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1 Johdanto 
 

1990-luvun alussa Suomeen saapui toisen maailmansodan jälkeen ennennäkemätön 

määrä turvapaikanhakijoita, ja pakolaisaihe nousi poliittisen ja julkisen keskustelun kes-

kiöön. 

 

Tässä tutkielmassa kartoitan vuosien 1990–1993 pakolaispoliittista eduskuntakeskuste-

lua. Tutkin, miten pakolaisista ja turvapaikanhakijoista puhuttiin eduskunnassa, ja mil-

laisia olivat puolueiden ja edustajien retoriikan erot ja keskustelussa usein käytetyt ar-

gumentit. Tarkastelen retorisia eroja myös sen kautta, miten taustatekijät, kuten suku-

puoli, ikä, puoluekanta ja vaalipiiri, vaikuttivat edustajien puheeseen. Selvitän lisäksi, 

millaiselle yleisölle puolueet 1990-luvun alussa puhuivat, ja pohdin, millaisia vaikutuksia 

parlamentaarisella retoriikalla mahdollisesti oli kuulijoihinsa. 

 

1990-luvun alun pakolaiskeskustelun analysoiminen on erityisen kiinnostavaa, sillä 

tuolloin siirryttiin poliittisesti ja taloudellisesti uuteen aikaan, jonka vaikutukset näkyvät 

edelleen. Maailmanpoliittinen tilanne oli neuvostojärjestelmän romahtamisen myötä 

muuttumassa täysin. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Suomen ulkopolitiikkaa ei 

ohjannut Neuvostoliiton läheisyys, vaan Suomi asemoi itseään tarmokkaasti länteen ja 

Eurooppaan.1 Neuvostoliiton ja kaksinapaisen maailmanjärjestelmän hajoaminen 

aiheutti epävarmuutta ja jälkikäteen ylimitoitetuilta vaikuttavia uhkakuvia venäläisten 

rikollisjengien asettumisesta Suomeen ja miljoonien nälänhädässä pakolaisiksi lähtevien 

neuvostoliittolaisten kansainvaelluksesta länteen. Ulkopoliittinen tilanne ja 

maailmanpolitiikka olivat muuttuneet perustavanlaatuisesti, ja tällä oli merkittävä 

vaikutus myös Suomen sisäpolitiikkaan. 

 

Myös talouspolitiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Suomi ajautui syvään lamaan. 

Globalisaation myötä siirryttiin uuteen, huomattavasti uusliberalistisempaan 

                                                           
1 Salmio, Tiina: Kylmän sodan loppuminen ja EU-jäsenyys muuttivat Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. 
Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2000. 4-5. 
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talouspolitiikan aikaan, mitä perusteltiin politiikassa laman avulla.2 Hyvinvointivaltion 

laajenemiskausi päättyi ja neuvottelut leikkauksista alkoivat.3 

 

1990-luvun alku oli myös pakolaispoliittinen murroskausi; ihmisoikeuksien toteutuminen 

ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen nostettiin olennaisiksi tekijöiksi 

ulkomaalaislain tulkinnassa, ja pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyvää 

lainsäädäntöä yhdenmukaistettiin EU-lainsäädäntöä vastaavaksi.4  

 

Suomessa käytiin 1990-luvun alussa toisen maailmansodan ja siirtokarjalaisten 

asuttamisen jälkeen ensimmäiset suurta kansallista huomiota herättäneet 

pakolaispoliittiset keskustelut ja linjanvedot maailmassa, joka ei enää ollut kaksi- vaan 

moninapainen, jossa globalisaation vaikutukset ulottuivat entistä laajemmalle, ja jossa 

Suomea suunnattiin nopeasti kohti Eurooppaa ja EU:ta. 1990-luvun alussa luotiin pohja 

sille, miten eurooppalaisessa Suomessa keskustellaan pakolaisuudesta. 2010-luvun 

pakolaiskeskustelun taustoja ymmärtääkseen onkin olennaista selvittää, miten 

parlamentaarisessa retoriikassa esitettiin pakolaiset ja turvapaikanhakijat aikana, jolloin 

Suomi oli ulkopoliittisesti uuden ajan kynnyksellä. 

 

2 Teoriatausta ja aiempi tutkimus aiheesta 
 

Tässä luvussa esittelen aikaisempaa tutkimusta poliittisesta pakolaisretoriikasta ja sen 

vaikutuksista asenteisiin ja mielipiteisiin. Parlamentaarisen puheen tarkastelu on tär-

keää, sillä osaltaan sen avulla käydään rajanvetoa siitä, mitä on mahdollista ja sallittua 

julkisesti sanoa. Poliittisella puheella on myös hyvin konkreettisia seurauksia: keskuste-

lun määrittämisen lisäksi se johtaa arkisiin, ihmisten elämään voimakkaasti vaikuttaviin 

seurauksiin, kuten esimerkiksi lainsäädännön tai budjettipäätösten luomiseen. Edustuk-

sellisessa demokratiassa politiikka ja kansan edustaminen rakentuvat sen kautta, millai-

                                                           
2 Julkunen, Raija: Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Vastapaino, Tam-
pere 2001. 82. 
3 Kiander, Jaakko ja Vartia, Pentti: Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. 
ETLA, Helsinki 1998. 149. 
4 Salmio 2000, 5-6. 
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sia edustajia kansalaiset itselleen valitsevat. Saadakseen ja säilyttääkseen valta-ase-

mansa poliitikon on vedottava yleisöönsä ja vakuutettava se omasta kyvykkyydestään 

edustajan tehtäviin. Tästä johtuen 1990-luvun alun asenneilmapiirin kartoittaminen ja 

suhteuttaminen ajan poliittiseen retoriikkaan on olennaista ja sisältyy tähän lukuun. Kä-

sittelen myös sitä, miten poliittinen puhe tutkimusten mukaan vaikuttaa yleisöönsä; 

mitä merkitystä poliitikkojen puheella lopulta on asenteiden kannalta? Ensin on kuiten-

kin syytä käydä läpi sitä, millainen 1990-luvun alun tilanne Suomessa oli, ja minkälaista 

julkista keskustelua ja asenteita turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten saapuminen suo-

malaisissa herätti. 

  

2.1 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen 1990-luvulla 

 

1990-luvun poliittinen ja taloudellinen tilanne on otettava huomioon tarkasteltaessa 

ajan pakolais- ja turvapaikanhakijaretoriikkaa. Talouskriisi vaikutti poliittiseen 

retoriikkaan ja erityisesti sosiaalipolitiikkaa koskeva poliittinen keskustelu siirtyi aiempaa 

huomattavasti vahvemmin talousnäkökulman kautta tarkasteltavaksi.5 Oletettavasti 

myös tästä johtuen talousretoriikan merkitys pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 

koskevassa keskustelussa oli huomattava. Vertailuaineistoa siitä, millaista keskustelu olisi 

tähän aiheeseen liittyen taloudellisen nousukauden aikana, ei ole – ensimmäistä kertaa 

vuosikymmeniin turvapaikanhakijoiden määrä ylitti aiemman moninkertaisesti vasta 

1990-luvulla. Sitä ennen huomattavat pakolaismäärät olivat saapuneet Suomeen idästä; 

Venäjän vallankumousta paenneet yli 30 000 venäläispakolaista vuoden 1920 molemmin 

puolin6, ja siirtokarjalaiset, jotka evakkoina asutettiin Suomen alueelle 1940-luvulla. 

Evakkoja saapui tuolloin Suomen alueelle yli 400 000. Aihetta tutkineen Tuomas Teporan 

mukaan asenteet evakkoja kohtaan olivat monesti kielteisiä. Heihin saatettiin suhtautua 

jopa rasistisesti, ja heitä saatettiin syyttää paikkakunnan sosiaalisista ongelmista tai 

sodan syttymisestä.7 Evakoihin siis projisoitiin ajan poliittisen tai sosiaalisen tilanteen 

                                                           
5 Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat, 4/2001. 
http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm, viitattu 30.4.2016. 
6 Nevalainen, Pekka: Viskoi kuin luoja kerjäläistä – Venäjän pakolaiset Suomessa 1917 – 1939. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura 1999, SKS:n toimituksia 742. 
7 Siirtolaisuusinstituutti: Sodan pakolaiset: Seminaarisarja sotalapsista, evakuoinneista ja asuttamisesta 
1939–1945. FT Tuomas Tepora, Helsingin yliopisto: “Ahneita isäntiä ja kiittämättömiä evakoita. Talviso-
dan väestönsiirtojen kokemushistoriaa”. 21.4.2016. 
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aiheuttamia kielteisiä tunteita ja heidät nähtiin syyllisinä laajoihin rakenteellisiin 

ongelmiin. Tilanne 1900-luvun jälkipuoliskolla oli kuitenkin poliittisesti, taloudellisesti ja 

kulttuurisesti hyvin erilainen kuin maailmansotien aikaan.  

 

Toisen maailmansodan ja 1990-luvun välisenä aikana Suomen pakolaispolitiikka oli 

käytännössä olematonta. Suomi pyrki ensisijaisesti varjelemaan suhteitaan 

Neuvostoliittoon, ja pakolaiset olivat Suomelle poliittinen, ei humanitaarinen, ongelma.8 

1970-luvun alussa Suomeen saapui pieniä määriä vietnamilaisia ja chileläisiä pakolaisia, 

ja vuonna 1985 Suomi teki päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. 9 1970-

luvulla Suomeen saapuneet chileläispakolaiset olivat kuitenkin lukumäärältään pieni 

joukko10, kuten myös Vietnamista saapuneet ”venepakolaiset”11. Pakolaismäärien 

vähäisyydestä huolimatta jo vietnamilaispakolaisten vastaanotosta käydyssä julkisessa 

keskustelussa kielteinen suhtautuminen ja ”Suomi suomalaisille” -vaatimukset tulivat 

esiin.12  

 

1990-luvun alussa maailmanpoliittinen tilanne ja samalla myös Suomen maahanmuut-

totilanne muuttui täysin. Neuvostoliitto hajosi, kylmä sota loppui, ja Suomi syöksyi ta-

louslamaan. Euroopan neuvoston jäsenyys vuonna 1989 ja EU-jäsenyys vuonna 1995 

merkitsivät sitä, että Suomen oli yhtenäistettävä pakolaispolitiikkaansa vastaamaan pa-

remmin muiden Länsi-Euroopan maiden käytäntöjä.13 Outi Lepolan mukaan 1990-luvun 

maahanmuuttokeskustelua leimasivat ulkomaalaisten oikeuksien ja oikeusturvan para-

neminen, mutta myös ”jatkuva tempoilu ulkomaalaislaissa määritellyn turvapaikkapoli-

tiikan osalta.” Keskusteluun ja toimintaympäristöön vaikuttaneista muutoksista merkit-

tävimpiä olivat Neuvostoliiton romahtaminen, poliittinen suuntautuminen ja integraatio 

länteen sekä talouslama.14 

 

                                                           
8 Salmio 2000. 4-5. 
9 Salmio 2000, 5-6. 
10 Leitzinger 2010, 45. 
11 Leitzinger 2010, 52. 
12 Leitzinger 2010, 51. 
13 Salmio 2000, 5-6. 
14 Lepola 2000, 23. 
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Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n pakolaispolitiikkaa 1970-luvulta nykypäivään tutkinut 

Matti Välimäki jakaa Suomen pakolaispolitiikan kolmeen ajanjaksoon, joista vuosiin 

1988–1998 sijoittuvaa jaksoa hän kutsuu reaktiivisuuden ja oikeuksien lisäämisen ajaksi. 

Kautta määrittivät pakolaispolitiikan näkökulmien kansainvälistyminen, sitoutuminen 

Euroopan yhdentymiskehitykseen ja puolueiden aktivoituminen pakolaispolitiikan suun-

taviivojen hahmottelussa.15 Samaan aikaan eri puolilla maailmaa, Euroopassa ja sen ul-

kopuolella, ihmiset joutuivat jättämään kotinsa vainon ja sotien vuoksi ja etsivät uusia 

kotimaita. Ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa Suomi oli yksi näistä kohteista. 

Myös inkeriläisten muutto Suomeen hajoavasta Neuvostoliitosta lisäsi maahantulijoiden 

määrää. Hieman myöhemmin entisen Jugoslavian alueen kriisi ja sodat toivat Suomeen 

pakolaisia.16 

 

Vuonna 1991 säädettiin uusi ulkomaalaislaki, jota uudistettiin jo vuonna 1993.17 Edelli-

nen ulkomaalaislaki oli vuodelta 1983, ja se oli ollut Suomen ensimmäinen ulkomaalais-

laki itsenäisyyden aikana. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus astui voimaan Suo-

messa vuonna 199018, ja ulkomaalaislain muutoksissa korostettiin kansainvälisten sopi-

musten ja erityisesti ihmisoikeussopimusten merkitystä. Vuonna 1990 perustuslakiva-

liokunta antoi ulkomaalaislain tulkintaa varten ohjeen, jonka mukaan ihmisoikeussopi-

musten toteutumisen on oltava tulkinnassa ensisijaista.19 Vuoden 1990 ulkomaalais-

laissa oleskeluluvan osalta säädettiin, että oleskelulupa myönnetään muun muassa, jos 

”oleskeluluvan myöntämistä puoltaa suojelun tarve tai painava humanitaarinen tai muu 

erityinen syy; taikka oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.” Lain mukaan 

turvapaikan saaneille ja pakolaisille myönnettiin määräaikainen oleskelulupa.20 Ulko-

maalaislaissa kuitenkin jätettiin auki mahdollisuus turvapaikan myöntämättä jättämi-

seen Suomen valtiolliseen turvallisuuteen vedoten siitäkin huolimatta, että edellytykset 

                                                           
15 Välimäki, Matti: Kansainvälisten muutosten puristuksessa – Keskustan, kokoomuksen ja sosiaalidemo-
kraattien pakolaispolitiikka 1973–2015. Historiallinen Aikakauskirja 3, 2017, 307. 
16 Saari, Matti: Maahanmuuttajakeskittymiä on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Tilastokeskus, Hy-
vinvointikatsaus 3/2013, http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_008.html?s=0. Viitattu 
28.8.2017. 
17 HE 293/1992, https://www.edilex.fi/mt/havm19930012#OT2, viitattu 19.12.2016. 
18 Leitzinger 2010, 78. 
19 Kuosma 1991, 25. 
20 Ulkomaalaislaki 1990, 378/1991, 20§. 
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turvapaikkaan täyttyisivät.21 Suomen Pakolaisavun mukaan pakolaisuuden kriteerejä on 

Suomessa sovellettu erittäin tiukasti, ja vain hyvin harvalle turvapaikanhakijalle on 

myönnetty varsinainen pakolaisstatus.22 Yleisempää 1990-luvun alussa olikin, että haki-

jalle myönnettiin oleskelulupa painavan humanitaarisen syyn vuoksi.23 

 

Näkyvin pakolaisryhmä 1990-luvun alussa olivat somalialaiset turvapaikanhakijat. Soma-

lialaisten pakolaisten saapuessa Suomeen julkisessa keskustelussa nousi nopeasti esiin 

epäilys siitä, olivatko tulijat todella turvapaikan tarpeessa. Puhuttiin ”elintasopakolai-

sista”, jotka saapuivat Suomeen hengenvaaralta pakenemisen sijaan hakemaan parem-

paa toimeentuloa. Toisaalta turvapaikanhakijoita pidettiin myös liian hyvin toimeentu-

levina todellista vaaraa pakeneviksi. Mielikuvat pakolaisista ja afrikkalaisista ylipäänsä 

olivat hyvin yksinkertaistavia ja virheellisiä; afrikkalaisten pakolaisten ja turvapaikanha-

kijoiden odotettiin olevan laihoja ja kärsineen näköisiä, sillä monet suomalaiset liittivät 

mielikuvissaan Afrikkaan nälänhädät ja kansainväliset avustuskampanjat sekä diktaatto-

rien sortovallan.24 Suomalaiset esittivät mediassa huoliaan muun muassa siitä, että pa-

kolaiset saisivat kantaväestöä parempaa sosiaaliturvaa tai aiheuttaisivat turvallisuusuh-

kia suomalaisille. Vastaanottokeskuksia vaadittiin joillain paikkakunnilla jopa aidatta-

viksi. Huhut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saamista mittavista etuuksista kiersi-

vät suomalaisten keskuudessa ja aiheuttivat katkeruuden tunteita taloudellisesti epä-

varmoina aikoina.25 

 

Suomessa ei ollut valmistauduttu turvapaikanhakijoiden tuloon, vaan tilanne poikkesi 

aiemmasta täysin. Esa Aallaksen mukaan ”Suomen valmius turvapaikanhakijoiden vas-

taanottoon oli aina vuoteen 1990 mitoitettu kymmenille eikä sadoille tulijoille.”26 Sen 

                                                           
21 Ulkomaalaislaki 1990, 30§. 
22 Pakolaisneuvonta Ry: Pakolaissopimuksen syntyhistoria, http://www.pakolaisneuvonta.fi/in-
dex_html?cid=381&lang=suo. Viitattu 2.11.2017. 
23 Migri: Turvapaikanhakijat ja päätökset 1990–1999. http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/tur-
vapaikka-_ja_pakolaistilastot/turvapaikanhakijat_ja_paatokset_1990-1999, viitattu 5.11.2017. 
24 Aallas 1991, 51. 
25 YLE: "Kaupunki maksaa pakolaisten kaljat" – Vuonna 1990 turvapaikanhakijat olivat uusi ilmiö Suo-

messa, http://yle.fi/uutiset/3-8391502. Viitattu 23.12.16. 
26 Aallas, Esa: Somalishokki, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 1991. 27. 
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sijaan vuonna 1990 Suomesta haki turvapaikkaa yhteensä 2743 henkilöä.27 Turvapaikan-

hakijoiden saapuminen vuonna 1990 aiheutti laajalti huolta ja kriisimielialaa. Hallitus 

teki niin avoimesti kuin suljettujen ovien takanakin päätöksiä, pohdintoja ja varautu-

mista turvapaikanhakijoiden maahantulon rajoittamiseksi ja jopa sen kokonaan estä-

miseksi. 

 

Vuoden 1990 turvapaikanhakijoista yli puolet, 1437, oli somalialaisia.28 Suuri osa heistä 

saapui Suomeen Neuvostoliiton kautta.29 Neuvostoliitto salli maastamuuton, mikä mah-

dollisti sekä kolmansista maista saapuneiden turvapaikanhakijoiden kauttakulun että 

Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kansalaisten saapumisen Suomeen.30 Neuvosto-

liitto ei ollut allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, joten turvapaikan hakeminen 

maasta ei ollut mahdollista. Suomen viranomaiset esittivät neuvostoliittolaisille kolle-

goilleen pyynnön, että ilman viisumia Suomeen pyrkiviä turvapaikanhakijoita ei päästet-

täisi rajan yli. Neuvostoliiton kautta tulevien somalialaisten määrä vähenikin, mutta li-

sääntyi taas loppuvuodesta 1990. Nykynäkökulmasta katsoen turvapaikkaa hakevien 

määrät eivät olleet suuria: 12 somalialaisen turvapaikanhakijan saapuminen tapaninpäi-

vänä 1990 ylitti uutiskynnyksen, ja siitä kirjoiteltiin lehdissä. 31 

 

Sisäministeri Jarmo Rantanen ilmoitti marraskuussa 1990, että hallitus harkitsee soma-

lialaisten turvapaikanhakijoiden käännyttämistä rajalta takaisin Neuvostoliittoon. Pako-

laisten asemaa valvovat järjestöt, kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja suomalainen Pa-

kolaisapu ottivat asiaan kantaa ja huomauttivat, että käännyttäminen maahan, joka ei 

ole allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, voisi asettaa turvapaikanhakijat vaaraan. 

Neuvostoliitto ei ollut sitoutunut palautuskieltoperiaatteeseen, joka estää palautuksen 

                                                           
27 Migri : Turvapaikanhakijat ja päätökset 1990–1999. 
28 Aallas 1991, 27. 
29 Aallas 1991, 31–33. 
30 Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 
1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 
787, Hakapaino Oy, Helsinki 2000, 18. 
31 Aallas 1991, 31–33. 
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maahan, jossa palautettavan voidaan perustellusti katsoa olevan vaarassa rotunsa, us-

kontonsa, kansallisuutensa, yhteiskuntaluokkansa tai poliittisten mielipiteidensä 

vuoksi.32  

 

Marraskuussa 1990 pääministerin virkahuoneessa pidetyssä kokouksessa laadittiin val-

mis valtioneuvoston päätös, jonka nojalla olisi voitu estää ulkomaalaisten saapuminen 

Suomeen Neuvostoliiton kautta siinäkin tapauksessa, että he ilmoittaisivat hakevansa 

turvapaikkaa Suomesta. Päätös olisi mahdollistanut ulkomaalaislain turvapaikkaa ja 

käännyttämistä koskevien pykälien sivuuttamisen. Päätöksessä vedotaan poikkeukselli-

siin oloihin, joiden nojalla näiden lakipykälien ohittaminen olisi mahdollista.33 Päätöksen 

taustamuistiossa viitataan Vainikkalan kautta Neuvostoliitosta saapuneiden somalialais-

ten turvapaikanhakijoiden määrään: marraskuun lopulla oli saapunut ”lähes 200 soma-

lialaista”.34 Kokouksessa paikalla olivat pääministeri Harri Holkerin (kok) lisäksi muun 

muassa sisäministeri Jarmo Rantanen (SDP), oikeusministeri Tarja Halonen (SDP) ja val-

tiovarainministeri Matti Louekoski (SDP). Päätöstä ei kuitenkaan koskaan pantu voi-

maan.35  

 

Hallituksen ulkoasiainvaliokunta teki kuitenkin alkuvuodesta 1991 päätöksen, jonka mu-

kaan turvapaikanhakijoita voidaan palauttaa Neuvostoliittoon nopeutetun turvapaikka-

menettelyn jälkeen, jos turvapaikkapäätös on Suomessa kielteinen.36 Nopea menettely 

merkitsee pikaista käännytystä pois Suomesta, jos katsotaan, että turvapaikkahakemus 

on ilmeisen perusteeton esimerkiksi epäuskottavien väitteiden tai turvallisen alkuperä-

maan vuoksi tai jos maahanmuuttovirasto pitää hakijan tarkoituksena käyttää väärin 

turvapaikkamenettelyä.37 Aallaksen mukaan yhtään kolmannesta maasta saapuvaa tur-

vapaikanhakijaa ei kuitenkaan palautettu Neuvostoliittoon päätöksestä huolimatta.38  

 

                                                           
32 Aallas 1991, 32-34. 
33 Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan PTK 21/1990, 3.12.1990. 
34 Sisäasianministeriön turvallisuusasiain johtoryhmän muistio 29.11.1990, liite 1. 
35 Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan PTK 21/1990, 3.12.1990. 
36 Aallas 1991, 39-40. 
37 Migri: Nopeutettu menettely. http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakemi-
nen/hakemuksen_kasittely/nopeutettu_menettely, viitattu 3.11.2016. 
38 Aallas 1991, 39–40. 
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Somalialaisten lisäksi Suomeen saapui muitakin pakolais- ja turvapaikanhakijaryhmiä. 

Aineistossani eniten keskustelua herättivät somalialaisten turvapaikanhakijoiden ohella 

uhkakuviksi jääneet pelot merkittävistä määristä neuvostoliittolaisia tai venäläisiä ”näl-

käpakolaisia”, niin ikään laajalti toteutumatta jääneet huolet Venäjältä tai Eestistä saa-

puvasta ”itärikollisuudesta”, sekä Jugoslavian hajoamissotien myötä Suomeen saapu-

neet Kosovon albaanit.  

 

2.2  Asenteet pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan Suomessa ja Euroopassa 

 
1990-luvun alussa turvapaikanhakijat nousivat julkisen keskustelun keskiöön ja poliiti-

kot, järjestöt ja kirkon edustajat ottivat tiuhaan kantaa aiheeseen eri medioissa. Myös 

kansalaiskeskustelu oli vilkasta, ja yleisönosastokirjoitukset käsittelivät pakolaispolitiik-

kaa ja turvapaikanhakijoita usein. Kielteiset asenteet tulivat keskustelussa esiin näky-

västi. Esimerkiksi Helsingin Sanomien mielipidepalstan toimitukseen lähetettiin joulu-

kuun 1990 ja tammikuun 1991 välillä 344 pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin liittyvää 

kirjoitusta. Näistä toimituksen mukaan positiivissävyisiä oli 77, neutraaleja 21 ja kieltei-

siä jopa 236.39 

 

Maahanmuuttoaiheita laajalti tutkinut Magdalena Jaakkola on kartoittanut suomalais-

ten asenteita ja suhtautumista maahanmuuttoon vuosien 1989–2009 aikana. Jaakkolan 

mukaan suomalaisten asenteet pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin muuttuivat huomat-

tavasti kielteisemmiksi vuosien 1987 ja 1993 tutkimusten välillä. Erot suhtautumisessa 

vaihtelivat suuresti vastaajan tulotasosta, asuinpaikkakunnasta, puoluekannasta ja kou-

lutustasosta riippuen. Kaikkein kielteisimmin maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin 

sekä pakolaisiin suhtautuivat työttömät, vähän koulutetut, työväestö ja maanviljelijät. 

Näiden ryhmien asenteet olivat myös koventuneet entistä kielteisemmiksi kaikkein sel-

keimmin.40 

 

                                                           
39 Aallas 1991, 37. 
40 Jaakkola 1995, 1–3. 
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Syyksi asenteiden kiristymiseen Jaakkola näkee suomalaisten huolen oman toimeentu-

lonsa puolesta. Lama lisäsi työttömyyttä ja epävarmuutta, ja samaan aikaan turvapai-

kanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti. Työttömät suhtautuivat maahanmuuttoon kaik-

kein kielteisimmin, ja nuorten asenteet maahanmuuttoon kovenivat vuosien 1987 ja 

1993 välillä huomattavasti samalla, kun työttömyys ja epävarmat tulevaisuudennäkymät 

lisääntyivät. Tutkimusten välisenä aikana työttömyys kasvoi viidestä yhdeksääntoista 

prosenttiin.41 Samalla maahanmuuttajien ja pakolaisten määrä sekä uutisointi ja julki-

nen ja poliittinen keskustelu aiheesta kuitenkin lisääntyi huomattavasti, mikä tutkimus-

ten mukaan lisää kielteisiä asenteita maahanmuuttoa kohtaan.42 

 

Myös ruotsalaisen sosiologi Andrea Bohmanin mukaan talouslaman aikana ne ihmiset, 

joiden asema työmarkkinoilla on epävarma, suhtautuvat useammin negatiivisesti maa-

hanmuuttajiin kuin ne, joiden työmarkkina-asema on vakaammalla pohjalla.43 Toisaalta 

Bohman myös korostaa immateriaalisten uhkien kokemisen vaikuttavan merkittäväm-

min kielteisiin asenteisiin: huoli kulttuurista ja perinteistä näyttää Euroopassa olevan 

merkittävämpi tekijä asenteiden taustalla kuin työmarkkina-asema tai muu taloudelli-

nen huoli. Myös Yvonni Markaki ja Simonetta Longhi ovat omassa tutkimuksessaan ky-

seenalaistaneet työmarkkina-aseman merkitystä asenteiden määrittäjänä ja korostavat 

eurooppalaisten asenteisiin vaikuttavan merkittävästi maahanmuuttajien määrän arvi-

ointi todellista suuremmaksi ja kokemukset kulttuurisesta uhasta.44 Bohmanin sekä 

Markakin ja Longhin uudemmat tutkimukset siis korostavat immateriaalisten uhkien 

merkitystä, kun taas Jaakkolan 1990-luvulla tekemä tutkimus viittaa suomalaisten asen-

teiden aiheeseen liittyvän vahvasti sosioekonomiseen asemaan ja koulutusasteeseen. 

Molemmissa tutkimuksissa on kuitenkin huomioitu kummatkin seikat, ja sosiaalipolitii-

kan professori Heikki Ervastin mukaan näitä teoreettisia kehyksiä ja tarkastelutapoja on 

pidettävä toisiaan täydentävinä, ei toisiaan poissulkevina tapoina hahmottaa ilmiötä.45 

 

                                                           
41 Jaakkola 1995, 5. 
42 Bohman 2014, 6–7. 
43 Bohman 2014, 9. 
44 Markaki & Longhi 2012, 16–17. 
45 Ervasti, Heikki: Attitudes Towards Foreign-born Settlers: Finland in a Comparative Perspective. Year-
book of Population Research in Finland, 40/2004, 25. 



11 
 

Magdalena Jaakkolan mukaan huoli omasta toimeentulosta ja tunne siitä, että oma 

asema heikkenee epäoikeudenmukaisesti muihin nähden ovat merkittäviä tekijöitä kiel-

teisissä asenteissa maahanmuuttajiin. Tällaista sosioekonomista uhkaa kokevat useim-

min ne, joilla on heikoimmat resurssit hallita elämäänsä. Asunto- ja työmarkkinoilla koe-

tun turvattomuuden lisäksi kielteisimmin suhtautuvat näkevät myös hyvinvointiyhteis-

kunnan palvelujen ja perinteisten arvojen olevan uhattuina, mikä tukee Bohmanin ja 

Markakin ja Longhin tuloksia immateriaalisten uhkien kokemuksen merkittävyydestä 

kielteisten asenteiden taustalla. Huoli oman aseman puolesta on erityisen selkeästi 

läsnä yhteiskunnallisesti epävakaina aikoina, joihin myös lama kuuluu. Kun ihmisiä huo-

lestuttaa oma toimeentulo ja asiat tuntuvat menevän huonompaan suuntaan, maahan-

muuttajat ja turvapaikanhakijat helposti saavat niskoilleen syntipukin roolin.46 Mitä tyy-

tymättömämpi ihminen on omaan taloudelliseen tilanteeseensa, sitä kielteisemmin hän 

suhtautuu maahanmuuttoon ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon.47 

 

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti erittelee Väestöntutkimuksen vuosikirjassa 

(Finnish Yearbook of Population Research) julkaistussa artikkelissaan Attitudes Towards 

Foreign-born Settlers: Finland in a Comparative Perspective suomalaisten asenteita maa-

hanmuuttoa kohtaan. Artikkelissa käsitellään suomalaisten suhtautumista niin siirtolai-

siin kuin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihinkin. Ervastin mukaan Suomesta tekee kiin-

nostavan tutkimuskohteen väestön homogeenisuus, maahanmuuttajien suhteellisen 

pieni määrä ja se, miten myöhään maahanmuutto Suomeen on muihin Pohjois-Euroo-

pan ja Keski-Euroopan maihin verrattuna merkittävissä määrin alkanut.48 

 

Ervasti jakaa muukalaisvihamielisten asenteiden tutkimuksen kahteen teoreettiseen 

päälinjaukseen: sosioekonomiseen eli materiaaliseen ja kulttuuriseen uhkakokemuk-

seen nojaavat lähestymistavat. Näistä ilmiötä materiaalisella uhkakokemuksella selittä-

vät mallit ovat hallinneet aiheen tutkimusalaa sen alkuvuosina, kun taas kulttuurisen, 

immateriaalisen uhkan mallit ovat uudempia. Ervastin mukaan materiaalinen uhkakoke-

                                                           
46 Jaakkola 1995, 5–6. 
47 Ervasti 2004, 38. 
48 Ervasti 2004, 26–29. 
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mus saattaa olla erityisen merkittävä kielteisten asenteiden selittäjä Suomessa, sillä suo-

malaisten asenteet kovenivat juuri 1990-luvun laman aikana huomattavasti. Asenteet 

ulkomaalaisia kohtaan myös muuttuivat positiivisemmiksi 1990-luvun kuluessa samalla, 

kun Suomen taloustilanne koheni. Monissa muissa Euroopan maissa kulttuurinen uhka-

kokemus vaikuttaa kuitenkin selittävän kielteisiä asenteita paremmin kuin materiaali-

nen uhkakokemus. Toisaalta Suomen verrattainen turvallisuus ja kulttuurinen ja yhteis-

kunnallinen yhtenäisyys voivat Ervastin mukaan johtaa myös kulttuurisiin uhkakuviin ul-

komaalaisia kohtaan; kun ulkomaalaisiin liitetään kielteisiä kulttuurisia mielikuvia, kont-

rasti oman elämäntavan ja yhteiskunnan ja toisaalta ulkoryhmän ominaisuuksien välillä 

voi näyttää hyvin merkittävältä.49 Ervasti huomauttaa, että kulttuurinen uhkakokemus 

voi syntyä myös virheellisistä käsityksistä koskien ulkoryhmän toimintaa tai käsityksiä. 

Näin käsitykset, jotka eivät pohjaudu todellisuuteen vaan ennakkoluuloihin tai väärinkä-

sityksiin, voivat johtaa sisäryhmän huomattavastikin kiristyviin asenteisiin ulkoryhmää 

kohtaan. 50  

 

Yvonni Markaki ja Simonetta Longhi ovat tutkineet eurooppalaisten asenteita maahan-

muuttoon ja alueellisten taustatekijöiden kuten iän, koulutustason ja työllisyyden vaiku-

tusta asenteisiin. Tutkimuksessa What Determines Attitudes to Immigration in European 

Countries? An Analysis at the Regional Level he kartoittavat 24 Euroopan maan asenneil-

mastoa vuosina 2002–2008 kerätyn aineiston perusteella. Maat on aineistossa ja tutki-

muksessa jaettu 111 alueeseen, joiden välillä Markaki ja Longhi tekevät vertailua.51 

Edellä esitettyjen, Suomen asenneilmastoa koskevien erityispiirteiden ajallisen välimat-

kan vuoksi Markakin ja Longhin tutkimustuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan 

suomalaisten asenteita maahanmuuttoon ja pakolaispolitiikkaan. Myös Euroopan alu-

eelliset eroavaisuudet häivyttyvät tutkimuksessa näkyvistä, kun asenteille pyritään löy-

tämään kansallisista ja kulttuurisista eroista riippumattomia syitä. Tuloksia ei voikaan 

soveltaa sellaisinaan 1990-luvun Suomen asenneilmaston tarkasteluun. Laaja alueelli-

nen vertailu kuitenkin mahdollistaa asenteiden taustatekijöiden vertailun paremmin 

                                                           
49 Ervasti 2004, 26–29. 
50 Ervasti 2004, 28–29. 
51 Markaki & Longhi 2012, 19. 
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kuin tarkemmin rajatut maa- tai aluekohtaiset tutkimukset – rajatumman ja taustateki-

jöiltään homogeenisemman alueen tarkastelussa on vaikeampi selvittää sitä, mistä ki-

ristyvät pakolaisasenteet johtuvat, sillä mahdollisia selittäjiä on useita. Esimerkiksi Suo-

men tapauksessa turvapaikanhakijoiden määrän huomattava kasvu, poliittisen ja julki-

sen pakolaispoliittisen puheen lisääntyminen ja talouskriisi osuivat kaikki samoihin vuo-

siin 1990-luvun alkuun. Vertailun avulla voidaan arvioida, mitkä tekijät mahdollisesti vai-

kuttivat asenteiden kiristymiseen enemmän ja mitkä vähemmän. Markakin ja Longhin 

tutkimus on kiinnostava vertailukohta Suomen 1990-luvun tilanteeseen ja sitä koskeviin 

rajatumpiin tutkimuksiin, ja mahdollistaa yhtäläisyyksien ja erojen vertailun eurooppa-

laiseen asenneilmastoon ja nykyaikaan.  

 

Markakin ja Longhin mukaan sukupuolella ei näytä olevan erityisen suurta vaikutusta 

maahanmuuttoasenteisiin.52 Toisaalta Ervastin mukaan sukupuolella on merkitystä 

asenteisiin; hänen mukaansa Euroopan-laajuisessa tarkastelussa miehet suhtautuvat 

maahanmuuttoon kielteisesti useammin kuin naiset53, ja naiset kokevat miehiä harvem-

min maahanmuuton uhkaavan kansallista kulttuuria. Suomen kontekstissa sukupuolella 

sen sijaan ei vaikuta Ervastin mukaan olevan suurta vaikutusta asenteisiin.54 

 

Markakin ja Longhin mukaan ikä vaikuttaa asenteisiin jonkin verran niin, että vanhem-

mat ihmiset ovat maahanmuuttovastaisempia ja ennakkoluuloisempia kuin nuoret, 

mutta vaikutus on niin pieni, että ikää ei voida pitää kovin merkittävänä tekijänä asen-

teiden suhteen.55 Myös Ervastin tutkimuksessa iän vaikutus asenteisiin näyttäytyy sa-

mansuuntaisena: korkeampi ikä ennustaa maahanmuuttovastaisempia asenteita.56  

 

Korkeasti koulutetut ihmiset pitävät harvemmin maahanmuuttajia uhkana taloudelle tai 

kulttuurille ja ovat harvemmin rasistisia kuin matalasti koulutetut.57 Markakin ja Longhin 

                                                           
52 Markaki & Longhi 2012, 6–8. 
53 Ervasti 2004, 29. 
54 Ervasti 2004, 38. 
55 Markaki & Longhi 2012, 6–8. 
56 Ervasti 2004, 42. 
57 Ervasti 2004, 38. 
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mukaan tutkimuksessa ratkaisevalta tekijältä maahanmuuttoasenteiden suhteen näyt-

tää kuitenkin vastaajan työmarkkina-asema ja tulotaso. Kuten Jaakkolankin aineistossa, 

ruumiillisen työn tekijät ja työttömät suhtautuvat negatiivisimmin maahanmuuttoon 

köyhemmistä maista, lähinnä EU:n ulkopuolelta, ja ovat valmiimpia rajoittamaan sitä. 

Tämän tulkitaan johtuvan siitä, että tyypillisesti alhaisemman elintason maista saapuvat 

maahanmuuttajat kilpailevat juuri näiden ryhmien kanssa samoista työpaikoista. Erikois-

tunutta osaamista vaativissa ammateissa työskentelevät sen sijaan suhtautuvat kirjoit-

tajien esittelemän aiemman tutkimuksen mukaan maahanmuuttoon vähemmän ennak-

koluuloisesti.58  

 

Ammattiliittoihin kuuluvien ihmisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan näyttäytyivät 

Markakin ja Longhin tutkimuksessa myönteisempinä kuin niiden, jotka eivät kuulu liit-

toihin. Selityksenä voi heidän mukaansa olla näiden ihmisten muita enemmän kokema 

luokkasolidaarisuus tai toisaalta ammattiliittojen ennakkoluulojenvastaiset kampanjat.59 

Oikeistolaisiksi itsensä mieltävät ihmiset suhtautuvat usein maahanmuuttoon kieltei-

semmin kuin vasemmistolaiset. Ervastin mukaan myös poliittinen konservatiivisuus liit-

tyy väestötasolla selkeästi ja jopa muita tekijöitä vahvemmin kielteisiin asenteisiin. 60  

 

Suurten kaupunkien asukkaat ovat useammin myönteisiä asenteissaan maahanmuuttoa 

kohtaan. Maaseudulla asuvat puolestaan pitävät maahanmuuttoa uhkana muita useam-

min. Tämä saattaa johtua ryhmienvälisten kontaktien määrästä, mikä tukisi kontaktiteo-

rian (contact theory) oletuksia - kaupungeissa on yleensä enemmän maahanmuuttajia 

ja enemmän mahdollisuuksia tutustua ulkoryhmien jäseniin kuin maaseudun pienem-

millä paikkakunnilla, joilla asenteet saattavat jäädä ennakkoluulojen ja median kuvaus-

ten varaan.61 Suomessa suurin osa maahanmuuttajista asui 1990-luvun alussa Helsin-

gissä, ja maaseudulla maahanmuuttajien osuus väestöstä oli vain 0,2–0,4 % väestöstä. 

1990-luvun aikana maahanmuuttajien keskittyminen kaupunkialueille ja erityisesti Hel-

sinkiin lisääntyi entisestään.62 

                                                           
58 Markaki & Longhi 2012, 6–8. 
59 Markaki & Longhi 2012, 15. 
60 Bohman 2014, 21. Ervasti 2004, 30–38, 43. 
61 Markaki & Longhi 2012, 15. Ervasti 2004, 31. 
62 Saari 2013. 



15 
 

 

Maahanmuuttajien työttömyys ja EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien määrä 

vaikuttivat Markakin ja Longhin tutkimuksessa asenteisiin – molemmat tekijät lisäsivät 

negatiivista suhtautumista maahanmuuttajiin.63 1990-luvun alussa Suomeen saapunei-

den maahanmuuttajien työllistyminen oli erityisen vaikeaa, sillä laman vuoksi työpaikat 

olivat harvassa ja työttömien suomalaistenkin määrä suuri. Lepolan mukaan tämä vai-

kutti kielteisesti maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin.64 Myös Suomessa niihin 

maahanmuuttajiin, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta ja eroavat etniseltä taustaltaan val-

taväestöstä, suhtaudutaan kielteisimmin.65 EU:n ulkopuolelta tulikin suuri osa Suomeen 

saapuneista turvapaikanhakijoista: vuonna 1990 pelkästään somalialaisia oli turvapai-

kanhakijoista yli puolet.66  

 

Monista muista tutkimuksista poiketen Markakin ja Longhin tuloksissa kantaväestön 

työttömyyden lisääntyminen ei johtanut negatiiviseen suhtautumiseen maahanmuut-

toa kohtaan, kuten ei myöskään maahanmuuttajien alhainen koulutustaso. Enemmän 

vaikuttavat heidän mukaansa maahanmuuttajaväestön ominaisuudet, kuten se, mistä 

maahan muuttavat ihmiset ovat kotoisin, sekä kantaväestön ylimitoitettu arvio maahan-

muuton mittakaavasta ja merkityksestä.67 Suomessa kantaväestön työttömyys näyttää 

kuitenkin vaikuttavan asenteisiin kielteisesti.68 

 

Markakin ja Longhin mukaan kielteiset käsitykset, ennakkoluulot ja stereotyyppiset aja-

tukset etnisistä vähemmistöistä liittyvät maahanmuuttovastaisiin asenteisiin. Maahan-

muuton kokeminen uhkaksi kansalliselle kulttuurille ja kulttuurisille arvoille saa aikaan 

kielteisempiä kantoja siihen kuin taloudellisen uhan kokemus.69 Myös Andrea Bohmanin 

tutkimus suhtautumisesta maahanmuuttoon Euroopassa kertoo samaa: taloudellisella 

uhkakokemuksella on kyllä vaikutus asenteisiin, mutta kulttuuristen uhkien kokemuksia 

                                                           
63 Markaki & Longhi 2012, 14–17. 
64 Lepola 2000, 24. 
65 Ervasti 2004, 42. 
66 Aallas 1991, 27. 
67 Markaki & Longhi 2012, 19–20. 
68 Ervasti 2004, 38. 
69 Markaki & Longhi, 2012, 8. 
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olisi syytä huomioida nykyistä tarkemmin asenteiden taustatekijänä ainakin eurooppa-

laisessa kontekstissa, sillä niiden merkitys asenteiden taustalla saattaa olla jopa materi-

aalisia uhkakokemuksia merkittävämpi.70 Toisaalta Ervastin mukaan suomalaisten kiris-

tyneet asenteet pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan 1990-luvun laman aikana 

saattavat viestiä juuri taloudellisen uhkakokemuksen vaikutuksesta.71  

 

Taloudelliseen uhkakokemukseen liittyy myös suhteellisen deprivaation teoria; sen mu-

kaan tunne esimerkiksi muiden ryhmien epäreiluista eduista saa aikaan kielteisiä tun-

teita ja asenteita. Julkisessa keskustelussa ja poliittisessa retoriikassa usein toistuvat ta-

rinat maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden ylettömistä sosiaalieduista saavatkin 

epäilemättä tehokkaasti aikaan vihaa ja katkeruutta.72 Julkista ja poliittista keskustelua 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saamista etuuksista käytiin aktiivisesti jo 1990-lu-

vulla. Esittelen aiheesta 1990-luvun alussa käytyä parlamentaarista keskustelua tarkem-

min luvussa Talouteen ja lamaan vetoaminen. 

 

Maahanmuuttajien arvioitu määrä vaikuttaa asenteisiin enemmän kuin heidän todelli-

nen määränsä. Kysyttäessä ihmiset usein yliarvioivat maahanmuuttajien määrän jopa 

moninkertaiseksi, ja koettu uhka suhteutuu tähän kuvitteelliseen määrään, ei maahan-

muuttajaväestön todelliseen kokoon.73 Bohmanin mukaan erityisesti poliittinen puhe 

vaikuttaa vahvasti siihen, miten suureksi ja merkittäväksi maahanmuuttajaväestön koko 

ja merkitys yhteiskunnassa arvioidaan. Jo se, miten paljon poliitikot maahanmuutosta 

puhuvat, vaikuttaa asenteisiin selvästi, oli puheen sävy mikä hyvänsä. Negatiivissävyinen 

puhe vahvistaa kielteisiä asenteita väestössä entisestään.74 Kaikkein tärkeimmältä asen-

teiden määrittäjältä myös Markakin ja Longhin tutkimuksen mukaan näyttää se, miten 

merkittävänä ilmiönä maahanmuutto nähdään ja miten suureksi maahanmuuttajien 

määrä arvioidaan – todellisilla määrillä tai vaikutuksilla ei ole vastaavaa merkitystä. Mitä 

merkittävämpänä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien määrää pidetään, sen uhkaa-

                                                           
70 Bohman 2014, 5–6. 
71 Ervasti 2004, 27. 
72 Ervasti 2004, 26. 
73 Markaki & Longhi, 2012, 10. 
74 Bohman 2014, 6–7. 
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vampana se nähdään. Alueilla, joilla vastaajat arvioivat maahanmuuttajien määrän huo-

mattavasti todellista suuremmaksi, uhkan kokemukset olivat jopa 42 prosenttia yleisem-

piä kuin alueilla, joilla tällaista yliarviointia ei esiintynyt.75  

 

On siis asenteiden kannalta olennaista, miten paljon ja millaiseen sävyyn poliitikot maa-

hanmuutosta ja pakolaisista puhuvat. Poliitikkojen puhe vaikuttaa siihen, miten uhkaa-

vaksi maahanmuutto koetaan, ja toisaalta äänestäjien asenteet vaikuttavat siihen, mi-

ten poliitikot aiheesta puhuvat – on oman poliittisen menestyksen kannalta kannatta-

vampaa puhua maahanmuuttokielteiselle yleisölle maahanmuutosta kriittiseen kuin ko-

vin positiiviseen sävyyn. Näin voi syntyä itseään vahvistava kehä, jossa poliitikkojen maa-

hanmuuttoaiheille puheissaan suoma huomio luo ja vahvistaa kansalaisten huolia aihee-

seen liittyen, jolloin poliitikoilla on painetta ottaa aiheeseen kantaa entistäkin enem-

män. Yksittäisen puolueen tai jopa poliitikon vaikutus asiassa voi olla huomattava – jat-

kuvasti maahanmuutosta puhuva puolue tai poliitikko pakottaa muutkin poliittiset toi-

mijat ottamaan aiheeseen kantaa, ja vaikka puhe kokonaisuudessaan olisi neutraalia tai 

myönteistäkin, lisää jatkuva keskustelu kansalaisten tunnetta ilmiön merkittävyydestä 

ja siten mahdollisesta uhkaavuudesta. 

 

2.3 Poliittinen retoriikka ja kansallinen yhteisö 

 
Kansalaisuuden ja kansan ideoiden muodostama poliittinen yhteisö on luonteeltaan 

symbolinen.76 Yhteisön rajat ovat kuvitteelliset; sen jäsen ei voi tuntea kaikkia muita yh-

teisön jäseniä.77 Kansallisen yhteisön kuvitteleminen tapahtuu viestinnän ja kielen 

kautta.78 Kielen ja retoriikan avulla luodaan ja uusinnetaan kansallisvaltiota yhteisönä ja 

identiteetin lähteenä. 

 

Viestinnän tutkijoiden Stephen Colemanin ja Karen Rossin mukaan poliitikot pyrkivät ve-

toamaan äänestäjiin kansan representaatioiden kautta. Medioituneissa demokratioissa 

                                                           
75 Markaki & Longhi 2012, 16–17. 
76 Anderson, Benedict: Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. 

Verso, Lontoo 1991, 6. Hall, Stuart: Identiteetti. Vastapaino, Tampere 1999, 13.  
77 Huovinen, Annamari: Poliittinen kansalaisuus intersektionaalisena identiteettinä vaali-esitteissä. Aalto 

University publication series 175, 2013,31–33. 
78 Anderson 1991, 143–146. 
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kansalla ja sen määrittelyllä on keskeinen rooli. Kuvitellun yhteisön syntymiseksi ja yllä-

pitämiseksi tarvitaan mediaa, joka välittää tietoa yhteisöstä ja sen rajoista. Nationalismi 

ja kansallisvaltio vaativat noustakseen tietoisuuteen ja maailmankuvan perustaksi pai-

kallisuuden rajat ylittävää viestintää.79 Kansa voi kohdata itsensä vain representaation 

kautta; media ja sen kautta seurattava politiikka ovat peilejä, joista kuviteltu yhteisö kat-

soo itseään. Kirjoittajat määrittelevätkin kansan todellisen, käsin kosketeltavan ja ole-

massa olevan asian sijasta tyhjäksi tilaksi, jota eri toimijat pyrkivät täyttämään omilla 

määritelmillään kansasta. Poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu on taistelua tyh-

jästä tilasta, johon asettaa oma representaatio kansasta ja johon vedota omien päämää-

riensä perustelemiseksi.80 Annamari Huovisen mukaan kansallisuus muodostetaan luo-

malla vastakkainasettelu “meidän” ja “muiden” välille. Erityisesti poliittisen kansalaisuu-

den ollessa kyseessä “me” on yleensä määritelty aktiivisiksi, kunnollisiksi ja omaa elä-

määnsä ja olemistaan hallitseviksi kansalaisiksi, joiden olemassaoloon yhteiskunta no-

jaa. Huovisen tutkimissa vaaliesitteissä poliittinen kansalainen pyritään esittämään mah-

dollisimman kunnollisena, mutta samalla tavoitella yleisöä mahdollisimman laajalti yh-

teiskunnan eri osista. Näin luodaan kuvitteellinen kunnollisten kansalaisten joukko, joka 

omaa yhteiset, oikeat arvot, joihin poliitikon arvovalta ja poliittinen identiteetti nojaa-

vat.81 

 

Poliitikot joutuvat miettimään, millaiselle yleisölle suuntaavat viestinsä ja miten se saa-

vuttaa mahdollisimman myönteisen vastaanoton. On syytä miettiä millaista sävyä ja sa-

navalintoja puheessaan käyttää, mitä yleisö ymmärtää ja ei ymmärrä, ja miten viesti to-

dennäköisesti vastaanotetaan. Näin puhuja kuvittelee itselleen yleisön, joka omaa tiet-

tyjä asenteita, puhetapoja ja arvoja, ja pyrkii vetoamaan siihen saavuttaakseen mahdol-

lisimman laajaa suosiota.82 Siksi politiikan kieltä on perusteltua tutkia ensisijaisesti va-

kuuttamisen keinoja tarkastellen. Asioista, jotka ovat itsestään selviä ja välttämättömiä, 

ei ole tarvetta eikä oikeastaan mahdollistakaan väitellä. Politiikassa ja retoriikassa olen-

                                                           
79 Coleman & Ross 2010, 25. 
80 Coleman & Rossi 2010, 2-3. 
81 Huovinen 2013, 34. 
82 Ks. Coleman & Ross 2010, 35. 
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naista on kuitenkin mahdollisuus ja pyrkimys vakuuttaa kuulijat puolelleen ja hyväksy-

mään heille esitetyt teesit. Retoriikka on suostuttelua ja vakuuttamista, sillä sen kautta 

ei voi pakottaa kannattamaan tai vastustamaan esitettyä väitettä. 83  

 

Yhdysvaltalaistutkijoiden Jeritin, Kuklinskin ja Quirkin mukaan äänestäjien kannat laajoi-

hin, ideologisiin kysymyksiin ovat usein varsin muuttumattomia, tai ainakin niiden muut-

taminen vaatisi huomattavaa vaikuttamistyötä, jonka tulokset luultavasti olisivat varsin 

vaatimattomat. Sen sijaan poliitikot voivat paljon helpommin vaikuttaa siihen, millaisia 

odotuksia ja uskomuksia johonkin tiettyyn, rajattuun aiheeseen liittyy. Esittämällä väit-

teitä siitä, millaiset jonkin poliittisen toimen seuraukset ovat, poliitikot voivat onnistu-

neemmin vaikuttaa äänestäjien kantoihin ja näkemyksiin. Koska äänestäjien mielipiteet 

tietyistä poliittisista toimista ovat hyvin harvoin selkeät ja muokkautuvat vasta, kun ai-

heesta käydään julkista poliittista keskustelua, nämä julkiset väittelyt ovat poliitikkojen 

mahdollisuus vaikuttaa yleisönsä kantoihin ja vakuuttaa heidät. Suurin vaikutus on sillä, 

miten tehokkaasti poliittiset toimijat onnistuvat vaikuttamaan niihin äänestäjiin, joiden 

kanta ja puoluekanta ovat epävarmat. Vakuuttaakseen äänestäjät siitä, että poliitikon 

oma kanta ja ratkaisuehdotus käsillä olevaan poliittiseen toimeen ovat oikeita, poliitikot 

käyttävät usein kahta keinoa: he pyrkivät nostamaan esille jonkin päätökseen liittyvän 

arvon ja korostamaan sen merkitystä, tai pyrkivät vakuuttamaan äänestäjät siitä, millai-

siin seurauksiin päätös voi johtaa.84  

 

Päätettäessä pakolaispolitiikasta jotkut poliittiset toimijat voivat pyrkiä nostamaan esiin 

ihmisoikeudet ja globaalin vastuun, toiset taas nationalismin tai uskonnon. Tämä on hy-

vin lähellä myöhemmin tarkemmin käsiteltävän kehystämisteorian ajatusta siitä, että ai-

heen liittäminen tiettyihin arvoihin tai yhteyksiin vaikuttaa siihen, miten siihen suhtau-

dutaan. Maalaillessaan poliittisten päätösten seurauksia poliitikot puolestaan vetoavat 

joko kielteisiin tai myönteisiin seurauksiin ja perustelevat niiden avulla omaa kantaansa. 

Esimerkiksi pakolaispolitiikan seurauksina poliitikot voivat esittää väitteen toisaalta pa-

kolaisten inhimillisestä hädästä tai Suomen asemasta sivistysvaltiona muiden valtioiden 

                                                           
83 Palonen, Kari: Argumentin politiikka. Chaim Perelmanin retoriikan implisiittisestä politiikkakäsityk-
sestä, 81–83. Teoksessa Palonen, Kari: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta. Yhteiskunta-
tieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 11. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1997. 
84 Jerit ym. 2009, 100–104. 
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silmissä, tai toisaalta pakolaisten auttamisen seurauksena tapahtuvista menoleikkauk-

sista eläkeläisten elintasoon tai turvapaikanhakijoiden lisääntyvästä määrästä avun ja 

tuen houkuttelemina.  

 

Molempien vaikutuspyrkimysten kannalta poliitikon käyttämä retoriikka on olennaista. 

Jeritin, Kuklinskin ja Quirkin mukaan vaikuttavinta on pyrkiä vakuuttamaan poliittisten 

päätösten ennakoiduilla seurauksilla, jotka vetoavat tehokkaasti erityisesti liikkuviin ää-

nestäjiin. Ne poliitikot ja puolueet, jotka pyrkivät pitämään yllä vallitsevan tilanteen tai 

vastustavat toisen puolueen ajamaa muutosta, puolustavat vallitsevaa asiaintilaa esittä-

mällä faktoja osoittaakseen, ettei nykytilanne ole huono, ja esittämällä ennakointeja 

siitä, miten tilanteen muuttaminen johtaisi huonoihin seurauksiin. Ne, jotka haluavat 

muuttaa vallitsevaa tilannetta, esittävät sen omien faktojensa tai väitteidensä avulla 

kestämättömänä, ja tuovat esiin ennakointeja siitä, miten tilanne entisestään pahenisi 

ilman muutosta.85 Puolueet kilpailevat useammin esittämällä omaa kantaansa tukevia 

kielteisiä kuin myönteisiä ennustuksia.86 Vedotessaan poliittisten toimien kielteisiin seu-

rauksiin poliitikot pyrkivät herättämään mahdollisimman voimakkaita tunteita, useim-

miten vihaa ja pelkoa.87 Ydinkannattajiin puolestaan vedotaan nostamalla esiin puolu-

een keskeisiä arvoja ja liittämällä ne käsiteltävään asiaan. 88  

 

Kirjoittajien mukaan poliittisten puolueiden tarkoituksena on vedota kansalaisiin tehok-

kaasti saavuttaakseen poliittista menestystä. Väittelyissä käytetään faktoja, mutta polii-

tikkojen varsinaisena tavoitteena ei ole kansalaisten objektiivinen ja riippumaton pää-

töksenteko, vaan oma vaalimenestys. Faktoja siis käytetään valikoiden ja vedoten vain 

sellaisiin, jotka tukevat omaa argumentointia. Ne myös esitetään eri sävyyn: vaikka puo-

lueet vetoaisivat samaan faktaan, se pyritään esittämään niin, että se tukee puolueen 

viestiä. Esimerkiksi budjetista puhuttaessa sama menoerä voidaan esittää prosentteina 

tai rahasummana, riippuen siitä, haluaako puhuja saada sen vaikuttamaan suurelta vai 

pieneltä menoerältä. Vaikka sama fakta esitettäisiin eri puolueiden tahoilta samoinkin, 

se myös joka tapauksessa tulkitaan eri tavalla. Poliitikkojen pyrkimyksenä on vaikuttaa 
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äänestäjiin, eikä faktojen oikeellisuus ole tässä kamppailussa prioriteettilistassa kor-

keimpana.89 Toisaalta politiikan pelkistäminen rationaaliseksi valtakamppailuksi, jossa 

vain tulokset merkitsevät, jättää pois näkyvistä muut politiikanteon syyt ja motiivit. Val-

tapelin lisäksi politiikan voi nähdä esimerkiksi ideologisena toimintana, yhdessä toimi-

misena tai päivätyönä. 

