. Taulukko 6 esittää adjektiivien jakauman eri luokkiin. Samoin kuin edellisessä taulu-

kossa, olen ilmoittanut suluissa yleisten adjektiivien suhteellisen osuuden kaikista dis-

kurssin adjektiiveista.
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TAULUKKO 6. Oikeutusdiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 5 (3,3 %) 5 (2,7 %)

Lokaalinen 1 (2,9 %) 8 (5,3 %) 9 (4,8 %)

Statuaalinen 12 (35,3 %) 53 (34,9 %) 65 (34,9 %)

Mensuraalinen 4 (11,8 %) 38 (25,0 %) 42 (22,6 %)

Temporaalinen 0 1 (0,7 %) 1 (0,5 %)

Komparatiivinen 0 1 (0,7 %) 1 (0,5 %)

Possessiivinen 8 (23,5 %) 11 (7,2 %) 19 (10,2 %)

Emotionaalinen 1 (2,9 %) 19 (12,5 %) 20 (10,8 %)

Toiminnallinen 8 (23,5 %) 16 (10,5 %) 24 (12,9 %)

Yhteensä 34 152 186

Statuaaliset ja mensuraaliset adjektiivit ovat yleisiä oikeutusdiskurssissa. Kummankin

median aineistossa statuaaliset adjektiivit ovat suurin ryhmä. Helsingin Sanomissa käy-

tetään myös useita possessiivisia ja toiminnallisia adjektiiveja. Uudessa Suomessa sen

sijaan toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousee mensuraaliset adjketiivit. Statuaalisilla ad-

jektiiveilla arvioidaan muun muassa turvapaikanhakijoiden terveydentilaa, fyysistä kun-

toa ja varallisuutta. Mensuraalisilla adjektiiveilla puolestaan arvioidaan muun muassa

ikää, varallisuutta ja voimavaroja. Nämä kaksi kategoriaa ovat keskeinen osa oikeutus-

diskurssia.

Henkilösubstantiivit ja tietyt roolit yhdessä statuaalisten ja mensuraalisten adjektiivien

kanssa aktivoivat oikeutusdiskurssia. Nämä kielenainekset ovat keskeisiä niin kielteisen

kuin  myönteisenkin  representaation  luomisessa.  Kielteistä  representaatiota  rakentaa

henkilöistä yleisimmin mies. Adjektiivit taas kuvaavat usein arkiajattelussa myönteisiksi

miellettäviä  ominaisuuksia.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi mensuraalinen adjektiivi  nuori

sekä statuaaliset adjektiivit  terve ja  rikas.  Myönteistä representaatiota taas rakentavat

usein henkilösubstantiivit nainen ja lapsi sekä hieman harvemmin vanhus. Varsin usein

naiset ja lapset mainitaan yhdessä ja monikollisina. Adjektiivivalinnat puolestaan ovat

kielteiseen representaatioon nähden vastakkaisia eli kuvaavat arkiajattelussa kielteisiksi

miellettäviä ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa statuaaliset adjektiivit kurja,  köy-

hä ja sairas. Alla esimerkit (9–11) rakentavat kielteistä representaatiota, kun taas myö-

hemmissä esimerkeissä (12–14) luodaan myönteisempää kuvaa.
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(9) Kurjien perheiden sijasta veneissä on tyylikkäitä nuoria miehiä, joilla on table-
tit ja älypuhelimet. (US0043)

(10) Media välittää ahkerasti kuvaa itkevistä ja surkuttelevista vaeltajista, joilla on 
mitä ilmeisimmin elämisen perustarvike loppu. Nimittäin akkuvirta älypuheli-
mesta. Sellaiset turhat luksustuotteet, kuten vesi ja muona ei todellisille hädän-
alaisille kelpaa. (US0439)

Esimerkissä (9) esiintyvä nuori mies on oikeutusdiskurssissa Uudessa Suomessa hyvin

yleinen kielteistä representaatiota rakentava lauseke. Oikeutusdiskurssissa toistuu taa-

jaan väite, että käytännössä kaikki Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ovat nuoria mie-

hiä. Tilastojen valossa väite ei pidä paikkaansa. Vuonna 2015 tulleista turvapaikanhaki-

joista noin 52 % oli 18–34-vuotiaita miehiä. Kaikkiaan täysi-ikäisiä miehiä oli hakijois-

ta noin 65 %. Vastaavasti naisten ja alaikäisten osuus oli yhteensä noin 35 %. (Eurostat

2022.)  Nuoret  miehet  olivat  siis  selvästi  suurin yksittäinen väestöryhmä mutta  eivät

suinkaan ainoa.

Esimerkissä (10) puolestaan kielteistä representaatiota rakennetaan käyttämällä sarkasti-

sesti sellaisia kielellisiä aineksia, joilla tyypillisemmin luodaan positiivista representaa-

tiota eli toiminnallisilla adjektiiveilla itkevä ja surkutteleva sekä psyykkisellä statuaali-

sella adjektiivilla todellinen hädänalainen. Runsas sarkasmin käyttö vaikuttaakin olevan

oikeutusdiskurssin erityispiirre. Kummassakin edellä käsitellyssä esimerkissä toistuvat

älylaitteet nähdään usein ehkä varallisuuden merkkinä ja siksi turvapaikan tarvetta vä-

hentävinä tai vähintäänkin oikeutusta turvapaikkaan heikentävinä seikkoina.

Seuraavassa esimerkissä (11) turvapaikanhakijoiden avuntarve kyseenalaistetaan viittaa-

malla heihin roolilla  elintasopakolainen. Kielitoimiston sanakirja määrittelee  elintaso-

pakolaisen halventavaksi nimitykseksi siirtolaisesta, jonka muuton syynä on paremman

elintason tavoittelu (KS 2022 s.v. elintasopakolainen). Puurosen mukaan käsitettä elin-

tasopakolainen on käytetty ainakin jo 1980-luvun lopulla. Hän pitää termiä ongelmalli-

sena ja muistuttaa, että Suomestakin on aikoinaan lähdetty pakoon huonoja elinoloja ja

nälkää eikä parempaa elämää etsiviä tulisi  rajata autettavien ulkopuolelle.  (Puuronen

2011: 219–220.)

(11) Elintasopakolaisten elättämiseen meillä ei ole varaa. (HS0008)

Esimerkin kieltomuodolla ei kiistetä elintasopakolaisten olemassaoloa, vaan presuppo-
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noidaan, että osa turvapaikanhakijoista nimenomaan tulee paremman elintason toivossa.

Elintasopakolainen toistuu aineistossani kaikkiaan 5 kertaa ja sen lähisynonyymiksi tul-

kitsemani  elintasosurffari 2 kertaa. Näistä yksi, esimerkissäkin mainittu esiintymä on

Helsingin Sanomista. Kyseisen roolin pieni frekvenssi Uuden Suomen aineistossakin on

minusta yllättävä, sillä arkikokemukseni mukaan elintasopakolaisuudesta puhuminen on

suhteellisen yleistä maahanmuuttovastaisissa teksteissä. Toisaalta taas yksikin esiintymä

Helsingin Sanomissa on termin huomattavan arvottavuuden vuoksi niin ikään yllättävä.

Olen katsonut kyseisen roolin aktivoivan sekä oikeutusdiskurssia että talousdiskurssia.

Seuraavat esimerkit (12–14) edustavat myönteistä representaatiota oikeutusdiskurssissa.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että turvapaikanhakijoihin suhtautuminen olisi näissä teksti-

katkelmissa välttämättä myönteistä.

(12) Näihin lukuihin verrattuna erilaiset nallekeräykset ja lelukeräykset eivät tavoit-
tane kovin montaa avuntarpeessa olijaa. Ellei niitä sitten lähetetä Syyrian pa-
kolaisleireille, jossa suurin osa naisista ja lapsista ovat. (US0078)

(13) Kurjimmat, köyhimmät, sairaat, lapset, naiset ja vanhukset jäävät hyvin pit-
kälti pakolaisleireille tai pahimmillaan konfliktialueille. (US0260)

(14) Suomen paikka on niiden maiden joukossa, joissa humanitaariset velvoitteet hä-
dänalaisten ihmisten auttamiseksi ovat päivänpolitiikan yläpuolella. (HS0007)

Esimerkit (12) ja (13) toistavat kahta aineistossani tyypillistä väittämää eli sitä, että to-

delliset hädänalaiset ovat poikkeuksetta naisia ja lapsia ja että kaikki apua tarvitsevat

ovat todellisuudessa pakolaisleireillä tai konfliktialueilla eivätkä turvapaikanhakijoina.

Esimerkissä (12) positiivista representaatiota rakennetaan roolilla  avuntarpeessa olija,

kun taas esimerkissä (13) käytetään reseptiivistä adjektiivia kurjin, mensuraalista adjek-

tiivia köyhin ja statuaalista adjektiivia sairas. Köyhin ja kurjin ovat kumpikin superlatii-

veja. Näitä käytetään aineistoni teksteissä verrattain vähän. Tässä tapauksessa superlatii-

veilla korostettaneen pakolaisleireillä olevien ihmisten suurempaa avuntarvetta suhtees-

sa Suomeen saapuneisiin turvapaikanhakijoihin.

Vaikka nämä esimerkit toisintavatkin eksplisiittisesti myönteistä representaatiota, sisäl-

tyy niihin implisiittisesti ajatus siitä, että esimerkiksi Suomesta turvapaikkaa hakevat ei-

vät itse asiassa olisi avun tarpeessa. Etenkin useissa Uuden Suomen teksteissä asenne

Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita kohtaan onkin kielteinen siitä huolimatta, että

niissä rakennetaan myös myönteistä representaatiota. Esimerkissä (14) turvapaikanhaki-
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joita kuvaillaan psyykkisellä statuaalisella adjektiivilla hädänalainen. Turvapaikanhaki-

jan nimittäminen hädänalaiseksi, hätää kärsiväksi tai hädässä olevaksi on aineistossani

taajaan toistuva keino rakentaa myönteistä representaatiota abstraktilla tasolla. Nimityk-

siä voi pitää keskenään synonyymisina. Kielitoimiston sanakirja määrittelee hädänalai-

sen hätää kärsiväksi, hädässä olevaksi tai puutteen- tai uhanalaiseksi (KS 2022 s.v. hä-

dänalainen). Hädän se määrittelee vaaralliseksi tai tukalaksi tilanteeksi, vaaraksi, pulak-

si tai esimerkiksi taloudelliseksi ahdingoksi, puutteeksi ja kurjuudeksi. Hätä voi merkitä

myös huolta, hätäännystä, tuskaa ja pelkoa. (KS 2022 s.v. hätä.) Katkelmassa aktivoituu

myös auttamisdiskurssi.

Oikeutusdiskurssi rakentaa siis kahta hyvin erilaista representaatiota turvapaikanhaki-

joista. Kielteinen representaatio kuvaa turvapaikanhakijat  hyväkuntoisina, varakkaina

ja tyylikkäinä nuorina miehinä. Heidän avuntarpeensa ja oikeutuksensa turvapaikkaan

kyseenalaistetaan. Toisaalta diskurssissa rakennetaan myönteistä representaatiota puhu-

malla  hädänalaisista naisista ja lapsista, jotka odottavat vuoroaan pakolaisleireillä ja

konfliktialueilla. Heidän auttamistaan pidetään luonnollisena ja oikeutettuna. Represen-

taatiot eivät ole kuitenkaan keskenään ristiriidassa, vaan ne viittaavat eri ryhmiin ja täy-

dentävät toisiaan. Yhtäältä diskurssi nostaa naiset ja lapset auttamisen arvoisiksi. Toi-

saalta  se  kuitenkin  esittää  kaikkien  Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden olevan

miehiä ja tekee siten Suomeen tulleista naisista ja lapsista näkymättömiä. Näitä repre-

sentaatioita ei juurikaan kyseenalaisteta oikeutusdiskurssissa. Myöskään muut diskurssit

eivät  niitä  suoraan  haasta.  Oikeutusdiskurssi  vaikuttaakin  saavuttaneen hegemonisen

aseman turvapaikanhakijadiskurssien joukossa.

5.2. Talousdiskurssi

Talousdiskurssissa näen paljon yhteistä oikeutusdiskurssin kanssa: sekin tarkastelee tur-

vapaikan hakemisen oikeutusta ja kattaa koko skaalan myönteisestä kielteiseen. Talous-

diskurssi kuitenkin keskittyy nimensä mukaisesti siihen, hahmotetaanko turvapaikanha-

kijoista olevan Suomelle tai Euroopalle taloudellista hyötyä. Positiivisessa mielessä tuli-

joita kuvataan muun muassa ahkeriksi, työikäisiksi ja voimavaraksi, kun taas kielteisem-

pää kantaa edustavat  kuluerä ja  taakka.  Näen talousdiskurssissa selviä yhtymäkohtia

Herneahon tutkimuksen talousdiskurssiin (ks. Herneaho 2016: 37–64) sekä Vainion tut-
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kimuksen hyödyllisen maahanmuuton diskurssiin (ks. Vainio 2020: 40–43). Jälkimmäi-

seen ei kuitenkaan sisälly selvästi kielteistä suhtautumista, joka taas on keskeinen osa

oman tutkimukseni talousdiskurssia.

