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ABSTRACT 

Right to Live. Intertextuality in pro-asylum seeker activism 

 

Former linguistic research on the immigration debate has traditionally fo-

cused on anti-immigration movements and discourses. In this study, by con-

trast, interest lies in discursive strategies used by a pro-asylum seeker activist 

group Right to Live / Stop Deportations, founded following the so-called “ref-

ugee crisis” of 2015. The data consist of 78 blog posts written by activists and 

published in 2017. 

In accordance with the tradition of Critical Discourse Studies, this research 

explores the way language and power intersect, placing special emphasis on 

the emancipatory potential of language. Methodologically, the research draws 

on e.g. Systemic Functional linguistics, genre theories and visual grammar, as 

well as Bakhtinian dialogism and research on intertextuality. The aim of the 

study is to find out what kind of intertextual relations are constructed in the 

data. Focus is both on interdiscursivity, which refers to relations that texts 

construct with discourses, genres and practices, and manifest intertextuality, 

that is, referring to specific other texts and utterances. 

The central concepts of the analysis are frame and voice, the first of which 

is connected to interdiscursivity and the latter to manifest intertextuality. In 

this research, frame is defined as an abstract model that regulates and moti-

vates discursive choices. Based on the analysis, the data are divided into three 

categories: 1) humanitarian frame, 2) journalistic frame and 3) political-ad-

ministrative frame. In some of the blog posts, both humanitarian and journal-

istic frame are activated. All frames have their own characteristics, manifested 

in different linguistic and visual means, practices and assumed recipients. The 

analysis demonstrates that, despite their diversity, the texts in the data are or-

ganised in accordance with interdiscursive relations. Furthermore, the results 

highlight different functions that the blog is used for in activism: the blog posts 

are tools not only for direct action, but also for knowledge production and in-

fluencing political decisions and policy-making. 

The second central concept of the analysis, voice, refers to representations 

of speech and writing that are metadiscursively differentiated from the sur-

rounding text. The voice of the asylum seekers is represented in two different 

ways: experiential voice emphasises individuality, whereas collective voice 

constructs political agency. In addition to the voice of the asylum seekers, fo-

cus is also on the other voices represented in the data and linguistic means that 

are used to regulate them. The analysis shows that external voices are a central 

tool for constructing viewpoints and ideology in the data. Institutional voices, 

in particular, are adopted in the texts to support the argumentation of the ac-

tivists. Moreover, voices can also be marked as alien by, for example, question-

ing the truth value of the utterance. Represented voices also echo and refer to 
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previous statements and arguments used in the immigration debate, thus con-

necting the texts intertextually to a wider discussion about migration. As a 

whole, all voices are not treated equally in the data but placed in a hierarchical 

order where the voice of asylum seekers typically receives the most space and 

weight. 
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TIIVISTELMÄ 

Muuttoliikekeskustelun tutkimus on perinteisesti keskittynyt yhteiskunnallis-

ten eliittien kielenkäyttöön ja erityisesti maahanmuuttovastaisiin liikkeisiin ja 

diskursseihin. Tässä tutkimuksessa fokus on turvapaikanhakijoiden oikeuksia 

ajavassa kansalaisaktivismissa, joka on syntynyt reaktiona vuoden 2015 nk. 

pakolaiskriisin myötä tehtyihin turvapaikkapolitiikan kiristyksiin. Tutkimuk-

sen aineisto koostuu Oikeus elää -aktivistiverkoston blogista, jossa on jul-

kaistu vuoden 2017 aikana yhteensä 78 tekstiä.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kriittinen diskurssintut-

kimus, mikä näkyy kiinnostuksena kielen rooliin yhteiskunnallisten järjestys-

ten tuottajana, horjuttajana ja kumoajana. Tutkimusta motivoi erityisesti kä-

sitys kielenkäytön potentiaalisesta emansipatorisesta voimasta. Menetelmäl-

lisesti tutkimus ammentaa muun muassa visuaalisesta kieliopista, genreteori-

oista sekä lingvistisestä moniäänisyyden ja referoinnin tutkimuksesta. Tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää, millaisia intertekstuaalisia suhteita aineis-

ton teksteissä rakennetaan. Lähtökohtana on käsitys siitä, että tekstit saavat 

merkityksensä suhteessa toisiin teksteihin ja aiempaan kielenkäyttöön. Tar-

kemmin määriteltynä fokus on ensinnäkin suhteissa, joita tekstit rakentavat 

diskursseihin, genreihin sekä käytäntöihin (interdiskursiivisuus). Toiseksi 

kiinnostus kohdistuu myös siihen, mitä ja miten ulkopuolisia ääniä teksteissä 

hyödynnetään (avoin intertekstuaalisuus).  

Tutkimuksen keskeiset analyysikäsitteet ovat kehys ja ääni, joista ensim-

mäinen kytkeytyy interdiskursiivisuuteen ja jälkimmäinen avoimeen inter-

tekstuaalisuuteen. Kehys määritellään tässä tutkimuksessa abstraktiksi kielel-

lisiä valintoja sääteleväksi malliksi, joka aktivoituu aineiston teksteissä. Eri ke-

hykset eroavat toisistaan diskursiivisten valintojen, käytäntöjen sekä tekstei-

hin kirjoittuvan vastaanottajan osalta. Analyysin pohjalta aineiston tekstit 

ovat jaoteltavissa kolmeen eri kategoriaan: 1) humanitaariseen, 2) journalisti-

seen sekä 3) poliittis-hallinnolliseen kehykseen. Osassa aineiston tekstejä hyö-

dynnetään sekä humanitaariselle että journalistiselle kehykselle ominaisia 

keinoja. Kehysten analyysi osoittaa, että moninaisuudestaan huolimatta ai-

neistosta on erotettavissa järjestäytyneisyyttä, joka pohjautuu tekstien raken-

tamiin interdiskursiivisiin suhteisiin. Samalla analyysi kertoo Oikeus elää -

verkoston toiminnan monimuotoisuudesta: blogiteksteillä toteutetaan kansa-

laisten suoraa toimintaa, tiedontuotantoa ja -välitystä sekä lakeja säätäviin ja 

toimeenpaneviin instituutioihin kohdistuvaa vaikuttamista.  

Tutkimuksen toinen keskeinen analyysikäsite ääni viittaa aineistosta me-

tatekstuaalisesti erottuviin puheen ja kirjoituksen representaatioihin. Aineis-

ton turvapaikanhakijoiden äänen representaatioista kokemuksellinen ääni 

korostaa äänen lähteenä toimivan turvapaikanhakijan yksilöllisyyttä, kun taas 

kollektiivisella äänellä rakennetaan poliittista toimijuutta. Turvapaikanhaki-
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joiden äänen ohella kiinnostus kohdistuu myös muihin aineistossa kaiutettui-

hin ääniin sekä niiden säätelykeinoihin. Analyysi osoittaa, että ulkopuoliset 

äänet ovat aineistossa keskeinen tekstien näkökulmien ja ideologian rakenta-

misen väline. Erityisesti institutionaalisia ääniä omaksutaan teksteissä argu-

mentaation tueksi, mutta ääniin voidaan eri keinoin myös tehdä eroa esimer-

kiksi kyseenalaistamalla lausuman totuusarvo. Äänillä rakennetaan myös sil-

taa aiempaan, usein epäluulon ja vihan värittämään maahanmuuttokeskuste-

luun. Äänten säätelyyn liittyvien valintojen seurauksena äänet asettuvat ai-

neistossa keskenään hierarkkiseen järjestykseen. Erityisesti turvapaikanhaki-

joiden ääni saa aineistossa tyypillisesti paljon tilaa ja painoarvoa.  
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ESIPUHE 

”Idea ei elä ihmisyksilön eristyneessä tietoisuudessa – jäädessään vain 
siihen se kuihtuu ja kuolee. Idea alkaa elää, muotoutua, kehittyä, löy-
tää ja uudistaa sanallista ilmaisuaan, synnyttää uusia ideoita, vain 
tullessaan dialogiseen yhteyteen toisten vieraiden ideoiden kanssa. 
Inhimillisestä ajatuksesta tulee aito ajatus, idea, vain elävässä kontak-
tissa vieraisiin ajatuksiin, jotka ovat ruumiillistuneet vieraassa ää-
nessä, sanassa ilmaistussa vieraassa tietoisuudessa. Ideat syntyvät ja 
elävät tässä tietoisuuksien ja äänten kontaktissa.” 

(Bahtin 1991: 132.) 

 

Kun maailmaa oppii tarkastelemaan intertekstuaalisuuden näkökulmasta, ra-

jat oman ja vieraan välillä alkavat väistämättä horjua – edes ideat eivät ole 

tyystin omiani. Lukemattomat ihmiset ovat monin eri tavoin vaikuttaneet sii-

hen, että tämä tutkimus on tullut valmiiksi, ja minulla on nyt onneksi mahdol-

lisuus kiittää ainakin osaa.  

Ensimmäiset kiitokset kuuluvat ohjaajilleni Anne Mäntyselle, Jyrki Kallio-

koskelle sekä Tomi Visakolle, joiden asiantunteva, kannustava ja lempeän hu-

moristinen ohjausote on kannatellut minua läpi tutkimusprosessin. Ilman 

Anne Mäntystä tätä työtä tuskin olisi olemassa. Annen rautainen ammattitaito 

ja pedagoginen neuvokkuus tekivät minuun vaikutuksen jo graduvaiheessa. 

Väitöskirjan teon aikana Anne on paitsi väsymättä lukenut ja kommentoinut 

tekstejäni yhä uudestaan, myös tukenut ja rohkaissut ratkaisevilla hetkillä. 

Suurelta osin Annen ansiota on myös se, että olen väitöskirjan teon rinnalla 

saanut mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti tiedeyhteisön toimintaan.  

Olen onnellinen, että olen saanut tehdä tämän työn myös Jyrki Kalliokos-

ken ohjauksessa. Aina kun olen ollut vähällä yltyä sekoilemaan, Jyrki on tuo-

nut tilanteeseen tarvittavaa perspektiiviä ja palauttanut minut maan pinnalle. 

Jyrkin kanssa on myös aina ollut tosi hauskaa, jopa silloin, kun Jyrki on 

(useimmiten aivan aiheellisesti) haastanut ja kyseenalaistanut tekemiäni va-

lintoja. Tomi Visakko lupautui kolmanneksi ohjaajakseni, kun tutkimuksen te-

koa oli takana jo pari vuotta. Tomin tutkimus oli tehnyt minuun jo suuren vai-

kutuksen, ja Tomin syvällinen ymmärrys välittyi myös väitöskirjapalautteessa. 

Tomia on myös kiittäminen siitä, että olen välttynyt tekemästä joitakin kiusal-

lisia virheitä ja yksinkertaistuksia – jäljelle jääneistä outouksista vastuu on tie-

tenkin yksin minun.  

Väitöskirjani esitarkastajia Mia Halosta ja Kaarina Nikusta kiitän paneutu-

neista ja tarkkanäköisistä lausunnoista, joiden arvokkaita huomioita olen par-

haani mukaan hyödyntänyt työn viimeistelyvaiheessa. On myös kunnia saada 

teidät molemmat vastaväittäjikseni. Kiitokset myös tiedekunnan edustajiksi 

lupautuneille Simo Määtälle sekä Salla Kurhilalle. 
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Suurkiitos kuuluu turvapaikanhakijoiden oikeuksia puolustavalle aktivisti-

verkostolle, joka tunnetaan nimillä Oikeus elää, Right to Live ja Stop Depor-

tations. Kiitän verkostoa tärkeästä työstä, ja erityiskiitoksen lausun tämän tut-

kimuksen aineiston tuotannossa mukana olleille aktivisteille, jotka ystävälli-

sesti antoivat aikaansa ja avasivat minulle tekstien taustoja. Kiitän myös Tho-

mas Wallgrenia, joka antoi taustatietoa Helsingin kaupunginvaltuuston val-

tuustoaloitetta koskevasta prosessista.   

Tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen ilman Jenny ja Antti Wihurin ra-

haston, Emil Aaltosen Säätiön sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön myön-

tämiä apurahoja – kiitos! Konferenssireissuille olen päässyt Helsingin yliopis-

ton humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun matkarahojen ansiosta. 

Koneen Säätiölle kuuluu kiitos mahdollisuudesta jatkaa työskentelemistä tä-

män työn herättämien ajatusten parissa. 

Ensiaskeleeni akateemisessa maailmassa olen ottanut Jyväskylän yliopis-

tossa. Kiitän minua opettaneita ja kanssani opiskelleita. Graduni ohjanneen 

Anne Mäntysen lisäksi erityiskiitoksen ansaitsee Sanna Tapionkaski, jonka 

opettama kriittisen diskurssintutkimuksen kurssi kaikuu tämän työn taus-

talla. Kiitän myös suuresti arvostamaani professori Sari Pietikäistä, jonka alai-

suudessa sain työskennellä tutkimusavustajana ennen väitöskirjatyön aloitta-

mista.  

Tämän työn kannalta olennaisia instituutioita ovat olleet erityisesti suo-

men kielen tutkijaseminaari, Langnetin Teksti ja diskurssi -teemaryhmä, 

Tekstisessio sekä Helslang – kiitos kaikille mukana olleille, erityisesti tekste-

jäni lukeneille ja kommentoineille! Tärkeitä ovat myös olleet enemmän tai vä-

hemmän vapaamuotoiset lukupiirit, joiden puitteissa ymmärryksellä on ollut 

tapana kasvaa, oli tekstiä lukenut tai ei. Tutkimustyön ohessa toimin kahden 

vuoden ajan Virittäjän taloudenhoitajana ja sain nähdä läheltä, miten asian-

tuntevasti ja intohimoisesti tieteellistä julkaisutoimintaa on mahdollista 

tehdä. Kiitos Virittäjän väelle näistä oppitunneista! Erityiskiitos taloudenhoi-

tajakollegoilleni Heidi Vepsäläiselle ja Helena Nurmikarille. Kiitän myös kaik-

kia niitä opiskelijoita, joita olen päässyt opettamaan. 

Kollektiivinen kiitos Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kir-

jallisuuden väelle, joka otti minut uutena jatko-opiskelijana lämpimästi vas-

taan. Olen ymmärtänyt, että suurin osa yliopiston yksiköistä ja oppiaineista 

joutuu tulemaan toimeen ilman Mari Siiroista. En tiedä, miten – itse olisin 

ilman Marin apua tuskin koskaan löytänyt edes työpisteelleni. Professorit 

Pirjo Hiidenmaa, Marja-Leena Sorjonen ja Esa Lehtinen ovat olleet fantasti-

sen kannustavia. Mikko T. Virtasella on paitsi erityisen tarkka silmä myös 

hauskat jutut. Lotta Lehden lämpö teki minuun vaikutuksen jo ensitapaami-

sella, ja Lotan rohkaisevat sanat ovat useamman kerran valaneet uskoa siihen, 

että tässä kaikessa on jotain mieltä. Kiitän kannustuksesta myös Outi Lepolaa. 

Kokemukseni mukaan jatko-opiskeluaika on vähän kuin toinen teini-ikä: 

moni asia tapahtuu ensimmäistä kertaa, ja koko ajan on vähän vereslihalla. 

Yhteistä on myös se, että vertaisten tuella kokemuksesta on mahdollista selvitä 
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suhteellisen vähäisin vaurioin. Siispä jättimäinen kiitos todelliselle eliittijou-

kolle: Emmi Lahti, Henri Satokangas, Jenni Satokangas, Elina Vitikka, Ilona 

Lindh, Veera Hatakka ja Saila Järvinen. Kiitos ystävyydestä sekä myötäelämi-

sestä näinä kuohuvina aikoina. Emmiä kiitän vielä erikseen sisaruudesta ja so-

lidaarisuudesta, joita ilman olisin ollut hukassa. Mikä onni, että Jyrki junaili 

meidät alussa samaan työhuoneeseen! En malta odottaa, että pääsemme yh-

dessä hengaamaan juomaan viiniä valittamaan Yrjönkadun uimahalliin teke-

mään töitä.  

Kaikesta hauskasta ja olennaisesta kiitän myös seulalaisia, edeltä mainit-

tujen lisäksi erityisesti Lasse Hämäläistä ja Sarianna Kankkusta. Pauli Tapion 

kanssa on ollut ilo jakaa työhuone ja keskustella kirjallisuudesta. Anne Tier-

mas on jaksanut tsempata minua ja ollut lisäksi ensiluokkaista lounas- ja kon-

ferenssiseuraa. Yliopistorajat ylittävästä ystävyydestä kiitän erityisesti Kris-

tiina Savolaa ja Elina Salomaata – on ollut riemullista tutustua teihin! Viime 

metreillä jo mainittujen lisäksi tärkeää vertaistukea tarjosivat mm. Hanna-

Mari Pienimäki ja Heidi Niva.  

Kiitos myös muut ystävät sekä läheiset ja sukulaiset. Lahjakasta ystävääni 

Ahma Hokkasta on kiittäminen tämän väitöskirjan kansitaiteesta. Sydäntove-

rini Ahma, Kia ja Marjukka: kiitos arjesta ja juhlasta sekä näiden väliin sijoit-

tuvista hitaista ja huterista aamupäivistä, kun on kollektiivina heräilty milloin 

kenenkin lattialta tai sohvalta, keitetty kahvia ja katsottu yhdessä huonoa 

tv:tä. Se saattaa olla tärkeintä, mitä minulle on tapahtunut. Muuan ”Mikon” 

kanssa olen saanut kasvaa aikuiseksi. Kiitos, että olet yhteisten vuosien var-

rella mm. lukenut karttaa, laittanut ruoan ja kuunnellut, kun huudan A-studi-

olle. Äitiäni Seijaa ja isääni Aimoa kiitän kaikesta: kodista, tuesta, vapaudesta. 

Siskoni Katja ja veljeni Pyry ovat opettaneet minulle lähes kaiken, mitä elä-

mästä todella tarvitsee tietää. Katja on lisäksi joustavasti toiminut esimerkiksi 

hovikuskina, kämppiksenä, terapeuttina ja tähdistäennustajana. En tiedä, 

missä tai mitä olisin ilman sinua, eikä minun onnekseni tarvitsekaan tietää. 

Sillä välin kun yritän keksiä sopivan keinon kiittää, omistan tämän väitöskir-

jan sinulle.  

 

Metsätalossa 20. lokakuuta 2022 

 

Irina Herneaho 
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1 JOHDANTO 

Näen itseni nukkena, jolla ei ole oikeutta sanoa. Jotkut saattavat 
nähdä minut taakkana, joka on hyödytön heidän yhteiskunnalleen. 
Haluaisin, että minut nähtäisiin ihmisenä joka tarvitsee apua, jota au-
tettaisiin tietämään, mitä pitää tehdä tiedon kautta tuntemaan oikeu-
teni turvapaikanhakijana. Haluan tulla joksikin, joka kykenee anta-
maan takaisin yhteiskunnalle tavalla tai toisella. Haluan ääneni 
kuultavan niiden toimesta jotka säätävät lait, jotta he tietäisivät on-
gelmat, joita kohtaamme ja haasteet, joita olemme kokeneet siellä 
mistä tulemme. Haluan elää vapaata elämää, henkisesti enkä elää pe-
lossa tai uhattuna sieltä mistä tulen. 

Evans 

 

Tämän luvun aloittava sitaatti on runo, jonka on kirjoittanut Suomesta turva-

paikkaa hakenut, Evansiksi nimetty henkilö. Runo on julkaistu suomen- ja 

englanninkielisenä Signal-lehdessä (Signal 2015), jota julkaisee siirtolaisten 

oikeuksia ajava Vapaa liikkuvuus -aktivistiverkosto. Runon puhuja kuvailee 

tuntevansa itsensä puheoikeutensa menettäneeksi nukeksi ja haaveilee pää-

systä yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi, joka tulee kuulluksi ja saa elää 

vapaata elämää, vailla pelkoa tai lähtömaassa koettua uhkaa. Kun kyse on tur-

vapaikanhakijastatuksella maassa oleskelevasta henkilöstä, haaveiden täytty-

minen ei ole omissa käsissä: voidakseen jäädä maahan jokaisen turvapaikan-

hakijan on kyettävä todistamaan turvapaikanhakuprosessissa täyttävänsä ne 

kriteerit, jotka oikeuttavat kansainväliseen suojeluun. Mikäli kriteerit eivät 

täyty ja hakija saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, henkilöllä ei ole oikeutta 

jäädä maahan. Erityisesti tällaisessa tilanteessa turvapaikkaa hakeneen haa-

veet ovat vaarassa jäädä toteutumatta. Siinäkin tapauksessa, että henkilö jää 

maahan niin kutsuttuna paperittomana siirtolaisena ja onnistuu välttämään 

palautuksen lähtömaahansa, yhteiskunnallisen osallisuuden sijaan odotetta-

vissa on elämää yhteiskunnan varjoissa – nukkena, jolla ei ole oikeutta sanoa. 

Turvapaikanhakijoiden asema on noussut julkisen keskustelun agendalle 

erityisesti vuoden 2015 nk. ”pakolaiskriisin” myötä. Luvun aloittava runo on 

syntynyt osana suomalaisessa vastaanottokeskuksessa järjestettyä kirjoitus-

pajaa (Signal 2015). Kirjoituspajan järjestäminen vastaanottokeskuksessa on 

yksi esimerkki toiminnasta, jota kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat järjestä-

neet tukeakseen turvapaikanhakijoita. Tämän tutkimuksen mielenkiinto koh-

distuu turvapaikanhakijoiden asiaa ajavaan kansalaistoimintaan, tarkemmin 

määriteltynä kansalaisaktivismiin, jota motivoi vuoden 2015 muuttunut tur-

vapaikanhakijatilanne – ja erityisesti tilanteen myötä turvapaikkapolitiikkaan 

tehdyt kiristykset. Tutkin, millaisin diskursiivisin keinoin turvapaikanhakijoi-

den oikeuksien puolesta kampanjoidaan Oikeus elää -aktivistiverkoston blo-

gissa. Vapaaehtoispohjalta toimivan Oikeus elää -verkoston toiminnassa on 
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ollut mukana niin valtaväestön edustajia kuin turvapaikanhakijoitakin, ja ver-

kosto on tullut tunnetuksi erityisesti pitkäkestoisesta mielenosoituksestaan 

Helsingin keskustassa.1 Verkoston aktivismin voi ymmärtää yhdeksi keinoksi 

vastata Evansin runon esiin nostamiin kysymyksiin: Mitkä ovat turvapaikan-

hakijan oikeudet? Miten tehdä turvapaikanhakijoiden tilanne näkyväksi niille, 

joilla on valta tehdä turvapaikanhakijoita koskevia päätöksiä? 