 

Suomessa kansallisessa poliittisessa keskustelussa käydään aina tavalla tai toisella kes-

kustelua suomalaisuudesta.90 Poliittinen keskustelu maahanmuutosta voi kertoa enem-

män suomalaisuudesta ja sen määritelmistä kuin varsinaisesta maahanmuutosta. Ulko-

maalaiset voivat tässä keskusteluna toimia ikään kuin peilinä, jota vasten omaa identi-

teettiä tarkastellaan ja määritellään.91 

 

Parlamentaarista retoriikkaa ja poliitikkojen käyttämiä argumentteja analysoidessa on 

pidettävä mielessä, että tutkimalla retoriikkaa ja diskursseja ei varsinaisesti voida tutkia 

sitä, mitä puhuja ajattelee tai pyrkii saavuttamaan. Sen sijaan voidaan tarkastella sitä, 

mitä puhuja sanoo ja miten, ja millaisia vaikutuksia puheella tutkimuksen perusteella on 

yleisöönsä.92  

 

2.4 Hyvinvointivaltio, maahanmuutto ja hyvinvointisovinismi 

 

Kansallisvaltion rajat ovat olleet ja ovat edelleen myös hyvinvoinnin ja elintason rajoja; 

niillä rajataan ihmisiä kansalaisuuden perusteella erilaisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin 

asemiin sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen piiriin tai ulottumattomiin. Maahanmuut-

tajien nähdään uhkaavan kansallisvaltion olennaisia järjestelmiä: hyvinvointipalvelujen 

jakoa kansalaisille sekä valtioalueen asukkaiden lojaaliutta kansallisvaltiota kohtaan. 

Näistä näkökohdista lähtien kansallisvaltion ja maahanmuuttajan suhde muodostuu on-

gelmalliseksi; maahanmuuttajien katsotaan herkästi uhkaavan kansallisvaltion toimin-
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92 Jokinen, Arja: Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa Diskurssianalyysi: 
teoriat, peruskäsitteet ja käyttö, 2016. https://www-ellibslibrary-com.libproxy.hel-
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taa oletettujen hyvinvointipalveluvaatimusten ja puuttuvan kansallisen ja kansallisvalti-

oon kohdistuvan lojaaliuden vuoksi. Maahanmuuttopolitiikalla ja rajavalvonnalla pyri-

tään hallitsemaan näitä uhkakuvia kansallisvaltion rajojen sisällä.93  

 

Juuri sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturva ovatkin aiheita, joihin liittyvä keskustelu ja käsityk-

set nousevat usein esiin maahanmuuttoon liittyen. Hyvinvointivaltion palvelujen ja tu-

kien olemassaoloon on niiden luomisesta lähtien kuulunut erottelu kahteen ryhmään, 

yhteisön sisäpuolisiin ja ulkopuolisiin. Maahanmuutto haastaa nämä totutut yhteisön ja 

oikeutuksen käsitteet ja asettaa käsitykset epätasa-arvosta ja sitä korjaavasta sosiaali-

politiikasta uuteen valoon.94 

 

Kaikenlaisten hyvinvointivaltiojärjestelmien on kansalaisten mielikuvissa usein katsottu 

olevan uhattuna, kun muualta tulevien maahanmuuttajien nähdään joko vievän työt ja 

laskevan palkkakustannuksia tai elävän sosiaaliturvan varassa.95 Siirtolaisuudesta ja ih-

misten liikkuvuudesta puhuttaessa nimenomaan kansallisvaltion rajat ylittävä liikkumi-

nen, maahanmuutto, on yleensä keskustelun ja huolenkin aiheena. Valtion sisällä pai-

kasta toiseen muuttavien ihmisten motiiveja muutolle ei pidetä epäilyttävinä tai haital-

lisina; oman elämänlaadun ja taloudellisen aseman parantaminen muuttamalla asuin-

paikkaa on tällöin ymmärrettävää ja ihailtavaakin. Kun kyse on valtioiden rajat ylittä-

västä muutosta, eivät samat pyrkimykset enää ole ihailtuja ja hyväksyttyjä, vaan ne näh-

dään helposti hyvinvointivaltion kannalta uhkana.96 

 
Kansallisvaltioiden rakentuminen eritasoisiksi hyvinvointivaltioiksi 1900-luvun jälkim-

mäisellä puoliskolla merkitsi sitä, että valtio pyrki rajaamaan hyvinvointipalveluihin oi-

keutetut erilliseksi ryhmäksi, yhteisöksi, jolle valtion tuki ja sosiaaliturva kuuluivat.97 Hy-

vinvointivaltion toimintalogiikkaan on vaikea sisällyttää ajatusta erillisistä ryhmistä, joita 

koskevat eri säännöt ja oikeudet. Näiden rajoitusten olemassaoloa on vaikea perustella, 

                                                           
93 Bommes & Geddes 2005, 2. 
94 Banting 2005, 13. 
95 Sainsbury, Diane: Welfare States and Immigrant Rights: The politics of Inclusion and Exclusion. Oxford 
University Press, 2012, 1. 
96 Bommes & Geddes 2005, 1. 
97 Bommes & Geddes 2005, 2. 



23 
 

ja ne johtavat helposti siihen, että kaikkien asema hyvinvointipalvelujen suhteen heik-

kenee. Yleensä maahanmuuttajat sisällytettiinkin hyvinvointijärjestelmän piiriin ja hei-

dän oikeutensa sosiaaliturvaan ja siis myös tietynasteinen jäsenyytensä kansalaisyhtei-

söön taattiin.98 

 

Kansallisvaltiot perustuvat kuviteltuun kansalliseen yhteisöön, joka pyritään esittämään 

tasa-arvoisena ja yhtenäisenä arvoyhteisönä. Maahanmuutto voi hyvinvointivaltioiksi 

rakentuneissa kansallisvaltioissa herättää kansalaisissa kielteisiä tunteita siksi, että tä-

män yhteisön ulkopuolisiksi mielletyt ryhmät tulevat oikeutetuiksi hyvinvointivaltion 

palveluihin.99 Asuinpaikka määrittää eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa oikeuksia so-

siaaliturvaan ja hyvinvointipalveluihin useammin kuin kansalaisuus,100 mutta pelkkä saa-

puminen valtion alueelle ei merkitse osallisuutta kansalaisuuden muodostamaan ar-

voyhteisöön. Hyvinvointisovinismilla (welfare chauvinism) tarkoitetaan ajatusta siitä, 

että sosiaaliturva kuuluu ainoastaan rajattuun, etnisesti määriteltyyn yhteisöön kuulu-

ville ihmisille, jotka ovat osallistuneet sen rakentamiseen tai ylläpitoon.101 Työväen-

luokka kannattaa yleensä vahvemmin hyvinvointivaltiota ja siihen panostamista kuin pa-

remmin toimeentulevat. Maahanmuuton ollessa kyseessä suhtautuminen on kuitenkin 

kielteinen: työväenluokkaan kuuluvat suhtautuvat useammin negatiivisesti etuuksien ja 

sosiaaliturvan myöntämiseen oman etnisen tai kansallisen ryhmänsä ulkopuolelta tule-

ville. Työväenluokkaiset ihmiset siis ovat taipuvaisempia hyvinvointisovinismiin kuin 

muista luokkataustoista tulevat.102  

 

2.5  Ryhmäuhkateoria 

 
Ruotsalainen sosiologi Andrea Bohman tutkii väitöskirjassaan sitä, millaiset tekijät edes-

auttavat maahanmuuttovastaisten asenteiden syntyä. Hän keskittyy materiaalisten re-

surssien sijaan vaikeammin mitattaviin tekijöihin; tutkimuksen keskiössä ovat kansan-
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edustajien käyttämä nationalistinen retoriikka, äärioikeiston asema ja vaikutusvalta po-

liittisessa päätöksenteossa sekä uskonnollisuuden vaikutus asenteisiin. Bohman nimit-

tää näitä tekijöitä immateriaaliseksi kontekstiksi, jossa asenteet syntyvät. Tällä hän tar-

koittaa olosuhteita, jotka eivät suoraan liity kilpailuun materiaalisista resursseista. Sekä 

materiaaliset että immateriaaliset olosuhteet yhdistettynä yksilön omiin näkökantoihin 

ja kokemuksiin vaikuttavat siihen, miten tämä päätyy suhtautumaan maahanmuuttoon 

ja maahanmuuttajiin.103 

 

Bohman tukeutuu analyysissaan ryhmäuhkateoriaan (group threat theory), jonka mu-

kaan ihmiset identifioituvat yhteiskunnassa ryhmiin, joiden etuja he pyrkivät edistä-

mään kilpailussa muita vastaavia, koettuja ryhmiä vastaan. Jos ihmiset kokevat, että hei-

dän ryhmänsä etuja uhkaa jokin toinen ryhmä, joka kilpailee samoista resursseista, asen-

teet kilpailevan ryhmän jäseniä kohtaan kovenevat ja muuttuvat negatiivisiksi. Teoria 

selittää kielteisiä asenteita maahanmuuttoon juuri ryhmäuhkan kautta; maahanmuut-

tajien nähdään kilpailevan samoista resursseista ja uhkaavan kantaväestön etuja.104 

Ryhmäuhkateorian mukaan esimerkiksi lama tai työttömyyden kasvu ennakoivat kiristy-

viä asenteita maahanmuuttajia kohtaan, koska todellinen tai kuviteltu kilpailu resurs-

seista johtaa uhan kokemukseen.105 Kyse on kuitenkin usein yksilön kokemuspiiriä laa-

jemmista ilmiöistä ja vaikutuksista. Siksi niiden vaikutukset asenteisiin riippuvat itse il-

miön ohella siitä, miten niitä yleisölle sanoitetaan ja tuodaan esille.106 

 

Vaikka maahanmuuttajat Euroopassa ovat hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä, Boh-

man huomauttaa, että kantaväestön silmissä heitä yhdistää juuri maahanmuuttajuus. 

Ryhmäkäsityksistä ja ennakkoluuloista puhuttaessa on siis perusteltua puhua maahan-

muuttajista ryhmänä, koska itsensä sisäryhmäläisinä näkevät eli kantaväestöön identifi-

oituvat pitävät heitä ulkopuolisina ja toisina riippumatta siitä, miten erilaiset taustat 

heillä keskenään on. 107 
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gration Studies 8, 2007, 1254. Bohman 2014, 6. 
106 Bohman 2014, 7. 
107 Bohman 2014, 4–5. 



25 
 

 

Myös maahanmuuttajaryhmien ominaisuuksilla ja tarkasteltavan yhteiskunnan omilla 

erityispiirteillä on merkitystä siinä, millaisia ja miten voimakkaita uhkakokemuksia sisä-

ryhmä heitä kohtaan kehittää. Ulkoryhmän näkyvyys on merkittävä tekijä uhkakoke-

muksen syntymisessä, ja myös sillä on merkitystä, miten selkeänä sisä- ja ulkoryhmän 

erot nähdään.108  

 

EU:n ulkopuolelta saapuneiden maahanmuuttajien korkeampi määrä lisää niin Suo-

messa kuin muualla Euroopassakin kielteisiä asenteita maahanmuuttoon.109 Ruotsalais-

sosiologi Mikael Hjermin mukaan rodullistetut ulkoryhmät aiheuttavat kielteisempiä 

asenteita maahanmuuttoon kuin ulkoryhmät, jotka sulautuvat ulkoisesti valtaväestöön. 

Kun ulkoryhmä erottuu näkyvästi sisäryhmästä ja maahanmuuttoaiheen saama julkisuus 

poliittisessa ja julkisessa keskustelussa on suurta, ovat myös kielteiset asenteet kaikkein 

yleisimpiä.110 Rodullistamisella tarkoitetaan rakennetta ja prosessia, jonka kautta yksi-

lön, ryhmän tai toiminnan piirteet tulkitaan ensisijaisesti ei-valkoisuuden kautta ja usein 

rasistisesti. Rodullistaminen voi maahanmuuton, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

kohdalla merkitä sitä, että tulijat nähdään erilaisina ja heidän ajatellaan omaavan vä-

hemmän oikeuksia kuin valtaväestön.111 

 

Ryhmien jäsenet muodostavat käsityksiä toisista ryhmistä ja niihin kuuluvista ihmisistä, 

sekä samalla myös siitä, millaisiin resursseihin ja etuihin ryhmän jäsenillä on pääsy. Jos 

tähän yhdistyy kokemus uhkasta, eli toisen ryhmän nähdään vievän itselle ja omalle ryh-

mälle kuuluvia resursseja, syntyy ennakkoluuloisia ja negatiivisia asenteita. Kokemus 

ryhmien kilpailutilanteesta johtaa Bohmanin mukaan ajattelutapaan, jonka mukaan yh-

den ryhmän etu merkitsee samalla toisen ryhmän haittaa. Tällöin sisäryhmä puolustus-

reaktiona kehittää vihamielisiä asenteita ulkoryhmää vastaan. 112 

 

                                                           
108 Hjerm 2007, 1256. 
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Uhkan kokemuksen ei tarvitse liittyä ryhmän jäsenen henkilökohtaiseen tilanteeseen, 

vaan ihmiset voivat kokea asemansa uhatuksi riippumatta omista olosuhteistaan: ryh-

mää kohtaan koettu uhka riittää. Ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden kehittymi-

nen liittyy siis enemmän ryhmän kollektiivisesti kuin sen yksittäisten jäsenten kokemaan 

uhkaan.113 Uhkan kokemus voi liittyä yhtäältä taloudelliseen uhkaan, tai toisaalta kult-

tuuriseen tai symboliseen uhkaan. Bohman nimittää näitä uhkakäsityksiä materiaaliseksi 

ja immateriaaliseksi uhaksi. Bohman kuuluu ryhmäuhkateorian käytössään koulukun-

taan, jonka näkemyksen mukaan uhkakokemuksen realistisuudella ei ole merkitystä ai-

heuttaakseen negatiivisia asenteita uhkien ei tarvitse olla todellisia, vaan riittää, että 

ryhmä ja ryhmän jäsenet uskovat ulkoryhmän uhkaavan heidän etujaan. Näiden uhkien 

tutkiminen kontekstina asenteille on Bohmanin mukaan välttämätöntä, jotta ryhmien 

välisiä suhteita ja vuorovaikutusta voidaan ymmärtää. 114  

 

Ryhmäuhkateoriaa on Bohmanin mukaan pitkään sovellettu lähinnä materiaalisten uh-

kien ja uhkakäsitysten tutkimiseen ja immateriaalisten uhkien tutkiminen tästä näkökul-

masta on jäänyt vähemmälle. Viimeaikaiset tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin hänen 

mukaansa osoittaneet, että immateriaalisten uhkien rooli ryhmienvälisten asenteiden 

muodostumisessa on vähintään yhtä merkittävä kuin materiaalisten uhkien. Euroopassa 

immateriaaliset uhat, kuten huoli kansallisidentiteetin ja kulttuuristen arvojen tilasta, 

voivat olla jopa merkittävämpiä tekijöitä asenteissa maahanmuuttoon.115 Näyttää myös 

siltä, että eri ihmisten kohdalla uhkakokemuksen erityispiirteet vaihtelevat. Kulttuurista 

uhkaa maahanmuuttoa kohtaan kokevat suhtautuvat myönteisimmin maahanmuutta-

jiin, jotka muistuttavat mahdollisimman monin tavoin heitä itseään, kun taas materiaa-

linen uhkakokemus saa sisäryhmän suhtautumaan myönteisesti maahanmuuttajiin, 

jotka ovat riittävän erilaisia kuin he itse ja siten kilpailevat epätodennäköisemmin sa-

moista resursseista.116 
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Ihmisten on vaikea hahmottaa maahanmuuton suuruusluokkaa ja vaikutuksia. Sen li-

säksi, että he hakevat tietoa ja ymmärrystä siitä, miten merkittävästä ilmiöstä on kyse, 

ihmiset tarvitsevat myös suuntaviivoja siihen, miten ilmiöön tulisi suhtautua. Se, miten 

vakavaksi uhka sisäryhmässä koetaan, ja se, miten paljon maahanmuutto todellisuu-

dessa vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin ja yhteiskuntaan, eivät välttämättä liiku lain-

kaan samoissa mittakaavoissa. Bohmanin käsitys tukeutuu jälleen ryhmäuhkateorian 

koulukuntaan, joka ei pohjaa uhkakokemuksen syntyä ainoastaan uhkan realistisuuteen, 

kuten maahanmuuttajaryhmän todelliseen kokoon, vaan siihen, miten ryhmän merkit-

tävyys koetaan.117 Uhka koetaankin Bohmanin mukaan usein sitä suuremmaksi, mitä 

merkittävämpänä ilmiö poliittisessa puheessa esitetään. Jos poliitikot käyttävät puheen-

vuoroistaan suuren osan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista puhumiseen, kanta-

väestöön kuuluvat päättelevät ilmiön olevan jopa merkittävämpi kuin mitä se todelli-

suudessa on. Näin käy riippumatta siitä, puhutaanko maahanmuutosta positiiviseen vai 

negatiiviseen sävyyn; pelkkä asian saama huomio nostaa sen merkittävyyttä ihmisten 

mielissä, ja voi siten lisätä tunnetta siitä, että kilpailu samoista resursseista maahan-

muuttajien kanssa on kovempaa kuin ennen. Jos poliittisessa retoriikassa lisäksi vielä 

esitetään maahanmuuttajat uhkana, on kielteisten asenteiden nousu vielä todennäköi-

sempää.118 Myös Bohmanin tavoin ryhmäuhkateoriaa tutkinut Hjerm pitää merkittä-

vänä sekä poliittisen että taloudellisen kontekstin huomioimista uhkia tutkittaessa.119 

 

Myös se, millaisina ryhmät esitetään, vaikuttaa ryhmäuhan kokemiseen. Jos ryhmien vä-

liset erot näyttävät huomattavilta ja ryhmät perustavanlaatuisesti erilaisilta, koetaan 

toinen ryhmä uhkaavampana. Sisäryhmään kuulumisen määritelmät vaikuttavat siihen, 

miten ulkoryhmäläisiin suhtaudutaan120: jos esimerkiksi suomalaisuuteen nähdään tär-

keänä osana kuuluvan valkoisuus tai se, että on syntynyt Suomessa, on ulkopuoliset 

helppo erotella joukosta. Mitä tärkeämpinä sisäryhmää määrittävinä tekijöinä piirteitä 

pidetään, sitä enemmän ulkoryhmäläisten niistä poikkeavat piirteet tai tavat aiheutta-

van uhan kokemusta.121 

                                                           
117 Hjerm 2007, 1256. 
118 Bohman 2014, 6–7. 
119 Hjerm 2007, 1257. 
120 Bohman 2014, 6–7. 
121 Bohman 2014, 7. 



28 
 

 

Käytän analyysissani ryhmäuhkateoriaa nojaten aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuk-

siin. Yleensä ryhmäuhkakokemuksia on tutkittu lähtien siitä, millaiset ilmiöt väestöta-

solla aiheuttavat uhkakokemusta ja miten kokemus syntyy. Tässä tutkielmassa tutkin 

kuitenkin poliitikkojen puheenvuorojen sävyjä ja retoriikkaa liittyen pakolaisiin ja turva-

paikanhakijoihin, ja pyrin hahmottelemaan, millaisia vaikutuksia puheella on aiemman 

tutkimuksen perusteella todennäköisesti ollut yleisönsä pakolaiskantoihin.  

 

2.6  Kehystäminen 

 
Kehystysteorian (framing theory) avulla voidaan tarkastella sitä, miten poliittiset toimijat 

tarjoavat yleisölleen tulkintamalleja ja -kehyksiä ympäröivän maailman ja tapahtumien 

jäsentämiseen ja käsittämiseen. Erilaiset suhtautumistavat maahanmuuttoon ja maa-

hanmuuttajiin johtuvat suurelta osin siitä, että ihmiset käyttävät erilaisia ajattelun ke-

hyksiä arvioidessaan ilmiötä ja sen vaikutuksia. Esimerkiksi maahanmuuttoa voidaan ar-

vioida vaikkapa kansainvälisen solidaarisuuden tai taloudellisen hyödyn tai haitan ke-

hystä vasten.122 Kehystämällä tarjotaan tiettyjä suhtautumistapoja käsiteltävään ilmi-

öön ja samalla häivytetään toisia näkyvistä.123 

 

Poliittiset toimijat pyrkivät tarjoamaan tulkintakehyksiä, jotka tukevat heidän omia tar-

koitusperiään ja hyödyttävät heitä. He esittävät ilmiöt tietystä näkökulmasta ja liittävät 

niihin arvoja ja suhteita, ja näihin kehyksiin ihmiset tukeutuvat pohtiessaan, miten ilmi-

öihin suhtautua. Tätä kutsutaan poliittiseksi kehystämiseksi (political framing). Kyse ei 

ole vain pyrkimyksestä suostutella tai vakuuttaa argumenteilla, vaan poliittinen kehys-

täminen kertoo yleisölleen laajemmin, miten suhtautua ympäröivän maailman tapahtu-

miin ja ilmiöihin. Kehystämisen avulla voidaan myös legitimoida tiettyjä asenteita ja pu-

hetapoja; käyttämällä tiettyjä poliittisia ajattelun kehyksiä voidaan tuoda aiemmin sopi-

                                                           
122 Bohman 2014, 11. 
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mattomina pidettyjä ajattelutapoja valtavirtaan ja siten normalisoida niitä. Valtavirtais-

taminen ja normalisointi vähentävät tällaisista ajattelutavoista ja toiminnasta seuraavia 

sosiaalisia sanktioita. Kun uskomuksia ja asenteita sidotaan yleisesti hyväksytympiin ke-

hyksiin, niiden legitimoituminen tekee myös niiden ilmaisemisesta hyväksytympää. Näin 

niiden vaikutus yleisen mielipiteen ja yhteiskunnallisen keskustelun luomisessa muuttuu 

merkittävämmäksi ja ne leviävät. 124 

 

Kehystäessään politiikka-aiheita poliittiset toimijat pyrkivät vetoamaan kannattajiensa 

arvoihin. Kannattajat voivat eri tilanteissa tarkoittaa eri ryhmiä, mutta kannattajien 

määritteleminen ja heihin vetoaminen arvojen kautta on erityisen tehokasta, sillä juuri 

arvot muodostavat yksilöiden poliittisen identiteetin pysyvimmän ytimen. Tähän yti-

meen vedotaan korostamalla kuulijoille, miten heille tärkeät arvot liittyvät käsillä ole-

vaan aiheeseen, ja jättävät huomiotta tai vähättelevät muiden, kilpailevien arvotulkin-

tojen merkitystä.125  

 

Maahanmuuton ja erityisesti pakolaisuuden kohdalla tällaisia kilpailevia tulkintoja voisi-

vat olla esimerkiksi globaali vastuu ja toisaalta suomalaisista huolehtiminen. Toisaalta 

samoihin yleisesti hyväksyttäviin arvoihin voivat vedota myös poliittisen keskustelun 

vastapuolet, jolloin kamppailu käydään arvotulkintojen sijaan siitä, miten arvot kytke-

tään neuvoteltavaan tilanteeseen ja miten niiden sisältö määritellään. Pakolaispoliitti-

sessa keskustelussa tämä voi tulla esiin niin, että kaikki keskustelun osapuolet korosta-

vat hyvinvointivaltion ja tarvitsevista huolehtimisen merkitystä, mutta se ihmisryhmä, 

joka hyvinvointivaltion palveluja ansaitsee, määritellään hyvin eri tavoin. Jos kyseessä 

ovat riittävän yleisesti hyväksytyt arvot, poliittisen toimijan ei kannatakaan pyrkiä koros-

tamaan kilpailevia arvotulkintoja, vaan tehokkaampaa on pyrkiä osoittamaan, että oma 

politiikka vastaa puheena olevia, yleisiä arvoja paremmin kuin kilpailijoiden. Konsensus-

arvoihin vetoaminen on kilpailua siitä, kenen versio vakuuttaa kuulijat parhaiten. Ylei-

sesti hyväksyttyihin arvoihin on kannattavaa vedota, ja sillä voidaan potentiaalisesti va-

kuuttaa laajempi yleisö kuin puolueen tai poliitikon vakiintunut kannattajakunta. Arvot 
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ovat niin monitulkintaisia ja tulkinnanvaraisia, että niihin vetoaminen jopa vastakkaisten 

politiikkaehdotusten perusteluissa on mahdollista.126 

 

Kehystettäessä puheena olevaa poliittista kysymystä arvojen kautta poliitikkojen on ke-

hystettävä myös käyttämänsä arvo itsessään niin, että sen soveltuvuus tilanteeseen ja 

merkitys asiassa tulee kuulijalle selväksi. Pelkkään arvoon viittaaminen ei usein riitä, 

etenkään, jos poliittinen vastapuoli viittaa samaan arvoon omissa politiikkaperusteluis-

saan. Vakuuttaakseen kuulijat on syytä myös määritellä, miten arvo liittyy käsillä olevaan 

asiaan ja mitä puhuja sillä tarkoittaa.127 Pakolaispolitiikan kontekstissa esimerkiksi hy-

vinvointivaltioon ja avuntarvitsijoista huolehtimiseen vetoaminen on kehystettävä ker-

tomalla kuulijoille, miten ne liittyvät aiheeseen, sillä sekä pakolaisten ja turvapaikanha-

kijoiden vastaanoton vastustajat että kannattajat voivat vedota samaan aiheeseen. Ar-

vot ja asiat, jotka oletetaan jaetuiksi ja kuvataan suomalaisuuteen olennaisesti kuulu-

viksi, näkyvätkin poliittisessa retoriikassa yhtä lailla puoluekentän eri puolilla. Itsenäi-

syys, hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta ovat tällaisia käsitteitä, joihin sekä va-

semmiston että oikeiston poliitikot vetoavat, kun haluavat vakuuttaa suomalaiset.128  

 

Kehystämistä tarkasteltaessa tunteilla ja tunteisiin vetoamisella on merkittävä rooli. 

Keskustelussa poliittisista päätöksistä korostetaan usein järjen ja logiikan tärkeyttä vas-

takohtana päätöksentekoa häiritseville tunteille. Tämä itsessään on politiikan kehystä-

mistä alueeksi, jossa tunteilla ei ole merkitystä ja jossa toimitaan ensisijaisesti rationaa-

lisuuden ehdoilla. Kuitenkin kehystämällä puheena oleva poliittinen kamppailu arvojen 

kautta voidaan tehokkaasti vaikuttaa siihen, miten yleisö aiheeseen suhtautuu. Mitä pa-

remmin tarjottu kehys sopii yhteen kuulijan arvojen kanssa, sitä helpommin se hyväksy-

tään.129 Myös puhujalla on merkitystä: kehystäminen toimii vain, jos yleisö pitää puhujaa 

uskottavana ja vakavasti otettavana keskustelijana. Jos puhujaa ei pidetä uskottavana, 

poliitikon tapauksessa asiantuntevana ja rehellisenä, kehystäminen ei vaikuta ihmisten 
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asenteisiin. Se, ketä pidetään uskottavana ja luotettavana, riippuu paljon kuulijan 

omasta ideologiasta ja maailmankuvasta.130 

 

Bohmanin mukaan perinteiset, vakiintuneet poliittiset puolueet vaikuttavat kielteisesti 

maahanmuutosta puhuessaan ihmisten maahanmuuttoasenteisiin enemmän kuin ääri-

oikeistolaiset puolueet. Kyse on uskottavuudesta: vaikutusvaltainen, luotettavaksi ko-

ettu puolue muokkaa kielteisillä maahanmuuttokannoillaan ihmisten suhtautumista 

enemmän kuin vähemmän luotettava ryhmä. Erityisen voimakasta vaikuttaminen on, 

jos puolue ei tavoitteiltaan ihmisten mielissä ensisijaisesti yhdisty maahanmuuton vas-

tustamiseen. Esimerkiksi vasemmistopuolueiden maahanmuuttovastaiset puheet vai-

kuttavat vasemmistolaisiksi itsensä kokevien ihmisten maahanmuuttoasenteisiin voi-

makkaammin kuin oikeistolaisten puolueiden vastaavat lausunnot oikeiston kannatta-

jiin. Bohmanin mukaan tämä voi johtua siitä, että oikeistoon itsensä sijoittavat ovat jo 

valmiiksi maahanmuuttovastaisempia kuin vasemmistolaiset, joten maahanmuuton 

kielteisenä ilmiönä esittävät puheet eivät muuta heidän suhtautumistaan vaan vain vah-

vistavat jo olemassa olevaa asennetta.131  

 

Rasististen ja muukalaisvihamielisten ryhmien ja kantojen näkyvyys johtaa maahan-

muuttokysymysten korostumiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja poliittisessa pu-

heessa. Myös perinteisten puolueiden retoriikka ja linjaukset muuttuvat tämän seurauk-

sena kielteisemmiksi maahanmuuttoa kohtaan. Äärioikeistolaisten ja hyvin maahan-

muuttovastaisten ryhmien näkyvyys siis johtaa maahanmuuttovastaisiin asenteisiin lä-

hinnä vaikuttamalla perinteisten puolueiden retoriikkaan, ei suoraan.132 

 

Poliittinen retoriikka voi lisätä kielteisiä asenteita maahanmuuttoon myös silloin, kun 

poliittiset toimijat puhuvat kansallisesta elämäntavasta ja olemuksesta positiivisesti. 

Kansallisen ryhmän yhteisten hyvien puolien korostaminen siis lisää kielteistä suhtautu-

mista ryhmän ulkopuolisiin.133 Koska ryhmän retorinen rajaaminen on aina ”meidän” ja 

”muiden” määrittelyä, sisäryhmän eli ”meidän” kuvaaminen yhtenäisenä, myönteisillä 
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131 Bohman 2014, 21. 
132 Bohman 2014, 25–26. 
133 Bohman 2014, 26. 
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ominaisuuksilla varustettuna ryhmänä luo itsessään ääneen lausumattoman vastakoh-

dan, jonka ominaisuudet ovat jotain muuta kuin ryhmää määrittävät myönteiset piir-

teet. Jos suomalaiset ovat erityisen rehellistä ja ahkeraa väkeä, vaatii väite ollakseen 

totta joitain muita ihmisiä tai ryhmiä, jotka eivät ole rehellisiä tai ahkeria. Ilman vasta-

kohtia, joko ääneen lausuttuja tai vain väitteen implikoimia, argumentit ryhmän ominai-

suuksista eivät merkitse mitään. 

 

Käytän kehystysteoriaa analyysissani eritellessäni pakolais- ja turvapaikanhakija-ai-

heesta käytettyä retoriikkaa ja sitä, miten edustajat pyrkivät esittämään väitteensä ja 

politiikkaehdotuksensa mahdollisimman hyväksyttävinä ja uskottavina. Tutkin, millaisiin 

kehyksiin edustajat tukeutuivat vakuuttaakseen yleisönsä oman kantansa oikeellisuu-

desta. Yhdistän kehysten analysoimisen retoriseen ja kriittiseen diskurssianalyysiin, joi-

den avulla tarkastelen sitä, millaisia retorisia keinoja edustajat puheenvuoroissaan käyt-

tivät. 

 

2.7 Lama ja talousretoriikka 

 

Pakolaispoliittisessa keskustelussa käytettiin usein taloutta ja lamaa politiikan 

perusteluna. 1990-luvulla lama ja kriisitietoisuus läpäisivät lähes kaiken 

yhteiskunnallisen keskustelun, eikä ole ihme, että se ulottui myös pakolaispolitiikkaan. 

Pakolaispolitiikan kiristyksiä perusteltiin usein vaikealla taloustilanteella ja sillä, että 

rahat olisi käytettävä suomalaisten sosiaaliturvaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

sijasta. 

 

Suomen 1990-luvun talouskriisiä ja siihen liittyvää talouspolitiikan muutosta tutkinut 

Raija Julkunen katsoo, että laman aikana sosiaaliturvan väärinkäyttö ja kannustinloukut 

nostettiin esiin merkittävinä hyvinvointivaltion ja talouden ongelmina, kun aiemmin 

tärkeänä oli pidetty eriarvoisuuden ja tuloerojen vähentämistä.134 Anu Kantolan mukaan 

talouskriisi oli Suomessa ”portti markkinavetoiseen politiikkaan”, jossa talouden ja 

markkinoiden merkitys ohjaa politiikkaa aiempaa vahvemmin. Siten talouskriisiä voi 

                                                           
134 Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat, 4/2001. 
http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm, viitattu 30.4.2016. 
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tarkastella myös poliittisena kriisinä: politiikka alkoi muistuttaa enemmän markkinointia 

ja vähemmän yhteiskunnallista keskustelua. 135  

 

Julkusen mukaan kriisin vakavuutta liioiteltiin, ja sitä pyrittiin käyttämään hyväksi 

talouden rakennemuutoksen läpiviemisessä.136 Talouskriisin aikaansaamaa poliittista 

tilaa käytetään omien, usein oikeistolaisten ja uusliberalististen, poliittisten tavoitteiden 

oikeuttamiseen ja perusteluun.137 Median ja poliitikkojen luoma kriisitietoisuus 

mahdollisti sellaisten säästöjen läpiviemisen, jotka ennen lamaa olisivat olleet 

poliittisesti mahdottomia,138 kuten leikkaukset hyvinvointivaltion palveluista.139  

 

Uusliberalismin aikakaudella rahasta on tullut asia, joka moderneissa länsimaisissa 

yhteiskunnissa riittää samanaikaisesti sekä syyksi että selitykseksi poliittisille toimille. 

Kun toimet määritellään tai selitetään rahan kautta, enempää perusteluita ei enää 

tarvita.140 Rahasta tulee kaikille yhteinen kieli, jonka pohjalta muotoillut argumentit ovat 

teknisiä ja numeroihin perustuvia.141 Taloudesta tulee taustaoletus, jonka avulla asioiden 

oikeuttamista ei tarvitse erikseen perustella. Kannattavuus, taloudellinen rationaalisuus 

ja raha riittävät politiikan perusteeksi itsessään. 142 

 

Diskurssianalyysia laajalti tutkineen Arja Jokisen mukaan taloudella argumentointi 

poliittisessa puheessa on usein toimijuutta häivyttävää ja luonnonvoimanomaisesti 

vaihtoehdot keskustelusta poissulkevaa. Talouden ilmiöistä tulee puheessa itsestään 

selviä, kiistämättömiä faktoja ja jopa toimijoita, joiden liikkeisiin ihmisten on 

sopeuduttava. Kun talous esitetään ihmisten toiminnasta irrallisena yhteiskunnan osa-

                                                           
135 Kantola 2002, 16. 
136 Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat, 4/2001. 
http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm, viitattu 30.4.2016. 
137 Crines, Andrew: The rhetoric of neoliberalism in the politics of crisis. Global Discourse 1, 2015, 116-
129. 116, Kantola 2006, 18. 
138 Kiander, Jaakko ja Vartia, Pentti: Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. 
ETLA, Helsinki 1998. 149. 
139 Julkunen, Raija: Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Vastapaino, Tam-
pere 2001. 82. 
140 Summa, Hilkka: Kolme näkökulmaa uuteen retoriikkaan. Burke, Perelman, Toulmin ja retoriikan kunni-
anpalautus. Teoksessa Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Vastapaino, Tampere 
1996. 60. 
141 Hänninen 1996, 172. 
142 Koistinen 1998, 53. 
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alueena, jonka liikkeet sanelevat politiikan mahdollisuudet, toiminnan oikeutus ja 

moraali saadaan talousperustelusta itsestään. Vaihtoehdottomuuden retoriikalla 

luodaan tilannetta, jossa moraalipohdinnoille ei ole tilaa.143 

 

Voimakkaan maahanmuuttovastaisetkin tahot esittävät asiansa usein rahan ja talouden 

kehyksessä. Ranskalainen poliittisen retoriikan tutkija Simone Bonnafous kutsuu tätä re-

torista taktiikkaa nimellä national preference, jonka voisi suomentaa vaikkapa kansalli-

sen ensisijaisuuden perusteeksi. Bonnafousin mukaan tämä on rasististen ja äärioikeis-

tolaisten liikkeiden ja puhujien peruskeino esittää asiansa riittävän sisäsiististi voidak-

seen samalla vakuuttaa kuulijat mutta olla toisaalta sanomatta suoraan mitään rasis-

tiseksi tuomittavaa. He kiertävät rasismisyytökset esittämällä asiansa sen kautta, että 

puhujat haluavat vain turvata ”omien kansalaisten” edut ja pitää huolta heidän toimeen-

tulostaan jättämällä ulkopuolelle muut, jotka siis heidän mukaansa eivät ole oikeita kan-

salaisia tai kansallisen yhteisön jäseniä. Talouteen vetoaminen suuren yleisön edessä, 

vaikka ideologian pohja ei todellisuudessa ole taloudellisiin resursseihin vaan nationalis-

miin ja muukalaisvihamielisyyteen perustuva, on siis maahanmuuttovastaisten ja rasis-

tisten liikkeiden yleinen keino voittaa puolelleen mahdollisimman laaja yleisö vaikutta-

malla liian radikaaleilta tai suoraan rasistisilta.144 Kyseessä on siis hyvinvointisovinistisiin 

käsityksiin vetoaminen siitäkin huolimatta, että todelliset syyt ja uhkakuvat ovat rasisti-

sia ja kulttuurisia. 

 

2.8 Puolueiden kannatus ja äänestäjäprofiilit 1990-luvun alussa 

 

Viestinnän tutkijat Coleman ja Ross pitävät mielipidemittauksia ja asennekyselyitä val-

lanpitäjien keinona pysyä ajan tasalla siitä, millaisia käsityksiä heidän hallittavillaan on 

asioista. Heidän mukaansa selkeistä ja kyseenalaistamattomista asioista ei järjestetä 

                                                           
143 Jokinen 2016. 
144 Bonnafous, Simone: Method of Argumentation of Jean-Marie Le Pen, Leader of the French Extreme 

Right-Wing, in an Important Political Television Program. Teoksessa de Landtsheer, Christ'l ja Feldman, 

Ofer: Politically Speaking: A Worldwide Examination of Language Used in the Public Sphere. Greenwood 

Publishing Group, Westport 1998, 111. 
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mielipidemittauksia ja tutkimuksia, vaan kyseessä ovat aina aiheet, joista ei ole konsen-

susta. Tällöin mielipidemittaukset palvelevat asemastaan huolestuneita ja valtansa säi-

lyttämään pyrkiviä hallitsijoita, jotka pyrkivät mukauttamaan viestinsä niiden mukaan 

saadakseen mahdollisimman suurta suosiota. Kirjoittajien mukaan mielipidemittaukset 

ovat olemassa poliittisen eliitin asemansa horjuvuudesta tunteman ahdistuksen 

vuoksi.145 Mielipidemittausten ja asennetutkimusten avulla tarkennetaan käsitystä ylei-

söstä, jolle puhe suunnataan. Tarkastelenkin tässä tutkielmassa tarkemmin myös puolu-

eiden äänestäjäkuntien erityispiirteitä ja sitä, miten nämä piirteet tutkimuksissa kytkey-

tyvät asenteisiin. Näin pyrin selvittämään, millainen oli taustatekijöiltään ja asenteiltaan 

se yleisö, jolle poliitikot puheensa 1990-luvulla suuntasivat. 

 

Puolueiden linjaa ja niiden kannattajakuntia tarkasteltaessa on pohdittava myös sitä, 

mikä vaikuttaa poliitikkojen kantoihin. Poliitikot eivät elä irrallaan yhteiskunnasta, vaan 

ajan aatevirtaukset vaikuttavat heihin siinä missä kansalaisiinkin. Kuitenkin poliitikkojen 

tehtävänä ja tarkoituksena on vaikuttamistyön ohella pyrkiä vaalimenestykseen146, mikä 

onnistuu vetoamalla mahdollisimman tehokkaasti yleisöön eli äänioikeutettuihin. Se, 

miten poliitikon sanoma otetaan vastaan, riippuu siitä, millaiselle yleisölle hän puhuu ja 

millaista hänen kannattajakuntansa on.  

 

Poliittista retoriikkaa ja sen vaikutuksia tutkittaessa on olennaista kysyä, vaikuttaako po-

litiikka kansalaisten mielipiteisiin, vai vaikuttavatko kansalaisten mielipiteet politiikkaan. 

Kyseessä ei ole yksinkertainen, vain yhteen suuntaan tapahtuva prosessi, vaan molem-

piin suuntiin tapahtuvasta vuorovaikutus. Siitä, kummalla on enemmän vaikutusta toi-

seen, on kuitenkin tutkijoiden parissa useita näkemyksiä. Maahanmuuttajien kotoutu-

mista ja kantaväestön uhkakokemuksia tutkinut Marie-Sophie Callens esittelee kotout-
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tamispolitiikkaa koskevassa artikkelissaan näitä näkemyseroja ja esittää, että useimmi-

ten tutkimuksessa pidetään merkittävämpänä maahanmuuttopolitiikan ja erityisesti ko-

touttamispolitiikan vaikutusta kansalaisten yleiseen mielipiteeseen.147 

 

Parlamentaarisen pakolaisretoriikan erityispiirteiden analysoimisen ja suomalaisten pa-

kolaisasenteiden tarkastelun lisäksi pidän tarpeellisena kartoittaa sitä, millaiselle ylei-

sölle poliitikot 1990-luvun alussa puheensa suuntasivat. Nähdäkseni retorisia valintoja 

on olennaista tarkastella myös sen kautta, miten yleisö mahdollisesti vaikutti poliitikko-

jen retoriikkaan ja mahdollisuuksien rajoissa myös sitä, mitkä parlamentaarisen retorii-

kan todennäköiset vaikutukset suomalaisiin ovat tarkasteluvuosina olleet. On selvää, 

ettei eduskuntapuhe itsessään tavoita kaikkia suomalaisia tai vaikuta jokaiseen kuulijaan 

tutkimusten osoittamalla tavalla. On kuitenkin mahdollista tarkastella sitä, miten tietyt 

puheen muodot väestötasolla yleensä vaikuttavat, ja näin huomioida, että parlamentaa-

rista keskustelua ei käydä tyhjiössä, vaan se vaikuttaa lainsäädännön ja budjettipäätös-

ten lisäksi siihen, miten käsiteltävään ilmiöön laajemmin suhtaudutaan. Poliitikot vetoa-

vat usein politiikan perusteluissaan yleiseen mielipiteeseen ja kansaan, ja on olennaista 

huomioida, että he ovat itse osaltaan vaikuttamassa siihen, millaiseksi yleinen mielipide 

kehittyy. 

 

Tilastokeskus on koonnut vuoden 1987 ja 1991 eduskuntavaaleista kattavat katsaukset, 

joihin on koottu tilastoainestoa vaaleihin ja niiden erilaisiin taustatekijöihin liittyen. Eri-

tyisesti vuoden 1991 vaaleja käsittelevässä aineistossa eri puolueiden äänestäjäprofii-

leja on tutkittu tarkkaan. Eniten materiaalia on suurimpien puolueiden äänestäjäkun-

nasta. Koska aineistoni sijoittuu vuosiin 1990–1993, vuosien 1987 ja 1991 eduskunta-

vaalien ja puolueiden vaalimenestyksen tarkastelu on olennaista, kun pyrin selvittä-

mään, millaisista lähtökohdista poliitikot puheenvuoronsa pitivät. 

 

                                                           
147 Callens, Marie-Sophie: Integration policies and public opinion: in conflict or in harmony? Euroopan 
komission hankkeessa “Integration Policies: Who benefits? The development and use of indicators in in-
tegration debates”, 2015. https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/integration-policies-and-
public-opinion-in-conflict-or-in-harmony, viitattu 1.11.2017 
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Vuoden 1991 vaaleissa puolueiden kannatussuhteet muuttuivat aikaisempiin vuosiin 

nähden varsin paljon. Kun puolueiden kannatussuhteissa aiempina vuosikymmeninä ta-

pahtui huomattavia muutoksia, kyseessä olivat SMP:n vaalivoitot vuosina 1970 ja 1983. 

Vuonna 1991 SMP kuitenkin menetti kannatustaan, eli tuolloin muutos puolueiden voi-

masuhteissa ei enää tapahtunut SMP:n eduksi.148 Tulos oli merkittävä vaalivoitto kes-

kustalle ja häviö SDP:lle, kokoomukselle, SMP:lle ja vasemmistoliitolle. Vihreä liitto ja 

kristillinen liitto menestyivät edellisiä vaaleja paremmin.149 Yleisesti ottaen vuoden 1991 

vaaleissa hallituspuolueet hävisivät oppositiolle. RKP ei kuitenkaan menettänyt äänes-

täjiä samassa suhteessa kuin muut hallituspuolueet.150 

 

Vuoden 1991 tutkimuksessa puolueiden kannattajat arvioivat omaa poliittista suuntau-

tumistaan vasemmisto-oikeisto -akselilla, minkä perusteella puolueet asetettiin tätä ku-

vaavalle janalle vastaajien keskiarvon mukaisesti. Ei liene yllättävää, että vasemmisto-

laisimmiksi itsensä arvioivat vasemmistoliiton äänestäjät, ja oikeistolaisimmiksi puoles-

taan kokoomuksen äänestäjät. Kokoomuksen jälkeen oikeistolaisimmaksi kannattaja-

kunnaltaan asettui RKP. SMP:n kannattajat asettivat itsensä hieman enemmän oikeisto-

laisiksi kuin vasemmistolaisiksi, ja vihreän liiton kannattajat edustivat keskimäärin lähes 

tarkalleen asteikon keskipistettä. 151 Käytän puolueiden kannattajien arviota määrällisen 

analyysin apuna luvussa Puheenvuorojen jakautuminen puolueittain verratessani puolu-

eiden vasemmisto-oikeisto -sijoittumista niiden pakolaispoliittisten puheenvuorojen sä-

vyyn. 

 

Tarkasteltuani aiemmin väestötason asenteiden jakaantumista taustatekijöiden, kuten 

koulutuksen, luokkataustan ja toimeentulon mukaan, käyn seuraavaksi lyhyesti läpi puo-

lueiden kannattajakuntien taustatekijöitä. Keskustan kannattajien jakautuminen maan-

viljelijöiden, työväestön ja toimihenkilöiden välille oli kaikkein tasaisinta – muiden puo-

lueiden kohdalla maanviljelijöitä oli huomattavasti vähemmän. Keskustan äänestäjissä 

oli kuitenkin eniten toimihenkilöitä. Kokoomuksen kannattajat määrittelivät itsensä 

kaikkein oikeistolaisimmiksi, he olivat korkeasti koulutettuja, toimihenkilöitä, ja suurin 
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osa heistä määritteli itsensä ylempään keskiluokkaan ja keskituloisiin kuuluviksi. Tulok-

sia lukiessa on huomioitava, että yhdenkään puolueen kannattajat eivät ilmoittaneet 

kuuluvansa yläluokkaan, ja suurituloisiksi itsensä määritteli vain 2 % RKP:n kannattajista. 

SDP:n kannattajista suurin osa määritteli itsensä työväestöön kuuluviksi. Puolue oli kui-

tenkin keskiluokkaistumassa kannattajakunnaltaan, ja äänestäjissä oli paljon myös toi-

mihenkilöitä. Useampi puolueen kannattaja määritteli itsensä pienituloiseksi kuin keski- 

tai suurituloiseksi, mutta puolueen kannattajien ensisijainen samastuminen ei tapahtu-

nut tulotason vaan luokka-aseman kautta. RKP:n kannattajat olivat koulutettuja palkan-

saajia ja enimmäkseen toimihenkilöitä, jotka määrittelivät itsensä yleensä keskituloi-

siksi. Vasemmistoliiton äänestäjät olivat matalasti koulutettuja, samaistuivat suurim-

maksi osaksi työväenluokkaan ja olivat muita useammin pienituloisia. Kristillisen liiton 

kannattajat olivat suurimmaksi osaksi toimihenkilöitä ja työväestöä ja määrittelivät it-

sensä useimmin pienituloisiksi. SMP:n kannattajat olivat vuonna 1991 oman määritte-

lynsä mukaan suurimmaksi osaksi keskituloisia palkansaajia. Suurin osa SMP:n kannat-

tajista ilmoitti ammattiasemakseen toimihenkilön. Vihreän liiton kannattajat olivat mui-

den puolueiden äänestäjiä nuorempia, paljolti palkansaajia ja opiskelijoita, ja varsin kou-

luttautuneita. 152 

 

Vuoden 1991 vaaleissa suurin osa kaikkien puolueiden äänestäjistä oli varsin puolueus-

kollisia ja äänesti samaa puoluetta kuin edellisissä vaaleissa. SMP oli ainoa selkeä poik-

keus: sen äänestäjät olivat muita puolueita liikkuvaisempia.153 Uudet ja liikkuvat äänes-

täjät ovat puolueiden pysyviä äänestäjiä vähemmän kiinnostuneita politiikasta. Liikkuvat 

äänestäjät myös yleensä luottavat poliitikkoihin vähemmän kuin puolueuskolliset äänes-

täjät.154 Niiden kohdalla, jotka olivat lakanneet äänestämästä SMP:ta, oli kokonaan ää-

nestämättä jättäminen yleisempää kuin muiden puoluetta vaihtaneiden kohdalla. 

SMP:n kohdalla äänestäjämuutoksissa näkyy erityisesti kilpailu äänestäjistä keskustan 

kanssa. Uutena puolueena myöskään vihreä liitto ei ollut vielä saavuttanut samanlaista 

pysyvien kannattajien joukkoa kuin vakiintuneemmat puolueet, vaan puoluetta äänesti 

enemmän uusia äänestäjiä kuin aiemmissa vaaleissa sitä kannattaneita.155  
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Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat olivat kiinnostuneimpia politiikasta, kun taas 

vähiten kiinnostuneita olivat RKP:n pysyvät kannattajat, joista jopa 64 % ilmoitti ole-

vansa vähän tai ei ollenkaan kiinnostuneita politiikasta. Kaiken kaikkiaan opposition kan-

nattajat olivat kiinnostuneempia politiikasta kuin hallituspuolueiden äänestäjät. Vasem-

mistoliiton ja vihreiden kannattajien luottamus poliitikkoihin oli kaikkein heikointa, ja 

heistä yli 70 prosenttia luotti poliitikkoihin vain vähän tai ei ollenkaan. Eniten poliitikkoi-

hin luottivat RKP:n ja kokoomuksen kannattajat.156 Puolueiden äänestäjäkunnissa siis 

yhdistyivät toisaalta oikeiston kohdalla matalampi kiinnostus politiikkaan, korkeampi 

koulutus ja korkeampi luottamus poliitikkoihin, ja toisaalta vasemmistoliiton ja vihreän 

liiton kannattajissa korkeampi kiinnostus politiikkaan ja matala luottamus poliitikkoihin. 

 

Vuoden 1991 vaaleissa SMP:n ydinkannattajajoukkoa olivat aikaisemmista vuosista poi-

keten asutuskeskusten toimihenkilöt. Aiemmin kannattajakunta oli painottunut vah-

vemmin työväestöön ja maanviljelijöihin. Muiden puolueiden kohdalla muutos ei ollut 

yhtä merkittävä, vaan heijasteli lähinnä yhteiskunnan muutosta maatalousvaltaisesta 

kaupungistuneeksi ja koulutetummaksi.157 SMP:n kannattajakunnasta suurin osa mää-

ritteli itsensä vuonna 1987 pienituloisiksi. Vuonna 1991 tässä oli tapahtunut huomattava 

muutos, ja suurin osa puolueen äänestäjistä piti itseään keskituloisina. Vuodesta 1987 

vuoteen 1991 SMP menetti alemman keskiluokan ääniä.158 Vuoden 1995 vaaleissa 

SMP:n kannatus oli enää 1,3 %.159 SMP:n kannatus oli laskusuunnassa kaikkina vuosina, 

joihin aineistoni sijoittuu. 

 

 

2.9 Käsitteet 
 

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, ns. Geneven pakolaissopimus, solmit-

tiin vuonna 1951, ja sitä täydennettiin vuonna 1967 lisäpöytäkirjalla, joka poisti pako-

                                                           
156 Tilastokeskus 1991, 34–35. 
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laisuuden määritelmästä ajalliset ja paikalliset rajaukset. Vuonna 1969 Suomi liittyi so-

pimuksen ja lisäpöytäkirjan ratifioineiden valtioiden joukkoon. Sopimuksen mukaan pa-

kolainen on henkilö, 

 

… jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskon-

non, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliitti-

sen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykene-

mätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan 

suojaan; tai joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen 

pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden 

on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne.160 

 

Pakolaisuuden voi tutkielmani ja parlamentaarisen retoriikan kontekstissa ymmärtää 

laillisen kategorian lisäksi myös poliittisena terminä, jonka sisällöstä ja määritelmästä 

käydään retorista kamppailua. Kansainväliseen lakiin perustuvan määritelmän rinnalla 

elävät poliittisen ja julkisen keskustelun luomat pakolaisuuden merkitykset. Näiden mer-

kitysten ja mielikuvien kautta käytävä poliittinen keskustelu suuntaa sitä, millaisia poliit-

tisia toimia pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kohdistetaan ja myös sitä, millaiset kan-

salliset lait heidän oikeuksiaan säätelevät. 

 

Jo YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien sopimuksessa artiklassa 14 todetaan, että 

jokaisella ihmisellä on oikeus hakea muilta valtioilta turvaa vainolta.161 Suomen vuoden 

1990 ulkomaalaislaissa säädettiin turvapaikan myöntämisen perusteista samoin kuin 

Geneven pakolaissopimuksessa: 

 

Ulkomaalaiselle voidaan antaa turvapaikka, jos hän oleskelee kansalai-

suusvaltionsa tai pysyvän oleskeluvaltionsa ulkopuolella sen johdosta, että 

hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi rodun, 

                                                           
160 Asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 77/1968. 
161 UN: The Universal Declaration of Human Rights, artikla 14. http://www.un.org/en/universal-declara-
tion-human-rights/. Viitattu 2.11.2017. 
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uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumi-

sen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos hän pelkonsa vuoksi on halu-

ton turvautumaan sanotun valtion suojeluun.162 

 

Laki otti huomioon myös ne turvapaikanhakijat, jotka eivät täyttäneet turvapaikan 

myöntämisen kriteerejä, mutta joilla oli perusteltu syy hakea turvaa: 

 

Ulkomaalaiselle, jolle ei anneta turvapaikkaa mutta jonka ei katsota voivan 

turvallisesti palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, sisäasiain-

ministeriö voi myöntää oleskeluluvan Suomessa suojelun tarpeen 

vuoksi.163 

 

Käytän termiä pakolaispolitiikka Matti Välimäen mukaan. Pakolaispolitiikan historiaa 

määrittelevässä tutkimuksessaan Välimäki määrittelee termin yleiskäsitteeksi, jolla ku-

vataan kansainvälistä suojelua hakevia ja pakolaisstatuksen omaavia koskevaa kansain-

välistä ja kansallista politiikkaa. Termi kattaa politiikan, joka koskee niin pakolaisia, tur-

vapaikanhakijoita kuin kiintiöpakolaisiakin.164 Vastaavasti puhuessani pakolaisasen-

teista tarkoitan sanalla sekä pakolaisiin ja että turvapaikanhakijoihin kohdistuvia asen-

teita. 

 

3 Aineisto ja metodit 
 

Tutkimuksen aineistona ovat eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat vuosien 1990–1993 

ajalta. Pöytäkirjat on ladattu eduskunnan internetsivuille tarkasteltaviksi vuoden 2016 

ja 2017 aikana. Vuoden 1990 pöytäkirjoja ei ollut ladattu sivuille aineiston keräämisen 

aikana, vaan eduskunnan kirjasto tarjosi ne luettavakseni sähköpostitse kuudessa eri 

PDF-tiedostossa. Hain sanahaulla pöytäkirjoista jokaisen kohdan, jossa mainittiin sana 

pakolainen tai turvapaikanhakija tai jokin niiden taivutusmuodoista. Aikarajaus on va-

littu jo aiemmin perustelemani ajankohdan kiinnostavuuden lisäksi sen perusteella, että 

                                                           
162 Ulkomaalaislaki 1990, 30§. 
163 Ulkomaalaislaki 1990, 31§. 
164 Välimäki 2017, 304. 
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noiden neljän vuoden aikana Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä kas-

voi moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Vuonna 1989 turvapaikanhakijoita saapui 

Suomeen 179, aiempina vuosina joitain kymmeniä.165 Vuonna 1990 hakemusten määrä 

oli jo 2743. Vuonna 1994 turvapaikkahakemusten määrä oli laskenut ja oli enää 839 kap-

paletta.166 Keskustelun kiihtyminen seurasi turvapaikanhakijamäärien kasvua, ja tarkas-

teleminani vuosina aihetta käsitteleviä puheenvuoroja kertyi kaikkiaan 660 kappaletta.  

 

Tästä luvusta on jätetty pois tekstit, jotka eivät ole puheenvuoroja – esimerkiksi pöydälle 

jätettyjen aloitteiden otsikot on lueteltu pöytäkirjassa, mutta nämä olen jättänyt pois 

aineistosta, vaikka niissä olisikin mainittu jompikumpi hakusanoistani. Sen sijaan jos pa-

kolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa käytettiin puheenvuoroja, joissa noita sanoja 

ei suoraan mainittu, mutta puheenvuorot olivat suora vastaus aiheeseen liittyvään 

aiempaan puheenvuoroon, otin puheenvuorot mukaan aineistoon myös ilman, että ha-

kusanoja suoraan mainittiin. Lisäksi otin mukaan yhden pakolaispolitiikan aiheista teh-

dyn välikysymyksen, jonka allekirjoitti seitsemän SMP:n edustajaa. Välikysymyksessä 

vaadittiin tiukempaa pakolaispolitiikkaa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen vä-

hentämistä. Olen koodannut välikysymyksen jokaisen sen allekirjoittaneen edustajan 

puheenvuoroksi, mikä joissain määrällisissä tarkasteluissa merkitsee sitä, että puhujien 

ja puheenvuorojen määrä ei kohtaa. Tällöin olen kuitenkin selittänyt, mistä erot luku-

määrissä johtuvat. 

