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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Keskiviikkoiltana 17.8.2022 Suomen istuva pääministeri Sanna Marin päätyi lehtien ot-

sikoihin, kun Iltalehti julkaisi sosiaalisessa mediassa levinnyttä videomateriaalia Ma-

rinista juhlimassa. Uutinen videomateriaalista levisi nopeasti myös muihin medioihin 

sekä sosiaalisen median keskusteluihin herättäen laajaa huomiota ja jopa epäilyksiä mah-

dollisesta huumausaineiden käytöstä seurueessa. Tilannetta selvittääkseen Marin järjesti 

perjantaina 19.8.2022 tiedotustilaisuuden, jossa hän vastasi esitettyihin huume-epäilyihin 

sekä muihin toimittajien kysymyksiin aiheesta. Kandidaatintutkielmassani tutkin, millai-

sia kielellisiä valintoja Marin ja toimittajat tiedotustilaisuudessa tekevät ja millaisia dis-

kursseja eli vakiintuneita puhumisen tapoja nämä valinnat aktivoivat. 

 

Marin-kohu on saanut mittavaa mediahuomiota ja herättänyt kiinnostusta myös Suomen 

ulkopuolella. Lukuisat ulkomaiset mediat, kuten brittiläinen BBC ja saksalainen Berliner 

Zeitung, ovat uutisoineet Marinin juhlimisesta ja sen aiheuttamasta kohusta Suomessa. 

(Töyrylä & Sulasma, Yle 18.8.2022.) Lisäksi monet julkisuuden henkilöt, esimerkiksi 

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hilary Clinton ja laulaja Joan Baez, ovat osoittaneet 

sosiaalisessa mediassa tukensa Marinille (Aittokoski, HS 30.8.2022). Kandidaatintutkiel-

mani johdannon kirjoitushetkellä alkusyksyllä 2022 keskustelu ja uutisointi aiheen ym-

pärillä on edelleen aktiivista, mikä kertoo kohun saamista poikkeuksellisen suurista mit-

tasuhteista sekä asian yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksenani on selvittää kriittisen diskurssianalyysin 

menetelmin, millaisia diskursseja ja toisaalta mahdollisia vastadiskursseja (engl. counter-

discourse) Marinin ja toimittajien välisessä vuoropuhelussa aktivoituu. Varsinaisia tutki-

muskysymyksiä on kaksi:  

1. Millaisia diskursseja pääministeri Sanna Marinin tiedotustilaisuudessa käy-

dyssä vuoropuhelussa aktivoituu? 

2. Millaiset kielelliset valinnat näitä diskursseja aktivoivat? 

 

Aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä, sillä kielenkäyttö on merkittävä val-

lankäytön väline niin median edustajien kuin politikkojenkin näkökulmasta. Sekä toimit-

tajien että Marinin tekemät kielelliset valinnat ovat aktiivisia toimia, jotka pitävät 
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sisällään maallikoille normaalioloissa näkymättömiä merkityksiä, ideologioita ja niiden 

taustalla vaikuttavia valtasuhteita. Näillä usein näkymättömiksi jäävillä seikoilla on kui-

tenkin suuri vaikutus yhteiskuntaan, kuten esimerkiksi siihen, miten kansalaiset ajattele-

vat ja äänestävät. (Fairclough 1997: 75.) 

 

 

1.2. Aineisto ja aiempi tutkimus 

 

Kandidaatintutkielmani aineisto on julkinen videotallenne Sanna Marinin järjestämästä 

tiedotustilaisuudesta. Tiedotustilaisuus on järjestetty ja taltioitu Marinin virka-asunnon 

Kesärannan pihalla perjantaina 19.8.2022 kello 16, eli hieman alle kaksi vuorokautta ko-

hun alkamisen jälkeen. Tallenteella ovat äänessä Marin, hänen avustajansa sekä tiedotus-

välineiden edustajat. Hyödynnän aineistona koko tallennetta, jonka kesto on 39 minuuttia 

ja 20 sekuntia. Olen tarkastellut tallennetta Nelonen Median Ruutu-suoratoistopalvelusta, 

jossa tallenne on katsottavissa ilmaiseksi. Tallenne on julkaistu Ruudussa 19.8.2022. 

 

Tiedotustilaisuus alkaa Marinin noin minuutin kestävällä puheenvuorolla, jossa hän ker-

too pitävänsä mediassa häntä kohtaan esitettyjä syytöksiä erittäin raskaina ja painavina. 

Hän kertoo myös käyneensä huumausainetestissä paitsi oman oikeusturvansa vuoksi 

myös vastatakseen häntä kohtaan esitettyihin epäilyihin. Aloituspuheenvuoronsa jälkeen 

Marin antaa puheenvuoron avustajalleen, joka jakaa puheenvuoroja tiedotusvälineiden 

edustajille kysymysten esittämistä varten. 

 

Aineistoni on siis videotallenne, jonka olen litteroinut Liisa-Maria Lehdon (2018: 41–42) 

väitöskirjassaan käyttämää karkeistettua litterointimenetelmää mukaillen. Valitsin kar-

keistetun, eli vain analyysini kannalta merkitykselliset piirteet huomioivan litterointime-

netelmän, sillä yksityiskohtainen litterointi esimerkiksi murrepiirteiden osalta ei ole tä-

män tutkimuksen aiheen kannalta olennaista. Kandidaatintutkielman rajallisen laajuuden 

vuoksi olen myös rajannut multimodaalisten piirteiden käsittelyn pois, eli olen jo litte-

rointivaiheessa kiinnittänyt huomioni ainoastaan puheenvuorojen kielellisiin valintoihin 

ja sisältöihin. Karkeistettuun litteraattiin olen merkinnyt puhujan, tauot puheessa, empi-

misääntelyt, maiskautukset, sisäänhengitykset, kesken jäävät sanat sekä puheenvuorojen 

osat, joista en ole saanut varmuudella selvää. Erityisesti toimittajien puheenvuoroissa on 

muutamia epäselvästi kuuluvia osia, sillä äänenlaadusta päätellen toimittajilla ei ollut 
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omia mikrofoneja toisin kuin Marinilla ja hänen avustajallaan. En ole jättänyt litterointi-

merkkejä näkyviin tutkielmassani myöhemmin esiteltäviin aineistoesimerkkeihin pitääk-

seni esimerkit tiiviinä ja helppolukuisina. Aineistossa on myös yhdestä kysymyksestä ja 

vastauksesta koostuva englanninkielinen osuus. Tämäkin osuus on litteroitu, mutta olen 

jättänyt sen analysoinnin ulkopuolelle, sillä tutkimukseni käsittelee vain suomen kieltä. 

 

Kandidaatintutkielmani tuo kielitieteellisen tutkimuksen kentälle uutta tietoa, sillä Marin-

kohusta on vasta vähän aikaa, eikä aiheesta näin ollen ole vielä ehditty tehdä aiempia 

tutkimuksia. Diskurssianalyysejä muista yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista on kui-

tenkin tehty paljon. Esimerkiksi Anu Matarma on kandidaatintutkielmassaan vuonna 

2018 tehnyt diskurssianalyysin median puheesta korkeakoulutettujen työllistymisestä ja 

työttömyydestä Helsingin Sanomien uutisteksteissä. Marju Kyllönen Oulun yliopistosta 

on puolestaan vuonna 2016 tehnyt pro gradu -tutkielmassaan vertailevan diskurssianalyy-

sin maahanmuutosta Helsingin Sanomien Kotimaa-palstalla vuosina 2009 ja 2012. 

 

Poliitikkoa diskurssianalyysin keinoin on tutkinut aiemmin esimerkiksi Susanna Stranius, 

joka on vuonna 2014 julkaistussa kandidaatintutkielmassaan tutkinut kansanedustaja 

Teuvo Hakkaraisen julkisuuskuvan muodostumista maakuntalehti Keskisuomalaisessa 

vuosina 2011–2013. Pääministeri Sanna Mariniin liittyvää kielitieteellistä tutkimusta on 

puolestaan aiemmin tehnyt Anna-Kaisa Koskelo Jyväskylän yliopistosta. 2020 valmistu-

neessa pro gradu -tutkielmassaan Koskelo otti diskurssintutkimuksen menetelmin selvää, 

millä tavalla Marinin hallituksessa keskustellaan Twitterissä. Koskelon tutkielmassa pää-

diskursseiksi nousivat sukupuolta kuvaavat diskurssit, ikädiskurssi, tasa-arvodiskurssi 

sekä ammattitaitodiskurssi. Sukupuolta kuvaavien diskurssien alakategorioiksi Koskelo 

oli nimennyt tytöttelydiskurssin, naiset suunnannäyttäjinä -diskurssin sekä sukupuolten 

vastakkainasettelu -diskurssin. Twitter-keskusteluista koostuva aineisto on hyvin erilai-

nen kuin oma aineistoni, joten tutkielmassani aktivoituvat diskurssit poikkeavat Koskelon 

tutkimustuloksista. Koska tutkielmamme koskettavat kuitenkin samaa poliitikkoa, palaan 

tutkielmani päätännössä Koskelon tutkielmaan ja vertailen hieman tutkimustemme tulok-

sia toisiinsa. Kandidaatintutkielman sivumäärän rajallisuuden vuoksi vertailen tutkiel-

mani tuloksia aiemmista tutkimuksista ainoastaan Koskeloon. Valitsin vertailukohteeksi 

juuri Koskelon tutkielman, sillä hänen tutkielmansa on tuorein ja hänen aiheensa on lä-

himpänä omaani. Pro gradu -tutkielma on myös sisällöltään laajempi kuin esimerkiksi 

Straniuksen Hakkaraista käsittelyt kandidaatintutkielma.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

2.1. Teoreettinen viitekehys 

 

Tämän tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi olen valinnut Norman Faircloughin, 

Michael Foucaultin ja Jürgen Habermasin kielitieteellisiin teorioihin pohjautuvan kriitti-

sen diskurssianalyysin (Fairclough 1989: 12–13). Kriittinen diskurssianalyysi on yksi dis-

kurssianalyysin muoto, joka perustuu ajatukselle kielestä sosiaalisena toimintana ja to-

dellisuutta rakentavana resurssina, jota voidaan käyttää eri tavoin (Fairclough 1989: 22, 

Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14, 22). Kriittisessä diskurssianalyysissä lähdetään liik-

keelle ajatuksesta, että kielenkäyttö on sosiaalinen prosessi, joka rakentaa sosiaalista to-

dellisuutta eli sosiaalisia identiteettejä ja suhteita sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä (Fair-

clough 1997: 76). Kielenkäyttö nähdään siis erottamattomana osana yhteiskuntaa sekä 

merkittävänä ja kiinteänä osana vallankäyttöä ja vallan havittelua yhteiskunnassa (Fair-

clough 1989: 17, 22). Diskurssintutkija on kiinnostunut tästä asetelmasta ja tutkii tätä 

kielenkäytön, yhteiskunnan ja yhteiskunnallisen tilanteen välistä suhdetta (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 14). 

 

Kriittisessä diskurssianalyysissä on olennaista huomioida, että kielenkäyttö on aina tilan-

teista ja kaksisuuntaista. Kielenkäyttö siis rakentaa sosiaalista todellisuutta, mutta toi-

saalta myös vallitseva sosiaalinen todellisuus ja konteksti vaikuttavat siihen, miten ja mil-

laista kieltä tilanteessa käytetään tai voidaan käyttää. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 15.) 

Koska kaikenlainen kielenkäyttö osaltaan rakentaa sosiaalista todellisuutta, median edus-

tajien ja politikkojen kielenkäytön valintoja tutkimalla voidaan paljastaa, millaisia sosi-

aalisia identiteettejä, suhteita ja tieto- ja uskomusjärjestelmiä puheenvuoroilla tietoisesti 

tai tiedostamatta ylläpidetään tai toisaalta uudistetaan ja muokataan (Fairclough 1997: 

76). Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarkastella kielenkäyttäjiä informant-

teina tai varsinaisesti yrittää paljastaa aineiston kielenkäyttäjien henkilökohtaisia ajatuk-

sia tai asenteita. Sen sijaan tavoitteena on ottaa selvää siitä, miten puhujat tai kirjoittajat 

tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Tarkastelun kohteeksi nostetaan siis ne 

tavat, joilla toimijat, eli tässä tutkielmassa toimittajat ja pääministeri Marin, kuvaavat asi-

antiloja ja nimeävät niille syitä. (Suoninen 2016: 231–232.)  
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Diskurssintutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja sitä harjoitetaan useilla eri tieteen-

aloilla, joten diskurssintutkimuksen tärkeille käsitteille ei ole muodostunut tarkkoja, va-

kiintuneita selityksiä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 27). Lingvistit viittaavat diskurssin 

käsitteellä yleensä puhutun tai kirjoitetun kielen käyttöön, eli teksteihin sosiaalisessa ja 

yhteiskunnallisessa kontekstissa, mutta käsitteellä voidaan tarkoittaa myös muunlaista 

merkityksen tuottamista, esimerkiksi sanatonta viestintää kuten kuvia tai eleitä konteks-

teissaan (Fairclough 1997: 75). Diskurssintutkimus ei siis ole pelkkää tekstien tarkaste-

lua, vaan yhteiskunnan rakenteiden ja valtasuhteiden ylläpitämisen tai vastustamisen tar-

kastelua tekstien avulla sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa (Pynnönen 2013: 

28). 