Talousdiskurssi aktivoituu 43 Helsingin Sanomien tekstikatkelmassa ja 134 Uuden Suo-

men tekstikatkelmassa. Se tarkoittaa noin 11:tä prosenttia Helsingin Sanomien aineis-

tosta ja noin 16:ta prosenttia Uuden Suomen aineistosta. Näiden katkelmien kaikki tur-

vapaikanhakijaan viittaavat substantiivit on esitetty taulukossa 7 luokittain.

TAULUKKO 7. Talousdiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 7 (15,9 %) 18 (12,9 %) 25 (13,7 %)

Rooli 36 (81,8 %) 101 (72,7 %) 137 (74,9 %)

Ryhmä 0 4 (2,9 %) 4 (2,2 %)

Instituutio 0 5 (3,6 %) 5 (2,7 %)

Luonnonilmiö 0 5 (3,6 %) 5 (2,7 %)

Tapahtuma 0 0 0

Abstrakti 1 (2,3 %) 6 (4,3 %) 7 (3,8 %)

Yhteensä 44 139 183

Talousdiskurssin substantiiveista ylivoimaisesti suurin osa on rooleja. Jotkin roolit ovat

ominaisia talousdiskurssille ja voivat yksistäänkin aktivoida diskurssin. Tällaisia ovat

esimerkiksi pummi ja huoltosuhteen pelastaja, jotka kumpikin jo itsessään määrittelevät

turvapaikanhakijan talouden kautta. Suuri osa rooliluokan edustajista on kuitenkin ylei-

siä kaikissa turvapaikanhakijadiskursseissa. Abstraktit substantiivit ovat aineistossa har-

vinaisia, ja talousdiskurssissa niitä esiintyy näennäisesti  vähäisestä määrästään huoli-

matta enemmän kuin missään muussa diskurssissa. Abstraktit substantiivit ovat diskurs-

sin kannalta relevantteja, sillä ne ovat käsitteitä, kuten työvoima, taakka ja rikkaus, jotka

myös voivat yksistään aktivoida talousdiskurssin.

Adjektiiveja talousdiskurssissa on tekstikatkelmien määrään nähden vähän. Varsinkaan

Helsingin Sanomien osalta niistä ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Taulukko 8 esittää adjektiivien frekvenssit luokittain.

TAULUKKO 8. Talousdiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.
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Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 1 (1,6 %) 1 (1,4 %)

Lokaalinen 3 (25,0 %) 15 (24,2 %) 18 (24,3 %)

Statuaalinen 6 (50,0 %) 11 (17,7 %) 17 (23,0 %)

Mensuraalinen 2 (16,7 %) 13 (21,0 %) 15 (20,3 %)

Temporaalinen 0 0 0

Komparatiivinen 0 1 (1,6 %) 1 (1,4 %)

Possessiivinen 1 (8,3 %) 8 (12,9 %) 9 (12,2 %)

Emotionaalinen 0 7 (11,3 %) 7 (9,5 %)

Toiminnallinen 0 6 (9,7 %) 6 (8,1 %)

Yhteensä 12 62 74

Talousdiskurssissa käytetään erityisesti lokaalisia, statuaalisia ja mensuraalisia adjektii-

veja.  Lokaaliset  adjektiivit  ovat  enimmäkseen  turvapaikanhakijoiden  liikkumista  ja

määränpäätä  luonnehtivia  partisiippeja,  kuten  Suomeen tuleva ja  maahan muuttanut.

Luonnollisesti näitä käytetään kaikissa turvapaikanhakijadiskursseissa. Toisaalta niiden

osuus talousdiskurssissa on suurempi kuin muissa diskursseissa. Ehkä tästä voi päätellä,

että liikkuva väestö luo taloudellisia mahdollisuuksia ja paineita ja on siksi oleellisessa

asemassa  talousdiskurssissa.  Loput  talousdiskurssin  adjektiivit  jakautuvat  pääasiassa

possessiivisiin, emotionaalisiin ja toiminnallisiin adjektiiveihin.  Tässä diskurssissa sta-

tuaaliset ja mensuraaliset adjektiivit yleensä luonnehtivat turvapaikanhakijoiden ominai-

suuksia potentiaalisina työntekijöinä.  Huomionarvoista  on,  että  nämä adjektiivit  ovat

suurelta osin samoja kuin oikeutusdiskurssissa.

Talousdiskurssi  aktivoituu,  kun  turvapaikanhakijat  nimetään  tietyillä  rooleilla,  kuten

huoltosuhteen pelastaja tai pummi, ja käsitteillä, kuten taakka tai työvoima. Huoltosuh-

teella tässä yhteydessä tarkoitettaneen väestöllistä huoltosuhdetta eli lasten ja vanhusten

yhteenlaskettua  määrää  suhteessa  työikäisten  määrään  (KS  2022  s.v.  huoltosuhde).

Pummi puolestaan  on  arkikielinen  nimitys  toisten  kustannuksella  elävälle  henkilölle

(KS 2022 s.v. pummi). Useammin talousdiskurssissa käytettävät nimet eivät kuitenkaan

itsessään anna vihiä diskurssista, vaan ne ovat yleisiä kaikissa turvapaikanhakijadiskurs-

seissa. Tällaisia ovat esimerkiksi roolit maahanmuuttaja ja turvapaikanhakija sekä hen-

kilösubstantiivi  ihminen. Näissä tapauksissa talousdiskurssi aktivoituu muusta kielelli-

sestä aineksesta. Alla esimerkeissä (15–21) turvapaikanhakijoiden nimeäminen aktivoi
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talousdiskurssin.

(15) Ukkoutuva ja akkautuva Suomi tarvitsee nuorta työvoimaa. (HS0023)
(16) Palkat puolestaan laskevat länsimaissa, joten hyvinvointi rakenteita ei voida ny-

kytasolla pitää, pakolaisvirran myötä pulaa  halvasta työvoimasta ei  ole EU-
alueella. (US0063)

Esimerkeissä (15) ja (16) puhutaan turvapaikanhakijoista käsitteellä työvoima. Käytetty

nimi  ei  aina  kerro kirjoittajan suhtautumisesta  turvapaikanhakijoihin.  Ensimmäisessä

esimerkissä suhtautuminen on ilmeisen myönteistä. Toisessa taas samasta nimestä huoli-

matta kirjoittaja suhtautunee turvapaikanhakijoihin vähintäänkin varautuneesti.

(17) "Onko kehitysmaista peräisin olevaa suurta maahanmuuttajajoukkoa pidettävä
työttömyyden vallitessa voimavarana vai taakkana?" (US0075)

(18) Näiden lukujen valossa on helppo ymmärtää, miksi Välimeren siirtolaiset näh-
dään  Euroopassa  ennemminkin  taakkana kuin  huoltosuhteen  pelastajina.
(US0150)

Esimerkeissä (17) ja (18) käytetään käsitettä  taakka. Kummassakin tapauksessa käsit-

teellä tarkoitetaan turvapaikanhakijoiden olevan taloudelliselta kannalta Suomelle va-

hingollisia.  Vastaavasti  kummassakin  esimerkissä  taakalle esitetään  kuitenkin  myös

vaihtoehto, joka on tulkittavissa taakan vastakohdaksi. Ensimmäisessä se on käsite voi-

mavara ja toisessa rooli huoltosuhteen pelastaja.

(19) Miten erottaa oikeat avuntarvitsijat ja pummit? (US0154)

Esimerkkilauseessa (19) aktivoituu sekä talousdiskurssi että oikeutusdiskurssi. Talous-

diskurssin aktivoi rooli  pummi. Tällä roolilla viitattaneen jonkinlaiseen sosiaalitukien

väärinkäyttöön tai paremman elintason etsimiseen. Merkitys saattaa olla siis jokseenkin

sama kuin elintasopakolaisella. Vastakohtana pummille taas esitetään oikeutusdiskurssin

aktivoivaa roolia avuntarvitsija.

(20) Pelkojen läpi on nähtävä myös ne mahdollisuudet, joita työikäisen väestön saa-
puminen voisi  parhaimmillaan  tarkoittaa  paikallistaloudelle  ja  koko  Suomen
vääristyneelle ikärakenteelle. (US0369)

(21) En epäile,  etteikö Suomikin viimeistään taloustilanteen parantuessa tarvitsisi
uutta verta muualta. (US0385)

Esimerkeissä (20) ja (21) turvapaikanhakijat nähdään taloudellisena voimavarana. Esi-



58

merkissä (20) käytetään instituutiosubstantiivia väestö, mutta varsinainen diskurssin ak-

tivoiva aines on substantiivia määrittävä mensuraalinen adjektiivi  työikäinen. Esimer-

kissä (21) turvapaikanhakijat nimetään metaforisella, mensuraalisen adjektiivin ja käsit-

teen muodostamalla substantiivilausekkeella uusi veri. Tämän kaltainen metaforisuus on

talousdiskurssissa harvinaista. Toisaalta taas ilmauksessa käytetyt adjektiivi- ja substan-

tiiviluokat ovat talousdiskurssissa verrattain yleisiä. On kiinnostavaa, että esimerkkien

(20) ja (21) sekä aiemmin esimerkin (15) mensuraaliset adjektiivit nuori, työikäinen ja

uusi näyttäytyvät tässä kontekstissa positiivisina,  kun taas oikeutusdiskurssissa  nuori

mies mielletään yleensä kielteiseksi, vaikka tarkoite vaikuttaa olevan sama.

Alla esimerkit (22–31) edustavat talousdiskurssin sellaisia tapauksia, joissa turvapaikan-

hakijoiden nimeäminen ei aktivoi diskurssia. Näissä talousdiskurssi aktivoituu muusta

kielellisestä aineksesta. Yleisiä teemoja ovat sosiaaliturva, työllistyminen ja koulutus.

Näiden mainitsemisen itsessään voi katsoa aktivoivan talousdiskurssin. Monissa näistä

esimerkeistä aktivoituu talousdiskurssin ohessa muitakin diskursseja.

(22) Kotouttamisrahan eriyttäminen tarkoittaisi, että myönteisen oleskeluluvan saa-
neiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan lähtötaso olisi muuta väestöä ma-
talampi. (HS0042)

(23) Hallituksen  kaavailemat  heikennykset turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaan
voivat olla vastoin perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. (HS0050)

(24) Tanskassa puolitettiin maahanmuuttajien sosiaalituet. (US0023)
(25) Kun turvapaikan hakijat eivät ole  tulosiirtojen suhteen taloudellisesti sen  pa-

remmassa asemassa kuin kantaväestö, se pitää uskottavasti kertoa. (US0042)

Esimerkit (22) ja (23) puhuvat Sipilän hallituksen yrityksestä heikentää oleskeluluvan

saaneiden sosiaaliturvaa ja esimerkki (24) Tanskassa tapahtuneesta vastaavasta lakimuu-

toksesta. Esimerkin (25) puolestaan voi tulkita medialle tai hallitukselle osoitetuksi kri-

tiikiksi kirjoittajan mielestä epäonnistuneesta viestinnästä. Mikään näistä esimerkeistä ei

ilmeisellä tavalla viesti suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin eikä rakenna heistä repre-

sentaatioita.  Keskiössä  ovat  enemmänkin  päätöksiä  tekevät  ja  toimeenpanevat  tahot.

Toisaalta kaikissa käsitellään turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaa,  joten ne edustavat

perustellusti talousdiskurssia.

(26) Vie kauan ennen kuin nämä ihmiset  työllistyvät – jos he  työllistyvät koskaan.
(HS0014)
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(27) Jos  tulija ei ole edes  kouluja käynyt,  työajatkin lienevät yksi opettelun aihe.
(US0336)

(28) Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että maahanmuuttajien kotouttaminen suo-
ritetaan tehokkaasti ja heidät otetaan nopeasti  rakentamaan suomalaista yh-
teiskuntaa. (HS0039)

Esimerkeissä (26–28) käsitellään turvapaikanhakijoiden työllistymistä. Esimerkit (26) ja

(27)  rakentavat  turvapaikanhakijoista  kielteistä  representaatiota  kouluttamattomina  ja

suomalaiseen työelämään huonosti sopeutuvina. Esimerkissä (28) aktivoituu talousdis-

kurssin lisäksi auttamisdiskurssi. Turvapaikanhakijat esitetään EK:n toiminnan kohteena

ja samalla myös hyötyjinä. Tässä ei edellisten esimerkkien tavoin luoda tai toisinneta re-

presentaatioita ainakaan yhtä selvästi.

(29) Moni kokee, että oman maan ja kansalaisten ongelmissa on tarpeeksi, ei tänne
enää kaivata pakolaisia  viemään osaa muutenkin hupenevasta leivästämme.
(HS0030)

(30) Sari Sairaanhoitaja maksaa suoraan siitä, että tänne tulee turvapaikkahakijoi-
ta, joista isoin osa on ihan aiheetta, mutta saa kuitenkin ylläpidon päätöksen
odotteluajalta. (US0297)

Esimerkit (29) ja (30) limittyvät ristiriitadiskurssin kanssa. Näissä turvapaikanhakijoi-

den ja Suomen kantaväestön välillä nähdään taloudellinen eturistiriita. Turvapaikanhaki-

joiden auttamisen katsotaan olevan suoraan pois suomalaisilta. Esimerkissä (30) aktivoi-

tuu lisäksi  oikeutusdiskurssi.  Siinä toisinnetaan oikeutusdiskurssin kannalta  kielteistä

representaatiota perusteettomasta hakijasta.