 

1990-luvun täysistuntojen pöytäkirjat ovat nyt ensimmäistä kertaa saatavilla sähköisenä 

aineistona, mikä mahdollistaa aineiston keräämisen avainsanojen perusteella. Aiemmin 

vanhemmista pöytäkirjoista on täytynyt etsiä aiheeseen liittyviä tekstejä käyden läpi ai-

noastaan aiheeseen suoraan liittyneitä keskusteluja, pakolaispolitiikan tapauksessa esi-

merkiksi tarkastelemalla ulkomaalaislain säätämiseen ja muutoksiin liittyviä keskuste-

luja. Sähköinen aineisto ja sanahaku mahdollistavat kuitenkin sellaistenkin puheenvuo-

rojen keräämisen, jotka eivät suoraan liity aihetta koskevaan keskusteluun, vaan joissa 

                                                           
165 Maahanmuuttovirasto, henkilökohtainen tiedonanto. 
166 Maahanmuuttovirasto, Turvapaikanhakijat ja päätökset 1990–1999. http://www.migri.fi/tietoa_vi-
rastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot/turvapaikanhakijat_ja_paatokset_1990–1999. Viitattu 
24.8.2017. 
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on mainittu pakolaiset tai turvapaikanhakijat sivuttaessa jotakin toista aihetta. Esimer-

kiksi omassa aineistossani pakolaiset ja turvapaikanhakijat saatettiin mainita niin kes-

kusteltaessa eläkkeistä kuin arpajaisverostakin. Jos tutkija ei ole ollut valmis lukemaan 

läpi jokaista täysistuntopöytäkirjaa etsien mainintoja tutkimusaiheestaan, tällaisten var-

sinaisen aiheeseen liittyvän keskustelun ulkoiset puheenvuorot ovat ennen sähköisen 

aineiston tuomia mahdollisuuksia jääneet pois tarkastelusta. Aineistoni onkin poikkeuk-

sellisen laaja kartoitus pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelusta tarkasteluvuosina.  

 

Analyysini jakaantuu määrällisen ja laadullisen tutkimuksen osioon. Näistä lähestymis-

tavoista laadullinen tarkastelu on keskusteluista koostuvan tekstiaineiston analysoimi-

seen toimivampi. Halusin kuitenkin tarkastella aineistoa myös määrällisesti, ja uskonkin, 

että aineistoni kattavuus osaltaan toimii tämän lähestymistavan perusteluna.  

 

Valitsin aineistokseni täysistuntojen pöytäkirjat, sillä täysistuntoja voi pitää parlamen-

taarisen keskustelun ja vakuuttamisen merkittävimpänä julkisena paikkana. Täysistun-

noissa tapahtuu niin lakien säätäminen, talousarvion käsitteleminen, hallituksen selon-

tekojen käsittely kuin kansainvälisten sopimusten hyväksyminen. Lisäksi täysistuntoihin 

kuuluvat suullinen kyselytunti, välikysymys, ajankohtaiskeskustelu ja pääministerin il-

moitus.167 

 

Täysistunnot ja erityisesti suulliset kyselytunnit, joissa edustajat voivat esittää kysymyk-

siä ministereille heidän hallinnonalojaan koskevista aiheista, ovat hyvin julkisia tilan-

teita. Kansalaiset saavat seurata keskustelua eduskunnassa paikan päällä, ja suulliset ky-

selytunnit televisioidaan. Lisäksi keskustelut ovat jälkikäteen saatavilla eduskunnan ar-

kistossa litteroituina teksteinä. Näin ollen edustajien puhe on suunnattu muiden polii-

tikkojen lisäksi suurelle yleisölle. He puhuvat äänestäjilleen ja potentiaalisille tuleville 

äänestäjille, pyrkivät esittämään oman toimintansa ja omat kantansa oikeina, järkevinä 

ja tosina, tähtäävät kuulijoiden vakuuttamiseen. Puhuttu teksti ja erityisesti kyselytun-

                                                           
167 Eduskunta.fi: Yleistietoa täysistunnoista. https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistun-
non_verkkolahetykset/Sivut/Yleistietoa_taysistunnoista.aspx. Viitattu 26.1.2017. 
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tien mahdollisuus keskusteluun ja väittelyyn vaikuttavat puheen sävyyn sekä käytettä-

viin retorisiin keinoihin. Niissä puhe on oletuksena politisoidumpaa ja kärjekkäämpää 

kuin kirjoitetussa, muodollisemmassa ja tarkemmin säädellyssä tekstissä.  

 

Tarkastelin keräämääni aineistoa luokittelu- ja analyysiohjelma Atlas.Ti:n avulla. Kooda-

sin ohjelmalla jokaiseen keräämääni puheenvuoroon puhujan nimen, puolueen, synty-

mävuoden, vaalipiirin, oletetun sukupuolen ja puolueen hallitus-oppositio -aseman. Su-

kupuolen ulkoapäin määrittely on ongelmallista, mutta samalla on olennaista tutkia, nä-

kyykö aineistossa laajemmalti sukupuolieroja retoriikassa. Saadakseni hahmotettua 

mahdollisia sukupuolieroja koodasin oletetun sukupuolen ristimänimen perusteella. 

Koodatessani keräämääni aineistoa puhujan taustatekijöiden mukaan ja määrällistä tar-

kastelua varten kvantifioin kvalitatiivista dataa. Kvantifioinnin lisäksi tekstiaineiston koo-

daaminen on kuitenkin myös sen tulkintaa ja siitä esiin nousevien yhtäläisyyksien, erojen 

ja poikkeusten kartoittamista.168  

 

Jaottelin puheenvuorot suorasti ja epäsuorasti myönteisiin, suorasti ja epäsuorasti kiel-

teisiin ja neutraaleihin. Lisäksi koodasin omaksi ryhmäkseen puheenvuorot, joita oli vai-

kea luokitella mihinkään näistä ryhmistä. Suorasti myönteisissä puheenvuoroissa pako-

laisten tai turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja 

heidän oikeuttaan perusteelliseen, oikeusturvan toteutumisen takaavaan ja kansainvä-

lisiä säädöksiä noudattavaan turvapaikkaprosessiin tai kansainväliseen suojeluun puo-

lustetaan avoimesti. Suorasti myönteisiä ovat luokitteluni mukaan myös puheenvuorot, 

jossa vaaditaan pakolaisten vastaanoton lisäämistä. Epäsuorasti myönteisiksi luokittelin 

ne puheenvuorot, joissa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan myöntei-

sesti, mutta ei erikseen vaadita heille lisää oikeuksia tai parempaa kohtelua. Esimerkiksi 

kielteisissä puheenvuoroissa esitettyjen väittämien korjaaminen ja kyseenalaistaminen 

kuuluvat tähän puheluokkaan. Epäsuorasti kielteisissä puheenvuoroissa ei suoraan sa-

nota, että puhuja vastustaa pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden vastaanottoa tai pitää 

heitä vähemmän arvokkaina ihmisinä, vaan voidaan esimerkiksi viitata heidän vastaan-

otostaan koituviin kuluihin tai aiheen ongelmallisuuteen ylipäänsä. Myös pakolaisuuden 

                                                           
168 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet: Basics of Qualitative Research: Techniques and procedures for devel-
oping grounded theory. Sage Publications, California 1998, 11. 
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ongelmaa globaalissa mittakaavassa käsittelevät puheenvuorot kuuluvat tähän katego-

riaan. Suorasti kielteisissä puheenvuoroissa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-

taanottoa pidetään avoimesti ja selväsanaisesti epätoivottavana asiana. Pakolaiset tai 

turvapaikanhakijat saatetaan esittää stereotyyppisesti yleistäen kielteisesti, ja heidän 

vastaanottamisensa lopettamista vaaditaan. Myös muukalaisvihamieliset ja kansan puh-

tautta vaativat puheenvuorot kuuluvat tähän luokkaan. 

Koodasin puheenvuorot myös argumenttityypin perusteella ryhmiin. Esimerkkejä tällai-

sista tyypeistä ovat rahaan tai lamaan vetoaminen oman kannan perustelemisessa, viit-

taaminen ihmisoikeuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin tai Suomen vastuuseen maailman 

pakolaiskriisistä, tai puhe ”elintasopakolaisista” ja pakolaisten saamista sosiaalietuuk-

sista. Käsittelen yleisiä argumenttityyppejä yksitellen luvussa Laadullinen analyysi: argu-

mentit ja perustelut. 

 

Koodasin aineistoa grounded theoryn metodien mukaisesti tarkastelemalla aineistosta 

itsestään esiin nousevia aiheita ja teemoja. Esittelen grounded theoryn perusajatusta 

seuraavassa alaluvussa. Grounded theoryn mukaisen koodaamisen ja luokittelun jälkeen 

kävin aineistoa läpi puhujien taustatietojen näkökulmasta tarkastellen sitä, miten puhu-

jan ominaisuudet, kuten ikä, oletettu sukupuoli ja puoluekanta, vaikuttivat puheenvuo-

rojen sävyyn ja argumentteihin. Esittelen näitä analyysiosion ensimmäisissä alaluvuissa. 

Taustatietoihin perustuvan lukumäärällisen tarkastelun jälkeen siirryin käymään tekstiä 

läpi diskurssianalyysin, tarkemmin retorisen analyysin ja kriittisen diskurssianalyysin kei-

noin. Esittelen diskurssianalyysin perusperiaatteita tutkimuskysymyksiini soveltuvin osin 

alaluvussa Retorinen ja kriittinen diskurssianalyysi. 

Aineiston jaottelu ja koodaaminen puheenvuoroluokkiin sävyn tai argumenttien mu-

kaan on aina jossain määrin tulkinnanvaraista. Jokaisen puolueen kohdalla merkittäväksi 

kategoriaksi päätyivätkin ne puheenvuorot, joiden sävyä oli vaikea määritellä sen enem-

pää kielteiseksi, myönteiseksi kuin neutraaliksikaan. Olen kuitenkin tuonut tähän kate-

goriaan luokittelemieni puheenvuorojen osuudet lukijan tarkasteltaviksi taulukoissa, 

joissa esitellään puolueiden argumenttien sävyerot. Olen myös pyrkinyt avaamaan luo-

kittelusysteemiäni tässä luvussa ja liitteessä 2, jossa esittelen grounded theory -metodin 

mukaisesti koodattua aineistoa. Lisäksi vaikeasti määriteltäviinkin puheenvuoroihin on 

koodattu puhujan käyttämät argumentit. Huolimatta kielteinen-myönteinen -jaottelun 
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ongelmista puheenvuoroja on siis mahdollista tarkastella myös eri argumenttien yleisyy-

den ja politiikan kehystämisen näkökulmasta. 

 

Aineistoni ei kuvaa poliittista retoriikkaa kokonaisuudessaan, mutta parlamentaarista 

retoriikkaa ja täysistuntojen keskustelua pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyen se 

kuvaa kattavasti. Täysistuntopuheen tutkiminen ja parlamentaarisen retoriikan tarkas-

telu on olennaista selvitettäessä, miten keskustelu puolueiden ja edustajien välillä pai-

nottui ja mitkä olivat sallitun ja mahdollisen puheen rajat eduskuntapuheessa. 

 

Kansanedustajien puheenvuoroissa termit ”pakolainen” ja ”turvapaikanhakija” esiintyi-

vät usein sekaisin. Monet edustajat puhuivat puhekielisesti pakolaisista myös tarkoitta-

essaan turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoihin viitattiin myös sanalla ”spontaanipa-

kolainen”, joka oli yleisempi aineiston varhaisempien vuosien puheenvuoroissa, erityi-

sesti vuonna 1990. Joissain puheenvuoroissa tekstiyhteydestä on mahdollista päätellä, 

tarkoittaako edustaja turvapaikanhakijoita vai pakolaisia. Esimerkiksi puhuttaessa ”pa-

kolaisista vastaanottokeskuksissa” voidaan olettaa, että puheessa pyritään viittaamaan 

turvapaikanhakijoihin, joilla ei vielä turvapaikkaprosessin kuluessa ole virallista pakolais-

asemaa, vaan jotka odottavat hakemuksensa käsittelyä vastaanottokeskuksissa. Jos 

mahdollista, olen pyrkinyt selventämään asiaa erillisten puheenvuorojen kohdalla. 

 

 

3.1 Grounded theory 
 

Grounded theory on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jolla laajoja ja monipuolisia ai-

neistoja voidaan järjestää ja analysoida aineiston erityispiirteet huomioiden. Grounded 

theoryn työmuotona on aineiston tarkasteleminen ja siihen perusteellisesti tutustumi-

nen sekä jatkuva koodaaminen siitä nousevien teemojen mukaisesti. Grounded theoryn 

perusajatuksena on, että tutkija voi aineistolähtöisesti kehittää tutkimusaihettaan kos-

kevan teorian. Näin aineistoa ei tarvitse lähteä tarkastelemaan valmis teoriakehys mie-

lessä, vaan teoria kehittyy analyysin ja luokittelun mukana. Jotkut tutkijat pyrkivät 

grounded theorya soveltamalla luomaan aineistostaan teoriakehyksen, jonka avulla 

analysoida tutkimaansa ilmiötä, kun taas toiset tyytyvät koodaamaan ja luokittelemaan 
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aineistoaan grounded theoryn oppien mukaisesti ilman pyrkimystä luoda varsinaista 

teoriaa.169 

 

Grounded theory on nimestään huolimatta useammin ymmärretty aineiston käsittelyn 

ja analyysin metodiksi kuin varsinaiseksi selkeäksi teoriaksi tai teorianmuodostukseksi. 

Metodi mahdollistaa tiiviin vuorovaikutuksen aineiston kanssa tutkimuksen joka vai-

heessa; datan kerääminen ja sen analysoiminen tapahtuvat samanaikaisesti ja päällek-

käisesti, jolloin kertyvä aineisto ja sen analyysi vaikuttavat toisiinsa saumattomasti.170 

Metodina sen on myös usein ajateltu sopivan parhaiten kvalitatiiviseen tutkimukseen.171 

Käytän sitä kuitenkin omassa analyysissani niin löyhästi kvantitatiivisen kuin kvalitatiivi-

senkin aineiston pohjana. Aineistoani ei ylipäänsä ole mielekästä luokitella ainoastaan 

kvalitatiiviseksi tai kvantitatiiviseksi – käsittelystä ja näkökulmasta riippuen se mahdol-

listaa molemmat lähestymistavat.  

 

Käytin työssäni grounded theoryn periaatteita ensisijaisesti juuri metodina, joka mah-

dollisti aineiston koodaamisen ja luokittelun avoimesti ja kiinnittäen jatkuvasti huomiota 

siihen, millaisia toistuvia rakenteita ja argumentteja aineistosta nousi esiin. Kävin aineis-

ton läpi useamman kerran ja keskityin esiin nousseisiin teemoihin. Grounded theoryn 

perusperiaatteisiin kuuluu jatkuva aineiston pariin palaaminen ja sen tarkentaminen, 

mikä on aineistossa olennaista ja toistuvaa.172 Lukiessani ja koodatessani aineistoa esiin 

nousi toistuvia aiheita ja argumentteja, joita en ollut ennakoinut, ja myöhemmin palasin 

aineiston varhaisempiin pöytäkirjoihin kiinnittäen huomiota erityisesti näihin toistuviin 

puhetyyppeihin. Näin aineiston erityispiirteet ohjasivat työskentelyäni ja sitä, mihin 

suuntaan ajattelu ja analyysi kehittyivät.  

 

                                                           
169 Strauss & Corbin 1998, 4–11. 
170 Bryant, Antony & Charmaz, Kathy (toim.): The SAGE Handbook of Grounded Theory. Sage Publications 
Ltd, Lontoo 2007, 2–3. 
171 Bryant & Charmaz 2007, 3. 
172 Charmaz, Kathy: Constructing Grounded Theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage 
Publications, Lontoo 2006. 11. 
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Näkökulmasta ja mielipiteestä riippuen grounded theoryn avoimuutta, subjektiivisuutta 

ja taipuisuutta on pidetty joko sen heikkoutena tai vahvuutena. Kriitikot ovat suhtautu-

neet epäilevästi erityisesti sen mahdollisuuksiin uskottavan, korkeatasoisen teorian luo-

misessa.173 Itse käytän grounded theorya lähinnä aineiston hahmottamisen, tyypittelyn 

ja järjestämisen välineenä, enkä varsinaisesti pyri luomaan sen avulla teoriaa tutkimus-

aiheestani. Kuten näkökulmia menetelmäoppaassaan esittelevä Kathy Charmaz, uskon 

kuitenkin, että metodin väistämätön subjektiivisuus ja avoimuus ovat sen vahvuuksia.174 

Vaikka metodin avulla on tarkoitus pyrkiä vuorovaikutukseen aineiston kanssa ilman tul-

kintaa kahlitsevia ennakko-oletuksia, tutkijan taustat ja mielenkiinnon kohteet väistä-

mättä määrittelevät sen, mistä näkökulmasta hän aineistoa tulkitsee. Aineiston, näkö-

kulman ja teoriakehyksen valinta ei tapahdu itsestään, eikä grounded theoryn mukainen 

analyysi itsestään nosta olemassa olevia, tutkijasta irrallisia teorioita esiin aineistosta. 

Tutkija ei ole erillinen tutkimastaan maailmasta. Grounded theory ei kiistä analyysin ja 

teoretisoinnin subjektiivisuutta, vaan tutkijan ja aineiston vuorovaikutus nimenomaan 

on metodin kulmakivi. Jokaiseen tutkimukseen, teoriaan ja lukutapaan kuuluu väistä-

mättä tutkijan subjektiivisuus, mutta metodeissa, joissa se on taustaoletuksena olennai-

nen osa metodia itseään, tutkijan on jatkuvasti käsiteltävä ja arvioitava tutkimuksensa 

luotettavuutta. Tämä parantaa tutkimuksen ja teoretisoinnin laatua ja uskottavuutta. 

Läpinäkyvyyden ja selkeyden vuoksi esittelenkin aineiston järjestely- ja koodaustapaani 

liitteessä 3. 

 

 

3.2 Retorinen ja kriittinen diskurssianalyysi 
 

Kerättyäni ja käsiteltyäni aineistoa grounded theoryn periaatteiden mukaisesti siirryin 

tarkastelemaan sitä kriittisen diskurssianalyysin ja retorisen analyysin keinoin. Keskityin 

siihen, millaisilla argumenteilla puhujat perustelivat poliittisia kantojaan, ja miten nuo 

argumentit oli rakennettu. Pyrin selvittämään, millaisia argumentoinnin eroja eri edus-

                                                           
173 Charmaz 2006, 139. 
174 Charmaz 2006, 139–140. 
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tajien välillä oli, ja miten kielteisiä ja myönteisiä kantoja pakolaisiin ja turvapaikanhaki-

joihin perusteltiin. Tässä luvussa erittelen omaan aineistooni sopivia kriittisen diskurssi-

analyysin ja retorisen analyysin keinoja tutkia poliittista puhetta. 

 

Diskurssianalyysissa ja erityisesti retorisessa analyysissa tarkastellaan tekstiä ja puhetta 

sen näkökulmasta, miten puhuja pyrkii esittämään oman todellisuusversionsa mahdolli-

simman vakuuttavana ja kuulijoille kannatettavana. Lähtökohtana on todellisuuden tul-

kinnallisuus; diskurssianalyysin keinoin ei voida päästä suoraan kiinni puhujan motiivei-

hin tai tarkoituksiin, vaan sen kautta voidaan analysoida ainoastaan sitä, mitä puhuja 

sanoo ja miten. Retoriikan ymmärretään usein kattavan vain kaikkein selkeimmät taivut-

telu- ja argumentointipyrkimykset, mutta laajempi, yleisesti suostuttelevan vuorovaiku-

tuksen kattava määritelmä on diskurssianalyysin kannalta hedelmällisempi.175  

 

Diskurssianalyysissa olennainen tekstin tarkastelun keino on tutkia sitä, miten puhuja 

pyrkii esittämään sanomansa totena, ikään kuin raporttina todellisuudesta. Tätä kutsu-

taan faktan konstruoimiseksi. Faktan konstruoimisella pyritään vakuuttamaan kuulija ja 

vaientamaan muut, kilpailevat todellisuusversiot esittämällä oma puhe väittelyn ja kiis-

telyn ulkopuolella. Olennaista on tarkastella myös retoriikan hyökkäävyyttä ja puoluste-

levuutta. Hyökkäävä retoriikka pyrkii vahingoittamaan vasta-argumenttia ja vähentä-

mään sen uskottavuutta tai hyväksyttävyyttä, kun puolustava retoriikka perustuu oman 

position vahvistamiseen niin, että sitä vastaan on vaikeampi hyökätä. Näiden keinot ovat 

paljolti samanlaisia, mutta niitä käytetään eri tavoin ja eri tavoitteiden saavutta-

miseksi.176 

 

Pyrkiessään vakuuttamaan yleisönsä puhujat vetoavat usein jonkin toisen, mahdollisim-

man arvovaltaisen ja uskottavan tahon kantaan perustellessaan omaa positiotaan. Näin 

puhuja osoittaa, ettei ole yksin kantansa kanssa. Vielä tehokkaampaa on, jos puhuja voi 

viitata usean merkittävän tahon päätyneen samaan päätelmään hänen kanssaan; tällöin 

hän vetoaa sekä ulkopuoliseen asiantuntijuuteen että konsensukseen.177 

                                                           
175 Jokinen 2016. 
176 Jokinen 2016. 
177 Jokinen 2016. 
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Yleistä on myös pyrkiä vakuuttamaan yleisö argumenttinsa uskottavuudesta kvantifioi-

malla eli määrällistämällä puheenaihetta joko numeerisesti tai sanallisesti. Kun numee-

rinen määrällistäminen keskittyy lukuihin, prosenttisosuuksiin ja taulukoihin, sanallinen 

määrällistäminen tapahtuu suhteellistamisen, vertailun ja kuvailun avulla. Erityisesti asi-

oiden esittäminen numeerisessa muodossa luo mielikuvan yksiselitteisesti ja kiistatto-

masti mitattavasta aiheesta ja ristiriidattomasta tiedosta. Huomio on tuloksissa ja lu-

vuissa, ei siinä, miten niihin on päädytty ja miten ne ovat valikoituneet puhujan käyt-

töön. Kvantifiointia sopivasti soveltamalla luvut ja tilastot voidaan saada tukemaan jopa 

vastakkaisia väitteitä; kaikki on kiinni siitä, missä valossa ja kehyksessä ne esitetään. Ti-

lastotiedon joukosta voidaan valita omaan sanomaan kaikkein parhaiten sopivat tulok-

set, pienten lukujen pienuutta voidaan korostaa ja suurten lukujen merkittävyyttä alle-

viivata. Onkin kiinnitettävä huomiota siihen, mitä määrällistetään, miten se tehdään, ja 

mitä tarkoitusta se puhujan käyttämänä palvelee.178 

 

Vakuuttamispyrkimysten lisäksi on syytä tarkastella keinoja hyökätä toisen puhujan ar-

gumentointia vastaan ja saada se vaikuttamaan epäuskottavalta. Hyökkäävän ja puolus-

tavan retoriikan keinovalikoima on pitkälti sama: kun puolustavassa retoriikassa pyri-

tään osoittamaan oma uskottavuus ja asiantuntevuus, hyökkäävässä retoriikassa pyrki-

myksenä on toisen puhujan asiantuntemuksen ja uskottavuuden tekeminen kyseen-

alaiseksi ja kiistäminen. Samoin esimerkiksi määrällistämisellä voidaan hyökätä toista 

puhujaa vastaan osoittamalla lukujen keinoin, että toisen argumentti on paikkansapitä-

mätön. Tehokas hyökkäävän retoriikan keino on myös ironian käyttö, jonka avulla vas-

tustajan argumentti tai vastustaja itse saadaan vaikuttamaan naurettavalta. Puolustavaa 

ja hyökkäävää retoriikkaa käytetään usein puheenvuoroissa yhtäaikaisesti, kun oma ar-

gumentti esitetään myönteisenä ja rationaalisena ja samalla vastustajan todellinen tai 

ennakoitu vasta-argumentti pyritään mitätöimään. 179 Kyse ei siis ole erillisistä vakuutta-

misen keinoista vaan puhumisen tavoista, jotka ovat jatkuva osa inhimillistä vuorovai-

                                                           
178 Jokinen 2016. 
179 Jokinen 2016. 
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kutusta ja keskustelua. Poliittisessa retoriikassa vaikuttaminen ja muiden position ky-

seenalaistaminen on erityisen olennaista menestyksen saavuttamiseksi, sillä suosio on 

kiinni siitä, miten vakuuttavana ja oikeamielisenä puhuja saa itsensä esitettyä. 

 

4 Määrällinen ja edustajien taustatekijöitä koskeva analyysi 
 

Analyysin ensimmäinen osa perustuu edustajien taustaluokitteluihin ja myönteinen-

kielteinen -luokitteluun aineistossa. Siinä keskityn kvantitatiiviseen tarkasteluun ja ver-

taan suomalaisten edustajien puheen piirteitä aiempaan tutkimukseen aiheesta. Teen 

ensin vertailua edustajien argumenttien ja taustojen välillä ja tarkastelen sitä, millaista 

vaikutusta edustajien taustoilla, kuten puolueella, iällä, sukupuolella tai vaalipiirillä on 

argumentaatioon.  

 

Pyrin myös suhteuttamaan puolueiden puhesävyjä ja argumentaatiota siihen, millaiset 

äänestäjäkunnat kullakin puolueella tarkasteluajankohtana oli. Vertailen sitä, missä vä-

estöryhmissä asenteet pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin ovat tyypillisesti kielteisiä tai 

myönteisiä, ja sitä, miten puolueet näille yleisöille aiheesta puhuivat. Tarkastelen, osu-

vatko aiemman tutkimuksen osoittamat väestötason asenne-erot yhteen puolueiden 

kannattajakuntien ja retoriikan kanssa. 

 

4.1 Puheenvuorojen jakautuminen puolueittain 
 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisia eroja eri puolueiden puheenvuorojen sävyissä 

suhteessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin oli. Puolueiden kiinnostus pakolais- ja tur-

vapaikanhakija-aiheiseen keskusteluun vaihteli huomattavasti, samoin kuin se, millaista 

politiikkaa aiheeseen liittyen pyrittiin toteuttamaan ja miten sitä perusteltiin. Karkeasti 

yleistäen voidaan sanoa, että vasemmistopuolueet suhtautuivat pakolaisten ja turvapai-

kanhakijoiden vastaanottoon myönteisesti ja oikeistopuolueet kielteisesti. Pienempien 

puolueiden kohdalla tästä oli kuitenkin poikkeuksia, eikä puolueiden jaotteleminen va-

semmistoon ja oikeistoon ole sekään ongelmatonta. Suurten puolueiden SDP:n, keskus-

tan ja kokoomuksen kohdalla tämä kuitenkin piti paikkansa: SDP:n edustajien puheen-

vuorot aiheesta olivat suurelta osin myönteisiä, keskustan keskimäärin varsin neutraa-

leja ja kokoomuksen varsin kielteisiä.  
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Samaa osoittavat Matti Välimäen tutkimukset suurten puolueiden pakolaispoliittisesta 

linjasta viime vuosikymmeninä.180 Välimäki on tutkinut keskustan, kokoomuksen ja 

SDP:n pakolaispolitiikan linjoja vuosina 1973–2015. Hänen mukaansa puolueista SDP oli 

korostanut toimivan pakolaispolitiikan ja vastuunkannon merkitystä jo 1970-luvulla. 

SDP:n kohdalla huolehtiminen pakolaisten asemasta liittyi puolueen laajempaan aate-

maailmaan, jossa solidaarisuus ja heikommista huolehtiminen oli olennaista. Kokoomus 

ja keskusta korostivat pakolaisten auttamista ulkopolitiikan ja rahallisen avun keinoin.181 

Kolmesta suuresta puolueesta kokoomus suhtautui julkilausumissaan kielteisimmin tur-

vapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja korosti sen olevan viimesijainen keino pako-

laistilanteen ratkaisussa. SDP oli edelleen, kuten jo aiemmallakin kaudella, puolueista 

kiinnostunein pakolaispolitiikasta ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden palvelujen ja 

oikeusturvan parantamisesta.182 Vasemmistolaisuuteen kuuluva solidaarisuuden ja vas-

tuun korostaminen näyttää vaikuttaneen puolueiden virallisten julkilausumien lisäksi 

myös eduskuntakeskusteluun pakolaispolitiikasta. Aineistossani erottuvat SDP:n valta-

osaltaan myönteiset ja kokoomuksen kielteisemmät puheenvuorot ovat linjassa Väli-

mäen tutkimien puolueiden julkilausumien ja ohjelmien kanssa. 

 

Kuvioissa 1 ja 2 näkyvät nelikenttään sijoitettuna puolueen puheenvuorojen sävyt myön-

teisestä kielteiseen ja puolueiden oikeisto-vasemmisto -sijoittuminen puolueiden kan-

nattajien ilmoittaman poliittisen suuntautumisen kautta. Kannattajien arvio poliittisesta 

sijoittumisestaan oikeisto-vasemmisto -janalle on kysytty äänestäneiltä vuoden 1991 

eduskuntavaalitutkimuksessa. Koska mitään objektiivista, selkeää oikeistolaisuuden tai 

vasemmistolaisuuden asteittaista arviota on vaikea tehdä, on puolueiden äänestäjien 

oma arvio sijoittumisestaan toimivin tarkastelutapa tätä tutkielmaa varten. Oikeistolai-

suuden ja vasemmistolaisuuden arvioiminen numeerisesti kyselytutkimuksessa ei ole 

ongelmatonta, vaan tuloksen luotettavuutta voi horjuttaa vastaajien erilainen arvio 

siitä, mitä vasemmistolaisuus tai oikeistolaisuus merkitsee ja mitä he mieltävät asteikon 

                                                           
180 Välimäki 2017, 304–314. 
181 Välimäki 2017, 306. 
182 Välimäki 2017, 308–309. 
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ääriarvojen merkitsevän. Myös poliittisen keskustan määritteleminen tällaisen tutki-

muksen kautta on ongelmallista – puolueen sijoittuminen asteikon keskivaiheille voi joh-

tua joko siitä, että kannattajat todella kokevat edustavansa poliittista keskustaa, tai siitä, 

että hajonta hyvin oikeistolaisten ja hyvin vasemmistolaisten kannattajien välillä on laa-

jaa. Vastausten hajonta olikin Tilastokeskuksen mukaan suurta, ja lopullisiin tuloksiin on 

laskettu vastausten keskiarvot.  

 

 

Kuvio 1, Puolueiden sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -akselilla ja puheenvuorojen sävyn mukaan. 

 

On myös muistettava, että tulos ei mittaa puolueiden vasemmistolaisuuden tai oikeis-

tolaisuuden astetta sinänsä, vaan sitä, miten puolueiden äänestäjät arvioivat omaa po-

liittista kantaansa. Tämä on kuitenkin itsessäänkin olennaista tutkimukseni kannalta, 

sillä tarkastelen laajalti myös sitä, millaiselle yleisölle puolueet puheenvuoronsa suunta-

sivat. Ongelmallisuudestaan huolimatta kyseessä on kiinnostava luokitus puolueiden lin-

joista. Nelinkentän oikeisto-vasemmisto -sijoittelun voi siis ymmärtää suuntaa-antavana 

arviona puolueiden todellisesta sijoittumisesta poliittiselle kartalle kannattajien kautta 

arvioituna, sekä myös kuvaajana siitä, millaista oli se yleisö, jota puolueet puheenvuo-

roillaan pyrkivät vakuuttamaan. Kuviossa 1 vasemmisto-oikeisto -akseli on asetettu ky-

selyn keskimmäisen arvon mukaan; vastaajat saivat arvioida omaa vasemmisto-oikeisto 
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-kantaansa asteikolla 1–10, jossa 1 kuvasi vasemmistoa ja 10 oikeistoa. Keskiakselin ku-

vatessa kyselyn arvojen keskimmäistä vaihtoehtoa puolueet sijoittuivat kannattajiensa 

kantojen kautta sijoiteltuina vuonna 1991 useammin oikeistoon kuin vasemmistoon. Ää-

riarvojen kohdalle ei itseään sijoittanut yhdenkään puolueen kannattajakunta. On kui-

tenkin syytä ottaa huomioon, että itsearviointiin vasemmisto-oikeisto -kentällä vaikut-

tavat monenlaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset seikat. Esimerkiksi Neuvostoliiton ja 

itäblokin hajoaminen 1990-luvun alussa saattoi hyvinkin vaikuttaa vasemmistolaisuuden 

ja oikeistolaisuuden mielikuviin. 

 

Kuviossa 2 samat tiedot on järjestetty nelikenttään niin, että oikeisto-vasemmisto -jaon 

akseli on sijoitettu vastausvaihtoehtojen keskimmäisen arvon sijaan vastausten mediaa-

nin mukaan. Näin voidaan määrittää vasemmisto-oikeisto -kantojen mukainen keskusta, 

jonka ympärille muut arvot asettuvat. Tämä tarkastelutapa korostaa oikeisto-vasem-

misto -sijoittelun tulkinnanvaraista luonnetta, sillä vastausten mediaanin mukaan tar-

kasteltuna keskusta siirtyy sen mukaan, miten vastaajat kantansa määrittelevät. Näin 

voidaan kuitenkin tarkastella sitä, miten suomalaisten äänestäjien poliittisen kentän 

keskusta kulloinkin sijoittuu, ja miten puolueet sijoittuvat suhteessa ajan poliittiseen il-

mastoon.  

 

 

Kuvio 2, Puolueiden sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -akselilla mediaanin kautta jaoteltuna ja puheenvuorojen 
sävyn mukaan 
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Näin tarkasteltuna vihreä liitto ja SMP, joiden kannattajat keskimäärin arvioivat itsensä 

asteikon keskimmäistä arvoa oikeistolaisemmiksi, sijoittuvat kuitenkin tarkasteltavasta 

keskustapisteestä vasemmalle. Puoluekenttä ei näytä samalla tavalla oikealle vinoutu-

neelta kuin kuviossa 1, jossa vain vasemmistoliitto ja SDP sijoittuvat vasemmalle. Kuvion 

2 mukaisesti tarkastellen puolueen kannattajien vasemmisto-oikeisto -sijoittumisella ei 

näytä olevan yhtä suurta merkitystä kuin kuvan 1 tarkasteluasetelman mukaan. Myös 

kuviota 2 tarkasteltaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei poliittista keskustaa 

määrittävän pystyakselin asettaminen kuvaan ole ongelmatonta. 

 

Vasemmisto-oikeisto -jaon tarkasteluissa on otettava huomioon myös se, miten hyvin 

tai huonosti jaottelu kuvaa puolueita. Tilastokeskuksen vaalitutkimuksessa vuodelta 

1991, jossa aihetta on kartoitettu, on mainittu jaottelun sopivan vanhoihin puolueisiin 

paremmin kuin uusiin. Esimerkkinä mainitaan vihreä liitto, jonka sijoittaminen perintei-

selle vasemmisto-oikeisto -janalle oli ongelmallista, kun puolue keskittyi enemmän ym-

päristöasian kuin luokkakysymysten ajamiseen.183 Tämä saattaa merkitä sitä, että puo-

lueen kannattajien sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -akselille vaihtelee paljonkin, jol-

loin puolueen sijoittaminen akselille kannattajiensa kantojen keskiarvon mukaan ei vält-

tämättä kerro kannattajakunnasta ja puolueen poliittisesta linjasta yhtä paljon kuin pe-

rinteisen vasemmisto-oikeisto -jaon kautta rakentuneiden puolueiden kohdalla. Jaottelu 

ei välttämättä ole mielekäs väline puolueen linjan tai kannattajien poliittisten kantojen 

tarkasteluun. Pienempien puolueiden kohdalla annetut arviot puolueen oikeisto-vasem-

misto -sijoituksesta ennustivatkin huonommin puolueen pakolaispoliittista linjaa. Esi-

merkiksi RKP:n edustajat puhuivat kannattajien huomattavasta oikeistolaisuudesta huo-

limatta puolueista kaikkein myönteisimmin pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, kun 

taas SMP, jonka kannattajat arvioivat itsensä keskimäärin lähelle poliittista keskustaa, 

oli puheenvuoroissaan aiheeseen liittyen hyvin kielteinen. 

 

RKP:n korkeasti koulutettu, hyvin toimeentuleva äänestäjäkunta suhtautui väestötason 

asennetutkimusten mukaan maahanmuuttoon ja pakolaisten vastaanottoon positiivi-

sesti todennäköisemmin kuin esimerkiksi SDP:n tai vasemmistoliiton kannattajat, jotka 

                                                           
183 Tilastokeskus 1991, 13–14. 
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olivat matalammin koulutettuja. RKP:n kannattajakunta oli korkeasti koulutettua, mikä 

Ervastin mukaan yleensä merkitsee keskimääräistä myönteisempää suhtautumista maa-

hanmuuttoon ja pakolaisten vastaanottamiseen.184 Myös Jaakkolan 1990-luvun alussa 

Suomesta keräämä aineisto osoittaa, että koulutuksella oli merkittävä vaikutus asentei-

siin: esimerkiksi vähiten koulutetut ja työväestö suhtautuivat asiaan hyvin kielteisesti.185 

Toisaalta RKP:n kannattajat määrittelivät itsensä oikeistolaisiksi, ja Ervastin ja Bohmanin 

mukaan oikeistolaiset suhtautuvat usein maahanmuuttoon kielteisemmin kuin vasem-

mistolaiset.186 RKP:n kohdalla kielikysymys oli kuitenkin merkittävämpi kannattajien 

identiteetin määrittäjä kuin oikeistolaisuus.187  

 

RKP:n edustajat pitivät suhteellisesti eniten suoraan myönteisiä puheenvuoroja pakolai-

sista ja turvapaikanhakijoista, kuten taulukko 2 osoittaa: lähes kolmasosa puolueen 

edustajien puheenvuoroista oli suoraan myönteisiä. RKP:n kohdalla suoraan kielteisiä 

puheenvuoroja ei ollut ainuttakaan, ja epäsuorasti kielteisiäkin vain 4 % kaikista. Kieliky-

symys lienee ollut monille RKP:n äänestäjille olennaisempi asia kuin pakolaistilanne, 

mutta vuoden 1991 vaaleissa puolue myös suoraan kampanjoi kansainvälisyyden puo-

lesta katumainoksissaan vaalilauseella ”kansainvälinen ääni”.188 RKP siis suoraan pyrki 

vetoamaan niihin äänestäjiin, joille kansainvälisyys, ja siten mahdollisesti myös maahan-

muutto ja pakolaisten vastaanottaminen, olivat myönteisiä seikkoja. 

 

Vasemmisto-oikeisto -jaon lisäksi kuvissa on asetettu puolueet nelikenttiin myös pu-

heenvuorojen sävyn mukaan. Sävyjen jakautuminen on eritelty tarkemmin taulukossa 

2. Kuvissa 1 ja 2 puolueiden sijoittuminen nelikentille on laskettu vähentämällä kielteis-

ten puheenvuorojen määrä myönteisten puheenvuorojen määrästä, ja jakamalla 

summa kaikkien puolueen puheenvuorojen määrällä, josta on selvyyden vuoksi ensin 

vähennetty ne puheenvuorot, jotka on vaikea määritellä sävynsä mukaan mihinkään ka-

tegoriaan. Näin lopputulokseksi on saatu summa, joka kuvaa puolueen puheenvuorojen 

sävyjen sijoittumista täysin kielteisestä täysin myönteiseen asteikolla -1-1. Selvyyden 

                                                           
184 Ervasti 2004, 38. 
185 Jaakkola 1995, 1–3. 
186 Ervasti 2004, 38. Bohman 2014, 21. 
187 Tilastokeskus 1991, 40. 
188 Tilastokeskus 1991, kansilehti. 
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vuoksi kaikki kielteiset ja kaikki myönteiset puheenvuorot on laskettu yhteen, eikä epä-

suoraan ja suoraan kielteisiä tai myönteisiä puheenvuoroja ole eritelty. 

 

Kuviot 1 ja 2 osoittavat, että suurin osa puolueista piti pakolais- ja turvapaikanhakijapo-

litiikkaan liittyen eniten myönteisiä puheenvuoroja. Keskusta edustajien puheenvuorot 

olivat hieman myönteisen puolella ja hyvin lähellä vaaka-akselia, joka kuvissa kuvaa 

neutraalia puhetapaa. Keskustan puheenvuoroista lähes kolmasosa olikin neutraaleja – 

useammin neutraaleja puheenvuoroja pitivät vain SDP:n edustajat. SDP:n edustajien pu-

heenvuorot painottuivat kokonaisuutena kuitenkin selvästi myönteisen puolelle, sillä 

puolueen puheenvuoroista kielteisiä oli vain 6 %, kun keskustan puheenvuoroista kiel-

teisiä oli lähes viidesosa. Kielteisiin puheenvuoroihin painottuivat vain SMP ja kokoo-

mus, joista SMP:n kohdalla kielteinen painotus on hyvin huomattava. 

 

Luokittelu Kesk. Kok. SKL LKP RKP SDP SMP Vas. Vihr. Yhteensä 

Kielteinen suora 2 (2%) 8 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 45 (31%) 1 (1%) 1 (2%)     100% 

Kielteinen epäsuora 14 (16%) 15 (19%) 4 (11%) 0 (0%) 2 (4%) 7 (6%) 59 (41%) 1 (1%) 2 (3%) 
 

100% 

Neutraali 24 (27%) 14 (18%) 3 (8%) 1 (11%) 3 (6%) 40 (32%) 6 (4%) 11 (16%) 5 (9%) 
100% 

Myönteinen epäsuora 8 (9%) 9 (12%) 5 (13%) 1 (11%) 21 (40%) 33 (26%) 0 (0%) 24 (35%) 22 (38%) 
100% 

Myönteinen suora 9 (10%) 0 (0%) 5 (13%) 1 (11%) 16 (31%) 10 (8%) 0 (0%) 15 (22%) 10 (17%) 
100% 

Vaikea määritellä 33 (36%) 31 (41%) 21 (55%) 6 (67%) 10 (19%) 35 (28%) 35 (24%) 17 (25%) 18 (31%) 
100% 

Puheenvuorojen määrä 90 (14%) 77 (12%) 38 (6%) 9 (1%) 52 (8%) 125 (19%) 144 (22%) 69 (10%) 58 (9%) 
100% 

Yhteensä 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Taulukko 1, Puolueiden edustajien puheenvuorojen sävyerot ja niiden osuudet kaikista puolueen edusta-
jien puheenvuoroista sekä puolueen edustajien puheenvuorojen osuus kaikista puheenvuoroista. 

 

Eniten puheenvuoroja, 22 prosenttia kaikista puheenvuoroista pakolais- ja turvapaikan-

hakija-aiheesta, käyttivät SMP:n edustajat. Heidän kaikkiaan 144 puheenvuorostaan kui-

tenkin yli kaksi kolmasosaa, 100 kappaletta, piti Sulo Aittoniemi. Puolueen aktiivisuus 

aiheessa ei ollut suhteessa sen edustajien määrään; SMP:llä oli vuonna 1990 yhdeksän 

ja vuosina 1991–1993 seitsemän edustajaa. Suurimmilla puolueilla SDP:llä, keskustalla 

ja kokoomuksella oli samoina vaalikausina vähimmilläänkin yli neljä kertaa enemmän 

edustajia. SMP:n puheenvuorojen määrä pakolais- ja turvapaikanhakijakeskusteluissa 

oli huomattava ja kertoo epäilemättä poikkeuksellisesta kiinnostuksesta aiheeseen.  
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SMP:n puheenvuorot olivat myös useimmin kielteisiä, ja yhteensä suoraan tai epäsuo-

rasti kielteisiä puheenvuoroja kaikista SMP:n puheenvuoroista oli jopa 72 prosenttia. 

Myönteisiä puheenvuoroja ei ollut ainuttakaan, ja vaikeasti näihin kategorioihin määri-

teltäviä puheenvuoroja oli verrattain varsin vähän. Myöskään neutraaleja puheenvuo-

roja SMP:n edustajat eivät juurikaan pitäneet – niiden osuus oli vain neljä prosenttia.  

 

Kaikista puolueista eniten kielteisiä puheenvuoroja pitivät SMP, kokoomus ja keskusta. 

SMP:n ja kokoomuksen puheenvuoroista negatiivisia puheenvuoroja oli selvästi enem-

män kuin positiivisia. Keskustan edustajien kohdalla myönteiset ja kielteiset puheenvuo-

rot jakautuivat varsin tasaisesti: kielteisiä oli 18 ja myönteisiä 19 prosenttia.  

 

SMP ja kokoomus olivat ainoat puolueet, joiden edustajat eivät pitäneet yhtään suoraan 

myönteisiksi luokiteltavia puheenvuoroja. SMP:n edustajat eivät pitäneet myöskään 

epäsuorasti myönteisiksi luokiteltavia puheenvuoroja, kun taas kokoomuksen edusta-

jilta tällaisia puheenvuoroja kertyi 9 kappaletta eli 12 prosenttia kaikista puolueen pu-

heenvuoroista. SMP:n jälkeen kokoomus käytti puolueista suhteessa eniten kielteisiä ja 

vähiten myönteisiä puheenvuoroja: myönteisiä oli yhteensä 12 prosenttia ja kielteisiä 

29 prosenttia kaikista puolueen puheenvuoroista. Kokoomuksen koulutetun ja hyvätu-

loisen kannattajakunnan koulutus- ja tuloluokka ei siis johtanut puolueen edustajien 

suopeampiin ulostuloihin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskien, vaikka aiemman 

tutkimuksen valossa näyttäisikin siltä, että korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat 

ihmiset useammin suhtautuvat aiheeseen myönteisemmin. Puolueen kannattajien oi-

keistolaisuus voikin selittää kielteisten puheenvuorojen määrää muita taustatekijöitä 

paremmin. Myös konservatiivisuus selittää kielteisiä asenteita tehokkaasti. 189 

 

Suhteessa kaikkein eniten myönteisiä puheenvuoroja käyttivät RKP:n edustajat. Heidän 

kaikista puheenvuoroistaan myönteisiä oli 71 prosenttia. Kielteisiä kaikista puolueen 

edustajien puheenvuoroista pakolais- ja turvapaikanhakijakeskusteluissa oli vain neljä 

prosenttia, ja suoraan kielteisiä ei ollut yhtäkään. RKP:n edustajien epäsuorasti kielteiset 

maininnat pakolaisista olivat puheenvuoroja, joissa pakolaisuus esitettiin poliittisena 

                                                           
189 Bohman 2014, 21. Ervasti 2004, 30–38, 43. 
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uhkana esimerkiksi mahdollisen sodan sytyttyä Lähi-idässä tai elintarvikepulan seurauk-

sena Neuvostoliitossa. RKP:n edustajat eivät siis esittäneet uhkana Suomeen saapuvia 

pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, vaan vaativat pikaista puuttumista mahdollisesti pa-

kolaisuutta aiheuttaviin kansainvälisiin ilmiöihin. Pakolaisuus esitettiin kansainvälisen 

politiikan ongelmana, joka voitaisiin ehkäistä tai hoitaa kehitysyhteistyön ja rauhan edis-

tämisen avulla.  

 

Puolueena RKP oli tarkasteluvuosina samaa kokoluokkaa SMP:n kanssa. Pienten puolu-

eiden kohdalla voi olettaa, että sisäiset erimielisyydet ja jakolinjat olisivat harvinaisem-

pia kuin suuremmissa puolueissa, joissa erilaisia katsantokantoja mahtuu edustajien 

määrästä johtuen enemmän joukkoon. SMP:n ja RKP:n linjat pakolais- ja turvapaikanha-

kijakeskusteluissa näyttävät olleen sisäisesti hyvin yhtenäisiä. Kun SMP:n puheenvuo-

roista kielteisten osuus oli 72 %, oli RKP:n puheenvuoroista sitä vastoin myönteisiä 71 

%. Puolueiden voikin nähdä olleen pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa vastinpa-

rit toisilleen. RKP:n edustajat kommentoivat puheenvuoroissaan usein juuri SMP:n edus-

tajien puheenvuoroja. 

 

Myönteisesti aiheesta puhuivat myös vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat: vasem-

mistoliittolaisille edustajille positiivisia puheenvuoroja kertyi 56 prosenttia ja vihreille 55 

prosenttia kaikista puheenvuoroista. Kielteisiä puheenvuoroja vasemmistoliiton kaikista 

puheenvuoroista oli kaksi prosenttia ja vihreiden puheenvuoroista viisi prosenttia. Va-

semmistoliiton kannattajat olivat vuonna 1991 matalasti koulutettuja ja pienituloisia. 

Aiemman tutkimuksen mukaan nämä taustatekijät liittyvät usein kielteiseen suhtautu-

miseen maahanmuuttoon ja pakolaisiin. Toisaalta juuri vasemmistolaisuus merkitsee 

usein myönteisempää suhtautumista aiheeseen.190  

 

Kristillisen liiton edustajien puheenvuorot olivat voittopuolisesti myönteisiä, mutta yli 

puolet puolueen puheenvuoroista oli vaikea määritellä sen paremmin myönteisiksi kuin 

kielteisiksikään. Kristillisen liiton kohdalla myönteisissä puheenvuoroissa vedottiin use-

                                                           
190 Bohman 2014, 21. Ervasti 2004, 30–38, 43. 
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ammin raamattuun kuin muiden puolueiden kohdalla. Luokkataustan perusteella kan-

nattajien voisi olettaa suhtautuvan maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen kielteisesti, 

mutta toisaalta uskonnollisuudella on Ervastin mukaan yhteys myönteisiin asentei-

siin.191 

 

Lukumäärältään eniten myönteisiä puheenvuoroja pitivät SDP:n edustajat, kaikkiaan 43 

puheenvuoroa. Näistä suurin osa oli epäsuorasti myönteisiä: suoraan myönteisiä oli 10 

kappaletta. Kielteisiä puheenvuoroja SDP:n edustajat pitivät hyvin vähän, ja nekin olivat 

epäsuorasti kielteisiä. Seitsemästä kielteisestä puheenvuorosta kolme viittasi pako-

laisuuteen kansainvälisenä uhkakuvana, kuten Neuvostoliiton nälkäpakolaisuuden tai 

tulevaisuuden mahdollisen ympäristöpakolaisuuden uhkina. 

 

Suurten puolueiden kohdalla oikeisto-vasemmisto -kanta selittää aineistossani hyvin 

puolueiden linjoja. Välimäen mukaan SDP:lle solidaarisuus oli merkittävä osa puolueen 

perustaa ja näkyi jo 1970-luvulta lähtien myös puolueen pakolaispoliittisissa linjauksissa. 

1990-luvun alussa SDP:n pakolaispolitiikka liittyi kiinteästi työväenliikkeen arvoihin ja 

ajatusmaailmaan ja korosti kansainvälisen eriarvoisuuden ja sotien poistamisen merki-

tystä pakolaiskysymyksen ratkaisussa. Keskusta ja kokoomus pitivät julkilausumissaan 

myös tärkeänä Suomen vastuuta pakolaisista, ja kokoomus nosti SDP:n kanssa esille eri-

tyisesti tarpeen kiintiöpakolaisjärjestelmän kehittämiseen. Kokoomus ja keskusta kui-

tenkin korostivat myös sitä, miten tärkeää oli erottaa aidosti kansainvälistä suojelua tar-

vitsevat ihmiset paremman elintason perässä saapuneista tulijoista.192  

 

4.2 Hallitus- ja oppositiopuolueiden puheenvuorojen erot 
 

Käyn seuraavaksi läpi hallituksen ja opposition puheenvuorojen sävyeroja sekä sitä, mi-

ten ministerien puheenvuorot erosivat sävyiltään kansanedustajien puheenvuoroista. 

Vuonna 1990 hallitukseen kuuluivat kokoomus, SDP, RKP ja SMP. Hallituspuolueilla oli 

eduskunnassa 130 edustajaa. SMP kuitenkin jätti hallituksen elokuussa 1990 ja siirtyi 

oppositioon, jolloin hallituspuolueiden edustajien lukumääräksi jäi 121. Vuoden 1991 

                                                           
191 Ervasti 2004, 38. 
192 Välimäki 2017, 304–314. 
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vaalien jälkeen hallituspuolueiksi tulivat keskusta, kokoomus, RKP ja kristillinen liitto, ja 

hallituspuolueiden edustajia oli eduskunnassa 114. 

 

Opposition voi olettaa kommentoivan tilannetta kärkevämmin kuin hallituspuolueiden 

edustajat, joiden puolueet ovat vastuussa siitä politiikasta, jota parhaillaan tehdään. Op-

positiopoliitikkojen retoriikka on usein hyökkäävämpää kuin hallituspoliitikkojen, ja ta-

louskriisin tai muun poikkeustilanteen aikana se terävöityy entisestään. Retoriikassa py-

ritään osoittamaan nykytilan ongelmallisuus ja hallituksen rooli sen aiheuttamisessa.193 

Opposition edustajien retoriikka on useammin nykyhetkeen ja sen ongelmiin keskittyvää 

ja arvostelevaa, kun taas hallituspuolueiden retoriikka suuntaa tulevaisuuteen ja on 

puolustelevampaa.194 Tämä pätee aineistooni; hallituspuolueiden edustajien puheen-

vuorot olivat neutraalimpia, sovittelevampia ja puolustelevampia kuin opposition pu-

heenvuorot. Oppositiossa ilmaisu oli selkeämmin joko kielteistä tai myönteistä, ja reto-

riikka oli haastavampaa ja kriittisempää kuin hallituspuolueissa. Nykytilan kritisointi oli 

myös selvästi yleisempää oppositiopuolueiden puheenvuoroissa. 

 

Ministerien puheenvuorot olivat suurimmaksi osaksi keskustan ja SDP:n edustajien pitä-

miä. Vuonna 1990 sekä ulko-, sisä- että valtiovarainministeri olivat SDP:n edustajia. Vuo-

sina 1991–1993 sekä ulko- sisä- että pääministeri olivat keskustan edustajia. Suurin osa 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyvistä suullisista kysymyksistä oli kohdistettu si-

säministerille, mikä selittää juuri keskustan ja SDP:n edustajien hallitsevuuden tarkastel-

taessa ministerien puheenvuoroja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 Kantola, Anu: Kilpailukyky politiikan valtastrategiana. Teoksessa Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka 
(toim.): Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Gaudeamus, Helsinki 2010. 
194 Jokinen 2016. 
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Luokittelu Hallitus Oppositio Ministerit 

Negatiivinen epäsuora 37 (12%) 66 (19%) 2 (2%) 

Negatiivinen suora 13 (4%) 44 (12%) 0 (0%) 

Neutraali 72 (23%) 32 (9%) 51 (55%) 

Positiivinen epäsuora 56 (18%) 67(19%) 6 (6%) 

Positiivinen suora 31 (10%) 35 (10%) 6 (6%) 

Vaikea määritellä 100 (32%) 100 (29%) 27 (29%) 

Yhteensä 309 343 92 

Taulukko 2, Hallitus- ja oppositiopuolueiden sekä ministerien puheenvuorojen sävyerot 

 

Hallituspuolueiden ja opposition puheenvuorojen sävyerot olivat suurimmat kielteisten 

ja neutraalien puheenvuorojen osuuksissa. Opposition puheenvuoroissa kielteiset olivat 

yleisempiä kuin hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa, ja hallituspuolueiden 

edustajien puheenvuoroissa neutraalit olivat yli kaksi kertaa yleisempiä kuin oppositi-

ossa. Hallituspuolueiden puheenvuorot sisältävät myös ministerien puheenvuorot, mikä 

vaikuttaa hallituspuolueiden puheenvuorojen jakaumaan. Erityisesti ministerien pu-

heenvuorot olivat pääasiassa neutraaleja, ja ne olivatkin yleensä selontekoja hallituksen 

politiikasta vastauksena opposition tekemiin suullisiin kysymyksiin. Oppositiopuoluei-

den edustajat käyttivät aiheessa enemmän puheenvuoroja kuin hallituspuolueiden 

edustajat huolimatta siitä, että oppositiopuolueiden edustajien määrä oli eduskunnassa 

pienempi. Tässäkin tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon, että valtaosan tar-

kasteluajanjaksosta SMP ja sen myötä Sulo Aittoniemi oli oppositiossa, mikä vaikuttaa 

opposition negatiivisten puheenvuorojen määrään. Itse asiassa lähes kaikki oppositio-

puolueiden suoraan kielteisistä puheenvuoroista olivat Aittoniemen pitämiä. Opposition 

edustajat kuitenkin pitivät myös enemmän myönteisiä puheenvuoroja kuin hallituspuo-

lueiden edustajat. 