 

Tässä tutkielmassa määrittelen diskurssin Saviniemeä (2015: 26) mukaillen vakiintu-

neeksi puhetavaksi ja merkitysjärjestelmäksi, joilla rakennetaan sosiaalista todellisuutta. 

Käytän myös samaa linjausta kuin Saviniemi (2015: 87) väitöskirjassaan, eli katson, että 

tutkimukseni aineisto koostuu teksteistä ja analyysini tulokset ovat diskursseja. Tässä 

työssä teksti viittaa siis puhutusta kielestä muodostuvaan aineistoon, joka sisältää merki-

tystä tuottavia diskursseja. 

 

 

2.2. Tutkimusmenetelmä 

 

Kriittinen diskurssianalyysi on kvalitatiivista tutkimusta, eli sen tarkoitus on kuvata mo-

nipuolisesti tutkittavan ilmiön laatua: avata niitä ideologioita, normeja, valtasuhteita, 

asenteita ja odotuksia, joita kielelliset valinnat sisäänsä kätkevät. Moninaisen luonteensa 

vuoksi diskurssintutkimuksessa ei kuitenkaan ole käytössä mitään yksiselitteistä tutki-

musmenetelmää, vaan menetelmä on valittava tapauskohtaisesti. (Pietikäinen & Mänty-

nen 2019: 240, 248.) Tässä tutkielmassa olen valinnut tutkimusmenetelmäkseni kriittisen 

diskurssianalyysin nojaten ajatukseen siitä, että kriittinen diskurssianalyysi voidaan 

nähdä sekä teoreettisena viitekehyksenä että tutkimusmenetelmänä (Pietikäinen & Män-

tynen 2019: 268). Menetelmänä käytän Norman Faircloughin (1989: 109–112) esittele-

mää kriittisen diskurssianalyysin tutkimusmallia. 

 

Kuten Saviniemi (2015: 88) väitöskirjassaan, kiinnitän analyysissa huomioni erityisesti 

merkitysten sosiaaliseen ulottuvuuteen. Koska tutkielmani tavoitteena on havaita 
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aineistossa aktivoituvia diskursseja ja liittää niitä yhteiskunnalliseen kontekstiin, sopii 

tutkimusmenetelmäksi luonteeltaan kvalitatiivinen ja sosiaalisia lähtökohtia painottava 

kriittinen diskurssianalyysi (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 240). Tutkimusmetodini on 

aineistolähtöinen, eli en ole ennen aineiston analysoinnin aloittamista tehnyt hypoteesia 

siitä, millaisia diskursseja aineistossa esiintyy. 

 

Menetelmällisesti hyödynnän Faircloughin (1989: 109–112) kriittistä diskurssianalyysiä 

varten kehittelemää tekstin analysoinnin kolmijakoa, jossa aineistoa tutkitaan sanaston, 

kieliopin ja tekstin kokonaisrakenteen kannalta. Kandidaatintutkielman sivumäärän rajal-

lisuuden sekä aineistoni vuorovaikutuksellisen rakenteen vuoksi olen kuitenkin keskitty-

nyt vain kahteen ensimmäiseen, eli sanasto- ja kielioppivalintojen tutkimiseen. Kieliopil-

lisista piirteistä olen kiinnittänyt huomioni pääasiassa verbien pääluokka- ja modusvalin-

toihin, kieltomuotoihin, persoonapronominivalintoihin sekä modaalisuutta ilmaiseviin 

lausumiin, sillä ne kertovat paljon puhujan suhtautumisesta aiheeseen (VISK 2008 § 

1551). Moduksista olen keskittynyt tarkastelemaan aineistossa tiheästi esiintyviä kondi-

tionaali- ja indikatiivimuotoja niiden modaalisten ominaisuuksien vuoksi (VISK 2008 § 

1590). Sanavalinnoissa olen keskittynyt aineistossa toistuviin ja diskursseja aktivoiviin 

substantiiveihin, adjektiiveihin, adverbeihin sekä verbeihin. 

 

Menetelmällisesti nojaan myös toiseen Faircloughin esittelemään kriittisen diskurssiana-

lyysin tutkimusmalliin. Fairclough (1989: 25–26) on kehitellyt diskurssintutkimuksen 

mallin, joka jakautuu kolmeen osaan: tekstin kuvaukseen, vuorovaikutussuhteiden tulkin-

taan sekä sosiaalisen kontekstin ja vuorovaikutuksen välisen suhteen selittämiseen. Savi-

niemen (2015: 199) tapaan sovellan tutkimuksessani tätä Faircloughin kehittämää ana-

lyysin kolmijakoa. Esittelen ensin aineistoni kuvauksen tasolla, sitten tulkinnan tasolla 

esittelemällä aineistostani nousseet diskurssit ja niitä aktivoivat piirteet ja lopuksi selittä-

misen tasolla, jolloin käsittelen diskursseja kriittisesti ja liitän ne laajempaan sosiaaliseen 

kontekstiin. Etenen analyysissäni siis tekstiä kuvailevalta mikrotasolta ensin tulkitsevam-

malle tasolle ja lopulta makrotasolle, jossa tarkastelen tekemiäni havaintoja kriittisesti. 

Tällä tasolla asetan havainnot vallan ja vaikuttamisen laajempiin viitekehyksiin ja liitän 

ne osaksi laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. (Pynnönen 2013: 33.)  
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2.3. Tutkijan positio 

 

Kriittisessä diskurssianalyysissä tutkija kuvailee ja selittää aktivoituvia diskursseja ai-

neistosta tekemiensä tulkintojen pohjalta. Aineistot tarjoavat aina monenlaisia mahdolli-

suuksia lukea ja tulkita, joten tulkintoja tehdessään tutkija lähestyy tekstiä aina oman tut-

kimuskysymyksensä ja omien tulkintaresurssiensa näkökulmasta. Kriittisessä diskurssi-

analyysissä tutkija myös ikään kuin keskustelee aineistonsa sekä välillisesti myös toisten 

tutkijoiden ja tutkimuksen yleisön kanssa. (Juhila 2016: 411–412.) Tutkimuksen tulokset 

perustuvat tämän vuoropuhelun myötä syntyneeseen analyysiin, joten tutkija on diskurs-

sianalyysissä aktiivinen toimija, eikä hänen osallisuuttaan ole eettistä vähätellä tai yrittää 

häivyttää (Jokinen & Juhila 2016: 103–104). 

 

Juhila (2016: 411–439) on kategorisoinut diskurssintutkijat neljään erilaiseen positioon 

riippuen tutkijan suhteesta tutkimusaineistoon. Näistä kategorioista koen kuuluvani eni-

ten tulkitsijoihin, eli tutkijoihin, jotka nojaavat analyysissään vahvasti aineistoon. Tulkit-

sijana tarkastelen aineiston kieltä todellisuutta konstruoivana toimintana, mutta huomioin 

myös oman tulkintaresurssini vaikutuksen tekemiini tulkintoihin. Tässä tutkielmassa pi-

dän oman taustani vaikutusta kohtuullisena: en ole poliittisesti aktiivinen eikä minulla ole 

muitakaan aiheeseen liittyviä henkilökohtaisia motiiveja. Tavoittelen siis tutkijana posi-

tiota, jossa esiymmärrykselläni olisi mahdollisimman vähän vaikutusta tulkintaan. Tie-

dostan kuitenkin, että diskurssianalyysissä tutkijan taustat vaikuttavat aina ainakin jonkin 

verran hänen tapaansa tulkita aineistoa, sillä kaikilla meillä on oma yksilöllinen kulttuu-

rinen tausta, jonka valossa teemme tulkintoja. 
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3. AINEISTOSSA AKTIVOITUVAT DISKURSSIT 

 

Tässä luvussa esittelen aineistossani aktivoituneet diskurssit, jotka eristin lähilukemalla 

aineistoni litteraatin useaan kertaan ja värikoodaamalla litteraatista lähiluvun avulla hah-

mottamiani toistuvia kieliopillisia valintoja sekä sanastoon ja nimeämiseen liittyviä piir-

teitä. Kieliopillisista piirteistä merkitsin litteraattiin esimerkiksi kieltomuodot, verbien 

pääluokat ja persoonapronominit. Sanastoon ja nimeämiseen liittyvistä piirteistä merkit-

sin toimintakykyyn, turvallisuuteen, kansalaisiin, mediaan ja muihin asiantuntijoihin liit-

tyviä sanavalintoja. Sanavalintojen yhteyteen merkitsin myös sanaluokan. 

 

Lähiluvun ja värikoodaamisen avulla tekemieni havaintojen perusteella erotin aineistosta 

ensin kahdeksan vakiintunutta puhumisen tapaa eli diskurssia. Havaintojeni perusteella 

jaoin diskurssit vielä kolmeen päädiskurssiryhmään niissä esiintyvän aktiivisen toimijan 

mukaan. Nämä toimijuuteen perustuvat kokonaisuudet ovat pääministeri-instituutiodis-

kurssi, kansalaisdiskurssi sekä mediadiskurssi. Määrällisesti eniten näistä ryhmistä on 

esillä pääministeri-instituutiodiskurssi, joka pitää sisällään neljä aladiskurssia: toiminta-

kyky-, turvallisuus-, organisaatio- sekä ajankäyttödiskurssin. Toinen pääryhmistä, kansa-

laisdiskurssi, jakautuu kansalaisten huoli -diskurssiin ja demokratiadiskurssiin. Viimei-

nen pääryhmä, mediadiskurssi, jakautuu personifikaatio- ja yksityisyysdiskurssiin. Perus-

telen tekemääni jakoa sekä myöhempiä väitteitäni pääasiassa aineistoesimerkkien avulla. 

Aineistoni on puhuttua, luonnollista kieltä, jota en ole korjannut yleiskieliseen muotoon 

esimerkkien autenttisuuden säilyttääkseni. Tämän takia aineistoesimerkit ovat rakenteel-

taan toisinaan kielioppisääntöjen ja -normien vastaisia sekä sisältävät puhekielisiä ilmai-

suja, sanojen toistoa, empimisäänteitä ja takeltelua. 

 

 

3.1. Pääministeri-instituutiodiskurssi 

 

Pääministeri-instituutiodiskurssi aktivoituu, kun aineistossa mainitaan pääministeri tai 

pääministeriys. Sana pääministeri eri muodoissaan esiintyy aineistossa 23 kertaa. Päämi-

nisteristä puhutaan aineistossa kahdella tavalla: joko pääministeri Sanna Marinista hen-

kilönä ja istuvana pääministerinä tai laajemmin pääministeri-instituutiosta. Pääministeri-

instituutiolla viitataan Suomen pääministeriin ja pääministeriyteen ylipäätään riippumatta 

siitä, kuka tehtävää hoitaa. Pääministeri-instituutio pitää sisällään valtavan paljon erilaisia 
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ideologioita, odotuksia, asenteita ja ennakkoajatuksia siitä, millainen pääministerin tulisi 

olla ja miten hänen tulisi toimillaan edustaa Suomen valtiota. Pääministeri-instituutiodis-

kurssissa nämä pääministeriyteen liittyvät näkymättömät asenteet ja ajatukset näyttäyty-

vät Faircloughin mallin (1989: 110–111) mukaisesti sanasto- ja kielioppivalintojen 

kautta. 

 

Pääministeri-instituutiodiskurssissa aineistossa korostuu pääministerin asema vallankäyt-

täjänä ja julkisuuden henkilönä, mutta myös yksityishenkilönä, jolla on oikeus yksityis-

elämään ja vapaa-aikaan. Pääministerin erilaiset roolit näkyvät aineistossa esimerkiksi 

erilaisina nimeämisinä Marinin viitatessa itseensä. Välillä Marin käyttää itsestään ase-

maansa korostavaa nimitystä pääministeri, toisinaan taas abstraktimpaa ilmaisua tällai-

sessa asemassa oleva henkilö tai nimitystä ihminen tai pelkkää persoonapronominia minä 

korostaakseen eri puolia itsestään.  