Edellä olevan runon puhuja tarkastelee tilannettaan myös ulkopuolisen nä-

kökulmasta: Jotkut saattavat nähdä minut taakkana, joka on hyödytön hei-

dän yhteiskunnalleen. Tämänkaltaiset hyötynäkökulmaa korostavat puheen-

vuorot ovat tavallisia maahanmuuttoa käsittelevässä julkisessa keskustelussa, 

jossa erityisesti turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan usein kielteisesti ja epäil-

len (esim. Lahti 2019; Maasilta 2018; Krzyżanowski, Triandafyllidou & Wodak 

2018). Keskustelua siirtolaisuudesta ja sen eri muodoista onkin julkisuudessa 

usein käyty valtaväestöä edustavien kesken, muualta tänne tulleiden ihmisten 

ohi ja puolesta. Turvapaikanhakijoiden tapaisilla marginalisoiduilla ihmisryh-

millä ei yleensä ole suoraa pääsyä vaikutusvaltaisiin konteksteihin, kuten po-

litiikkaan tai valtavirtaiseen mediaan (van Dijk 2008: 10–14), joten kansalais-

yhteiskunta voi olla turvapaikanhakijoille ainoa väylä saada äänensä kuulu-

viin. Oikeus elää -mielenosoitus ja siihen kytkeytyvä blogi ovat tarjonneet toi-

mintaan osallistuville turvapaikanhakijoille väylän osallistua julkiseen kes-

kusteluun ja tuoda julki omia näkemyksiään. Muuttoliikekeskustelua ovat 

etenkin viime aikoina dominoineet maahanmuuttovastaiset äänenpainot, ja 

tila keskustella maahanmuuttajien näkökulmasta tärkeistä kysymyksistä näyt-

tää kaventuneen. Tutkimuksessa kiinnostus on kohdistunut erityisesti maa-

hanmuuttovastaiseen diskurssiin, mutta yhteiskunnallisen muuttoliikekes-

kustelun ehtojen ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi on tärkeää tutkia myös 

siirtolaisten oikeuksia puolustavia kannanottoja. Asialla on myös periaatteel-

lista merkitystä: julkisen keskustelun ja demokratian toimivuuden näkökul-

masta on olennaista, että ääneen pääsevät ihmiset, joita keskustelu koskee. 

Evansin runon minä vetoaa: haluan ääneni kuultavan. 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA: VUODEN 2015 NK. 
PAKOLAISKRIISI JA YHTEISKUNNALLISET 
REAKTIOT 

 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (2016) arvioi maailmassa olevan vuoden 2015 

lopulla noin 65,3 miljoonaa ihmistä, jotka olivat humanitaaristen kriisien, 

aseellisten konfliktien tai muiden pakottavien syiden takia joutuneet jättä-

mään kotinsa. Lukema oli suurempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan 

                                                 
1 Viittaan verkostoon tässä tutkimuksessa nimityksellä Oikeus elää, mutta verkosto tunnetaan myös 

englanninkielisillä nimillä Right to Live sekä Stop Deportations. 



 

17 

jälkeen.2 UNHCR:n mandaatin mukainen pakolaisstatus oli reilulla 21:llä mil-

joonalla. Näistä ihmisistä yli puolet oli kotoisin kolmelta konfliktialueelta: 

Syyriasta (n. 4,9 miljoonaa pakolaista), Afganistanista (n. 2,7 miljoonaa pako-

laista) sekä Somaliasta (n. 1,1 miljoonaa pakolaista). Suurin osa pakoon joutu-

neista ihmisistä etsi suojaa joko maan sisäisesti tai lähialueilta. Eniten pako-

laisia majoittivat vuonna 2015 Turkki (n. 2,5 miljoonaa pakolaista), Pakistan 

(n. 1,6 miljoonaa pakolaista) sekä Libanon (n. 1,1 miljoonaa pakolaista). 

(UNHCR 2016.)  

Eurooppaan saapui vuoden 2015 aikana meriteitse yli miljoona siirtolaista 

ja turvapaikanhakijaa (UNHCR 2015). Euroopan unioni ei ponnistuksista 

huolimatta kyennyt sopimaan uusista yhteisistä turvapaikkapolitiikan linjauk-

sista. Yhteisten linjausten puuttuessa turvapaikanhakijatilanteeseen reagoi-

tiin Euroopassa kansallisella tasolla kiristämällä maahantulon ja maassa oles-

kelun ehtoja. Tämä koski myös valtioita, joiden johtajat vielä vuoden 2015 nk. 

pakolaiskriisin alkupuolella korostivat maiden humanitaarista vastuuta Eu-

rooppaan pakenevista ihmisistä.3 Turvapaikanhakijoiden tuloa pyrittiin kont-

rolloimaan ja estämään esimerkiksi lakimuutoksin, sisärajatarkastuksin ja 

piikkilanka-aidoin. (Thorburn Stern 2016: 5–8; ks. myös Hiltunen 2019: luku 

7.) Myös EU:n ulkorajavalvontaa tiukennettiin (Politico 2015). Turvallisten ja 

laillisten maahantuloväylien tilkitseminen ajoi pakenevia ihmisiä vaarallisem-

mille reiteille ja ihmissalakuljettajien armoille (Crawley, Duvell, Sigona, 

McMahon & Jones 2016). Välimeren siirtolaiskuolemia tilastoivan kansainvä-

lisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n alaisen Missing Migrants -projektin mukaan 

vuodesta 2014 lähtien Välimerellä on kadonnut 23 499 ihmistä (tilanne 

25.2.2021, IOM 2021). Yksin vuoden 2015 aikana Välimereen hukkui ainakin 

3 735 Eurooppaan pyrkivää ihmistä (UNHCR 2015).  

Vuoden 2016 maaliskuussa EU solmi Turkin kanssa kiistellyn pakolaisso-

pimuksen, jossa Turkki sitoutui taloudellista korvausta vastaan estämään pa-

perittomien siirtolaisten pääsyn Eurooppaan (Hiltunen 2019: 224–227; Am-

nesty 2020). Myöhemmin EU:n ja Libyan välille solmitun sopimuksen myötä 

Libyan merivartiosto alkoi EU:n tukemana systemaattisesti ottaa kiinni Väli-

meren yli Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia ja pakolaisia (Myllymäki 2019). 

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet Libyaan pakolla palautet-

tujen ihmisten oloja ”helvetillisiksi” ja ”painajaismaisiksi” (Human Rights 

                                                 
2 Sittemmin ennätykset ovat murskautuneet: Vuoden 2021 keskivaiheilla pakon sanelemana kotinsa 

jättäneitä ihmisiä oli UNHCR:n arvion mukaan yli 84 miljoonaa (UNHCR 2022b). Venäjän hyökättyä 

Ukrainaan helmikuussa 2022 yli miljoona ihmistä pakeni Ukrainasta naapurimaihin vain yhden viikon 

aikana (UNHCR 2022a). 

3 On kuitenkin huomattava, että valtioiden väliset linjaerot turvapaikkapolitiikassa ovat olleet mer-

kittäviä. Vuoden 2015 nk. pakolaiskriisissä EU-maista avoiminta linjaa noudatti Saksa. Kielteisimmin 

turvapaikanhakijoiden tuloon suhtautuivat Unkari, Tšekki, Slovakia, Romania, Puola, Tanska sekä vielä 

tuolloin unionin jäsenenä ollut Iso-Britannia. Muiden EU-maiden linja asettui näiden väliin: turvapai-

kanhakijoiden tuloa ei pyritty suoraan estämään, mutta maahantuloa kuitenkin rajoitettiin ja maassa-

oleskelun ehtoja kiristettiin. (Hiltunen 2019: 210–224.) 
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Watch 2019; Amnesty 2022). Sopimusten ja muiden toimien seurauksena yhä 

harvempi siirtolainen on päässyt EU:n ulkorajojen yli. Tämä näkyy myös tur-

vapaikanhakijoiden määrän laskuna: vuonna 2017 ensimmäisten turvapaik-

kahakemusten määrä EU-maissa laski n. 46 % vuoteen 2016 verrattuna, ja ha-

kijamäärät ovat myös tämän jälkeen jääneet selvästi vuosien 2015 ja 2016 ta-

sosta (Eurostat 2019; Eurostat 2021).4 

Kriisit ja muut ihmisiä liikkeelle ajavat ilmiöt heijastuivat myös Suomeen. 

Suomesta haki turvapaikkaa vuoden 2015 aikana ennätyksellisen moni, yh-

teensä 32 476 henkilöä. Heistä irakilaisia oli 20 465 ja afganistanilaisia 5 214. 

Seuraavaksi eniten turvapaikkaa hakivat Somalian (1 981 henkilöä) ja Syyrian 

(877 henkilöä) kansalaiset. (Migri 2016b.) Aiempiin vuosiin verrattuna turva-

paikanhakijoita saapui Suomeen huomattavan paljon: esimerkiksi edelliseen 

vuoteen 2014 verrattuna uusia turvapaikkahakemuksia tehtiin lähes yhdek-

sänkertainen määrä. Tilanne asetti haasteita Suomen maahanmuuttojärjestel-

mälle. Uusia vastaanottokeskuksia perustettiin vuonna 2015 yli 100, ja Maa-

hanmuuttovirastoon oli palkattava huomattavasti lisää työntekijöitä. (Tiainen 

& Brewis 2016; Migri 2016b.)  

Muiden eurooppalaisten valtioiden tapaan myös Suomessa tehtiin muut-

tuneen turvapaikanhakijatilanteen myötä kiristyksiä maahanmuutto- ja tur-

vapaikkapolitiikkaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen johdolla. Laista esimer-

kiksi poistettiin mahdollisuus oleskelulupaan humanitaarisen suojelun perus-

teella, minkä turvin henkilö saattoi ennen lakimuutosta jäädä Suomeen koti-

maansa heikon turvallisuustilanteen takia, vaikka turvapaikan saamisen edel-

lytykset eivät täyttyisi (Migri 2016a). Myös tilapäisen oleskeluluvan ehtoja ki-

ristettiin (HE 170/2014). Turvapaikkapäätösten valitusaikoja lyhennettiin, ja 

turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun rajoitettiin. Valtioneuvoston ti-

laaman selvityksen mukaan toimet heikensivät turvapaikanhakijoiden oikeus-

turvaa. (Lepola 2018.)  

Laaja selvitys ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutoksista 

vuosina 2015–2019 osoittaa, että lainsäädännölliset muutokset ovat heikentä-

neet kansainvälistä suojelua hakeneiden asemaa Suomessa. Erityisen kohta-

lokkaita muutokset ovat olleet oleskeluluvatta jääneille väliinputoajille, joilla 

ei ole ollut mahdollisuutta palata lähtömaihinsa. Perus- ja ihmisoikeuksien 

turvaamisen sijaan lakimuutoksilla on pyritty prosessien tehostamiseen, tur-

vapaikanhakijamäärien vähentämiseen sekä järjestelmän väärinkäytön ehkäi-

semiseen. Suomen linjana näyttää olleen – EU:n muiden jäsenvaltioiden ta-

paan – tavoitella kansainvälisen suojelun osalta alhaisinta mahdollista tasoa. 

(Pirjatanniemi, Lilja, Helminen, Vainio, Lepola & Alvesalo-Kuusi 2021; ks. 

myös Sisäministeriö 2021.) 