 

4.3 Puheenvuorojen sävyerot vaalipiireittäin 

 
Erittelen seuraavaksi puheenvuorojen jakautumista sen kautta, miten vaalipiiri näyttää 

vaikuttaneen puheenvuorojen sävyyn ja määrään. Vertailen myönteisten, kielteisten ja 

neutraalien puheenvuorojen määriä vaalipiireittäin, ja tarkastelen sitä, mistä vaalipii-

reistä valitut edustajat olivat sekä määrällisesti että suhteellisesti aktiivisimpia, ja minkä 

vaalipiirien edustajat puolestaan puhuivat aiheesta vähiten. 
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Vaalipiireittäin tarkasteltuna puheenvuorot jakaantuivat taulukon 3 mukaisesti. Taulu-

kossa näkyvät puheenvuorojen sävyt ja niiden jakaantuminen eri vaalipiirien edustajien 

kesken. Lisäksi taulukossa näkyvät vaalipiirin edustajien määrä ja suhteellinen osuus kai-

kista edustajista, sekä kunkin vaalipiirin edustajien käyttämien puheenvuorojen määrä 

ja suhteellinen määrä kaikista puheenvuoroista. Näin on mahdollista tarkastella sekä 

sitä, mistä vaalipiireistä valitut edustajat puhuivat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista 

myönteiseen ja kielteiseen sävyyn, että sitä, miten aktiivisia kunkin vaalipiirin edustajat 

aihetta koskevissa puheenvuoroissa olivat suhteutettuna heidän määräänsä eduskun-

nassa.  

 

 

 

Vaalipiiri 
Negatiivinen 
epäsuora 

Negatiivinen 
suora Neutraali 

Positiivinen 
epäsuora 

Positiivinen 
suora 

Vaikea 
luokitella 

Puheen-
vuoroja 
yhteensä 

Edustajia vaa-
lipiiristä 

Puheen-
vuorojen 
osuus kai-
kista 

Helsinki 2 (2%) 0 (0%) 6 (7%) 38 (43%) 19 (22%) 23 (26%) 88 20 (10%) 13 % 

Häme etel. 2 (13%) 1 (6%) 3 (19%) 2 (13%) 0 (0%) 8 (50%) 16 13* (6,5%) 2% 

Häme pohj. 46 (33%) 40 (29%) 12 (9%)  5 (4%) 4 (3%) 31 (22%) 138 15 ** (7,5%) 21% 

Keski-Suomi 8 (16%) 4 (8%) 13 (26%) 1 (2%) 0 (0%) 24 (48%) 50 10 (5%) 8% 

Kuopio 4 (44%) 1 (11%) 1 (11%) 1 (11%) 1 (11%) 1 (11%) 9 10 (5%) 1% 

Kymi 3 (8%) 3 (8%) 4 (11%) 10 (27%) 3 (8%) 14 (38%) 37 13*** (6,5%) 6% 

Lappi 5 (38%) 0 (0%) 2 (15%) 0 (0%) 1 (7%) 5 (38%) 13 8 (4%) 2% 

Mikkeli 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 4 8 (4%) 1% 

Oulu 4 (10%) 3 (7,5%) 4 (10%) 12 (30%) 5 (13%) 12 (30%) 40 18 (9%) 6% 

P-Karjala 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 5 (29%) 4 (23%) 7 (41%) 17 7 (3,5%) 3% 

Turku, etel. 6 (10%) 0 (0%) 13 (22%) 17 (29%) 6 (10%) 18 (30%) 59 17 (8,5%) 9% 

Turku, pohj. 5 (26%) 1 (5%) 6 (32%) 1 (5%) 1 (5%) 5 (26%) 19 12 (6%) 3% 

Uusimaa 8 (10%) 5 (6%) 14 (18%) 13 (17%) 13 (17%) 25 (32%) 78 30**** (15%) 12% 

Vaasa 10 (14%) 5 (7%) 9 (13%) 15 (21%) 9 (13%) 24 (33%) 72 18 (9%) 11% 

Ei vaalipiiriä 1 (4%) 0 (0%) 17 (63%) 2 (7%) 0 (0%) 17 (63%) 27  4% 

Yhteensä 104 57 107 122 66 206 662 199  

Taulukko 3, Puheenvuorojen sävyt ja osuudet vaalipiireittäin 

 *15 vuonna 1990 
** 13 vuonna 1990 

***14 vuonna 1990 
****29 vuonna 1990 
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Taulukossa edustajien määrä on 199, sillä Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja ei osallistu-

nut aihetta koskevaan keskusteluun kertaakaan, ja vaalipiiri puuttuu aineistosta tämän 

vuoksi. Lisäksi aineistossa on mukana yksi välikysymys, jonka allekirjoitti seitsemän 

SMP:n edustajaa. Tämä välikysymys on koodattu aineistossa jokaisen allekirjoittajan 

kohdalle tämän pitämäksi puheenvuoroksi, vaikka onkin yksi yksittäinen teksti. Tästä 

syystä puheenvuorojen yhteismäärä ja vaalipiirin edustajien pitämien puheenvuorojen 

määrä eivät taulukossa täsmää. Taulukossa on myös kohta ”ei vaalipiiriä”, joka viittaa 

kahteen ministeriin: Jarmo Rantaseen, joka toimi Holkerin hallituksen sisäministerinä 

vuoden 1991 huhtikuuhun asti195, ja Heikki Haavistoon196, joka oli Ahon hallituksen ul-

koministeri vuosina 1993–1995. Molemmat tulivat ministereiksi pääministerin kutsusta 

eivätkä olleet ennen ministerin uraansa kansanedustajia, joten heitä ei myöskään valittu 

mistään vaalipiiristä.197 Näiden kohdalla suurin osa puheenvuoroista oli neutraaleja. 

 

Hämeen pohjoisen vaalipiirin edustajien puheenvuorojen osuus on kaikista puheenvuo-

roista suurin, noin viidesosa kaikista puheenvuoroista.  Osuutta selittää Sulo Aittonie-

men valinta juuri tästä vaalipiiristä; suurin osa vaalipiirin edustajien puheenvuoroista oli 

juuri Aittoniemen pitämiä. 

 

Kaikkein myönteisimmin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin suhtautuivat puheenvuo-

roissaan helsinkiläiset edustajat. Näiden puheenvuoroista myönteisiä oli yhteensä 65 

prosenttia ja kielteisiä vain kaksi prosenttia. Myös lukumääriltään helsinkiläiset edusta-

jat käyttivät eniten myönteisiä puheenvuoroja: kaikkiaan 57 heidän käyttämistään 88 

puheenvuorosta oli myönteisiä. Tämä tukee Markakin ja Longhin esittelemän kontakti-

teorian olettamusta siitä, että suurten kaupunkien asukkaat suhtautuvat maahanmuut-

toon myönteisemmin kuin maaseudun asukkaat. Kontaktiteorian mukaan tämä suhtau-

tumisen ero johtuu siitä, että suurissa kaupungeissa ihmiset tulevat useammin tekemi-

                                                           
195 Valtioneuvoston ministeritietokanta, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministe-

rit/raportti/-/r/m2/380. Viitattu 31.1.2017. 
196 Valtioneuvoston ministeritietokanta, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministe-

rit/raportti/-/r/m2/406. Viitattu 30.1.2017. 
197 HS 16.4.1993: Aho keksi viljelijöiden johtajan ministeriksi. http://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000003227215.html. Viitattu 30.1.2017 
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siin ulkoryhmän edustajien, tässä yhteydessä maahanmuuttajien sekä pakolaisten ja tur-

vapaikanhakijoiden, kanssa.198 Helsinki on Suomen ainoa vaalipiiri, joka käsittää ainoas-

taan suuren kaupungin eikä lainkaan maaseutua, ja valtaosa Suomen maahanmuutta-

jista asui 1990-luvun alussa Helsingissä.199 Helsinkiläisten edustajien myönteisyys pako-

lais- ja turvapaikanhakija-aiheissa myös kumoaa sen väitteen, jonka SMP:n edustajat ja 

erityisesti Sulo Aittoniemi puheenvuoroissaan esittivät rasismin ja muukalaisvihamieli-

syyden syistä: aineisto ja tutkimus eivät missään määrin tue heidän olettamustaan siitä, 

että maahanmuuttajien saapuminen alueelle itsessään synnyttäisi rasismia ja muuka-

laisvihaa. Sen sijaan näyttää siltä, että mitä vähemmän maahanmuuttajia ihmiset koh-

taavat, sitä ennakkoluuloisempia ja vihamielisempiä he ovat suhtautumisessaan maa-

hanmuuttoon ja siten myös pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. 

 

Myönteisesti suhtautuivat myös edustajat Kymen, Oulun, Pohjois-Karjalan, Turun läänin 

eteläisen vaalipiirin, Uudenmaan ja Vaasan vaalipiireistä. Pohjois-Karjalan edustajien pu-

heenvuoroista yhteensä 52 prosenttia oli myönteisiä. Kyse ei ole suuresta määrästä pu-

heenvuoroja, sillä kokonaisuudessaan vaalipiirin edustajat pitivät vain 17 puheenvuo-

roa, mutta huomattavaa on, että niistä ainoakaan ei ollut kielteinen pakolaisia ja turva-

paikanhakijoita kohtaan. Vaalipiirin edustajista erityisen aktiivinen oli kristillisen liiton 

Pirkko Laakkonen, jonka puheenvuoroista yksikään ei ollut kielteinen tai neutraali. Poh-

jois-Karjalan kohdalla on syytä huomioida myös Joensuussa 1990-luvun alussa vellonut 

”skiniongelma”, jossa skinhead-porukat harjoittivat rasistista väkivaltaa maahanmuut-

tajia kohtaan.200 Kaupunkiin oli sijoitettu 200 somalialaista turvapaikanhakijaa, mikä ai-

heutti vilkasta poliittista ja kansalaiskeskustelua kaupungissa.201 Keskustelun voi ajatella 

mahdollisesti vaikuttaneen edustajien puheenvuoroihin; skinejä ja rasistista väkivaltaa 

pidettiin yleisesti ongelmallisena asiana, joka julkisuudessa paikallistui erityisesti Joen-

suuhun. 

                                                           
198 Markaki & Longhi 2012, 15. 
199 Saari, Matti: Maahanmuuttajakeskittymiä on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Tilastokeskus, 
Hyvinvointikatsaus 3/2013, http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_008.html?s=0. Viitattu 
28.8.2017. 
200 Yle 15.1.2016: Joensuu 90-luvulla: skinit toimivat steroidien voimalla, uhrit pelkäsivät todistaa oikeu-
dessa. https://yle.fi/uutiset/3-8595658, viitattu 4.11.2017. HS 6.6.2010: Joensuu sai skinikaupungin mai-
neen 1990-luvulla. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004735822.html, viitattu 4.11.2017. 
201 Tanskanen, Janne: Oman tien rullaajat - joensuulainen skeittiporukka 1990-luvulla. Opinnäytetyö, 
viestinnän koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan ammattikoulu 2011. 
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Myöskään Mikkelin edustajien puheenvuorot eivät olleet kielteisiä, mutta puheenvuo-

roja oli vain neljä kappaletta ja niistä yksikään ei ollut luokiteltavissa myöskään myön-

teisiksi, vaan kaikki olivat joko neutraaleja tai vaikeasti luokiteltavia. Muissa vaalipii-

reissä, joiden edustajien puheenvuorot painottuivat myönteisen puolelle, oli myönteis-

ten puheenvuorojen osuus kaikista puheenvuoroista noin 30–40 prosentin luokkaa.  

 

Kielteisimmin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin suhtautuivat Hämeen läänin pohjoi-

sen vaalipiirin edustajat. Tämä ei ole yllätys, sillä aiheeseen liittyvissä keskusteluissa hy-

vin aktiivinen ja hyvin kielteisesti pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin puheenvuorois-

saan suhtautunut SMP:n Sulo Aittoniemi oli valittu eduskuntaan tästä vaalipiiristä. Ait-

toniemen pitämiä puheenvuoroja onkin kaikista vaalipiirin edustajien 138 puheenvuo-

rosta 100, ja näistä 77 oli kielteisiä. Vaalipiirin 15 muuta edustajaa käyttivät 38 puheen-

vuoroa, ja näistä yhteensä yhdeksän oli myönteisiä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 

kohtaan. Muiden kuin Aittoniemen pitämistä puheenvuoroista Hämeen läänin pohjoi-

sesta vaalipiiristä siis vajaa neljäsosa oli myönteisiä.  

 

Myös Keski-Suomen, Kuopion, Lapin ja Turun läänin pohjoisen vaalipiirin edustajien pu-

heenvuorot painottuivat enemmän kielteisten kuin myönteisten puheenvuorojen suun-

taan, mutta näiden vaalipiirien kohdalla kielteistenkin puheenvuorojen määrä oli niin 

pieni, että prosenttiosuudet näyttävät huomattavasti merkityksellisemmiltä kuin mikä 

puheenvuorojen määrä lopulta on. Esimerkiksi Kuopion edustajien puheenvuoroista yli 

puolet oli kielteisiä, mutta koska Kuopion edustajien puheenvuorojen kokonaismäärä oli 

vain yhdeksän, merkitsee tuo yli viisikymmentä prosenttia kaikkiaan viittä puheenvuo-

roa. Suurten ja edustajiltaan aktiivisten vaalipiirien kohdalla prosentuaalinen tarkastelu 

on mielekkäämpää, mutta pientenkin vaalipiirien kohdalla voidaan vertailla sitä, minkä 

verran vaalipiirien edustajilla on ylipäänsä ollut kiinnostusta osallistua aiheesta käytäviin 

keskusteluihin. Esimerkiksi Kuopion ja Mikkelin läänien edustajat osallistuivat keskuste-

luun hyvin harvoilla puheenvuoroilla.  

 

Vaalipiirien osalta vastinpareina näyttäytyvät Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri, jonka 

edustajien puheenvuorot olivat valtaosaltaan kielteisiä, ja Helsingin vaalipiiri, jonka 
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edustajat puhuivat aiheesta hyvin positiiviseen sävyyn. Koska muut kuin Helsingin vaali-

piiri kattavat alueellisesti sekä maaseutualuetta että kaupunkeja, on niiden kohdalla esi-

merkiksi kontaktiteorian oletuksia vaikeampi peilata tuloksiin. Kuitenkin se, että suurin 

osa maahanmuuttajista asui juuri Helsingissä, ja Helsingin vaalipiiristä valitut edustajat 

puhuivat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista myönteisimmin, puhuu teorian soveltu-

vuuden puolesta.  

 

4.4 Keskustelun vilkkauden ja sävyn vaihtelut tarkasteluvuosien välillä 

 
Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten puheenvuorot jakautuivat tutkittavana ajanjaksona. 

Vuosilukujen kohdalla on huomioitava, että koodasin vuodet aineistoon valtiopäivävuo-

den, en kalenterivuoden, perusteella. Valtiopäivävuosi ei ala vuoden ensimmäisenä päi-

vänä, vaan usein helmi-maaliskuussa, ja päättyy samaten yleensä vasta seuraavan vuo-

den puolella alkuvuodesta. Vaalien ajankohta vaikuttaa valtiopäivävuoden ajoitukseen; 

esimerkiksi valtiopäivävuosi 1991 alkoi vasta huhtikuussa 1991 ja päättyi vastaavasti 

huhtikuussa 1992.202 

 

Keskustelu aiheesta oli tarkasteluvuosista vilkkainta vuonna 1990. Tuolloin turvapaikan-

hakijoita oli saapunut Suomeen enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 2743. 

Vuonna 1989 hakijamäärä oli ollut vain 179, joten vaikka vuoden 1990 määrät eivät ny-

kyperspektiivistä vaikuta suurilta, oli muutos aiempaan kuitenkin merkittävä. Vuonna 

1990 turvapaikanhakijoista ja pakolaisista puhuttiin 308 puheenvuorossa eduskunnassa. 

Samana vuonna keskusteltiin uudesta ulkomaalaislaista, mikä myös osaltaan selittää 

keskustelun vilkkautta. Vuonna 1991 keskustelu aiheesta hiljeni, ja puheenvuoroja ker-

tyi yhteensä 103, mikä oli vähiten tarkastelujakson aikana. Vuoden 1990 keskustelun 

vilkkautta ja sen hiljenemistä seuraavana vuonna voi myös selittää se, että eduskunta-

vaalit pidettiin maaliskuussa 1991. Vaaleja edeltävänä vuonna poliitikot ja puolueet pyr-

kivät tuomaan itsensä esiin ja vakuuttamaan äänestäjät omasta pätevyydestään ja 

omista arvoistaan. Alkuvuoden vaalien jälkeen keskustelu aiheesta hiipui. Vuonna 1992 

                                                           
202 Eduskunta: Kaikki valtiopäiväasiat alkaen 1989 (Valtiopäiväasioiden laajennetun haun hakulomak-
keen ohje) http://www.eduskunta.fi/thwfakta/yht/ohje/vex_lisaaehtoja_laajahaku.htm#vaalikaudet. 
Viitattu 31.8.2017. 
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puheenvuoroja aiheesta pidettiin 121 kappaletta, ja vuonna 1993 129 kappaletta. Tuol-

loin keskusteltiin taas ulkomaalaislaista, tällä kertaa sen uudistamisesta, mikä selittää 

jälleen lisääntyneen keskustelun aiheesta. 

 

Sekä myönteisiä että kielteisiä puheenvuoroja aiheesta pidettiin eniten vuonna 1990, ja 

niiden suhde puheenvuorojen kokonaismäärään on jokseenkin sama. Positiivisista pu-

heenvuoroista noin 42 prosenttia ajoittui vuoden 1990 ajalle, ja negatiivisista noin 45 

prosenttia. 

 

Kaikki puolueet keskustaa lukuun ottamatta pitivät eniten puheenvuoroja vuonna 1990. 

Keskustan edustajat sen sijaan pitivät eniten puheenvuoroja vuonna 1993, kaikkiaan 30 

kappaletta, kun vuonna 1990 saman puolueen edustajat pitivät yhteensä 21 puheen-

vuoroa. Keskusta oli saanut merkittävän vaalivoiton vuoden 1991 eduskuntavaaleissa, 

ja edustajia oli tuolla vaalikaudella 15 enemmän kuin aiemmalla.203 Keskustan aktiivisuu-

den nousua puheenvuorojen käytössä selittääkin suurelta osin silkka edustajien määrän 

huomattava nousu ja vaalivoittoa seurannut hallitusasema. 

Kuviossa 3 on esitetty keskustelun vilkkauden ja sävyn muutoksia tarkasteluvuosien ai-

kana. Puheenvuorojen määrän on kuviossa esitetty lukumäärien, ei prosenttiosuuksien, 

kautta, jotta kuvion avulla voidaan tarkastella nimenomaan keskustelun vilkkautta ja pu-

heenvuorojen määrää. Osuuksien vertailu on kuitenkin mahdollista, sillä jokaisen vuo-

den kohdalla myönteiset, kielteiset, neutraalit ja vaikeasti luokiteltavat puheenvuorot 

on merkitty omilla väreillään. Kuvio osoittaa, miten paljon vilkkaampaa keskustelu oli 

vuonna 1990 muihin tarkasteluvuosiin nähden, ja miten vuoden 1991 keskustelun hii-

pumisen jälkeen aihe näkyi edustajien puheenvuoroissa taas enenevässä määrin.  

 

                                                           
203 Tilastokeskus 1991, 13. 
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Kuvio 3, Pakolaispoliittinen keskustelu tarkasteluvuosittain esitettynä 

 

 

Sekä pakolaisista, turvapaikanhakijoista että kiintiöpakolaisista keskusteltiin vuonna 

1990 enemmän kuin seuraavina tarkasteluvuosina. Erityisesti miehet puhuivat aiheesta 

vuonna 1990 paljon: miesten puheenvuoroja aiheesta kertyi vuoden 1990 aikana 241 

kappaletta, mikä on 51 prosenttia kaikista miesten puheenvuoroista koko neljän vuoden 

tarkastelujakson aikana. Näistä puheenvuoroista viidesosan käytti SMP:n Sulo Aitto-

niemi. Naisten puheenvuorot jakaantuivat tasaisemmin tarkasteluvuosien ajalle; naiset 

käyttivät vuonna 1990 aiheesta 68 puheenvuoroa, mikä on hieman alle 36 prosenttia 

kaikista naisten puheenvuoroista aiheeseen liittyen tarkasteluvuosina. Naisten puheen-

vuorojen tasaisempaa jakautumista tarkasteluvuosien välillä ja miesten naisia suurem-

paa aktiivisuutta vuonna 1990 selittää nais- ja miesedustajien määrän muutos: naisten 

lukumäärä eduskunnassa oli alhaisempi vuonna 1990 kuin myöhempinä vuosina vuoden 

1991 vaalien jälkeen.204 

 

 

                                                           
204 Eduskunnan kirjasto, Liite Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopakettiin. https://www.edus-
kunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioikeus-110-
vuotta/Documents/Liite-tietopakettiin-Naisten-aanioikeus-110-vuotta.pdf. Viitattu 11.9.2017. 
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4.5 Puheenvuorojen sävyerot puhujan sukupuolen kautta tarkasteltuna 
 

Tässä alaluvussa tarkastelen puhujien oletetun sukupuolen vaikutusta puheenvuorojen 

sävyihin ja määriin. Pyrin hahmottamaan, miten sukupuoli näyttää vaikuttaneen puhu-

jan aktiivisuuteen, ja käyn lyhyesti läpi myös sitä, millaisia eroja eri argumenttien käy-

tössä näkyy sukupuolien välillä. 

 

Miehet käyttivät aiheesta enemmän puheenvuoroja kuin naiset niin määrällisesti kuin 

suhteessa edustajien määrään. Kaikista pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevista pu-

heenvuoroista oli miesten käyttämiä 465 eli noin 70 prosenttia ja naisten käyttämiä 186 

kappaletta eli vajaa 30 prosenttia. Vuoden 1990 eduskunnassa naisia oli kahdestasa-

dasta edustajasta 63 eli 31 prosenttia, ja vuodesta 1991 vuoteen 1995 77 eli 38 prosent-

tia.205  

 

Hallituspuolueiden puheenvuorot jakaantuivat sukupuolitarkastelun mukaan seuraa-

vasti: hallituspuolueiden miesedustajat käyttivät puheenvuoroista 215 ja naiset 94, ja 

oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroista miehet käyttivät 250 ja naiset 93 kap-

paletta. Hallituspuolueiden puheenvuoroista siis hieman alle 44 prosenttia oli naisten 

käyttämiä ja opposition puheenvuoroista hieman yli 37 prosenttia. Ministeripuheenvuo-

rot olivat suurimmaksi osaksi miesten käyttämiä; naisten osuus oli vain kolmasosa. Mi-

nistereiden puheenvuoroista miesten käyttämiä oli 69 ja naisten 23 kappaletta.  

 

Sekä mies- että naisedustajien kohdalla puheenvuorotyypeistä olivat yleisimpiä sellai-

set, joita ei voi suoraan luokitella myönteisiksi tai kielteisiksi. Miesten kohdalla kielteisiä 

oli puheenvuoroista lähes kolmasosa, kun taas naisten puheenvuoroista yli 40 prosent-

tia oli myönteisiä ja vain 11 prosenttia kielteisiä. Negatiivisia puheenvuoroja tarkastel-

lessa on kuitenkin otettava huomioon, että SMP:n Sulo Aittoniemi esitti pakolaiset ja 

turvapaikanhakijat puheenvuoroissaan usein hyvin negatiiviseen sävyyn ja oli aiheen 

suhteen poikkeuksellisen aktiivinen puhuja. Aittoniemen osuus suoraan negatiivisista 

puheenvuoroista oli 39 ja epäsuorasti negatiivisista 38. Aittoniemi siis piti 77 kaikista 

                                                           
205 Eduskunnan kirjasto, Liite Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopakettiin, taulukko 3. 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioi-
keus-110-vuotta/Documents/Liite-tietopakettiin-Naisten-aanioikeus-110-vuotta.pdf. Viitattu 27.1.2017. 
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161:sta tarkasteluajanjaksona pidetystä kielteisestä puheenvuorosta. Kaikkiaan Aitto-

niemen pakolaisia tai turvapaikanhakijoita koskevia puheenvuoroja on aineistossa 100; 

hän piti kaikista miesten käyttämistä puheenvuoroista yli viidesosan.  

 

Ilman Aittoniemen jatkuvaa aktiivisuutta asiassa sekä miesten puheenvuorot kokonai-

suudessaan, että erityisesti negatiivisten puheenvuorojen osuus olisivat olleet selvästi 

pienemmät ja vaikeasti luokiteltavat puheenvuorot taas suhteellisesti yleisempiä. Koska 

Aittoniemen puheenvuorojen osuus kaikista miesten puheenvuoroista on niin huomat-

tava, olen lisännyt taulukkoon 4 sarakkeen, josta näkyvät miesten puheenvuorotyyppien 

osuudet myös niin, että Aittoniemen puheenvuorot on jätetty tarkastelusta pois. Tällöin 

voidaan huomata, että ilman Aittoniemen poikkeuksellista aktiivisuutta aiheessa mies-

ten ja naisten puheenvuorojen erot eivät näyttäytyisi niin merkittävinä kuin ainoastaan 

oletetun sukupuolen kautta tarkasteltuna.  

 

Luokittelu Naiset Miehet Miehet Aitto-
niemi pois lukien 

Myönteinen suora 34 (18%) 33 (7%) 33 (9%) 

Myönteinen epäsuora 45 (24%) 77 (16%) 77 (21%) 

Neutraali 34 (18%) 73 (15%) 69 (18%) 

Kielteinen suora 8 (4%) 50 (11%) 12 (3%) 

Kielteinen epäsuora 13 (7%) 91 (19%) 52 (14%) 

Vaikea luokitella 55 (29%) 151 (32%) 132 (35%) 

Yhteensä 189 (100%) 473 (100%) 373 (100%) 

Taulukko 4, Naisten ja miesten argumenttien sävyerot  

 

Miesedustajista Aittoniemen jälkeen useimmin pakolaisista tai turvapaikanhakijoista 

puhuivat sisäministereinä toimineet keskustan Mauri Pekkarinen ja SDP:n Jarmo Ranta-

nen. Seuraavaksi aktiivisimpia aiheessa olivat Aittoniemen puoluetoveri, SMP:n Raimo 

Vistbacka, vihreiden Erkki Pulliainen ja vasemmistoliiton Jarmo Wahlström. Vistbackan 

puheenvuoroista yksikään ei ollut myönteinen, kun taas Pulliaisen ja Wahlströmin pu-

heenvuoroista yksikään ei ollut kielteinen. SMP siis hallitsi keskustelua niin kaikkia pu-

heenvuoroja tarkastellessa kuin miestenkin osalta, mutta yksittäisiä, aktiivisia puhujia 

oli myös sellaisia, joiden puheenvuoroissa suhtautuminen pakolaisiin ja turvapaikanha-

kijoihin oli valtaosin myönteistä. Naisten kohdalla Aittoniemen kaltaista, yksittäistä hy-
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vin aktiivista puhujaa ei noussut esiin, vaikka tietyt edustajat olivatkin selvästi toisia use-

ammin aktiivisia aihetta koskevissa keskusteluissa. Useimmin pakolaisista tai turvapai-

kanhakijoista puhui kokoomuksen Anneli Taina, jonka puheenvuorot painottuivat vah-

vasti kielteisiin. Niin miesten kuin naistenkin kohdalla aktiivisimmat puhujat suhtautui-

vat aiheeseen kielteisesti eivätkä pitäneet aiheesta ainuttakaan myönteiseksi luettavaa 

puheenvuoroa. Tainan puheenvuoroja aiheesta on aineistossa kuitenkin vain 16, kun 

taas Aittoniemi puhui aiheesta 100 eri puheenvuorossa. 

 

Tainan jälkeen naisedustajista aktiivisimmin pakolaisista ja turvapaikanhakijoista puhui-

vat vasemmistoliiton Outi Ojala ja RKP:n Eva Biaudet. Heidän puheenvuoronsa aiheesta 

olivat lähes yksinomaan myönteisiä: Biaudet’n puheenvuoroista yksi oli neutraali, loput 

myönteisiä, ja Ojalan puheenvuoroista jokainen oli myönteinen. Yleensäkin aiheen suh-

teen aktiivisimmat naiset Tainaa ja SMP:n Tina Mäkelää lukuun ottamatta pitivät lähes 

pelkästään myönteisiä puheenvuoroja. Vuosina 1991–1992 sosiaali- ja terveysministe-

rinä toimineen keskustan Eeva Kuuskosken lausunnot tosin painottuivat ministereille 

tyypillisesti muita enemmän neutraaliin. 

 

Suorasti myönteisiä puheenvuoroja pakolaisista tai turvapaikanhakijoista pitivät useam-

min naiset kuin miehet. Vaikka naisten osuus kaikista aihetta koskevista puheenvuo-

roista oli huomattavasti pienempi kuin miesten, suoraan positiivisten puheenvuorojen 

absoluuttinen määrä oli naisten kohdalla kuitenkin korkeampi kuin miehillä: naisten pu-

heenvuoroista suorasti positiivisia oli 34 kappaletta, kun miesten pitämistä niitä oli 33. 

Naiset puhuivat myös ihmisoikeuksista miehiä useammin. Samoin argumentti siitä, että 

Suomella ja suomalaisilla on vastuu huolehtia hädässä olevista, oli naisten puheenvuo-

roissa yleisempi kuin miesten. Ihmisoikeudet ja vastuu hädänalaisista olivat ainoat argu-

menttityypit, joissa naisten puheenvuorojen osuus määrällisesti ylitti miesten osuuden 

huolimatta siitä, että sekä naisedustajia että naisten puheenvuoroja oli vähemmän. 

”Elintasopakolaisista” naiset sen sijaan eivät puhuneet kertaakaan. 
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Kuvio 5, Puheenvuorojen sävyt sukupuolen mukaan tarkasteltuna 

 

Kuviossa 5 on esitetty naisten ja miesten puheenvuorojen sävyeroja pylväsdiagrammin 

muodossa. Naisten ja miesten lisäksi kuviossa on eritelty miesten puheenvuorojen sä-

vyosuudet lukuun ottamatta SMP:n Sulo Aittoniemen puheenvuoroja sekä vertailun 

vuoksi myös pelkästään Aittoniemen pitämät puheenvuorot. Myös pylväsdiagrammi 

osoittaa, että naisten ja miesten erot puheenvuorojen sävyissä ovat huomattavat, mutta 

erot kaventuvat, kun Aittoniemen osuudet poistetaan vertailusta. Kuitenkin tässäkin 

asetelmassa nähdään, että myönteisten puheenvuorojen osuus on naisten kohdalla sel-

västi suurempi kuin miesten kohdalla, ja miesten puheenvuoroista suurempi osuus on 

kielteisiä. 

 

Markakin ja Longhin mukaan sukupuolierot suuremmassa väestössä eivät ole kovin mer-

kittävä tekijä suhtautumisessa maahanmuuttoon, ja Ervastin mukaan erityisesti Suo-

messa ja muissa Pohjoismaissa sukupuolen merkitys asenteisiin on vähäinen. Tutkimus-

tulokset aiheesta kuitenkin vaihtelevat, eikä selvää vastausta aiheeseen ole.206 On myös 

otettava huomioon, ettei väestötason asenteita ja edustajien puheenvuorojen sävyjä voi 

suoraan samaistaa toisiinsa. Vertailu niiden välillä on kuitenkin kiinnostavaa. Aineistos-

                                                           
206 Crawley, Heaven: Evidence on Attitudes to Asylum and Immigration: What We Know, Don’t Know and 
Need to Know. Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, Oxford 2005. 
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sani naiset pitivät yli kaksinkertaisen määrän suoraan myönteisiä puheenvuoroja mie-

hiin nähden, ja toisaalta kielteisistä puheenvuoroista miesten pitämiä oli yli kaksi kertaa 

enemmän kuin naisten pitämiä. Eduskuntapuheessa sukupuolijako siis selvästi vaikutti 

puheenvuorojen sävyihin ja retoriikkaan.  

 

On kuitenkin otettava huomioon, että kuten pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa 

ylipäänsä, myös sukupuolitarkastelun kohdalla yksittäinen hyvin aktiivinen puhuja voi 

vääristää sitä, miltä keskustelu näyttää. Vaikka tutkimustulokset sukupuolen merkityk-

sestä asenteisiin vaihtelevat tutkimuksesta toiseen, eikä yhteydestä ole yksimielisyyttä, 

näyttää aiemman tutkimuksen valossa siltä, että kielteisiä asenteita viestitään eri tavoin 

riippuen sukupuolesta. Miehet tuovat useammin kielteisiä asenteita ja käsityksiä esiin 

aggressiivisesti, kun taas naiset puhuvat asenteistaan ja ennakkoluuloistaan vähemmän 

hyökkäävästi ja kierrellen.207 Ainakin tämä näyttää omankin aineistoni pohjalta pitävän 

paikkansa: miehet ilmaisivat puheenvuoroissaan kielteisiä asenteita useammin ja kärke-

vämmin, ja naiset puhuivat myönteiseen sävyyn useammin. Ilman edustajien pakolais- 

ja turvapaikanhakijakäsityksiin porautuvaa asennetutkimusta ja haastatteluja on kuiten-

kin mahdoton sanoa, johtuuko se itse asenteiden vai pikemminkin asenteiden ilmaisun 

eroista. 

 

4.6 Puhujan iän vaikutus puheenvuorojen sävyyn ja retoriikkaan 
 

Tässä luvussa tarkastelen edustajien iän vaikutusta siihen, millaisia puheenvuoroja edus-

tajat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista pitivät. Koodasin aineiston jokaiseen puheen-

vuoroon edustajan syntymävuoden, ja tarkastelin sitä, miten myönteiset ja kielteiset pu-

heenvuorot jakaantuivat syntymävuoden mukaan. Koska aineisto kattaa useamman 

vuoden, edustajien ikä muuttui tarkasteluvuosien aikana. Tästä johtuen tarkastelin 

edustajien puheenvuorosävyjä jaoteltuina syntymävuoden ja syntymävuosikymmenen 

mukaan. 

 

                                                           
207 Crawley 2005, 19. 



75 
 

Käsitys iän vaikutuksesta asenteisiin väestötasolla vaihtelee tutkimuksesta toiseen. Toi-

saalta kontaktiteoriaa soveltaen vanhempien ihmisten voidaan olettaa suhtautuvan ul-

komaalaisiin yleensä kielteisemmin kuin nuorten, sillä johtuen maahanmuuton vähäi-

semmästä määrästä menneinä vuosikymmeninä he eivät ole elämänsä aikana joutuneet 

yhtä paljon kosketuksiin ulkomaalaisväestön kanssa kuin nuoremmat. Toisaalta nuorten 

epävarmempi taloudellinen ja ammatillinen asema voi vaikuttaa asenteisiin niin, että 

epävarmuudesta seuraava kilpailuasetelma ryhmien välillä kiristää suhtautumista ulko-

ryhmään. Vanhempien ihmisten kohdalla taas eläkkeet ja muut edut voivat vaikuttaa 

uhatuilta, kun sosiaalietuuksia jaetaan myös ulkoryhmään kuuluville. Suhteellisen depri-

vaation teorian ja ryhmäuhkateorian mukaan voisi siis oikeastaan olettaa, että sekä van-

hat että nuoret suhtautuisivat maahanmuuttoon, pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kiel-

teisesti.208 Kun tuloksetkin vaihtelevat riippuen tutkimuksesta, iän painoarvo asenteiden 

määrittymisessä riippuu lopulta siitä, mihin tutkimuksiin ja teorioihin nojautuu. 

 

Vuoden 1991 vaaleissa eduskuntaan valittiin eniten 40–49 -vuotiaita kansanedustajia: 

200 edustajasta 106 kuului tähän ikäryhmään. 50–54 -vuotiaita edustajia oli 39 ja 35–39 

-vuotiaita 26. 171 edustajaa 200:sta kuului ikäryhmään 35–54, mikä vastaa 86 % koko 

eduskunnasta. Ei siis ole ihme, että tämän ikäryhmän edustajat pitivät määrällisestikin 

eniten puheenvuoroja pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa. Yli 65-vuotiaita 

edustajia oli vuoden 1991 vaalien jälkeen eduskunnassa kaksi, ja alle 24-vuotiaita sama-

ten kaksi edustajaa.209 Vuoden 1991 vaaleissa valitun eduskunnan ikäjakauma näkyy tar-

kemmin taulukossa 5. 

 
Edustajan ikä Edustajien määrä 

20–29 7 

30–39 34 

40–49 106 

50–59 47 

60- 6 

Taulukko 5, kansanedustajien ikäjakauma vuonna 1991.210 

 

                                                           
208 Crawley 2005, 19-21. 
209 Tilastokeskus 1991, 165. 
210 Tilastokeskus 1991, 165. 
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Pakolais- ja turvapaikanhakija-aiheesta puheenvuoroja käyttäneistä vanhin oli vuonna 

1991 73-vuotias ja nuorin 26-vuotias. Aineistossa kaikkein eniten puheenvuoroja pitivät 

vuonna 1936 syntyneet kansanedustajat. Kuitenkin myös syntymävuoden kohdalla Sulo 

Aittoniemen poikkeuksellinen aktiivisuus pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa on 

otettava huomioon: Aittoniemi oli syntynyt juuri vuonna 1936, ja kaikista samana 

vuonna syntyneiden edustajien 120 puheenvuorosta hän piti 100.  

 

Syntymä- 

vuosikymmen 
Myönteinen Neutraali Kielteinen 

Vaikea 

luokitella 
Yhteensä 

 

1910-l. 2 (66%) - - 1 (33%) 3 (0,4%)  

1920-l. 5 (23%) 2 (10%) 5 (23%) 10 (45%) 22 (3%)  

1930-l. 43 (21%) 23 (11%) 90 (43%) 53 (25%) 209 (31%)  

1940-l. 91 (29%) 70 (22%) 47 (15%) 104 (33%) 312 (47%)  

1950-l. 32 (31%) 11 (11%) 25 (25%) 34 (33%) 102 (15%)  

1960-l. 14 (74%) 1 (5%) - 4 (21%) 19 (3%)  

Taulukko 6, Puheenvuorojen sävyjen jakautuminen puhujien syntymävuosikymmenen mukaan.211 

 

Kuviossa 6 näkyvät kansanedustajien puheenvuorojen sävyt syntymävuoden mukaan 

tarkasteltuina. Kuvion alla taulukossa näkyvät vertailtavat puheenvuorojen osuudet pu-

heenvuorojen absoluuttisten määrien mukaan tarkasteltuna, ja itse pylväskuvio osoittaa 

eri puheenvuorosävyjen osuudet kaikista ikäryhmän puheenvuoroista. 

 

Aittoniemen aktiivisuudesta huolimatta kaikkein useimmin aiheesta puhuivat 1940-lu-

vulla syntyneet edustajat. Tarkasteluvuosina 41–53 vuoden ikäiset edustajat siis olivat 

useimmin äänessä pakolais- ja turvapaikkakeskustelussa, ja seuraavaksi eniten puheen-

vuoroja käyttivät 1930-luvulla syntyneet. Vähiten olivat äänessä 1910-luvulla syntyneet, 

jotka käyttivät vain kolme puheenvuoroa, ja koko tarkasteluaikana heitä oli edustajina 

vain kaksi. Myös 1960-luvulla syntyneiden puheenvuorot olivat varsin harvassa, ja pako-

lais- ja turvapaikanhakijakeskusteluun heistä osallistui vain viisi. Heistä useimmin pu-

heenvuoroja käytti RKP:n Eva Biaudet, joka piti 19:sta 1960-luvulla syntyneiden edusta-

jien puheenvuorosta 13. 

                                                           
211 Seitsemän SMP:n kansanedustajaa allekirjoitti marraskuussa 1990 välikysymyksen, jossa vaadittiin 
pakolaislainsäädännön uudistamista ja turvapaikkakriteerien tiukentamista. Välikysymys on koodattu 
jokaisen allekirjoittajan puheenvuoroksi, mistä syystä kielteisiä puheenvuoroja on taulukossa yhteensä 
167, vaikka yhteensä erillisiä kielteisiä puheenvuoroja on aiemmissakin kappaleissa mainitut 161. 
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Kuvio 6, Puheenvuorojen sävyt puhujan syntymävuosikymmenen mukaan. 

 

Vanhimmat ja nuorimmat edustajat pitivät suhteessa eniten myönteisiä puheenvuoroja, 

mutta heidän vähäisen määränsä vuoksi hyvin pieni määrä myönteisiä puheenvuoroja 

riitti nostamaan myönteiset puheenvuorot näinä vuosikymmeninä syntyneiden yleisim-

mäksi puheenvuoroluokaksi. Toisaalta myös 1920-luvulla syntyneitä edustajia oli vähän, 

ja he käyttivät puheenvuoroja harvoin, mutta 1960-luvulla syntyneisiin verrattuna 

myönteiset puheenvuorot olivat heillä varsin vähäisiä, ja vaikeasti luokiteltavat puoles-

taan paljon yleisempiä. 1910- ja 1920-luvuilla syntyneiden ja toisaalta 1960-luvulla syn-

tyneiden edustajien puheenvuoroista on mahdoton vetää pitäviä johtopäätöksiä pu-

heenvuorojen pienestä määrästä johtuen. Sen sijaan muilla vuosikymmenillä syntynei-

den argumenttisävyjä on mielekkäämpää verrata toisiinsa. 1930-luvulla ja myöhemmin 

syntyneiden kohdalla myönteisten puheenvuorojen osuus kaikista puheenvuoroista kas-

vaa sitä mukaa, mitä myöhemmin edustajat ovat syntyneet. 1930-luvulla syntyneiden 

puheenvuorosävyt tosin näyttäisivät hyvin erilaisilta, mikäli Sulo Aittoniemen argumen-

1910 -luku 1920-luku 1930-luku 1940-luku 1950-luku 1960-luku

Vaikea luokitella 1 10 53 104 34 4

Kielteinen 0 5 90 47 25 0

Neutraali 0 2 23 70 11 1

Myönteinen 2 5 43 91 32 14
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tit eivät olisi taulukossa mukana: kaikista 1930-luvulla syntyneiden kielteisistä puheen-

vuoroista kaikkiaan 77 oli Aittoniemen pitämiä. Kuten muidenkin tarkasteltavien tausta-

tekijöiden suhteen, myös iän kohdalla Aittoniemi vinouttaa vertailua huomattavasti. 

 

Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella näyttää siltä, että nuoremmat edustajat suhtau-

tuivat pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin useammin myönteisesti kuin vanhemmat, lu-

kuun ottamatta kaikkein vanhimpia, 1910-luvulla syntyneitä edustajia. Kielteisten pu-

heenvuorojen kohdalla samankaltaista ikäliukumaa ei näy aineistossa, vaan niiden 

määrä vaihtelee ikäryhmittäin enemmän. Aineiston perusteella siis näyttää siltä, että 

myönteinen suhtautuminen pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin olisi edustajien keskuu-

dessa ollut jonkin verran yleisempää nuorempien kuin vanhempien kohdalla. Tutkimus 

aiheesta on ristiriitaista, ja iän merkitys asenteiden määrittymiseen vaihtelee tutkimuk-

sesta toiseen, mutta nuorempien sukupolvien liberaalimmat arvot näyttävät aineiston 

perusteella pitävän paikkansa paremmin kuin nuorten vanhempia sukupolvia kireäm-

mät asenteet.  

 

Vertailu edustajien puheenvuorojen ja väestötason asenteiden välillä ei tietenkään ole 

suoraviivaista, eivätkä puheenvuorot välttämättä kerro suoraan puhujien asenteista; 

kansanedustajat vetoavat puheellaan tiettyyn yleisöön ja pyrkivät vakuuttamaan sen. 

Poliitikot kuitenkin ovat osa yhteiskuntaa ja sen ajatusvirtauksia, ja puheenvuorojen sä-

vyjä vertaamalla voidaan saada tietoa siitä, kuinka yhteneväisiä tutkimustieto väestöta-

son asenteista ja poliitikkojen puheenvuorojen sävyt ovat. 

 

 

5 Laadullinen analyysi: argumentit ja perustelut 

 
Tässä analyysiosiossa esittelen aineiston puheenvuoroissa usein esiin nousseita argu-

mentteja. Käyn yleisimmät ja puolueille tyypillisimmät argumentit läpi omissa alaluvuis-

saan ja erittelen kehystysteorian ja retorisen analyysin kautta, miten edustajat pyrkivät 

perustelemaan pakolaispoliittisia päämääriään näiden argumenttien avulla. Hahmotte-

len myös ryhmäuhkateorian kautta sitä, millaisia seurauksia tutkittavilla puhetyypeillä 

tyypillisesti on kuulijoidensa asenteisiin. 
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5.1 Puolueille tyypilliset argumentit 
 

Kuten puheenvuorojen sävyn suhteen, puolueet erosivat toisistaan huomattavasti myös 

argumenttien ja perustelujen käytössä. Osa argumenteista, kuten puhe turvapaikkaha-

kemusten käsittelyn liian pitkästä kestosta tai Suomen vastuusta auttaa hädänalaisia ja 

”oikeita pakolaisia”, esiintyvät sekä pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kielteisesti että 

myönteisesti suhtautuvien poliitikkojen puheenvuoroissa, ja erot näkyivät aiheiden ja 

termien sisältöjen määrittelyssä. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottami-

seen kielteisesti suhtautuvien puolueiden edustajat käyttivät näitä argumentteja perus-

tellessaan sitä, miksi Suomen pitäisi rajoittaa maahan saapuvien pakolaisten ja turvapai-

kanhakijoiden määrää. Aiheeseen myönteisesti suhtautuvat edustajat puolestaan veto-

sivat samoihin argumentteihin perustellessaan sitä, miksi Suomella on varaa ja vastuu 

huolehtia pakolaisista ja turvapaikanhakijoista mahdollisimman hyvin.  

 

Osa argumenteista taas oli tarkemmin rajoittunut vain aiheeseen joko myönteisesti tai 

kielteisesti suhtautuneiden puolueiden käyttöön; ”turvapaikkabisneksestä” tai ”elinta-

sopakolaisista” puhuivat vain ne puolueet, jotka suhtautuivat pakolaisiin ja turvapaikan-

hakijoihin yleensä kielteisesti, ja suomalaisten kiristyvistä asenteista ja lähimmäisenrak-

kauden merkityksestä lähes pelkästään ne puolueet, jotka tyypillisesti suhtautuivat ai-

heeseen myönteisesti. 

 

5.2 Suomen ulkopoliittinen maine, kansainväliset sopimukset ja vastuu hä-

dänalaisista 
 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta myönteisesti puhuneet kan-

sanedustajat puhuivat useammin Suomen kansainvälisestä maineesta ja vastuusta sekä 

kansainvälisten sopimusten velvoitteista. Kansainväliset sopimukset esiintyivät myös 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kielteisesti suhtautuvien edustajien puheissa, mutta 

he viittasivat niihin harvemmin. Empatiasta, vastuusta ja hädänalaisista huolehtimisesta 

puhuivat lähes yksinomaan aiheeseen myönteisesti suhtautuvat edustajat. 
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RKP:n edustajat puhuivat muita useammin Suomen kansainvälisestä maineesta perus-

tellessaan kantojaan pakolais- ja turvapaikanhakija-aiheissa. He myös viittasivat useim-

min Suomen asemaan sivistysvaltiona muiden joukossa ja esittivät huolensa siitä, että 

Suomi ei toimi tämän aseman edellyttämällä tavalla. Puolueen edustajat puhuivat use-

ammin muiden Euroopan maiden, erityisesti Pohjoismaiden, esimerkistä, ja toivoivat 

Suomen noudattavan samaa linjaa näiden maiden kanssa. Lisäksi edustajat puheenvuo-

roissaan nostivat vertailuna esiin esimerkiksi Ruotsiin saapuneiden turvapaikanhakijoi-

den ja pakolaisten määrää osoittaakseen, että Suomeen saapuneiden turvapaikanhaki-

joiden määrä oli verrattain vähäinen ja aihetta suureen paniikkiin tai rajojen sulkemi-

seen ei ollut. RKP:n edustajat pyrkivät osoittamaan, että pakolaisten ja turvapaikanha-

kijoiden määrä ei mittakaavaltaan ollut niin merkittävä kuin millaisena monet muut ta-

hot, erityisesti SMP:n edustajat, pyrkivät sen esittämään. He kehystivät aiheen kansain-

välisen solidaarisuuden ja Suomen vastuun kautta ja liittivät aiheeseen yleisesti hyväk-

syttyjä arvoja, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kansainvälisen vastuunkanta-

misen. Eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin valtioihin vetoaminen oli tarkasteluajankoh-

tana erityisen ajankohtaista, kun Suomi pyrki ulkopolitiikassaan asemoimaan itsensä Eu-

rooppaan.212 Pakolaistilanteita vertaamalla Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoi-

den määrän oli helppo osoittaa olevan suhteessa varsin vähäinen. 

 

Myös kansainvälisten sopimusten noudattaminen esiintyi RKP:n edustajien argumen-

teissa usein. Vastuunkannon lisäksi RKP kehysti aihetta myös nostamalla esiin Suomen 

maineen maailmalla ja Euroopassa. RKP pyrki suhteellistamaan ilmiön mittakaavaa ja 

esittämään suurempana uhkana Suomen takapajuisuuden muuhun Eurooppaan nähden 

ja putoamisen läntisten ja pohjoismaisten sivistysvaltioiden joukosta. 

 

Poliittista retoriikkaa tutkineiden yhdysvaltalaistutkijoiden Jennifer Jeritin, James Kuk-

linskin ja Paul Quirkin mukaan tällainen argumentointi on tyypillistä, kun käydään väit-

telyä jostain tietystä poliittisesta aiheesta tai toimesta. Heidän mukaansa arvoihin, ku-

ten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vastuunkantoon vetoaminen on vetoamista 

                                                           
212 Salmio 2000, 4-5. 
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puolueen ydinkannattajiin, jotka oletettavasti ovat jo varsin samaa mieltä asiasta ja val-

miimpia tukemaan puolueen linjaa kuin epävarmemmat, liikkuvat äänestäjät. Vetoa-

malla poliittisten toimien mahdollisiin seurauksiin voidaan puolestaan vedota tehok-

kaammin liikkuvampiin äänestäjiin, jotka muodostavat kuvaa puolueista juuri tällaisten 

aiheväittelyiden pohjalta.213 RKP:n käyttämä kielteinen tulevaisuusskenaario oli Suomen 

aseman heikkeneminen vastuuta kantavien sivistysmaiden joukossa. Puolueen esittä-

mät uhkakuvat olivat vahvasti kiinni kansainvälisessä politiikassa ja varsin abstraktilla 

tasolla. RKP:n pääosin kaksikielisen, koulutetun kannattajakunnan ja eduskuntavaali-

kampanjassakin ääneen lausutun kansainvälisyysihanteen214 huomioon ottaen tällaiset 

uhkakuvat ja pyrkimys niiden välttämiseen sopivat hyvin puolueen linjaan. 

 

Ne puolueet, joiden edustajat suhtautuivat puheenvuoroissaan valtaosin myönteisesti 

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, viittasivat useammin puheenvuoroissaan Suomen 

allekirjoittamiin kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden velvoitteisiin. Noin 60 prosenttia 

kaikista viittauksista kansainvälisiin sopimuksiin oli vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n 

ja SDP:n edustajien puheenvuoroissa. SDP:n edustajat viittasivat aiheeseen useimmin: 

lähes neljäsosa kaikista maininnoista oli heidän puheenvuoroissaan. Yllä mainittujen 

puolueiden edustajien puheenvuoroissa maininnat kansainvälisistä sopimuksista liittyi-

vät useimmiten siihen, että Suomen velvollisuus oli ottaa vastaan pakolaisia ja turvapai-

kanhakijoita, ja Suomi oli sitoutunut toimimaan näin. He vetosivat kansainvälisiin sopi-

muksiin myös kritisoidessaan aikeita kiristää turvapaikan myöntämiskriteerejä ja huo-

mauttaessaan muille keskustelijoille, että turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ei voi 

noin vain lopettaa tai heitä ei voi käännyttää rajalta käsittelemättä heidän turvapaikka-

hakemuksiaan.  

 

Viidesosa puheenvuoroista, joissa vedottiin kansainvälisiin sopimuksiin, oli ministerien 

pitämiä. Ministerit vastasivat suullisilla kyselytunneilla edustajien kysymyksiin siitä, mi-

ten ja miksi Suomi toimi turvapaikka- ja pakolaisasioissa, joten viittaukset Suomea sito-

                                                           
213 Jerit, Jennifer, Kuklinski, James H. & Quirk, Paul J.: Strategic Politicians, Emotional Citizens, and the 
Rhetoric of Prediction, 2009, 100-104. 
214 Tilastokeskus 1991, kansilehti. 
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viin kansainvälisiin sopimuksiin olivat ministerien suurimmalta osalta neutraaleissa pu-

heenvuoroissa varsin odotettava aihe. Viittaamalla Suomen solmimiin ja allekirjoitta-

miin kansainvälisiin sopimuksiin poliitikot vetosivat ylempään auktoriteettiin, jonka nou-

dattaminen on välttämätöntä: sopimusten hylkäämistä tai suoraan niitä vastaan toimi-

mista ei ehdotettu.  

 

SMP:n Sulo Aittoniemi kyseenalaisti turvapaikanhakijoiden motiiveja välillä hyvin huo-

miota herättävin, voimakkaan kielteisin sanankääntein, mutta välillä hänen taktiikka-

naan näyttää olleen myös kansainvälisiin sopimuksiin ja pakolaisuuden määritelmiin ve-

toaminen. Aittoniemi vastusti turvapaikanhakijoiden vastaanottoa useassa puheenvuo-

rossa sillä perusteella, että heille ei ollut myönnetty pakolaisstatusta. Hän vaati esimer-

kiksi puhuessaan vastaanottokeskuksista ”palauttamaan Suomesta pois ne pakolaiset, 

joilla ei ole kansainvälistä pakolaisstatusta ja joiden ottaminen tänne ei ole kansainväli-

sen lain mukaista”215. Hän käytti puheenvuoroissaan samaa perustelua toistuvasti:  

 

Minä en vastusta sellaisten pakolaisten ottamista tänne, jotka omaavat 

kansainvälisen pakolaisstatuksen, jotka ovat vainottuja tiettyjen asioiden 

johdosta. Mutta kysymys ei ole siitä. Me olemme kansainvälisiä hölmöjä, 

jotka otamme kaiken vastaan, mitä tänne tulee.216  

 

Aittoniemi esittää oman kantansa järkevänä ja loogisena ja korostaa olevansa valmis hy-

väksymään ”oikeiden pakolaisten” vastaanottamisen Suomeen. Hän nostaa nykytilan-

teen esiin ongelmallisena ja omat rationaalisina esitetyt ratkaisunsa oikeina ja toimivina. 

Puhumalla meistä Aittoniemi viittaa joko eduskuntaan tai yleisesti suomalaisiin kollek-

tiivisen ”hölmöinä”. Näin hän asemoi itsensä samaan joukkoon, mutta esittäessään rat-

kaisua asiaan samalla osoittaa, ettei lukeudu vapaaehtoisesti näiden ”hölmöjen” jouk-

koon. Ongelmaksi puheenvuorossa nousee pakolaisten sijaan kansainvälisyys, jonka no-

jalla hyväksytään maahan kaikki ”mitä tänne tulee”.  

 

                                                           
215 PTK 75/91, 2470. 
216 PTK 75/91, 2470. 
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 Puhuessaan pakolaisstatuksesta ja kansainvälisistä pakolaisten asemaa koskevista sopi-

muksista ja viitatessaan näillä Suomeen saapuviin turvapaikanhakijoihin Aittoniemi kui-

tenkin sekoittaa termit ja niiden sisällöt. Turvapaikanhakijalla ei voi olla virallista pako-

laisstatusta, sillä vasta turvapaikan myöntäminen vahvistaa pakolaisaseman. Kansainvä-

lisen lain mukaista on kuitenkin se, että jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa.217 Ait-

toniemi puhuu kansainvälisestä laista ja pakolaisstatuksesta sävyssä, joka on asiallisempi 

kuin monet hänen puheenvuoronsa ja siten vaikuttaa perustellummalta ja neutraalim-

malta, mutta todellisuudessa väitteet ja rinnastukset eivät pidä paikkaansa.  

 

SMP:n edustajien viitatessa kansainvälisiin sopimuksiin puheenvuorot liittyivät usein sii-

hen, olivatko Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ”oikeita pakolaisia”. Sulo Aittoniemi 

esitti puheenvuorossaan marraskuussa 1992 väitteen siitä, että Suomeen saapuvilla tur-

vapaikanhakijoilla ei ollut pakolaisstatusta: 

 

Mitä tulee velvollisuuteen pakolaisten suhteen, meillä on selvästi Geneven 

sopimuksen mukaan velvollisuudet lueteltu, ketkä ovat pakolaisia, mutta 

eivät ole Kosovon albaanit eivätkä somalit, jotka ovat Suomeen tulleet kul-

taniput sormissaan nauttimaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pal-

veluista. Sillä porukalla ei ole mitään pakolaisstatusta. Tämä on aivan sa-

letti asia.218 

 

Tämä toki piti paikkansa, sillä ennen turvapaikkaprosessin päätöstä ei turvapaikanhaki-

jalla voi olla pakolaisstatusta, vaan prosessin tarkoitus on juuri selvittää, onko tuohon 

statukseen oikeutta. Sitä se ei kuitenkaan merkitse, etteivätkö hakijat pakolaisstatusta 

prosessissa voisi saada. Aittoniemi käytti puheessaan perusteluna ja kehyksenä kansain-

välisiä sopimuksia silloin, kun pystyi käyttämään niitä oman kantansa puolustamiseen. 

Muuten hän keskusteluissa lähinnä sivuutti aiheen tai vakuutteli, että tiukennukset la-

                                                           
217 Gil-Bazo, María-Teresa: Asylum as a General Principle of International Law. International Journal of 
Refugee Law 1, 2015, 3. 
218 PTK 140/92, 4241. 
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kiin eivät rikkoisi Suomen velvoitteita. Lisäksi SMP:n edustajat perustelivat pyrkimyksi-

ään kiristää ulkomaalaislakia ja vähentää turvapaikanhakijoiden määrää sillä, ettei se tu-

lisi olemaan kansainvälisten sopimusten vastaista.  