 

Pääministeri-instituutiodiskurssi on diskursseista laajin ja jakautuu useampaan alaryh-

mään. Pääministeriyden yhteydessä puhutaan pääministerin toimintakyvystä ja turvalli-

suudesta juhlailtana, Suomen valtion johdosta organisaationa sekä pääministerin ajankäy-

tön jakautumisesta. Tutkielmani seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin nämä osit-

tain limittäinkin esiintyvät diskurssit ja niitä aktivoivat kielelliset valinnat. 

 

 

3.1.1. Toimintakykydiskurssi 

 

Ehdottomasti merkittävin aineistosta esiin nouseva, pääministeri-instituutioon liittyvä 

diskurssi on toimintakykydiskurssi. Toimintakykydiskurssissa toimittajat korostavat pää-

ministerin virkaan liittyvää jatkuvaa tarvetta toimintavalmiudelle sekä sen mahdollisen 

heikentymisen aiheuttamia uhkia Suomen valtiolle. Marinin puheenvuoroissa toiminta-

kykydiskurssissa puolestaan korostuu toimintakyvyn säilyminen hyvänä juhlimisesta 

huolimatta sekä valtioneuvoston toimintakyvyn riippumattomuus pelkästä pääministe-

ristä. Toimintakykydiskurssi limittyy usein turvallisuusuhkia käsittelevän turvallisuusdis-

kurssin kanssa, jonka esittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa 3.1.2. 

 

Toimintakykydiskurssi aktivoituu, kun toimittajat tiedustelevat millainen Marinin konk-

reettinen toiminta- ja päätöksentekokyky oli juhlailtana ja sitä seuranneena päivänä. 
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Toimintakykydiskurssi aktivoituu myös silloin, kun Marinilta tiedustellaan hänen henki-

lökohtaista kantaansa siihen, millaisessa toimintakunnossa pääministerin ja muiden kor-

keissa asemissa olevien poliitikkojen tulisi aina vähintään olla. Sanastotasolla toiminta-

kykydiskurssia aktivoivat aineistossa toistuvat substantiivivalinnat kuten alkoholi, päih-

teet, huumeet, bileet ja juhlat sekä sen verbijohdos juhlia. Näihin sanavalintoihin sisältyy 

olettamus niiden toimintakykyä alentavasta vaikutuksesta. Lisäksi viittaukset myöhäisiin 

kellonaikoihin, kuten seuraavaksi esittelemässäni esimerkissä (1), aktivoivat toimintaky-

kydiskurssin, sillä myös niihin sisältyy olettamus heikentyneestä toimintakyvystä. Myös 

aineistossa toistuva, deonttista modaalisuutta ja pakollisuutta ilmaiseva verbivalinta pitää 

aktivoi toimintakykydiskurssia korostaen pääministerin riittävän toimintakyvyn välttä-

mättömyyttä Suomen valtiolle (VISK 2008 § 1551). 

 

(1) – – miten kuvailette teidän toimintakykyänne noina bileiltoina, esimerkiksi 

tämä, – –, joka päättyi silloin noin neljä kolmekymmentä? 

 

(2) Esimerkiksi TP-UTVA voi kriisitilanteissa kokoontua hyvinkin nopeasti ja 

näin kävi esimerkiksi, kun Venäjä hyökkäs Ukrainaan, niin olisitteko olleet 

olleet toimintakykyinen tällaisen kokouksen eteen tullessa? 

 

Edelliset esimerkit ovat kysymyslauseita, joissa toimintakykydiskurssi aktivoituu, kun 

toimittajat tiedustelevat Marinilta hänen konkreettista toimintakykyään juhlailtana ja sitä 

seuranneena aamuna. Kieliopillisesti kiinnostavia piirteitä esimerkeissä ovat verbien 

käyttö sekä kysymysten muotoilu. Esimerkki (1) alkaa kysymyssanalla miten, joten siihen 

odotetaan kuvailevaa, monisanaista vastausta. Esimerkissä (2) on kyseessä -kO-liitteelli-

sellä olla-verbillä aloitettu verbikysymys, jolloin vastaukseksi odotetaan yksiselitteisem-

pää kyllä tai ei -vastausta (VISK 2008 § 1689). Esimerkissä (2) kiinnostavia ovat myös 

verbiliitot: kontekstissaan dynaamista mahdollisuutta ilmaiseva verbiliitto voi kokoontua 

sekä modukseltaan konditionaalissa oleva verbikysymys olisitteko olleet, joka ilmaisee 

menneisyyden asiantilan toteutumatta jäänyttä vaihtoehtoa (VISK 2008 § 1594). Näillä 

kieliopillisilla valinnoilla toimittajat luovat juhlaillasta uhkakuvia, jotka eivät kuitenkaan 

konkreettisesti toteutuneet. 

 

Nimeämisten kannalta merkittävää on myös esimerkissä (2) mainittu Venäjän hyökkäys 

Ukrainaan. Venäjän hyökkäyksen mainitseminen kielentää mahdollisuuden, että Venäjä 

olisi voinut yllättäen hyökätä myös Suomeen Marinin juhlayönä. Esimerkit limittyvät 
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vahvasti turvallisuusdiskurssin kanssa, sillä useissa kysymyksissä toimintakyvyn taso yh-

distetään suoraan turvallisuuteen. 

 

Toimittajat lähestyvät asiaa myös pääministeri-instituution tasolla tiedustelemalla Ma-

rinilta yleisemmin, millainen toimintakyky pääministerin virassa olevalla henkilöllä tulisi 

aina vähintään olla. Tällöin toimittajat eivät sanallisesti viittaa kysymyksillään suoraan 

Marinin juhlintaan, vaan yhteys siihen muodostetaan kielioppivalinnoilla. Seuraavat ai-

neistoesimerkit (3–4) toimivat esimerkkeinä tästä. 

 

(3) Miten ylipäätään pääministerinä näette sen, että millaisessa työkunnossa 

pääministerin pitää olla vapaa-ajallaan? 

 

(4) Mikä on se toimintakyky mitä edellytät tai katsotte, että pitäisi valtioneuvos-

ton jäsenillä ja tasavallan presidentillä olla kakskymmentäneljä seitsemän 

tässä yhteiskunnassa tällaisena maailmanaikana missä me tällä hetkellä 

eletään? 

 

Esimerkkien modukseltaan indikatiivissa olevat, Marinin kantaa tiedustelevat verbivalin-

nat näette ja edellytät ilmaisevat väitteen episteemisesti hyvin varmana eli totena, joten 

niihin odotetaan pääministerin juhlintailtana toteutuneen toimintakyvyn kanssa samassa 

linjassa olevaa vastausta (VISK 2008 § 1590). Nesessiiviverbillä pitää (VISK 2008 § 

457) sekä tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta merkityksellistävällä verbivalinnalla edel-

lyttää (KS 2022 s.v. edellyttää) esimerkeissä painotetaan jälleen hyvän toimintakyvyn 

pakollisuutta. Pääministerin toimintakyvyn merkitystä koko Suomen kansalle koroste-

taan esimerkissä (4) myös persoonapronominin me käytöllä sekä sanavalinnalla tässä yh-

teiskunnassa. Sanavalinnassa tällaisena maailmanaikana proadjektiivi tällainen sisältää 

oletuksen siitä, että maailmantilanne on yleisölle tuttu ja yleisö mieltää sen pelottavaksi 

(VISK 2008 § 1411). Sanavalinta alleviivaa siis jälleen mahdollisia, mutta konkretisoitu-

matta jääneitä uhkakuvia sekä pääministerin jatkuvan toimintakyvyn ehdotonta tärkeyttä. 

 

Toimintakykydiskurssi aktivoituu myös Marinin puheenvuoroissa. Marinin toimintaky-

kyä käsittelevissä puheenvuoroissa toistuvat verbivalinnat tanssia ja laulaa sekä adjektii-

vivalinnat normaali käytöstä kuvaamassa ja mieto eli ’voimakkaan, vahvan, väkevän vas-

takohta’ alkoholijuomien maininnan yhteydessä (KS 2022 s.v. mieto). Sanavalinnallisesti 

Marin merkityksellistää toimintakykyään myös kuvaamalla heränneensä seuraavana aa-

muna aika aikaisin vastatakseen toimittajien nostoihin myöhään jatkuneesta illasta. Näillä 

sanavalinnoilla Marin korostaa epäsuorasti juhlailtansa harmitonta luonnetta ja sen 
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vähäistä vaikutusta toimintakyvyn tasoon. Seuraavaksi esittelen kolme esimerkkiä Mari-

nin puheenvuoroista, joissa toimintakykydiskurssi aktivoituu. 

 

(5)  No m- mielestäni toimintakykyni oli aivan hyvä, en olettanut eikä minulla 

ollut tiedossa minkäänlaisia kokouksia – – kun oli sovittua etukäteistä me-

noa, niin olin töissä, mutta jos olisi tullut tarve niin kyllä olisin lähtenyt il-

lanvietosta myös kesken ja sitten hoitanut asioita, mutta ei valtioneuvosto 

kyllä keskellä yötä kokoonnu. 

 

(6) No mielestäni olisin ollut toimintakykyinen, mutta kuten sanoin, ei tuollaista 

tilannetta, jossa vaikkapa kello viisi aamuyöllä valtioneuvosto olisi yllättäen 

tarvinnut kutsua koolle niin ei sellaista tilannetta tule. Olin juonut mietoja 

alkoholijuomia, en osaa arvioida sitä minkälaisessa humalatilassa olin. Kä-

velin aivan normaalisti tuolta ravintolasta autoon ja ja tulin normaalisti 

tänne kotiin ja sitte tota heräsin seuraavana aamuna aika aikaisin. 

 

(7) – – mielelläni kyllä vastaan, jos on kysymyksiä esittää siitä, että olisiko jokin 

asia jäänyt hoitamatta esimerkiksi sen vuoksi, että olen laulanut ja tanssinut, 

mutta jos ei ole tällaista osoittaa niin niin, sitten siihen on vaikea vastata. 

Kyllä minä olen toimintakykyinen, hallitus on toimintakykyinen ja me ky-

kenemme päätöksiä tekemään yhteistyössä muiden kanssa ja ja kyllä minä 

luotan siihen, että tämä yhteiskunta ja se resilienssi kestää sen, jos minä lau-

lan ja tanssin ystävieni kanssa.  

 

Marinin vastauksissa suoriin, kyllä tai ei -tyyppistä vastausta odottaviin kysymyksiin toi-

mintakyvyn tasosta on havaittavissa esimerkkien (5–7) mukaista kiertelyä. Suorien kyllä 

tai ei -vastausten sijaan Marin keskittyy vastauksissaan kuvailemaan esimerkiksi sitä, 

ettei työtehtäviä ollut tiedossa tai jäänyt tekemättä juhlaillan vuoksi kuten esimerkissä 

(5). Vasta useamman toistuvan kysymyksen jälkeen Marin kuvailee toimintakykyään 

suoraan adjektiiveilla hyvä ja toimintakykyinen. Tällöinkin, kuten esimerkit (5–6) osoit-

tavat, Marin jatkaa lauseitaan kontrastiivisella rinnastuskonjunktiolla mutta ja toteaa, ettei 

valtioneuvosto kokoonnu yöaikaan. Tällä kieliopillisella valinnalla Marin korostaa sitä, 

ettei hänen toimintakykynsä juhlayönä ollut hyvästä tasostaan huolimatta todellisuudessa 

merkityksellinen asia. (VISK 2008 § 1101.) 

 

Kieliopillisesti Marinin puheenvuoroja, niin toimintakykyä koskettavia kuin muitakin, 

leimaa runsas adverbien käyttö. Esimerkiksi esimerkissä (6) esiintyvä, puhujan omaa, 

henkilökohtaista asennetta ja näkemystä korostava adverbi mielestäni toistuu aineistossa 

yhteensä 17 kertaa Marinin sanomana. Toimintakykydiskurssia aktivoivissa lausumis-

saan Marin käyttää myös paljon konditionaalimuotoisia verbiliittoja kuten olisi tullut, oli-

sin lähtenyt, olisin ollut ja olisiko jäänyt. Näitä hän käyttää vastatessaan toimittajien 
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kysymyksiin siitä, miten hän olisi toiminut juhlailtanaan mahdollisissa tilanteissa, jotka 

eivät kuitenkaan toteutuneet. Konditionaalin perfektillä voidaan tyypillisesti ilmaista 

menneisyyteen sijoittuvaa, toteutumatta jäänyttä vaihtoehtoa kuten Marin tekee (VISK 

2008 § 1594). Viestiään siitä, miten hän olisi tarvittaessa toiminut vastuuntuntoisesti Ma-

rin tehostaa vakuuttelevalla, affektiivisella sävypartikkelilla kyllä (VISK 2008 § 1717). 