(31) Nyt kun Suomeen tulee pakolaisia sankoin joukoin kaikista ilmansuunnista, eikä
meillä ole resursseja edes käsitellä turvapaikan hakijoiden hakemuksia, niin ti-
lanne on kaoottinen. (US0292)

Esimerkissä (31) aktivoituu talousdiskurssin lisäksi uhkadiskurssi. Talousdiskurssia ak-

tivoi resurssien riittämättömyydestä puhuminen. Resursseilla esimerkissä saatetaan vii-

tata osaavaan henkilöstöön tai rahaan. Jälkimmäinen vaikuttaa todennäköisemmältä, sil-

lä  tekstissä  US0292 puhutaan muun muassa  valtiontaloudesta.  Tilanteen  kutsuminen

kaoottiseksi puolestaan aktivoi uhkadiskurssia.

Talousdiskurssissa turvapaikanhakijoita merkityksellistetään pääasiassa heidän oletettu-

jen taloudellisten vaikutustensa kautta. Myönteinen representaatio kuvaa turvapaikanha-
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kijat yleensä potentiaalisina työntekijöinä. Heihin viitataan muun muassa käsitteillä työ-

voima ja  voimavara  ja  heitä  määritetään  adjektiiveilla  kuten  työikäinen ja  ahkera.

Useammin diskurssissa kuitenkin toistuu kielteinen representaatio:  turvapaikanhakijat

nähdään kouluttamattomina ja suomalaiseen työelämään soveltumattomina. Paljon pu-

hutaan myös sosiaaliturvan käytöstä tai väärinkäytöstä. Talousdiskurssin representaatiot

ovat aidosti vastakkaiset.

5.3. Uhkadiskurssi

Uhkadiskurssi tarkastelee turvapaikanhakijoita nimensä mukaisesti jonkinlaisena uhka-

na  ja  uhan  luonteesta  riippuen  limittyy  usein  oikeutusdiskurssin  ja  talousdiskurssin

kanssa. Diskurssi ilmenee hieman eri tavoin Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen ai-

neistoissa. Kummassakin mediassa korostetaan turvapaikanhakijoiden suureksi koettua

määrää ja spekuloidaan määrän kasvua. Uuden Suomen Puheenvuoro-teksteissä maala-

taan hyvinkin yksityiskohtaisia uhkakuvia, jotka varioivat taloudellisista ja terveydelli-

sistä uhista rikollisuuden kasvuun ja etnonationalistisiin skenaarioihin suomalaisen kult-

tuurin tuhosta ja rotujen sekoittumisesta. Helsingin Sanomissa taas ei juurikaan ekspli-

koida, miksi hakijoiden suuri määrä on uhka. Diskurssin luonteen vuoksi lienee ilmeis-

tä,  että  turvapaikanhakijat  nähdään tässä diskurssissa pääasiassa  kielteisessä valossa.

Mielestäni ei kuitenkaan tule tulkita uhkadiskurssia aktivoivia tekstejä automaattisesti

maahanmuuttovastaisiksi. Turvapaikanhakijatilanne syksyllä 2015 oli poikkeuksellinen,

ja jotkin uhkakuvat voivat olla perusteltujakin. Osa aineiston teksteistä tosin on myös

avoimen rasistisia. Uhkadiskurssissa on paljon samoja piirteitä kuin Herneahon tutki-

muksen turvallisuusdiskurssissa (ks. Herneaho 2016: 85–104).

Uhkadiskurssi on hyvin yleinen kummassakin aineistossa. Helsingin Sanomissa se akti-

voituu 73 tekstikatkelmassa eli noin 19 prosentissa aineistosta ja Uuden Suomen aineis-

tossa peräti 222 katkelmassa eli  noin 26 prosentissa. Uhkadiskurssin substantiivivien

luokkakohtaiset frekvenssit on esitetty taulukossa 9.
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TAULUKKO 9. Uhkadiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 4 (5,4 %) 32 (11,9 %) 36 (10,5 %)

Rooli 56 (75,7 %) 160 (59,5 %) 216 (63,0 %)

Ryhmä 0 9 (3,3 %) 9 (2,6 %)

Instituutio 0 7 (2,6 %) 7 (2,0 %)

Luonnonilmiö 4 (5,4 %) 40 (14,9 %) 44 (12,8 %)

Tapahtuma 3 (4,1 %) 16 (5,9 %) 19 (5,5 %)

Abstrakti 7 (9,5 %) 5 (1,9 %) 12 (3,5 %)

Yhteensä 74 269 343

Medioiden välinen ero uhkadiskurssin ilmenemisessä näkyy käytetyissä substantiiveis-

sa. Valtaosa Helsingin Sanomien substantiiveista on kaikissa diskurssissa yleisiä rooleja,

kuten turvapaikanhakija ja pakolainen. Roolit ovat selvästi suurin luokka Uudessa Suo-

messakin mutta eivät ainut määrällisesti merkittävä kategoria. Uuden Suomen rooleissa

on kategorian tavanomaisimpien jäsenten lisäksi mukana myös diskurssia  aktivoivia,

uhkakuvia luovia rooleja, kuten terroristi ja ISIS-taistelija. Kokonaisuudessaan diskurs-

sia aktivoivia kategorioita ovat luonnonilmiöt ja tapahtumat. Kummankin luokan edus-

tajia on huomattavasti enemmän Uudessa Suomessa kuin Helsingin Sanomissa. Luon-

nonilmiöissä ovat yleisiä veteen liittyvät substantiivit, kuten virta ja tulva. Tapahtumissa

taas varsin yleinen substantiivi on  kansainvaellus. Abstrakteja substantiiveja uhkadis-

kurssissa esiintyy vain 12, mutta niiden jokaisen voi katsoa aktivoivan diskurssia. Kah-

deksan niistä on yhdyssanoja, joiden perusosa on -määrä. Neljä puolestaan on käsitteitä,

kuten saasta ja syöpä. Käsitteet ovat Uuden Suomen aineistosta.

Adjektiiveja uhkadiskurssissa esiintyy sen laajuuteen nähden melko vähän. Uusi Suomi

on niidenkin osalta monipuolisempi kuin Helsingin Sanomat. Taulukko 10 esittää ai-

neiston adjektiiviluokkien frekvenssit uhkadiskurssissa.
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TAULUKKO 10. Uhkadiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 0 0

Lokaalinen 14 (51,9 %) 9 (12,3 %) 23 (23,0 %)

Statuaalinen 5 (18,5 %) 7 (9,6 %) 12 (12,0 %)

Mensuraalinen 3 (11,1 %) 13 (17,8 %) 16 (16,0 %)

Temporaalinen 1 (3,7 %) 3 (4,1 %) 4 (4,0 %)

Komparatiivinen 0 4 (5,5 %) 4 (4,0 %)

Possessiivinen 2 (7,4 %) 9 (12,3 %) 11 (11,0 %)

Emotionaalinen 1 (3,7 %) 20 (27,4 %) 21 (21,0 %)

Toiminnallinen 1 (3,7 %) 8 (11,0 %) 9 (9,0 %)

Yhteensä 27 73 100

Uhkadiskurssissa esiintyy adjektiiveja reseptiivisiä lukuun ottamatta kaikista luokista.

Lokaalisten adjektiivien luokka on Helsingin Sanomissa selvästi yleisin kategoria. Sen

sijaan  Uudessa  Suomessa  adjektiivivalinnoissa  on  enemmän  variaatiota.  Yleisimpiä

luokkia ovat lokaaliset, mensuraaliset ja erityisesti emotionaaliset adjektiivit. Psyykkisiä

lokaalisista  adjektiiveja,  kuten  uusi  turvapaikanhakija,  käytetään  uhkadiskurssissa

enemmän kuin muissa diskursseissa. Mensuraaliset adjektiivit määrittävät usein kollek-

tiivisia substantiiveja, kuten suuri pakolaismäärä. Sekä lokaaliset että mensuraaliset ad-

jektiivit siis liittyvät selvästi uhkadiskurssiin mutta eivät ehkä laajemmasta kontekstista

irrallaan aktivoi sitä. Uudessa Suomessa käytetään edellä mainittujen lisäksi emotionaa-

lisia adjektiiveja, kuten luvaton, hallitsematon ja militantti. Nämä ovat ilman muuta uh-

kadiskurssia aktivoivia kielenaineksia.

Uhkadiskurssi  aktivoituu  siis  useilla  eri  tavoilla.  Turvapaikanhakijoiden  nimeämisen

kannalta selkeimpiä ovat tapaukset, joissa käytetään kollektiivisia luonnonilmiö- tai ta-

pahtumaluokan substantiiveja tai emotionaalisia adjektiiveja. Toisaalta myös verbivalin-

nat voivat rakentaa uhkaavuutta ja aktivoida dikurssin.  Tällöin turvapaikanhakijoihin

viittaavat substantiivit ovat usein rooli- ja henkilöluokkien yleisiä edustajia. Suuressa

osassa tekstikatkelmista puhutaan turvapaikanhakijoiden määrästä ja määrän kasvusta.

Näissä tapauksissa ei yleensä ole tiettyjä kielenaineksia, joiden voisi itsessään katsoa

aktivoivan diskurssia, vaan uhkaavuus syntyy pikemminkin osana laajempaa kokonai-

suutta. Suurin osa Helsingin Sanomien uhkadiskurssista on juuri keskustelua turvapai-
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kanhakijoiden määrästä.

Aineistoesimerkeissä (31–40) käytetään uhkadiskurssia aktivoivia nimiä, mutta monissa

niistä on myös muuta diskurssia aktivoivaa ainesta. Esimerkeissä (41–44) puolestaan

diskurssi aktivoituu pelkästään muusta aineksesta. Uuden Suomen aineistossa uhkadis-

kurssi ilmenee moninaisemmin kuin Helsingin Sanomissa, minkä vuoksi tässä alaluvus-

sa analysoin enemmän aineistoesimerkkejä Uudesta Suomesta.

Esimerkeissä (32–34) uhkadiskurssi  aktivoidaan nimeämällä  turvapaikanhakijat  luon-

nonilmiöiksi. Useimmiten aineiston luonnonilmiöt liittyvät veteen, mutta myös muun

muassa  vyöryä käytetään.  Kielitoimiston  sanakirja  määrittelee  virran muun  muassa

joeksi, puroksi tai vesistön virtaavaksi osaksi, mutta se voi merkitä myös virtaavaa nes-

tettä, kaasua tai muuta ainetta. Lisäksi virta voi merkitä liikkuvaa ihmisjoukkoa. Myös

pakolaisvirta on tässä yhteydessä mainittu esimerkkinä. (KS 2022 s.v. virta.) Vyöry taas

merkitsee vyörymistä, vyörymää tai vyöryvää massaa. Vyöryn sanakirjamääritelmässä ei

siis suoraan mainita ihmisjoukkoa. Yhtenä esimerkkinä on kuitenkin yleisön vyöry kon-

serttiin. (KS 2022 s.v. vyöry.)

(32) On sinänsä kohtalon ivaa, että  pakolaisten virta Eurooppaan räjähtää käsiin
juuri, kun Soini on päässyt ministeriksi. (HS0030)

(33) Syyrian, Afganistanin ja Irakin suunnalta tuleva  pakolaisten tulva asettaa ko-
valle koetuksella paitsi EU-maiden turvapaikkajärjestelmän, myös nämä arvot.
(US0065)

(34) Kun hyvin tiedetään, että pakolaisvyöryn takana on organisoitu rikollisuus, ma-
fia, joka ansitsee ihmissalakujetuksilla jo enemmän, kuin huumeiden salakulje-
tuksella, niin on kysyttävä, miksi EU ei ole puuttunut tähän asiaan jämäkäm-
min? (US0349)

Kun turvapaikanhakijoita nimitetään virraksi,  tulvaksi ja vyöryksi, heidän ihmisyyttään

häivytetään. Näissä esimerkeissä heitä ei siis mielletä itsenäisesti toimiviksi yksilöiksi

vaan pikemminkin kollektiiviseksi, itseohjautuvaksi voimaksi, jota vastaan tulee varau-

tua. Esimerkissä (32) käytetään lisäksi fraasia  räjähtää käsiin. Fraasi merkitsee muun

muassa tilanteen kehittymistä hallitsemattomaksi tai ongelman kehittymistä katastrofik-

si (KS 2022 s.v.  räjähtää). Sillä korostetaan siis tilanteen hallitsemattomuutta. Myös

tämä  aktivoi  uhkadiskurssia.  Esimerkissä  (33)  turvapaikanhakijat  nimetään  tulvaksi,

mutta uhkaavuutta luodaan myös pohtimalla Euroopan turvapaikkajärjestelmän ja eu-

rooppalaisten arvojen kestävyyttä. Esimerkissä (34) turvapaikanhakijat paitsi nimetään
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luonnonilmiöksi myös yhdistetään järjestäytyneeseen rikollisuuteen.  Tässäkin tapauk-

sessa turvapaikanhakijoiden ihmisyys jää toisarvoiseksi. Ongelmana nähdään ensisijai-

sesti Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä ja toisaalta se, että joku tienaa

ihmissalakuljetuksella. Seuraavat esimerkit (35) ja (36) jatkavat luonnonilmiönimeämis-

tä hieman toiselta kannalta.