 

Viitatessaan kansainvälisiin sopimuksiin politiikkaehdotustensa perusteluissa Aittoniemi 

vetoaa sopimusten ja ne laatineiden tahojen arvovaltaan ja asiantuntemukseen.219 

Koska sopimusten velvoittavuus ja poliittinen merkitys oli suurta, harva poliitikko saattoi 

kiistää niiden auktoriteetin puheen perusteluna. Aittoniemen kohdalla sopimuksiin ve-

toamisen voi ajatella olleen erityisen tehokasta, sillä pakolaisista ja turvapaikanhaki-

joista myönteisesti puhuneet edustajat viittasivat hekin usein kansainvälisten sopimus-

ten velvoitteisiin. Samaan auktoriteettiin vetoaminen takaa sen, että poliittisten vastus-

tajien on mahdotonta kiistää itsekin omissa argumenteissaan käyttämänsä auktoriteetin 

uskottavuus ja merkitys. 

 

Toisen asemaan asettumisesta ja tilanteen ymmärtämisestä pakolaisten ja turvapaikan-

hakijoiden kannalta puhuivat useimmin kristillisen liiton edustajat. Kokoomuksen, 

SMP:n, liberaalisen kansanpuolueen ja SDP:n edustajat eivät kehottaneet kuulijoita 

asettumaan toisen asemaan tai pyrkineet avaamaan sitä, miltä asiat voisivat näyttää eri 

asemasta tarkasteltuna. Kaksi kolmasosaa kaikista, lukumäärältään varsin vähäisistä, 

viittauksista raamattuun kaikissa puheenvuoroissa liittyi juuri argumenttiin toisen ase-

maan asettumisesta ja pakolaisuuteen samaistumisesta. Kristillinen liitto vetosi tällä ar-

vopuheella omaan ydinkannattajajoukkoonsa, jolle kristinuskon sanoma ja raamattu 

oletettavasti liittyi myös äänestyspäätökseen. Puolueen edustajat viittasivat puheen-

vuoroissaan raamatun tapahtumiin ja siinä erityisesti juutalaisten pakolaisuuteen Egyp-

tistä.  

 

Toisen asemaan asettumisen ja empatian sanoma ei liittynyt ainoastaan uskonnollisuu-

teen, vaan myös vasemmistoliiton ja RKP:n edustajat käyttivät sitä argumenttinaan. Ar-

gumentin yhteydessä ei varsinaisesti käytetty mitään ääneen lausuttuja uhkakuvia, eikä 
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sillä pyritty herättämään yleisössä pelkoa tai vihaa, joten sen käytön voi olettaa vetoa-

van tehokkaimmin puolueiden valmiisiin ydinkannattajiin.220 Lähimmäisenrakkauden ja 

empatian voi kuitenkin nähdä yleisesti hyväksyttyinä konsensusarvoina, joten tällaisilla 

kehotuksilla voidaan vedota laajempaankin yleisöön oman politiikan perusteluissa.221 

Näihin ominaisuuksiin ja arvoihin vetosivat sekä turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin kiel-

teisesti että myönteisesti suhtautuvat edustajat: kuten hyvinvointivaltio- ja raha-argu-

menttien kohdalla, myös empatian ja heikoimmista huolehtimisen puolesta puhuivat 

jollakin tavalla kaikkien puolueiden edustajat, mutta koska he määrittelivät käsitteiden 

sisällön itselleen sopivalla tavalla, niillä voitiin perustella jopa päinvastaisia poliittisia ta-

voitteita. 

 

Useimmin Suomen vastuusta huolehtia hädänalaisista ihmisistä puhuivat RKP:n, keskus-

tan, kristillisen liiton ja SDP:n edustajat. Kokoomuksen edustajat eivät puhuneet ai-

heesta puheenvuoroissaan kertaakaan. SMP:n Tina Mäkelä mainitsi tämän vastuun, 

mutta esitti puheenvuorossaan vaatimuksen keskittyä ensin huolehtimaan suomalai-

sista vähävaraisista: ”Järjen käyttö tässäkin asiassa olisi sallittua ja suomalaisten päättä-

jien ykkösasiana tulisi ensisijaisesti olla omat kansalaiset. Sen jälkeen kykyjen ja mahdol-

lisuuksien mukaan olisi autettava muita ja kannettava vastuuta kaukaisista lähimmäisis-

tämme.”222 Mäkelä myöntää puheenvuorossaan jonkinlaisen yhteisen vastuun ”kaukai-

sista lähimmäisistä” olevan olemassa, mutta esittää sen tulevan vasta suomalaisista 

huolehtimisen jälkeen. Mäkelä positioi itsensä ”järjen ääneksi”, jonka ajama politiikka 

on rationaalista ja oikein, ja samalla poliittisen vastapuolen ei-järkeviksi. Oman rationaa-

lisuuden korostaminen ja vastapuolen tulkitseminen tunteelliseksi on tyypillinen keino 

vahvistaa omaa positiotaan ja samalla saada vastapuolen sanoma vaikuttamaan epäilyt-

tävältä tai väärältä. 223  

 

Puhe Suomen ja suomalaisten vastuusta auttaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ei pyri 

herättämään kielteisiä tunteita tai maalailemaan uhkakuvia, vaan vetoamaan yleisön 

                                                           
220 Jerit, Kuklinski & Quirk 2009, 100-104. 
221 Nelson ym. 2012, 7. 
222 PTK 94/93, 2328. 
223 Kenworthy, Jared & Miller, Norman: Attributional biases about the origins of attitudes: Externality, 
emotionality, and rationality, 702. Journal of Personality and Social Psychology 82, 5/2002, 693–707. 
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omatuntoon. Yksikään puolue ei kiistänyt Suomen tai suomalaisten vastuuta huolehtia 

hädänalaisista ihmisistä, vaan päinvastoin vastakkaisiakin poliittisia linjauksia kannatta-

vat edustajat korostivat tätä vastuuta. Hädänalaisista huolehtimisen voikin katsoa olleen 

ajan parlamentaarisessa pakolaisretoriikassa yksi useimmin käytetyistä konsensusar-

voista.224 Sen määritteleminen, ketkä olivat ensisijaisesti avun tarpeessa, hädänalaisia ja 

avun arvoisia, vaihteli kuitenkin puhujien ja puolueiden välillä huomattavasti. Puolueet 

kilpailivat siitä, kuka onnistui määrittelemään käsitteen sisällön kaikkein uskottavimmin. 

 

Kaikkien puolueiden edustajat viittasivat varsin samoissa määrin historiaan perustelles-

saan näkemyksiään. RKP:n, liberaalisen kansanpuolueen, keskustan, vihreiden, vasem-

mistoliiton ja SDP:n kohdalla ylivoimaisesti useimmin viitattiin Suomen historiaan siirto-

laisten lähtömaana, ja tällä pyrittiin perustelemaan myönteisempää ja ymmärtävämpää 

suhtautumista siirtolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin ja kritisoimaan turvapaikanhaki-

joihin kohdistuvia negatiivisia asenteita. Osa edustajista viittasi historiaan myös otta-

malla esiin karjalaisten evakkojen tai Venäjän vallankumousta paenneiden asuttamisen. 

Heidän mukaansa näiden paljon suurempien pakolaismäärien asuttaminen oli onnistu-

nut paljon pienemmillä resursseilla kuin mitä 1990-luvun Suomella oli käytettävissään, 

joten puheet kohtuuttomasta taakasta Suomelle eivät olleet perusteltuja.  

 

Myönteisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta puhuneiden 

puolueiden kohdalla historiaan viitattiin myös puhujan esittäessä arvelunsa siitä, miksi 

Suomen pakolaispolitiikka oli sellaista kuin oli. Puhujat viittasivat muun muassa kylmän 

sodan aikaan, jolloin turvapaikanhakijat saattoivat horjuttaa Suomen suhteita Neuvos-

toliittoon, sekä siihen, miten vähän turvapaikanhakijoita Suomeen oli aikaisempina vuo-

sina saapunut. SDP:n Tuomioja ja Jaakonsaari viittasivat jopa toisen maailmansodan ta-

pahtumiin ja juutalaisten lähettämiseen Suomesta natsi-Saksaan varoittavana esimerk-

kinä siitä, mitä toimimattomat turvapaikkakriteerit ja turvapaikkahakemusten puutteel-

linen käsittely voisivat saada aikaan. Kokoomuksen historia-argumentit puolestaan liit-

tyivät suurimmaksi osaksi inkeriläisten paluumuuttajien asemaan.  

 

                                                           
224 Nelson ym. 2012, 7. 
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Vetoamalla Suomen historiaan poliitikot vetoavat ”meihin”, jonkinlaiseen yhteisessä 

muistissa tai kokemuksessa olevaan asiaan. Sekä ne, jotka vetoavat suomalaisuuden his-

toriaan puolustaakseen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista, että ne, 

jotka historiaan vetoamalla pyrkivät sen estämään, vahvistavat diskurssia yhtenäisestä 

suomalaisuudesta. Näin tuotetaan kansakunnan representaatiota, johon kansalaiset 

yleisönä voivat, ja johon heidän toivotaan samaistuvan.225 Retorisessa analyysissa ve-

toamista ”meihin suomalaisiin” kutsutaan yleisökonstruktion ehdollistamiseksi; kuulijat 

esitetään yhtenäisenä yleisönä, jonka kokemukset, käsitykset ja edut ovat yhtenäisiä.226 

Historiaperustelu on perustelua yhteisellä ja yhtenäisellä menneisyydellä, jonka olete-

taan olevan kaikkien kuulijoiden muistia tai tietoa. Vetoamalla kansakunnan menneisyy-

teen pyritään vaikuttamaan myös sen tulevaisuuteen227; menneisyyden ihanteilla tai va-

roittavilla esimerkeillä perustellaan oman politiikan paremmuutta.  

 

5.3 Ketkä ovat ”oikeita pakolaisia”? 
 

Eduskunnassa käytiin tarkasteluvuosina jatkuvaa keskustelua siitä, olivatko Suomeen 

saapuneet pakolaiset ja erityisesti turvapaikanhakijat ”oikeita pakolaisia”, vai olivatko 

kyseessä turvapaikkasysteemiä väärinkäyttävät siirtolaiset. Keskustelu alkoi ja jatkui 

usein pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden motiiveja epäilevien ja heidän vastaanotto-

aan vastustavien edustajien toimesta, ja vastaanottoon myönteisesti suhtautuvat edus-

tajat lähinnä vastasivat väitteisiin. Itsenäisenä argumenttina pakolaisiin ja turvapaikan-

hakijoihin myönteisesti suhtautuvat edustajat harvoin arvioivat sitä, kuka oli ”oikea pa-

kolainen”. Tähän liittyen keskustelussa nousi usein esiin se, ovatko tulijat todellisuu-

dessa turvapaikan tarpeessa vaiko vain ”elintasopakolaisia”.  

 

SMP:n edustajat puhuivat ”elintasopakolaisista” muita puolueita useammin. Kun muilla 

puolueilla tällaiset maininnat rajoittuivat yhteen tai kahteen puheenvuoroon, SMP:n 

                                                           
225 Hall 1999, 46–47. 
226 Hänninen, Sakari: Puhe on hyvinvoinnista – ja ehdollistamisen retoriikasta. Teoksessa Palonen, Kari ja 
Summa, Hilkka (toim.): Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Vastapaino, Tampere 
1996. 171–172. 
227 Hall 1999, 50–51. 
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edustajat mainitsivat sanan puheenvuoroissaan yhdeksän kertaa. SMP:n edustajien pu-

heenvuorojen kohdalla maininnat liittyivät siihen, että heidän mukaansa Suomeen saa-

puvat turvapaikanhakijat ja pakolaiset olivat paremman elintason, eivät suojelun pe-

rässä.  

 

RKP:n kohdalla taas puheenvuorot, joissa sana ”elintasopakolainen” mainittiin, liittyivät 

Albaniasta Italiaan hakeutuneisiin siirtolaisiin ja pakolaisuuden muodostamiin kansain-

välisen politiikan haasteisiin sekä siihen, onko termiä ”elintasopakolainen” korrektia 

käyttää lainkaan. Vihreiden kohdalla aiheeseen liittyvissä puheenvuoroissa oli eroja: 

Erkki Pulliaisen puheenvuoro käsitteli sitä, miten keskustelussa on syytä erottaa pako-

laisuus ja siirtolaisuus toisistaan, ja puhuja ehdotti sanan ”elintasopakolainen” korvaa-

mista sanalla siirtolainen. Puheenvuoro oli myönteissävyinen, ja puhuja toivoi Suomen 

kantavan vastuunsa pakolaisten hädästä. Toisessa taas vihreiden edustaja Paloheimo, 

joka erottuu puolueensa muiden edustajien joukosta kielteisine pakolais- ja turvapai-

kanhakijapuheineen, toivoi hallitukselta rajanvetoa siihen, ettei kaikkien turvapaikanha-

kijoiden hakemusta tarvitsisi käsitellä yksitellen. Tässä yhteydessä Paloheimo puhui 

”siirtolaisista eli elintasopakolaisista”.  

 

Sanalla ”elintasopakolainen” voidaan yhdessä sanassa ilmaista, mitä nykytilanteessa pi-

detään ongelmallisena, ja herättää kuulijoissa kielteisiä tunteita, kuten vihaa tai katke-

ruutta, moraalittomia ”pakolaisturisteja” kohtaan. Kielteisten tunteiden herättäminen 

yleisössä on toimiva taktiikka, kun pyritään perustelemaan omia poliittisia pyrkimyk-

siä.228 Jaakkolan mukaan julkisessa keskustelussa 1990-luvun laman aikana leimattiin 

turvapaikanhakijoita ja pakolaisia “elintasopakolaisiksi”. Mahdollisesti tämän takia sana 

“pakolainen” sai kyselytutkimuksissa esiin kielteisempiä mielleyhtymiä ja asenteita kuin 

sen auki kirjoitettu määritelmä “poliittisesti, uskonnollisesti tai rodun vuoksi vaino-

tut”.229  

 

                                                           
228 Jerit ym. 2009, 108. 
229 Jaakkola 1995. 
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Puolueet, joiden edustajien puheenvuoroissa käytettiin argumenttia siitä, etteivät Suo-

meen saapuvat turvapaikanhakijat ole ”oikeita pakolaisia”, suhtautuivat kokonaisuudes-

saan kielteisemmin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Kielteisimmin suhtautuneet ko-

koomus ja SMP käyttivät tätä argumenttia useimmin, mutta tässäkin SMP:n edustajien 

aktiivisuus jättää muut puolueet kauas taakseen. SMP:n edustajat esittivät puheenvuo-

rossaan Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden olevan jotain muuta kuin ”oikeita 

pakolaisia” kaikkiaan 24 kertaa, kun kokoomuksen edustajat käyttivät samaa argument-

tia kahdeksan ja keskustan edustajatkin kuusi kertaa. SDP:n, vasemmistoliiton ja liberaa-

lisen kansanpuolueen edustajat eivät käyttäneet tätä argumenttia yhdessäkään puheen-

vuorossa. RKP:n Eva Biaudet viittasi aiheeseen puheenvuorossa, jossa kiisti turvapaik-

kasysteemin väärinkäytön olevan merkittävä ongelma. Biaudet esitti, että väärinkäyttä-

jiä ja siis ”ei oikeita pakolaisia” olisi tullut pieni määrä entisen Neuvostoliiton alueilta, 

mutta tämän ei saisi antaa vaikuttaa asenteisiin ja toimiin muita turvapaikanhakijoita 

kohtaan. Puheenvuoro oli siis sävyltään myönteinen.  

 

Usein kiistäessään pakolaisten tai turvapakanhakijoiden oikeutuksen Suomeen saapu-

miseen edustajat samalla mainitsivat, että ”todelliset pakolaiset” olivat kuitenkin edel-

leen avun arvoisia. Näin puhujat pyrkivät osoittamaan, etteivät aikoneet sulkea kaikkia 

hädänalaisia avun ulkopuolelle – vain Suomeen saapuneet olivat ongelma. Korostaes-

saan valmiuttaan auttaa todellisia hädänalaisia, ”oikeita pakolaisia”, edustajat asemoi-

vat itsensä sekä empaattisiksi ja vastuuta kantaviksi lähimmäisiksi, että samalla järjen 

ääniksi, jotka muita paremmin tunnistavat todellisen hädän ja avuntarpeen. Itsensä ja 

oman toimintansa näkeminen rationaalisena ja vastakkaisten näkemysten luokittelu 

tunteellisiksi ja ulkoisista tekijöistä riippuvaisiksi on tavallista, ja näin voidaan myös vah-

vistaa omaa sosiaalista asemaa ja omien mielipiteiden oikeellisuutta muihin nähden.230 

Kaikkien puolueiden ääneen lausuttu tavoite asian suhteen oli huolehtia niistä, jotka oli-

vat ”oikeasti avun tarpeessa”. Tulkinnat siitä, ketkä tähän ryhmään todella kuuluivat, 

vaihtelivat suuresti puolueiden välillä.  

 

                                                           
230 Kenworthy & Miller 2002, 693–707. 
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Politiikassa tietyt asiat ja arvot ovat näennäisesti kaikille puolueille tärkeitä ja suojelta-

via. Laman aikana esimerkiksi hyvinvointivaltio näyttäytyi poliitikkojen puheissa arvok-

kaana ja tärkeänä. Samalla käsitteen sisältö vaihteli puhujasta riippuen huomattavasti-

kin – hyvinvointivaltion suojelemisen kautta voitiin perustella jopa hyvinvointipalve-

luista ja tulonsiirroista leikkaamista.231 Samalla tavoin puhuttaessa pakolaisista ja turva-

paikanhakijoista jokainen puolue korosti pitävänsä ”oikeista pakolaisista” huolehtimista 

tärkeänä. Määritelmät sille, kuka oli tämän avun arvoinen, vaihtelivat kuitenkin huomat-

tavasti, ja kuten hyvinvointivaltioesimerkissä, myös pakolaisuudesta puhuttaessa tällä 

arvolinjauksella voitiin perustella sekä pakolaiskiintiön kohottamista tai turvapaikanha-

kijoiden parempaa kohtelua, että toisaalta rajojen sulkemista turvapaikanhakijoilta ja 

turvapaikkakriteerien kiristämistä. 

 

Aittoniemi ja hänen puoluetoverinsa nostivat puheenvuoroissaan jatkuvasti esille arvion 

siitä, että 93–95 prosenttia turvapaikanhakijoista olisi perusteettomasti hakemassa tur-

vapaikkaa. Hän esitti perusteluksi sen, että turvapaikanhakijoista vain 5-7 prosenttia olisi 

saanut turvapaikan, ja loppujen siis olevan perusteettomia hakijoita. Harvalle hakijoista 

1990-luvun alkupuolella tosiaan myönnettiin juuri turvapaikka. Turvapaikan, oleskelulu-

van suojelun tarpeen tai painavan humanitaarisen tai muun syyn vuoksi sai kuitenkin 

vuosina 1990–1993 vajaa puolet hakijoista. Turvapaikanhakijoita rekisteröitiin Suo-

messa tuona aikana yhteensä 10 537, ja turvapaikan tai oleskeluluvan yllä mainituin pe-

rustein sai yhteensä 4537 hakijaa.232 Myönteisen päätöksen hakemukseensa sai siis hie-

man yli 43 prosenttia.  

 

Suurin osa myönteisen päätöksen saaneista hakijoista ei hakenut turvapaikkaa henkilö-

kohtaisen vainon perusteella, vaan pakeni sotaa tai hengenvaaraa. Maahanmuuttoviras-

ton mukaan ”jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, [hakijalle] voidaan 

myöntää turvapaikkahakemuksen perusteella oleskelulupa toissijaisen suojelun perus-

teella, eli toissijainen suojeluasema. Lupa voidaan myöntää, jos [hakijaa] uhkaa koti-

                                                           
231 Juntumaa, Inari: Hyvinvointipalvelut kansalaisten näkökulmasta. Kalevi Sorsa Säätiö 2012, http://sor-
safoundation.fi/wp-content/uploads/sites/807/2012/07/KSS_Juntummaa-hyvinvointipalvelut.pdf. Vii-
tattu 19.9.2017. Julkunen 2001, 82. 
232 Migri: Turvapaikanhakijat ja päätökset 1990–1999. 
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maassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäin-

himillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, 

jos [hakija ei voi] palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta vaka-

vaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.”233 Ei 

siis ole perusteltua sanoa, että nekään hakijat, joille ei myönnetty turvapaikkaa, mutta 

jotka saivat muilla perustein jäädä Suomeen, olisivat saapuneet Suomeen vailla mitään 

perusteita paeta kotimaastaan. Aittoniemi kuitenkin puheenvuoroissaan esittää kaikki 

hakijat, joille juuri turvapaikkaa ei myönnetty, ”elintasopakolaisina” ja turvapaikkasys-

teemiä hyväksikäyttävinä ”onnenonkijoina”.  

 

Jos oletuksena on se, että jokainen turvapaikanhakija, jolle ei myönnetä pakolaisasemaa 

tai edes oleskelulupaa suojelun tarpeen perusteella, on tieten tahtoen ja vilpillisesti saa-

punut kuormittamaan Suomen turvapaikkasysteemiä, oletetaan samalla myös, että 

kaikki Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat tuntevat turvapaikkalainsäädännön pe-

rinpohjaisesti. Koska turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, on sitä oikeus hakea myös 

tietämättä ennalta prosessin lopputulosta. Kielteinen päätös ei tee hakijasta vilpillistä, 

vaan osoittaa ainoastaan, että kriteerit eivät hänen kohdallaan täyty. 

 

Aittoniemi esitti väittämän prosenttimääristä myös puhuttaessa uudesta ulkomaalais-

laista toukokuussa 1990: 

 

Näistä turvapaikan hakijoista kuitenkin todetaan turvapaikkaan oikeute-

tuiksi siihen liittyvien tunnusmerkkien mukaan vain 5-7 prosenttia, eli sa-

dasta turvapaikan hakijasta vain 5-7 saa Suomessa turvapaikan. Näin ollen 

muut ovat ilmaisella lomalla Suomen valtion kustannuksella. Näin ehkä lei-

kinomaisesti, ehkä tosimielessäkin sanotaan. He soittelevat etelän hotel-

leista Romaniaan tai muihin maihin, joista ovat lähteneet, ja kehottavat 

siellä olevia tuttaviaan tulemaan Suomeen näihin hotelleihin viettämään 

ilmaista lomaa. Tämä on aika kallista hyväntekeväisyyttä Suomessa: 220 

                                                           
233 Migri: Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset, http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turva-
paikan_hakeminen/paatos/turvapaikka_ja_kansainv%C3%A4linen_suojelu. Viitattu 18.1.2017. 
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miljoonaa markkaa, mikäli virkamiesten arviot pitävät paikkansa, suoma-

laista rahaa tällaiseen tarkoitukseen. Vain 5-7 prosenttia heistä on sellaisia, 

joiden todetaan olevan turvapaikan tarpeessa.234 

 

Aittoniemi toistaa samassakin puheenvuorossa jatkuvasti samaa prosenttiarviotaan. Hä-

nen puheenvuoroissaan toistuva retorinen taktiikka on tarrata kiinni johonkin lukuun tai 

numeroon ja toistaa sitä mahdollisimman usein. Näin hän pyrkii faktuaalistamaan sano-

mansa ja rakentamaan sen muotoon, jossa se toiminnan perusteluna muistuttaa enem-

män puolueetonta faktapuhetta kuin poliittista väitettä.235 Tyypillinen ja tehokas faktu-

aalistamisen tapa on numeroilla argumentointi, jonka avulla on mahdollista näennäi-

sesti siirtää aihe pois mielipiteiden ja ideologian joukosta yksinkertaisten ja selkeiden 

totuuksien maailmaan, ja samalla kaventaa väittelyn ja ristiriitojen mahdollisuuksia.236 

Aittoniemi käyttää toistuvasti argumenttiensa perusteluina sekä prosenttiarviotaan ”oi-

keiden pakolaisten” määrästä että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottami-

seen kuluvia rahasummia. Näennäisen neutraali numeroilla argumentointi kytkeytyy 

kuitenkin talous- ja lamakeskusteluun, ja synnyttää turvapaikanhakijoiden vastaan-

otosta koituvia kustannuksia korostaessaan yleisössä todennäköisesti taloudellisen uh-

kan tunteita ja siten kielteistä suhtautumista turvapaikanhakijoihin. 237 

 

Lokakuussa 1990 SMP:n Aittoniemi esitti hallitukselle suullisen kysymyksen turvapaikan-

hakijoiden työllistämisestä. Saatuaan jo sisäministeriltä vastauksen siihen, miksi turva-

paikanhakijoiden työllistäminen näiden saavuttua maahan ei hallituksen mukaan olisi 

kannattavaa, Aittoniemi kuitenkin visioi heille työvelvollisuutta kivilouhoksessa, mikä 

hänen mukaansa pelottaisi ilman perusteita turvapaikkaa hakevat saapumasta Suo-

meen: 

 

… minä uskoisin, että tieto esimeriksi kivilouhostyömaasta saattaisi jossain 

määrin vähentää niiden 95 prosentin kiinnostusta, jotka tulevat tänne on-

nenonkijoiksi ja joilla ei ole mitään perusteita turvapaikan saamiseen. 

                                                           
234 PTK 2/90, 1809. 
235 Jokinen 1999, 129. 
236 Jokinen 1999, 129, 140–141. 
237 Hjerm 2007, 1254. Bohman 2014, 6. 



93 
 

Herra ministeri, onko ministerin tiedossa mahdollisesti kansainvälisiä sään-

nöksiä, jotka estäisivät tällaisen työvelvoitteen? Toisaalta onko tietoa siitä, 

kun mainitsitte muutamia esteitä työllistämisen puolella, onko olemassa 

työhalukkuutta? Onko näiden turvapaikan hakijoiden taholta esitetty vaa-

timuksia pääsemisestä työelämään odotusaikana?238 

 

Aittoniemi epäilee puheenvuorossaan turvapaikanhakijoiden työhalukkuutta, ja voi 

olettaa, että pakkotyövisio on Aittoniemenkin tiedon mukaan kansainvälisten sopimus-

ten kieltämä. Hänen puheenvuoronsa voikin nähdä tähtäävään enemmän turvapaikan-

hakijoiden työhalujen kyseenalaistamiseen, kielteisten mielikuvien luomiseen ja mah-

dollisen ja sallitun puheen rajojen venyttämiseen.  

 

RKP:n Elisabeth Rehn vastasi Aittoniemen prosenttiväittämiin puheenvuorossaan tou-

kokuussa 1990: ”Jotta ei eduskunnan pöytäkirjoihin jäisi vastaan sanomatta melko jär-

kyttävä lausuma, että turvapaikan hakijoista 93 prosenttia on lomailijoita ja turisteja, 

joudun voimakkaasti sitä vastaan reagoimaan. Tunnen siksi hyvin olosuhteita, joista he 

tulevat, ja todellakin heidän taustansa, että näin ei voi lähteä sanomaan.”239 Rehn pyrkii 

asemoimaan itsensä asiantuntijan rooliin ja siten osoittamaan oman tietonsa aiheesta 

luotettavammaksi kuin Aittoniemen väitteet. Hän vetoaa omaan kokemukseensa ja pyr-

kii samalla implisiittisesti osoittamaan Aittoniemen argumentit asiantuntemattomiksi ja 

paikkansapitämättömiksi. Tässäkin esimerkissä puhe pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-

den Suomeen saapumisen oikeutuksesta oli keskustelua aiheeseen kielteisesti suhtau-

tuvien edustajien ehdoilla ja aloitteesta – Rehn kiistää puheenvuorossaan Aittoniemen 

väitteen, mutta aiheen keskusteluun on tuonut Aittoniemi. 

 

Myös marraskuussa 1990 tekemässään välikysymyksessä varautumisesta pakolaisten 

määrän kasvuun SMP:n edustajat viittasivat samaan 3-5 prosentin lukuun ja esittivät, 

että loput 95–97 prosenttia turvapaikanhakijoista eivät täytä Geneven pakolaissopimuk-

sen määritelmiä pakolaisesta.240 Välikysymys kuitenkin raukesi, koska siihen ei yhtynyt 

                                                           
238 PTK 3/90, 3418. 
239 PTK 2/90, 1809. 
240 PTK 5/90, 4814–4815. 
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tarpeeksi kansanedustajia: välikysymyksen takana oli seitsemän SMP:n edustajaa, kun 

välikysymyksen esittämiseen vaadittaisi 20 edustajan mukanaoloa. Muut puolueet tai 

edes kaikki SMP:n edustajat eivät yhtyneet välikysymykseen. 

 

Myös SMP:n Mäkelä vetosi samoihin lukuihin ja pyrki niillä perustelemaan, että hakijat 

ovat ainoastaan elintason tai jopa ”pakolaisloman” perässä: ”Tällä hetkellä kuitenkin on 

erittäin todennäköistä, että valtaosa turvapaikka-anomuksista tullaan hylkäämään, sillä 

tähän saakka hyväksymisprosentti on ollut alle 5.  Tämä, jos mikä, todistaa sen, että suuri 

osa turvapaikkaa hakevista on todellakin mainitsemiani turvapaikkaturisteja tai pako-

laisturisteja.”241 Kuten puoluetoverinsa, myös Mäkelä esittää puheenvuoronsa perus-

teeksi kvantifioidun väitteen turvapaikkapäätöksistä. Kvantifioimalla puheenaihetta voi-

daan esittää oma näkökanta näennäisen kiistattomana ja neutraalina faktana.242 Sa-

malla hän vetoaa turvapaikkakäsittelystä vastaavien virkamiesten asiantuntijuuden auk-

toriteettiin osoittaakseen, ettei ole itse tehnyt tulkintaa turvapaikanhakijoiden hake-

musten hyväksymisestä. 243 Mäkelä kuitenkin liittää näennäisen neutraaliin, kvantifioin-

nilla perusteltuun kantaansa väitteen ”turvapaikkaturismista”. Tämä on Mäkelän oma 

kielteinen väite turvapaikanhakijoiden motiiveista ja moraalista, mutta hän pyrkii esittä-

mään sen kiistattomana päätelmänä vetoamalla ensin kvantitatiiviseen, objektiiviseen 

tietoon ja asiantuntija-auktoriteettiin. 

 

Aittoniemi vetosi vuonna 1993 ulkomaalaislakikeskustelussa turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten ulkomuotoon pakolaisuuden oikeutusta epäillessään, ja pyrki samalla osoit-

tamaan, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten moraalinen velvoite olisi ollut jäädä 

kotimaihinsa: 

 

Pysykööt [jugoslaavit] omalla maallaan ja tapelkoot siellä, niin kuin suoma-

laisetkin ovat aikanaan tapelleet. Menkööt somalitkin kauniine kasvoineen 

ja terveine käsineen hoitelemaan asioita Somaliaan! Mitä he täällä tekevät 

rautatieasemalla? 244 

                                                           
241 PTK 5/90, 5092. 
242 Jokinen 2016. 
243 Jokinen 2016. 
244 PTK 72/93, 1709. 
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Aittoniemi rinnastaa Somalian sisällissodan ja hajoavan Jugoslavian suomalaisiin, mutta 

ei määrittele, mitä tarkoittaa, kun sanoo suomalaisten tapelleen aikanaan. Jättämällä 

kertomatta, mihin ”tappeluun” viittaa, Aittoniemi käyttää retorista muistikonstruktion 

ehdollistamista245 rakentaen oletuksen siitä, että puhujilla on jaettu kokemus Suomen 

historiasta ja historiantulkinnoista. Hän esittää Suomen tarkemmin määrittelemättö-

män sotahistorian ja aiemmin mainittujen alueiden tilanteiden olevan verrattavissa, ja 

pyrkii näin osoittamaan, miten Suomeen saapuneiden pakolaisten ja turvapaikanhaki-

joiden velvollisuus olisi ”tapella” tai ”hoidella asioita” kotimaissaan. Kuten usein pu-

heenvuoroissaan, Aittoniemi rakentaa suomalaisten ja pakolaisten tai turvapaikanhaki-

joiden välille eroavaisuuksia moraalissa, kunnollisuudessa ja rohkeudessa. Aittoniemi 

huomauttaa useassa puheenvuorossa turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten viettävän 

aikaa rautatieasemalla. Hän pyrkii korostamaan tätä maleksimista vastakohtana kunnol-

listen kansalaisten toiminnalle ja osoittamaan näinkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-

den työtä vieroksuvaa luonnetta. 

Aittoniemi vaati puheenvuorossaan marraskuussa 1990 kehitysyhteistyövarojen leik-

kaamista ja puuttui samalla jälleen turvapaikanhakijoiden ruokailuihin ja kehonkoostu-

mukseen:  

 

Sanoisin myös, oli populismia tai ei, kun katsotaan ensi vuoden tilannetta, 

että jos suljetaan rajat niiltä ylisyöneiltä somalialaisilta, jotka tänne tulevat 

ja jotka eivät ainakaan nälässä tule - ensi vuonna heitä on ehkä 3 000 Suo-

messa hakemassa turvapaikkaa - säästetään lähes miljardi markkaa ja sääs-

tytään myös muilta sellaisilta haittatekijöiltä, jotka eivät ole vielä tiedossa-

kaan.246  

 

Aittoniemi esittää turvapaikanhakijoiden ei-nälkiintyneen ulkomuodon kertovan jotakin 

turvapaikan tarpeesta. Aallas mainitsee pakolaisten hyvinvoivan ulkomuodon hämmen-

                                                           
245 Hänninen 1996, 171. 
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täneen suomalaisia, koska odotettiin erityisesti afrikkalaisten pakolaisten näyttävän näl-

käisiltä ja kurjilta.247 Aittoniemi oli kuitenkin jatkuvasti viitannut pakolaisuuden viralli-

seen määritelmään, joka koskee nimenomaan henkilökohtaista vainoa tai uhkaa, ei sitä, 

millaisista elinoloista pakolainen tai turvapaikanhakija on lähtenyt. Aittoniemi esitti pu-

heenvuoroissaan pakolaiset ja turvapaikanhakijat milloin liian hyvätuloisina ja hyvin toi-

meentulevina pakolaisiksi, milloin taas elintasopakolaisina, jotka halusivat Suomeen 

vain päästäkseen käsiksi heille myönnettäviin etuuksiin. Aittoniemi on kuitenkin päätel-

len omista puheenvuoroistaan ollut tietoinen siitä, että varallisuus ja yhteiskunnallinen 

asema eivät merkitse mitään arvioitaessa, kuka on oikeutettu pakolaisstatukseen, vaan 

olennaista on ainoastaan se, vainotaanko henkilöä kotimaassaan tai kokeeko hän perus-

teltua väkivallan tai sorron uhkaa. Vakuuttaakseen kuulijansa Aittoniemi kuitenkin pe-

rustelee argumenttinsa siten kuin kulloinkin arvioi sen parhaiten toimivan; hän vaihtelee 

keskustelusta toiseen sitä, miten kehystää pakolaisaiheen, ja päätyy käyttämään jopa 

toisiinsa nähden päinvastaisia kehyksiä. 

 

Vihreiden Erkki Pulliainen otti puheenvuorossaan helmikuussa 1991 kantaa tällaiseen 

retoriikkaan, jossa hyvin toimeentulevat tai terveen näköiset maahan saapujat eivät 

voisi olla turvapaikan tarpeessa: 

 

Meillä käydyssä keskustelussa on eräillä tahoilla pidetty somalipakolaisille 

raskauttavana sitä, että he näyttävät ulkonäkönsä perusteella hyvinvoi-

vilta. Tällöin on unohtunut ainakin  pari asiaa. Ensinnäkin sisällissodan tu-

hoaman maan on voinut jättää vain se osa kansasta, jolla on ollut hallus-

saan riittävästi rahaa, omaa tai muiden. Toiseksi väkivaltainen kuolema voi 

kohdata yhtä hyvin pikkuvarakasta kuin absoluuttisen köyhää. Vainaa on 

aina samanlainen vainaa.248 

 

Pulliaisen puoluetoveri Eero Paloheimo otti eduskunnan kyselytunnilla joulukuussa 1990 

osaa keskusteluun nälkäpakolaisuudesta ja sen muodostamista uhkista Suomelle. Hänen 

oma puheenvuoronsa kuitenkin käsitteli koko turvapaikanhakija-asiaa, ja Paloheimo 
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käänsi puheen Venäjän nälkäpakolaisista ja heidän ruokkimisestaan rajalta käännyttä-

miseen ja elintasopakolaisuuteen. Puheenvuorossaan Paloheimo tiedustelee mahdolli-

suuksia nopeutettuun turvapaikkaprosessiin, jossa jokaisen turvapaikanhakijan asiaa ei 

enää käsiteltäisi yhtä perusteellisesti. Tässä hänen vaatimuksensa käyvät yksiin SMP:n 

edustajien vaatimusten kanssa. Lausunto on harvinainen vihreiden edustajalta ja siksi 

voidaan olettaa sen vaikuttavan kuulijoihin enemmän kuin esimerkiksi SMP:n tai kokoo-

muksenkin edustajien pakolaislausunnot, joiden määrä ja tiheys tekevät niistä pikemmin 

ennalta-arvattavia kuin odottamattomia. Bohmanin mukaan liberaaleiksi mielletyiltä 

puolueilta ja edustajilta tulevat maahanmuuttovastaiset kommentit vaikuttavat yleiseen 

mielipiteeseen ja käsityksiin maahanmuutosta ja pakolaisista enemmän kuin jo valmiiksi 

maahanmuuttoa vastustaviksi profiloituneilta, usein oikeistolaisilta puolueilta. 249 

 

Herra ministeriltä kysyisin seikkaa, joka mielestäni on herättänyt erityisesti 

epävarmuutta ja hämmennystä julkisuudessa ja joka liittyy nimenomaan 

niihin siirtolaisiin, joita myös elintasopakolaisiksi, ekopakolaisiksi tai ta-

louspakolaisiksi kutsutaan ja jotka eivät siis ole YK:n määritelmän mukaan 

pakolaisia, mutta tulevat kuitenkin rajalle ja pyytävät turvapaikkaa. Julki-

suudessa on ollut tieto, että jos ulkomaalainen tulee Suomen rajalle ja pyy-

tää turvapaikkaa, asia käsitellään ja koska siitä voi valittaa, niin prosessi 

kestää nykyisellään ilmeisesti noin vuoden, mutta tulevaisuudessa kolme 

kuukautta eikä meillä ole mitään mahdollisuutta välttää tätä useamman 

kuukauden prosessia. Nyt kysyisin ministeriltä: Eikö ole mitään määrällistä 

ylärajaa, missä kohdassa voitaisiin sanoa yksipuolisesti, että me emme näin 

pitkällistä prosessia jokaisen kohdalla käy lävitse?250 

 

Paloheimo vetoaa puheenvuorossaan ”julkisuudessa” esiin nousseisiin kielteisiin tuntei-

siin turvapaikanhakijoihin liittyen. Viitatessaan julkisuuteen Paloheimo viittaa suomalai-

seen julkiseen keskusteluun ja siten kansalaisiin ja äänestäjiin jotka sitä käyvät. Hän ase-

moi itsensä heidän edustajakseen ja puolestapuhujakseen.  
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Paloheimo puuttuu puheenvuorossaan turvapaikanhakijoiden määrään ja turvapaikka-

prosessin pitkään kestoon, mikä olikin yleinen puheenaihe tarkasteluvuosina. Tarkem-

min Paloheimo ei taustoita vaatimustaan; hän ei viittaa esimerkiksi rahaan tai muihin 

prosessiin kuluviin resursseihin, vaikka kuulija voikin mahdollisesti päätellä huolen liitty-

vän myös niihin. Hän esittää asian ensisijaisesti oikeudenmukaisuuden kehyksen kautta 

ja vetoaa sääntöihin: jos tulijat eivät täytä pakolaisuuden määritelmää, heillä ei ole oi-

keutta saapua Suomeen. Perustelussaan Paloheimo vetoaa samalla YK:n auktoriteettiin. 

Näin hänen ei itse tarvitse puheenvuorossaan pohtia turvapaikanhakijoiden rajalta 

käännyttämisen herättämiä moraalisia kysymyksiä, vaan YK:n auktoriteettiasema ja sen 

tuoma oikeutus riittävät perusteeksi. Paloheimo suhtautuu puheenvuorossaan turvapai-

kanhakijoiden vastaanottoon kielteisesti, mutta samalla siihen rakentuu kielteisesti ai-

heeseen suhtautuvien edustajien usein käyttämä väite siitä, että ”oikeat pakolaiset” 

kyllä ansaitsevat turvaa. Näin edustaja voi asemoida itsensä rationaaliseksi kohtuutto-

man maahanmuuton vastustajaksi, mutta samalla esiintyä empaattisuuden, lähim-

mäisenrakkauden ja vastuun kautta korostamalla, ettei halua sulkea rajoja kaikilta tuli-

joilta. 

 

Joulukuussa 1990 kokoomuksen edustaja Tapio Holvitie esitti hallituksen kyselytunnilla 

suullisen kysymyksen koskien erityisesti somalialaisia turvapaikanhakijoita. Hän tiedus-

teli kysymyksessään Somaliasta saapuvien turvapaikanhakijoiden saapumisen syytä ja 

vihjasi, ettei näiden pakomatkan taustalla ehkä olisikaan poliittinen vaino: 

 

Maahamme suurin joukoin, pääosin Neuvostoliitosta, virtaavat somalit 

täyttävät pakolaisille varatut tilat, muodostavat noin puolet kaikista pako-

laisista ja vaikeuttavat näin muualta tulleiden pakolaisten sijoittamista 

täyttyviin vastaanottotiloihin. Onko hallitus vakuuttunut siitä, että maa-

hamme virtaavat somalit ovat poliittisia pakolaisia, vai onko Suomeen 

muuton syy jokin muu, ja mitä hallitus voi omalta osaltaan tehdä tämän 

muuttovirran pysäyttämiseksi?251 
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Holvitie on puheenvuoronsa mukaan huolissaan retorisesti rakentamiensa oikeiden pa-

kolaisten vastaanotosta, sillä hänen mukaansa vastaanottokeskukset täyttyvät somalia-

laisista. Hän ei kysymyksessään erittele, keitä ovat ne pakolaiset, joiden mahtumisesta 

vastaanottokeskuksiin hän on huolissaan. Holvitie käyttää toistuvasti luontometaforaa 

ja kuvaa somalialaisten ”virtaavan” Suomeen; persoonaton, vastustamaton virtaus on 

mielikuvana tulijoiden henkilökohtaisista tilanteista ja yksilöllisyydestä etäännyttävä ja 

vastatoimia vaativa. Näennäisesti Holvitie kysyy hallituksen mielipidettä turvapaikanha-

kijoiden syistä jättää kotimaansa, mutta tosiasiassa hän käyttää suullisen kysymyksen 

mahdollistamaa tilaa esittääkseen kielteisen arvion somalialaisten motiiveista ja vaati-

akseen ”muuttovirran” pysäyttämistä. 

 

Myöhemmissä jatkopuheenvuoroissaan Holvitie esitti välttämättömänä ulkomaalaislain 

uudistamisen niin, että muut kuin poliittiset pakolaiset, ilmeisesti tarkoittaen turvapai-

kanhakijoita, voitaisiin käännyttää suoraan rajalta ilman tarkempaa turvapaikkatutkin-

taa. SDP:n ministeri Rantanen vastasi Holvitielle, että tällainen menettely olisi Suomen 

allekirjoittaman Geneven pakolaissopimuksen vastainen ja siten mahdoton. Rantanen 

kuitenkin mainitsi uuden, juuri käsittelyssä olleen ulkomaalaislain sisältävän mahdolli-

suuden nopeutettuun turvapaikkamenettelyn. Vastauksen saatuaan Holvitie siirtyi kä-

sittelemään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannuksia.  

 

Vihreiden Eero Paloheimo puhui helmikuussa 1991 pitkään siitä, miksi pakolaisia ja tur-

vapaikanhakijoita ei pitäisi ottaa Suomeen. Hän pyrki osoittamaan, että heidän vastaan-

ottamisensa ei ole järkevää eikä humaania, sillä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tu-

lisi jäädä lähtöalueilleen: 

 

Onko humaania ottaa vastaan pakolaisen statusta tavoittelevia siirtolaisia, 

jotka ovat lukenein, varakkain ja aloitteellisin osa kansastaan sen sijaan, 

että samalla rahasummalla tuettaisiin samojen ihmisten toimeentuloa 
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omassa maassaan tai oman maansa naapurissa? Ei varmasti ole.  Humaa-

nein perustein, laajemmin ottaen, ei missään tapauksessa voi pakolaisten 

tai siirtolaisten laajamittaista vastaanottoa perustella.252 

 

Paloheimo pyrkii esittämään argumenttinsa huolena ”pakolaisten tai siirtolaisten” läh-

tömaiden tilanteesta ja asemoi itsensä humaaniuden puolestapuhujaksi. Samalla argu-

menttiin rakentuu ääneen lausumaton ajatus siitä, että lähteminen esimerkiksi sisällis-

sodan keskeltä on lähtömaan ”kansalle” vahingollista ja siten jopa vastuutonta. Palo-

heimo esittää, että Suomeen ja Eurooppaan saapuvat turvapaikanhakijat eivät todelli-

suudessa täyttäisi pakolaisen määritelmää, sillä hänen mukaansa he eivät olleet poliitti-

sia pakolaisia vaan olivat paenneet esimerkiksi sisällissotaa. Paloheimo kuitenkin esittää 

puheenvuoronsa toisessa osassa myös, että Suomeen ei tulisi ottaa vastaan pakolaisia 

tai ulkomaalaisia ylipäänsä, vaan suomalaista kulttuuria tulisi varjella ulkoisilta vaikut-

teilta. Paloheimo siis aloittaa asemoimalla itsensä pakolaisten ja siirtolaisten rationaa-

liseksi puolestapuhujaksi, mutta siirtyy nopeasti argumenttiin kulttuurien eristämisestä 

toisistaan. Paloheimo oli harvoja kulttuuriin ja kulttuuriseen uhkaan suoraan vedonneita 

edustajia. Kulttuurisen uhkan sanallistaminen julkisessa ja parlamentaarisessa pakolais-

poliittisessa keskustelussa on 2010-luvulla tyypillinen argumentti pakolaisten ja turva-

paikanhakijoiden vastaanottoa vastaan253, mutta vielä 1990-luvulla se oli ainakin edus-

kuntapuheessa harvinainen. 

 

Useiden SMP:n edustajien tapaan myös Paloheimo vetosi toistuvasti Geneven pakolais-

sopimuksen pakolaisuuden määritelmään pyrkien sen avulla osoittamaan, että Suo-

meen saapuneet turvapaikanhakijat eivät ansainneet turvapaikkaa. Paloheimo kutsuikin 

heitä puheenvuoroissaan toistuvasti siirtolaisiksi. Käsitteiden valinnalla olikin merkittävä 

rooli pakolaispoliittiseen keskusteluun asemoitumisessa: kun sallivan pakolaispolitiikan 

puolustajat puhuivat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lisäksi hädänalaisista lähim-

mäisistä, pakolaispolitiikan kiristämiseen tähtäävät edustajat käyttivät siirtolaisen, ”elin-

tasopakolaisen” ja ”pakolaisturistin” kaltaisia sanoja. 

                                                           
252 PTK 6/90, 6515. 
253 Berry, Mike, Garcia-Blanco, Inaki & Moore, Kerry: Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in 
the EU: A Content Analysis of Five European Countries. UNHCR 2015, 
http://www.unhcr.org/56bb369c9.pdf. Viitattu 3.11.2017. 
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Oikean ja aidon pakolaisuuden määritteleminen oli keskeinen osa 1990-luvun alun pa-

kolaispoliittista keskustelua. Keskusteluissa pakolaisuuteen liittyi käsitteenä moraalinen 

velvollisuus tarjota suojelua ja turvaa, joten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-

taanottoon kielteisesti suhtautuneiden edustajien piti puheenvuoroissaan osoittaa, että 

Suomeen saapuneet ihmiset eivät olleet pakolaisia ja siten oikeutettuja apuun. Tästä 

syystä niin monet aiheesta kielteiseen sävyyn puhuneet edustajat myös korostivat, että 

eivät olleet ”oikeiden pakolaisten” vastaanottoa vastaan – vainoa ja väkivaltaa pakene-

vien sulkeminen täysin empatian ja avun ulkopuolelle olisi nähdäkseni ollut poliittisesti 

lähes mahdotonta, sillä hädässä olevan auttaminen oli ja on kulttuurisesti niin hyväk-

sytty ja velvoittava asia. Oli tehokkaampaa ja turvallisempaa pyrkiä osoittamaan ylei-

sölle, etteivät turvapaikanhakijat olleet aidosti avun tarpeessa ja siten oikeutettuja myö-

tätuntoon. 

5.4 Turvapaikanhakuprosessin kritiikki 
 

Turvapaikan hakemisen prosessista puhuttiin jatkuvasti eri yhteyksissä. Lähinnä aiheena 

oli turvapaikkahakemusten pitkä käsittelyaika. Outi Lepolan mukaan lamalla perustellun 

määrärahojen vähyyden vuoksi ulkomaalaisvirastolla ei koko 1990-luvun aikana ollut 

riittäviä resursseja turvapaikkapäätösten ja oleskelulupien käsittelyyn kohtuullisessa 

ajassa. Tämä lisäsi valtion menoja, sillä turvapaikanhakijoiden ylläpitokustannukset kas-

voivat sitä suuremmiksi, mitä pidempään he joutuivat päätöksiä vastaanottokeskuksissa 

odottamaan. Lepolan mukaan ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan resurssien lisäämisen si-

jaan ulkomaalaislakia muuttamalla, mikä merkitsi jatkuvaa säädösten muuttamista ja 

neuvottelua toisaalta turvapaikanhakijoiden oikeusturvan takaamisen ja toisaalta mah-

dollisimman pikaisen käsittelyn välillä.254 

 

Sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottoa puolustavat että vastustavat edustajat vetosi-

vat käsittelyaikojen kohtuullistamisen puolesta. Aiheesta puhuttiin eniten vuonna 1990, 

jolloin tilanne oli uusi ja turvapaikanhakijoiden määrä noussut aiempaan nähden nope-

                                                           
254 Lepola 2000, 24. 
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asti. Eniten tästäkin aiheesta puhuivat SMP:n edustajat, mutta toiseksi eniten hakemus-

prosessiin viittasivat puheenvuoroissaan SDP:n edustajat, jotka puhuivat asiasta lähes 

yhtä usein kuin SMP. Kaiken kaikkiaan lähes 30 % kaikista puheenvuoroista viittasi jollain 

tapaa turvapaikanhakuprosessiin. Hakemusprosessiin liittyvät puheenvuorot olivat sä-

vyltään useammin myönteisiä kuin kielteisiä. jotka on vaikea luokitella myönteisiksi tai 

kielteisiksi. Myönteisissäkin puheenvuoroissa turvapaikkahakemusten pitkät käsittely-

ajat nähtiin yleensä ongelmallisina ja tilanteeseen vaadittiin ratkaisua, mutta itse turva-

paikanhakijoihin suhtauduttiin silti myönteisesti. 

 

SMP:n edustajat puhuivat paljon siitä, millaiset kustannukset valtiolle syntyy, kun hake-

musten käsittely kestää useita kuukausia tai jopa vuoden. He myös usein esittivät asian 

niin, että kyseessä olisi tavoiteltava tilanne ja etu turvapaikanhakijoille, jotka saivat hei-

dän näkemyksensä mukaan ”lomailla” vastaanottokeskuksissa tai hotelleissa tekemättä 

mitään ja etuuksia nostaen. Toisinaan SMP:n edustajat kuitenkin perustelivat hakemus-

ajan lyhentämistä myös turvapaikanhakijoiden itsensä säästämisellä pitkältä prosessilta. 

SMP:n edustaja Pentti Kettunen vaati joulukuussa 1990 lisäresursseja Ulkomaalaiskes-

kukseen hakemusprosessin nopeuttamiseksi mainiten myös tämän perusteen: 

 

SMP on vaatinut ja esittänyt Ulkomaalaiskeskuksen toimintaedellytysten 

nopeaa parantamista niin, että turvapaikkahakemus voidaan käsitellä kuu-

kaudessa.  Tällä toimenpiteellä, jonka kustannukset ovat valtiontaloudelli-

sesti varsin mitättömät, voidaan vähentää Suomelle aiheutuvia pakolais-

kustannuksia sadoilla miljoonilla markoilla vuodessa sekä inhimillistää pa-

kolaisten henkisiä kärsimyksiä, jotka johtuvat käsittelyn aikaisesta epävar-

muudesta.255 

 

Samassa puheenvuorossa Kettunen oli hieman aiemmin väittänyt merkittävää osaa pa-

kolaisista, tarkoittaen oletettavasti turvapaikanhakijoita, ”pakolaisturisteiksi”, ja kritisoi-

nut näiden ylläpidon kustannuksia valtiolle. Pakolaisturisteista lomailemassa valtion kus-

                                                           
255 PTK 5/90, 5248. 
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tannuksella ja toisaalta pakolaisten henkisistä kärsimyksistä ja epävarmuudesta puhu-

minen ei nähtävästi aiheuttanut Kettusen mielessä ristiriitaa. SMP:n edustajat näyttävät 

kuitenkin vedonneen pakolaisten kärsimyksiin vain sellaisissa yhteyksissä, kuin heidän 

ajamaansa asiaan sopi: vaatimuksissaan kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamisesta 

tai rajojen sulkemisesta turvapaikanhakijoilta he eivät nostaneet esiin pakolaisten ja tur-

vapaikanhakijoiden kärsimyksiä tai näiden toimenpiteiden inhimillisiä vaikutuksia niiden 

kohteisiin. Hakemusprosessin nopeuttamisen kohdalla tällaiset argumentit kuitenkin 

kelpasivat SMP:n edustajille. Edustajat kehystivät aihetta jopa vastakkaisilla ja toisensa 

poissulkevilla argumenteilla tilanteesta riippuen, ja käyttivät näkökulmiensa perustele-

miseen sellaisia kehyksiä, jotka kulloisessakin tilanteessa siihen sopivat. 

 

Myös kokoomuksen Pentti Mäki-Hakola kritisoi turvapaikkahakemusten pitkiä käsittely-

aikoja joulukuussa 1990: ”Pakolaiskysymys on suuren yleisön huomion kohteena.  Huo-

miota on kiinnitetty erikoisesti siihen pitkään aikaan, joka kuluu turvapaikka-anomusten 

tutkimiseen. Mukavahan se on asustella vuoden päivät esimerkiksi Turussa neljän täh-

den hotellissa.”256 Mäki-Hakola huomauttaa aiheen olevan suuren yleisön, siis kansalais-

ten ja äänestäjien, huomion kohteena, ja osoittaa siis nostaessaan asian esiin toimivansa 

kansan äänenä ja edunvalvojana. Samalla hän esittää turvapaikkapäätöksen odottelun 

turvapaikanhakijoiden etuna. Mäki-Hakolan ei tarvitse ääneen sanoa, että samalla ky-

seessä on suomalaisten haitta: keskusteltaessa rahasta, menoleikkauksista ja suomalais-

ten elintason heikennyksistä toisen ryhmän ”neljän tähden hotellielämän” kuvaaminen 

luo rajan turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten palvelujen välille. Kun turvapaikanhaki-

joiden Suomeen saapuminen kehystetään joutilaisuuden ja luksuselämän kautta, herä-

tetään yleisössä ryhmäuhkan kokemuksia. Ajatus resurssikilpailusta tai resurssien epä-

oikeudenmukaisesta jakamisesta ulkoryhmän jäsenille saa sisäryhmässä aikaan kieltei-

siä ja vihamielisiä asenteita. Laman keskellä väitteet pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-

den lokoisista oloista yhdistyvät epäilemättä kokemuksiin tai huoleen suomalaisten ah-

dingosta. Tähän Mäki-Hakolakin viittaa sanoessaan, että pakolaisaihe on ”suuren yleisön 

huomion kohteena”. 

 

                                                           
256 PTK 5/90, 5225. 
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Turvapaikanhakuprosessiin viittasivat sekä myönteisesti että kielteisesti turvapaikanha-

kijoiden ja pakolaisten vastaanottamisesta puhuneet puolueet. Hakuprosessin ongelmat 

olivat asia, josta keskustelun molemmat osapuolet olivat samaa mieltä – prosessi oli liian 

pitkä ja raskas, ja sen tehostamista pidettiin välttämättömänä. Aiheeseen kielteisesti 

suhtautuneet edustajat korostivat kuitenkin turvapaikanhakijoiden olevan ”pakolaislo-

malla” ja nauttivan korkeasta elintasosta ja mukavasta elämästä prosessin ajan, kun 

myönteisesti pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin suhtautuneet edustajat toivat esiin 

prosessin kuormittavuutta niin valtiolle kuin turvapaikanhakijoille itselleen.  

 

5.5 Talouteen ja lamaan vetoaminen  
 

Talous oli aihe, johon viittasivat useimmin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaan-

ottoa vastustavat edustajat. He vetosivat talouteen esittäessään, millainen taakka tur-

vapaikanhakijoiden vastaanottaminen Suomelle oli, ja miten rahat olisi suunnattava 

suomalaisten käyttöön ulkomaalaisten sijaan. Turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin 

myönteisesti suhtautuneet edustajat pyrkivät puheenvuoroissaan monesti suhteutta-

maan turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen kuluvaa rahasummaa esimerkiksi sosi-

aaliturvan menoihin pyrkien samalla osoittamaan, että kyse oli vastaavasta hyvinvointi-

valtion toiminnasta kuin vaikkapa eläkeläisten tukeminen. He vetosivat usein myös sii-

hen, että Suomella oli maailman mittakaavassa rikkaana maana varaa ja velvollisuus 

kantaa vastuuta pakolaisten hädästä.  