Myös Maahanmuuttovirasto tiukensi käytäntöjään vuoden 2015 tapahtu-

mien myötä. Virasto muun muassa arvioi uusissa linjauksissaan keskeiset 

taustamaat (Irak, Afganistan ja Somalia) aiempaa turvallisemmiksi, mikä 

                                                 
4 Vuonna 2020 siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden liikkumista ovat entisestään vaikeuttaneet ko-

ronapandemian myötä tehdyt rajoitukset liikkuvuuteen (Eurostat 2021). 
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mahdollisti yhä useamman turvapaikanhakijan palauttamisen lähtömaa-

hansa. (Migri 2016a.) Maahanmuuttoviraston tekemistä turvapaikkapäätök-

sistä tehtiin runsaasti valituksia hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden pää-

tökset osoittavat, että virheellisten päätösten osuus kasvoi: kun vuonna 2015 

turvapaikkapäätöksiä palautettiin virheen vuoksi käsittelyyn 0,2 %, vuonna 

2016 osuus oli 3,6 % ja vuonna 2017 3,3 % (Yle 2017a). Oikeuskansleri Jaakko 

Jonkka katsoi Maahanmuuttoviraston syyllistyneen hyvän hallintotavan vas-

taiseen menettelyyn, kun virastossa oli ylijohtaja Jaana Vuorion määräyksestä 

alkuvuodesta 2016 pidättäydytty käsittelemästä turvapaikkahakemuksia, joi-

hin olisi ollut mahdollista soveltaa vielä tuolloin voimassa olevaa pykälää hu-

manitaarisesta suojelusta (Oikeuskanslerinvirasto 2017). Oikeuskanslerin 

päätöksestä käy myös ilmi, että Maahanmuuttoviraston työntekijät joutuivat 

tekemään turvapaikkapäätöksiä kiireessä ja että osa työntekijöistä koki poliit-

tista painetta tehdä kielteisiä päätöksiä (mp.). Tutkimus 18–34-vuotiaiden ira-

kilaisten turvapaikanhakijoiden saamista turvapaikkapäätöksistä osoittaa, 

että turvapaikanhakijamäärän kasvettua irakilaisten mahdollisuudet saada 

kansainvälistä suojelua Suomessa heikentyivät huomattavasti. Muutosta ei voi 

selittää hakijaprofiilin muuttumisella tai lainsäädännöllisillä tekijöillä vaan 

kyse on ollut Maahanmuuttoviraston tulkintalinjan tiukentumisesta. Taus-

talla ovat mahdollisesti vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvan hei-

kennykset sekä poliittinen ja hallinnollinen ohjaus. (Saarikkomäki, Oljakka, 

Vanto, Pirjatanniemi, Lavapuro & Alvesalo-Kuusi 2018.)  

Kansalaisyhteiskunta reagoi turvapaikanhakijoiden tuloon moninaisesti. 

Turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa vastustettiin muun muassa mielen-

osoituksin, katupartioin ja vastaanottokeskuksiin tehdyin polttopulloiskuin 

(ks. esim. Laaksonen, Pantti & Titley 2020; Kotonen 2019; Yle 2015). Maahan-

muuttokeskustelun sävy koveni erityisesti verkossa, ja useampi tiedotusväline 

päätyi tämän takia rajoittamaan turvapaikanhakijoita koskevien uutisten 

kommentointimahdollisuutta (Yle 2015; ks. myös Lahti 2019). Muuttunut tur-

vapaikanhakijatilanne innoitti myös solidaarisuuteen pohjautuvaa ruohon-

juuritason kansalaistoimintaa, jolle leimallista oli itseohjautuvuus, nopea rea-

gointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen mobilisoimisessa. Turvapaikan-

hakijoille organisoitiin muun muassa ruoka- ja tavaralahjoituksia sekä koti-

majoitusta (Merikoski 2021; SPR 2016). Turvapaikanhakijatilanne innoitti en-

nätysmäärän ihmisiä ilmoittautumaan mukaan Suomen Punaisen Ristin va-

paaehtoistoimintaan (Kumpula 2021: 61).  

Käytännön tuen ohella kansalaisyhteiskunnan voimin kampanjoitiin tur-

vapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisen puolesta ja maahanmuuttopoli-

tiikan sekä asenneilmapiirin kiristymistä vastaan. Esimerkkejä on lukuisia. 

Vastareaktiona maahanmuuttovastaiselle katupartiotoiminnalle eri kaupun-

kien kaduille jalkautui myös turvapaikanhakijat tervetulleiksi toivottavia ryh-

mittymiä. Huumoria ja parodiaa hyödyntävät klovnipartio Loldiers of Odin 

sekä naisista koostuva Kyllikin siskot syntyivät vastaiskuna äärioikeistolaiselle 

Soldiers of Odin -katupartiolle (Laaksonen, Koivukoski & Porttikivi 2022; Yle 
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2016). Kirjailijat Merete Mazzarella ja Monika Fagerholm järjestivät kirjekam-

panjan, johon osallistuneet kansalaiset lähettivät kirjeitä ja postikortteja pää-

ministeri Juha Sipilälle ilmaistakseen huolensa turvapaikkapolitiikan kiris-

tyksistä (Sisäministeriön blogi 2016). Ennen olin pakolainen -kampanjassa 

pakolaisina Suomeen tulleet jakoivat henkilökohtaisia kuviaan ja tarinoitaan 

sosiaalisessa mediassa vastavetona turvapaikanhakijoita ympäröivälle kieltei-

selle asenneilmastolle ja mediajulkisuudelle (Nikunen 2019b). Turvapaikan-

hakijoiden oikeuksien puolesta vetoomuksia esittivät myös esimerkiksi joukko 

suomalaisia vaikuttajia (TS 2017) sekä tiede- ja kulttuurialan edustajia (Image 

2017a; Image 2017b; Oikeusvaltion puolesta 2017).   

Myös tämän tutkimuksen kohteena olevan Oikeus elää (OE) -verkoston 

syntyä voi pitää reaktiona muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen – tai 

tarkemmin turvapaikkapolitiikan kiristyksiin. Huomionarvoista on, että ver-

kostossa turvapaikanhakijoiden asiaa ovat (suomalaisten aktivistien tuke-

mana) ajaneet turvapaikanhakijat itse. Oikeus elää -protestia voi Suomen kon-

tekstissa pitää ennennäkemättömänä ilmiönä: vaikka yksittäiset turvapaikan-

hakijat ovat organisoineet protesteja myös aiemmin, samassa mittakaavassa 

vastaavaa siirtolaisvetoista aktivismia ei Suomessa kuitenkaan ennen OE-ver-

koston syntyä ole ollut (Laaksonen, Bodström & Haavisto 2021: 66).  

Oikeus elää -verkosto on tullut tunnetuksi etenkin pitkäaikaisesta mielen-

osoituksestaan Helsingin keskeisillä paikoilla. Mielenosoituksen voi katsoa al-

kaneen muutaman turvapaikanhakijan halusta protestoida turvapaikanhaki-

joiden asemaan tehtyjä heikennyksiä vastaan. Pienimuotoinen protesti alkoi 

kerätä lisää osallistujia, ja ajan mittaan protestista muotoutui irakilaisten ja 

afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden sekä suomalaisten tukijoiden yhtei-

nen kansalaisverkosto. Erityisesti suomalaisten osallistujien ajamana verkos-

tolle muodostettiin yhteiset tavoitteet, ja verkosto alkoi muutenkin toimia or-

ganisoidummin. (Laaksonen ym. 2021: 65–67, 78.) Mielenosoitus sai alkunsa 

10. helmikuuta 2017 nykytaiteen museo Kiasman edustalla, mistä se siirtyi po-

liisin määräyksestä Helsingin Rautatientorille, jossa mielenosoitus viipyi noin 

neljän kuukauden ajan (Näre 2018: 351; Laaksonen ym. 2021: 72). Mielenosoi-

tuksessa vieraili paljon myös verkoston ulkopuolisia osallistujia: esimerkiksi 

poliitikot, eri seurakuntien edustajat sekä taiteilijat kävivät osoittamassa tur-

vapaikanhakijoille tukeaan. Oikeus elää -mielenosoitukseen kohdistui myös 

paljon uhkailuja ja aggressiota (ks. esim. HS 2017c). Oikeus elää -mielenosoi-

tusta sekä ylipäätään maahanmuuttoa vastustavan Suomi ensin -vastamielen-

osoituksen osallistujat aiheuttivat toistuvia järjestyshäiriöitä. Suomi ensin -

mielenosoitukseen liittyen kirjattiin noin kolmekymmentä väkivaltaiseen 

ekstremismiin kytkeytyvää rikosepäilyä, joista valtaosa oli pahoinpitelyjä (Si-

säministeriö 2018.)  

Oikeus elää -mielenosoitus ei aiheuttanut toimillaan häiriötä tai vaaraa, 

mutta poliisi kuitenkin määräsi kaikki mielenosoitukset poistumaan Rauta-

tientorilta kesäkuussa 2017 turvallisuussyihin vedoten (Yle 2017d). Määräyk-

sen myötä Oikeus elää -mielenosoitus siirtyi viikon tauon jälkeen takaisin 
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Kiasman edustalle, mutta aiemmasta poiketen mielenilmauksen sallittiin jat-

kua vain päivisin. Syyskuun 2017 alussa protesti siirtyi vielä kahden viikon 

ajaksi Kolmen sepän patsaalle, jossa turvapaikanhakijat olivat mukana raken-

tamassa Right to Live -installaatiota osana Helsinki Design Week -tapahtu-

maa. (Näre 2018: 351; Laaksonen ym. 2021: 72.) Mielenosoitus kesti yhtäjak-

soisesti yli seitsemän kuukautta.  

Mielenosoituksen ohella verkosto on toiminut myös muissa konteksteissa. 

Osa työstä on ollut hyvin käytännönläheistä: verkoston jäsenet ovat esimer-

kiksi käyneet neuvotteluita viranomaisten kanssa ja avustaneet turvapaikan-

hakijoita byrokraattisissa prosesseissa (Laaksonen ym. 2021: 76; Taustakes-

kustelut). Vaikuttamistyötä on tehty myös julkisuuden kautta. Verkosto on 

tuonut esiin omia tavoitteitaan ja turvapaikanhakijoiden näkökulmasta olen-

naisia teemoja sosiaalisessa mediassa sekä tämän tutkimuksen kohteena ole-

vassa blogissa.5 Verkoston tuottamia tiedotteita on lisäksi jaettu laajasti muun 

muassa turvapaikkapolitiikkaa toteuttaville viranomaisille sekä tiedotusväli-

neille (Taustakeskustelut). Oikeus elää -mielenosoitus saavuttikin erityisesti 

mielenosoituksen aikaan myös laajaa mediahuomiota. Mielenosoittajien vaa-

timusten sijaan mediakäsittelyssä kuitenkin korostui turvapaikanhakijoiden 

oikeuksia ajavan mielenosoituksen jännitteinen suhde maahanmuuttovastai-

seen vastamielenosoitukseen (Haavisto 2020: 177–178). 

Oikeus elää -verkosto on ollut myös tutkimuksen kohteena. Näre (2018) 

analysoi etnografisessa tutkimuksessaan sitä, millaisena toimijana Suomi 

näyttäytyy Oikeus elää -mielenosoitukseen osallistuneiden turvapaikanhaki-

joiden näkökulmasta sekä millaiset affektit ja tunteet toimivat protestin eri 

toimijat yhteen tuovana tekijänä. Haavisto (2020) tutkii Oikeus elää -protes-

tin aikaansaamia reaktioita julkisessa keskustelussa. Laaksonen, Bodström ja 

Haavisto (2021) puolestaan analysoivat etnografisin menetelmin kerätystä ai-

neistosta sitä, kuinka Oikeus elää -protestiin osallistunut heterogeeninen mie-

lenosoittajien joukko onnistui määrittelemään yhteisen agendan ja tuotta-

maan konkreettisia tekstejä, joiden avulla yhteisesti sovituista tavoitteista oli 

mahdollista viestiä myös ulkopuolisille.  

Oikeus elää -verkosto on palkittu vaikuttamistyöstään Etnisten suhteiden 

ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran tunnustuspalkinnolla 

(ETMU ry 2017) sekä Oikeuspoliittinen yhdistys Demlan Oikeudenturvaaja-

palkinnolla (Demla ry 2021).  

                                                 
5 Verkoston tuottamaa sosiaalisen median aineistoa ovat käsitelleet Haavisto (2020) sekä Laakso-

nen, Bodström ja Haavisto (2021). 



Johdanto 

22 

1.2 MUUTTOLIIKEKESKUSTELUN TUTKIMUKSEN 
AIEMPIA SUUNTIA: ”KAAPATUSTA” 
MAAHANMUUTTOKESKUSTELUSTA 
VAIHTOEHTOISIIN MERKITYKSELLISTÄMISEN 
TAPOIHIN 

 

Tämän tutkimuksen fokus on muuttoliikekeskustelun osalta nimenomaan 

kansalaisyhteiskunnassa. Maahanmuuttoaiheista kansalaiskeskustelua on 

tutkittu yhä enemmän erityisesti verkkokontekstissa. Tutkimuksen painotus 

on ollut maahanmuuttovastaisessa liikehdinnässä ja kielenkäytössä (esim. 