(35) Turvapaikanhakijat eivät vyöry virtana maahamme. (HS0034)
(36) Salossa näkee jo katukuvasta, että mitään  maahanmuuttajien vyöryä ei  kau-

pungissa ole tapahtunut. (US0162)

Kummassakin esimerkissä viitataan turvapaikanhakijoihin substantiivilausekkeella, joka

aktivoi uhkadiskurssin. Esimerkissä (35) myös verbi vyöryä vahvistaa luonnonilmiöme-

taforaa. Uhkakuvan rakentaminen ei kuitenkaan liene esimerkeissä tarkoituksena, sillä

niissä eksplisiittisesti  kiistetään uhkien realisoituminen. Tekstit,  joista katkelmat ovat

peräisin, on tulkittava osana laajempaa keskustelua ja suhteessa muihin teksteihin. Ne

kommentoivat uhkadiskurssia muissa teksteissä, ja etenkin esimerkin (36) voi tulkita sä-

vyltään jopa piikitteleväksi. Uhkakuvien kriittisempi kommentointi ja suoranainen kiis-

täminen on kummankin median aineistossa kuitenkin harvinaista. Luonnonilmiöiden ta-

voin  tapahtumaluokan  substantiivit  kielellistävät  turvapaikanhakijat  kollektiiviseksi

massaksi. Tätä havainnollistavat aineistoesimerkit (37) ja (38).

(37) 60-vuotias Mäkinen sanoo, ettei hänen sukupolvensa elinaikana ole koettu vas-
taavaa kansainvaellusta. (HS0054)

(38)  Nykyisen laajuinen  muukalaisten ryntäys saattaa johtaa senlaiseen  kansain-
vaellukseen, joka alkoi hunnien hyökkäyksellä Euroopopaan 375 jKr. ja päättyi
langobardien asettumiseen Po-joen laaksoon 568. (US0017)

Esimerkeissä käytetty termi  kansainvaellus merkitsee kansojen siirtymistä uusille asu-

ma-alueille ja erityisesti germaanikansojen liikehdintää Euroopassa vuosina 400–600.

Termiä käytetään myös kuvaannollisesti. (KS 2022 s.v. kansainvaellus.) Tässä aineistos-

sa, kuten esimerkissä (37),  kansainvaellusta käytettäneen pääasiassa kuvaannollisessa

merkityksessä, sillä konkreettinen merkitys edellyttäisi vähintäänkin liioittelua.  Asso-

siaatio historiallisiin tapahtumiin on kuitenkin omiaan lisäämään uhkaavuutta. Esimer-

kissä (38) sen sijaan termiä käytetään hyvinkin konkreettisesti. Samassa esimerkissä uh-

kadiskurssia vahvistaa myös toinen tapahtumasubstantiivi ryntäys sekä rooli muukalai-

nen. Muukalainen ei ehkä yksistään aktivoisi diskurssia, vaikka onkin tulkittavissa sel-
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västi affektiivisemmaksi rooliksi kuin esimerkiksi  pakolainen.  Myös seuraavassa esi-

merkissä (39) käytetään uhkadiskurssia aktivoivaa roolia.

(39) Kukaan ei tietysti väitä, että kaikki pakolaiset olisivat ISIS-taistelijoita. Oleelli-
nen osa silti uskoakseni on. (US0118)

Esimerkeissä (39) turvapaikanhakijat tai ainakin ”oleellinen osa” heistä nimetään ISIS-

taistelijoiksi eli  terroristeiksi.  Roolit  aktivoivat  uhkadiskurssin  vain  hyvin  harvoin.

Useammin terrorismiin ja rikollisuuteen viitataan emotionaalisilla adjektiiveilla, kuten

esimerkissä (40), tai kokonaan muulla aineksella kuin nimeämisellä, kuten esimerkissä

(41).

(40) Kyseinen nuorukainen osoittautui vanhemmaksi,  rikollispiirejä lähellä liikku-
neeksi eurooppamatkaajaksi. (US0424)

(41) Tästä syystä Forss katsoi, että maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa jo pel-
kästään terrorismiuhan vuoksi, eikä maan tulisi missään nimessä ottaa suurem-
paa  roolia  EU:n  alueelle  tulevien  turvapaikanhakijoiden  sijoituksessa.
(US0034)

Esimerkissä (40) yksittäistä turvapaikanhakijaa kutsutaan  rikollispiirejä lähellä liikku-

neeksi Euroopan matkaajaksi. Substantiivi kuuluu rooliluokkaan ja aktivoi oikeutusdis-

kurssia, sillä se viestii, ettei kyseessä ole henkilö, jolle turvapaikka kuuluisi. Adjektiivi-

lauseke sen sijaan aktivoi uhkadiskurssin luomalla yhteyden rikollisuuteen. Esimerkissä

ei kuitenkaan suoraan väitetä kyseisen turvapaikanhakijan olevan itse rikollinen. Esi-

merkki (41) puolestaan on tapaus, jossa turvapaikanhakijat nimetään tavalla, joka ei it-

sessään aktivoi  mitään  aladiskurssia.  Uhkadiskurssi  aktivoituu  siitä,  että  esimerkissä

väitetään  turvapaikanhakijoiden  sijoittamisen  aiheuttavan  terrorismiuhkaa.  Myös  esi-

merkeissä (42–44) uhkadiskurssi aktivoituu muusta kuin nimeämisestä.

(42) Euroopan  unioni  epäonnistui  täydellisesti turvapaikanhakijoiden  vyöryessä
unionin alueelle. (US0028)

(43) Kiander arvioi tuoreessa biogikirjoituksessaan, että Suomeen saattaa tulla tä-
män vuosikymmenen aikana varovaisenkin arvion mukaan noin 100 000 ihmis-
tä enemmän kuin aiemmin on arvioitu. (HS0023)

(44) Kuinka on suomalaisten  terveydenhuollon kanssa ajateltu toimia, kun siis nyt
kymmeniä-, jopa satojatuhansia "pakolaisia" maahamme tulee ja tuovat tahto-
mattaankin omat tautinsa mukanaan (todella tuovat), niin kuinka on suomalais-
ten rokotuksien kanssa ? (US0208)
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Esimerkissä  (42)  uhkadiskurssi  aktivoituu  samankaltaisesta  luonnonilmiömetaforasta

kuin aiemmin esimerkeissä (32–34). Tässä tapauksessa ei kuitenkaan käytetä luonnonil-

miöluokan substantiivia vaan tavanomaista roolia turvapaikanhakija. Yhteys luonnonil-

miöön tulee verbissä vyöryä. Juuri verbin katsonkin tässä tapauksessa aktivoivan uhka-

diskurssin. Diskurssia tukee se, että EU:n turvapaikkapolitiikan väitetään epäonnistu-

neen täydellisesti. Esimerkki (43) on hyvin tyypillinen uhkadiskurssitapaus, jossa uhka

syntyy puhtaasti turvapaikanhakijoiden määrän arvioinnista. Arviota kutsutaan varovai-

seksi.  Varovainen tarkoittaa vahinkoa tai vaaraa välttävää, varoen toimivaa, harkitse-

vaista tai varoen tehtyä (KS 2022 s.v. varovainen). Sanavalinta antaa siis ymmärtää, että

määrä voisi olla todellisuudessa paljon suurempikin. Lisäksi arvion kerrotaan poikkea-

van aiemmasta, mikä luo kuvaa epävarmasta ja alati muuttuvasta tilanteesta. Esimerkis-

sä (44) turvapaikanhakijoihin viitataan substantiivilla pakolainen lainausmerkeissä. Tul-

kitsen, että tällä kyseenalaistetaan maahantulon motiivi, ja siksi tämä aktivoi oikeutus-

diskurssia. Uhkadiskurssi sen sijaan aktivoituu edellisen esimerkin tavoin turvapaikan-

hakijoiden lukumäärän kauhistelusta ja sitäkin enemmän väitteestä, että turvapaikanha-

kijat kantavat tauteja, joita vastaan suomalaisia ei ole rokotettu.

Uhkadiskurssin rakentamat representaatiot ovat verrattain moninaisia erityisesti Uuden

Suomen  aineistossa.  Useimmiten  turvapaikanhakijat  nähdään  joko hallitsemattomana

massana tai rikollisina yksilöinä. Myös näiden representaatioiden katson tukevan oikeu-

tusdiskurssin kielteistä representaatiota.

5.4. Ristiriitadiskurssi

Ristiriitadiskurssissa kantaväestö ja turvapaikanhakijat  asetetaan vastakkain.  Ristiriita

on usein taloudellinen, jos koetaan, että turvapaikanhakijoiden auttaminen on jollakin

tavalla suoraan pois kantaväestöltä. Vastakkainasettelu voi tapahtua kuitenkin myös us-

konnon tai kulttuurisen taustan perusteella. Usein taustalla vaikuttaa olevan yleistäviä

ajatuksia eurooppalaisten tai suomalaisten kulttuurisesta ja uskonnollisesta yhtenäisyy-

destä. Herneahon tutkimuksessa nationalistinen diskurssi muistuttaa ristiriitadiskurssia

(ks. Herneaho 2016: 105–123).

Ristiriitadiskurssi on aineistossani verrattain harvinainen. Se aktivoituu Helsingin Sano-
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missa 14 katkelmassa ja Uudessa Suomessa 55 katkelmassa. Osuudet kummankin me-

dian koko aineistosta ovat vastaavasti vain noin 4 % ja 6 %. Ristiriitadiskurssin substan-

tiivien luokkakohtaiset frekvenssit on kuvattu taulukossa 11 ja adjektiivien frekvenssit

taulukossa 12.

TAULUKKO 11. Ristiriitadiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 2 (13,3 %) 6 (10,9 %) 8 (11,4 %)

Rooli 13 (86,7 %) 45 (81,8 %) 58 (82,9 %)

Ryhmä 0 1 (1,8 %) 1 (1,4 %)

Instituutio 0 3 (5,5 %) 3 (4,3 %)

Luonnonilmiö 0 0 0

Tapahtuma 0 0 0

Abstrakti 0 0 0

Yhteensä 15 55 70

Ristiriitadiskurssin substantiivit ovat muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta

henkilöitä ja rooleja. Substantiivien jakauma ei siis erota ristiriitadiskurssia muista dis-

kursseista millään tavalla. Lisäksi substantiivit ovat pääasiassa luokkiensa yleisimpiä jä-

seniä. Rooleissa toistuu kuitenkin usein muslimi. Sitä voi pitää diskurssille ominaisena,

sillä uskonto koetaan teksteissä usein turvapaikanhakijoita ja kantaväestöä erottavaksi

tekijäksi. En kuitenkaan katso senkään itsessään aktivoivan diskurssia.

TAULUKKO 12. Ristiriitadiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 1 (5,3 %) 1 (4,2 %)

Lokaalinen 0 2 (10,5 %) 2 (8,3 %)

Statuaalinen 1 (20,0 %) 0 1 (4,2 %)

Mensuraalinen 0 3 (15,8 %) 3 (12,5 %)

Temporaalinen 0 0 0

Komparatiivinen 0 0 0

Possessiivinen 2 (40,0 %) 7 (36,8 %) 9 (37,5 %)

Emotionaalinen 1 (20,0 %) 5 (26,3 %) 6 (25,0 %)

Toiminnallinen 1 (20,0 %) 1 (5,3 %) 2 (8,3 %)

Yhteensä 5 19 24
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Ristiriitadiskurssin adjektiiveista possessiiviset ovat yhdeksällä jäsenellään suurin kate-

goria. Niitä voi pitää diskurssin kannalta relevantteina, sillä ne viittaavat turvapaikanha-

kijoiden kansalaisuuteen, uskontoon tai yhdessä tapauksessa kulttuuriin. Ne kaikki voi-

vat olla osatekijöitä, kun luodaan vastakkainasettelua turvapaikanhakijoiden ja niin sa-

nottujen kantasuomalaisten välille. Myös emotionaalisia adjektiiveja on hieman enem-

män kuin muita. Muut adjektiivit jakautuvat melko tasaisesti reseptiivisiin, lokaalisiin,

statuaalisiin, mensuraalisiin ja toiminnallisiin. En näe niillä olevan erityistä merkitystä

diskurssissa.