 

Esimerkissä (7) huomionarvoista on myös Marinin persoonapronominin me käyttö yh-

teydessä me kykenemme päätöksiä tekemään. Me-pronominin käytön lisäksi Marin pai-

nottaa myös muilla sanavalinnoillaan, kuten yhteistyössä muiden kanssa sekä hallitus on 

toimintakykyinen sitä, ettei hän ole yksin vastuussa yhteiskunnan toimintakyvystä tai yl-

lättävistä kriisitilanteista, vaan niitä hoidetaan yhteisvoimin. Näissä yhteyksissä toimin-

takykydiskurssi aktivoituu samanaikaisesti organisaatiodiskurssin kanssa, jonka esittelen 

tarkemmin alaluvussa 3.1.3. 

 

 

3.1.2. Turvallisuusdiskurssi 

 

Turvallisuusdiskurssi on toimintakykydiskurssin ohella toinen merkittävimmistä aineis-

tossa esiintyvistä diskursseista. Turvallisuusdiskurssi aktivoituu, kun aineistossa puhu-

taan turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Turvallisuudiskurssia aktivoivat ai-

neistossa esiintyvät substantiivivalinnat kuten turva, turvallisuus, turvahenkilöstö, tieto-

turva, turvallisuusriski, turvallisuusjärjestely, turvallisuuskysymys, turvapuoli, riski, krii-

sitilanne, hyökkäys, hätätilanne ja uhka sekä adjektiivivalinta akuutti. Kuten olen jo aiem-

min maininnut, turvallisuusdiskurssi limittyy usein toimintakykydiskurssin kanssa. Tämä 

näkyy seuraavien esimerkkien kaltaisissa kysymyksissä, joissa toimittajat tiedustelevat, 

miten Marin olisi juhlailtanaan pystynyt reagoimaan mahdollisiin turvallisuutta uhkaa-

viin tilanteisiin. 

 

(8) – – olitteko mielestänne päätöksentekokykyinen varhain sunnuntaiaamuna, 

jos teidän olisi pitänyt tehdä päätöksiä esimerkiksi turvallisuuteen tai muu-

hun akuuttiin asiaan liittyen? 

 

(9) Kysyn vielä, että jos tuolloin sunnuntaina seitsemäs kahdeksatta, kun olitte 

juhlimassa, jos silloin olisi sattunut hätätilanne, niin olisitteko ollut toimin-

takykyinen? 
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Toimittajien kysymyksiä, joissa toimintakyky- ja turvallisuusdiskurssi limittyvät, leimaa 

esimerkkien (8–9) mukainen konditionaalimuotojen käyttö. Konditionaalin perfektimuo-

tojen avulla toimittajat esittävät vaihtoehtoisen todellisuuden ja kielentävät tapahtumista 

todellisuutta pahemman kuvan (VISK 2008 § 1593). Kuten toimintakykydiskurssissakin 

myös turvallisuudiskurssissa kysymyksiä esitetään esimerkkien (8–9) kaltaisina verbiky-

symyksinä, jolloin kysymyksiin odotetaan suoraa myöntävää tai kieltävää vastausta 

(VISK 2008 § 1689). Toimintakykydiskurssiin verrattuna Marin vastaa turvallisuusaihei-

siin kysymyksiin suoremmin kiistäen toimittajien epäilykset turvallisuuden vaarantumi-

sesta. Turvallisuusdiskurssissa toimittajat esittävät Marinille myös seuraavien esimerk-

kien mukaisia kysymyksiä turvallisuudesta huolehtimisesta niin henkilökohtaisella kuin 

Suomen valtion turvallisuuden tasolla. 

 

(10) – – koetteko, että oma turvallisuutenne tai hallussanne tiedossa olevien val-

tion asioiden turvallisuus on vaarantunut vapaa-aikananne esimerkiksi tä-

män vuoden kuluessa? 

 

(11) Oliko teillä tällä kertaa virkapuhelin mukana, kun olitte juhlimassa ja oliko 

turvahenkilö mukana ravintola Teatterissa? 

 

(12) No onko se aikamoinen turvallisuusriski, jos mietitään, että viiden aikaan 

aamuyöllä ravintolasta kömmitte kotiinne vaik-. 

 

Turvallisuusdiskurssissa toimittajat ilmaisevat huolensa Marinin juhlaillan ja muun va-

paa-ajanvieton aiheuttamasta riskistä pääministerin ja Suomen valtion turvallisuudelle. 

Esimerkeissä (10–11) viitataan Marinia koskettaneisiin aiempiin kohuihin ajan adver-

beilla tämän vuoden kuluessa ja tällä kertaa. Tällaisilla sanavalinnoilla toimittajat koros-

tavat Marinia koskettavien kohujen toistuvuutta. Esimerkissä (12) turvallisuusriskin mer-

kittävyyttä puolestaan korostetaan yleensä myönteisissä yhteyksissä käytettävällä adjek-

tiivilla aikamoinen, jonka merkitys on ’melkoinen’, ’aimo’ (KS 2022 s.v. aika). Tässä 

kontekstissa aikamoinen viittaa kuitenkin riskin suuruuteen kielteisessä mielessä. Esimer-

kissä nostetaan myös jälleen esiin Marinin illanvieton päättymisen myöhäinen ajankohta 

ajan adverbilla viiden aikaan aamuyöllä. Samassa esimerkissä myös kuvaillaan Marinin 

paluuta juhlista negatiivisia konnotaatioita sisältävällä verbillä kömpiä, jonka merkitys 

’liikkua vaivalloisesti’ tai ’kompuroida’ kielentää tässä kontekstissa vahvaa päihtymysti-

laa (KS 2022 s.v. kömpiä). Marinin juhliminen esitetään siis lähinnä kielteisessä valossa 

ja yhdistetään jopa Euroopassa vallitsevaan sotatilaan, kuten seuraavissa esimerkeissä il-

menee. 
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(13) – – kun Suomessa eletään poikkeuksellista aikaa, meillä on Euroopassa 

sota käynnissä, Suomella on Nato-hake- hakemus sisällä, on paljon puhuttu 

tästä harmaasta ajasta – –. 

 

(14) Öö uskotteko, että Venäjä liittyy jotenkin tähän bilevideon vuotamiseen, ja 

jos ei liity, niin millaisesta Venäjän vakoilusta ja vaikuttamisesta olette huo-

lissanne? 

 

Esimerkeissä (13–14) toimittajat nostavat esiin Ukrainan ja Venäjän välisen sodan aiheut-

taman poikkeuksellisen tilanteen Euroopassa sekä Suomen Nato-hakemuksen ja harmaan 

ajan. Kotuksen toukokuussa 2022 kuukauden sanaksi valitsema harmaa aika viittaa ai-

kaan, jolloin Nato-hakemuksen tehnyt maa on vielä omillaan ja epätietoinen hakemuksen 

hyväksymisestä. Kotuksen (2022) artikkelin mukaan harmaa aika herättää suomalaisissa 

levottomuutta, sillä sen kesto ja lopputulos ovat epävarmoja. Näin ollen tällaisten asioi-

den kielentäminen kysymyksissä merkityksellistää kuvan todellista voimakkaammasta 

yhteydestä Marinin juhlaillan ja Suomen maanpuolustuksellisen tilanteen välillä. Lisäksi 

modukseltaan indikatiivimuotoinen verbi olette adverbin huolissaan yhteydessä kielentää 

Marinin huolen Venäjän vakoilusta ja vaikuttamisesta episteemisesti hyvin varmana 

asiana, vaikka asiaa ei ole vielä edes tiedusteltu Marinilta itseltään (VISK 2008 § 1590). 

 

Esimerkin (13) passiivimuotoinen ilmaus Suomessa eletään sekä persoonapronominin 

me-käyttö korostaa toimittajien kysymyksissä toistuvaa agendaa turvallisuuden luon-

teesta kaikille yhteisenä asiana. Toimittajien puheessa turvallisuus kielennetään siis 

asiana, joka koskettaa kaikkia ja jonka Marin on toiminnallaan vaarantanut. Marinin pu-

heenvuoroissa turvallisuutta puolestaan merkityksellistetään pääasiassa toimittajia posi-

tiivisempaan sävyyn, kuten seuraavat esimerkit osoittavat. 

 

(15) Noh, minulle ei tule tässä hetkessä mieleen sellaista tilannetta, että olisin 

esimerkiksi koennut henkeni uhatuksi. Kaikki tilanteet on hoidettu mieles-

täni asianmukaisella tavalla. 

 

(16) Noh, tietenkin on sanottava, että tähän ammattiin ja työhön liittyy aina aivan 

eril- erityisiä turvallisuusnäkökohtia, turvallisuushuomioita sen takia val-

tioneuvoston turva on aina läsnä siellä missä pääministeri on.  

 

(17) No minä en lähde turvallisuusjärjestelyjä kommentoimaan. 

 

Esimerkissä (15) Marin pyrkii konkretisoimaan turvallisuuden toteutuneen hyvin kerto-

malla kieltomuodon avulla, ettei hän ole kokenut henkeään uhatuksi. Asiantilan kieltämi-

nen on modaalinen ilmaisukeino, sillä kieltämiseen liittyy taustaoletus siitä, että kuulija 
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on pitänyt kiellon myönteistä vastinetta mahdollisena vaihtoehtona (VISK 2008 § 1610). 

Marin vahvistaa viestiään myös sanomalla, että kaikki tilanteet on hoidettu hänen mieles-

tään asianmukaisella tavalla eli ’tarkoituksenmukaisesti’ tai ’oikein’ (KS 2022 s.v. asi-

anmukainen). Marin kielentää vastauksissaan turvallisuusjärjestelyiden hyvää tasoa myös 

toistamalla aineistossa yhteensä viisi kertaa turvan olevan aina läsnä siellä, missä päämi-

nisterikin. Korostamalla näin turvahenkilöstön vastuuta turvallisuudesta huolehtimisesta 

Marin pyrkii estämään turvallisuudesta vastaamisen henkilöitymisen häneen. Tarkempiin 

kysymyksiin turvallisuuden toteutumisesta Marin vastaileekin niukasti ja jatkokysymyk-

set estääkseen hän käyttää ehdottomuutta ilmaisevia indikatiivimuotoisia kieltomuotoja 

kuten esimerkin (17) ilmauksessa minä en lähde kommentoimaan (VISK 2008 § 1615). 

 

Kaikki kolme edellistä esimerkkiä alkavat partikkelilla no(h), joka toimii tässä konteks-

tissa vuoronalkuisena lausumapartikkelina. Puheenvuoron aloittaminen no(h)-partikke-

lilla on kiteytynyt rituaalistuneisiin ilmauksiin kuten haastatteluvastauksiin, eli partikke-

lin todennäköisin tehtävä on tässä yhteydessä puheenvuoron merkitseminen haastattelu-

vastaukseksi. (VISK 2008 § 1036.) No(h) on kuitenkin hyvin monikäyttöinen partikkeli, 

jota voidaan käyttää myös moittimiseen tai harmituksen ilmaisemiseen. Diskurssianalyy-

sin keinoin on siis mahdotonta päätellä aukottomasti, mitä Marin on partikkelin käytöllä 

tarkoittanut (VISK 2008 § 865). 

 

 

3.1.3. Organisaatiodiskurssi 

 

Organisaatiodiskurssi aktivoituu, kun Marin nimeää puheenvuoroissaan Suomen valtion 

johdossa olevia tahoja tai muita asiantuntijoita tai viranomaisia. Diskurssia aktivoivia ni-

meämisiä ovat valtioneuvosto, hallitus, presidentti, armeija, viranomaiset ja asiantunti-

jat. Myös sanavalinnat yhteistyö ja yhdessä aktivoivat organisaatiodiskurssin. Kieliopil-

lisesti organisaatiodiskurssia aktivoi Marinin persoonapronominin me käyttö sekä aktii-

vimuotoiset verbivalinnat, joissa on monikon ensimmäisen persoonan persoonapääte 

-mme. Monikkomuotoja käyttämällä ja nimeämällä muita Suomen valtion johdossa ole-

via tahoja Marin painottaa Suomen valtion demokraattista luonnetta sekä sitä, ettei Suo-

men valtion toimintakykyisyys ole yksin pääministerin varassa. Seuraavaksi esittelen Ma-

rinin puheenvuoroista eristettyjä esimerkkiä, joissa organisaatiodiskurssi aktivoituu. 
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(18) Varmasti terveysasiantuntijat osaavat sitten kertoa, et millä tavalla näissä 

testeissä mahdolliset jäännökset näkyvät. 