Brindle 2016; Doerr 2017; Mäkinen 2013; Ekman 2019; Merrill & Åkerlund 

2018; Monnier, Boursier & Seoane toim. 2022). Maahanmuuttoa ja myös vuo-

den 2015 nk. pakolaiskriisiä käsitteleviä sosiaalisen median kansalaiskeskus-

teluja leimaavat tutkimusten mukaan vahva tunnelataus sekä polarisaatio, ja 

keskusteluissa korostuvat erityisesti maahantulijoihin kohdistuva pelko ja vi-

hamielisyys (esim. Nikunen 2010; Haara 2012; Boukala & Dimitrakopoulou 

2018; Nortio, Niska, Renvik & Jasinskaja-Lahti 2021).  

Suomi24-keskustelupalstalla käytyä maahanmuuttokeskustelua ovat dis-

kurssintutkimuksen näkökulmasta tutkineet Lahti (2019) sekä Määttä, Tuo-

marla ja Suomalainen (2020), joiden tutkimustulokset ovat yhteneväisiä: kes-

kustelulle leimallista on voimakas polarisaatio ja yhteisen maahanmuuttovas-

taisen maailmankuvan ja identiteetin rakentaminen. Lahti (2019: 32) luon-

nehtiikin väitöskirjassaan Suomi24-palstan muuttoliikekeskusteluja maahan-

muuttovastaisten keskustelijoiden areenaksi, jonka konsensusta muut osallis-

tujat käyvät ajoittain omilla viesteillään rikkomassa. Havainto on tämän tut-

kimuksen näkökulmasta merkityksellinen, sillä se vahvistaa käsitystä siitä, 

että maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa on vain vähän tilaa puheen-

vuoroille, joissa maahanmuutto näyttäytyisi jonakin muuna kuin yksiselittei-

sen vastustettavana ja kielteisenä ilmiönä. Maasilta (2018: 69–70) puhuu kaa-

patusta pakolaiskeskustelusta, jonka jyrkkä vihamielisyys tekee vaikeaksi 

muunlaisten näkemysten esiintuomisen. Lahden (2019) ja Määtän ym. (2020) 

tutkimukset ovat myös sikäli kiinnostavia, että niiden aineistot asettuvat ajal-

lisesti lähelle tämän tutkimuksen blogiaineistoa: Lahden aineisto elokuuhun 

2015 ja Määtän ym. aineisto lokakuuhun 2017. 

Yksi vaikutusvaltaisimmista areenoista, jossa maahanmuuttokeskustelua 

käydään, on politiikka: paitsi että poliitikkojen puheenvuoroilla ja puolueiden 

ohjelmateksteillä on potentiaalisesti laaja yleisö, puheella myös legitimoidaan 

ideologioita ja poliittisia päätöksiä. Vuoden 2015 nk. pakolaiskriisin osalta po-

litiikan diskurssia käsittelevissä tutkimuksissa kriisikonstruktio on nähty kei-

nona legitimoida maahanmuuttosäädöksiin ja -politiikkaan tehtyjä kiristyksiä 

(esim. Bennett 2018; Krzyżanowski 2018b). Erityisesti turvallisuus- ja talous-

näkökulmat ovat painottuneet poliitikkojen puheissa ympäri Eurooppaa, 

myös sellaisissa maissa, jotka kriisitilanteeseen vedoten käytännössä sulkivat 

rajansa turvapaikanhakijoilta (Krzyżanowski ym. 2018: 5, 8). Puhetavoilla on 
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pitkät juuret: talouden ja turvallisuuden teemat ovat painottuneet maahan-

muuttopoliittisessa keskustelussa jo pitkään ennen vuoden 2015 nk. pakolais-

kriisiä, kuten kielitieteellinen tutkimus muun muassa parlamentaarisista 

maahanmuuttodebateista osoittaa (esim. van Dijk 1997; Martín Rojo & van 

Dijk 1997; Wodak & van Dijk toim. 2000; Every & Augoustinos 2008; Every 

2008). 2000-luvulla tutkimus on keskittynyt erityisesti kannatustaan kasvat-

taneiden maahanmuuttovastaisten ja oikeistopopulististen puolueiden kielen-

käyttöön, jossa korostuvat maahanmuuton uhkakuvat (esim. Charteris-Black 

2006, Krzyżanowski 2013; 2020; Wodak, KhosraviNik & Mral toim. 2013; 

Richardson & Colombo 2014; Wodak 2014; 2015). 

Maahanmuuton merkityksellistämistä politiikassa on tutkittu myös Suo-

messa. Kielentutkijoista Heikkinen on analysoinut erityisesti perussuomalais-

ten maahanmuuttoretoriikkaa (Heikkinen & Pajunen 2016: 64–65, 161–167, 

228–230) sekä rasistista diskurssia (Heikkinen 2007: 88–100). Olen itse 

(Herneaho 2016; 2018) nimennyt eduskuntapuolueiden vuoden 2015 vaali-

materiaaleista talous-, turvallisuus-, ihmisoikeus- ja nationalistisen maahan-

muuttodiskurssin. Yhteiskuntatieteiden puolella Lepola (2000) perkaa 1990-

luvun maahanmuuttodebattia eduskunnassa. Välimäki (2019) tarkastelee 

suomalaisten puolueiden, erityisesti keskustan, kokoomuksen ja sosialidemo-

kraattien, maahanmuuttonäkemyksiä ja niiden kehitystä vuosina 1973–2015. 

Keskisen (2009) fokus puolestaan on 2000-luvun maahanmuuttopoliittisessa 

keskustelussa ja erityisesti sen ongelmalähtöisyydessä.  

Toinen vaikutusvaltainen ja paljon tutkittu julkisen muuttoliikekeskuste-

lun areena on journalistinen media, jossa tutkimusten mukaan tavataan käsi-

tellä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia enimmäkseen kielteiseen sävyyn 

(ks. kootusti Eberl, Meltzer, Heidenreich, Herrero, Theorin, Lind, Berganza, 

Boomgaarden, Schemer & Strömbäck 2018). Kriittisen diskurssintutkimuksen 

piirissä van Dijk (esim. 2000b; 2016) on analysoinut median roolia rasismin 

uusintamisessa. KhosraviNikin (2010) ja Hartin (2010) tutkimus on kohdis-

tunut brittiläisen lehdistön tapaan käsitellä maahanmuuttoa. Suomalaisessa 

kielentutkimuksessa Blomqvistin (1996) tutkimuksen kohteena on 1990-lu-

vun alun pakolaisuutisointi suomalaisessa lehdistössä, ja etnisyyden konst-

ruointia mediassa ovat tutkineet Pietikäinen (2000a) sekä Kuusisto (2000). 

Maahanmuuton sekä etnisyyden ja monikulttuurisuuden käsittely suomalai-

sessa mediassa on ollut 2000-luvulla yleinen kiinnostuksen kohde myös vies-

tintä- ja yhteiskuntatieteissä (esim. Horsti 2005; Keskinen, Rastas & Tuori 

toim. 2009; Haavisto 2011; Maasilta toim. 2012; Pöyhtäri 2014).  

Medialla on ollut suuri rooli myös vuoden 2015 nk. pakolaiskriisin sanoit-

tajana. Nk. pakolaiskriisin pinttyneitä puhe- ja esitystapoja on erityisesti me-

dian osalta analysoitu ja purettu Suomessa esimerkiksi Maasillan ja Nikusen 

(2018) sekä Kotilaisen ja Laineen (2021) toimittamissa teoksissa. Koska poli-

tiikka on vahvasti medioitunutta, myös media on vaikuttanut siihen, millaiset 

tulkinnat ja ratkaisut ovat saavuttaneet hyväksyttävyyttä politiikassa ja laa-

jemmin yhteiskunnassa. Median tehtäviin kuuluu uutisoida päättäjien kan-

nanotoista, mutta myös medioiden omien valintojen ja painotusten voi nähdä 
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ainakin epäsuorasti tukeneen poliitikkojen ja puolueiden agendaa kiristää 

maahanmuuttopolitiikkaa: siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulon kiel-

teiset vaikutukset kohdemaille ovat painottuneet vuoden 2015 nk. pakolais-

kriisiä käsittelevässä journalismissa (esim. Georgiou & Zaborowski 2017: 8–

9; Niemi & Perälä 2018: 160). Tästä näkökulmasta huomionarvoista on myös 

se, että tutkimusten mukaan muuttunutta turvapaikanhakijatilannetta ovat 

journalistisessa mediassa päässeet kommentoimaan ja arvioimaan erityisesti 

poliitikot ja viranomaiset, eivät niinkään turvapaikanhakijat itse (esim. Horsti 

2016; Chouliaraki & Zaborowski 2017; Georgiou & Zaborowski 2017: 10–11; 

Niemi & Perälä 2018: 168–169).  

Vaikka siirtolaisuudessa on määritelmällisesti kyse ylirajaisesta ilmiöstä, 

eurooppalainen vuoden 2015 ”pakolaiskriisiä” käsittelevä mediajulkisuus on 

ollut lähtökohdiltaan varsin kansallisvaltiokeskeistä: journalismissa on paino-

tettu kunkin eurooppalaisen vastaanottajavaltion näkökulmaa, ja siirtolaisten 

ja turvapaikanhakijoiden liikkeelle lähdön syyt sekä lähtömaiden olosuhteet 

ovat jääneet vähemmälle huomiolle (esim. Georgiou & Zaborowski 2017: 3; 

Niemi & Perälä 2018: 158–160; Seppälä 2021). Eurooppalaisen ja turvapai-

kanhakijoita vastaanottavien valtioiden näkökulman korostuneisuudesta ker-

too myös turvapaikanhakijatilanteen kuvaukseksi mediassa ja laajemmin jul-

kisessa keskustelussa vakiintunut nimitys (Euroopan) pakolaiskriisi, jota ovat 

kritisoineet esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja tutkijat (ks. esim. Krzyżanowski 

ym. 2018: 2–3; Nikunen 2020: 411–412; Laine, Kotilainen & Kettunen 2021: 

14–15; Amnesty 2018).  

Ulkopuolisen näkökulmasta kertovat myös mediajulkisuudessa yleisesti 

käytetyt luonnonvoimametaforat, joiden avulla Eurooppaan tulevat siirtolai-

set ja turvapaikanhakijat on merkityksellistetty esimerkiksi vyöryksi, tulvaksi 

ja virraksi (esim. Horsti 2021; luonnonvoimametaforien roolista yleisemmin 

maahanmuuttodiskurssissa ks. Charteris-Black 2006). Tällaiset metaforat ra-

kentavat turvapaikanhakijoista kuvaa massiivisena, hallitsemattomana ja tu-

hoisana voimana, jonka uhkaan on reagoitava vahvistamalla Euroopan ja sen 

yksittäisten valtioiden rajoja (Horsti 2021: 42–44). Samanaikaisesti muutto-

liikkeiden juurisyyt ja vaikuttimet jäävät hämärän peittoon; syntyy kuva, ettei 

lähtemään joutuneiden ihmisten tilanteen parantamiseksi olisi voinut eikä 

edelleenkään voida tehdä mitään.6 Vastaavia metaforia on käytetty muuttolii-

kekeskustelussa taajaan jo ennen vuoden 2015 nk. pakolaiskriisiä ja myös huo-

mattavasti vähäisemmistä ihmismääristä: esimerkiksi Blomqvistin (1996: 

132–133) lingvistinen analyysi 1990-luvun pakolaisuutisoinnista osoittaa, että 

suomalaisessa sanomalehdistössä pakolaisvirta-metaforaa on käytetty noin 

250:stä somalipakolaisesta. Riippumatta kuvattujen ihmismäärien suuruus-

luokasta luonnonvoimametaforilla tilanteesta luodaan hallitsematonta ja uh-

kaavaa kuvaa ja legitimoidaan samalla tiukkoja toimia ja asenteita (mp.). Kä-

sitystä turvapaikanhakijatilanteesta uhkaavana ja poikkeuksellisena kriisinä 

                                                 
6 Kiitän tästä huomiosta Mia Halosta.  
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onkin pidetty osin mediavälitteisesti tuotettuna (esim. Laine 2021; Georgiou 

& Zaborowski 2017: 3; Chouliaraki & Stolić 2019: 312–313).7 

Yhteenvetona voi todeta, että yhteiskunnallista maahanmuuttodiskurssia 

koskeva tutkimus on sekä kansalaiskeskustelun, politiikan diskurssin että me-

dian osalta painottunut maahanmuuttovastaisiin toimijoihin ja diskursseihin. 