Selvien tunnusmerkkien puute turvapaikanhakijoita nimeävissä kielenaineksissa selittyy

osin diskurssin pienellä frekvenssillä. Suurempi tekijä lienee kuitenkin se, että ristiriita-

diskurssin aktivoituminen ei juurikaan riipu siitä, millä tavalla turvapaikanhakija nime-

tään. Oleellista sen sijaan on, että teksteissä esiintyy kaksi ryhmää: me ja muut. Erottava

tekijä voi olla taloudellinen etu, uskonto tai kulttuuri. Joskus riittää se, että turvapaikan-

hakijat eivät ole suomalaisia. Tässä yhteydessä ristiriitadiskurssi voi aktivoitua myös il-

man, että tekstissä eksplisiittisesti mainitaan kahta eri ihmisryhmää, puhumalla esimer-

kiksi kulttuurieroista tai tulijoiden erilaisista taustoista. Seuraavat esimerkit (x1) ja (x2)

käsittelevät koettua ristiriitaa talouden kannalta.

(45) Hallitus joutuu jo nyt leikkaamaan suomalaisten hyvinvointipalveluja, mutta sa-
maan  aikaan  rahaa  laitetaan  lisää  turvapaikanhakijoiden käsittelyyn.
(US0160)

(46) Moni kokee, että oman maan ja kansalaisten ongelmissa on tarpeeksi, ei tänne
enää  kaivata  pakolaisia viemään  osaa  muutenkin  hupenevasta  leivästämme.
(HS0030)

Kummassakin  esimerkissä  turvapaikanhakijoiden  ja  kantaväestön  taloudelliset  edut

näyttäytyvät  vastakkaisina.  Esimerkissä  (45)  kritiikki  kohdistuu  ainakin  näennäisesti

enemmän hallituksen toimiin  kuin turvapaikanhakijoihin.  On kuitenkin kiinnostavaa,

että suomalaisiin kohdistuvat leikkaukset esitetään välttämättöminä mutta turvapaikka-

hakemusten käsittely valintana. Ristiriitadiskurssissa on melko tavallista luoda yhteys

hallituksen leikkauspolitiikan ja turvapaikanhakijoiden välille. Myös esimerkki (46) ra-

kentaa taloudellista vastakkainasettelua. Edellisestä poiketen siinä kuitenkin syylliste-

tään selvemmin turvapaikanhakijoita, sillä heidän väitetään ”vievän” jotain kantaväes-

töltä. Katkelmassa ei eritellä, mitä turvapaikanhakijat tarkalleen vievät, mikä on melko

tyypillistä diskurssissa. Joissakin katkelmissa heidän väitetään vievän muun muassa osa
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kantaväestön työpaikoista tai sosiaaliturvasta. 

Taloudellisten ristiriitojen ohella yleisiä ovat kulttuuriset ja uskonnolliset ristiriidat. Us-

konnosta ja kulttuurista puhuttaessa tässä diskurssissa oletuksena näyttää usein olevan

jonkinlainen suomalainen tai  eurooppalainen yhtenäiskulttuuri.  Esimerkiksi Puuronen

huomauttaa kuitenkin, ettei yksikulttuurista Suomea ole tiettävästi koskaan ollut (Puuro-

nen 2009: 255). Lisäksi kaikkien turvapaikanhakijoiden katsotaan olevan muslimeja ja

eurooppalaisten vastaavasti kristittyjä. Kokemuksia kulttuurisista ja uskonnollisista as-

pekteista havainnollistavat esimerkit (47) ja (48).

(47) Millainen maa meillä on 2050 jos täysin erilaisista kulttuureista tulevien osuus
ylittää syntyvyyden? (US0078)

(48) Kristittyjen ja  muslimien välistä  kamppailua on käyty  Euroopassa tuhannen
vuoden  ajan.  Nyt  tämä  kamppailu  näyttää  kääntyvän  muslimien voitoksi.
(US0397)

Esimerkki (47) on tekstistä, joka spekuloi turvapaikanhakijoiden vaikutusta suomalai-

seen yhteiskuntaan. Pronomini  me viittaa kantaväestöön ja lauseke  erilaisista kulttuu-

reista tulevat turvapaikanhakijoihin. Tekstikatkelmassa verrataan turvapaikanhakijoiden

saapumista syntyvyyteen, eli se vaikuttaa nojaavan oletukseen, että turvapaikanhakijoita

saapuisi jatkuvasti vähintään samalla tahdilla kuin syksyllä 2015. Esimerkki (48) ei ensi

silmäyksellä vaikuta käsittelevän turvapaikanhakijoita lainkaan. Muslimeilla katkelmas-

sa kuitenkin mitä ilmeisimmin viitataan ainakin osaksi turvapaikanhakijoihin. Heidät lii-

tetään osaksi jonkinlaista laajempaa historiallista kontekstia. Tekstin perusteella ei ole

aivan selvää, missä ja millä tavalla mainittua kamppailua on käyty. Kummassakin esi-

merkissä turvapaikanhakijoiden kulttuurinen tausta näyttäytyy uhkaavana, ja niissä akti-

voituukin ristiriitadiskurssin lisäksi uhkadiskurssi.

Turvapaikanhakijoiden vertaaminen Karjalan evakoihin on kolmas keskeinen aihe risti-

riitadiskurssissa. Näissä ristiriitana nähdään yleensä vain se, että turvapaikanhakijat ei-

vät ole suomalaisia. Aineistoesimerkit (49) ja (50) edustavat näitä tapauksia.

(49) Karjalaiset eivät kuitenkaan olleet  maahanmuuttajia vaan suomalaisia, oman
maan kansalaisia. (HS0026)

(50) Eli vertaamalla suomalaisia evakkoja näihin eri maiden sodissa pakoonlähte-
neitä ja elintasopakolaisiin. (US0082)

Kumpikin esimerkki, kuten useimmat muutkin evakkoja käsittelevät katkelmat ristiriita-
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diskurssissa, ovat vastauksia muihin kannanottoihin. Esimerkissä (49) kritisoidaan tur-

vapaikanhakijoiden rinnastamista Karjalan evakoihin.  Heidän toiseuttaan korostetaan,

kun taas evakkojen katsotaan olevan suomalaisia. Myös esimerkissä (50) evakkoja kut-

sutaan suomalaisiksi, mutta lisäksi siinä korostetaan turvapaikanhakijoiden kielteisiksi

koettuja puolia. Heitä kutsutaan sodista pakoon lähteneiksi ja elintasopakolaisiksi. Roo-

li elintasopakolainen aktivoi lisäksi oikeutusdiskurssin ja talousdiskurssin.

Ristiriitadiskurssin rajauksen vuoksi suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on siinä pää-

asiassa kielteistä. Aineistossa on kuitenkin myös tapauksia, joissa ristiriita suoraan kiis-

tetään, kuten seuraavissa esimerkeissä (51) ja (52). Kuitenkin näihinkin tapauksiin sisäl-

tyy presuppositio, että joissakin tilanteissa tai joidenkin mielestä etnisten, kulttuuristen

tai uskonnollisten ryhmien välisiä ristiriitoja on. Näidenkin katson siis aktivoivan risti-

riitadiskurssia.

(51) Kaikilla hallituspuolueilla on nyt mahdollisuus tehdä selväksi, että  suomalais-
ten ja pakolaisten auttaminen eivät ole toistensa vaihtoehtoja vaan pohjoismai-
sen oikeusvaltion tehtäviä. (HS0007)

(52) Hoikkalan kanssa piknikillä ollut Hanna Mauro painotti, että tulijoiden erilaiset
kulttuurit ja uskonnot eivät saa olla ongelma, kun kyseessä on hätä. (HS0053)

Esimerkissä (51) kiistetään väite kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden välisestä talou-

dellisesta ristiriidasta, jollaista edustavat aiemmin esimerkit (45) ja (46). Katkelmassa

vedotaan hallituspuolueisiin, ja tulkitsen, että tällä viitataan tarkoitushakuiseen vastak-

kainasetteluun ja turvapaikanhakijoilla politikointiin. Esimerkissä (52) puolestaan tode-

taan, ettei kulttuurinen tausta saa olla auttamisen este. Siinä siis otetaan kantaa esimerk-

kien (47) ja (48) tapaisiin väitteisiin, joissa vieraat kulttuurit esitetään uhkina.

Ristiriitadiskurssissa ei  rakenneta yhtä selkeitä representaatioita kuin kolmessa aiem-

massa diskurssissa. Diskurssi kuitenkin korostaa turvapaikanhakijoiden toiseutta. Heidät

nähdään vastakohtana suomalaisille yleensä joko kulttuurin,  uskonnon tai  etnisyyden

perusteella.

5.5. Auttamisdiskurssi

Auttamisdiskurssissa  käsitellään  turvapaikanhakijoiden  auttamista  sekä  konkreettisin
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toimin että abstraktimmalla tasolla.  Toimien skaala vaihtelee valtiollisista päätöksistä

yksittäisten ihmisten toimintaan. Myös tiettyjä auttamistoimia kritisoivat tekstit aktivoi-

vat  auttamisdiskurssia,  eli  tässäkin diskurssissa on edustettuna sekä myönteinen että

kielteinen kanta. Auttajat ovat lähes poikkeuksetta kantasuomalaisia. Turvapaikanhaki-

jat puolestaan esitetään yleensä passiivisina hyötyjinä.

Auttamisdiskurssi on ainoa aladiskurssi, joka on selvästi yleisempi Helsingin Sanomissa

kuin Uudessa Suomessa. Helsingin Sanomissa se aktivoituu 154 tekstikatkelmassa eli

noin 40 prosentissa aineistosta. Uudessa Suomessa tekstikatkelmia on 121, mikä on suh-

teellisena osuutena noin 14 % aineistosta.

Pääasiassa auttamisdiskurssi aktivoituu muusta kuin nimeämisistä. Taulukossa 13 esite-

tään turvapaikanhakijoihin viittaavien substantiivien jakauma ja taulukossa 14 adjektii-

vien jakauma auttamisdiskurssissa. 

TAULUKKO 13. Auttamisdiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 23 (14,7 %) 22 (17,3 %) 45 (15,9 %)

Rooli 122 (78,2 %) 97 (76,4 %) 219 (77,4 %)

Ryhmä 0 2 (1,6 %) 2 (0,7 %)

Instituutio 7 (4,5 %) 4 (3,1 %) 11 (3,9 %)

Luonnonilmiö 2 (1,3 %) 1 (0,8 %) 3 (1,1 %)

Tapahtuma 1 (0,6 %) 1 (0,8 %) 2 (0,7 %)

Abstrakti 1 (0,6 %) 0 1 (0,4 %)

Yhteensä 156 127 283

Valtaosan  auttamisdiskurssissa  käytetyistä  nimistä  kattaa  rooli-luokan kaksi  yleisintä

edustajaa: turvapaikanhakija ja pakolainen. Yli 90 % diskurssin substantiiveista kuuluu

joko henkilö- tai rooliluokkaan, mikä on tyypillistä useimmille diskursseille. Mitkään

tietyt substantiivit eivät yleensä aktivoi auttamisdiskurssia, eikä se juurikaan erotu muis-

ta diskursseista substantiiviensa perusteella.
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TAULUKKO 14. Auttamisdiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 1 (1,9 %) 1 (1,2 %)

Lokaalinen 7 (23,3 %) 6 (11,3 %) 13 (15,7 %)

Statuaalinen 7 ( 23,3 %) 29 (54,7 %) 36 (43,4 %)

Mensuraalinen 10 (33,3 %) 7 (13,2 %) 17 (20,5 %)

Temporaalinen 0 0 0

Komparatiivinen 0 0 0

Possessiivinen 0 6 (11,3 %) 6 (7,2 %)

Emotionaalinen 0 0 0

Toiminnallinen 6 (20,0 %) 4 (7,5 %) 10 (12,0 %)

Yhteensä 30 53 83

Adjektiiveista auttamisdiskurssissa yleisimpiä ovat statuaaliset. Myös lokaaliset ja men-

suraaliset adjektiivit ovat diskurssissa merkittäviä ryhmiä. Statuaalisissa adjektiiveissa

toistuu usein hädänalainen ja sen lähisynonyymit. Diskurssissa puhutaan paljon hädän-

alaisten auttamisesta, ja se myös aktivoi diskurssin, joskaan adjektiivi hädänalainen yk-

sistään ei. Lokaalisten adjektiivien yleisin edustaja on uusi. Diskurssissa puhutaan muun

muassa uusista tulijoista. Mensuraaliset adjektiivit puolestaan ovat lähinnä turvapaikan-

hakijoiden  ikää  kuvaavia,  kuten  alaikäinen ja  aikuinen.  Ikää  kuvaavien  adjektiivien

osuutta selittää se, että monet teksteissä käsiteltävät auttamistoimet kohdistuvat tiettyi-

hin ikäryhmiin.

Auttamisdiskurssi aktivoituu enimmäkseen verbeistä ja deverbaalisista substantiiveista,

jotka viittaavat auttamistoimiin. Verbi auttaa ja substantiivi auttaminen ovat hyvin ylei-

siä valintoja, mutta monissa teksteissä käsitellään myös spesifisempiä toimia. Esimer-

keissä (53) ja (54) auttamisdiskurssi aktivoituu lekseemeistä auttaa ja auttaminen. Kie-

litoimiston sanakirjan mukaan auttaminen tarkoittaa muun muassa avun tai tuen anta-

mista, jonkun apuna olemista tai avustusta (KS 2022 s.v. auttaa).