 

(19) – – myös näinä aikoina kaikki työtehtävät on hoidettu, ja mielestäni ne on 

hoidettu kohtuullisen hyvin yhteistyössä muiden kanssa. 

 

Näissä esimerkeissä Marin nimeää terveysasiantuntijat, hallituksen, valtioneuvoston tur-

vasta vastaavat henkilöt sekä armeijan ja rajanviranomaiset. Esimerkissä (18) Marin pai-

nottaa terveysasiantuntijoiden ammattitaitoa käyttämällä modukseltaan indikatiivissa 

olevaa aktiivimuotoista verbiliittoa osaavat kertoa sekä adverbia varmasti. Nämä molem-

mat ovat episteemistä modaalisuutta ilmaisevia keinoja, jotka viestivät puhujan olevan 

varma sanomastaan (VISK 2008 § 1556). Esimerkissä (19) Marin puolestaan käyttää pas-

siivimuotoisia verbejä, eikä suoraan nimeä tahoa, jonka kanssa yhteistyötä tehdään, vaan 

yleisellä tasolla toteaa, että työtehtävät on hoidettu yhteistyössä muiden kanssa. Viestiään 

Marin vahvistaa kuvailemalla työnlaatua adjektiivilla hyvä ja adverbilla kohtuullinen, eli 

’sopiva’, ’asianmukainen’ (KS 2022 s.v. kohtuullinen). Organisaatiodiskurssissa Marin 

siis merkityksellistää muiden tahojen kuin pääministerin panosta Suomen valtion toimin-

nan kannalta ja painottaa asioiden hoituvan asianmukaisella tavalla. Seuraavaksi esittelen 

kaksi esimerkkiä, joissa organisaatiodiskurssi aktivoituu limittäin turvallisuusdiskurssin 

kanssa. 

 

(20) Kaikkiin tilanteisiin liittyy mahdollisia turvallisuusriskejä, ja sitten valtio-

neuvoston turva pyrkii näitä huomioimaan. 

 

(21) Kyllä meillä on sen verran osaava armeija ja rajaviranomaiset, että he tie-

tävät onko Suomen rajalle ryhmittäytymässä vieraan vallan edustajia. E- ei 

meidän maamme niin heikoissa kantimissa ole, että me emme tietäisi etu-

käteisesti, onko Suomen rajaa lähesty- joku lähestymässä. 

 

Esimerkissä (20) Marin käyttää verbiketjua pyrkii huomioimaan. Siinä modaalinen verbi 

pyrkiä, jonka merkitys ’tavoitella toiminnallaan’ tai ’yrittää päästä johonkin tulokseen’, 

ilmaisee turvahenkilöstön tekevän parhaansa turvallisuuden eteen (KS 2022 s.v. pyrkiä). 

Esimerkissä (21) varmuutta rajaviranomaisten ammattitaitoisuudesta korostaa puolestaan 

asian varmana ilmaiseva, aktiivimuotoinen ja modukseltaan indikatiivissa oleva verbi-

muoto tietävät (VISK 2008 § 1590). Samassa esimerkissä Marin kuvailee armeijaa ja 

rajaviranomaisia myös positiivisella adjektiivilla osaava ja korostaa yhteisöllisyyttä ni-

mittämällä Suomea monikon genetiivimuodossa meidän maaksemme. Kieltomuodoilla ei 

ole ja emme tietäisi Marin puolestaan painottaa sellaisen tilanteen ehdotonta mahdotto-

muutta, jossa Suomeen hyökättäisiin aivan yllättäen. Asian kieltämisen voitaisiin 
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toisaalta katsoa myös aktuaalistavan eli implikoivan myönteistä vaihtoehtoa, mutta tässä 

kontekstissa toimittajat olivat jo aiemmin aktuaalistaneet Marinin kieltämän asian (VISK 

2008 § 1610). Seuraavaksi esittelen vielä yhden esimerkin organisaatiodiskurssista. 

 

(22) – – kansalaiset osaavat erottaa työtehtävien hoidon, osaavat erottaa sen, 

mitä hallitus tekee, mitä me teemme tämän maan eteen ja sitten sen, että 

että jokaisella meillä on myös yksityiselämä ja yksityistä vapaa-aikaa ja sitä-

kin vietetään. 

 

Kuten esimerkissä (22), organisaatiodiskurssissa Marin korostaa yhteistyötä muiden val-

tioneuvostoon kuuluvien henkilöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa käyttämällä per-

soonapronominia me. Me-persoonapronominin käytöllä Marin korostaa organisaatiodis-

kurssin mielestäni keskeisintä asiaa, eli omaa asemaansa osana isompaa organisaatiota: 

hallitusta ja valtioneuvostoa. Arkikielinen ilmaisu teemme tämän maan eteen merkityk-

sessä ’hyväksi’, ’puolesta’, ’tähden’ ja ’vuoksi’ kielentää myös koko hallituksen tekemää 

kovaa työtä Suomen valtion ja sen kansalaisten puolesta (KS 2022 s.v. eteen). Yhteistyötä 

painottavan organisaatiodiskurssin voi katsoa limittyvän osittain myös turvallisuusdis-

kurssin kanssa, sillä merkityksellistämällä Suomen valtion johtoa suurena mutta yhtenäi-

senä joukkona Marin pyrkii luomaan turvallisuudentunnetta ja uskoa siihen, ettei Suomen 

valtion toiminta ole yksin pääministerin toimintakyvyn varassa.  

 

 

3.1.4. Ajankäyttödiskurssi 

 

Ajankäyttödiskurssi on vastadiskurssi, joka aktivoituu Marinin puheenvuoroissa. Ajan-

käyttödiskurssi aktivoituu, kun Marin merkityksellistää aikansa arvokkaana resurssina, 

jonka käytön hän on jakanut pääasiassa työn, perheen ja urheilun välille. Ajankäytön ja-

kautuminen työlle, perheelle ja urheilulle kielentää kuvan yhteiskunnan sosiaalisten nor-

mien mukaisesta, yleisesti hyväksytystä elämäntavasta. Ajankäyttödiskurssille keskeistä 

on siis pyrkimys todistaa kohun keskiössä olevan juhlimisen olevan vain hyvin pieni ja 

satunnainen osa Marinin ajankäyttöä. Sanastotasolla diskurssia aktivoivat substantiiviva-

linnat kuten työ, työ-alkuiset yhdyssanat sekä perhe, urheilu, aika, loma, mies, tyttö ja 

lenkkipolku. Kieliopillisesti diskurssille tyypillinen piirre on ominaisuuden astetta kuvaa-

vien vertailumuotojen, kuten esimerkiksi vähän ja enemmän, käyttö. Seuraavaksi esitte-

len muutamia esimerkkejä, joissa ajankäyttödiskurssi aktivoituu. 
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(23) – – vaikka en ole koko ajan lomalla, itseasiassa olen aika vähän lomalla, mi-

nulla on ihan valtavasti käyttämättömiä lomapäiviäkin, niin minullakin on va-

paapäiviä, on vapaailtoja ja kyllä silloin olen viettänyt ystävieni kanssa aikaa, 

kesällä siihen on useammin mahdollisuus – – ja sitten eri vuodenaikoina työ-

tehtäviä on enemmän ja silloin pääasiassa hoidan niitä ja ja vapaa-ajallani 

sitten lähinnä olen perheen kanssa. 

 

(24) – – uskokaa tai älkää, valtaosan vuodesta olen töissä ja eniten käytän aikaa 

kyllä työntekoon ja välillä niin ku todella todella paljon. Niin tuolloin en käytä 

alkoholia juuri lainkaan, johtuen myös siitä, että että toinen asia mitä teen pal-

jon on urheilu. 

 

Esimerkeissä (23–24) Marin kielentää aikansa jakautuvan loma-aikaan, työaikaan ja va-

paa-aikaan. Loma- ja vapaa-ajan vähyyttä ja vastaavasti työajan paljoutta Marin kuvailee 

käyttämällä ominaisuuden astetta kuvaavia leksikaalisia vertailumuotoja kuten (aika) vä-

hän ja enemmän (VISK 2008 § 634). Käyttämättömien lomapäiviensä määrää Marin ku-

vailee adverbilla valtavasti, jonka merkitys ’suunnattoman suuri’, ’suunnaton’ tai ’val-

taisa’ viestii työn olevan hänelle ensisijainen prioriteetti (KS 2022 s.v. valtava). Esimer-

kissä (24) Marin käyttää myös adjektiivin määritteen todella toistoa tehostaakseen vies-

tiään sitä, miten paljon töitä hän tekee (VISK 2008 § 1737). Sama viesti toistuu myös 

seuraavissa esimerkeissä (25–26). 

 

(25)  – – Eli en minä esimerkiksi keväällä ole juuri missään ollut muuta ku töissä 

ja sitte lenkkipolulla ja perheen kanssa. Että ehkäpä myös tämä massiivinen 

uutisointi jota näis- tästäkin viikonlopusta on ollut, niin ehkäpä se antaa myös 

värittyneen käsityksen siitä kuinka paljon oikeasti käytän tällaiseen aikaa. 

Enemmän kyllä käytän aikaa työntekoon. 

 

(26) – – pääministeri on aina käytettävissä ja vaikka en ole tiedotusvälineille kom-

mentoinut, niin useana lomapäivänäkin olen töitä tehnyt. 

 

Esimerkeissä (23–25) Marin nostaa esiin myös työmäärältään muuta vuotta kevyemmät 

kesäkuukaudet, jolloin vapaa-aikaa on enemmän ja aikaa on jäänyt ikään kuin normaalista 

tilanteesta poiketen myös juhlimiselle. Esimerkissä (26) Marinin myös toteaa, että hän on 

aina käytettävissä ja tehnyt töitä myös lomapäivinä. Viestiään työn tärkeydestä Marin 

painottaa käyttämällä kvanttoripronominia usea sekä ajan adverbia aina eli ’kaikkina ai-

koina’, ’joka hetki’ (KS 2022 s.v. aina). 

 

Esimerkissä (25) Marin kuvailee ajankäyttöään kieltoilmauksella en ole juuri missään 

ollut. Esimerkeissä (24–25) esiintyvän adverbin juuri merkitys ’vaivoin’, ’hädin tuskin’, 

’töin tuskin’ tai ’nipin napin’ kielentää Marinin alkoholinkäytön ja ajanvieton muuten 
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kuin töissä, lenkkipolulla tai perheen kanssa hyvin harvinaisena tapahtumana (KS 2022 

s.v. juuri). Näin Marin siis merkityksellistää ajan työn, perheen ja urheilun parissa hänelle 

tavanomaisena ja kaiken muun, kuten juhlimisen, puolestaan poikkeuksellisena. Sama 

merkityksellistäminen toistuu myös seuraavissa esimerkeissä (27–28). 

 

(27) No kuten olen tässä yrittänyt kuvata, niin kyllä valtaosan ajastani käytän työn-

tekoon, jaa sen jälkeen varmasti toiseksi eniten käytän aikaa perhe-elämään, 

ja sitte tuolla lenkkipolulla, ja sitten ihan muutamia kertoja vuodessa vietän 

aikaa ystävien kanssa ja kyllä käyn myös juhlimassa. 

 

(28) – – istun sitten ravintolan terassilla, tai olen mieheni kanssa syömässä, tai ty-

tön kanssa leikkipuistossa tai ihan missä tahansa minua kuvataan koko ajan 

– –. 

 

Esimerkeissä (27–28) Marin kielentää aktiivin indikatiivimuotoisilla verbivalinnoilla 

viettävänsä vapaa-aikansa lähinnä perheen ja urheilun parissa ja vain harvoin ystävien 

kanssa juhlien. Kieliopillisesti Marin vahvistaa viestiään käyttämällä episteemistä mo-

daalisuutta ilmaisevaa adverbia varmasti sekä sävypartikkeleita ihan ja kyllä (VISK 2008 

§ 1556). Juhlimisen määrään viitatessaan Marin käyttää kvanttoripronominia muutama ja 

sävypartikkelia ihan, joka tässä kontekstissa kuvaa juhlimista tapahtuvan hädin tuskin 

muutaman kerran vuodessa, kenties jopa harvemmin. Modaalinen sävypartikkeli kyllä 

puolestaan korostaa väitteen paikkansapitävyyttä (VISK 2008 § 1608). 