Erityisesti kriittisessä diskurssintutkimuksessa tutkimusta motivoi usein 

huoli rasismin ja syrjivien asenteiden, diskurssien ja toimien leviämisestä, ja 

kiinnostus on siten jo lähtökohtaisesti kohdistunut maahanmuuttovastaisuu-

teen ja sen diskursiivisiin ilmentymiin (ks. esim. Wodak 1996; Reisigl & Wo-

dak 2001; Krzyżanowski 2020). Toisaalta myös silloin, kun tutkimuksen koh-

teena on ollut maahanmuuttokeskustelu yleensä, on todellisuudessa päädytty 

usein tutkimaan lähinnä maahanmuuttovastaista diskurssia: tutkimusten tu-

lokset osoittavat, että keskustelua yleisesti dominoivat maahanmuuttovastai-

set puheenvuorot ja että keskusteluissa esiintyy runsaasti rasistista, muuka-

laisvihamielistä ja syrjivää kielenkäyttöä (esim. Haara 2012; Lahti 2019).  

Vaikuttaakin siltä, että jos tavoitteena on kartoittaa maahanmuuttokeskus-

telun vaihtoehtoja ja nyansseja, on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimus-

asetelman rakentamiseen: kysymyksenasetteluun ja tutkimusaineiston koos-

tamiseen. Maahanmuuttokeskustelun mahdollisuuksien kartoittaminen voi 

onnistua paremmin, kun tutkimus kohdistuu ”vapaan” verkko- tai kansalais-

keskustelun sijaan alustoihin ja konteksteihin, joissa esimerkiksi solidaari-

suutta ja ihmisoikeusnäkökulmaa painottavat toimijat voivat itse tuottaa ja 

hallita sisältöjä ja joissa liikkeillä tai yksittäisillä kansalaisilla on jonkinlaista 

valtaa myös viestien vastaanottoon: esimerkiksi mahdollisuus kommenttien 

moderoimiseen tai häiriköivien käyttäjien estämiseen verkkokontekstissa. 

Esittelen seuraavaksi joitakin tutkimuksia, joissa on nostettu esiin maa-

hanmuuttokeskustelun vähemmän näkyviä puolia ja puheenvuoroja. Kielen-

tutkimuksessa keskustelun nyansseja on saatu esiin tutkimalla muuttoliikeky-

symysten parissa työskentelevien järjestöjen viestintää ja kielenkäyttöä. 

García Agustín (2012) analysoi, miten vapaaehtoispohjalta toimivien kansa-

laisjärjestöjen edustajat rakentavat puheessaan solidaarista ja empaattista 

suhtautumista maahanmuuttajiin. Lambin (2013) kiinnostus kohdistuu sii-

                                                 
7 On tosin huomattava, että medioiden painotukset eroavat julkaisuittain ja että medioiden sisällä 

käsittelytavoista on erotettavissa myös ajallista variaatiota. Vuoden 2015 nk. pakolaiskriisiä käsittele-

västä mediajulkisuudesta onkin tunnistettu erilaisia diskursiivisia siirtymiä (esim. Triandafyllidou 

2018). Tilanteen kehittymisen myötä esimerkiksi siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden aiheuttamien 

uhkien painotuksesta on siirrytty humanitaariseen näkökulmaan tai päinvastoin (esim. Bennett 2018; 

Rheindorf & Wodak 2018: 20; Laine 2021: 179–181). Siirtymien taustalta voi hahmottaa niin pidempiä 

poliittisia kehityskulkuja kuin jopa yksittäisiä tapahtumiakin. Esimerkiksi humanitaarinen näkökulma 

sai ainakin hetkellisesti tilaa mediajulkisuudessa sen jälkeen, kun verkossa ja tiedotusvälineissä levisivät 

valokuvat Turkin rannikolle huuhtoutuneesta syyrialaisesta Alan Kurdista, joka oli hukkuessaan vain 

kolmivuotias (Triandafyllidou 2018; Nikunen 2020: 416). 
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hen, miten ja missä määrin maahanmuuttajajärjestöt ovat onnistuneet haas-

tamaan siirtolaisia ja pakolaisia marginalisoivia representaatioita ja puheta-

poja. Huomionarvoista on, että Lambin tutkimusasetelmassa järjestöjen kan-

nanotot asemoituvat nimenomaan maahanmuuttajia marginalisoivan kielen-

käytön vastinpariksi ja sen haastajaksi. Esimerkki osoittaa, että myös maahan-

muuttoon muutoin kuin kielteisesti suhtautuvat puhetavat ja sitä koskeva tut-

kimus voivat kietoutua tiiviisti nimenomaan maahanmuuttovastaisiin pu-

heenvuoroihin – ”kaapatun” muuttoliikekeskustelun lainalaisuuksia on vaikea 

paeta.  

Sama asetelma koskee jossain määrin myös politiikan tutkija Vuorelman 

(2021) analyysia ironiasta strategiana, jota käytetään epäinhimillistävän maa-

hanmuuttoretoriikan haastamiseen ja vastustamiseen (ironian roolista maa-

hanmuuttovastaisessa diskurssissa ks. Nikunen 2015). Vuorelma (2021) kes-

kittyy erityisesti verkossa kierrätettyihin multimodaalisiin meemeihin, joiden 

avulla maahanmuuton vastustajien argumentaatiota ja maahanmuuttoon lii-

tettyjä uhkakuvia ironisoidaan. Luonteeltaan ironia on yleensä reaktiivista: on 

oltava jotain, mitä ironisoida. Kun analyysin kohteena on maahanmuuttoa 

vastustavien ironisointi, lähtökohdaksi hahmottuu maahanmuuttovastainen 

diskurssi ja sen vastustaminen, ei maahanmuuton tai siirtolaisten oikeuksien 

puolesta argumentoiminen sinänsä.  

Mediatutkimuksen piirissä on analysoitu myös maahanmuuttokeskustelun 

totuttuja uria pakenevia merkityksellistämisen tapoja. Tässä suhteessa erityi-

sen hedelmälliseksi ovat osoittautuneet mediatutkimukselle kenties vähem-

män tyypilliset aineistot, kuten kartat ja kaunokirjallisuus. Horsti (2021) tar-

kastelee kansalaisjärjestö Migreuropin tuottamia karttoja, joissa visualisoi-

daan siirtolaisten kuolemia Euroopan rajoilla. Tällaisilla kartoilla huomio voi-

daan kiinnittää Euroopan yli saapuvien siirtolaisten määrän (ja implisiittisesti 

tämän aiheuttaman uhan) sijaan siihen, miten Euroopan toimet tai toimimat-

tomuus tuottavat kuolemaa Euroopan rajoille (mas. 54). Haaviston ja Maasil-

lan (2018) fokus on heidän ”hitaaksi mediaksi” kutsumiensa dokumenttielo-

kuvan ja romaanin empatiaa herättävässä potentiaalissa.  

Nikunen (esim. 2016; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b) on puolestaan tarkas-

tellut laaja-alaisesti solidaarisuuden mahdollisuuksia ja ehtoja muun muassa 

pakolaisuutta koskevissa keskusteluissa ja mediaesityksissä. Nikunen (2019a: 

26–27) käsittelee mediaa tilana, joka kutsuu tuntemaan tiettyjä tunteita ja 

mahdollistaa myös vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottelun. Yksi esi-

merkki solidaarisuuden tuottamisesta on siirtolaisten oikeuksiin ja oikeuden-

loukkauksiin keskittyvä Migrant Tales -blogi, jota Nikunen (mts. 46) nimittää 

aktivistimediaksi. Esimerkki on tämän tutkimuksen näkökulmasta kiinnos-

tava, sillä se vertautuu aihepiiriltään (siirtolaisten ja/tai turvapaikanhakijoi-

den oikeudet) ja julkaisualustaltaan (blogi) tämän tutkimuksen aineistoon ja 

näkökulmaan. Migrant Tales on julkaissut tekstejä myös turvapaikanhakijoi-

den kohtaamista epäkohdista, jotka kytkeytyvät vuoden 2015 nk. pakolaiskrii-

siin ja sen hallinnointiin. Vapaaehtoispohjalta toimivan Migrant Talesin kir-
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joittajajoukosta suurin osa on maahanmuuttajataustaisia, ja toiminnan lähtö-

kohta on solidaarinen suhtautuminen siirtolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. 

Tiiviit verkostot erilaisiin maahanmuuttajaryhmiin ovat mahdollistaneet 

myös journalistiselta medialta piiloon jäävien epäkohtien julkaisemisen. Mig-

rant Tales on myös julkaissut tietoja, joihin journalistinen media on myöhem-

min tarttunut, mikä osoittaa, että aktivistimedian solidaarisuuteen ja läheisiin 

verkostoihin pohjautuva tiedontuotanto voi herättää myös valtavirtamedian 

kiinnostuksen. (Mts. 40–41, 46–48.) Myös Oikeus elää -verkoston toiminta 

motivoituu solidaarisuuden ajatuksesta, ja tämän väitöskirjan tulokset kerto-

vat jotain siitä, miten solidaarisuus ilmenee diskursiivisesti – vai ilmeneekö 

lainkaan. Tutkimus toivottavasti valottaa myös muuttoliikekeskustelun mah-

dollisuuksia ja antaa viitteitä siitä, onko kaapattu keskustelu mahdollista ”va-

pauttaa”.  

1.3 TUTKIMUKSEN KESKEISET TEOREETTISET 
SITOUMUKSET 

Tämän tutkimuksen juuret ovat kielentutkimuksessa ja erityisesti diskurssin-

tutkimuksessa: tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten merkityk-

set rakentuvat kontekstissaan ja miten kieli on yhteydessä laajempiin sosiaa-

lisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin (Gee 2001: 11–13; Luukka 2000: 137–140; 

Pietikäinen & Mäntynen 2019). Diskurssintutkimuksen ytimessä on käsitys 

kielestä paitsi lingvistisenä, myös diskursiivisena ja sosiaalisena järjestelmänä 

(Pietikäinen & Mäntynen 2019: 26). Kielenkäyttöä ja sen tulkintaa ohjaavat 

kielen sisäisen järjestelmän ja normien lisäksi myös laajemmat kielenkäytön 

konventiot ja resurssit, kuten genret ja tekstityypit, sekä erilaiset sosiaaliset 

muuttujat ja rakenteet. Kielenkäyttö onkin aina tilanteista ja kontekstiin si-

dottua: ilmauksen tai tekstin merkityksen tulkitseminen vaatii tietoa esimer-

kiksi kielenkäyttötilanteesta ja sen osallistujista ja usein myös laajemmin vies-

tintätilanteen yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. (Esim. Johnstone 2008: 

10–13.)  