(53) Suomen paikka on niiden maiden joukossa, joissa humanitaariset velvoitteet hä-
dänalaisten ihmisten auttamiseksi ovat päivänpolitiikan yläpuolella. (HS0007)

(54) Sen takia  pakolaisia on  ehdottomasti autettava, mutta kun sota kuitenkin jos-
sain vaiheessa loppuu, niin sitten on autettava pakolaiset takaisin koteihinsa ja
autettava vielä sielläkin heitä  palaamaan normaaliin elämään eikä muka  ko-
toutettava vieraisiin maihin ja kulttuureihin. (US0397)
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Esimerkissä  (53)  substantiivilauseke  hädänalaisten  ihmisten  auttaminen aktivoi  sekä

auttamisdiskurssin että  oikeutusdiskurssin. Lauseke on hyvin yleinen auttamisdiskurs-

sissa, ja diskurssi limittyykin paljon juuri oikeutusdiskurssin kanssa. Esimerkissä ei ote-

ta kantaa siihen, millä tavalla turvapaikanhakijoita tulee auttaa, mikä on melko tavallista

tapauksissa, joissa käytetään lekseemejä auttaa ja auttaminen. Yleisellä tasolla auttami-

sesta puhuttaessa keskiössä vaikuttaakin olevan eettinen tai juridinen velvollisuus eivät-

kä niinkään tietyt toimet. Velvollisuutta korostaa esimerkissä (53) substantiivi velvoite,

kun taas esimerkissä (54) käytetään nesessiivirakenteita.

Esimerkissä (54) käytetään auttaa-verbiä kolmesti ja hieman eri tavoin: ensiksi edelli-

sen esimerkin tavoin yleisellä tasolla ja myöhemmin tarkemmin täydennyksillä takaisin

koteihinsa ja  normaaliin elämään.  Auttaa takaisin koteihinsa on sikäli kiinnostava ta-

paus, ettei se välttämättä viittaa auttamiseen yleisesti ymmärretyssä merkityksessä vaan

saattaa esimerkiksi olla myös eufemismi maasta karkottamiselle. Lisäksi auttamisdis-

kurssia katkelmassa aktivoi kotouttaa-verbi, joka merkitsee maahanmuuttajan auttamis-

ta asettumaan uuteen yhteiskuntaan niin, että hän voi omaksua tarvittavia tietoja, taitoja

ja toimintatapoja (KS 2022 s.v. kotouttaa). Kotouttamista kritisoidaan vääränlaisena aut-

tamisena. Adverbi muka antaa ymmärtää, ettei kotouttaminen toimi tai että kyse on to-

dellisuudessa jostain muusta kuin kotouttamisesta. Seuraavissa esimerkeissä (55) ja (56)

yleisellä auttamispuheella näennäisesti pehmennetään jyrkkiä kantoja turvapaikanhaki-

joita kohtaan.

(55) Vainottua tulisi auttaa kaikin keinoin, mutta  on väärä tapa  kutsua maailman
kaikki vainotut tänne! (US0186)

(56) Tarjoaisin lääkkeeksi jo tutuksi käynyttä mantraa  hädänalaisten auttamisesta
lähialueillaan. (US0385)

 

Kummassakin  esimerkissä  puhutaan  turvapaikanhakijoiden  auttamisesta.  Esimerkissä

(55) auttamisdiskurssin aktivoivat verbit auttaa ja kutsua ja esimerkissä (56) puolestaan

substantiivi auttaminen. Kuitenkin näissä piilee vaatimus, että Suomen ei tule ottaa vas-

taan turvapaikanhakijoita tai ainakaan myöntää heille turvapaikkaa. Esimerkki (55) al-

kaa lauseella vainottua tulisi auttaa kaikin keinoin. Konditionaalin käyttö antaa ymmär-

tää, että auttamiselle on jonkinlaisia ehtoja. Virkkeen jälkimmäinen puolisko osoittaa,

ettei alku ole ainakaan täysin vilpitön, sillä jotkin keinot ovat vääriä. Vääräksi keinoksi

mainitaan maailman kaikkien vainottujen kutsuminen Suomeen. Tämä on ilmeisen kär-
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jistetty ja ehkä tahallisen provosoiva näkemys myönteisestä suhtautumisesta turvapai-

kanhakijoihin. Kärjistyksen vuoksi on vaikea sanoa pelkän katkelman perusteella, mitä

siinä tarkalleen vastustetaan. Laajemman kontekstin perusteella kritiikin kohteena vai-

kuttaa olevan turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen kokonaisuudessaan. Lahti toteaa

kärjistysten ja provosoinnin olevan yleistä maahanmuuttokeskustelussa. Lahden tavoin

ajattelen, että on tärkeää tutkia myös sellaista kielenkäyttöä, joka ei välttämättä ole vil-

pitöntä. Kirjoittajien intentioista riippumatta tekstit ovat saatavilla siinä muodossa kuin

ne ovat. (Lahti 2019: 233.)

Auttamisdiskurssissa esiintyy muitakin tapauksia, joissa aluksi näennäisesti suhtaudu-

taan auttamiseen yleisellä tasolla myönteisesti,  mutta kritisoidaan sitten tiettyä,  usein

varsin keskeistä auttamistointa. Tulkitsen niin, että yleisen auttamispuheen tarkoitukse-

na on korostaa, ettei kirjoittaja vastusta kaikkea auttamista tai turvapaikanhakijoita ih-

misinä. Varsinainen sisältö on kuitenkin auttamisen kritiikki. Esimerkissä (56) ehdote-

taan potentiaalisten turvapaikanhakijoiden auttamista lähialueillaan. Tällainen ehdotus

tai vaatimus on verrattain yleinen auttamisdiskurssissa. Tulkitsen, ettei näissä tapauksis-

sa ole niinkään oleellista se, mitä turvapaikanhakijoiden hyväksi tehdään, vaan se, ettei

sitä tehdä Suomessa. Kummankin esimerkin kaltaisia tapauksia voisi pitää auttamispu-

heeksi naamioituna turvapaikanhakijoiden vastustamisena.

Toistaiseksi  auttamisdiskurssi  on aktivoitunut  aineistoesimerkeissä pääasiassa leksee-

meistä auttaa ja auttaminen. Esimerkeissä (57–59) diskurssia aktivoidaan muilla kielen-

aineksilla, ja ne havainnollistavat auttamistoimien ja diskurssin skaalaa.

(57) Huomenna ihmiset ympäri Eurooppaa kokoontuvat  toivottamaan tervetulleiksi
pakolaisia. (US0281)

(58) Pääministeri  Juha Sipilä (kesk)  ilmoittaa luovuttavansa kotinsa Kempeleellä
pakolaisten tilapäisasunnoksi. (HS0006)

(59) Espoo ilmoitti viime viikolla ottavansa aiempaa enemmän alaikäisiä turvapai-
kanhakijoita. (HS0022)

Esimerkissä (57) turvapaikanhakijat toivotetaan  tervetulleiksi. Kielitoimiston sanakirja

määrittelee tervetulleen sellaiseksi, joka otetaan mielihyvin vastaan ja joka on toivottu

tai odotettu (KS 2022 s.v. tervetullut). Tämä ei ehkä edusta auttamista konkreettisimmil-

laan mutta on silti keskeinen osa auttamisdiskurssia. Monissa aineiston teksteissä käsi-

tellään erilaisia tapahtumia,  joissa suomalaiset  tai  eurooppalaiset  osoittavat solidaari-
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suutta turvapaikanhakijoita kohtaan. Esimerkissä (58) käsitellään pääministeri Sipilän

lupausta antaa kotinsa tilapäisasunnoksi turvapaikanhakijoille. Yhtäältä kyseessä on yh-

den ihmisen pieni konkreettinen teko, mutta toisaalta monissa teksteissä kiitellään Sipi-

lää esimerkin näyttämisestä suomalaisille. Toisissa teksteissä häntä taas moititaan vää-

ränlaisen viestin lähettämisestä potentiaalisille turvapaikanhakijoille. Esimerkissä (59)

puhutaan Espoon kaupungin päätöksestä, joka koskee alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Vastaavat viralliset päätökset ovat myös yksi keskeinen osa auttamisdiskurssia.

Esimerkit  (57–59) esittelevät taajaan toistuvia teemoja auttamisdiskurssissa.  Ne eivät

kuitenkaan ole tyhjentävä kuvaus koko diskurssista, sillä sen kirjo on suuri. Auttajina on

yksityishenkilöitä, yhteisöjä, yrityksiä ja päättäviä elimiä, ja auttamisen keinot vaihtele-

vat abstrakteista konkreettisiin. Auttamisdiskurssi ei varsinaisesti luo representaatioita

turvapaikanhakijoista.

5.6. Prosessidiskurssi

Prosessidiskurssissa puhutaan turvapaikanhakijoista turvapaikanhakuprosessin kannalta.

Diskurssi  on  lähellä  auttamisdiskurssia,  ja  joissain  tapauksissa  sitä  voisi  jopa  pitää

auttamisdiskurssin  aladiskurssina.  Prosessidiskurssissa  käsitellään  kuitenkin  muun

muassa myös kielteisen päätöksen saaneiden palauttamista, mikä ei auttamisdiskurssiin

oikein sovi.

Prosessidiskurssi  on kaikista turvapaikanhakijadiskursseista selvästi  pienin.  Helsingin

Sanomissa  se  on  hieman  yleisempi  ja  aktivoituu  33  tekstikatkelmassa  eli  noin  9

prosentissa aineistosta. Uudessa Suomessa diskurssi aktivoituu vain 26 katkelmassa eli

noin  3  prosentissa  aineistosta.  Turvapaikanhakijoihin  viittaavien  substantiivien  ja

adjektiivien jakaumat prosessidiskurssissa on esitetty taulukoissa 15 ja 16.
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TAULUKKO 15. Prosessidiskurssin substantiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Henkilö 6 (16,7 %) 7 (23,3 %) 13 (19,7 %)

Rooli 30 (83,3 %) 23 (76,7 %) 52 (80,3 %)

Ryhmä 0 0 0

Instituutio 0 0 0

Luonnonilmiö 0 0 0

Tapahtuma 0 0 0

Abstrakti 0 0 0

Yhteensä 36 30 66

Prosessidiskurssissa  turvapaikanhakijoihin  viitataan  ainoastaan  henkilö-  ja  rooliluok-

kien substantiiveilla. Jakauman perusteella se ei erotu muista diskursseista. Prosessidis-

kurssissa käytetyissä rooleissa toistuu kuitenkin varsin taajaan hakija, joka on luonnolli-

sesti lyhyempi muoto turvapaikanhakijasta. Muissa diskursseissa se on verrattain harvi-

nainen.

TAULUKKO 16. Prosessidiskurssin adjektiivit luokittain aineistossa.

Helsingin Sanomat Uusi Suomi Yhteensä

Reseptiivinen 0 0 0

Lokaalinen 0 3 (15,8 %) 3 (12,0 %)

Statuaalinen 2 (33,3 %) 8 (42,1 %) 10 (40,0 %)

Mensuraalinen 1 (16,7 %) 0 1 (4,0 %)

Temporaalinen 0 2 (10,5 %) 2 (8,0 %)

Komparatiivinen 0 0 0

Possessiivinen 3 (50,0 %) 2 (10,5 %) 5 (20,0 %)

Emotionaalinen 0 4 (21,1 %) 4 (16,0 %)

Toiminnallinen 0 0 0

Yhteensä 6 19 25

Adjektiiveja prosessidiskurssissa on sen pienen koon vuoksi varsin vähän, ja ne ovat

jakautuneet melko tasaisesti eri luokkiin. Vain reseptiiviset ja toiminnalliset adjektiivit

puuttuvat  kokonaan.  Statuaalisia  sen sijaan on hieman muita  enemmän.  Useimmissa

luokissa  adjektiivien  määrä  vaihtelee  yhdestä  neljään,  eikä  niiden  jakaumasta  ole

mielekästä tehdä johtopäätöksiä. Suuri osa statuaalisista adjektiiveista liittyy kuitenkin
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olennaisesti  turvapaikkaprosessiin.  Niihin  lukeutuu  sellaisia  kuin  kansainvälistä

suojelua saava ja kielteisen päätöksen saanut.

Turvapaikanhakijoiden  nimeäminen  ei  yleensä  aktivoi  prosessidiskurssia,  vaan  se

aktivoituu,  kun puhutaan haku- ja käsittelyprosesseista.  Useinkaan ei  kuitenkaan ole

mahdollista osoittaa tiettyä kielenainesta, joka diskurssin aktivoisi. Tässä aladiskurssissa

ei  juurikaan  ilmaista  mielipiteitä  tai  suhtautumista  turvapaikanhakijoihin  vaan

siteerataan asiantuntijoita  ja lakia.  Prosessidiskurssi  onkin vähemmän arvottava kuin

monet  muut  diskurssit,  eikä  se  rakenna  samalla  tavalla  representaatioita

turvapaikanhakijoista.  Alla  esimerkit  (60–62)  havainnollistavat  prosessidiskurssin  eri

ilmenemismuotoja.