 

Puhumalla ajankäytöstään perheensä kanssa Marin korostaa asemaansa paitsi pääminis-

terinä myös yksityishenkilönä. Aivan kuten pääministeriyteen myös äidin ja vaimon roo-

leihin liittyy suomalaisessa yhteiskunnassa paljon asenteita ja ennakko-odotuksia, joiden 

mukaisesti korkeassa asemassa olevan henkilön oletetaan toimivan. Affektiivisia eli tun-

teisiin vetoavia ilmauksia käyttämällä (Karvinen 2014) ja perinteisten normien mukaista 

käytöstä kuvailemalla Marin vetoaa kansaan. Vastaavasti myös puhumalla urheilusta, 

joka on yleisesti tunnettu työkykyä ja jaksamista parantavana harrastuksena, Marin saat-

taa puhutella pääministerin juhlimiseen kielteisesti suhtautuvia kansalaisia. 
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3.2. Kansalaisdiskurssi 

 

Toinen päädiskurssiryhmistä, kansalaisdiskurssi, aktivoituu kun aineistossa toimijaksi 

nostetaan Suomen kansalaiset. Sekä toimittajat että Marin korostavat aineistossa Suomen 

kansalaisten mielipiteiden tärkeyttä, heidän aktiivista toimijuuttaan sekä heidän hyviä 

mahdollisuuksiaan vaikuttaa politiikkaan äänestämällä. Molemmat osapuolet korostavat 

näitä asioita kansalaisista puheessaan esimerkiksi nimeämällä kansalaiset ja käyttämällä 

aktiivin indikatiivimuotoisia verbejä. 

 

Yhtäläisyyksistä huolimatta tässä diskurssissa korostuvat kuitenkin myös vastakohdat. 

Toimittajat kielentävät kysymyksissään kansalaisten huolta, epäluuloisuutta ja petty-

mystä Marinia ja hänen juhlimistaan kohtaan. Marin puolestaan kielentää puheenvuorois-

saan kansalaisten ymmärtäväisyyttä sekä kannustavuutta häntä ja koko tilannetta kohtaan. 

Vastakohtaisen luonteensa vuoksi olen jakanut tämän ryhmän kahteen aladiskurssiin: toi-

mittajien aktivoimaan kansalaisten huoli -diskurssiin ja ensisijaisesti Marinin aktivoi-

maan demokratiadiskurssiin. Kansalaisten huoli -diskurssi aktivoituu nimensä mukaisesti 

silloin, kun toimittajat nostavat jollakin tavalla esiin kansalaisten kokeman huolen. De-

mokratiadiskurssi puolestaan aktivoituu, kun Marin painottaa asemaansa kansan valitse-

mana pääministerinä ja kansalaisten mahdollisuutta osoittaa äänestämällä tyytyväisyy-

tensä tai tyytymättömyytensä häneen. 

 

 

3.2.1. Kansalaisten huoli -diskurssi 

 

Kansalaisten huoli -diskurssi aktivoituu, kun toimittajat pyrkivät tuomaan esiin juhlinta-

kohusta aiheutuneen kansalaisten pettymyksen, huolen ja epäluottamuksen pääministeriä 

kohtaan. Diskurssia aktivoivat substantiivivalinnat kansalaiset ja huoli sekä inhimillistä 

tilaa kuvaava tavan adverbi huolissaan (VISK 2008 § 655). Diskurssi aktivoituu myös 

silloin, kun toimittajat esittävät Marinille kysymyksiä muotoillen asiasta kiinnostuneiksi 

kysyjiksi Suomen kansalaiset. Kun kysymykset muotoillaan näin, toimittajat häivyttävät 

omaa toimijuuttaan kansalaisten oletetun huolen ja epäluulon taakse oikeuttaen samalla 

Marinia arvostelevatkin kysymykset. Seuraavaksi esittelen muutamia esimerkkejä toimit-

tajien kysymyksistä, joissa kansalaisten huoli -diskurssi aktivoituu. 
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(29)  Näettekö, että pääministeri on myös esikuva ja instituutio, et mikä on vies-

tinne niille kansalaisille, jotka ajattelevat, ettei arviointikykynne päihty-

neenä näytä ulospäin hyvältä? 

 

(30) – – Miten arvelet, että kansalaiset pystyy jatkossa luottamaan siihen, että öö 

olet riittävän tarkka tietoturvasta kun tää video tultiin, suostuit siihen että 

sinua kuvattiin tällaisessa yhteydessä? 

 

(31) Ihan vaan sellainen kysymys kans koska kansalaisethan on ollut hirveen 

huolissaan s- siellä on ollut paljon – – eli ravintola Teatterissa on ollut pal-

jon silminnäkijöitä, jotka ovat ihan spontaanisti lähestyneet meitä toimitta-

jia. Varmaan mo- moneen toimitukseen on tullut siitä viestiä että että he 

ovat olleet niin kun vilpittömästi huolissaan siitä, että onko pääministerillä 

kaikki kunnossa ja ja näitä spontaaneja lausahduksia on että ”herran ju-

mala, että eihän tossa kunnossa voi pääministeri ravintolassa olla”, ja nyt 

otetaan huomioon, et teillä oli ne kotibileet pohjalla, josta me ollaan kaikki 

nähty ne videot ja sitten olette tulleet ravintolaan puol kolmen aikaan, juh-

lineet siellä viiteen saakka niin ei nää, ei tää huoli nyt varmasti ihan tuulesta 

temmattua ole, niin mitä haluaisitte sanoa näille tavallisille kansalaisille, 

jotka ovat teidän kunnosta ja ja tilasta olleet huolissaan tuolloin? 

  

Esimerkeissä (29) toimittaja tiedustelee, näkeekö Marin pääministerin esikuvana, eli 

’henkilönä, jota jäljitellään’ (KS 2022 s.v. esikuva) ja instituutiona eli ’tapaan t. oikeus-

säännöksiin perustuvana poliittisena elämänmuotona’ (KS 2022 s.v. instituutio). Toimit-

taja jatkaa nimeämällä kansalaiset, joiden mielestä päihtyneenä esiintyminen ei näytä 

ulospäin hyvältä. Kysymyksen muotoilu ja sanavalinnat implikoivat, ettei juhliva ja päih-

tyneenä nähty pääministeri ole hyvä esikuva eikä ehkä kansalaisten mielestä sovi päämi-

nisteri-instituution muottiin. 

 

Esimerkissä (30–31) nostetaan suoremmin esiin kansalaisten huoli. Esimerkissä (30) toi-

mittaja käyttää dynaamista modaaliverbiä pystyä verbin luottaa kanssa. Dynaamisiin mo-

daaliverbeihin sisältyy ajatus välttämättömyydestä, eli verbivalinta pystyä implikoi kan-

salaisten tietynlaista pakkoa luottaa pääministeriin (VISK 2008 § 1554). Substantiivilla 

jatkossa toimittaja puolestaan merkityksellistää juuri juhlaillan aiheuttaman vahingon 

pääministerin luotettavuudelle. Esimerkissä käytetään myös ideologisesti latautunutta 

verbiä suostuit, jonka merkitys ’hyväksyä pyyntö, myöntyä, taipua’ implikoi Marinin hy-

väksyneen kuvattavana olemisen tietäen, ettei se olisi ollut pääministerin arvolle sopivaa 

(KS 2022 s.v. suostua). Lisäksi aktiivin indikatiivimuodossa oleva verbi kielentää Mari-

nin aktiivisena toimijana, kun taas passiivimuotoinen verbi kuvattiin vastaavasti häivyttää 

videoiden kuvaajan ja alkuperäisen julkaisijan roolia tilanteessa (VISK 2008 § 1325). 

Esimerkissä (30) Marinin juhlailtaan viitataan myös demonstratiivisella proadjektiivilla 
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tällainen, jonka edussanana on tilannekuvauksen parafraasina toimiva substantiivi yhtey-

dessä (VISK 2008 § 1430). Tähän ilmaukseen sisältyy oletus siitä, että sen tarkoite, tässä 

kontekstissa Marinin juhlailta, on kohun takia kuulijalle tuttu (VISK 2008 § 629). 

 

Esimerkissä (31) toimittaja kuvailee kansalaisia tavan adverbilla huolissaan ja tehostaa 

viestiään sanan toistolla sekä puhekielisellä adjektiivimuodolla hirveen ja tavan adver-

beilla spontaanisti ja vilpittömästi. Kielitoimiston sanakirja kuvailee vilpittömyyden mm. 

’rehelliseksi’ ja ’totuudelliseksi’, joten adverbin käytöllä toimittaja korostaa huolestunei-

den kansalaisten todellisuutta ja aitoa huolta pääministeristä (KS 2022 s.v. vilpittömyys). 

Huolestuneiden kansalaisten paljoutta toimittaja korostaa kvanttoripronominilla moni 

sekä adverbilla paljon. Modaalisella adverbilla varmaan toimittaja kuitenkin paljastaa 

väitteensä huolestuneiden kansalaisten paljoudesta olevan vain olettamus (VISK 2008 § 

667). Esimerkissä (31) toimittaja käyttää myös verbiä juhlia sekä myöhäisten kellonaiko-

jen mainintaa vakuutellakseen, ettei kansalaisten huoli pääministerin kunnosta ole perus-

teetonta. Viestiään toimittaja tehostaa modaalisella adverbilla varmasti, jolla hän kielen-

tää varmuutensa kansalaisten huolen aiheellisuudesta (VISK 2008 § 667). Kansalaisia 

toimittaja kuvailee myös adjektiivilla tavallinen. Sanan tavallinen merkitys ’tavanomai-

nen’ ja ’normaali’ kielentää kuvaa todellisuudesta, jossa Marinin juhliminen olisi epäta-

vallista ja tavallisia kansalaisia huolestuttavaa (KS 2022 s.v. tavallinen).  

 

Kaikkia lausumia, joissa kansalaisten huoli -diskurssi aktivoituu, yhdistää tausta-ajatus 

Marinin juhlimisesta kansalaisten mielestä sopimattomana toimintana. Diskurssi paljas-

taa toimittajien kysymyksissä ja kenties myös kansalaisten ajatuksissa piilevät odotukset 

ja käsitykset siitä, millainen toiminta on korkeassa asemassa oleville henkilöille sopivaa. 

Diskurssissa toistuu myös ajatus siitä, että kansalaiset pitävät juhlimista ja päihtyneenä 

esiintymistä pääministerin arvolle sopimattomana. Epäselväksi kuitenkin jää, kuinka hy-

vin tämä toimittajien aktivoima diskurssi vastaa kansan todellisia ajatuksia asiasta. 

 

 

3.2.2. Demokratiadiskurssi 

 

Marin vastaa kansalaisten huoli -diskurssiin demokratiadiskurssiksi nimeämälläni vasta-

diskurssilla. Demokratiadiskurssissa Marin painottaa kansalaisten hyviä mahdollisuuksia 

vaikuttaa Suomen valtion asioihin sekä omaa asemaansa kansalaisten valitsemana 
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pääministerinä. Demokratiadiskurssia aktivoivissa puheenvuoroissaan Marin korostaa jo-

kaisen kansalaisen oikeutta arvioida hänen toimintaansa ja osoittaa tyytyväisyytensä tai 

tyytymättömyytensä äänestämällä seuraavissa vaaleissa. Sanastotasolla demokratiadis-

kurssia aktivoivat substantiivivalinnat kuten demokratia, vaalit, äänioikeus, äänestäjät ja 

demokratiayhteiskunta sekä verbivalinnat kuten arvioida ja äänestää. Kieliopillisesti de-

mokratiadiskurssille tyypillisiä piirteitä ovat aktiivin indikatiivimuotoiset verbit sekä me-

persoonapronominin käyttö. Seuraavaksi esittelen pari esimerkkiä Marinin puheenvuo-

roista, joissa demokratiadiskurssi aktivoituu. 

 

(32) No viestini on se, että jokaisella suomen kansalaisella on itse oikeus arvi-

oida ee minun toimintaani. Me elämme demokratiassa ja vaaleissa jokai-

sella täysi-ikäisellä kansalaisella on äänioikeus ja he voivat sitten vaaleissa 

ilmaista tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä, ja meillä poliitikoilla on 

sitä kunnioittaminen. 

 

(33) Sitte äänestäjät voivat arvioida sitä, että onko tanssiminen, laulaminen, ää 

mietojen alkoholijuomien juominen, ystävien halaaminen, onko se asia-

tonta. Se on äänestäjien oikeus, mutta en minä ole mistään kontannut tai 

rymynnyt. 