Tarkemmin määriteltynä paikannan tutkimuksen osaksi kriittisen diskurs-

sintutkimuksen jatkumoa (esim. Fairclough 1992; van Dijk 1993; Kalliokoski 

1996a; Wodak & Meyer toim. 2016), mikä näkyy erityisenä kiinnostuksena kie-

len rooliin sosiaalisten järjestysten tuottajana, uusintajana ja kumoajana. 

Vaikka tutkimukseni voi nähdä joiltain osin etääntyvän kriittiselle tutkimus-

perinteelle tunnusomaisista näkökulmista, omat näkemykseni ja tekemäni 

tutkimukselliset ratkaisut ovat syntyneet vuoropuhelussa kriittisen diskurs-

sintutkimuksen tradition kanssa. Tutkimukseni onkin kontribuutio käynnissä 

olevaan kriittisen diskurssintutkimuksen suuntaa ja tulevaisuutta koskevaan 

keskusteluun (ks. esim. van Dijk 2021). 

Diskurssintutkimuksessa teorian ja metodien välistä rajaa ei aina ole help-

poa tai tarkoituksenmukaistakaan erottaa, sillä teoriatausta ja menetelmälli-

set sovellukset ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa. Teoreettiset taustaoletukset 
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ja käsitys kielestä ohjaavat analyysikäsitteiden sekä menetelmien valintaa sekä 

edelleen tutkimusongelman ja aineiston rakentamista. Diskurssintutkimus 

voidaankin ymmärtää teoreettis-menetelmälliseksi viitekehykseksi (Lehti, 

Haapanen & Kääntä 2018). Yksi diskurssintutkimukselle keskeinen teoreetti-

nen lähtökohta koskee kielen ja ympäröivän todellisuuden välistä suhdetta. 

Todellisuus ei palaudu kieleen – todellisuus on myös kielestä itsenäisiä olo-

suhteita, tapahtumia ja entiteettejä sekä näiden välisiä suhteita. Ihminenkään 

ei ole vain kielellinen vaan myös esimerkiksi ruumiillinen ja biologinen olento; 

ei yksin merkkejä vaan myös kudosta, ainetta. Käsitykset todellisuudesta ja 

esimerkiksi siitä, mitä on olla ihminen, ovat kuitenkin sidoksissa kieleen ja 

muihin semioottisiin järjestelmiin – aina kun teemme selkoa ympäröivästä to-

dellisuudesta ja annamme sille merkityksiä, olemme tekemisissä merkkien ja 

merkitysten kanssa. Tieto ja kokemus maailmasta ovat kielen värittämiä, ja 

näiden tietojen ja kokemusten jakaminen, yhteys toisiin ihmisiin, tapahtuu 

suurelta osin kielen välityksellä. Diskurssintutkimuksessa kielen ei nähdä hei-

jastavan todellisuutta sellaisenaan vaan merkityksellistävän sitä. Käsitykseen 

on vaikuttanut sosiaalinen konstruktionismi, jonka keskeisen oivalluksen mu-

kaan kieli osallistuu sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen (esim. Berger & 

Luckmann 1994; ks. myös Kuortti, Mäntynen & Pietikäinen 2008). Vaikutus-

suhde ei kuitenkaan ole yksisuuntainen: samanaikaisesti kun kielenkäyttö 

muokkaa ja rakentaa ymmärrystä maailmasta, ympäröivä todellisuus vaikut-

taa siihen, miten kieltä käytetään (Fairclough & Wodak 1997: 258; Pietikäinen 

& Mäntynen 2019: 14–15, 20–21; ks. myös Goodwin & Duranti 1992: 5–9, 31–

32).  

Sosiaalisen konstruktionismin ohella tutkimuksen keskeisiä teoreettisia si-

toumuksia ovat käsitykset kielen funktionaalisesta ja dialogisesta olemuk-

sesta. Funktionaalisuus näkyy tutkimuksessa mielenkiintona siihen, mitä 

kielellä aineistossa tehdään ja millaisia tehtäviä tekstit ja niiden eri osat saavat 

– lähtökohtana on käsitys kielestä sosiaalisena ja tavoitteellisena toimintana. 

Tästä näkökulmasta kieli voidaan ymmärtää resurssiksi, jonka avulla kielen-

käyttäjät toimivat maailmassa: ilmaisevat käsityksiään, rakentavat identiteet-

tejään ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ammennan tutkimuk-

sessa muun muassa systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen perin-

teestä, jonka mukaan tilannekonteksti ohjaa kielenkäyttäjiä tekemään tietyn-

laisia valintoja kielen periaatteessa rajattomasta merkityspotentiaalista (esim. 

Halliday 1978; 1994; Halliday & Matthiessen 2004). Kysymys kielellisiä valin-

toja ohjaavista tekijöistä on erityisen mielenkiintoinen, kun tutkimus kohdis-

tuu kansalaisaktivismiin, johon kytkeytyvää kielenkäyttöä voi pitää siinä mie-

lessä lähtökohtaisesti verrattain vapaana, ettei sitä suoranaisesti säännellä ul-

koapäin. 

Samanaikaisesti ymmärrän kaiken kielenkäytön bahtinilaisen perinteen 

mukaisesti olemukseltaan dialogiseksi. Dialogisuus kuvaa kielenkäytön mo-

niulotteista suuntautuneisuutta toisiin kielenkäyttäjiin, konteksteihin ja his-

toriaan. Bahtinin (1986: 67–69) mukaan puhe ja jopa ajatukset muovautuvat 
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vuorovaikutuksessa, ja jokainen lausuma ja teksti on siten osa pitkää ja moni-

ulotteista puhujien ja sanojen ketjua (ks. myös Vološinov 1990: 92). Monolo-

giseksikin mielletty kielenkäyttö luo aina suhteita itsensä ulkopuolelle ja avau-

tuu samanaikaisesti menneeseen ja tulevaan: teksteissä ammennetaan erilai-

sista kielenkäytön jaetuista resursseista (esim. tekstilajit, diskurssit) ja aiem-

mista kielellisistä esityksistä, ja samanaikaisesti teksti ennakoi vastaanottoa ja 

tulevia tekstejä (Bahtin 1986; ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2019: 177–

181). Kielen dialogisesta olemuksesta seuraa, että kieltä käyttämällä kiinnittyy 

väistämättä joihinkin yhteisöllisiin kielenkäytön perinteisiin.  

Kielenkäytössä ja sosiaalisessa toiminnassa ylipäätään on aina kyse sekä 

mukautumisesta että muutoksesta. Ymmärrettäväksi tuleminen edellyttää, 

että kielellä toimitaan tunnistettavasti, ja yhteisöjen ja yhteiskuntien toiminta 

perustuu merkittävissä määrin toistoon ja ennustettavuuteen. Samalla kielen 

rajaton merkityspotentiaali mahdollistaa aina uudenlaisten merkitysten ra-

kentamisen ja eri resurssien yhdistelyn. Luovakin kielellinen toiminta pohjaa 

silti tavalla tai toisella aiempaan. Kielenkäytössä voi ajatella olevan läsnä kaksi 

eri suuntaan vaikuttavaa voimaa: keskihakuiset voimat pyrkivät yhtenäistä-

mään ilmaisua siinä missä keskipakoiset voimat moninaistavat sitä (Bahtin 

1981: 270–272). Olen kiinnostunut nimenomaan tästä jännitteestä: toisaalta 

siitä, miten aineistossa ammennetaan tietyistä tunnistettavista kulttuuris-kie-

lellisistä konventioista, ja toisaalta siitä, miten eri resursseja käytetään ja yh-

distellään tavalla, joka avaa toisin tekemisen mahdollisuuksia ja uusia näkö-

kulmia turvapaikkapoliittiseen keskusteluun. Aineiston analyysissa fokus on 

sekä aineiston järjestyneisyydessä (konventioista ammentaminen) että hybri-

diydessä (ainesten sekoittaminen ja yhdistely). Tästä näkökulmasta keskeinen 

kielenkäytön ilmiö on intertekstuaalisuus, jolla viitataan niin laajempien 

kielenkäytön konventioiden ja resurssien, kuten genrejen ja diskurssien, se-

koittumiseen kuin tekstistä yksilöitävissä oleviin ääniin ja lähteisiinkin (esim. 

Fairclough 1992: 85; Kalliokoski 2005: 48–49). Käyn tarkemmin tutkimuksen 

teoreettista taustaa läpi luvussa 2. 

1.4 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TUTKIMUSKYSYMYKSET 
JA VÄITÖSKIRJAN RAKENNE 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia intertekstuaalisia suhteita ai-

neistossa konstruoidaan – mielenkiinto kohdistuu siten siihen, miten aineis-

ton tekstit rakentavat yhteyksiä itsensä ulkopuolelle. Tarkemmin määriteltynä 

fokus on ensinnäkin suhteissa, joita tekstit rakentavat diskursseihin, genrei-

hin sekä käytäntöihin (interdiskursiivisuus). Toiseksi kiinnostus kohdistuu 

myös siihen, mitä ja miten ulkopuolisia ääniä teksteissä hyödynnetään (avoin 

intertekstuaalisuus). Tutkimuksen keskeiset analyysikäsitteet ovat kehys ja 

ääni, joista ensimmäinen kytkeytyy interdiskursiivisuuteen ja jälkimmäinen 

avoimeen intertekstuaalisuuteen. Kehys merkitsee tässä tutkimuksessa kielel-

lisiä valintoja säätelevää abstraktia mallia, joka aktivoituu aineiston teksteissä, 
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ja ääni viittaa metadiskursiivisesti erottuviin puheen ja kirjoituksen represen-

taatioihin (ks. luku 4). Suhteutan tutkimuksen tuloksia aiempiin tutkimustu-

loksiin yhteiskunnallisesta muuttoliikekeskustelusta ja pohdin, avaako ai-

neisto keskusteluun uusia näkökulmia – ja jos, niin miten. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

1. Millaisia kehyksiä aineistossa aktivoituu ja miten kehykset rakentuvat 

diskursiivisesti? 

 

2. Millaisia ääniä aineistossa representoidaan ja mitä eri äänillä tehdään? 

 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaan tutkimuksen luvussa 5 ja toiseen lu-

vussa 6. Tarkemmin väitöskirjani rakenne etenee seuraavasti: Käsittelen tut-

kimuksen teoreettista viitekehystä kattavammin seuraavassa luvussa 2, jossa 

esittelen ensiksi laajemmin kriittisen diskurssintutkimuksen kenttää ja sovel-

luksia (luku 2.1 alalukuineen) ja tarkastelen sitten työn keskeistä kiinnostuk-

sen kohdetta, intertekstuaalisuutta (luku 2.2). Luku 3 sisältää tutkimuksen ai-

neistoon ja sen käsittelyyn liittyvät keskeiset kysymykset sekä analyysiproses-

sin yleisen kuvauksen. Luvussa 4 määrittelen tutkimuksen keskeiset analyy-

sikäsitteet eli kehyksen (luku 4.1) ja äänen (4.2), joiden pohjalle työn analyy-

siluvut rakentuvat. Samassa yhteydessä esittelen myös käyttämäni menetel-

mälliset välineet.  

Luvut 5 ja 6 ovat väitöskirjan analyysilukuja. Luvussa 5 käytän kehyksen 

käsitettä kuvaamaan aineiston järjestyneisyyttä kategorioihin, joita nimitän 

humanitaariseksi (luku 5.1), journalistiseksi (5.2) ja poliittis-hallinnolliseksi 

(5.4) kehykseksi. Luvussa 5.3 analysoin humanitaarisen ja journalistisen ke-

hyksen sekoittumista aineistossa. Luku 6 käsittelee turvapaikanhakijoiden ää-

nen representaatioita (luku 6.1) sekä äänten säätelyä (6.2) ja hierarkioita (6.3) 

aineistossa.  