(60) Toki  tähän on olemassa  poikkeuksia,  sillä  viranomaisen mukaan eri  hakijat
priorisoidaan  hakemuksen  käsittelyn osalta  eri  tavalla  riippuen  esimerkiksi
hakijan kansallisuudesta. (US0273)

(61) Kovin vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että turvapaikkamenettelyyn ja
hakijoiden oikeusturvaan kuuluu lain mukaan myös oikeus valittaa Maahan-
muuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen sekä edelleen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen,  mikäli  korkein  hallinto-oikeus  myöntää valitusluvan.
(HS0020)

(62) Artikla 17 toteaa kuitenkin, että "Edellä olevasta 3 artiklan 1 kohdasta poiketen
kukin jäsenvaltio voi päättää käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai kansa-
laisuudettoman henkilön siellä jättämän kansainvälistä suojelua koskevan ha-
kemuksen siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa määriteltyjen perus-
teiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä". (US0234)

Esimerkissä (60)  puhutaan turvapaikanhakijoiden kansallisuuden vaikutuksesta  hake-

musten  käsittelyyn.  Tämä  kokonaisuudessaan  aktivoi  prosessidiskurssin.  Diskurssia

vahvistaa lisäksi se, että katkelmassa viitataan viranomaiseen. Esimerkissä (61) puhu-

taan turvapaikanhakijoiden juridisista oikeuksista. Tässäkin tapauksessa diskurssi akti-

voituu yksittäisiä lekseemejä laajemmasta kokonaisuudesta. Katkelmassa kuitenkin mai-

nitaan  turvapaikkamenettely,  jota voi pitää diskurssia vahvistavana elementtinä.  Sekä

esimerkissä (60) että (61) turvapaikanhakijoihin viitataan  hakijoina, mikä on prosessi-

diskurssissa yleistä. Nähdäkseni myös se vahvistaa näissä tapauksissa diskurssia. Esi-

merkki (62) eroaa hieman aiemmista. Siinä tekstiin tuodaan moniäänisyyttä lainaamalla

Dublin-asetuksena  tunnettua  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetusta  604/2013.

Katson,  että  myös  turvapaikkaprosessiin  liittyvä  lakiteksti  aktivoi  prosessidiskurssin.

Lisäksi katkelmassa on lukuisia diskurssia vahvistavia elementtejä. Ensiksi siinä maini-
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taan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus ja hakemuksen käsittely. Toiseksi turva-

paikanhakijoihin viitataan kolmannen maan kansalaisina ja kansalaisuudettomina hen-

kilöinä, jotka kumpikin ovat tyyliltään virallisempia kuin turvapaikanhakijadiskurssissa

tyypillisesti käytetyt nimet.

Prosessidiskurssissa turvapaikanhakijat esitetään turvapaikkaprosessin osina, mutta vah-

voja representaatioita  heistä  ei  pääasiassa rakenneta.  Toisinaan turvapaikanhakijoihin

kuitenkin  viitataan  yleistävillä  nimityksillä,  kuten  tyypillinen  irakilaishakija.  Tämän

kaltaiset  nimitykset  eivät  ole  nähdäkseni  aivan ongelmattomia,  sillä  yleistäminen on

tyypillistä maahanmuuttovastaisissa teksteissä (ks. esim. Lahti 2019: 149–150).
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6. PÄÄTÄNTÖ

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut turvapaikanhakijadiskursseja syksyn 2015 julkises-

sa keskustelussa. Tutkimukseni teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä toimii kriitti-

nen diskurssianalyysi. Analyysissa olen mukaillut Norman Faircloughin (1998 [1989])

kolmijakoista mallia, joka jakautuu kuvauksen, tulkinnan ja selittämisen vaiheisiin. Lä-

hiluku on ollut keskeinen menetelmä aineistoni tulkinnassa. Aineistoni olen jäsentänyt

taulukkomuotoon ja lisäksi olen hyödyntänyt kvantifiointia.

Aineistoni koostuu turvapaikanhakijoita käsittelevistä Helsingin Sanomien teksteistä ja

Uuden Suomen Puheenvuoro-blogiteksteistä. Kaikki tekstit on julkaistu 7.–13.9.2015.

Tekstejä on kaikkiaan 161. Niistä 54 on Helsingin Sanomista ja 107 Uudesta Suomesta.

Koska aineisto on verrattain laaja, olen keskittynyt tutkimuksessa enimmäkseen ydinai-

neistooni eli niihin tekstikatkelmiin, joissa turvapaikanhakijat mainitaan.

6.1. Tulokset

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, millaisilla kielenaineksilla turvapaikanhakijoita

nimetään ja määritetään Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien teksteissä. Kysymys liit-

tyy erityisesti analyysin kuvauksen vaiheeseen. Turvapaikanhakijoita nimetään aineis-

tossani kaikkiaan 177:llä eri substantiivilla. Kolmannessa pääluvussa olen jakanut subs-

tantiivit  seitsemään semanttiseen ryhmään mukailemalla  Dahlgrenin (1988) luokitus-

mallia. Henkilöt ja roolit viittaavat turvapaikanhakijoihin yksilöllisinä entiteetteinä. Sel-

västi suurin osa aineistoni substantiiveista kuuluu näihin kahteen luokkaan. Kollektiivi-

sia kategorioita ovat ryhmät, instituutiot, luonnonilmiöt, tapahtumat ja abstraktit subs-

tantiivit.

Henkilöluokan substantiivit kuten ihminen ja mies viittaavat yksilöihin luonnollisina en-

titeetteinä. Pääasiassa ne eivät kerro paljoa turvapaikanhakijoista. Roolit kuten pakolai-

nen ja turvapaikanhakija puolestaan viittaavat tarkoitteidensa asemaan yhteiskunnassa.

Rooleja käytetään aineistoni teksteissä hyvin runsaasti ja niillä merkityksellistetään tur-

vapaikanhakijoita monin tavoin. Ryhmät kuten joukko ja väki kuvaavat turvapaikanha-

kijoita  luonnollisina kollektiiveina.  Instituutiosubstantiivit  taas  kuvaavat heitä  yhteis-
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kunnallisina kollektiiveina kuten perhe ja väestö. Luonnonilmiöt kuten pakolaisvirta ja

pakolaistulva viittaavat  turvapaikanhakijoihin kollektiivisilla  luonnonilmiömetaforilla.

Tapahtumasubstantiivit  merkityksellistävät  tarkoitteensa  kollektiivisiksi  tapahtumiksi.

Erityisen yleinen substantiivi on kansainvaellus. Abstraktit substantiivit ovat verrattain

sekalainen luokka,  joka koostuu määrää ilmaisevista  substantiiveista  kuten  pakolais-

määrä ja toisaalta käsitteistä kuten työvoima.

Aineistossani turvapaikanhakijoita määritetään 281:llä eri adjektiivilla. Adjektiivien luo-

kittelussa olen mukaillut Leppäjärven ja Jämsän (1976) mallia ja olen esittänyt luokituk-

sen neljännessä pääluvussa.  Adjektiivit  jakautuvat reseptiivisiin,  lokaalisiin, statuaali-

siin, mensuraalisiin, temporaalisiin, komparatiivisiin, possessiivisiin, emotionaalisiin ja

toiminnallisiin. Reseptiiviset, lokaaliset, statuaaliset, mensuraaliset ja toiminnalliset ad-

jektiivit jakautuvat edelleen fyysisiin ja psyykkisiin.

Reseptiiviset adjektiivit kuten kurja ja tyylikäs kuvaavat aistein havaittavia ominaisuuk-

sia. Aineistoni teksteissä niitä käytetään vain vähän.  Lokaaliset adjektiivit ilmaisevat

pääsanansa tarkoitteen paikkaa tilassa tai  ordinaalista asemaa. Lokaalisia adjektiiveja

ovat muun muassa  Suomeen tuleva ja  uusi.  Statuaaliset adjektiivit kuten  hukkunut ja

hädänalainen kuvaavat turvapaikanhakijoiden fyysistä tai henkistä tilaa. Mensuraaliset

adjektiivit kuten nuori ja halpa ilmaisevat jonkinlaista mitattavaa ominaisuutta. Tempo-

raaliset adjektiivit kuten nykyinen ja eilen tullut ilmaisevat ajallista ulottuvuutta. Niitä

käytetään aineistossani vähän. Vähän käytetään myös -lAinen-päätteisiä komparatiivi-

sia adjektiiveja. Niitä ovat muun muassa tällainen ja sellainen. Possessiiviset adjektiivit

kuten syyrialainen ja kristitty ilmaisevat adjektiivin kantasanan ja pääsanan yhteenkuu-

luvuutta. Tässä tutkimuksessa ne tyypillisesti viittaavat etniseen tai uskonnolliseen taus-

taan. Emotionaaliset adjektiivit kuten todellinen ja kutsumaton välittävät suhtautumista

pääsanan tarkoitteeseen.  Toiminnallisten adjektiivien luokka koostuu sellaisista parti-

siipeista, jotka eivät sovi mihinkään muuhun ryhmään. Monet toiminnalliset adjektiivit

kuvaavat liikettä. Näite ovat esimerkiksi pakeneva ja liikkeellä oleva.

Uuden Suomen teksteissä turvapaikanhakijoiden nimeämisessä ja kuvailussa käytetään

monipuolisempaa sanastoa kuin Helsingin Sanomissa. Eri luokkien osuudet eivät mer-

kittävästi poikkea aineistojen välillä, vaan erot ovat luokkien sisällä. Helsingin Sano-

missa käytetään pääasiassa vakiintunutta sanastoa pitkälti määritelmällisessä merkityk-
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sessään. Uudessa Suomessa puolestaan sanasto on innovatiivisempaa ja vakiintuneitakin

termejä käytetään tavanomaista laajemmissa merkityksissä.

Toinen tutkimuskysymykseni oli, millaisia turvapaikanhakijoiden ympärille rakentuvia

merkitysjärjestelmiä Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien teksteistä nousee. Tämä ky-

symys on tutkimuksessani varsin keskeinen ja liittyy selvimmin Faircloughin mallin tul-

kinnan vaiheeseen, joskin se sivuaa myös kuvauksen ja selittämisen vaiheita. Tutkimuk-

seni diskursseja eli merkitysjärjestelmiä olen tarkastellut viidennessä pääluvussa. Ym-

märrän kaikkien aineistoni tekstien edustavan jollakin tavalla turvapaikanhakijadiskurs-

sia yleisellä tasolla. Olen etsinyt aineistostani lähiluvun ja teemoittelun avulla toistuvia

merkitysjärjestelmiä. Sitä kautta olen eristänyt kuusi aladiskurssia, jotka merkityksellis-

tävät turvapaikanhakijoita eri tavalla. Tarkastelemani merkitysjärjestelmät olen nimen-

nyt oikeutus-, talous-, uhka-, ristiriita-, auttamis- ja prosessidiskurssiksi.

Oikeutusdiskurssi arvioi, kenellä on oikeus hakea turvapaikkaa, ketkä ovat todellisia

hädänalaisia  ja  ketkä  huijareita.  Turvapaikanhakijoiden  ikä  ja  sukupuoli  korostuvat

usein siinä. Oikeutusdiskurssi on yleisempi Uuden Suomen aineistossa. Talousdiskurs-

si tarkastelee turvapaikanhakijoita talouden kannalta: heidät nähdään joko taloudellisena

taakkana tai esimerkiksi potentiaalisena työvoimana. Turvapaikanhakijoiden ammatilli-

nen ja koulutuksellinen tausta on usein puheena. Myös talousdiskurssi on hieman ylei-

sempi Uuden Suomen aineistossa.  Uhkadiskurssissa tarkastellaan erilaisia uhkia yh-

teiskunnalle. Turvapaikanhakijat nähdään usein joko hallitsemattomana massana tai ri-

kollisina yksilöinä. Uhkadiskurssi on yleinen kummankin median aineistossa mutta hie-

man yleisempi Uudessa Suomessa.  Ristiriitadiskurssissa turvapaikanhakijat nähdään

yhtenäisenä ryhmänä,  jota  verrataan muihin ryhmiin kuten suomalaisiin  tai  Karjalan

evakoihin.  Ristiriitadiskurssi  aktivoituu useimpia muita  diskursseja  harvemmin kum-

massakin mediassa. Auttamisdiskurssi keskittyy turvapaikanhakijoiden auttajiin ja aut-

tamistoimiin. Turvapaikanhakijoihin itseensä tässä diskurssissa viitataan verrattain neut-

raaleilla termeillä. Auttamisdiskurssi on erittäin yleinen Helsingin Sanomien aineistossa.