 

Esimerkissä (32) Marin korostaa Suomen kansalaisten demokratian periaatteiden mu-

kaista oikeuttaa osoittaa mielipiteensä pääministeristä äänestämällä vaaleissa. Viestiään 

kansalaisten vaikutusvaltaisuudesta Marin tehostaa käyttämällä velvollisuutta ilmaisevaa 

nesessiivirakennetta on kunnioittaminen (VISK 2008 § 1580). Käyttämällä me-persoona-

pronominia verbin elämme kanssa Marin puolestaan kategorisoi itsensä ensin osaksi koko 

Suomen kansaa, mutta ilmauksella meillä poliitikoilla osaksi poliitikkoja, joiden on kun-

nioitettava Suomen kansan päätöksiä. 

 

Esimerkissä (33) Marin nimeää äänestäjät ja toteaa heillä olevan mahdollisuus arvioida 

eli ’arvostella’ pääministeriä (KS 2022 s.v. arvioida).  Marin kuvailee arvioinnin alaisena 

olevaa toimintaansa toimintakykydiskurssista tutuilla sanavalinnoilla tanssiminen, laula-

minen, mietojen alkoholijuomien juominen sekä halaaminen. Kun nämä harmittomuutta 

painottavat verbit yhdistetään retoriseen kysymyksen onko se asiatonta, Marinin viesti 

hänen toimintansa asiallisuudesta vahvistuu. Retorinen kysymys tehostaa viestiä, sillä sii-

hen sisältyy oletus siitä, että kansalaiset todennäköisesti jakavat hänen mielipiteensä il-

lanvieton asiallisuudesta (VISK 2008 § 1705). Marin vahvistaa viestiään myös käyttä-

mällä kieltomuotoa todetessaan, ettei hän ole kontannut tai rymynnyt juhlailtanaan. Näi-

hin verbeihin liittyy tässä kontekstissa negatiivinen konnotaatio asiattomasta käytöksestä, 
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mutta kieltomuotoa käyttämällä Marin kiistää toimineensa asiattomalla tavalla. Seuraa-

vaksi esittelen vielä kaksi demokratiadiskurssia aktivoivaa esimerkkiä. 

 

(34)  – – haluan kuitenkin ajatella, että suomalainen yhteiskunta on resilienssi ja 

meillä on kansalaiset, joilla on medialukutaitoa ja kykyä ja meillä on muu-

tenkin vakaa ja vahva demokratiayhteiskunta, jossa on tilaa ja sijaa erilai-

sille mielipiteille. 

 

(35) Minä olen saanut tässä viime päivinä aika paljon viestiä aivan tavallisilta 

kansalaisilta, ja pääasiassa kyllä kannustavaa viestiä viestiä siitä, että koita 

jaksaa ja kestää tätä myllytystä. 

 

Esimerkissä (34) Marin kehuu kansalaisten medialukutaitoa ja kyvykkyyttä. Marin käyt-

tää persoonapronominia me korostaakseen demokratiadiskurssille tyypillistä ajatusta yh-

teisöllisyydestä. Suomea Marin luonnehtii myönteisillä adjektiiveilla vakaa ja vahva sekä 

substantiiveilla resilienssi (’kyky pysyä toimintakykyisenä’) (KS 2022 s.v. resilienssi) ja 

demokratiayhteiskunta. Sanavalinnoillaan Marin rakentaa kuvaa Suomesta stabiilina val-

tiona, jossa pääministerin juhlimisen ei odottaisi aiheuttavan näin suurta reaktiota. 

 

Esimerkki (35) on suora vastaus toimittajien diskurssiin pettyneistä ja huolestuneista kan-

salaisista. Vastauksessaan Marin kertoo saaneensa aika paljon kannustavia viestejä aivan 

tavallisilta kansalaisilta. Marin vahvistaa viestiään adverbilla paljon ja kyseenalaistaa 

samalla toimittajien esittämän kansalaisten huoli -diskurssin totuudenmukaisuuden. Pai-

nottaakseen näkemystään kannustavista kansalaisista Marin käyttää myös affektiivista 

kyllä-modaalipartikkelia, jolla väitelauseeseen tuodaan vakuuttelun sävyä sekä affektii-

visia verbejä kuten jaksaa ja kestää sekä kuvainnollista verbiä myllytys kohuun viittaa-

massa (VISK 2008 § 1717). 

 

Demokratiadiskurssissa rakennetaan sosiaalista todellisuutta, jossa kansalaisten mielipi-

teillä on merkitystä ja heillä on paljon vaikutusvaltaa. Vaikka demokratiadiskurssi on 

nähtävissä vastadiskurssina kansalaisten huoli -diskurssille, demokratiadiskurssissa esi-

tetään kuitenkin vain vähän väitteitä, joissa oletettaisiin kansalaisten mielipide Marinista 

ja kohusta. Oletusten tekemisen sijaan Marin nostaa diskurssissa pääasiassa esiin oman 

luottamuksensa Suomeen ja Suomen kansalaisiin sekä kansalaisten oikeuden arvioida hä-

nen toimintaansa äänestämällä vaaleissa. 
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3.3. Mediadiskurssi 

 

Mediadiskurssi aktivoituu, kun aineistossa kielennetään media aktiivisena toimijana. Me-

diadiskurssi aktivoituu pääasiassa Marinin puheenvuoroissa. Mediadiskurssissa Marin 

merkityksellistää tiedotusvälineet tahoksi, joka haluaa suurennella asioita sekä julkaista 

pääasiassa kevyttä ja viihteellistä sisältöä poliittisten ja asiapitoisten sisältöjen sijaan. Me-

dia merkityksellistään mediadiskurssissa siis enimmäkseen kielteisessä valossa. Me-

diadiskurssille tyypillinen kielenpiirre on esimerkiksi affektiivisten ilmausten käyttö. 

 

Mediadiskurssi jakautuu kahteen alaryhmään, personifikaatiodiskurssiin sekä yksityi-

syysdiskurssiin. Personifikaatiodiskurssi aktivoituu, kun media henkilöidään eli esitetään 

ikään kuin inhimillisenä tai elollisena tahona. Yksityisyysdiskurssi puolestaan aktivoituu 

silloin, kun Marin painottaa median juhlista julkaiseman kuvamateriaalin olleen yksi-

tyistä, eli vain yksityiseen käyttöön tarkoitettua ja yksityisissä tiloissa kuvattua. Yksityi-

syysdiskurssi aktivoituu myös silloin, kun Marin painottaa toivettaan siitä, että media 

erottelisi tarkemmin hänen yksityis- ja työaikansa ja keskittyisi kirjoittamaan pääasiassa 

hänen työhönsä ja politiikkaansa liittyvistä asioista. 

 

 

3.3.1. Personifikaatiodiskurssi 

 

Personifikaatiodiskurssi aktivoituu, kun media merkityksellistetään aineistossa aktiivi-

sena toimijana, eli ikään kuin sillä olisi oma tahto. Diskurssi aktivoituu erityisesti Marinin 

puheenvuoroissa hänen puhuessaan siitä, miten media vasten hänen tahtoaan julkaisee 

artikkeleita hänen yksityiselämästään. Diskurssille tyypillistä on myös kuvaus siitä, miten 

media valikoi uutisoivat aiheet luoden värittyneen ja yksipuolisen kuvan Marinista pää-

ministerinä. Diskurssia aktivoivat substantiivivalinnat kuten lehti, lehdistö, tiedotusväli-

neet ja media sekä median aktiiviseen toimintaan viittaavat aktiivin indikatiivimuotoiset 

verbivalinnat kuten julkaista ja kuvata. Seuraavaksi esittelen kaksi esimerkkiä Marinin 

puheenvuoroista, joissa median personifikaatiodiskurssi aktivoituu. 

 

(36) Se ei henkilökohtaisesti tunnu hyvältä, se tuntuu pahalta, että liikunpa missä 

tahansa tai teenpä mitä tahansa, niin aina sitä kuvataan ja aina sitä voidaan 

julkaista erilaisia klippejä ja kaikennäköiset asiat, ihan normaalitkin asiat, saa-

daan näyttämään aika pahoilta – –. 
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(37) – – koska tällaista epäilyä täällä nyt halutaan herättää – – 

 

Esimerkissä (36) Marin käyttää affektiivisia kielenaineksia kuten verbiä tuntuu ja reak-

tioadverbiaaleja hyvältä ja pahalta osoittaessaan tunteellista asennoitumistaan mediako-

hun kohteeksi joutumiseen (Karvinen 2014). Marin käyttää myös passiivimuotoisia ver-

bejä kuvataan, voidaan julkaista ja saadaan näyttämään, jotka häivyttävät tekijää, mutta 

kontekstista on kuitenkin pääteltävissä tarkoitetun tekijän olevan media (VISK 2008 § 

1315). Vaikka mediaa ei aina suoraan nimetä, on selvää, että näissäkin esimerkeissä pu-

hutaan mediasta, joka tietoisesti haluaa esittää Marinin huonossa valossa. Vastaavasti 

myös esimerkissä (37) Marin käyttää passiivimuotoista ilmaisua halutaan herättää, jol-

loin hän ei suoraan nimeä mediaa, mutta konteksti antaa jälleen ymmärtää haluajan ole-

van media. Esimerkissä (36) Marin vahvistaa viestiään median kohteena olemisesta käyt-

tämällä jatkuvuutta ilmaisevaa ajan adverbia aina, joka ilmaisee tilanteen vallitsevan 

kaikkina aikoina tai toistuvan säännöllisesti (VISK 2008 § 652). Seuraavaksi esittelen 

vielä kolme esimerkkiä, joissa korostuu median kuvaus aktiivisena toimijana. 

 

(38)  – – lehti julkaisee sellaisia kommentteja, joita haluaa julkaista. 

 

(39) Näin silti tehdään ja en minä lähde lehdistöä tässä siitä moittimaan, varmasti 

lehdistö toimii oman logiikkansa mukaan – –. 

 

(40)  Ei tällaisia tilan-, ymmärrän että on median näkökulmasta mielenkiintoista 

spekuloida – –. 

 

Esimerkeissä (38–39) Marin merkityksellistää median aktiivisena toimijana käyttämällä 

lauseiden agentteina lehteä ja lehdistöä ja predikaatteina aktiivin indikatiivimuotoisia 

verbejä julkaisee ja toimii. Verbivalinnalla haluaa julkaista Marin kielentää lehden ikään 

kuin elollisena tahona, jolla on oma tahto. Vastaavasti myös genetiivimuotoisella ilmauk-

sella oman logiikkansa mukaan Marin kielentää lehdistön jälleen elollisena hahmona, 

jolla on omia henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten logiikka. 

 

Personifikaatiodiskurssissa Marin siis puhuu mediasta pääasiassa kielteiseen sävyyn, 

mutta esimerkissä (39) hän kuitenkin pehmentää viestiään kieltävällä ilmaisulla en lähde 

moittimaan. Sanan moittia merkitys on ’arvostella’, ’paheksua’, ’ilmaista tyytymättö-

myytensä’, eli kiellolla Marin kiistää arvostelevansa mediaa (KS 2022 s.v. moittia). Kiel-

losta huolimatta esimerkissä (40) Marin nimeää median ja käyttää verbiä spekuloida, 

jonka merkityksillä ’mietiskellä, laskelmoida’ tai ’keinotella’ (KS 2022 s.v. spekuloida) 
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voidaan tässä kontekstissa katsoa olevan negatiivinen konnotaatio. Sanavalinnoillaan 

Marin rakentaa siis todellisuudesta kuvaa, jossa media asiapitoisessa viestinnässä pysy-

misen sijaan haluaa spekuloida ja aloittaa kohuja herättääkseen lukijoiden kiinnostuksen. 

 

 

3.3.2. Yksityisyysdiskurssi 

 

Yksityisyysdiskurssi aktivoituu, kun aineistossa puhutaan Marinin yksityisyydestä yli-

päätään sekä kohuvideon luonteesta yksityisenä ja yksityiseen käyttöön tarkoitettuna ma-

teriaalina. Diskurssi aktivoituu pääasiassa Marinin puheenvuoroissa hänen korostaessaan 

näkemystään siitä, ettei yksityisen materiaalin julkaiseminen ollut tiedotusvälineiltä oi-

kein tehty. Yksityisyysdiskurssia aktivoivat aineistossa toistuvat sanavalinnat kuten sub-

stantiivit yksityisyys ja julkisuus, niiden adjektiivijohdokset yksityinen ja julkinen sekä 

useat yhdyssanat, joiden määriteosana toimii yksityis-. Seuraavaksi esittelen pari esimerk-

kiä, joissa yksityisyysdiskurssi aktivoituu. 