 

Rahaan viitattiin poliitikkojen argumenteissa 141 kertaa ja suoraan lamaan 20 kertaa. 

Niissäkin argumenteissa, joissa ei suoraan mainittu lamaa, puhuttiin usein rahan riittä-

vyydestä ja niukkuudesta tavalla, jonka saattoi tulkita viittaukseksi lamaan. Usein rahaan 

viitattiin, kun haluttiin perustella heikennyksiä pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden oi-

keuksiin niin, että perustelut kuulostaisivat mahdollisimman neutraaleilta. Tällöin pako-

laisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen ja heistä huolehtiminen esitettiin ta-

louden kannalta kielteisenä ja haitallisena.  
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Väittämä on pakolais- ja turvapaikanhakijakeskustelussa hyvin yleinen, mutta tutkimus-

tulokset eivät kuitenkaan tue sitä.257 IMF:n mukaan myös turvapaikanhakijoiden ja pa-

kolaisten vaikutus Euroopan talouteen on positiivinen. Hyödyt riippuvat siitä, miten hy-

vin kotoutus ja muut panostukset on toteutettu, mutta joka tapauksessa vaikutus brut-

tokansantuotteeseen on positiivinen. Mitä enemmän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 

maahan saapuu, sitä suuremmat hyödyt taloudelle ovat.258 Suomen suhteen vastaavaa 

tutkimusta on tehnyt taloustieteen tutkija Matti Sarvimäki. Sarvimäki huomauttaa, että 

vaikutusten tutkiminen on vaikeaa, sillä tarkasteltavia muuttujia on paljon, ja kaikista ei 

ole saatavilla riittävästi dataa. Vaikutuksia olisi järkevämpää tarkastella muutamien vuo-

sien perspektiivin sijaan koko elinkaarta tarkastellen. Hänen mukaansa näyttää kuiten-

kin siltä, että maahanmuutto ei heikennä valtaväestön työmarkkina-asemaa, ja sen vai-

kutus julkisen sektorin talouteen on varsin pieni.259 

 

SMP:n edustajat käyttivät puheenvuoroissaan varsin usein argumenttia, jonka mukaan 

pakolaisista ja turvapaikanhakijoista huolehtiminen merkitsi suomalaisista huolehti-

matta jättämistä. Edustajat vetosivat muun muassa suomalaisiin eläkeläisiin, opiskelijoi-

hin, lapsiperheisiin, vanhuksiin, veteraaneihin, alkoholisteihin ja vähävaraisiin ottaes-

saan kantaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa tai ylläpitoa vastaan. 78 

prosenttia kaikista tämän kaltaisista argumenteista tuli SMP:n edustajilta. Vasemmisto-

liiton, vihreiden, kristillisen liiton, liberaalisen kansanpuolueen ja RKP:n edustajat eivät 

maininneet ”entä suomalaiset” -argumenttia kertaakaan. SDP:n edustaja Jaakonsaari 

käytti tähän kategoriaan luettavaa argumenttia yhdessä puheenvuorossaan, mutta ei 

siinä vaatinut pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden huolehtimisesta lopettamista, vaan 

esitti, että asuntopulan vuoksi suomalaisten asenteet kovenevat, jos pakolaiset ja turva-

paikanhakijat saavat asunnon heitä helpommin. Kokoomus käytti ”entä suomalaiset” -

argumenttia kuusi kertaa ja keskusta kahdesti.  

 

                                                           
257 Martin 2015. 
258 The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges IMF Staff Discussion Note 1/2016, 7-14. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf. Viitattu 28.12.2016. 
259 Sarvimäki, Matti: Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus. Kansantaloudellinen aikakauskirja 
3/2010, 266-267. 
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Tällä argumentilla puolueet kehystivät tilannetta kilpailuksi resursseista ja siitä, kuka on 

ansainnut sosiaaliturvan tai hyvinvointipalvelut. Ryhmäuhkan kokemusta synnytetään 

tyypillisesti esittämällä, että on tehtävä valinta ryhmien välillä; jos toiset saavat etuuksia 

ja palveluita, on toisten jäätävä ilman. Argumentti on ryhmäuhkateorian ja suhteellisen 

deprivaation teorian keskeisintä sisältöä. Se vetoaa sekä konkreettisiin, toimeentuloon 

liittyviin huoliin ja uhkiin viittaamalla resurssien rajallisuuteen, että samalla myös imma-

teriaalisiin, laajempiin uhkakuviin hyvinvointivaltion tuhosta ja järjestelmän kestämät-

tömyydestä. Kuten Bohman osoittaa, kokemus ryhmien kilpailutilanteesta johtaa ajat-

teluun, jonka mukaan toisen hyöty tarkoittaa toisen haittaa.260 Pakolaisten ja turvapai-

kanhakijoiden saama apu näyttäytyy resurssina, joka on poissa suomalaisilta. Toimiak-

seen ja vaikuttaakseen asenteisiin uhkan ei tarvitse olla todellinen tai realistinen, vaan 

pelkkä uhkakokemus riittää.261 Siihen, miten vakavana uhka koetaan, vaikuttaa voimak-

kaasti se, millaista kieltä poliitikot aiheesta käyttävät.262  

 

Toistaessaan jatkuvasti ajatusta siitä, että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukemi-

nen merkitsee väistämättä elintason heikennyksiä suomalaisille, poliitikot pyrkivät he-

rättämään yleisössään pelon ja vihan tunteita. Esittämällä poliittisen vastapuolen aja-

man toiminnan seuraukset mahdollisimman kielteisinä ja vaarallisina poliitikot luovat 

uhkakuvan, johon vetoamalla voivat perustella oman politiikkansa oikeutusta.263 Esittä-

mällä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukeminen syynä suomalaisilta leikkaami-

seen voidaan syyllisinä esittää sekä pakolaiset ja turvapaikanhakijat itse että ne poliiti-

kot, jotka puhuvat myönteisesti pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. Siinäkin tapauk-

sessa, että tätä retoriikkaa käyttäisi poliitikko, joka kuuluu leikkauspolitiikkaa kannatta-

vaan ja toteuttavaan puolueeseen, voidaan syyt leikkauksille löytää itsen ja oman puo-

lueen ulkopuolelta perustelemalla niitä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrällä. 

Näin leikkaukset voidaan esittää epämiellyttävänä ja ei-toivottavana, mutta pakollisena 

toimintana. 

 

                                                           
260 Bohman 2014, 3. 
261 Bohman 2014, 3–4. 
262 Bohman 2014, 6–7. 
263 Jerit ym. 2009, 108. 
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”Entä suomalaiset” -argumentti liittyi varsin usein rahaan; noin 60 prosentissa niistä pu-

heenvuoroista, joissa käytettiin ”entä suomalaiset” -argumenttia, puhuttiin myös ra-

hasta. Myös lähes puolet niistä puheenvuoroista, joissa mainittiin lama, kuuluu tähän 

kategoriaan. Rahaa ja sen puutetta käytettiin hyvinvointisovinistisesti perusteena eri 

ryhmien erilaiselle kohtelulle ja sen perustelulle, miksi toisista pitäisi huolehtia ja toisista 

ei. Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina politiikkaa tehdään, ja erityisesti sanoite-

taan ja perustellaan, rahan ehdoilla. Ne asiat, joita mahdollisesti on ajettu jo ennen la-

maa tai taantumaa, tulevat helpommiksi perustella, kun perusteluna voidaan käyttää 

rahaa ja sen vähyyttä.264 Raha vaikuttaa perusteluna neutraalilta ja siihen vetoaminen 

voidaan aina perustella välttämättömyydellä. Se ikään kuin poistaa asian neuvottelun ja 

mielipiteiden alueelta ja vie sen taloudellisten realiteettien maailmaan.265 Kriisitietoi-

suuden ja uhkakuvien luominen ei liittynyt vain pakolaispolitiikkaan, vaan se lävisti koko 

ajan poliittisen keskustelun. Saman retoriikan ulottuminen myös pakolaisia ja turvapai-

kanhakijoita koskevaan keskusteluun ei siis ole poikkeus. 

 

Rahasta puhuttiin pakolais- ja turvapaikanhakijakeskusteluissa eniten vuonna 1990. 

Kaikkiaan 44 % raha-argumenttiin viittaavista puheenvuoroista oli SMP:n edustajien pi-

tämiä. Sulo Aittoniemi teki vuonna 1990 hallitukselle kaksi kirjallista kysymystä pakolais-

ten aiheuttamista kustannuksista, ja käytti sen jälkeen usein puheenvuoroissaan vas-

tauksena saamiaan kustannussummia vedotessaan siihen, miten kallista pakolaisten 

vastaanotto on. Myös puoluetoverit vetosivat Aittoniemen kirjallisen kysymyksen vas-

tauksiin perustellen niillä sitä, miksi pakolaisia ei tulisi ottaa vastaan. Esimerkiksi saman 

puolueen edustaja Pentti Kettunen otti esiin Aittoniemen kirjallisen kysymyksen pu-

heenvuorossaan helmikuussa 1991. Puheenvuoro oli osa keskustelua ulkomaalaislaista, 

ja Kettunen vaati siinä lain kiristämistä ja Suomen tekemistä vähemmän houkuttelevaksi 

turvapaikkamaaksi, jotta hakijoiden määrä vähenisi.  

 

Aittoniemi esitti kesäkuussa 1990, SMP:n ollessa vielä hallituspuolue, suullisen kysymyk-

sen hallitukselle turvapaikanhakijoiden aiheuttamista kustannuksista: 

 

                                                           
264 Crines 2014, 116, Kantola 2006, 18. 
265 Koistinen 1998, 53. 



108 
 

On epäselvää: Mitä kustannuksia esimerkiksi turvapaikan hakijoista vuosit-

tain aiheutuu? Me tiedämme, että budjettiin on kiintiöpakolaisten osalta 

varattu 68 miljoonaa. Se on yhteisesti sovittu, ja siinä asiassa ei ole mitään 

sanomista eikä tässä muussakaan, ei silti. Minä vain haluan selvitystä asi-

oihin. Onko ensi vuoden puolella mahdollista ja onko ministeriön mielestä 

oikeutettua, että kansalaiset saisivat tietää kokonaissumman, esimerkiksi 

turvapaikan hakijoiden käsittely ja heistä aiheutuvat toimenpiteet rasitta-

vat Suomen budjettia. Onko kokonaisvaltainen potti 100 miljoonaa, 500 

miljoonaa vai mitä se on? Nykyisin ei kukaan tiedä, mitä nämä toimet mak-

savat Suomen kansantaloudelle. Niihin on erittäin vaikea saada vastauksia. 

Ne ovat eräällä tavalla kuin salaisia asiakirjoja, ja minä uskon, että olisi täl-

laisessa vapaassa yhteiskunnassa hyvä, jos kansalaiset tietäisivät, mitä esi-

merkiksi pakolaiskysymysten ja turvapaikkakysymysten hoitaminen koko-

naisuudessaan yhteiskunnalle vuosittain maksavaa. 

 

Aittoniemi tekee puheenvuorossaan jaon hallituksen ja ”kansalaisten” välille. Hän esit-

tää itse olevansa vain huolestuneiden kansalaisten kysymysten välikappale, joka äänes-

täjiään varten pyrkii ottamaan asiasta selvää. Hallituspuolueen edustajana Aittoniemen 

voisi olettaa saavan tiedon jotakin muutakin kautta kuin julkisen kyselytunnin kautta. 

Hän kuitenkin valitsee tiedustelulleen julkisen tilanteen ja asemoi siinä itsensä osaksi 

huolestunutta ja ihmettelevää kansaa, ei päätöksiä tekevää eliittiä, vaikka myöntääkin 

rahasummista sovitun yhdessä hallituksessa. Samalla hän vihjaa hallituksen ehkä salai-

levan tietoja; puhe ”salaisista asiakirjoista” viittaa tiedon pimittämiseen ja salaliittomai-

seen toimintaan. Kysymyksellään Aittoniemi kehystää pakolaiset ja turvapaikanhakijat 

talouskysymyksen kautta, hallituksen kansalta tietoja salailevaksi eliitiksi, ja samalla it-

sensä eliitin ulkopuoliseksi vapaan tiedon puolustajaksi. 

 

SMP:n Mäkelän puheenvuoro joulukuussa 1990 käsitteli niin ikään pakolaisten ja turva-

paikanhakijoiden vastaanoton aiheuttamia kustannuksia. Mäkelän mukaan suurin osa 

turvapaikanhakijoista oli ”pakolaisturisteja pakolaislomalla” valtion kustannuksella. 
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Tänne saavuttuaan he ovat nyt Suomen valtion kustannuksella nk. pako-

laislomalla lähes vuoden ajan. Tuona aikana he asuvat valtion kustannuk-

sella joko pakolaiskeskuksissa tai hotelleissa ja saavat käyttöönsä myös 

päivärahaa. Mikäli heidän katsotaan anomuksen pitkällisen käsittelyn jäl-

keen täyttävän riittävät pakolaisen edellytykset, he saavat turvapaikkaoi-

keuden maassamme. Tuon jälkeen valtiovallan toimesta heille järjestetään 

asunto, koulutus ja todennäköisimmin myöhemmin myös työpaikka.266 

 

”Pakolaisloman” lisäksi Mäkelä huomauttaa pakolaisten (tarkoittaen ilmeisesti turvapai-

kanhakijoita) saavan päivärahaa. Mäkelä ottaa kielteiseen sävyyn esiin myös myöntei-

sen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakolaisten sosiaaliturvan. Hän kehystää pakolais- 

ja turvapaikanhakijatilanteen yksinomaan taloudellisten seikkojen kautta. Lisäksi sana-

valinta ”maassamme” tekee hienovaraisesti eron suomalaisten ja pakolaisten välille – 

toiset oleskelevat meidän maassamme, ja siitä koituu kustannuksia meille. Pakolaissta-

tuskaan ei vapauta turvapaikanhakijoita tarkastelusta ensisijaisesti taloudellisena me-

noeränä: turvapaikan saaneet näyttäytyvät Mäkelän puheenvuorossa rahan ja resurs-

sien kulueränä, ei toimijoina tai ihmisinä, joilla on menneisyys ja tulevaisuus tai joiden 

syyt paeta kotimaastaan ansaitsisivat huomiota. 

 

Jos pakolaiset monesti nostettiin esiin puhuttaessa muista budjettiasioista tai eri ryh-

mien saamista etuuksista ja niiden määrästä, niin puhuttaessa pakolaisista myös hel-

posti viitattiin muihin ryhmiin. Pakolaisista puhuttaessa ja erityisesti turvapaikanhakijoi-

den vastaanoton rajoittamista peräänkuulutettaessa viitattiin usein ”kotimaan hätää-

kärsiviin” ja asetettiin jälleen vastakkain eri ihmisryhmät. SMP:n Tina Mäkelä nosti tur-

vapaikanhakijoista puhuessaan esiin eläkeläisten etuudet:  

 

Mielestämme lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, että se  mahdollistaisi ns. 

turhien turvapaikan hakijoiden käännyttämisen rajalta, ettei se verottaisi 

liian raskaasti valtiomme kukkaroa, joka tuntuu olevan melkoisen vajaa. 
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Ainakin kun puhutaan eläkeuudistuksista ja muista, sanotaan, ettei rahaa 

ole riittävästi.267  

 

Mäkelä esittää ongelmana ”turhat turvapaikanhakijat” ja heihin kuluvan rahan. Ongel-

man ratkaisu on lainsäädännön kiristäminen – jos sitä ei tehdä, on Mäkelän mukaan uh-

kakuvana valtion köyhtyminen ja muiden ryhmien, kuten eläkeläisten, elintason heiken-

tyminen. Näin Mäkelä pyrkii herättämään kielteisiä tunteita ja osoittamaan, että jatka-

malla nykyisellä tavalla suomalaiset eläkeläiset kärsivät. Kielteisten tunteiden ja uhkas-

kenaarioiden luominen on yksi keskeinen poliittisen retoriikan vaikuttamiskeino. 268  

 

Kristillistä sanomaa ja lähimmäisenrakkautta oli peräänkuulutettu keskustelussa turva-

paikanhakijoiden vastaanotosta ja sen rajoittamisesta. SMP:n Tina Mäkelä käänsi aiem-

pien puhujien argumentin päinvastaiseksi esittäessään, että juuri turvapaikanhakijoiden 

määrää rajoittava politiikka on osoitus lähimmäisenrakkaudesta ja humaanisuudesta. 

Mäkelä pyrkii kehystämään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden torjumisen Suomesta 

lähimmäisenrakkauden kautta, ja käyttääkin samaa kehystä kuin monet muut pakolais-

ten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa puolustaessaan: 

 

Kristillistä rakkautta mielestäni kuvastaa se, että kannamme huolta koti-

maan köyhien ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten asiasta ja myös pako-

laisten ja kaukaisten lähimmäistenkin asemasta, mutta keinoja on monen-

laisia. Uskon, että SMP:n reseptin mukaan voidaan auttaa entistä suurem-

paa joukkoa pakolaisia, suurempaa kuin jos tänne otetaan muutama vas-

taan. Samalla rahalla autamme lähellä olevissa maissa moninkertaisen 

määrän hädänalaisia.269 

 

Mäkelä viittaa kehitysyhteistyöhön puhumalla siitä, että pakolaisia ja turvapaikanhaki-

joita tulisi auttaa pakolaisten lähtömaiden lähialueilla. Kuitenkin SMP:n myöhemmin to-
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teutuneena pyrkimyksenä oli kehitysyhteistyörahojen leikkaaminen. Vaatiessaan kehi-

tysyhteistyövarojen leikkaamista tai kiitellessään leikkauksia niiden jo tapahduttua 

SMP:n edustajat esittivät asian niin, että kehitysyhteistyö oli rahan lähettämistä pois 

suomalaisilta ja vaikeasti seurattaviin, tehottomiin projekteihin. Kuitenkin pakolaiskiin-

tiön pienentämistä ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton lopettamista tai rajoittamista 

vaatiessaan samat edustajat viittasivat siihen, että suotavampaa ja järkevämpää olisi tu-

kea kriisialueiden väestöä kehitysyhteistyön kautta. Esimerkiksi syyskuussa 1991 SMP:n 

Aittoniemi kiitteli kehitysyhteistyövarojen leikkaamista: 

 

Hallituksen antaman  budjettiesityksen ainoita positiivisia kohtia on se, 

että meillä kehitysyhteistyömäärärahoja on siihen suuntaan leikattu kuin 

esimerkiksi SMP:n eduskuntaryhmä on toistuvasti esittänyt. Kun järki ei 

näissä asioissa ole voittanut, niin markkinavoimat hoitavat nyt sitten järjen 

äänen tässä, eli on liikuttu siihen suuntaan mikä on ollut pakko, koska 

meillä alkaa itsellä olla pian pakolaisia viime päivien, kuukausien, jopa tä-

män päivän tietojen mukaisesti.270 

 

Aittoniemi ei tarkemmin selvennä, mitä tarkoittaa sanomalla, että ”markkinavoimat hoi-

tavat järjen äänen”. Markkinavoimien erottaminen inhimillisestä toiminnasta erilliseksi, 

luonnonvoiman tavoin toimivaksi ilmiöksi on kuitenkin tyypillistä poliittisessa retorii-

kassa. Näin poliitikot voivat esittää talouden ilmiöt ilman aktiivisia toimijoita tapahtu-

viksi ja ainoastaan hyväksymistä ja sopeutumista vaativiksi, ja häivyttää samalla näky-

vistä poliittiset vaihtoehdot.271 Joka tapauksessa on selvää, että SMP:n edustajien puhe 

pakolaisten auttamisesta lähtömaissaan kehitysyhteistyön keinoin ei ollut puolueen ta-

voite, sillä puolueen edustajat kiittelivät toistuvasti kehitysyhteistyöleikkauksia puheen-

vuoroissaan.  

 

Keskustelussa ulkomaalaislaista vihreiden Pekka Haavisto otti kantaa SMP:n Sulo Aitto-

niemen argumentteihin. Aittoniemi oli samassa keskustelussa, kuten useaan kertaan 

aiemminkin, vedonnut siihen, minkä verran rahaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

                                                           
270 PTK 53/91, 1540. 
271 Jokinen 2016. 



112 
 

vastaanottoon kului. Haavisto kritisoi Aittoniemen ja hänen puoluetovereidensa tapaa 

ottaa tarkat rahamäärät esiin vain puhuttaessa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista: 

 

En malta olla puuttumatta siihen, kun SMP on moneen kertaan tuonut 

esille pakolaisten kustannukset ja puhunut 160 000 markasta ja muuta. 

Kun kuuntelin jossakin  muussa yhteydessä SMP:n puheenjohtajan Riihijär-

ven vaaliehdotuksia, olisi myös mielenkiintoista, jos niiden summia tuotai-

siin samalla tavalla, yhtä intensiivisesti esiin kuin niitä kustannuksia, mitä 

tämän lain noudattamisesta aiheutuu. En oikein ymmärrä sitä, että vain 

yhden asian kohdalla nostetaan kustannuksia esiin. Olisi silloin loogista ot-

taa se linja yleensäkin, että ajattelee kaikkea rahassa, puhuu kaikesta ra-

hassa. Minusta pakolaiskysymyksen yhteydessä se  sopii harvinaisen huo-

nosti ajatellen sitä tilannetta, jossa kuitenkin suurin osa pakolaisista Suo-

meen saapuu.272 

 

Haavisto kyseenalaistaa sen kehyksen, jota SMP:n edustajat usein pakolais- ja turvapai-

kanhakijakysymyksestä käyttivät. Hän vetoaa loogisuuteen ja järkeen kritiikissään, mikä 

kyseenalaistaa SMP:n myös usein käyttämän rationaalisuuskehyksen. Samalla Haavisto 

asemoi tyypillisen poliittisen retoriikan mukaisesti itsensä aidosti loogiseksi.273 Viittaa-

malla niihin oloihin, joista pakolaiset saapuvat, Haavisto käyttää argumenttinsa perus-

teena empatiaa. Huomautus logiikan puutteesta on kritiikkiä SMP:n käyttämiä peruste-

luja kohtaan. 

 

Vasemmistoliiton Jarmo Wahlström puuttui helmikuussa 1991 samaan asiaan Aittonie-

men puheissa ja kritisoi sitä, että Aittoniemi ja muut keskustelijat ottivat tarkat kustan-

nukset esiin ainoastaan puhuessaan turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, ei muista yh-

teiskunnan tukea saavista ryhmistä: 
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Aivan oikein ed. Aittoniemi tunnusti, että meillä ei ole määrällistä ongel-

maa pakolaisten suhteen. Se pitää paikkansa. Myöskin taloudellinen on-

gelma on hyvin suhteellinen. Suomi on kallis maa, ja totta kai tulee pako-

laistenkin eläminen kalliiksi. Meillä ei ole kyllä tapana laskea sitäkään, mitä 

yhden suomalaisen eläminen ja elättäminen maksaa silloin, kun hän jou-

tuu turvautumaan sosiaaliturvaan jne. Mutta suhteellista se on myös siinä 

mielessä, miten paljon meillä on todellakin varaa hyvinvointivaltiona aut-

taa niitä ihmisiä, jotka tulevat maista, joissa kansantulo liikkuu 2 000 mar-

kan paikkeilla, samalla kun suomalaiset pelkästään rahapeleihin panevat 1 

200 markkaa vuodessa. Kun tämä vertailu otetaan huomioon, niin kyllä kai 

meillä on myös taloudellisia mahdollisuuksia. Kasvava ärtymys kansalais-

ten keskuudessa johtuu  hyvin paljon siitä, että vaikka tiedetään, niin ei 

kerrota tosiasioita siitä, miten esimerkiksi pakolaiset tämän rahan saavat 

käyttöönsä. Pelkän toimeentulotuenhan he itse saavat käyttöönsä. Täl-

laista kasvavaa ärtymystä edelleen kasvatetaan tahallaan sen tyyppisillä 

puheilla, mitä ed. Aittoniemi täällä esitti.274 

 

Wahlström pyrkii suhteuttamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottami-

seen kuluvaa rahamäärää siihen, miten yhteiskunta tukee muitakin avun tarpeessa ole-

via ryhmiä. Vertaamalla suomalaisten elintasoa siihen, miten köyhistä maista pakolaiset 

Suomeen tulevat, hän haluaa konkreettisesti osoittaa Suomella olevan varaa auttaa. 

Wahlström ei tarkemmin määrittele, mistä maista hän puhuu. Hänen esimerkkinä käyt-

tämänsä kansantulosumma on kuitenkin selvästi mahdoton. Esimerkiksi Somalian arvi-

oitu kansantulo oli vuonna 1990 (vuodelta 1991 tiedot puuttuvat sisällissodan vuoksi) 

Maailmanpankin arvion mukaan noin 946 miljoonaa dollaria, mikä saman vuoden kurs-

sin mukaan vastasi yli 3,5 miljardia markkaa. Henkeä kohden kansantulo oli noin 150 

dollaria, mikä vastasi hieman alle 575 markkaa.275 Wahlströmin mainitsema summa voisi 

siis pitää paikkansa tarkasteltaessa jonkin pakolaisten lähtömaan kansantuloa henkeä 

kohden, mutta koko maan kansantuloa summa ei missään tapauksessa voi kuvata. 
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Wahlström vetoaa hyvinvointivaltioon ja sen rikkauteen globaalissa mittakaavassa. Hy-

vinvointivaltioon vetoaminen kuuluu niin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita puolusta-

vien kuin vastustavienkin edustajien retoriikkaan; hyvinvointivaltio oli 1990-luvun alussa 

käsite, johon vetosivat politiikan perusteluissaan sekä oikeisto että vasemmisto. Hyvin-

vointivaltioon vetoamalla perusteltiin kuitenkin hyvin erilaisia poliittisia linjauksia.276 Kun 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa vastustavien mielestä hyvinvointival-

tion palvelut oli hyvinvointisovinistisesti varattava vain suomalaisille, argumenttina käy-

tettiin sitä, ettei valtiolla ole varaa huolehtia kaikista ja hyvinvointipalveluja ovat ansain-

neet vain Suomen kansalaiset. Asiaa kannattavien argumenteissa hyvinvointivaltio puo-

lestaan näyttäytyi rikkautena ja etuoikeutena, joka perusajatuksensa kautta velvoitti kai-

kista apua tarvitsevista huolehtimiseen, riippumatta kansalaisuudesta. Vasemmistopuo-

lueet ja erityisesti vasemmistoliitto haastoivat puheenvuoroissaan leikkausretoriikan 

kokonaisuudessaan. He kyseenalaistivat sen lamaan ja kriisitietoisuuteen nojaavan ar-

gumentin, että ihmisistä huolehtiminen olisi rahakysymys. Pakolaisten ja turvapaikan-

hakijoiden vastaanottoon kielteisesti suhtautuva SMP puolestaan suuntasi leikkausreto-

riikan uudelleen, kohdistumaan muihin kuin suomalaisiin. 

 

Lamasta puhuttiin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyvissä puheenvuoroissa eni-

ten vuonna 1993. Lamaan liittyvät puheenvuorot olivat lähes poikkeuksetta sidoksissa 

argumentteihin rahasta ja sen käytöstä. Kielteiset argumentit, joihin liitettiin lama, kos-

kettelivat usein sitä, mikä olisi valtion rahalle tärkein ja ensisijainen käyttökohde ja mistä 

olisi vaikeassa tilanteessa syytä säästää. Varsin usein säästökohteeksi esitettiin turvapai-

kanhakijoiden vastaanottaminen ja ylläpito turvapaikkaprosessin ajan. Monet rahaan 

liittyvät argumentit myös vetosivat käytettävissä olevien varojen rajallisuuteen ja vähäi-

syyteen suoraan lamaa mainitsematta. 

 

SMP:n edustaja Raimo Vistbacka vetosi lamaan esittäessään puheenvuorossaan loka-

kuussa 1991, että pakolaisista huolehtimiseen kuluvat rahasummat olivat kohtuuttomia 

verrattuna suomalaisten kärsimyksiin:  
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Pakolaishuoltoon kyllä riittää rahaa, mutta oman maan vähäosaiset kan-

salaiset saavat sen sijaan kärsiä, koska Ahon hallituksen mielestä kaikkien 

suomalaisten on osallistuttava Suomen taloustalkoisiin. Pakolaisia talkoot 

eivät ilmeisesti koske.277  

 

Vistbacka kyseenalaistaa lamatilanteella perustellun talousretoriikan ja menoleikkauk-

set, mutta esittää kuitenkin ongelmana laman tai leikkausten sijaan pakolaiset. Hän esit-

tää hallituksen asettaneen pakolaiset ja suomalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan. 

Puhuessaan ”oman maan vähäosaisista” Vistbacka tekee sanavalinnallaan selväksi, kum-

paa ryhmää pitää samaistuttavana ja läheisenä, ja samalla myös avun ja tuen arvoisena. 

Tässä Vistbackan ja SMP:n retoriikka eroaa vasemmistopuolueiden ja erityisesti vasem-

mistoliiton retoriikasta: molemmat kyseenalaistavat ”säästötalkoot” ja leikkausten koh-

distumisen vähävaraisiin, mutta SMP nostaa puheenvuoroissaan jatkuvasti esiin yhden 

ryhmän, joka ei ole ansainnut tukea ja palveluja, kun taas vasemmisto edustajat eivät 

tätä erottelua tee. Vistbacka kehystää pakolaisten vastaanoton ensisijaisesti taloudel-

liseksi kysymykseksi, ja asettaa samalla vastakkain suomalaiset ja pakolaiset. Vastakkain-

asettelu ja ulkoryhmän saamien etujen korostaminen ovat omiaan synnyttämään ryh-

mäuhkan kokemusta. Suhteellisen deprivaation teorian mukaan tunne tai oletus siitä, 

että muut ryhmät saavat etuja ja oikeuksia, joista oma ryhmä jää paitsi, synnyttää te-

hokkaasti kielteisiä asenteita. Selkein esimerkki tästä on juuri puhe maahanmuuttajien 

saamista, tavallista suuremmista tai epäreiluista sosiaalietuuksista. 278 

 

SMP:n Tina Mäkelä nosti vuonna 1993, käsiteltäessä seuraavan vuoden talousarviota, 

esiin kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän ja korosti laman vaikutuksia 

suomalaisten elämään. Hän kritisoi Suomen 500 pakolaisen kiintiötä ja pakolaisten per-

heenyhdistämisiä ja arveli, että vuonna 1994 Suomeen saapuisi 5000 turvapaikanhaki-

jaa. Arvio oli moninkertainen toteutuneeseen määrään nähden, sillä vuoden 1994 ai-

kana Suomeen saapui yhteensä vain 839 turvapaikanhakijaa.279 Hän maalaili kuvausta 
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siitä, miten lama aiheutti kärsimystä ja puutetta suomalaisille ja viittasi samalla pako-

laisten saamiin etuuksiin.  

 

Mäkelä asettelee seuraavassa lausunnossaan vastakkain suomalaiset köyhät ja pakolai-

set, ja esittää pakolaismäärärahojen olevan syynä siihen, ettei suomalaisista köyhistä 

huolehdita asianmukaisella tavalla. Lopuksi Mäkelä vielä tuo esiin sen, että hän olisi val-

mis kantamaan vastuuta muista kuin suomalaisista hädänalaisista, jos vain tilanne ja 

Suomen varallisuus sen sallisi. Hän siis esittää itsensä huolestuneena suomalaisista, ei 

pakolaisten vastaanottoa itsessään vastustavana lisätessään, ettei kaikissa tilanteissa 

kuitenkaan olisi pakolaisista huolehtimista vastaan. Näin hän pehmentää sanomaansa 

ja ikään kuin jo puheenvuorossaan vastaa mahdolliseen kritiikkiin: 

 

Olisiko Suomen lopetettava rikkaan miehen leikkiminen maailmalla ja  – 

pakolaisten vastaanottaminen ja etuisuuksien myöntäminen heille tilan-

teessa, jossa maamme omat kansalaiset alkavat olla jonossa soppatykkien 

takana, kirppusuihkuissa ja vaatevarastoilla uutta päällepantavaa hake-

massa. Järjen käyttö tässäkin asiassa olisi sallittua ja suomalaisten päättä-

jien ykkösasiana tulisi ensisijaisesti olla omat kansalaiset. Sen jälkeen ky-

kyjen ja mahdollisuuksien mukaan olisi autettava muita ja kannettava vas-

tuuta kaukaisista lähimmäisistämme.280 

 

Mäkelä käyttää samaa argumenttia kuin puoluetoverinsa Aittoniemi usein: hän antaa 

ymmärtää, että Suomi ja suomalaiset kansanedustajat haluavat ”leikkiä rikasta miestä 

maailmalla” tai tehdä vaikutuksen kansainväliseen yhteisöön osallistumalla pakolaisti-

lanteen hoitoon enemmän kuin olisi varaakaan. Näin Mäkelä jättää huomiotta ne syyt 

ja jopa kansainväliset sopimukset, joiden nojalla pakolaisia ja turvapaikanhakijoita Suo-

meen otettiin, ja asemoi itsensä järjen ääneksi, jolle tällainen mahtailu ei ole tärkeää. 

Oman position esittäminen rationaalisena ja loogisena oli erityisesti SMP:n, mutta myös 

muiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa vastustavien puolueiden tyy-

pillistä retoriikkaa, jossa keskustelun vaihtoehdot pyritään häivyttämään esittämällä 
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oma argumentti loogisena ja faktuaalisena, siten kaventaen tilaa vastaväitteille ja kes-

kustelulle.  

 

Myös SMP:n edustaja Raimo Vistbacka vetosi puheenvuorossaan helmikuussa 1991 la-

maan ja taloudellisiin vaikeuksiin vaatiessaan muutoksia pakolaispolitiikkaan: 

 

Tulevien heikkojen talousvuosien aikana meillä ei enää ole varaa ottaa pel-

kästään täysihoidon tarjoamista varten tänne henkilöitä viettämään ai-

kaansa. Sen sijaan Suomen tulee pystyä ottamaan sellaisia pakolaisia, jotka 

tänne jotakin kautta tulevat ja pääsevät ja jotka haluavat tehdä ja pystyvät 

tekemään työtä ja tätä kautta hyödyttämään maamme kansantaloutta. 

Siihen meillä on itsenäisenä valtiona oltava oikeus ja mahdollisuus.281 

 

Vistbacka esittää, että aiemmin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita olisi otettu vastaan 

”täysihoidon tarjoamista varten”, mutta enää tällainen ei olisi mahdollista. Vistbackan 

mukaan jatkossa pakolaisia tulisi ottaa vastaan, jos he jotenkin onnistuisivat pääsemään 

Suomeen, ja silloinkin vain, jos heistä on hyötyä kansantaloudelle. Vistbacka ei tarkem-

min määrittele, miten pakolaisten tulisi Suomeen päästä, mutta hänen näkemyksensä 

vaikuttaa sulkevan pois kiintiöpakolaisten vastaanottamisen. Sen sijaan turvapaikanha-

kijat, jotka itsenäisesti saapuvat Suomeen, saattaisivat Vistbackan lausunnon mukaan 

olla halutumpia tulijoita. Hän vetoaa Suomen itsenäisyyteen ja esittää sen takaavan oi-

keuden valikoida pakolaiset taloudellisen hyödyn perusteella.  

 

Vistbacka esittää nykytilanteen ongelmallisena ja kestämättömänä – pakolaisia otetaan 

Suomessa vastaan vain, jotta heille voitaisiin tarjota täysihoito, ja syynä tähän toimin-

taan ovat poliittiset vallankäyttäjät, joiden toiminnan ja päätösten vuoksi tilanteeseen 

on päädytty. Vistbacka itse ja hänen aatetoverinsa kuitenkin pyrkivät lopettamaan tä-

män ja siten tuomaan järkeä tilanteeseen. Vistbacka asettaa itsensä puhumaan ratio-

naalisuuden positiosta, samalla implisiittisesti kiistäen poliittisten vastustajiensa ratio-

naalisuuden. Oppositiopoliitikkona ja muutoksen puolesta puhuvana Vistbacka pyrkii 
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esittämään nykytilanteen mahdollisimman kestämättömänä ja kielteisessä valossa.282 

Näin hänen ajamansa muutoksen tarve saadaan näyttämään välttämättömältä ja vasta-

puolen positio järjettömältä. 

 

Rahaan ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta koituviin kuluihin viitattiin myös 

pienemmässä mittakaavassa ja anekdootein. Aittoniemi kritisoi oleskeluluvan saaneiden 

ulkomaalaisten käytöstä puheenvuorossaan lokakuussa 1991: 

 

Tällä hetkellä, jos kuljette rautatieaseman ohi, siellä he maleksivat. Heillä 

on stereolaput korvilla ja jalka lyö niin pirusti rokkia siellä, kun kuunnel-

laan, eivätkä väistä, kun suomalainen kulkee ohi. Jos huuliharpun ottaa 

esiin, niin saattavat sen verran ällistyä, että katsovat, että tuo on vielä hul-

lumpi kuin päältä näyttää, ja turvallisuuden haku kehottaa heitä väistä-

mään. Menette kuka hyvänsä tuonne aseman seudulle, siellä nämä rakkaat 

ystävämme oleskeluluvan saaneet kuuntelevat rock'n rollia suomalaisten 

maksamista korvastereoista. Tämmöistä meininkiä on täällä Suomessa, 

kansainvälisessä hölmöjen paratiisissa.283 

 

Aittoniemi korosti toistuvasti puheenvuoroissaan turvapaikanhakijoiden ”maleksimista” 

ja suomalaisten hölmöyttä. Tällä kertaa Aittoniemi kohdistaa sanansa turvapaikkapro-

sessin jo läpikäyneisiin ja oleskeluluvan saaneisiin Suomeen tulijoihin. Hän ei ota kantaa 

siihen, ovatko tulijat ”oikeita pakolaisia”, sillä oleskeluluvan saaneina suojelun tarpeen 

ehdot ovat tulijoiden kohdalla täyttyneet. Sen sijaan hän esittää heidät toimettomina ja 

huvittelunhaluisina, ja pyrkii siten kyseenalaistamaan heidän moraalinsa. Lisäksi hän viit-

taa taloudelliseen dynamiikkaan esittämällä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhaki-

joiden ”kuuntelevan rock’n rollia suomalaisten maksamista korvastereoista”. Uuteen, 

kalliiseen teknologiaan, maleksimiseen ja piittaamattomaan ja epäkohteliaaseen käy-

tökseen vetoaminen on tavallisesti tyypillistä nuorison turmeltuneisuuden päivittelyä, 

mutta Aittoniemen puheenvuorossa nuorison paikalla ovat turvapaikkaprosessin kautta 

Suomeen saapuneet. Puheenvuoro pyrkii osoittamaan turvapaikan saaneiden viettävän 
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aikaa suomalaisten rahoilla, suomalaisia halveksuen. Tätä korostaa Aittoniemen mai-

ninta siitä, että oleskeluluvan saaneiden ”maleksiessa” suomalainen kulkee ohi; suoma-

laisella on määränpää, hän ei maleksi rautatieasemalla. Aittoniemi esittää tilanteen kuu-

lijoiden paheksuttavaksi: tunnollinen suomalainen kulkee ohi, ja oleskeluluvan saanut 

ulkomaalainen ei häpeämättömästi edes väistä. 

 

Pakolais- ja turvapaikanhakijapuheen kehystäminen talouden kautta oli tyypillistä argu-

mentointia heidän vastaanottoaan vastustaville poliitikoille. Huolellisesti luodun kriisi-

tietoisuuden aikana 284 talouskehyksen voi olettaa olleen erityisen hyväksytty ja toimiva 

tapa perustella politiikkaehdotuksia. Talouskehys mahdollisti puheen pakolaisista ja tur-

vapaikanhakijoista väistäen aiheen moraaliset ulottuvuudet ja esittäen sen vaihtoehdot-

tomuuden kautta, häivyttäen näkyvistä tilan vastaväitteille.285 

 

5.6 Suomalaisten rasismi ja kiristyvät asenteet poliitikkojen puheissa 
 

Rasismi esitettiin parlamentaarisessa pakolaispoliittisessa keskustelussa sekä kieltei-

senä, epätoivottavana ilmiönä että myönteisenä, suomalaisuuden ja suomalaisten puo-

lustamiseen liittyvänä määreenä. Silloinkin, kun rasismi esitettiin kielteisenä, ratkaisuksi 

esitettiin ulkomaalaisten määrän vähentämistä. Rasismista puhuttiin suurimmaksi 

osaksi vain rajoittavampaa pakolaispolitiikkaa vaatineiden edustajien puheenvuoroissa. 

 

SMP:n edustajat puhuivat rasismista selvästi muita useammin. Heidän tuodessaan asiaa 

esiin se useimmiten liittyi joko siihen, että Suomen ei pitäisi ottaa vastaan kaikkia maa-

han saapuvia turvapaikanhakijoita tai turvapaikanhakijat pitäisi saada pikaisesti pois 

maasta, jotta vältyttäisiin rasismin syntymiseltä, tai siihen, että edustajia itseään oli syy-

tetty rasismista. Toiseksi eniten rasismista puhuivat RKP:n edustajat, jotka puolestaan 

esittivät huolensa siitä, että asenteet kehittyvät rasistiseen suuntaan, ja peräänkuulut-

tivat poliitikkojen vastuuta asiasta esimerkin näyttäjinä. Puolueet siis sanoittivat ongel-

man samoin, mutta käsitykset ilmiöstä ja sen syistä erosivat toisistaan täysin.  

                                                           
284 Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat, 4/2001. 
http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm, viitattu 30.4.2016. 
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SMP:n retoriikassa rasismin lisääntyminenkin oli uhkakuva nimenomaan suomalaisille, 

joiden keskuudessa rasismi yleistyisi johtuen ulkomaalaisten kasvavasta määrästä. RKP 

sen sijaan piti rasismia uhkana sen kohteille eli Suomeen saapuville ulkomaalaisille, ja 

toissijaisesti myös yhteiskunnalliselle tasa-arvolle ja hyvinvoinnille. Puheenvuorojen 

suuren määrän avulla SMP:n edustajat pitivät yllä ja hallitsivat keskustelua rasismista ja 

onnistuivat tekemään sen omilla ehdoillaan. He kehystivät rasismin päinvastaiseksi to-

dellisesta tarkoituksestaan esittämällä, että siitä kärsivät ensisijaisesti muut kuin itse ra-

sismin kohteet.  

 

Rasismikeskustelussa SMP:n retorisena taktiikkana oli joko esittää rasismi kielteisenä il-

miönä, joka voidaan torjua pitämällä ulkomaalaisten määrä mahdollisimman pienenä, 

tai pyrkiä määrittelemään käsitteen sisältö kokonaan uudestaan. Jälkimmäiseen taktiik-

kaan kuuluu sekä poliittisen vastapuolen position kyseenalaistaminen esittämällä, että 

oma puolue on ainoa, jota suomalaisten tilanne todella kiinnostaa, että poliittisessa re-

toriikassa tyypillinen vastapuolen kritiikin torjuminen puheenvuorossa jo ennakkoon286 

esittämällä kielteinen leima myönteisenä. Puolueen edustajat ottivat esiin jo saamansa 

tai mahdollisen puheenvuorosta seuraavan rasismikritiikin ja pyrkivät kääntämään sen 

osoittamaan, että heidän poliittiset vastustajansa olivat väärässä tai ajoivat moraali-

tonta politiikkaa.  

 

Huolensa kansalaisten asenteista pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan ilmaisivat 

myös muut puolueet, mutta tällöin edustajat eivät usein suoraan nimenneet ongelmaksi 

rasismia, vaan puhuivat yleensä kielteisistä ja kiristyvistä asenteista. Suomalaisten asen-

teisiin viittasivat eniten vasemmistoliiton edustajat. Useimmin asenteisiin viittasivat ne 

puhujat, jotka puheenvuoroissaan suhtautuivat pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 

myönteisesti. Viitatessaan asenteisiin kielteisissä puheenvuoroissa edustajat usein esit-

tivät kielteiset asenteet seurauksena esimerkiksi siitä, että suomalaiset oli heidän mu-

kaansa unohdettu, tai pakolaiset ja turvapaikanhakijat saivat liian hyvää kohtelua Suo-

messa. Kaikkein useimmin asenteisiin viittasi kielteisissä puheenvuoroissa SMP: vain 
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kolme 16 kielteisestä puheenvuorosta, joissa viitattiin asenteisiin, oli muiden kuin SMP:n 

edustajien pitämiä.  

 

Usein itseensä kohdistuneista rasismisyytöksistä maininneet edustajat pyrkivät kääntä-

mään asian puheenvuoroissaan positiiviseksi asiaksi, eräänlaiseksi merkiksi siitä, että he 

puolustavat suomalaisia ja suomalaisten asiaa. Esimerkiksi Tina Mäkelä vaadittuaan ki-

ristyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja kutsuttuaan 95-97 prosenttia tur-

vapaikanhakijoista “pakolaisturisteiksi” joulukuussa 1990 otti esiin rasismisyytökset:  

 

”Emme suinkaan häpeä sitä, että meitä on haukuttu ja edelleenkin var-

masti haukutaan rasisteiksi harjoittaessamme pelkästään maamme asuk-

kaiden etujen mukaista ulkomaalaispolitiikkaa, vaan päinvastoin olemme 

siitä ylpeitä.”287  

 

Mäkelä pyrkii kääntämään rasismin kielteisestä käsitteestä myönteiseksi. Pakolaiskes-

kustelussa hyvin harvassa puheenvuorossa SMP:n poliittiset vastustajat kuitenkaan kut-

suivat SMP:n edustajia rasisteiksi – SMP:n edustajat ottivat itse aktiivisesti ja toistuvasti 

rasismisyytökset puheeksi. 

 

Keskustelussa rasismista päädyttiin usein käyttämään käsitteitä sekaisin: osa edustajista 

puhui nimenomaan turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, osa laajensi keskustelun kos-

kemaan kaikkia Suomeen saapuvia ulkomaalaisia. Rasististen asenteiden ja muukalais-

vihamielisyyden lisääntymisestä Suomessakin oltiin huolissaan, mutta ne, jotka halusi-

vat rajoittaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa, eivät monesti puheen-

vuoroissaan pitäneet varsinaisena ongelmana itse rasismia, vaan esittivät sen ikään kuin 

luonnollisesti aiheutuvan siitä, että Suomeen saapui ulkomaalaisia. He esittivät rasismin 

ja muukalaisvihan ongelmana, joka tulisi oikeanlaisella politiikalla välttää, mutta itse on-

gelmallisia asenteita ei tuomittu. Paradoksaalisesti siis puheissa toivottiin loppua viha-

mielisille asenteille ulkomaalaisia kohtaan, mutta ratkaisuksi esitettiin sitä, että ulko-

maalaisten pääsyä maahan tulisi rajoittaa merkittävästi.  
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Vuoden 1993 ulkomaalaislakikeskustelussa puheenvuoroja, joissa vaadittiin pakolaisten 

ja turvapaikanhakijoiden ja yleensäkin ulkomaalaisten määrän rajoittamista, perusteltiin 

usein Saksan tilanteella. Saksan tilanne 1990-luvun alkupuoliskolla olikin huolestuttava: 

vuosien 1990 ja 1992 välillä ulkomaalaisiin kohdistuvien hyökkäysten määrä kasvoi 800 

prosenttia. Saksan rasistiset väkivaltaisuudet nousivat kansainvälisessä mediassa jatku-

vasti esiin.288 Myös Suomessa Saksan uusnatsiliikkeen tekemistä murhista ja tuhopol-

toista uutisoitiin toistuvasti.289  

 

Edustajien puheissa rasismin ja muukalaisvihamielisyyden uhka Suomessakin nousi pu-

heisiin usein. Saksan väkivaltaisuuksista puhuivat niin sallivan kuin rajoittavan pakolais-

politiikan puolestapuhujat, mutta useammin siihen viittasivat turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten vastaanottoon kielteisesti suhtautuvat edustajat. Saksan äärioikeiston teke-

mät polttopulloiskut nostettiin heidän puheissaan esimerkiksi huolestuttavasta kehityk-

sestä, joka olisi mahdollista Suomessakin, jos pakolaisia ja turvapaikanhakijoita otettai-

siin vastaan liikaa. Vastuuta levottomuuksista ja väkivallasta ei siis asetettu sen tekijöi-

den, uusnatsien ja äärioikeistolaisten, hartioille, vaan tilanteen syyksi esitettiin pakolais-

ten ja turvapaikanhakijoiden saapuminen maahan. Näin väkivallan uhrit esitetään syyl-

lisiksi heille tehtyyn väkivaltaan, ja väkivallantekijöiden vastuu toiminnastaan häivyte-

tään. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa puoltavien puolueiden ja polii-

tikkojen esitetään kuitenkin olevan viime kädessä syyllisiä rasismin ja rasistisen väkival-

lan lisääntymiseen sillä logiikalla, että jos maahan ei olisi päästetty yhtäkään ulkomaa-

laista, rasismia ei olisi.  

 

Samankaltaista retoriikkaa rasismin syistä käytti ranskalaisen poliittisen retoriikan tut-

kija Simone Bonnafousin mukaan äärioikeistolaisen Front National -puolueen ehdokas 

Jean-Marie Le Pen Ranskan vuoden 1995 presidentinvaaleja edeltäneessä kampanjas-

saan.290 Le Penin, kuten Aittoniemenkin, mukaan ulkomaalaisten saapuminen maahan 

                                                           
288 Fullerton, Maryellen: Germany for Germans. Xenophobia and racist violence in Germany. Human 
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289 Esim. HS 24.11.1992, Saksan väkivalta kiihtyy. HS 6.5.1991, Saksan natseille uusi johtaja. HS 
2.12.1992: Möllnin murhapolton sytyttäjät tunnustivat.  
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itsessään synnytti rasismia ja muukalaisvihamielisyyttä, joka sitten johti väkivaltaan. 

Näin molemmat puhujat vapauttivat itsensä vastuusta ja vierittävät syyn hallitsevien po-

liittisten vallanpitäjien vastuulle. Tämä vastuun siirtäminen sisältää myös oman aseman 

valheellisen positioimisen hallitsevan eliitin ulkopuolelle ja sen haastajaksi, ja esiintymi-

sen ongelmien korjaajana ja jonkinlaisena järjen äänenä. Bonnafousin mukaan tapahtu-

mien ja tosiasioiden uudelleentulkitseminen ja -kuvaileminen on äärioikeiston ja rasis-

tisten poliittisten liikkeiden yleinen tapa esittää asiat itselleen edullisesti ja esiintyä syyt-

töminä rasismiin ja väkivaltaan. Samalla metodilla pyritään myös esittämään rasistisen 

väkivallan tekijät viattomina olosuhteiden uhreina.291 Vastaavasti Aittoniemi puolusti ul-

komaalaislain kiristyksiä viitaten Saksan tilanteeseen kesäkuussa 1993 näin: 

 

Ei tällaista pesää ja noidankattilaa saa synnyttää, vaan se täytyy estää etu-

käteen esimerkiksi Suomessakin. Meillä on joka tapauksessa huoli siitä, 

että meidän kansalaisemme saavat elää rauhassa ja myöskään niihin ulko-

maalaisiin, joita meillä on, ei kohdisteta väkivaltaa meidän puoleltamme, 

meidän tunteemme eivät lähde kuohahtelemaan sillä tavalla kuin Saksassa 

tänä päivänä.292 

 

Aittoniemi samaistaa itsensä ja “meidät suomalaiset” saksalaisiin, joiden ”tunteet kuo-

hahtelevat” esimerkiksi murhapolttojen muodossa. Samassa puheenvuorossa Aitto-

niemi puhuu Saksasta ”maanpäällisenä helvettinä”. Aittoniemi asemoi itsensä ”meillä 

olevien ulkomaalaisten” huolestuneeksi suojelijaksi, mutta vaatii samalla ulkomaalais-

ten vastaanoton lopettamista. Hän perustelee kantaansa turvapaikkapolitiikan kiristä-

misen puolesta maalailemalla kielteisen skenaarion, joka voidaan välttää, jos noudate-

taan hänen politiikkaehdotuksiaan. Aittoniemi toivoo muutosta nykytilaan, joten hän 

poliittiselle retoriikalle tyypilliseen tapaan korostaa vallitsevan tilanteen johtavan kiel-

teisiin, kestämättömiin seurauksiin, jos muutoksiin ei ryhdytä. 293 Samalla hän tekee ja-

koa meihin ja muihin – meillä olevat ulkomaalaiset eivät kuulu meihin, vaan ovat ulko-

puolisia keskuudessamme. Ulkopuolisuus ja Aittoniemen lausuntoon itsestään selvänä 
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sisältyvä erilaisuus näyttäytyvät ominaisuuksina, joista luonnollisesti seuraa väkivallan 

mahdollisuus. Aittoniemi haluaa ensisijaisesti suojella suomalaisia yhteiskuntarauhan 

järkkymiseltä ja väkivaltaan ajautumiselta, ja vasta toissijaisesti myös ulkomaalaisia hei-

hin kohdistuvalta väkivallalta. Näin hän luonnollistaa väkivallan ja muukalaisvihan ja häi-

vyttää väkivallantekijän vastuun näkyvistä. 

 

Vaikka SMP:tä ei 1990-luvun alun Suomessa voi sanoa äärioikeistolaiseksi puolueeksi, 

vaan se oli pikemminkin populistinen, hyvinvointisovinistinen ja muukalaisvihamielinen, 

puolueen edustajat joka tapauksessa käyttivät samoja retorisia taktiikoita ja keinoja ke-

hystää vaatimuksensa hyväksyttäviksi kuin eurooppalaiset äärioikeistolaiset liikkeet sa-

maan aikaan. Äärioikeiston retorisena taktiikkana on usein pyrkiä syyttämään yhteiskun-

nallisista epäkohdista maahanmuuttoa ilmiönä, ei suoraan maahanmuuttajia. Näin pu-

hujat onnistuvat välttelemään rasismi- ja muukalaisvihasyytöksiä.294   

 

Aittoniemi käytti hyvin erilaisia retorisia keinoja puheenvuorosta riippuen ja esitti 

useissa puheenvuoroissaan myös suoran rasistisiakin arvioita pakolaisista ja turvapai-

kanhakijoista. Hän esitti muun muassa, että suomalaisten ja turvapaikanhakijoiden vä-

lillä olisi perustavanlaatuinen ero kunnollisuudessa ja työhalukkuudessa, ja esitti soma-

lialaiset turvapaikanhakijat muun muassa ”ylisyöneinä” ja ”elintasopakolaisina”, joita ei 

erota toisistaan, koska ”he kaikki ovat vähän samannäköisiä”295. Aittoniemi kuitenkin 

käytti monissa puheenvuoroissaan myös samantyylistä retorista uudelleenkuvailua kuin 

mistä Bonnafous puhuu, ja esitti rasismin ikään kuin kunniakkaana leimana, joka kertoi 

hänen työstään suomalaisten puolustajana. Bonnafousin mukaan retoriikassa pyritään 

kääntämään asetelma niin, että rasismista syytetty pääsee itse syyttämään muita sa-

masta aiheesta.296 Aittoniemi antoi ymmärtää rasismin johtuvan liian sallivasta pakolais-

politikasta ja siten olevan muiden, Aittoniemen kansasta irrallisiksi ja eliittiin kuuluviksi 

asemoimien poliitikkojen syytä. Samalla hän syytti poliittista vastapuolta hölmöyden li-

säksi piittaamattomuudesta suomalaisia köyhiä kohtaan. Aittoniemen pyrkimykset 

kääntää rasismi myönteiseksi toiminnaksi ovat samaa määritelmien kamppailua, mutta 
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astetta näkyvämpää; siinä rasismi ei enää näyttäydy ei-toivottavana ilmiönä, jolla perus-

tella ulkomaalaisvastaista politiikkaa, vaan Aittoniemi ja muut SMP:n edustajat pyrkivät 

suoraan määrittelemään sanan merkityksen kokonaan uudestaan. Pyrkimyksenä on 

poistaa sanasta kielteiset mielleyhtymät ja suunnata merkitys kokonaan uudelleen niin, 

että sisältö liittyykin siihen, miten ”rasisti” kohtelee suomalaisia ja miten muut poliitikot 

kohtelevat ”rasistia”. 

 

Asenteiden kiristymisestä olivat huolissaan esimerkiksi kristillisen liiton Vesa Laukkanen: 

”Pakolaisvihan mahdollisuus ja sen torjumisen välttämättömyys ilmenee varsin konk-

reettisesti jo nyt esimerkiksi Saksan Liittotasavallassa.”297 ja RKP:n Håkan Nordman: ”Po-

liitikkojen, kansanedustajien ja ministereiden, siis myös meidän, tulee olla etujoukossa 

asenteiden muokkaamiseksi myönteisemmiksi pakolaisiin ja yleensä ulkomaalaisiin. 

Meidän tulee tehdä pesäero muukalaisvihamielisyyteen ja rasismiin.”298 Laukkanen ja 

Nordman näkevät ongelmana itse pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden olemassaolon 

sijaan sen, miten jotkin tahot pyrkivät luomaan ja vahvistamaan kielteisiä asenteita heitä 

kohtaan. He vaativat puheenvuoroissaan asenteisiin vaikuttamista ja perusteellista kes-

kustelua aiheesta. Jälleen hyvin erilaisia poliittisia tavoitteita ajavat poliitikot vetoavat 

perusteluissaan samaan ongelmaan tai arvoon.  