Uudessa Suomessa se aktivoituu harvemmin.  Viimeinen aladiskurssi  on  prosessidis-

kurssi, joka määrittää turvapaikanhakijoita osana turvapaikanhakuprosessia. Näkökul-

ma on institutionaalinen. Prosessidiskurssi aktivoituu aineistossani harvoin. Helsingin

Sanomien aineistossa se on hieman yleisempi kuin Uudessa Suomessa.
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Kolmas  ja  viimeinen  tutkimuskysymykseni  oli,  millaisia  valtarakenteita  tutkimistani

merkitysjärjestelmistä nousee. Tämä kysymys koskee Faircloughin analyysimallin kol-

matta vaihetta eli selittämistä. Tähänkin kysymykseen olen vastannut viidennessä päälu-

vussa. Tässä tutkimuksessa diskurssien valta liittyy nähdäkseni erityisesti siihen, että ne

kuvaavat  turvapaikanhakijoita  vain  tietystä  näkökulmasta  ja  siten  vaikuttavat  siihen,

mitä piirteitä korostetaan ja mitä jätetään piiloon. Vakiintunutta ja kyseenalaistamatonta

diskurssia kutsun Jokisen ja Juhilan (1993) tavoin hegemoniseksi. Kaikissa tarkastele-

missani diskursseissa valta ei ole yhtä prominentti osa. Valtarakenteet ovat nähdäkseni

läsnä erityisesti oikeutus-, talous- ja uhkadiskursseissa.

Hegemonisen diskurssin piirteitä olen havainnut oikeutusdiskurssissa. Oikeutusdiskurs-

sissa vallitsee näkemys, että käytännössä kaikki turvapaikanhakijat ovat nuoria miehiä

ja että naiset, lapset ja vanhukset odottavat vuoroaan leireillä Euroopan ulkopuolella.

Vaikka nuoret miehet muodostivatkin suurimman yksittäisen ryhmän vuoden 2015 tur-

vapaikanhakijoista, ei väite pidä paikkaansa. Turvapaikanhakijoiden joukossa oli myös

merkittävä määrä naisia ja lapsia. Oikeutusdiskurssiin sisältyy toinenkin luonnollistu-

nut, yleensä implisiittinen, väite: naisten ja lasten auttaminen on luonnollista ja oikein,

kun taas miesten kuuluisi olla puolustamassa kotimaataan. Yhdessä nämä väitteet teke-

vät Suomeen saapuneista naisista ja lapsista näkymättömiä julkisessa keskustelussa ja

toisaalta johtavat siihen, että miehet nähdään usein varsin kielteisessä valossa.

Talousdiskurssissa turvapaikanhakijat nähdään yksinomaan taloudellisesta näkökulmas-

ta. Heistä puhutaan ajoittain työvoimana ja taloudellisena voimavarana. Useammin hei-

dät kuvataan kuitenkin taloudellisena taakkana: sosiaalipummeina tai kouluttamattomi-

na ja Suomen työmarkkinoille soveltumattomina. Positiivisempi representaatio rakentuu

usein samoista ominaisuuksista kuin oikeutusdiskurssin kielteinen representaatio: nuoret

ja hyväkuntoiset turvapaikanhakijat ovat tervetulleita työmarkkinoille. Talousdiskurssin

voi siis nähdä olevan osittain ristiriidassa oikeutusdiskurssin kanssa. Yleensä se ei kui-

tenkaan vaikuta haastavan oikeutusdiskurssia ja kielteiset representaatiot pikemminkin

tukevat toisiaan.

Uhkadiskurssin  vallanpaikat  liittyvät  niin  ikään  representaatioihin.  Uhkadiskurssissa

turvapaikanhakijat nimetään muita diskursseja useammin kollektiivisilla substantiiveilla

ja erityisesti luonnonilmiösubstantiiveilla. Usein näitä substantiiveja myös määritetään
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adjektiiveilla kuten  hallitsematon ja  paisuva. Koska turvapaikanhakijoiden kollektiivi-

selle merkityksellistämiselle ei aineistossa käytännössä esitetä vaihtoehtoja, voi sitäkin

pitää hegemonisena piirteenä. Yksilötasolla puhuttaessa turvapaikanhakijat puolestaan

representoidaan usein rikollisina tai terroristeina. Myös uhkadiskurssin representaatioi-

den näen tukevan oikeutusdiskurssin representaatioita.

Muissa eristämissäni diskursseissa ei merkityksellistetä turvapaikanhakijoita yhtä sel-

västi. Ristiriitadiskurssi kuvaa heidät usein vastakohtana suomalaisille ja korostaa siten

heidän toiseuttaan. Auttamisdiskurssi puolestaan keskittyy enemmän auttajien represen-

tointiin.  Prosessidiskurssissa  puhutaan  muun  muassa  tyypillisistä  irakilaishakijoista.

Tällaiset yleistävät nimitykset saattavat luoda ja vahvistaa stereotypioita.

6.2. Pohdinta

Kaikki aineistoni tekstit ovat julkisia, enkä näe eettisiä esteitä niiden käyttämiselle tutki-

muksessa. Aineistoni on melko suuri. Nähdäkseni laaja aineisto lisää tutkimuksen luo-

tettavuutta. Se antaa kattavan kuvan siitä, millaiset diskurssit ja merkityksellistämisen

tavat ovat yleisiä. Toisaalta kuitenkin pro gradu -tutkielman laajuuden vuoksi olen jou-

tunut jättämään monia kiinnostavia mutta harvinaisempia ilmiöitä tutkimuksen ulkopuo-

lelle.  Tutkimuksessani  olen  keskittynyt  pääasiassa  turvapaikanhakijoihin  viittaaviin

substantiiveihin ja adjektiiveihin. Usein tarkastelemani diskurssit kuitenkin aktivoituvat

muista  kielenaineksista.  Pienempi aineisto taas  mahdollistaisi  diskurssien monipuoli-

semman tarkastelun mutta ei ehkä antaisi yhtä hyvää yleiskuvaa.

Kriittinen diskurssianalyysi ja Faircloughin analyysimalli soveltuivat nähdäkseni hyvin

tähän tutkimukseen. Selittämisen vaihe jäi kuitenkin mielestäni ohueksi. Sitä olisi voi-

nut syventää ainakin ideologioiden suuntaan. Kuitenkin pro gradu -tutkielman laajuus ja

käytettävissä oleva aika muodostuivat rajoittaviksi tekijöiksi.

Käyttämäni adjektiivien ja substantiivien luokittelumallit soveltuvat aineistooni uskoak-

seni paremmin kuin VISK:in luokitukset. Täydellisiä ne eivät kuitenkaan ole. Substan-

tiiveista suurin osa päätyi kahteen yksilölliseen kategoriaan, kun taas neljään kollektiivi-

seen luokkaan sisältöä kertyi vain vähän. Roolisubstantiivit olisi ehkä voinut jakaa vielä
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alaluokkiin ja toisaalta kollektiivisia luokkia olisi voinut yhdistää toisiinsa. Adjektiivien

luokittelua puolestaan hankaloitti se, että Leppäjärvi ja Jämsä (1976) kuvailevat luokit-

telumalliaan hämmästyttävän niukkasanaisesti.

Kriittinen diskurssianalyysi nojaa aina tutkijan omiin tulkintoihin. Myös käyttämäni se-

manttiset luokitusmallit ovat jossain määrin subjektiivisia. Siksi olen pyrkinyt tässä tut-

kielmassa esittämään luokitukseni ja tulkintani mahdollisimman läpinäkyvästi. Nähdäk-

seni tämäkin lisää tutkimuksen luotettavuutta. Se myös mahdollistaa tulosten hyödyntä-

misen myöhemmissä vertailevissa tutkimuksissa.

Vaikka vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanne oli  hetkellinen ja ohimenevä ilmiö,  on

Venäjän 24.2.2022 alkanut hyökkäys Ukrainaan osoittanut jälleen, että pakolaiset ja tur-

vapaikanhakijat ovat toistuvasti ajankohtainen aihe. Suomessa yleinen asenneilmapiiri

Ukrainan sotaa pakenevia kohtaan vaikuttaa olevan merkittävästi myötämielisempi kuin

se on ollut ja on edelleen vuoden 2015 turvapaikanhakijoita kohtaan. Ehkä taustalla on

tarkempi uutisointi ja sitä kautta laajempi ymmärrys Ukrainan tilanteesta kuin Lähi-idän

konflikteista tai mahdollisesti oletus ukrainalaisten ja suomalaisten kulttuurien saman-

kaltaisuudesta.  Toki syy voi olla myös yksinkertaisesti ihonvärissä. Joka tapauksessa

tämä tarjoaa mielestäni kiinnostavan mahdollisuuden vertailevalle tutkimukselle tule-

vaisuudessa.
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LIITE 1. Esimerkki Helsingin Sanomien aineiston analyysitaulukosta.



LIITE 2. Esimerkki Uuden Suomen aineiston analyysitaulukosta.



LIITE 3. Helsingin Sanomien aineiston tekstit.

Koodi Otsikko Julkaistu

HS0001 Turvapaikanhakijoita siirretään Helsingistä Joutsenoon ja 
Lammille

7.9.2015

HS0002 Juha Sipilä näyttää hyvää esimerkkiä 7.9.2015

HS0003 Moni suomalainenkin tarvitsee apua 7.9.2015

HS0004 Vastaanottokeskusten perustaminen ei yksin riitä 7.9.2015

HS0005 Turvapaikanhakijat tulee sijoittaa ripeästi 7.9.2015

HS0006 Inhimillisyyttä myös hallituksen päätöksiin 7.9.2015

HS0007 Suomen pitää antaa hädänalaisille turvaa 8.9.2015

HS0008 Soini joutuu elämään Sipilän esimerkin kanssa 8.9.2015

HS0009 Vantaa avaa ovensa turvapaikanhakijoille 8.9.2015

HS0010 Turvapaikanhakijoita on ennätysmäärä 8.9.2015

HS0011 Turvapaikkapuhuttelujen tahtia tehostetaan 8.9.2015

HS0012 Suomeen saattaa tulla vielä tuhansia Etelä-Euroopasta 8.9.2015

HS0013 Lisää salaisia turvakoteja ja avointa toimintaa 8.9.2015

HS0014 Pakolaislapsia voisi ottaa suomalaisiin perheisiin 8.9.2015

HS0015 Kuinka lyhyt on ihmisen muisti? 8.9.2015

HS0016 Ratkaisuja tulee etsiä syihin, ei seurauksiin 8.9.2015

HS0017 Ilmastopakolaisuuden kasvuun on varauduttava 8.9.2015

HS0018 Onko suomen kielen oppiminen välttämätöntä? 8.9.2015

HS0019 Pakolaisvirtaan ei ole loppua ilman ratkaisua Syyrian sotaan 9.9.2015

HS0020 Turvapaikkahakemuksiin ja valituksiin pitää varautua 9.9.2015

HS0021 Turvapaikanhakijoiden ruuhka työllistää poliisia 9.9.2015

HS0022 Espoo empii aikuisten vastaanottokeskusta 9.9.2015

HS0023 Kiander: Maahanmuutto voisi puolittaa Suomen 
kestävyysvajeen

9.9.2015

HS0024 Tilanne Euroopan rajoilla herättää ilmastouhkiin 9.9.2015

HS0025 Paavi puhui vankkaa asiaa 9.9.2015

HS0026 Karjalaisevakot olivat suomalaisia 9.9.2015

HS0027 Suomen vaikeudet selvitettävä yhteisvoimin 9.9.2015

HS0028 Kempele mielessäin 9.9.2015

HS0029 Kovaa peliä kaksilla korteilla 10.9.2015

HS0030 Oletko meitä vai niitä? Välimuotoja ei sallita 10.9.2015

HS0031 Maahanmuutosta tulee budjettiin suurlasku 10.9.2015

HS0032 Kiusatut evakot ovat pysyneet vaiti 10.9.2015

HS0033 Helsingin tyhjiä päiväkoteja ei ole harkittu pakolaisille 10.9.2015



HS0034 Suomi on leimautunut liiaksi itään pakolaiskriisissä 11.9.2015

HS0035 Pakomatkan välipysäkki Tukholmassa 11.9.2015

HS0036 Kukaan ei halunnut jäädä Haaparantaan 11.9.2015

HS0037 Saksa, Tanska ja Ruotsi, mikä ei kuulu joukkoon? 11.9.2015

HS0038 Orpo haluaa selvityksen Ruotsin junayhtiö SJ:n 
pakolaiskuljetuksista

11.9.2015

HS0039 Yrityksille velvoite työllistää maahanmuuttajia 11.9.2015

HS0040 Pakko on huono konsultti 12.9.2015

HS0041 Perjantaina häät, tiistaina käännytys 12.9.2015

HS0042 Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva voi heikentyä 12.9.2015

HS0043 Jo puolet tulijoista on väliaikaismajoituksissa 12.9.2015

HS0044 Siemensin entisiä tiloja tarjotaan pakolaisille 12.9.2015

HS0045 Kansalaispiknikille odotetaan tuhansia 12.9.2015

HS0046 Perhe on pakolaisnuorelle paras sijoituspaikka 12.9.2015

HS0047 Hallitus ei kaadu turvapaikanhakijoihin 13.9.2015

HS0048 Suomesta palannut Zuber ei taivu Isisin edessä 13.9.2015

HS0049 Lähi-Idän ja Euroopan symbioosi 13.9.2015

HS0050 Sosiaaliturvan hetkennys saattaa olla lainvastainen 13.9.2015

HS0051 Maahanmuutosta tuli myös sukupuolten sota 13.9.2015

HS0052 Turvapaikanhakijoita työväentaloihin 13.9.2015

HS0053 Ihmisarvon tärkeyttä painotettiin piknikillä 13.9.2015

HS0054 Tekisi mieli käyttää kovaa kieltä 13.9.2015
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