 

(41)  – – olen hyvin harmissani siitä ja tuntuu pahalta, että tätä yksityistä materi-

aalia, on yksityistiloissa kuvattu, että sitä on vuodettu julkisuuteen ee lehdis-

töille ja se on päätynyt kaiken kansan nähtäväksi. Se ei ole ollut tarkoitus ja 

se tuntuu pahalta, että näin on käynyt. 

 

(42) Nämä ovat yksityisiä videoita, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa, niitä ei ole 

tarkoitettu julkisuuteen missään vaiheessa, ja silti joku henkilö on katsonut sit-

ten oikeudeksensa näitä julkisuuteen levittää, ja mielestäni tämä ei ole oikein 

yksityistä materiaalia levittää ja julkaista. 

  

Yksityisyysdiskurssille tyypillistä on merkityksellistää kohun aiheuttaneen materiaalin 

julkaiseminen sopimattomana ja Marinia henkilökohtaisesti loukanneena tekona. Eniten 

diskurssissa toistuu perustelevasti käytetty adjektiivi yksityinen eri muodoissaan. Muut 

adjektiivi- ja adverbivalinnat yksityisyysdiskurssin yhteydessä ovat pääasiassa kielteisiä, 

kuten esimerkissä (41) tuntemuksia kuvaavat hyvin harmissani ja kahdesti toistuva pa-

halta. Esimerkissä (42) Marin käyttää passiivimuotoisia verbejä on kuvattu ja ei ole tar-

koitettu, joilla hän häivyttää materiaalin alkuperäisen kuvaajan ja sosiaaliseen mediaan 

lisääjän roolia taka-alalle (VISK 2008 § 1325). Vastavuoroisesti Marin painottaa materi-

aalin julkisuuteen levittäneen henkilön ja median vastuuta aktiivin indikatiivimuotoisilla 

verbeillä levittää ja julkaista. Materiaalin julkaisun sopimattomuuden teema jatkuu myös 

seuraavissa esimerkeissä. 



29 

(43)  Olen halunnut luottaa siihen, että kun ne ovat yksityisiä, ne on kuvattu yksityis-

tiloissa, niin esimerkiksi suomalainen media ei niitä julkaisisi vaan kun- kun-

nioittaisi sitä, että ne ovat yksityisiä. Mutta ne on julkisuuteen annettu ja ne on 

julkisuuteen menneet, ja sitten myöhemmin varmasti voidaan arvioida, että 

onko tässä menetelty oikein. 

 

(44) – – en olisi halunnut, että nämä videot päätyvät julkisuuteen – –. 

 

Tyypillistä yksityisyysdiskurssille on esimerkkien (42–43) mukainen materiaalin julkai-

semisen asiallisuuden kyseenalaistaminen adverbin oikein käytöllä. Adverbin oikein 

käyttö on affektiivinen ilmaus, joka herättää kuulijan ajattelemaan kohuun johtaneen ma-

teriaalin julkaisemiseen liittyviä moraalisia kysymyksiä. Viestiään Marin tehostaa ajatuk-

sia herättelevällä retorisella kysymyksellä onko tässä menetelty oikein. Retoriseen kysy-

mykseen sisältyy viestiä vahvistava uskomus siitä, että kuulijat ovat Marinin kanssa sa-

manmielisiä (VISK 2008 § 1705). 

 

Yksityisyysdiskurssissa Marin kielentää toistuvasti mielipiteensä materiaalin julkaisemi-

sesta mediassa, mutta pysyy kuitenkin kohteliaana ja käyttää affektiivisen sävyn omaavia, 

pyytäviä konditionaalimuotoja kuten esimerkkien (43–44) ei julkaisisi, en olisi halunnut 

ja kunnioittaisi (VISK 2008 § 1731). Verbivalinta kunnioittaa merkitsee ’arvon anta-

mista’, ’arvostamista’ tai ’kunnioittamista’, eli tässä kontekstissa se viestii median ratkai-

sun julkaista materiaali olleen epäkunnioittava pääministeriä kohtaan (KS 2022 s.v. kun-

nioittaa). Esimerkeissä (42–43) esiintyvät aktiivin indikatiivimuotoiset verbivalinnat 

vuotaa ja levittää puolestaan korostavat materiaalin alkuperäisen jakajan tekoa moraali-

sesti sopimattomana, mutta tietoisena ja tarkoituksenmukaisena tekona. 

 

Yksityisyysdiskurssissa Marin käyttää affektiivisia ilmauksia kertoessaan miltä kohun 

kohteeksi joutuminen on tuntunut ja osoittaa paheksuntansa mediaa kohtaan pysyen kui-

tenkin näennäisen asiallisena ja kohteliaana. Kielellisillä valinnoillaan Marin merkityk-

sellistää asemaansa median asiattoman kohtelun kohteena ja vetoaa ihmisten tunteisiin ja 

myötätuntoon. Yksityisyysdiskurssissa korostuu myös Marinin kahdenlainen asema 

paitsi pääministerinä myös yksityishenkilönä, jolla tulisi vapaa-ajallaan olla oikeus yksi-

tyisyyteen. Yksityisyysdiskurssissa Marinin voikin katsoa merkityksellistävän itseään 

uudenlaisena 2020-luvun poliitikkona, joka korkeasta valta-asemastaan huolimatta voi 

julkisesti näyttää myös inhimilliset piirteensä ja ansaitsee myös yksityisyyttä.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kandidaatintutkielmassani tutkin pääministeri Sanna Marinin juhlintakohun jälkeen jär-

jestetyssä tiedotustilaisuudessa aktivoituneita diskursseja. Tutkimuskysymyksiä tutkiel-

massani oli kaksi: millaisia diskursseja aineistossa aktivoituu ja millaiset kielenpiirteet 

niitä aktivoivat. Vastaukseksi kysymyksiin aineistosta löytyi kolme toimijuuden perus-

teella jaettua diskurssiryhmää, joiden sisällä aktivoitui yhteensä kahdeksan diskurssia. 

Diskurssit olivat pääministeri-instituutiodiskurssin alle lukeutuneet toimintakyky-, tur-

vallisuus-, organisaatio- ja ajankäyttödiskurssi. Kansalaisdiskurssin alle jakautuivat kan-

salaisten huoli -diskurssi sekä demokratiadiskurssi ja mediadiskurssin alle personifikaa-

tio- ja yksityisyysdiskurssi. Kielenpiirteet, jotka näitä diskursseja aktivoivat olivat mo-

daalisten ilmausten käyttö, verbien pääluokkavalinnat, tietyt modukset, kieltomuodot, 

persoonapronominin me käyttö sekä tietyt sanavalinnat. Selkeästi suurimmat diskurssit 

olivat toimintakyky- ja turvallisuusdiskurssi, joita aktivoivat sekä toimittajat että Marin. 

Loput diskursseista aktivoituivat pääasiassa joko toimittajien tai Marinin puheenvuo-

roissa, joten määrällisesti ne jäivät luonnollisesti huomattavasti pienemmiksi diskurs-

seiksi. Vain toisen osapuolen aktivoimissa diskursseissa oli myös kohtalaisen vähän si-

säistä variaatiota, sillä pääasiassa ne merkityksellistivät vain tiettyä näkökulmaa asiaan. 

 

Kandidaatintutkielmassani esiintyvässä jaossa pääministeri-instituutioon, kansalaisiin ja 

mediaan voi nähdä löyhän yhteyden Montesquieun kehittämään valtio-opilliseen klassik-

koteoriaan vallan kolmijako-opista. Teoriassa lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeen-

panovalta on jaettu toisistaan erillisille ja riippumattomille tahoille, jottei valta keskittyisi 

vain yhdelle taholle (TTP 2022 s.v. valtiovallan kolmijako-oppi). Teoriaa on laajennettu 

vielä neljännellä valtiomahdilla, medialla, jonka on katsottu toimivan niin sanottuna val-

lan vahtikoirana. Median oman vaikutusvallan kasvettua ja internetin yleistyttyä on kui-

tenkin esitelty ajatus vielä viidennestä valtiomahdista, jonka muodostavat internetissä ak-

tiiviset kansalaiset. Internetin saapuminen kaikkien ulottuville on antanut kansalaisille 

mahdollisuuden toimia niin sanottuna viidentenä valtiomahtina, joka valvoo mediaa. 

(Dutton 2009: 2–3.) Teoriaa vastaavasti myös kandidaatintutkielmassani toimijoina esiin-

tyvät hallinnollista toimeenpanovaltaa käyttävä pääministeri, poliitikkoja valvova media 

sekä kansalaiset, jotka nousevat esiin niin median edustajien kuin pääministerinkin pu-

heenvuoroissa tahona, joka valvoo sekä mediaa että vallankäyttäjiä. 
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Johdannossa esiteltyyn Koskelon (2020) pro gradu -tutkielmaan verrattuna aineistossani 

aktivoituneet diskurssit olivat hyvin erilaisia. Toisistaan poikkeavat tulokset selittyvät 

kuitenkin hyvin pitkälti erilaisista lähteistä kerätyillä aineistoilla. Odotusten mukaisesti 

ammattitoimittajien ja pääministerin välinen vuoropuhelu on sävyltään neutraalimpaa 

kuin sosiaalisen median alustalla käyty keskustelu, jossa suuri osa kommunikaatiosta ta-

pahtuu nimimerkkien suojista. Vaikka tutkimuksissamme aktivoituneet diskurssit olivat 

erilaisia, niissä on kuitenkin havaittavissa myös joitain yhteneväisiä piirteitä. Esimerkiksi 

Koskelon havaitseman ammattitaitodiskurssin piirteitä on havaittavissa myös tämän tut-

kielman aineistossa, kun Marinin vastuuntuntoisuutta kyseenalaistetaan toimintakyky- ja 

turvallisuusdiskurssissa. Minun aineistossani ammattitaidon kyseenalaistaminen tapah-

tuu hienovaraisemmin kuin Koskelon aineistossa, jossa annettu kritiikki on suorempaa. 

Koska Twitter-keskusteluissa ja pääministerin tiedotustilaisuudessa ääneen pääsevät eri-

laiset tahot, jatkotutkimuksen kannalta voisi olla hedelmällistä tutkia Twitter-keskuste-

luja tässä tutkielmassa käsittelemäni kohun ajalta ja verrata Twitterissä aktivoituneita dis-

kursseja näihin tiedotustilaisuudessa aktivoituneisiin diskursseihin. Tulokset voisivat an-

taa mielenkiintoista tietoa siitä, vastaako tiedotustilaisuudessa esitetty kansalaisdiskurssi 

todellista keskusteludiskurssia, jota kansalaiset ovat Twitterissä käyneet. 

 

Mielestäni tutkimukseni onnistui kohtalaisen hyvin ja tulokseni olivat aineistoon nähden 

odotuksenmukaisia. Diskurssianalyysi on kuitenkin aina tutkijasta itsestään lähtöisin ole-

vaa tulkintaa, joten erityyppisiäkin tulkintoja aineistosta olisi luultavasti ollut mahdollista 

tehdä. Erityisesti multimodaalisten piirteiden huomioiminen litteroinnissa ja analysoin-

nissa olisi tarjonnut lisää pohdittavaa ja kenties myös johtanut eri tavalla painottuneisiin 

tuloksiin. Mielestäni tutkimukseni tulokset heijastavat kuitenkin tällaisenaankin hyvin 

Marinin tämänhetkistä asemaa poliitikkojen julkisuuskuvan murroksen keskiössä. Marin 

on totutusta poiketen esiintynyt julkisuudessa paitsi pääministerinä myös äitinä ja vai-

mona sekä urheilullisena ja tyylitietoisena nuorena naisena, joka toisinaan myös tapaa 

ystäviään ja käy ulkona juhlimassa. Pääministerin esiintyminen tällaisella uudenlaisella 

tavalla on ravistellut suomalaisten toimittajien ja kansalaisten näkemyksiä pääministeriy-

destä ja siitä, millaisiin raameihin pääministerin asemassa olevan henkilön täytyy asettua 

sopiakseen tehtävään. Mielestäni pääministeri-instituution murroksen voi nähdä jopa kul-

minoituvan tässä kohussa ja näissä diskursseissa, joissa toimittajat vaikuttavat pitävän 

kiinni perinteisen pääministeri-instituution julkisuuskuvan asettamista normeista, kun 

taas Marin puolestaan vaikuttaa pyrkivän uudistamaan ja nykyaikaistamaan niitä.
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