 

Kielteisesti aiheeseen suhtautuvat edustajat eivät viitanneet poliittisen puheen vaiku-

tuksiin, vaan heidän puheessaan esiintyvät uhkakuvat ja kielteiset seuraukset olivat 

konkreettisempia ja suorempia. Heidän puheissaan rasismi ja muukalaisvihamielisyys 

liittyivät johonkin konkreettiseen tilanteeseen; ajatuksena oli, että maahanmuutosta 

seurasi rasismia ja rasistista väkivaltaa. Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista myöntei-

seen sävyyn puhuneet edustajat käyttivät sekä uhkakuvina että politiikan perusteluina 

abstraktimpia asioita, kuten empatiaa ja vastuuta, ja he viittasivat useammin laajem-

paan kansainvälis-poliittiseen tilanteeseen taustoittaakseen puhettaan. Heidän puheen-

vuoroissaan rasismi ja muukalaisvihamielisyys liitettiin yleensä yhteiskunnallisen keskus-

telun sävyihin ja poliitikkojen käyttämään kieleen, ei suoriin, maahanmuuttajien mää-
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rään liittyviin ja väkivaltaa luonnollistaviin syy-seuraussuhteisiin. Jos ongelmalle kuiten-

kin esitettiin konkreettisempi syy, se oli usein rasistista mielialaa lietsovien mielipidevai-

kuttajien käytös. 

 

Kristillisen liiton edustaja Vesa Laukkanen otti puheenvuorossaan jälleen kantaa rasis-

miin ja kielteisten asenteiden lisääntymiseen pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan 

marraskuussa 1991: 

 

Laajoihin pakolaisvirtoihin liittyy  suurena uhkana pakolaisviha.  Suomalai-

nen ilmapiiri on osoittautunut jo  muutaman tuhannen pakolaisen vastaan-

ottamisen jälkeen varsin ahdasmieliseksi ja  itsekkääksi.  Tämä on tosin  

osittain johtunut kyvyttömyydestä  hallita  konkreettisia pakolaisjärjeste-

lyjä.  Epäkohtana on  ollut  mm. se,  että pakolaiset ovat asuneet varsin 

pitkiäkin aikoja hotelleissa. Ihmisen kyky epäitsekkyyteen ei perustu luon-

taisiin avuihin vaan sisäistettyyn velvollisuuteen rakastaa lähimmäistään - 

ja siten myös pakolaista- niin kuin itseään. Tässä suhteessa hallituksella on 

suuri vastuu asenteiden muokkauksessa.  Nopeaa asennemuutosta ei 

voida edes toivoa, mutta hallituksen tulisi perustella vastuullisen pakolais-

politiikan välttämättömyys niin vakuuttavasti, että pakolaisvastaisuudelle 

ei jää kasvualaa.  Jos hallitus ei  näin  tee,  ovat vaarana  laajat kansalaiseri-

mielisyydet, koska aina löytyy niitä, jotka ovat valmiita käyttämään hyväk-

seen mahdollisuutta kiihottaa kansalaisia pakolaisvihaan vastoin valtion 

yleistä pakolaispolitiikkaa.299 

 

Laukkasen mukaan vastuu tilanteesta on hallituksella: pakolaisten Suomeen saapumisen 

käytännön järjestelyjen sujuvoittamisen lisäksi Laukkanen edellyttää hallitukselta toimi-

vaa tiedottamista pakolaisasioista kansalaisille. Laukkanen esittää uhkakuvana vakavat 

kansalaiserimielisyydet, jos pakolaispolitiikkaa ei pystytä uskottavasti perustelemaan 

kansalaisille. Laukkasen politiikan perusteluna ovat konkreettiset kielteiset seuraukset, 

                                                           
299 PTK 84/91, 2660 
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jos politiikka jatkuu entisenlaisena. Hän pyrkii osoittamaan, että hänen ajamansa poli-

tiikka on keino välttää uhkakuvat, jotka muuten toteutuisivat. Konkreettisella uhkaku-

valla pyritään usein vetoamaan liikkuviin äänestäjiin.300 Samalla Laukkanen kuitenkin ke-

hystää aiheen empatian ja lähimmäisenrakkauden kautta. Arvokehyksen avulla voidaan 

vedota sekä puolueen ydinkannattajajoukkoon että mahdollisiin tuleviin äänestäjiin.301 

Ongelmana hän esittää sekä huonot käytännön järjestelyt että jotkin tarkemmin mää-

rittelemättömät tahot, jotka ovat valmiita käyttämään tilannetta hyväkseen lietsoak-

seen vihaa – uhkana ovat abstraktin kiristyvien asenteiden uhkakuvan lisäksi tietyt ihmi-

set, jotka toimivat väärin ja huonosti. Määritelmällisesti Laukkanen itse on tämän joukon 

ulkopuolella: puheenvuorossaan hän osoittaa, että hänen omat ratkaisunsa tilantee-

seen ovat toimivampia ja oikeampia. Laukkanen tavoittelee mahdollisimman laajaa ylei-

sön hyväksyntää puheenvuorolleen vedotessaan sekä arvoihin että konkretiaan.302 

 

Vasemmistoliiton Jarmo Wahlström puolestaan esitti puheenvuorossaan syyskuussa 

1990 rasismin lisääntyvän, kun suomalaisten elintasoa ja etuuksia heikennetään. Hänen 

näkemyksensä siis taustaoletuksiltaan muistuttaa SMP:n edustajien näkemystä siitä, 

että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ja leikkaaminen suo-

malaisten toimeentulosta lisäisivät kielteisiä asenteita, mutta ratkaisukeinot ovat toiset: 

 

Jos kehitys Suomessa noudattaa suurin piirtein samoja latuja kuin niissä 

maissa, joissa vierastyövoima ja pakolaisten määrä on huomattavasti suu-

rempi kuin meillä, uhkaavat rasismi ja muukalaisviha kasvaa myös Suo-

messa työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä. Jos näitä ilmiöitä vastaan ha-

lutaan toimia tehokkaasti, se edellyttää oikeudenmukaista ja tasa-arvoa 

lisäävää sosiaalipolitiikkaa. Kääntäen: jättämällä perusturvan kehittämi-

sen ja asuntopolitiikan ongelmat nyt Suomessa hoitamatta hallitus luo 

maaperää rasististen ja muukalaisvihamielisten asenteiden ja ilmiöiden 

kasvulle lähivuosina, merkit ovat jo ilmassa.303 

                                                           
300 Jerit ym. 2009, 107. 
301 Jerit ym. 2009, 105–106. 
302 Jerit ym. 2009, 100–104. 
303 PTK 3/90, 3097. 
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Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän rajoittamisen sijaan Wahlström esittää rat-

kaisuksi parempaa huolehtimista pienituloisista. Toisin kuin SMP:n edustajat, Wahl-

ström ei aseta näitä ryhmiä vastakkain, vaan kritisoi hallituksen talouspolitiikkaa oikeu-

denmukaisuuden puutteesta. Myös SMP:n edustajien puheenvuoroissa esiintyy sama 

huoli suomalaisten toimeentulon heikkenemisestä, mutta syy ongelmaan nähdään eri 

tavalla: SMP:n edustajat pitävät ongelman syynä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanottoa itsessään, kun taas Wahlströmin mukaan perimmäinen ongelma on halli-

tuksen talouspolitiikka. Vasemmistoliitto ja SMP eroavatkin pakolaisaiheen kohdalla eri-

tyisesti kannoissaan hyvinvointisovinismiin ja hyvinvointivaltion vastuuseen myös 

muista kuin kansalaisistaan. Kun SMP:n edustajat esittävät hyvinvointipalvelujen kuulu-

van vain kansallisen yhteisön jäsenille ja muut ulkopuolisina, joilla ei ole oikeutusta tu-

keen tai sosiaaliturvaan, vasemmistoliiton näkökanta asiaan on universalistinen ja ulos-

sulkemista vastustava. Vasemmistoliiton edustajat esittävät pakolaiset ja turvapaikan-

hakijat yhteiskunnan ryhmänä muiden joukossa ja työväen ja työttömien tavoin avun 

tarpeessa.  

 

Aittoniemi otti joulukuussa 1990 vuoden 1991 tulo- ja menoarvion käsittelyssä esiin tur-

vapaikanhakijat ja siirtyi saman tien jälleen saamiinsa rasismisyytöksiin: 

 

Minut on tehty polttopullon heittelijäksi, rikolliseksi, rasistiksi, fasistiksi. 

Tänä päivänä en enää kuule niitä sanoja sillä tavalla, ja se on ihan oikein. 

Ja muutkin eduskuntapuolueet ovat ottaneet kantaa, mm. vaalitappion 

alla kansallinen kokoomus on ottanut nyt rasistin leiman, mikäli se julkilau-

suma on mennyt julkisuuteen, minkä sain hiljattain taskuuni, jossa te tu-

litte samoille kannoille kuin esimerkiksi allekirjoittanut on ollut. Se on aivan 

oikein. Tervetuloa rasistien leiriin, jos nyt tällä  tavoin voidaan sanoa. 

Mutta me emme ole rasisteja,  vaan järkeviä.304 

 

                                                           
304 PTK 5/90, 5445. 
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Jälleen Aittoniemi pyrkii esittämään itse esiin ottamansa rasismisyytökset positiivisena 

merkkinä politiikkansa oikeellisuudesta. Hän esittää puheenvuorossaan kokoomuksen 

kaltaisenaan rasismisyytösten uhrina, joka tosin on herännyt oikeanlaiseen pakolaispo-

litiikkaan vasta SMP:n jälkeen ja perässä. Aittoniemi asemoi itsensä kokoomuksen 

kanssa samaan aatteelliseen ja poliittiseen leiriin, jota ymmärtämättömät muiden puo-

lueiden edustajat hänen mukaansa pitävät rasistisena. SMP:n jälkeen juuri kokoomus 

esittikin kaikkein useimmin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kielteisesti suhtautuvia 

puheenvuoroja. Aittoniemi pyrkii esittämään SMP:n ja itsensä vastavirtaan kulkevina, 

ainoina oikeassa olevina kansan ihmisinä, joiden politiikkaa liian liberaalit, ”kansainväli-

set hölmöt” muut poliitikot vastustivat, mutta jonka linjan aika osoittaisi oikeaksi ja jo-

hon muut puolueet aikanaan yhtyisivät. Näin Aittoniemi voi sekä korostaa puolueensa 

moraalin ja rationaalisuuden ylivertaisuutta, että samalla asemoida SMP:n ajamaan yh-

teistä asiaa kokoomuksen kanssa. Koska kokoomus oli SMP:ta vanhempi, vakaampi ja 

suurempi puolue, oli sen pakolais- ja turvapaikanhakijavastainen puhe vaikuttavampaa 

kuin pienemmän ja kannatuslukujensa kanssa kamppailevan SMP:n.305 Aittoniemi mää-

rittelee ”rasistien leirin” järkeväksi ja rationaaliseksi, ja samalla ne, jotka eivät ole tai ole 

tulleet kutsutuiksi rasisteiksi, ei-rationaalisiksi. 

 

Äärioikeiston retorisena strategiana voidaan ajatella olevan oman poliittisen valtansa 

turvaamisen ohella sen muuttaminen, mitä ja miten on mahdollista ajatella ja puhua 

julkisuudessa. Tätä muutosta he pyrkivät saamaan aikaan hivuttamalla mahdollisen ja 

mahdottoman puheen rajoja pikkuhiljaa haluamaansa suuntaan.306 Aittoniemen ehdo-

tusten esimerkiksi pakkotyöleireistä turvapaikanhakijoille voi ajatella olevan juuri mah-

dollisen rajan venyttämistä poliittisessa retoriikassa – tunnustelua siitä, mitä seurauksia 

tällaisilla lausunnoilla on.  

 

                                                           
305 Bohman 2014, 21. 
306 Bonnafous 1998, 110. 
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5.7 Epäilykset järjestöjen tai asiantuntijoiden korruptiosta 

 
Keskustelussa nousi toistuvasti esiin epäilyksiä, vihjauksia ja syytöksiä Suomen Punaisen 

Ristin (SPR), pakolaisten ihmisoikeuksia valvovien järjestöjen ja pakolaishallinnon virka-

miesten korruptiosta ja oman edun tavoittelusta pakolaisasian avulla. Asian nostivat 

esiin poikkeuksetta sellaiset edustajat, jotka puhuivat pakolaisista ja turvapaikanhaki-

joista pääosin kielteisesti.  

 

SPR perusti Suomeen 1990-luvun alussa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia, 

joiden palveluista valtio maksoi järjestölle korvauksen. Järjestely johtui siitä, että valtio 

ei kyennyt reagoimaan turvapaikanhakijoiden määrien nopeaan kasvuun riittävän nope-

asti. SPR:n toimintaan suhtauduttiin tuolloin joidenkin kansanedustajien toimesta hyvin 

epäluuloisesti. SMP:n Sulo Aittoniemi ja jotkut hänen puoluetovereistaan esittivät epäi-

lyksiä ja vihjauksia SPR:n oman edun tavoittelusta ja jopa ”turvapaikkabisneksestä”.  

 

Minkään muun puolueen kuin SMP:n edustajat eivät puhuneet ”turvapaikkabisnek-

sestä”. SMP:n edustajat sen sijaan ottivat aiheen esiin kaikkiaan 13 eri puheenvuorossa. 

He esittivät, että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen oli tarkoi-

tuksellisesti järjestettyä ja esimerkiksi SPR:n omaa rahallista hyötymistään varten puu-

haamaa. Tällä puheellaan he pyrkivät kehystämään Suomen pakolais- ja turvapaikanha-

kijatilanteen moraalittoman ja valheellisen liiketoiminnan välineeksi. Näin kyse ei SMP:n 

retoriikan mukaan ollutkaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytän-

nön järjestelyistä, vaan itsekkäästä ja rahanahneesta toiminnasta, josta joutuivat mak-

samaan suomalaiset veronmaksajat. Pakolaistilanteen kehystäminen kansainväliseksi 

salaliitoksi oli SMP:n populistisen ja eliittivastaisen retoriikan mukaista; poliittisen eliitin 

ja kansainvälisen järjestön toiminnan leimaaminen suomalaisten etujen vastaiseksi oli 

keino osoittaa poliittisten vastustajien moraalittomuutta. Puhuessaan ”turvapaikkabis-

neksestä” SMP:n edustajat pyrkivät esittämään vallitsevan tilanteen ongelmallisena ja 

kestämättömänä perustellakseen tavoittelemiaan poliittisia muutoksia. He pyrkivät 

myös osoittamaan, miten ”turvapaikkabisneksen” jatkuminen houkuttelisi entistä suu-
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rempia määriä turvapaikanhakijoita Suomeen. Kuten usein pakolaispoliittisessa keskus-

telussa, SMP:n edustajat pyrkivät vakuuttamaan kuulijat uhkakuvien ja kielteisten tun-

teiden avulla. 307  

 

Aittoniemi esitti joulukuussa 1990 keskustelussa ulkomaalaislain uudistamisesta ja ra-

jalta käännyttämisestä väitteen, että ”jotkut piirit” tekevät bisnestä turvapaikoilla. Voi-

daan olettaa, että viittauksen kohteena on muiden muassa SPR, sillä muissa vastaavissa 

lausunnoissaan hän mainitsi juuri kyseisen järjestön. Aittoniemen tulkinta tämän väite-

tyn liiketoiminnan syistä suuntautua juuri Suomeen on se, että muun muassa häntä it-

seään on poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa kutsuttu rasistiksi. Aittoniemi 

tulkitsee keskustelun, jossa rasismi tuomitaan ja joka hänen mukaansa on ”ankaraa”, 

sekä yhteiskunnan, jossa poliittiset puolueet suhtautuvat pakolaisten ja turvapaikanha-

kijoiden vastaanottamiseen myönteisesti, kutsuksi harjoittaa bisnestä tuomalla turva-

paikanhakijoita Suomeen: 

 

Minulla on ajatus siitä, minkä vuoksi nykyiset ongelmat ovat olemassa. Väi-

tetään ja on todennäköistäkin, että esimerkiksi somalipakolaisten Suo-

meen tuominen on tietynlaista bisnestä, jota jotkut piirit harrastavat. Toi-

saalta somalipakolaiset ja monet muut ja turvapaikanhakijat, jotka on jo 

hylätty jossakin muussa maassa tai ovat kulkeneet jonkin muun maan 

kautta, tulevat juuri Suomeen. Se saattaa johtua siitä, että pakolaiskeskus-

telu on ollut ankaraa, missä allekirjoittaneestakin on tehty tietysti rasisti ja 

jopa annettu syy Tampereen polttopullotapahtumista. Eräät tietyt puolu-

eet ja puoluejohtajat ovat käyttäneet varsin ankaraa ja rankkaa kieltä esi-

merkiksi allekirjoittanutta kohtaan, joka on uskaltanut omia mielipiteitään 

tuoda esille, jopa tehty syylliseksi polttopulloihin jne. Tämä on varmasti 

kaikunut jollakin tavalla ikään kuin kutsuna tiettyihin piireihin bisneksen 

tekemisestä ja näin edelleen, koska valtakunnan johtavat puolueet ja hei-

dän edustajansa ovat ottaneet kovin positiivisen kannan tänne tuleviin 

nähden. Tämä on ollut tietyllä tavalla kuin kirjaamaton kutsu.308 

                                                           
307 Jerit ym. 2009, 107. 
308 PTK 5/90, 5091. 
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Aittoniemi epäili, että ”Suomen Punainen Risti saa kulujensa korvaamiseksi ainakin 10 

prosenttia pakolaishuollon eräistä määrärahoista. Julkisuuteen tulleiden tietojen mu-

kaan mainittu yhteisö pyrkii aktivoimaan ja ohjaamaan pakolaisvirtoja Suomeen mah-

dollisesti tulojensa lisäämiseksi.”309 Aittoniemi viittaa syytöksissään kuulopuheisiin käyt-

täen sanoja kuten ”väitetään” ja ”julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan”. Näin hän jät-

tää lopullisen vastuun väitteiden todenperäisyyden arvioinnista kuulijalle ja voi itse 

esiintyä ainoastaan suorapuheisena viestintuojana. 

 

Muiden puolueiden edustajat ja erityisesti ministerit vastasivat Aittoniemen epäilyksiin 

erittelemällä, mistä Punaisen ristin vastaanottokeskuksiin liittyvät tulot ja menot koos-

tuivat. Aittoniemi suhtautui selvennyksiin epäillen ja vastasi kierrellen:  

 

Täytyy sanoa, että aivan yksityiskohtaisesti ei selvinnyt, oliko kysymyksessä 

Suomen Punaisen Ristin edustaja vai ei. Mutta Kansainvälisellä Punaisella 

Ristillä on kaiken lisäksi suomalainen johtaja muistamani mukaan, jolloin 

tiettyjä liitoksia voi olla.310  

 

Myöhemmin jatkaessaan samasta aiheesta Aittoniemi piti edelleen kiinni siitä, että Pu-

naisen Ristin toiminnassa oli jotain epäilyttävää, vaikka ei perustellutkaan väitettään: 

”Kun Punainen Risti toisaalta saa rahaa tietyn summan tästä toiminnastaan, jossa on 

epäilyttäviä piirteitä esiintynyt … ”.311 Aittoniemen taktiikkana vaikuttaa usein olleen 

aloittaa syytöksensä asettamalla itsensä näennäisesti syytettävän tahon puolelle ja esit-

tämällä, että syytöksen esittäminen oli hänelle valitettavaa. Näin hän saattoi asemoida 

itsensä ikään kuin puolueettomaksi havainnoijaksi. Tätä kutsutaan diskurssianalyysissa 

väitteen etäännyttämiseksi omista intresseistä:312  

 

                                                           
309 PTK 71/91, 2266. 
310 PTK 71/91, 2266. 
311 PTK 71/91, 2267. 
312 Jokinen 2016. 
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Tilanne on se, että minä arvostan Suomen Punaisen Ristin toimintaa ja 

yleensä Punaisen Ristin toimintaa, mutta ei mihinkään voi uskoa satapro-

senttisesti. Eräässä maassa oli rovasti, joka oli tehnyt kymmenen murhaa 

eläessään ja puhui papin äänellä kuitenkin myös kirkon pöntöstä. Näistä 

asioista täytyy saada puhua.313 

 

Aittoniemi palasi samaan aiheeseen kesäkuussa 1992 keskustelussa arpajaisverosta. 

Hän pyrki viemään keskustelun, joka alun perin liittyi aivan muuhun, pakolaisiin tai tur-

vapaikanhakijoihin ja heihin liittyviin salaliittoteorioihin Punaisen Ristin toiminnasta:  

 

Minä en halua Punaisen Ristin arvoa mitenkään alentaa, sehän on jonkin-

lainen tabu, jota ei saisi missään tapauksessa loukata. Mutta ei tämä maa-

ilma niin ihmeellinen ole, ettei täällä uusia asioita voisi ottaa esiin. Väitän, 

että Punainen Risti tekee bisnestä pakolaissysteemillä.314  

 

Aittoniemi pyrkii jälleen etäännyttämään väitteensä omista intresseistään huomautta-

malla, ettei halua alentaa järjestön arvoa. Aittoniemi esittää itsensä vastahakoisena ker-

tomaan kielteisen kantansa ja pyrkii siten retoriikallaan häivyttämään epäilyksiä omista 

intresseistään ja sidoksistaan asiaan liittyen. Näin puhujan pyyteettömyys ja väitteen 

faktanomaisuus ja uskottavuus korostuvat.315 Tässä puheenvuorossaan Aittoniemi kui-

tenkin etäännytettyään väitteen intresseistään ja perusteltuaan, miksi ottaa aiheen pu-

heeksi ottaa aktiivisen roolin ja esittää väitteen omanaan, ei ainoastaan kuulopuheena 

tai muualta saatuna tietona.  

 

Myös Aittoniemen puoluetoveri Pentti Kettunen otti esiin epäilyksensä ”turvapaikkabis-

neksestä” puheenvuorossaan helmikuussa 1991: 

 

Kun on väitetty, että Moskovassa on mafia, joka hyötyy somalien välittä-

misestä tänne, niin valitettavasti on syntynyt ainakin minulle sellainen 
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314 PTK 84/92, 2518. 
315 Jokinen 2016. 
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kuva ja epäilys, onko Suomessakin ryhmä, joka hyötyy näistä asioista.  Mi-

nusta tuntuu, että on jo syntynyt näiden asioiden ympärille sellainen vir-

kamiesten ja myöskin osittain juristien joukko, joka hyötyy taloudellisesti 

siitä, kuta enemmän tänne somaleja ja yleensä turvapaikanhakijoita saa-

daan.316 

 

Kettunen oli samassa puheenvuorossaan juuri puhunut Suomen Punaisen Ristin kannan-

otosta, jossa vastustettiin Georg Ots -laivalla saapuneiden somalialaisten turvapaikan-

hakijoiden rajalta käännyttämistä. Hän esittää puheenvuorossaan populismille tyypilli-

seen tapaan epäilyksiä siitä, että jokin eliitti kulissien takana hyötyi kansalaisten kustan-

nuksella turvapaikanhakijoista. Suomalaiset virkamiehet ja juristit sekä somalialaiset 

turvapaikanhakijat liittyvät Kettusen puheenvuorossa salaliitonomaisesti moskovalai-

seen mafiaan.  

 

Jotkut edustajat pitivät myös ulkomaalaislain muutoksia valmisteltaessa kuultuja asian-

tuntijalausuntoja mahdollisesti puolueellisina. Kokoomuksen edustaja Päivi Varpasuo 

arveli puheenvuorossaan, että lakiuudistusta varten kuultujen asiantuntijoiden lausun-

toja olisi syytä epäillä, koska heillä oli mahdollisia yhteyksiä pakolaisten ja turvapaikan-

hakijoiden asemaa ajaviin järjestöihin: 

 

Oikeusoppineiden lausunnoissakin pidetään ehdotettua nopeutettua me-

nettelyä hyväksyttävänä, mikäli on takeet kunkin hakemuksen yksilökoh-

taisesta käsittelystä ja palauttamiskiellon noudattamisesta sekä oleskelu-

luvan edellytysten asianmukaisesta harkinnasta. Vaikka osan näiden oi-

keusoppineiden lausunnoista voidaan arvioida myös hieman liittyvän sii-

hen, että he ovat hyvin lähellä pakolaisjärjestöjä, ei kukaan valiokunnan 

kuulemista asiantuntijoista ole suoraan uskaltanut sanoa, että lakiehdotus 

olisi kansainvälisten sopimusten vastainen.317 
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SMP:n Tina Mäkelä väitti joulukuussa 1990, että Suomeen tulevat turvapaikanhakijat 

olisi ”värvätty” saapumaan Suomeen:  

 

Suomesta on tullut lyhyessä ajassa pakolaisten värväystoiminnan eräs tär-

keimmistä kohdemaista.  On täysin selkeästi tiedossa, että esimerkiksi 

maahamme saapuneista somalipakolaisista on merkittävä osa sellaisia, 

jotka ovat ostaneet matkansa ja siihen tarvittavat paperit kalliilla ra-

halla.318  

 

Mäkelä ei puheenvuorossaan tarkemmin perustele, miten asia on ”täysin selkeästi tie-

dossa”, vaan jättää asian kuulijoiden uskottavaksi oman vakuutuksensa perusteella. Hän 

viittaa ilmeisesti ihmissalakuljetukseen puhuessaan kalliin hinnan matkastaan maksa-

neista pakolaisista. Tämän hän tulkitsee ”pakolaisten värväystoiminnaksi”. Mäkelä pyrkii 

liittämään somalialaisiin turvapaikanhakijoihin epäilyttäviä mielleyhtymiä puhumalla 

siitä, miten paljon nämä ovat matkoistaan Suomeen maksaneet. Tämä yhdistyy etenkin 

SMP:n usein toistamaan huomautteluun siitä, etteivät pakolaiset ja turvapaikanhakijat 

näytä tarpeeksi nälkäisiltä, köyhiltä tai vammautuneilta ollakseen ”oikeita pakolaisia”. 

Edustajien voi kuitenkin olettaa tietävän, että pakolaisasema ei edellytä tiettyä taloudel-

lista statusta tai ulkomuotoa. Tällaisella taloudellisiin seikkoihin keskittyvällä pakolais-

puheella synnytetään ryhmäuhkaa luomalla kuvaa epäreilusta ja epätasa-arvoisesta ti-

lanteesta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten välillä. Yleisössä pyritään 

synnyttämään suhteellisen deprivaation tunteen kautta kielteistä suhtautumista pako-

laisiin ja turvapaikanhakijoihin, ja samalla itse esiintyä tilanteen korjaajana ja ratkaisujen 

tuottajana.319 

 

Turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisen esittäminen epäilyttävässä valossa ja vih-

jaillen epärehellisyyteen ja korruptioon oli heidän vastaanottamistaan vastustavien kan-

sanedustajien, erityisesti SMP:n, keino esittää turvapaikanhakija-aihe epäilyttävänä ja 

epämääräisenä. He pyrkivät puheenvuoroillaan liittämään aiheeseen arveluttavia mieli-

                                                           
318 PTK 5/90, 5092. 
319 Bohman 2014, 3–4. 
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kuvia ja näin häivyttämään turvapaikkasysteemin olemassaolon syitä ja periaatteita; pu-

huttaessa ihmissalakuljetuksesta ja rahallisesta hyödystä keskustelusta jäävät pois ne 

mahdolliset syyt, joiden vuoksi turvapaikanhakijat ovat jättäneet kotimaansa ja saapu-

neet Suomeen. Sen sijaan heidät esitetään persoonattomana massana, jolla vilpilliset 

järjestötoimijat, virkamiehet tai venäläinen mafia tekevät rahaa, ja joista on yksinomaan 

haittaa Suomelle. 

 

5.8 Nälkäpakolaisuus ja itärikollisuus: uhkakuvia hajoavasta Neuvostoliitosta 
 

Neuvostoliitto lakkautettiin virallisesti joulukuussa 1991, mutta jo syksyllä 1991 elo-

kuussa tapahtuneen kommunistien vallankaappausyrityksen jälkeen Neuvostoliitosta oli 

jäljellä enää löyhä liitto valtioita. Vuonna 1990 tilanne oli kuitenkin vielä epäselvä. Ber-

liinin muuri oli murtunut ja useat itäblokin maat luopuneet kommunismista. Tulevaisuus 

oli kuitenkin vielä hämärän peitossa, vaikka Neuvostoliiton lopullista hajoamista aavis-

teltiinkin. Vuoden 1990 aikana tiedotusvälineissä käsiteltiin jatkuvasti Neuvostoliiton ja 

itäblokin maiden tapahtumia ja spekuloitiin eri asiantuntijoiden haastatteluissa, mikä 

tulisi olemaan kommunististen maiden kohtalo.320 Suomalaisessa poliittisessa keskuste-

lussa esiin nousivat erityisesti nälkäpakolaisuuden ja ”itärikollisuuden” uhkakuvat sekä 

inkerinsuomalaisten paluumuutto Suomeen.  

 

Neuvostoliiton tai Venäjän alueilta Suomeen suuntautuvasta ”nälkäpakolaisuudesta” 

puhuivat useammin hallituksen kuin opposition edustajat. Nälkäpakolaisuus oli Neuvos-

toliiton hajoamisen yhteydessä esiin noussut äärimmäinen uhkakuva, jonka mukaan mil-

joonat nälkäiset ihmiset entisen Neuvostoliiton alueilta suuntaisivat ruuan toivossa län-

teen. Uhkakuva ei koskaan toteutunut, mutta sitä käsiteltiin hallituksen ja valtion viras-

tojen taholta realistisena uhkana. Keskustan ja SDP:n edustajat puhuivat aiheesta useim-

min. Monet näiden puolueiden puheenvuoroista aiheeseen liittyen olivat ministeripu-

heenvuoroja. Suurin osa kaikista puheenvuoroista, joissa käsiteltiin nälkäpakolaisuutta, 

                                                           
320 HS 19.2.1990, Liettua eroaa Neuvostoliitosta tänä vuonna, ennustaa puoluemies. HS 7.1.1990, Hävi-

ääkö Gorbatshov taistelun Neuvostoliiton eheydestä? Asiantuntijat arvioivat, etteivät ohjat pysy neuvos-
tojohtajan käsissä. HS 16.1.1990, Imperiumin kriisi syvenee. HS 19.1.1990, pääkirjoitus: Neuvostoliiton 
nykyiset johtajat katsovat, että heidän järjestelmänsä on paras mahdollinen yhteiskunnassa esille nouse-
vien ristiriitojen ratkomiseksi.  
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oli vaikea määritellä sävyltään positiiviseksi tai negatiiviseksi. Vaikeasti määriteltävien 

puheenvuorojen jälkeen yleisimpiä olivat puheenvuorot, joissa nälkäpakolaisuuteen 

suhtauduttiin epäsuorasti kielteisesti, kaukaisena tai torjuttavana uhkana. Miehet pu-

huivat nälkäpakolaisuudesta lähes ainoastaan keskenään: vain yksi naisedustaja käsitteli 

aihetta puheenvuorossaan. Miesten puheenvuoroja aiheesta kertyi 21.  

 

Nälkäpakolaisuus näkyi julkisessa keskustelussa toistuvasti vuonna 1990. Länteen arvi-

oitiin loppuvuodesta 1990 saapuvan vuoden sisällä miljoonia nälkäpakolaisia Neuvosto-

liitosta.321 Artikkeleissa pohdittiin, miten paljon nälkäpakolaisia voisi Suomeen tulla, ja 

arvioitiin, minkä verran ruoka-apua Suomesta Neuvostoliittoon tarvittaisiin.322 Suo-

messa perustettiin virkamiestyöryhmä koordinoimaan ja yhteensovittamaan avustus-

työtä Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan.323 Eri virastot valmistautuivat siihen, että itä-

rajan takaa saapuisi suuri määrä siviilejä. Rajan tuntumasta jopa varattiin kouluraken-

nuksia suurten ihmisjoukkojen majoittamiseen, ja muonituksen haasteisiin koetettiin 

valmistautua. Laaditut toimintaohjeet laadittiin julkisuudelta salassa, ja ne jäivät lopulta 

tarpeettomina syrjään.324 Jo vuonna 1991 kirjoitettiin, että nälkäpakolaisuuden uhkaku-

vat eivät arveluista huolimatta toteutuneetkaan: "Ulkomaita myöten julkisuutta saaneet 

arviot Suomeen tulevista nälkäpakolaisista eivät ole toteutuneet. Ainoatakaan nälkäpa-

kolaista ei rajan yli ole tullut eikä rajavartiolaitoksella ole heistä minkäänlaisia viit-

teitä.”325 Median lisäksi eduskunnassa kuitenkin keskusteltiin aiheesta useaan ottee-

seen vuonna 1990. 

 

Lokakuussa 1990 RKP:n Jörn Donner esitti kysymyksen Suomen kriisivalmiudesta halli-

tukselle. Hän esitti voimakkaan uhkakuvan Venäjältä saapuvasta valtavasta siirtolaisten 

ja pakolaisten määrästä:  

 

                                                           
321 HS 14.11.1990, Pohjoismaat tiivistävät pakolaisyhteistyötään. 
322 HS 21.2.1990, Neuvosto-Karjala on nälkäinen. HS 22.2.1990, Rehusilakat ravinnoksi Neuvostoliittoon. 

HS 15.1.1990, Suomi on liittymässä jäseneksi Itä-Eurooppaa avustavaan pankkiin. HS 13.12.1990, Suomi 
valmistautuu avustustoimiin. 
323 HS 13.12.1990, Suomi valmistautuu avustustoimiin. 
324 Leitzinger 2010, 89. 
325 HS 21.3.1991, Rajavartiolaitos: Nälkäpakolaisia ei ole tullut itärajan yli. 
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Jos kuvitellaan, että jonakin kauniina – tai luultavasti kylmänä – päivänä 

Leningradista marssii 200 000 venäläistä Suomen suuntaan, ja jos kriisival-

mius on hyvä, niin millä tavalla hallitus tällaiseen tilanteeseen on varustau-

tunut? Eihän heitä ampua voi.326  

 

Pääministeri Holkeri vastasi Suomen varautuneen kaikenlaisiin skenaarioihin Neuvosto-

liiton tilanteen suhteen ja piti tulijoiden lukumäärän ennustamista mahdottomana ja 

siksi turhana. Kuitenkin kysymys synnytti vilkkaan keskustelun Venäjän tilanteesta ja 

Suomen mahdollisesta elintarvikeavusta itärajan yli.  

 

Kristillisen liiton Toimi Kankaanniemi otti keskustelussa kestävästä kehityksestä esiin 

ympäristöpakolaisuuden mahdollisuuden myös Suomen lähialueilla. Hän piti myös huo-

lestuttavana Itä-Euroopan tilannetta ja arveli, että tulevat ”liikehdinnät” voisivat aiheut-

taa suuriakin vaikeuksia:  

 

Itä-Eurooppa on arvaamattomassa kehitysvaiheessa. Tulevana talvena 

ovat pelättävissä nälän ja lämmön puutteesta, työttömyydestä ja lainsää-

dännön muutoksista seuraavat liikehdinnät. Saasteiden takia elinkelvotto-

miksi osoittautuvat alueet paljastuvat niillä asuville ihmisille. Muun pako-

laisvirran ohella myös ympäristöpakolaisuus uhkaa kasvaa. Pelottelu tällai-

silla asioilla ei ole perusteltua, mutta suuriinkin vaikeuksiin on varaudut-

tava myös Suomen lähialueilla.327 

 

Kankaanniemen puheenvuorossa nälkäpakolaisuuden uhka sekoittuu muihin Neuvosto-

liiton hajoamisesta ja maailmantilanteen epävakaudesta johtuviin huolenaiheisiin. Kyl-

män sodan päättyminen muutti myös sen, miten tulevaisuutta arvioitiin. Yhtäkkiä erilai-

set aiemmin mahdottomat uhkakuvat tulivat mahdollisiksi, ja niiden todennäköisyyttä 

oli ilmeisen vaikea arvioida. 

 

                                                           
326 PTK 3/90, 3259. 
327 PTK 4/90, 3843. 
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Joulukuussa 1990 kokoomuksen kansanedustaja Martti Korkia-aho esitti eduskunnan 

kyselytunnilla hallitukselle suullisen kysymyksen varautumisesta Venäjältä suuntautu-

vaan nälkäpakolaisuuteen: 

 

Ruotsin viranomaisten pelko miljoonien neuvostoliittolaisten joukkopaosta 

länteen ei ole tarttunut suomalaisiin. Suomen Punainen Risti vähättelee 

itänaapurimme ruokatilannetta eikä usko, että nälkä ajaisi neuvostoliitto-

laisia joukkomarssille länteen. Tosiasia kuitenkin on, toteavat Ruotsin  siir-

tolaisviranomaiset, että kiihtyvä nälänhätä on lisännyt pelkoa Pohjois-Suo-

men kautta suuntautuvasta joukkotulvasta Ruotsiin. Edellä olevan perus-

teella kysynkin: Onko Suomen hallitus tietoinen ruotsalaisten huolenai-

heesta ja mitä Suomen hallitus aikoo tehdä, jos näin kävisi, että pakolais-

tulva Neuvostoliitosta toteutuu?328 

 

Ministerit vastasivat kysymyksiin nälkäpakolaisuudesta rauhoitellen ja uhkan todennä-

köisyyden kyseenalaistaen, mutta vakuuttivat samalla Suomen varautumisen kaikenlai-

siin skenaarioihin olevan riittävällä tasolla. Samalla uhka otettiin poliittisessa johdossa 

hyvin tosissaan ja suljettujen ovien takana varauduttiin hallinnollisesti tilanteen huo-

mattavaan pahenemiseen. 

 

Nälkäpakolaisuuden uhkakuva esitettiin edustajien puheenvuoroissa luonnonvoiman 

kaltaisena tulvana ihmisiä, jotka suuntaisivat valtiojärjestelmän romahduksen seurauk-

sena, ruokaa etsien kohti länttä. Pakolaisuuden syille ei ollut tarvetta etsiä motiiveja tai 

niistä keskustella; yhteisymmärrys siitä, että nimenomaan ruuan puute olisi pakolaisuu-

den aiheuttaja, oli vakaa. Kyse oli varautumisesta mittavaan, mutta arvioituun ja toteu-

tumattomaan uhkaan. Näin puhe itärajan yli suuntautuvasta nälkäpakolaisuudesta ero-

sikin selvästi muusta pakolaispuheesta; potentiaalisten nälkäpakolaisten motiiveja, ti-

lannetta tai taloudellista tilannetta ei tarvinnut arvioida, kuten ei heidän kohtaamaansa 

inhimillistä kärsimystäkään, sillä puhe oli vasta ennakointia mahdollisesta tulevaisuu-

desta. 

                                                           
328 PTK 5/90, 5271. 
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Neuvostoliiton hajoamiseen liittyen myös ”itärikollisuus” puhutti 1990-luvun alussa kan-

sanedustajia. Kaikista aineiston rikollisuuteen viittaavista puheenvuoroista puolet liittyi 

Venäjään tai Neuvostoliittoon. Monet pelkäsivät, että Venäjältä tai Eestistä tulevat ri-

kolliset käyttäisivät Suomen turvapaikkajärjestelmää väärin perustein päästäkseen suo-

rittamaan rikollista toimintaansa Suomeen. Sama huoli esitettiin mediassa; esimerkiksi 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus otti kantaa asiaan. Pääkirjoituksessa 19.11.1993 Keijo 

Himanen kirjoitti siitä, miten Venäjältä ja Virosta tulevat rikolliset ja jopa mafian jäsenet 

hankkivat vaikutusvaltaa Suomessa epärehellisin keinoin. Pääkirjoituksessaan Himanen 

peräänkuulutti tiukempaa turvapaikkalainsäädäntöä ”itärikollisuuden” kitkemiseksi 

Suomesta ja Venäjän ja Viron lisäämistä turvallisten maiden listalle.329 Poliisi ei tilastoi-

nut rikollisuutta kansalaisuuden mukaan vielä 1990-luvun alussa, mutta aikalaisuutisoin-

nin perusteella vaikuttaa siltä, että Venäjältä tai Neuvostoliitosta Suomeen suuntautu-

neen rikollisuuden mittakaava ei todellisuudessa vastannut pelkoja, vaan oli lopulta var-

sin vähäistä.330 

 

Kokoomuksen kansanedustaja Martti Tiuri esitti toimenpiteitä venäläisten ja virolaisten 

rikollisten käännyttämiseksi kotimaihinsa joulukuussa 1993: 

 

Kasvava ammattimainen rikollisuus uhkaa yleistä järjestystä ja kansalais-

ten turvallisuutta. Erityisesti idästä saapuvat rikolliset vaarantavat rauhal-

listen ja turvallisten olojen säilymisen Suomessa.  Monet käyttävät väärin 

turvapaikan hakuoikeutta. Jopa kaksi kolmesta idästä tulevasta turvapai-

kan hakijasta syyllistyy rikokseen kolmen ensimmäisen maassamme viete-

tyn kuukauden aikana.  Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttääkin, että 

kuten Viron pääministeri Mart Laar onkin maansa osalta todennut, Viro 

määritellään virolaisille ja Venäjä venäläisille turvalliseksi maaksi, jotta tar-

                                                           
329 HS 19.11.1993, pääkirjoitus. 
330 HS 6.10.1996, Tuntematon itärikollisuus. 
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peettomien turvapaikka-anomusten käsittelyn aiheuttamat ongelmat voi-

daan poistaa. Suomesta ei saa tulla ulkomaisten rikollisliigojen hallitsema 

siirtomaa.331 

 

Tiuri maalaa puheenvuoronsa aluksi uhkakuvan Suomen turvallisuuden horjumisesta ri-

kollisuuden vuoksi. Uhkakuvilla argumentointi perusteltaessa omia politiikkaehdotuksia 

on yleinen keino pyrittäessä vakuuttamaan yleisö, joka ei välttämättä ole sitoutunut pu-

hujaan ja hänen puolueeseensa.332 Luotuaan uhkakuvan Tiuri siirtyy faktuaaliselta vai-

kuttavaan kuvaukseen Venäjän ja Eestin alueelta saapuneiden turvapaikanhakijoiden ri-

kollisuudesta. Perustellessaan omaa politiikkaehdotustaan Venäjän ja Eestin määrittele-

misestä kansalaisilleen turvallisiksi maiksi Tiuri myös vetoaa Eestin pääministerin lau-

suntoon aiheesta. Tällainen toisen tahon asiantuntemukseen ja arvovaltaan vetoamien 

on sitä tehokkaampi vakuuttelevan retoriikan keino, mitä arvovaltaisempi taho viittauk-

sessa on kyseessä.333 Pääministeri on sekä arvovaltainen yhteiskunnallinen taho että 

oman maansa asiantuntijaksi katsottava puhuja. Näin hänen lausuntoonsa vetoaminen 

oman politiikan perustelemisessa on tehokas keino vakuuttaa kuulijat puhujan tilan-

nearvion paikkansapitävyydestä. Tiuri lopettaa puheenvuoronsa samoin kuin aloitti, dra-

maattiseen uhkakuvaan Suomesta turvattomana rikollisliigojen siirtomaana. Puheen-

vuorossa yhdistyvät neutraali, faktuaaliseen esittämiseen pyrkivä argumentointi ja ää-

rimmäiset uhkakuvat. 

 

Itärikollisuuden uhkaa pitivät ongelmallisina myös ne edustajat, jotka puheenvuorois-

saan vetosivat turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Ongelma nähtiin kuitenkin 

toissijaisena sen pienen mittakaavan vuoksi, ja suurempana ongelmana pidettiin kaik-

kien turvapaikanhakijoiden leimaamista varkaiksi tai huijareiksi ”itärikollisten” vuoksi. 

 

Vasemmistoliiton edustaja Outi Ojala kritisoi kesäkuussa 1993 uutta ulkomaalaislakia 

siitä, että esitetty nopeutetun käsittelyn mahdollisuus turvallisiksi määritellyistä maista 

                                                           
331 PTK 176/93, 5383. 
332 Jerit ym. 2009, 105–106. 
333 Jokinen 2016. 
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saapuvien turvapaikanhakijoiden kohdalla ei poistaisi ”itärikollisuuden” ongelmaa, vaan 

ainoastaan vaarantaisi turvapaikanhakijoiden oikeusturvan:  

 

… ettei uusi laki ratkaisekaan vaikeinta ongelmaa eli juuri mahdollista itä-

rikollisuuden tänne tulemista. Hän nimittäin sanoo, että entisestä Neuvos-

toliitosta tulevien ongelmaa uusi laki ei ratkaise, koska niitä maita ei las-

keta ns. turvallisiksi maiksi. Hän myöntää siis, ettei uusi laki estä rikollisten 

henkilöiden tuloa esimerkiksi Venäjältä tai Eestistä. Kuitenkaan en halua 

itse nyt nimenomaan, kun olen muita siitä kritisoinut, ottaa näitä negatii-

visia esimerkkejä esille, koska on muistettava se, että selvä enemmistö 

Suomeen saapuvista turvapaikan hakijoista ei ole kotoisin Suomen lähialu-

eilta vaan huomattavasti kauempaa.334 

 

Ojala korostaa turvapaikanhakijoiden enemmistön olevan kauempaa kuin Venäjältä, ja 

siten antaa myös ymmärtää, että heidän motiivinsa Suomeen saapumiseen ovat toisen-

laiset. Ojala puolustaa argumenttiaan mahdolliselta kritiikiltä huomauttamalla, ettei sa-

nomastaan huolimatta halua keskittyä kielteisiin esimerkkeihin turvapaikanhakijoista. 

Tämän puolustamisen voi nähdä myös suostuttelevana retoriikkana ja yleisön kanssa 

samalla kannalle asettumisena. Tällaisesta liittoutumisesta voi myös päätellä, millaiselle 

yleisölle puhuja sanansa suuntaa.335 Ojala pyrkii puolustautumaan jo puheenvuoronsa 

aikana syytöksiltä, joiden mukaan hän nostaisi turvapaikanhakijoista puhuttaessa esiin 

vain kielteisiä tapauksia, mikä ei hänen mukaansa kuvaa koko ilmiötä. Puheenvuoron ja 

etenkin puolustautumisen voidaan siis ajatella suuntautuvan niille kuulijoille, jotka pitä-

vät turvapaikanhakijoiden leimaamista rikollisiksi kielteisenä seikkana. Vasemmistolii-

ton edustajien pitämät puheenvuorot olivat hyvin suurelta osin turvapaikanhakijoihin ja 

pakolaisiin myönteisesti suhtautuvia, joten oletettavasti myös heidän äänestäjänsä joko 

suhtautuivat myönteisesti turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin, tai ainakaan eivät suh-

tautuneet heihin niin kielteisesti, että olisivat jättäneet äänestämättä puoluetta sen ak-

tiivisesta sallivamman pakolaispolitiikan puolesta puhumisesta huolimatta. Niinpä Oja-
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lan voidaan ajatella puhuvan äänestäjilleen ja kannattajilleen yhtä lailla kuin niille välit-

tömästi läsnä oleville kansanedustajille, joiden suhtautuminen pakolaisiin ja turvapai-

kanhakijoihin oli niin ikään myönteistä. 

 

Jonkin verran pakolais- ja turvapaikanhakijakeskusteluissa nousi esiin myös inkeriläisten 

paluumuuttajien asema ja vastaanotto. Presidentti Mauno Koivisto oli tehnyt aloitteen 

inkeriläisten vastaanottamiseksi Suomeen vuonna 1990. Julkisessa keskustelussa inkeri-

läisten vastaanottaminen esitettiin usein moraalisena kunnia-asiana, johon Suomi oli 

velvollinen palautettuaan inkeriläiset toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliit-

toon.336 Inkeriläisten asiasta puhuivat erityisesti kokoomuksen edustajat. 

 

SMP:n edustaja Hannu Suhonen vetosi vuonna 1992 inkeriläisten vastaanottamisen 

puolesta ja syytti ilmeisesti SDP:tä liian tiukasta kannasta asiaan:  

 

Juuri sitä, että te olette tuomassa erivärisiä kansalaisia ympäri Eurooppaa 

ja maailmaa tänne, me vastustimme, ja te sanoitte meitä rasisteiksi. Nyt ei 

saisi edes karjalaiset tai virolaiset enää tulla tänne teidän kantanne mukai-

sesti. Meidän kantamme on, että he saavat tulla, vaikka he ilmeisesti jäisi-

vät sinne juurilleen.  – Aikanaan karjalaiset asutettiin kyllä tänne. En tiedä, 

teistäkin joku saattaa olla sieltä tulleita. Oliko välttämätöntä kaikkia pääs-

tää? Silloin yhteishengellä asia pystyttiin hoitamaan, ja varmaan tämä asia 

nytkin pystyttäisiin  hoitamaan, kun ei oltaisi niin piukkapipoisia, että raja 

tarkasti vedetään noin tiukkaan.337 

 

Suhonen viittaa karjalaisten evakkojen asuttamiseen ja esittää, että ”yhteishengellä asia 

pystyttiin hoitamaan” – siis inkeriläisten määrän tai taloudellisten kustannusten ei tulisi 

olla esteenä tehdä sitä, mikä Suhosen mielestä oli oikein. Samalla Suhonen kuitenkin 

                                                           
336 Rummakko, Sanna: Inkeriläisten paluumuuttajien syrjäytyminen 
television ajankohtaisohjelmissa. Teoksessa Raittila, Pentti (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa. 
Suomen Journalistiliitto, Mediakriittinen julkaisusarja 6, Tampere 2002, 145–160. 
337 PTK 62/92, 1861. 
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ottaa esiin ”eriväristen ihmisten tuomisen” Suomeen ja asettaa siten potentiaaliset Suo-

meen tulijat arvojärjestykseen ihonvärin perusteella. SMP:n lausunnot pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa vastaan liittyvät usein rahaan ja siihen, että vas-

taanotto tuottaa merkittäviä ponnistuksia Suomen valtiolle ja hyvinvointivaltion raken-

teille. Kuitenkin saman puolueen edustaja Suhonen esittää toisessa tilanteessa, että in-

keriläisten vastaanotosta puhuttaessa on kohtuutonta ja jopa väärin ottaa esiin siihen 

liittyvien hankaluuksien tai järjestelyjen määrä. Suhonen peräänkuuluttaa jopa rajoihin 

vähemmän ”tiukkapipoisesti” suhtautumista, jotta inkeriläiset saisivat halutessaan saa-

pua Suomeen. Suhonen kehystää inkeriläisten kohtelua kohtuullisuuden ja solidaarisuu-

den kautta, ja pyrkii asettamaan yleisönsä inkeriläisten asemaan vertaamalla evakkojen 

tilannetta historiassa inkeriläisten nykytilanteeseen. Näin hän esittää inkeriläiset saman-

laisina kuin kuulijansa, osana ”meitä”, ja korostaa tätä luokittelua viittaamalla vertailu-

kohtana toisenlaisiin, ”erivärisiin” maahantulijoihin.  

 

Vuonna 1991 RKP:n edustaja Jörn Donner oli ottanut kantaa inkeriläisaiheen muusta pa-

kolaispolitiikasta poikkeavaan käsittelyyn. Hän kritisoi suhtautumista, jonka mukaan in-

keriläisten maahantulo oli tehtävä mahdollisimman helpoksi, mutta samanaikaisesti 

muiden maahantulijoiden ja erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen 

saapumista tuli rajoittaa. Lepolan mukaan Donnerin näkökulma asiaan oli poikkeukselli-

nen, sillä hän oli ainoa kansanedustaja, joka kutsui Suomen harjoittamaa ulkomaalais-

politiikkaa rasistiseksi.338 

 

Vuonna 1992 eduskunnassa puhuttiin myös hajoavan Jugoslavian alueen sodista ja vä-

kivaltaisuuksista. Vuoden 1992 alussa Jugoslaviasta odotettiin saapuvan turvapaikanha-

kijoiksi bosnialaisia, mutta tulijat olivatkin enimmäkseen Kosovon albaaneja. Kosovo oli 

menettänyt autonomiansa jo 1980-luvulla339, ja vuosikymmenen kuluessa serbinationa-

lismi vahvistui ja ajoi albaaneja yhä ahtaammalle. Ensimmäiset levottomuudet alkoivat 

jo vuonna 1981.340 Kosovon albaanien ihmisoikeuksien loukkaukset olivat ihmisoikeus-

                                                           
338 Lepola 2000, 103–104. 
339 Leitzinger 2010, 90. 
340 Yle 4.4.2013: Sota vei pienen Kosovon maailmanpolitiikan keskiöön. https://yle.fi/aihe/artik-
keli/2013/04/04/sota-vei-pienen-kosovon-maailmanpolitiikan-keskioon. Viitattu 28.8.2017. 
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järjestö Human Rights Watchin mukaan käynnissä vuonna 1990, ja järjestön tutkijat ra-

portoivat alueella lisääntyvästä vihamielisyydestä albaaneja kohtaan jo vuonna 1991.341 

Albaanien oli kuitenkin vaikea saada tilanteelle kansainvälistä huomiota ja julkisuutta.342 

Tilanne kärjistyi laajamittaiseksi aseelliseksi konfliktiksi vuonna 1995 ja täysimittaiseksi 

sodaksi vuonna 1998.343 Serbit kohdistivat väkivaltaa Kosovon albaaneihin, ja albaanit 

pyrittiin ajamaan pois Kosovon alueelta. Arviolta 3000–6000 albaania kuoli väkivaltai-

suuksissa.344 Jo vuonna 1992 Suomeen kuitenkin saapui turvapaikanhakijoina Kosovon 

albaaneja, mikä herätti median ja kansalaisten huomiota. Kesällä 1992 säädettiin erityis-

laki, jonka nojalla 1800 Kosovon albaanille myönnettiin humanitaariset oleskeluluvat. 

Heinäkuun lopulla 1992 hallitus kuitenkin määräsi presidentin esittelyssä viisumipakon 

Jugoslavian kansalaisille.345 Suomeen saapui Kosovon albaaneja kahdessa muuttoaal-

lossa, joista ensimmäinen ajoittui 1990-luvun alkuun. Tulijat olivat paremmin koulutet-

tuja ja vähemmän traumatisoituneita kuin vasta Kosovon sodan aikana ja jälkeen Suo-

meen tulleet albaanit.346 Vuonna 1992 turvapaikkahakemuksia jätettiin Suomessa eni-

ten koko 1990-luvulla, kaikkiaan 3634.347 

 

UNHCR arvioi vuonna 1993 edellisen vuoden olleen vaikein sen perustamisen jälkeen. 

Järjestön YK:n yleiskokoukselle antamassa raportissa puhuttiin vanhan maailmanjärjes-

tyksen murtumisesta, nationalismin noususta, etnisistä konflikteista ja pakolaismäärien 

nopeasta kasvusta.348 Suomessakin keskusteltiin Jugoslavian väkivaltaisuuksista ja ha-

joamissodista monesta eri näkökulmasta. Bosnian sota ja pakolaistilanne saivat paljon 

huomiota, ja monet suomalaiset etsivät keinoja auttaa sodan uhreja. Monet ilmaisivat 

                                                           
341 Nizich, Ivana: Human rights abuses in Kosovo 1990–1992. https://www.hrw.org/reports/1992/yugo-
slavia, viitattu 31.10.2017. 
342 Leitzinger 2010, 90. 
343 Yle: Sota vei pienen Kosovon maailmanpolitiikan keskiöön. 
344 Mann, Michael: The dark side of democracy: Explaining ethnic cleansing. Cambridge University Press, 
Cambridge 2005, 357. 
345 Leitzinger 2010, 90–91. 
346 Säävälä, Minna: Sukupuoli etnisen itseymmärryksen keskiössä. Naiseus, avioliitto ja perhe Kosovon 
albaaninaisten puheessa. Teoksessa Martikainen, Tuomas ja Tiilikainen, Marja (toim.): Maahanmuuttaja-
naiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 46/2007, Vammalan kirja-
paino, Helsinki 2007, 70–71. 
347 Migri: Turvapaikanhakijat ja päätökset 1990–1999. 
348 Report of the United Nations High Commissioner for Refugees for the United Nations General Assem-
bly, A/48/12, 6.10.1993, Agenda item 113, 4. 
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halukkuutensa jopa sotaorpojen majoittamiseen kodeissaan.349 Albaaniturvapaikanha-

kijoiden tilanne herätti keskustelua eduskunnassa, sillä monet edustajat olivat sitä 

mieltä, että todellisia pakolaisia olivat muut kuin kosovolaiset albaanit, ja Suomen tulisi 

keskittyä auttamaan ”oikeita pakolaisia”. Toiset taas puolustivat erityislain nojalla tur-

vapaikkojen myöntämistä sillä perusteella, että Jugoslavian alueen tilanne oli niin vai-

kea, että turvapaikat todennäköisesti myönnettäisiin alueelta paenneille joka tapauk-

sessa. 

 

SMP:n Sulo Aittoniemi otti joulukuussa 1992 jälkikäteen kantaa albaaneille myönnettyi-

hin oleskelulupiin: 

 

Mutta, herra puhemies, tämä on erityislaki, joka sallii lähes 2 000 jugoslaa-

ville, joista valtaosa on Kosovon albaaneja, oleskeluluvan Suomessa yh-

deksi vuodeksi. Lain tarkoitus on väärä. Kyseessä pitäisi olla karkotuslaki, 

jolla koko tämä joukko karkotettaisiin Suomesta välittömästi. Heillä nimit-

täin ei ole mitään oikeutta turvapaikkaan eikä oikeutta myöskään suoje-

luun, ei siis suojelun tarvetta. Valtaosa heistä on Kosovon albaaneja.350 

 

Aittoniemi puhui Kosovon albaanien vastaanottoa vastaan aktiivisesti ja pyrki korosta-

maan Kosovon turvallisuutta albaaneille. Samassa keskustelussa Aittoniemi vastasi va-

semmistoliiton Claes Anderssonin puheenvuoroon, jossa tämä oli korostanut albaanien 

vastaanoton ja suojelun tärkeyttä humanitaarisista syistä:  

 

Minä korostan sitä ja olen moneen kertaan sanonut, että ne ihmiset, joita 

televisiossakin on näytetty, naiset ja lapset ja vanhukset ja miksei aikui-

semmatkin, jotka taistelujen keskellä siellä kellareissa kyhjöttävät ilman 

ruokaa ja vettä päivästä ja viikosta toiseen, tervetuloa Suomeen, olen val-

mis ottamaan. Mutta minä sanon ed.  Anderssonille: Kosovossa on rauhal-

lista kuin huopatossutehtaalla. Ei se, että Kosovon albaaneja, kun he ovat 

                                                           
349 YLE 5.10.2015: Suomalaiset olivat valmiita avaamaan kotinsa Bosnian sodan uhreille 1992. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/05/suomalaiset-olivat-valmiita-avaamaan-kotinsa-bosnian-sodan-
uhreille-1992. Viitattu 1.11.2017. 
350 PTK 183/92, 5465. 
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vielä siellä enemmistönä, joku kadunkulmassa mulkaisee vihaisesti, tar-

koita sitä, että he tulevat tänne suomalaisten elätettäväksi yli 300 miljoo-

nalla markalla vuosi niihin laskelmiin perustuen, mitä sisäasiainministeriö 

on minulle virallisesti aikanaan sanonut. … Me tunnemme sääliä ihmisiä 

kohtaan silloin, kun he ovat pakolaisia, mutta ei tällaisia kuin Kosovon al-

baanit, koska heillä ei ole mitään pakolaisstatusta.351 

 

Aittoniemi vetoaa puheenvuorossaan niin Kosovon turvallisuuteen, albaanien vastaan-

ottamiseen kuluvaan rahasummaan kuin kansainvälisten sopimusten pakolaisuuden 

määritelmiin. Lisäksi hän asemoi itsensä todellisten pakolaisten puolustajaksi esittä-

mällä, että hyväksyisi Jugoslavian alueelta saapuvat, pakolaisstatuksen omaavat tulijat. 

Aittoniemi vetoaa puheenvuorossaan samoihin sisäministeriöltä pyytämiinsä laskelmiin 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta koituvista kuluista, joihin hän pako-

laispoliittisissa keskusteluissa toistuvasti viittasi. Hän toistaa rahamäärää lausunnois-

saan vuodesta toiseen kehystäen jatkuvasti pakolaispolitiikkaa talouden kautta. Aitto-

niemi myös kehystää ajatuksen ja määritelmän suojelun tarpeesta viittaamalla ainoas-

taan viralliseen pakolaisstatukseen, jota turvapaikanhakijoilla ei luonnollisestikaan vielä 

ole. Pakolaisstatuksen puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö henkilö olisi siihen 

mahdollisesti oikeutettu. Näin Aittoniemi esittää itsensä toistuvasti rehellisenä ja sana-

valmiina kriitikkona, joka paljastaa järjestelmän toimimattomuuden ja kalliin hinnan, 

mutta muistuttaa samalla kuulijoilleen, ettei ole kategorisesti kaikkia tulijoita vastaan. 

 

Toisin kuin Aittoniemi esitti, Kosovossa ei vuonna 1992 ollut ”rauhallista kuin huopatos-

sutehtaalla”, vaan kuten ylempänä on esitetty, albaaniväestöön kohdistui ihmisoikeus-

järjestöjen raportoimia systemaattisia ihmisoikeusloukkauksia ja yleinen ilmapiiri oli 

huomattavan vihamielinen albaaneja kohtaan. 1990-luvun kuluessa keinot kovenivat; 

albaaneja irtisanottiin työpaikoista ja albaniankieliset koulut suljettiin. Laajamittainen 

väkivalta albaaneja kohtaan alkoi 1990-luvun loppupuolella, jolloin etnisen puhdistuk-

sen myötä noin miljoona albaania pakkosiirrettiin kodeistaan.352 Vuonna 1992 Kosovon 

tilanteen kehittymistä myöhemmin sodaksi ja etniseksi puhdistukseksi ei voinut ennalta 
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tietää, mutta merkkejä albaaneihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista oli jo ole-

massa. 

 

RKP:n Eva Biaudet kritisoi eduskunnan kyselytunnilla Suomen pakolaiskiintiötä riittämät-

tömäksi tilanteessa, jossa pakolaisia oli Euroopassa huomattavasti aiempaa enemmän. 

Hän esitti huomattavaa korotusta vastaanotettavien pakolaisten määrään: 

 

Suomi voisi aivan hyvin jo päätetyn lisäkiintiön lisäksi vastaanottaa ainakin 

1 000 pakolaista entisestä Jugoslaviasta. Esimerkiksi Saksahan on ilmoitta-

nut UNHCR:lle jo ennestään suuresta pakolaismäärästään huolimatta vas-

taanottavansa 1000 pakolaista lisää. Pohjoismaista Suomi on Islannin jäl-

keen vastaanottanut vähiten entisen Jugoslavian pakolaisia. Onko meillä 

enää varaa huonontaa kansainvälistä arvostustamme sillä, että jälleen 

kieltäydymme jakamasta kohtuullista vastuuta maailman ja Euroopan hä-

dänalaisista ihmisistä? Miten Suomen hallitus tulee vastaamaan UNHCR:n 

uuteen hätävetoomukseen?353 

 

Biaudet perustelee ehdottamaansa pakolaiskiintiön nostamista vertaamalla Suomen 

toimintaa muihin Pohjoismaihin ja Saksaan. Kuten RKP:n retoriikassa oli tyypillistä, Biau-

det vetoaa Suomen kansainväliseen maineeseen ja vastuunkantoon. Biaudet esittää pa-

kolaiskiintiön nostamisen ainoana inhimillisenä ja samalla myös rationaalisena keinona 

reagoida tilanteeseen. Vastuuttomuuden ja hädänalaisten sivuuttamisen moraalisten 

uhkakuvien ohella Suomen ulkopoliittinen maine on konkreettisempi ja selkeämpi, 

mutta silti seurauksiltaan ja mittakaavaltaan vaikeammin hahmotettava kuin SMP:n uh-

kakuvat kohtuuttomasta rahanmenosta ja turvapaikanhakijoiden epärehellisyydestä. 

 

Ulkoministerinä vuonna 1992 toiminut Paavo Väyrynen vastasi Biaudet’n kritiikkiin ko-

rostamalla pakolaisten suurta määrää ja sitä, että Suomi keskittyy auttamaan niitä, joi-

den avuntarve on suurin: 
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Suomeenhan on tullut entisen Jugoslavian alueelta aika suuri määrä pako-

laisia. Kaikkiaan lähes pari tuhatta Kosovon albaania ehti tänne tulla ennen 

kuin tämä virta pysähtyi ja saatoimme keskittyä suurimmassa hädässä ole-

vien auttamiseen, mikä on nyt käytännössä merkinnyt 200 pakolaisen vas-

taanottamista vankileireiltä omaisineen ja toisaalta varojen myöntämistä 

UNHCR:n käyttöön.354 

 

Väyrynen esittää Kosovon albaanien Suomeen saapumisen esteenä todellisten pakolais-

ten auttamiselle. Hän käyttää albaaneista luontometaforaa ja puhuu virrasta, joka kaik-

kien onneksi on pysähtynyt. Väyrynen ei mainitse, mistä pysähtyminen on johtunut, 

vaan antaa ymmärtää sen tapahtuneen itsestään. Virta-sanan käyttäminen Suomeen 

saapuneista ihmisistä luo kuvan pysäyttämättömästä ja vahingollisesta ilmiöstä ja häi-

vyttää näkyvistä tulijoiden inhimillisyyttä ja yksilöllisiä tilanteita. Kiintiöpakolaisten koh-

dalla Väyrynen puhuu näiden järkyttävistä lähtöolosuhteista ja omaisista ja luo samalla 

vastakohdan aidosti avuntarpeisten kiintiöpakolaisten ja toisaalta avunantoa estäneen 

ihmisvirran välille. 

 

Samassa puheenvuorossaan Väyrynen perusteli Suomen pakolaispoliittista linjaa vertaa-

malla sitä muiden eurooppalaisten valtioiden päätöksiin:  

 

Mitä tulee tähän lukumäärään, niin se ei ole suinkaan Euroopan puitteissa 

häpeällisen pieni. Sellaisetkin suurehkot maat kuten Ranska ja Iso-Britan-

nia ovat ottaneet hyvin pienen määrän Jugoslavian pakolaisia vastaan. 355 

 

Väyrynen haastaa pakolaiskiintiön korotusta vaativien edustajien, erityisesti RKP:n Eva 

Biaudet’n, tulkinnan Suomen asemasta eurooppalaisen pakolaispolitiikan vertailussa. 

Ulkoministerinä Väyrysellä on auktoriteetti asian suhteen ja myös velvollisuus vastata 

omaa politiikan vastuualuettaan koskeviin kysymyksiin. Hän kommentoi väitettä Suo-

men pakolaiskiintiön häpeällisyydestä ja asemoi Suomen samaan luokkaan merkittävien 
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eurooppalaisten toimijoiden, Ranskan ja Iso-Britannian kanssa. Tällä asemoinnilla Väy-

rynen ikään kuin vetoaa näiden suurempien maiden toimintaan Suomen linjan oikeutuk-

sena, mutta pyrkii samalla osoittamaan, että Suomi on tehnyt enemmänkin kuin tar-

peeksi kokoonsa nähden. Väyrynen ei kuitenkaan valitse vertailukohdiksi esimerkiksi 

Ruotsia tai Saksaa, jotka ottivat vastaan kymmeniä tai satoja tuhansia entisen Jugosla-

vian alueen pakolaisia.356 Hän ei mainitse lukuja tai numeraalisia määriä puhuessaan 

muiden Euroopan valtioiden pakolaispolitiikasta, vaan pyrkii sanallisesti osoittamaan, 

että puheena oleva 200 kiintiöpakolaisen määrä on kohtuullinen suhteessa muiden val-

tioiden toimintaan.  

 

Kristillisen liiton Pirkko Laakkonen puolestaan otti kantaa albaanien puolesta ja kohdisti 

sanansa erityisesti SMP:n Aittoniemelle, joka oli kiistänyt albaanien turvapaikantarpeen: 

 

Ed. Aittoniemi väitti täällä sitä, että nämä Kosovon albaanit, joita on sijoi-

tettu mm. Ilomantsiin, olisivat hyvistä oloista lähtöisin. Luin juuri äskettäin 

Pohjois-Karjalan maakuntalehteä Karjalaista ja sieltä kävi ilmi, että nämä 

perheet ovat lähtöisin todella huonoista oloista.  Heidän kotinsa oli tuhottu 

kokonaan, heillä oli omaisia surmattu, jotkut heistä kävelivät vaivalloisesti, 

kun heillä oli luoteja mennyt jalkoihin jne., niin että kyllä he ansaitsevat 

myötätuntoa. Kun ed. Aittoniemi sanoi, että hän on valmis ottamaan Suo-

meen niitä pakolaisia, jotka ovat todellisessa hädässä olleet, niin voin hä-

nelle vakuuttaa, että 200 pakolaista aiotaan ottaa aivan sieltä keskitysleirin 

kaltaisista oloista.357 

 

Laakkonen korostaa turvapaikanhakijoiden olevan nimenomaan perheitä, jotka vaikei-

den kokemustensa vuoksi ansaitsevat myötätuntoa. Perheeseen viittaaminen esittää al-

baanien tilanteen samastuttavaksi ja osoittaa myös tulijoiden haavoittuvuuden, etenkin 

                                                           
356 UNHCR: Populations of Concern to UNHCR: A Statistical Overview (1994), http://www.un-
hcr.org/3bfa33154. Viitattu 2.11.2017. New York Times 24.7.1992: Yugoslav Refugee Crisis Europe's 
Worst Since 40's http://www.nytimes.com/1992/07/24/world/yugoslav-refugee-crisis-europe-s-worst-
since-40-s.html, viitattu 2.11.2017. 
357 PTK 183/92, 5466. 



151 
 

kun perheen usein ajatellaan tarkoittavan aikuisten lisäksi lapsia. Puheenvuoro on vas-

taus Aittoniemelle, jonka mukaan albaanit eivät ansaitse turvaa vaan tulisi suoraan kar-

kottaa Suomesta. Laakkonen pyrkiikin osoittamaan, että albaanit nimenomaan ovat suo-

jelun tarpeessa. Korostaessaan, miksi juuri albaanit ovat myötätunnon arvoisia, Laakko-

sen lausunto sisältää samalla ajatuksen ja eräänlaisen myöntymisen siihen, että toiset 

ryhmät eivät sitä ole. Laakkonen kuvailee albaanien vaikeaa tilannetta värikkäästi: luo-

deista haavoittuneet jalat ja surmatut omaiset ovat voimakas mielikuva, jota vastaan on 

vaikea väittää albaanien pakenevan ilman syytä. Samaten keskitysleirimäisistä oloista 

puhuminen on voimakasta, tunteita herättävää kielenkäyttöä, joka välittää vahvan vies-

tin. Laakkonen tarttuu Aittoniemen vakuutukseen siitä, että todellisessa hädässä olevat 

pakolaiset ovat tervetulleita, ja haastaa Aittoniemen tulkinnan tilanteesta ja siitä, kuka 

apua ansaitsee. 

 

Kosovon albaaneista ja entisen Jugoslavian alueen pakolaisista puhuttaessa eurooppa-

laisiin esimerkkeihin vedottiin niin pakolaiskiintiön kasvattamisen puolesta kuin sen ko-

koa perusteltaessa. Kamppailua käytiin myös sen määrittelemisestä, olivatko albaanit 

todellisia pakolaisia vai väärin perustein Suomeen saapuneita. Jugoslavian alueen levot-

tomuuksista puhuttaessa keskustelu kurotti kohti Eurooppaa, kun taas nälkäpakolaisuu-

desta ja itärikollisuudesta keskusteltaessa Suomea ei asemoitu länteen tai itään, vaan se 

nähtiin itsenäisenä toimijana suhteessa Venäjään ja entisen Neuvostoliiton alueisiin. 

 

6 Tulosten yhteenveto 
 

Puolueittain tarkasteltuna myönteisimmin pakolaisista ja turvapaikanhakijoista puhui-

vat RKP:n edustajat. Myös vasemmistoliiton ja vihreän liiton edustajat puhuivat aiheesta 

valtaosin myönteisesti. SDP:n puheenvuoroista merkittävä osa oli neutraaleja, mutta 

painottui silti selvästi enemmän myönteisten kuin kielteisten puolelle. Kristillisdemo-

kraatitkin puhuivat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista pääosin myönteisesti. Keskus-

tan edustajien pakolaispoliittiset puheenvuorot jakaantuivat myönteisten ja kielteisten 

välille varsin tasaisesti, ja kuten SDP:nkin kohdalla, neutraalien puheenvuorojen osuus 

oli suuri. Kokoomuksen edustajien puheenvuoroista suurin osa oli sävyltään kielteisiä, ja 
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myönteisiä oli hyvin vähän. Kaikkein kielteisimmin aiheesta kuitenkin puhuivat SMP:n 

edustajat, jotka eivät pitäneet yhtäkään myönteiseksi luokiteltavaa puheenvuoroa. 

 

Suurten puolueiden kohdalla äänestäjien itsearvioitu oikeisto-vasemmisto -jako ennusti 

hyvin puolueen edustajien pakolaispoliittisten puheenvuorojen sävyä: mitä enemmän 

puolueen kannattajat määrittelivät poliittisen kantansa vasemmalle, sitä myönteisem-

piä puheenvuorot olivat. SDP:n edustajat suhtautuivat suurista puolueista myönteisim-

min aiheeseen, ja kokoomuksen edustajat olivat kielteisimpiä. Keskusta oli pakolaispoli-

tiikan suhteen varsin neutraali. Tulos vastaa Välimäen tutkimusta suurten puolueiden 

pakolaispoliittisista kannoista.358 Myös vasemmistoliitto perinteisenä, yhteiskuntaluo-

kan ympärille rakentuneena puolueena sopi tähän malliin. Se oli kannattajakunnaltaan 

eduskuntapuolueista kaikkein vasemmistolaisin, ja sen edustajien pakolaispoliittiset pu-

heenvuorot olivat valtaosaltaan myönteisiä.  

 

Pienempien, uudempien ja muun kuin luokkajaon pohjalta rakentuneiden puolueiden 

kohdalla jako ei ollut yhtä selvä. RKP:n edustajien puheenvuoroissa myönteisten osuus 

oli korkein kaikista puolueista, vaikka puolueen kannattajat määrittelivät itsensä hyvin 

oikeistolaisiksi. Vihreän liiton kannattajakunta ei kallistunut sen enempää vasemmalle 

kuin oikeallekaan, ja puolueen puheenvuorot olivat suurimmalta osaltaan myönteisiä. 

SMP:n kannattajat määrittelivät itsensä keskimäärin hieman enemmän oikealle kuin va-

semmalle, mutta puheenvuorot olivat huomattavan kielteisiä. 359  

 

Oppositiopuolueisiin kuuluvien edustajien retoriikka oli usein haastavampaa ja kriitti-

sempää kuin hallituspuolueiden edustajien, ja oppositiopuheenvuoroja oli enemmän 

kuin hallituspuolueiden edustajien pitämiä puheenvuoroja. Oppositiossa ilmaisu oli 

myös selkeämmin kielteistä tai myönteistä, kun taas hallituspuolueiden edustajat puhui-

vat useammin neutraalisti ja sovittelevasti. Kuten Arja Jokisen diskurssianalyyttisissä tut-

kimuksissa, myös omassa aineistossani oppositiopoliitikot kritisoivat useammin vallitse-

vaa tilannetta.360  

                                                           
358 Välimäki 2017, 308–309. 
359 Tilastokeskus 1991, 31–32. 
360  Jokinen 2016. 
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Ministerien pitämät puheenvuorot olivat valtaosaltaan neutraaleja. Ministeripuheen-

vuoroista suurin osa oli keskustan ja SDP:n edustajien pitämiä, mikä selittää myös näiden 

puolueiden neutraalien puheenvuorojen suurta osuutta. Opposition puheenvuoroissa 

kielteisten osuus oli merkittävä, mutta myös myönteisiä puheenvuoroja pidettiin oppo-

sitiosta enemmän kuin hallituspuolueista. SMP oli suurimman osan tarkasteluajasta op-

positiopuolue, mikä vaikutti opposition edustajien puheenvuorojen sävyjakaumaan, sillä 

Sulo Aittoniemi poikkeuksellisen aktiivisena edustajana piti lähes pelkästään kielteissä-

vyisiä puheenvuoroja. 

 

Eniten puheenvuoroja pitivät Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä sekä Helsingin ja Vaasan 

vaalipiireistä valitut edustajat. Hämeen pohjoisen vaalipiirin edustajien osuus oli 21 % 

kaikista puheenvuoroista. Muita suurempaa osuutta selittää Sulo Aittoniemen aktiivi-

suus aiheessa, sillä Aittoniemi valittiin eduskuntaan juuri Hämeen pohjoisesta vaalipii-

ristä. Toinen erottuva seikka on Helsingin vaalipiiristä valittujen edustajien pitämien pu-

heenvuorojen poikkeuksellisen myönteinen sävy: 65 % helsinkiläisten edustajien pu-

heenvuoroista oli myönteisiä, ja kielteisiä oli vain 2 %. Helsinki oli ainoa vaalipiiri, jonka 

alueeseen ei kuulu lainkaan maaseutua, vaan se kattaa ainoastaan Helsingin kaupungin 

alueen. Helsingissä myös asui suurin osa Suomen maahanmuuttajista 1990-luvun 

alussa.361 Tulos tukee kontaktiteorian olettamusta siitä, että mitä enemmän väestö on 

tekemisissä ulkoryhmän edustajien kanssa, sitä vähemmän kielteisiä asenteita esiin-

tyy.362  Muualla Suomessa maahanmuuttajia oli vähän, joillain paikkakunnilla ei ollen-

kaan, jolloin käsitykset maahanmuuttajista muodostettiin median ja julkisen keskuste-

lun perusteella. Koska representaatiot maahanmuuttajista ja luotu kuva maahanmuuton 

vaikutuksista olivat kielteisiä ja jopa paniikkia lietsovia363 ei ole ihme, jos suhtautuminen 

maahanmuuttoon, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin oli kielteistä siellä, missä oma-

kohtaisia kontakteja maahanmuuttajiin ei ollut.  

 

                                                           
361 Saari 2013. 
362 Markaki & Longhi 2012, 15. Ervasti 2004, 31. 
363 Lepola 2000, 18. 
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Keskustelu pakolaisista ja turvapaikanhakijoista oli vilkkainta vuonna 1990, minkä jäl-

keen se hiipui. Vuonna 1993 puheenvuorojen määrä nousi taas hieman, mutta ei kuiten-

kaan edes puoleen vuoden 1990 määrästä. Keskustelun vilkkautta selittää pakolaismää-

rien kasvun lisäksi uuden ulkomaalain säätäminen vuonna 1990 ja saman lain uudista-

minen vuonna 1993.  

 

Sukupuolitarkastelussa tuloksia vinouttaa jälleen Sulo Aittoniemen puheenvuorojen 

suuri määrä. Aittoniemen vaikutuksesta miesten kielteisten puheenvuorojen osuus 

näyttää huomattavalta, mutta jos Aittoniemi poistetaan vertailusta, ero ei ole yhtä mer-

kittävä. Kuitenkin myös jätettäessä Aittoniemen puheenvuorot pois tarkastelusta mies-

ten pitämät puheenvuorot olivat kielteisempiä kuin naisten, ja naisten pitämistä pu-

heenvuoroista myönteisten osuus oli selvästi korkeampi kuin miesten kohdalla. Erityi-

sesti suoraan myönteiset puheenvuorot olivat useammin naisedustajien pitämiä.  

 

Tarkastelua kansanedustajien iän vaikutuksesta puheenvuorojen sävyihin vaikeutti se, 

että joissain ikäryhmissä edustajia oli hyvin vähän. Tyypillisin kansanedustaja vuonna 

1991 oli 40–49 -vuotias mies, ja alle 29-vuotiaita ja yli 60-vuotiaita edustajia oli hyvin 

vähän. 1940-luvulla syntyneet edustajat pitivätkin eniten puheenvuoroja keskusteluissa 

pakolaispolitiikasta. Vaikka aineisto määrällisesti ja erityisesti ikäryhmien osalta onkin 

kvantitatiivisen tarkastelun suhteen ongelmallinen, näyttää siltä, että nuoremmat edus-

tajat pitivät useammin myönteissävyisiä puheenvuoroja pakolaisaiheesta kuin vanhem-

mat. Asennetutkimuksissa tulokset aiheesta on varsin ristiriitaisia, eikä yhtenäistä käsi-

tystä iän vaikutuksista asenteisiin ole.364 

 

Suuri osa yleisimmistä pakolaispoliittisissa keskusteluissa esiin nousseista argumen-

teista oli käytössä niin tiukemman kuin sallivammankin pakolaispolitiikan kannattajien 

puheenvuoroissa. Esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin, turvapaikkaprosessin liian pit-

kään kestoon ja hädänalaisten auttamiseen viittasivat puheenvuoroissaan keskustelun 

molemmat osapuolet. Kamppailua käytiinkin enemmän siitä, miten nämä argumentit 

                                                           
364 Crawley 2005, 19–21. 
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kehystettiin ja liitettiin pakolaisaiheeseen. Pakolaispoliittiset tavoitteet pyrittiin kehys-

tämään niin, että kehys tuki tehokkaasti puhujan poliittista kantaa ja sen perustelemista. 

Kun kaikki puolueet korostivat heikommassa asemassa olevien auttamista, oli kyse siitä, 

kuka onnistui tehokkaimmin esittämään oman politiikkansa sellaisena.  

 

Poliittisessa kehystämisessä tehokas tapa on vedota yleisesti jaettuihin konsensusarvoi-

hin. Tämä on tehokas ja turvallinen kehystämisen tapa, mutta siksi myös kilpailtua.365 

1990-luvun alun pakolaispoliittisessa eduskuntaretoriikassa kilpaillut kehykset olivat 

juuri hädänalaisten auttaminen, kansainvälisten sopimusten noudattaminen ja oikeu-

denmukaisuus. 

 

Kaikille yhteisten, yleisesti hyväksyttyjen kehysten lisäksi keskusteluun kuului myös ke-

hyksiä, joita käyttivät vain joko pakolaisista ja turvapaikanhakijoista kielteisesti tai 

myönteisesti puhuvat edustajat ja puolueet. Tällaisilla kehystyksillä vedottiin todennä-

köisesti puolueiden ydinkannattajajoukkoihin366; kansainvälisyys, inhimillisyys ja ihmis-

oikeudet ja toisaalta hyvinvointisovinistinen suomalaisten köyhien ja hädänalaisten puo-

lustaminen olivat aiheita, joiden kautta pakolaispolitiikkaa voitiin kehystää niille kannat-

tajille, jotka jakoivat puolueen keskeiset arvot.  

 

Kehystäessään pakolaispolitiikkaa puolueet ja edustajat pyrkivät vetoamaan kuuli-

joihinsa esittämällä joko kielteisiä tai myönteisiä tulevaisuusskenaarioita.367 1990-luvun 

alun pakolaispoliittisessa keskustelussa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaan-

otosta kielteiseen sävyyn puhuneet edustajat turvautuivat retoriikassaan uhkakuvien 

luomiseen useammin kuin myönteisiä puheenvuoroja pitäneet edustajat. Heidän käyt-

tämänsä uhkakuvat olivat myös huomattavasti konkreettisempia: puhuttiin esimerkiksi 

suomalaisten köyhien toimeentulon huonontumisesta, rasismin ja väkivallan lisääntymi-

sestä, epärehellisten ulkomaalaisten asettumisesta Suomeen ja valtion menojen kas-

                                                           
365 Nelson ym. 2012, 7. 
366 Jerit ym. 2009, 105–106. 
367 Jerit ym. 2009, 107. 
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vusta. Aiheesta positiivissävyisiä puheenvuoroja pitäneiden edustajien uhkakuvat liittyi-

vät vähemmän kuulijoiden jokapäiväiseen elämään vaikuttaviin asioihin, kuten muun 

muassa pakolaisten kärsimyksiin ja Suomen ulkopoliittisen aseman heikkenemiseen. 

 

Puheenvuoroissaan kielteisesti pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin suhtautuneet edus-

tajat käyttivät usein termejä, joissa pakolainen- ja turvapaikka -sanoista oli luotu niiden 

merkityksen muuttavia ja kyseenalaistavia yhdyssanoja, kuten ”elintasopakolainen”, 

”turvapaikkaturisti” ja ”pakolaisloma”. Jaakkola arvioi 1990-luvulla tekemässään asen-

netutkimuksessa, että tällaisten sanan merkitystä muuttavien lisäysten käyttäminen jul-

kisessa keskustelussa sai suomalaiset suhtautumaan esimerkiksi sanaan ”pakolainen” 

kielteisemmin kuin sanan auki kirjoitettuun merkitykseen “poliittisesti, uskonnollisesti 

tai rodun vuoksi vainotut”.368  

 

Aiheesta kielteisiä puheenvuoroja pitäneet edustajat pyrkivät usein muuttamaan sano-

jen vakiintuneita merkityksiä ja mielikuvia. Yllä mainittujen uusien yhdyssanojen lisäksi 

tämä näkyi rasismikeskustelussa, jossa erityisesti SMP:n edustajat pyrkivät kääntämään 

rasismin kielteisen ilmiön sijasta myönteiseksi määritteeksi, eräänlaiseksi tunnus-

tukseksi siitä, että edustajat ajoivat suomalaisten asemaa. Puolueen edustajien linja oli-

kin pakolaispoliittisissa keskusteluissa useimmin hyvinvointisovinistinen; he esittivät pa-

kolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen kuluvan resursseja, jotka olivat 

suoraan pois suomalaisilta avuntarvitsijoilta.369  

 

SMP:n edustajat sekä esittivät rasismin valitettavana ilmiönä, joka oli seurausta ulko-

maalaisten määrän kasvusta, että eräänlaisena kunniamerkkinä politiikasta, joka keskit-

tyi puolustamaan suomalaisia ja vastustamaan liberaalia poliittista eliittiä. SMP:n pako-

laispoliittiset puheenvuorot olivat hyvinvointisovinistisia ja populistisia, ja edustajat 

asettivat puheenvuoroissaan toistuvasti vastakkain suomalaiset ja ulkomaalaiset. Rasis-

mipuheen kohdalla näkyy erityisen selkeästi, miten SMP:n edustajat valitsivat tilanteen 

mukaan, miten kehystivät sanomansa; välillä rasismi esitettiin epätoivottavana ja vali-

                                                           
368 Jaakkola 1995. 
369 Mau & Mewes 2012, 120. 
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tettavana ilmiönä, välillä korostettiin omaa rasistisuutta mutta määriteltiin samalla sa-

nan sisältö uudestaan. Molemmissa puhetyypeissä kuitenkin pyrittiin rasismi-sanan 

avulla perustelemaan kielteistä kantaa turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin. Muissakin 

kysymyksissä SMP:n edustajat käyttivät hyvin monipuolisesti hyväkseen erilaisia perus-

telun ja argumentaation kehyksiä pyrkiessään perustelemaan omaa pakolais- ja turva-

paikkapolitiikkaansa; pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän vähentämistä perus-

teltiin niin rahallisilla ja kulttuurisilla syillä kuin myös rasismin lisääntymisellä ja turva-

paikanhakijoiden omalla edullakin. Toisinaan kehykset olivat keskenään ristiriidassa jopa 

saman puheenvuoron sisällä. 

 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton vastustajat viittasivat muihin valtioi-

hin, kun niiden kautta oli mahdollista luoda uhkakuvia ja varoittavia esimerkkejä. Useim-

min käytettyjä olivat Saksan pakolaisiin kohdistuneet väkivaltaisuudet tai Eestin ja Ve-

näjän rikollisuus. Sallivan pakolaispolitiikan puolestapuhujat viittasivat ympäröivään 

maailmaan myös pyrkiessään osoittamaan, että Suomi oli maailman mittakaavassa rikas 

valtio, jolla oli velvollisuus olla kääntämättä selkäänsä maailman vähäosaisille. Pakolais-

politiikan rajoittamisen puolesta puhuneet edustajat ja puolueet pyrkivät puolestaan 

kääntämään yleisön katseen takaisin Suomeen ja suomalaisten talousvaikeuksiin ja köy-

hyyteen. 

 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kielteisesti suhtautuneet edustajat 

hallitsivat pakolaispoliittista eduskuntakeskustelua ja erityisesti sitä, mistä kulloinkin pu-

huttiin. He aloittivat keskusteluja ja viittasivat pakolaispolitiikkaan muissa kuin aihetta 

koskevissa keskusteluissa useammin kuin aiheeseen myönteisesti suhtautuneet edusta-

jat. He myös määrittivät monissa keskusteluissa sen, mistä puhuttiin, kun puhuttiin pa-

kolaisista ja turvapaikanhakijoista. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon 

kielteisesti suhtautuvien edustajien aloitteellisuus keskustelussa merkitsi sitä, että ai-

heeseen myönteisesti suhtautuvat edustajat päätyivät usein vastaamaan heidän väittei-

siinsä, eli ottamaan vähemmän aktiivisen ja jo esitettyjä väitteitä kiistävän roolin. Kes-

kustelu lainsäädännöstä tai yleisestä pakolaistilanteesta saattoi kääntyä usean puheen-

vuoron ajaksi näihin väitteisiin, mikä vei keskustelun aiheeseen kielteisesti suhtautunei-

den edustajien toivomaan suuntaan.  
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Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa vastustavien puolueiden retoriikkaan 

kuului vahvasti oman kantansa positioiminen järjen, logiikan ja rationaalisuuden alueelle 

ja poliittisten vastustajien syyttäminen tunteellisuudesta, tosiasioiden sivuuttamisesta 

ja ymmärtämättömyydestä. Kuitenkin aiheesta puhuttaessa samojen puolueiden edus-

tajat käyttivät huomattavassa määrin virheellisiä argumentteja, eivätkä toistuvista oikai-

suista huolimatta korjanneet argumenttejaan vastaamaan todellisuutta.  

 

7 Johtopäätökset 
 

Pakolaispoliittisessa keskustelussa toistuivat jatkuvasti talousargumentit. Aineistoni 

ajoittuminen laman syvimpiin vuosiin ja ajan julkisen ja poliittisen keskustelun lävistänyt 

kriisitietoisuuden nostatus herättävät kysymyksen, oliko puhe pakolaisista ja turvapai-

kanhakijoista vastaavaa kriisimielialan lietsomista maahanmuuton suhteen. Pyrittiinkö 

kriisitunnelman lietsomisella perustelemaan pakolaispoliittisia päämääriä samoin kuin 

lamaretoriikalla talouspoliittisessa puheessa? 370 Itse katson, että kyseessä oli tietoinen 

kriisimielialan nostattaminen ja sillä politikointi. Nähdäkseni pakolaispoliittinen kriisi-

puhe liittyi tiiviisti talouspoliittisen kriisitietoisuuden luomiseen. 

 

Uhkakuvat epärehellisistä ”elintasopakolaisista” ja suomalaisten heikkenevästä toi-

meentulosta toistuivat puheenvuoroissa vuodesta ja keskustelusta toiseen. Näiden ai-

heiden voi ajatella liittyvän laman aiheuttamiin taloushuoliin, mutta on myös kysyttävä, 

oliko talous laman aikana erityisen hyväksytty ja siksikin paljon käytetty politiikan kehys. 

On mahdollista, että kun kriisitietoisuus oli tehokkaasti luotu, myös kulttuuriset uhkako-

kemukset sanallistettiin talousuhkan muotoon. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat olivat 

ryhmä, jonka esittäminen ensisijaisesti talouskehyksen kautta oli epäilemättä helpom-

paa ja kannatuksen kannalta turvallisempaa kuin suomalaisten, sillä he eivät olleet Suo-

men kansalaisia ja siten äänioikeutettuja. Poliitikot eivät puhuneet heille, vaan heistä 

puhuttiin suomalaisille.  

 

                                                           
370 Julkunen 2001. 
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Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta myönteisesti puhuneet edus-

tajat puhuivat suomalaisten äänestäjien sisäryhmälle vedoten ulkoryhmäläisten, eli pa-

kolaisten ja turvapaikanhakijoiden, hyvinvoinnin puolesta. Vastaanottoa vastustavat 

edustajat kuitenkin vetosivat usein suomalaisten kärsimyksiin ja vaikeaan asemaan, jol-

loin he puhuivat äänioikeutetulle sisäryhmälle heistä itsestään, esittäen heikennyksiä 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaan perustelunaan suomalaisten, eli ensisijai-

sen yleisönsä, hyvinvointi. Niihin kuulijoihin, jotka kokevat olevansa yhteiskunnallisesti 

heikossa asemassa, puhe omasta ryhmästä voi epäilemättä vedota tehokkaammin ja 

tuntua tärkeämmältä kuin puhe ulkoryhmän oikeuksista.  

 

Toisaalta pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kielteisesti suhtautuvia edustajia ja puolu-

eita äänestivät useammin hyvin toimeentulevat ja korkeasti koulutetut äänestäjät, joi-

den asema yhteiskunnassa ei suinkaan ollut heikko. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-

den vastaanoton puolesta puhuneita vasemmistopuolueita puolestaan äänestivät pieni-

tuloiset, kouluttamattomat ja työväenluokkaiset ihmiset. Asennetutkimuksissa kuiten-

kin heikko yhteiskunnallinen asema liittyy usein kielteisiin pakolaisasenteisiin ja hyvin-

vointisovinismiin. Voidaankin kysyä, oliko pakolaispolitiikan suhteen merkittävintä sit-

tenkin vasemmistolaisten solidaarisuuden kokemuksen ulottuminen ulkoryhmään asti, 

ja puolueiden äänestäjäkuntien erot tähän seikkaan liittyen merkittävämpiä kuin muut 

taustatekijät.  

 

On myös hyvin mahdollista, että saamastaan julkisesta ja mediahuomiosta huolimatta 

pakolaispoliittiset kysymykset eivät lopulta olleet erityisen merkittävä tekijä suomalais-

ten äänestyspäätöksissä 1990-luvun alussa. Tähän viittaisi myös se, että huolimatta suo-

malaisten pakolaisasenteiden kiristymisestä asiaa näkyvimmin esillä pitänyt SMP me-

netti kannatustaan ja lopulta lakkautettiin kokonaan 1990-luvun alkupuolella.  

 

SMP:n edustajat nostivat puheenvuoroissaan kaikkein useimmin esiin rasismin, mikä on 

kiinnostavaa, sillä he itse puhuivat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista huomattavan 

kielteisesti ja jopa tavoilla, jotka voidaan hyvin lukea rasistisiksi. Puolueen edustajat kä-

sittelivät toistuvasti itseensä ja puolueeseensa kohdistuneita rasismisyytöksiä, vaikka 

itse eduskuntakeskusteluissa tällaisia syytöksiä ei lausuttu juuri ollenkaan. Vaikuttaakin 
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siltä, että erityisesti tässä aiheessa SMP:n ja Aittoniemen yleisö oli laajempi kuin välitön 

kuulijakunta, ja että he osallistuivat puheenvuoroillaan laajempaan julkiseen keskuste-

luun rasismista.371 

 

1990-luvun alun pakolaispoliittista eduskuntakeskustelua on mahdollista tarkastella uu-

den ja vanhan ulkopolitiikan murroskohtana ja kautena, jolloin keskustelussa olivat nä-

kyvästi mukana sekä Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän vaikutukset, että toisaalta 

Suomen määrätietoinen asemoiminen osaksi Eurooppaa. Neuvostoliitto ja sen entiset 

alueet sekä Venäjä näyttäytyivät keskustelussa paljolti uhkien kautta; itärikollisuus, näl-

käpakolaiset ja ympäristötuhot olivat keskustelussa selvästi itäisiä uhkia, mutta myös 

itärajan kautta saapuneet kolmansien maiden pakolaiset veivät keskustelua kohti Neu-

vostoliittoa ja Venäjää. 

 

Pakolaispoliittisessa keskustelussa erityisesti muilta kuin Suomen lähialueilta saapuvat 

pakolaiset ja turvapaikanhakijat herättivät kiivasta keskustelua ja toisistaan poikkeavia 

suhtautumistapoja ja toimintaehdotuksia. Uhkakuvat Neuvostoliiton tai Venäjän alu-

eilta saapuvista nälkäpakolaisten tai rikollisten joukoista eivät jakaneet edustajia sa-

malla tavoin, vaan niihin suhtauduttiin kielteisenä, mutta enemmän käytännöllisenä ja 

lainsäädännöllisenä kuin moraalisena ongelmana. Tämä saattoi johtua yksinkertaisesti 

siitä, että uhkakuvat eivät toteutuneet, vaan olivat vasta keskustelun asteella. On kui-

tenkin mahdollista, että erityisesti somalialaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla myös 

saapuminen Euroopan ulkopuolelta teki tilanteesta erilaisen372  ja vaikutti tulijoiden ase-

moimiseen erilaisiksi, ulkopuolisiksi ja ”toisiksi” suomalaisuuteen nähden. 

 

Erona 2010-luvun pakolaispoliittiseen keskusteluun 1990-luvun aineistosta puuttuvat lä-

hes tyystin kulttuuriset ja terrorismiin liittyvät uhkakuvat. Turvallisuuteen viitattiin 

1990-luvun alun eduskuntakeskusteluissa lähinnä puhuttaessa suomalaisten rasistisen 

väkivallan lisääntymisestä ja virolaisten ja venäläisten harjoittamasta ”itärikollisuu-

desta”. Kulttuurisiin uhkakuviin viitattiin vain muutamassa puheenvuorossa. Myöskään 

                                                           
371 Ks. YLE 6.10.2015: Rasismi roihahti liekkiin Tampereen polttopulloiskuissa 1989. https://yle.fi/aihe/ar-
tikkeli/2015/10/06/rasismi-roihahti-liekkiin-tampereen-polttopulloiskuissa-1989. Viitattu 4.11.2017. 
372 Ervasti 2004, 42, Markaki & Longhi 2012, 14–17. 
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uskonnosta ei juuri puhuttu, vaikka somalialaiset ja albanialaiset turvapaikanhakijat oli-

vat valtaosaltaan muslimeja. Nykykeskustelussa viittaukset erityisesti islamiin ja sen ai-

heuttamaan kulttuuriseen uhkaan ovat toistuvia.373 

 

Uhkadiskursseihin tiivistyy nähdäkseni se, mitä kunakin aikana pidetään erityisen huo-

lestuttavana. On myös mahdollista, että yleisesti käytettyihin kehyksiin on helppo ve-

dota, vaikka ne eivät täysin vastaisikaan omaa sisäistä uhkakokemusta. Toisaalta vallit-

sevat diskurssit voivat vaikuttaa siihen, mihin koettu uhka liitetään ja miten se käsite-

tään.  

 

1990-luvun alun ja nykypäivän pakolaiskeskustelun eroja voidaankin tarkastella sen 

kautta, mikä on julkisessa keskustelussa toistuva merkittävä uhkakuva kunakin aikakau-

tena. Pakolaispolitiikan näkökulmasta 1990-luvun uhkien lähteenä näyttää olleen Neu-

vostoliitto ja Venäjä, kun taas nykypäivän keskustelussa uskonnollisena ja kulttuurisena, 

immateriaalisena uhkana nähdään usein islam.374 1990-luvun eduskuntakeskustelussa 

turvallisuuspelot liitettiin usein entisen Neuvostoliiton alueilta saapuneisiin nuoriin mie-

hiin, joiden pelättiin rikollisjengeissään ryöstelevän ja raiskaavan suomalaisia. Nykyään 

sama uhkakuva laillisen yhteiskunnan ulottumattomissa toimivista nuorista ulkomaalai-

sista miehistä liitetään ensisijaisesti Lähi-idästä saapuneisiin muslimiturvapaikanhakijoi-

hin. Venäjän rooli rikollisuuden ja väkivallan lähteenä on vaihtunut toiveisiin Suomeen 

matkailevista rikkaista venäläisturisteista, ja julkisuudessa toisteltu uhkakuva suomalais-

ten turvallisuudelle on itärikollisuuden sijaan islamilainen terrorismi. 

 

Neuvostoliiton ja Venäjän sekä maahanmuuton uhkakuvissa on yhteistä myös niiden 

kahtiajakoinen merkitys. 1990-luvulla Neuvostoliiton romahtaminen toi keskusteluun 

uhkakuvia ja epävarmuutta, mutta toisaalta se nähtiin mahdollisuutena suuntautua 

kohti länttä. Turvapaikanhakijat ja maahanmuutto esiintyvät keskustelussa nykyisistä 

turvallisuusuhkista ja liittyvät globaalin epävarmuuden ja turvattomuuden huoliin, 

                                                           
373 Ikäheimo, Hannu-Pekka: Populismin aikakausi – kausivaihtelua vai pysyvämpi muutos? Sitra, 
https://www.sitra.fi/artikkelit/populismin-aikakausi-kausivaihtelua-pysyvampi-muutos/, viitattu 
8.11.2017. 
374 Ikäheimo 2017. 
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mutta toisaalta maahanmuuton merkityksen arvioidaan tulevaisuudessa olevan suoma-

laisen väestörakenteen ja huoltosuhteen kannalta suuri. 

 

SMP:n aktiivisuus ja poikkeuksellisen pakolaisvastainen retoriikka erottuvat 1990-luvun 

alun aineistossa muista puolueista huomattavasti. 1980-luvun kannattajakunnan perus-

teella SMP:n äänestäjien voi olettaa suhtautuneen kielteisemmin pakolaisiin ja turvapai-

kanhakijoihin sekä maahanmuuttoon yleensä kuin monien muiden ryhmien: vähän kou-

lutetut, pienituloiset ja maanviljelijät suhtautuivat Jaakkolan mukaan kielteisimmin 

maahanmuuttoon. Heidän asenteensa myös kovenivat 1990-luvun vaihteessa eniten.375 

Samalla SMP:n äänestäjäkunta kuitenkin muutti muotoaan, ja suuri osa liikkuvista ää-

nestäjistä hylkäsi puolueen. Vuoden 1983 vaaleissa moni oli antanut äänensä SMP:lle 

protestina ”rötösherroja” vastaan, mutta suosio hiipui nopeasti.376 Voidaan aiemman 

asennetutkimuksen pohjalta olettaa, että puolueen keskiluokkaistuva ja kaupungistuva 

kannattajakunta ei enää 1990-luvun alussa suhtautunut maahanmuuttoon niin kieltei-

sesti kuin aiempi, työväenluokkaisempi ja pienituloisempi äänestäjäjoukko. Muukalais-

vihamielinen ja rasistinen puhe ei onnistunut synnyttämään protestiäänten vyöryä 

SMP:lle, vaan monet entisetkin kannattajat joko jättivät äänestämättä tai palasivat kes-

kustan äänestäjiksi. Puolue yritti ehkä 1990-luvun alussa vedota kannattajakuntaan, jota 

yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi ei enää ollut olemassa. 

 

SMP:n edustajat esittivät toistuvasti lähes propagandanomaisia väitteitä siitä huoli-

matta, että ne oli useaan otteeseen osoitettu virheellisiksi. Tämä on kuvaava esimerkki 

siitä, miten helppo faktoista piittaamattomien populistien on hallita keskustelua. Ne 

osoittavat myös sen, miten suojatonta faktapohjainen poliittinen keskustelu ja jopa de-

mokratia ovat, kun niitä vastaan hyökätään rakenteiden sisältä. Eduskuntakeskustelun 

perustana on, että edustajat pyrkivät puhumaan totta ja perehtymään faktoihin, ja jos 

joku taho ei näin tee, keskustelu vääristyy. Sanktioita ei kuitenkaan juuri jaella. Muut 

edustajat huomauttelivat SMP:n Aittoniemelle usean vuoden aikana toistuvasti hänen 

levittävän väärää tietoa, mutta Aittoniemi puoluetovereineen jatkoi väitteiden toista-

mista.  

                                                           
375 Jaakkola 1995, 1-3. 
376 Tilastokeskus 1991, 42. 



163 
 

 

Perättömiin väitteisiin ja uhkakuvien lietsomiseen keskittyvää eduskuntapuhetta ei ehkä 

voida suoraan pitää uhkana tehokkaalle, tosiseikkoihin perustuvalle päätöksenteolle, 

sillä varsinainen päätöksenteko tapahtuu pääasiassa valiokunnissa ja muissa päätöksen-

tekoelimissä, ei varsinaisesti täysistunnoissa.377 Pienet puolueet saattavatkin eduskun-

tapuheenvuoroissaan pyrkiä ensisijaisesti näkyvyyteen ja huomatuksi tulemiseen, kun 

varsinainen vaikutusvalta tehtäviin päätöksiin erityisesti oppositiosta käsin on varsin 

pientä. Näkyvyyden kautta tavoitellaan suurempaa kannattajajoukkoa ja siten myös vai-

kutusvaltaa. Tällainen keskustelu voi kuitenkin legitimoida rasistista puhetta ja ajattelua, 

sillä parlamentaarisen demokratian merkittävimpänä paikkana juuri eduskunnassa käy-

tävä keskustelu osaltaan määrittelee sitä, miten on mahdollista ja sallittua puhua. 

 

Tällaiset SMP:n edustajien ja erityisesti Sulo Aittoniemen toistuvasti käyttämät, muiden 

edustajien valheellisiksi osoittamat aiheet olivat kiinnostava osa keskustelua ja sen uu-

delleen suuntaamista. On vaikea sanoa, uskoivatko edustajat todella olevansa oikeassa 

ja muiden poliitikkojen valehtelevan, vai olivatko väitteet niin tehokkaita ja dramaatti-

sia, että he toistivat niitä faktoista huolimatta. Joka tapauksessa aiheisiin palattiin paljon 

niiden varsinaisen käsittelyn jälkeen, joten voidaan olettaa, että edustajat arvelivat nii-

den vetoavan yleisöön tehokkaasti. Toistuva keskustelu tällaisista väitteistä todennäköi-

sesti jättikin yleisön mieleen kielteisiä mielikuvia pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liit-

tyen ja sai kuulijat pitämään aihetta merkittävämpänä ja vaikuttavampana kuin mitä se 

tosiasiassa olikaan.378 

 

Uskon, että SMP:n ja erityisesti Aittoniemen aktiivisuutta pakolaispoliittisessa keskuste-

lussa voi tarkastella myös pyrkimyksenä tavoitella suosiota luomalla populistista moraa-

lipaheksuntaa ja siten haalia puolueen aiemminkin vaalivoittoon nostaneita protesti-

ääniä.379 Voi myös ajatella, että SMP:n kannatuksen ollessa 1990-luvun alussa jyrkässä 

                                                           
377 Helander, Voitto, Pekonen, Kyösti, Vainio, Jouni, & Kunttu, Tapani: Valiokunnat lähikuvassa. Edita, 
Helsinki 2007. 
378 Hjerm 2007, 1256–1258. 
379 Tilastokeskus 1991, 42. 
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laskussa380 puolueella ei ollut juuri hävittävää: äänekkäällä pakolaisvastaisuudella kan-

natti ainakin yrittää kerätä ääniä. SMP:n vaalimenestyksen ja puolueaseman pelastami-

seen hyvinvointisovinismi ja muukalaisvastaisuus eivät riittäneet381, mutta Aittoniemen 

henkilökohtainen kannatus oli suurta. Aittoniemi oli aktiivinen puhuja myös muissa kuin 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevissa keskusteluissa,382 mutta juuri hänen nä-

kyvä ja suora pakolaisvastaisuutensa oli 1990-luvun alun julkisen keskustelun aiheena 

toistuvasti.383 Aittoniemi oli siinä määrin puolueensa kasvot, että hänet valittiin SMP:n 

presidenttiehdokkaaksi vuoden 1994 vaaleissa. Menestys ei kuitenkaan ollut suurta,384 

ja jo pian SMP puolueena lakkautettiin kokonaan.385 

 

Sulo Aittoniemi oli omana aikanaan suomalaisen muukalaisvihamielisyyden henkilöi-

tymä. Puheenvuoroissaan ja julkisuudessa Aittoniemi esiintyi eräänlaisena vitsikkäänä ja 

leppoisana kansanmiehenä, joka kuitenkin samanaikaisesti piti yllä rasistista ja ulossul-

kevaa poliittista diskurssia. Rasististen väitteiden esittäminen huumorin varjolla teki hä-

nestä nähdäkseni helpommin lähestyttävän ja pidetyn hahmon. Tämä näkyy myös siinä, 

miten Sulo Aittoniemeä hänen kuolemansa jälkeen vuonna 2016 mediassa muistettiin: 

muistokirjoituksissa Aittoniemeä kuvattiin värikkääksi persoonaksi386 ja suoraselkäiseksi 

ja reheväksi rikospoliisiksi, joka vastusti pakolaisten ”hyysäämistä”,387 ja jonka ”räväkkä 

sanailu” jakoi mielipiteitä.388 Useissa kirjoituksissa korostettiin myös Aittoniemen viih-

dyttävyyttä: ”Aittoniemen ajatusmaailmaa ei ehkä aina jaettu, mutta hänen seurassaan 

                                                           
380 Tilastokeskus 1991, 13–15. 
381 Tilastokeskus: SDP:lle vaalivoitto. https://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit95/tekstis.html, vii-
tattu 5.11.2017. 
382 HS 19.3.1991: Aittoniemi sai yli 9 prosenttia "Pakolaisasialla en elämöinyt, vastasin vain kun kysyt-
tiin.", viitattu 5.11.2017. 
383 YLE 20.9.2007: Raptori rienaa. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/09/20/raptori-rienaa, viitattu 
5.11.2017. 
384 Tilastokeskus: Tasavallan presidentin vaalit 1994. Ensimmäisessä vaalissa ehdokkaiksi asetetut, hei-
dän äänimääränsä, äänimääräosuudet sekä äänimäärien osuudet vaalipäivänä ja ennakkoääninä. 
https://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit94pres/ehdas94.html, viitattu 5.11.2017. 
385 Vaalit.fi (Oikeusministeriö): Puoluehistoriaa; poliittinen herääminen: http://www.vaalit.fi/fi/in-
dex/puolueet/puoluehistoriaa.html, viitattu 5.11.2017. 
386 Aamuposti 17.6.2016: Raptori, Kiimaiset poliisit ja vaaralliset Teletapit – Näistä sutkauksista Sulo Ait-
toniemi muistetaan. http://www.aamuposti.fi/artikkeli/405829-raptori-kiimaiset-poliisit-ja-vaaralliset-
teletapit-naista-sutkauksista-sulo, viitattu 5.11.2017. 
387 Aamulehti 17.6.2016: Sulo Aittoniemi 1936–2016 – Näistä Suti muistetaan. https://www.aamu-
lehti.fi/kotimaa/sulo-aittoniemi-1936-2016-naista-suti-muistetaan-23733393/, viitattu 5.11.2017. 
388 IS 17.6.2017: Sulo Aittoniemi on kuollut. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001202883.html, viitattu 
5.11.2017. 
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viihdyttiin. Kenenkään aika ei tullut pitkäksi Sutin juttuja kuunnellessa.”389 Muistokirjoi-

tuksissa ja uutisissa Aittoniemen kuolemasta korostuu pyrkimys kuvata Aittoniemen 

avoin rasismi värikkyydeksi ja räväkkyydeksi ja Aittoniemi itse pidetyksi ja rehdiksi hah-

moksi. Aittoniemen persoonaa ja poliittista uraa esiteltäessä hänen rasistisen puheensa 

vaikutuksia poliittiseen keskusteluun tai puheen kohteiden elämään ei kuitenkaan kir-

joituksissa pohdita. Osaltaan muistelun sävy johtunee siitä, ettei kritiikin katsota yli-

päänsä soveltuvan kuolleiden muisteluun, mutta näkisin esitystavan kuvaavan myös 

sitä, että ”lupsakan rasistin” tyyppihahmo on edelleen suomalaisessa keskustelussa var-

sin hyväksytty. 

 

Suomalaisesta pakolaispoliittisessa keskustelussa puhujat ovat usein suomalaisia, ääni-

oikeutettuja Suomen kansalaisia. Pakolaispuhe, kuten myös tämä tutkielma, on valkoi-

suuden etuoikeutetusta positiosta käsin käytyä keskustelua suomalaisuuden ja valkoi-

suuden ulkopuolisista ”toisista”. Ryhmien välillä on valtaero: pakolaiset ja turvapaikan-

hakijat ovat Suomeen saavuttuaan toimenpiteiden ja päätösten kohteita. Heillä ei ole 

äänioikeutta ja siten poliittisia edustajia ja oikeutta vaikuttaa demokraattiseen päätök-

sentekoon. Tulijat, jotka eivät ole kansalaisia ja siten oikeutettuja kansalaisuuden takaa-

maan turvaan ja osallisuuteen, ovat kansallisvaltioiden sisällä niiden päätösten armoilla. 

Myös pakolaispoliittinen eduskuntakeskustelu on ollut ja on pitkälti edelleen valkoisen 

suomalaisen eliitin puhetta rodullistetuista, vailla vaikutusvaltaa olevista ja retorisesti 

toiseutetuista toiminnan kohteista. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oman äänen 

kuuluminen yhteiskunnallisessa keskustelussa on tärkeää, jotta keskustelu ei suuntaudu 

täysin puheen aiheena olevien ihmisten ohi ja yli.  

 

Aineiston näkyvimpiä diskursseja on kilpailu sen määrittelemisestä, ketkä olivat oikeita 

pakolaisia. Keskustelussa toistuivat usein ajatukset, joiden mukaan tulijoiden olisi oikean 

pakolaisuuden tunnusmerkit täyttääkseen oltava riittävän kurjan näköisiä ja nöyriä, ja 

liian hyvin toimeentulevilta näyttävät tulijat herättivät epäilyksiä. Toisaalta juuri parem-

paa toimeentuloa tavoitteleva ”elintasopakolaisuus” nähtiin moraalittomana ja vää-

ränä.  

                                                           
389 Aamulehti 17.6.2016. 
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Näyttää siltä, että ulkomaalaisuus, kansalaisuuden ulkopuolisuus ja ei-suomalaisuus te-

kivät tulijoista ja heidän motiiveistaan parlamentaarisessa pakolaiskeskustelussa epäi-

lyttäviä. Kansallisvaltioihin pohjautuva maailmankuva ja suomalaisuuden kuviteltu yh-

teisö kehystivät keskustelua. Kansallisuuden ja yhteisön rajat tulivat näkyviksi, kun kan-

sallisvaltion rajojen yli saapui niiden ulkopuolelta ”kaukaisia lähimmäisiä”. 

 

Täysistuntoaineistojen tultua saataville digitaalisina jatkotutkimusta on mahdollista 

tehdä aiempaa suuremmista tekstimassoista. Olisikin kiinnostavaa tutkia esimerkiksi pa-

kolaisdiskurssin muutoksia hyödyntäen myös laskennallisen kielentutkimuksen mene-

telmiä. Näin olisi mahdollista täydentää lähianalyysin keinoin saatua kuvaa pakolaiskes-

kusteluissa käytettyjen käsitteiden ja koko pakolaisdiskurssin muutoksista. 

 

Lisäksi uhkakuvien luomista ja käyttämistä poliittisessa ja julkisessa pakolaiskeskuste-

lussa olisi tärkeää tutkia lisää. Vertailut 1990-luvun ja 2010-luvun välillä voivat osoittaa, 

mitkä ovat oman aikamme erityispiirteitä ja toistuvia diskursseja, joihin pakolaisaiheinen 

keskustelu kiinnittyy. Myös se, miten Venäjän ja EU:n roolit ja merkitys esitetään 2010-

luvun poliittisessa pakolaiskeskustelussa, ja miten diskurssi on niiden osalta muuttunut 

sitten 1990-luvun, olisi kiinnostava ja ajankohtainen tutkimusaihe informaatiovaikutta-

misen ja EU-kriittisyyden poliittisen painoarvon yhä kasvaessa. 
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