Väitöskirjan päätösluvussa 7 kokoan tutkimuksen tuloksia ja esitän niiden 

pohjalta päätelmiä (7.1). Käsittelen myös laajemmin kriittisen diskurssintut-

kimuksen tehtävää ja tulevaisuudennäkymiä (7.2). Lopuksi luvussa 7.3 poh-

din, mitä tutkimuksen tulokset kertovat maahanmuuttokeskustelun rajoista ja 

millaisia näkymiä tutkimuksen aineisto avaa yhteiskunnalliseen muuttoliike-

keskusteluun.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Aloitan käsit-

telemällä kriittistä diskurssintutkimusta (luku 2.1), jonka jatkumoon asemoin 

oman tutkimukseni. Kriittisen diskurssintutkimuksen traditio ei tuo muka-

naan valmista menetelmäpakettia tai tiettyjä analyysikäsitteitä, vaan kyse on 

laajasta tutkimuksellisesta kehikosta, jolle ovat tyypillisiä tietyt kiinnostuk-

senkohteet ja näkökulmat. Kriittinen diskurssintutkimus tarjoaa rikkaan tut-

kimusperinteen, jonka vaikuttamana ja johon peilaten olen tehnyt omat tutki-

mukselliset valintani. Luvussa 2.2 käsittelen tälle tutkimukselle keskeistä in-

tertekstuaalisuuden käsitettä sekä tähän liittyvää teoriaa ja tutkimusta.  

2.1 KRIITTINEN DISKURSSINTUTKIMUS 

Kriittisen diskurssintutkimuksen voi määritellä löyhärajaiseksi koulukun-

naksi tai viitekehykseksi, jonka eri haaroja yhdistää kiinnostus vallankäytön, 

eriarvoisuuden ja erontekojen prosesseihin erityisesti kielenkäytön näkökul-

masta (esim. Chouliaraki & Fairclough 1999; Blommaert 2005; Wodak & 

Meyer 2016: 5, 22; Flowerdew & Richardson 2018: 21). Tutkimussuuntauksen 

alun voi sijoittaa 1980–90-lukujen taitteeseen. Wodak (2001) pitää koulukun-

nan varsinaisena ohjelmallisena aloituksena 1990-luvun alussa järjestettyä 

symposiumia, johon kokoontui joukko kielenkäytön ja yhteiskunnallisten ra-

kenteiden suhdetta teoksissaan käsitellyttä kielentutkijaa (ks. esim. Fair-

clough 1989; Wodak toim. 1989; van Dijk 1987). Kiinnostus kielen yhteiskun-

nalliseen ulottuvuuteen oli leimallista jo kriittiselle lingvistiikalle (esim. Kress 

& Hodge 1979), josta kriittinen diskurssintutkimus etenkin alkuvaiheessa am-

mensi vaikutteita (Wodak 2001). Kriittisen diskurssintutkimuksen ensimmäi-

senä merkittävänä julkaisuna pidetään usein Fairclough’n (1992) Discourse 

and social change -teosta. 1990-luvun alussa perustettiin ensimmäinen kriit-

tiseen diskurssianalyysiin keskittyvä tieteellinen aikakauslehti Discourse & 

Society. Sittemmin tutkimussuuntaus on levinnyt laajemmalle ja saavuttanut 

vakaan aseman. Kriittistä diskurssianalyysia harjoitetaan eri tieteenaloilla, ja 

sille on omistettu useita tieteellisiä lehtiä ja julkaisusarjoja. 2000-luvun ede-

tessä tutkimussuuntaus on moninaistunut niin metodeiltaan, tutkimusaiheil-

taan kuin maantieteelliseltä painopisteeltään (ks. esim. Flowerdew & Richard-

son toim. 2018). Suomessa kriittisen diskurssintutkimuksen viitekehyksessä 

on julkaistu tutkimusta 1990-luvulta lähtien (esim. Wartiovaara 1991; Kallio-

koski toim. 1996; Heikkinen 1999; Kuusisto 2000; Pietikäinen 2000a; Her-

neaho 2018; Lahti 2019; Torvinen 2020). 

Kriittisen diskurssintutkimuksen sisältä on erotettavissa erilaisia suun-

tauksia, jotka ammentavat osittain eri tutkimusperinteistä ja menetelmistä. 

Tästä viitteitä antaa jo tutkimusperinteen kolmen kenties tunnetuimman 
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edustajan työ: Fairclough on etenkin varhaisemmassa tuotannossaan (esim. 

1989; 1992) pyrkinyt yhdistämään kielentutkimuksen yhteiskuntateoriaan 

(social theory) ja hakenut innoitusta etenkin Foucault’n, Gramscin ja Bour-

dieun tieteellisestä työstä. Tutkimuksissaan Fairclough on muun muassa ana-

lysoinut, miten tiettyjä läpitunkevia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten globa-

lisaatiota ja markkinaistumista, ilmennetään ja toteutetaan diskursiivisesti 

(esim. Fairclough 2001; 2010). Wodak (esim. 2015) on tunnetuksi tekemäs-

sään diskurssihistoriallisessa lähestymistavassa (discourse-historical ap-

proach) ammentanut lisäksi argumentaation ja retoriikan sekä historian tut-

kimuksesta. Van Dijkin (esim. 2008) kehittämässä sosiokognitiivisessa mal-

lissa (sociocognitive approach) on vaikutteita psykologiasta ja kognitiotie-

teestä.  

Kriittinen diskurssintutkimus määritellään usein olemukseltaan monitie-

teiseksi, erityisesti kielentutkimusta ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia ja 

teorioita yhdistäväksi viitekehykseksi (Fairclough 1992; Pietikäinen 2000b). 

Vaikutteita on omaksuttu etenkin jälkistrukturalistisista ja (uus)marxilaisista 

lähestymistavoista ja teorioista (Forchtner 2018). Kriittistä diskurssianalyysia 

ei itsessään yleensä pidetä metodina (Flowerdew & Richardson 2018: 22; ks. 

kuitenkin Chouliaraki & Fairclough 1999: 16–17).8 Tutkimuksissa painottuvat 

usein kielentutkimukselliset analyysimetodit. Tutkimussuuntaukselle on 

alusta saakka ollut leimallista teoreettis-analyyttisten lähestymistapojen kir-

javuus, eikä ponnistuksia niiden yhtenäistämiseksi ole yleensä pidetty tarkoi-

tuksenmukaisena (Wodak & Meyer 2016: 5). Pikemminkin näkökulmien mo-

ninaisuus viitekehyksen sisällä on koettu ansioksi (ks. kuitenkin Fowler 1996: 

6–9).  

Käsillä oleva luku etenee seuraavasti: Tarkastelen seuraavaksi, miten kriit-

tisyys on tutkimustradition sisällä ymmärretty. Luvussa 2.1.2 käyn läpi kriitti-

sen diskurssintutkimuksen keskeisiä teoreettisia lähtökohtia ja painotuksia: 

millaiseksi kielen rooli yhteiskunnallisen järjestyksen muovaajana käsitetään 

ja miten tätä on tutkimuksen keinoin perinteisesti lähestytty? Luvussa 2.1.3 

lähestyn kielen ja vallan suhdetta eri näkökulmasta ja esittelen kritiikkiä, 

jonka mukaan kriittisessä diskurssintutkimuksessa tulisi kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota myös valtaa haastaviin ja vapauttaviin kielenkäytön ta-

                                                 
8 Osin tästä syystä muun muassa van Dijk (2008: 2) on suosittanut käyttämään kriittinen diskurs-

sianalyysi -nimityksen (critical discourse analysis, CDA) sijaan käsitettä kriittinen diskurssintutkimus 

(critical discourse studies, lyhenne CDS), joka mahdollisesti on vakiintumassa koko laajan tutkimus-

suuntauksen kattavaksi nimitykseksi (ks. esim. Cap & Hart toim. 2014; Wodak & Meyer toim 2016; Flo-

werdew & Richardson toim. 2018). Vielä toistaiseksi kriittinen diskurssianalyysi ja kriittinen diskurssin-

tutkimus elävät rinnakkaisina ja usein täysin synonyymisina käsitteinä. Käsitteen valinnalla voidaan kui-

tenkin myös asemoitua viitekehyksen sisällä. Esimerkiksi Gee (2004: 20) viittaa CDA-akronyymilla ni-

menomaan faircloughilaiseen kriittisen diskurssintutkimuksen perinteeseen ja kriittisellä diskurssiana-

lyysilla taas laajempaan viitekehykseen. 
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poihin. Luvun lopuksi hahmottelen, miten oma tutkimukseni asemoituu suh-

teessa perinteiseen kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmaan sekä sitä 

kohtaan esitettyyn kritiikkiin.  

 KRIITTISYYS, ONGELMALÄHTÖISYYS JA TUTKIJAPOSITIO 

 

Kriittisyys laveasti ymmärrettynä on välttämätön osa kaikenlaista tutkimus-

työtä. Kriittisen diskurssintutkimuksen perinteessä kriittisyys on perinteisesti 

kertonut tutkimussuuntauksen orientoitumisesta vallankäytön ja voimasuh-

teiden kysymyksiin: kielenkäyttöä tarkastellaan nimenomaan vallan näkökul-

masta, ja tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kielen sosiaalista 

ja yhteiskunnallista luonnetta (esim. Flowerdew & Richardson 2018: 21–22; 

Pietikäinen 2000b: 193). Tämä lähtökohta motivoi kaikkia tutkimuksellisia 

valintoja aina tutkimuskohteesta aineistoon ja analyysimenetelmiin. Tarkem-

min määriteltynä kiinnostus on kohdistunut nimenomaan dominoivien ja alis-

tavien valtasuhteiden diskursiiviseen tuotantoon, legitimoimiseen ja uusinta-

miseen (van Dijk 1993; 2015). Voi kuitenkin argumentoida, ettei yksinomaan 

kiinnostus vallankäyttöä kohtaan vielä tee tutkimuksesta kriittistä. CDS-kou-

lukunnan sisällä kriittisyys on usein merkinnyt myös tietoista ja avointa sitou-

tumista tiettyihin yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin 

ja arvoihin. Kriittistä diskurssintutkimusta voi tässä mielessä luonnehtia nor-

matiiviseksi, sillä tutkimus ei pyri ainoastaan mahdollisimman tarkkaan to-

dellisuuden kuvaukseen ja analyysiin vaan taustalla on myös käsityksiä oike-

asta ja väärästä, suositeltavasta ja vältettävästä toiminnasta. (Fairclough 

2010: 10–11; van Dijk 1993: 252–253.) Käsitykset eivät kuitenkaan ole ennalta 

määrättyjä: kriittisen diskurssintutkimuksen voi määritellä sitoutuvan esi-

merkiksi antirasismiin, mutta myös rasismia vastustavia argumentteja ja pu-

hetapoja on hyvistä aikeista huolimatta voitava tarpeen vaatiessa myös kriti-

soida (van Dijk 2021: 8). Kuten kriittiset diskurssintutkijat ovat itse tutkimuk-

sissaan todenneet, oikeudenmukaisuuden kaltaisten käsitteiden merkitys on 

aina kamppailun kohteena, ja kriittinen diskurssintutkimus osallistuu debat-

tiin omalla panoksellaan (Fairclough 2010: 7). 

Kriittisyys liittyy olennaisesti myös tutkimuksen taustalla vaikuttavaan tie-

donintressiin. Kriittistä diskurssintutkimusta voi luonnehtia ongelmaläh-

töiseksi lähestymistavaksi (esim. Wodak & Meyer 2016: 2). Tyypillisesti kriit-

tinen diskurssintutkimus ei motivoidu ainoastaan tiedon puutteesta tai vähäi-

syydestä vaan erilaisista yhteiskunnallisista epäkohdista, joita pyritään tutki-

muksen keinoin tunnistamaan ja analysoimaan. Tavoitteena voi olla myös et-

siä ja esittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. (Fairclough, Graham, 

Lemke & Wodak 2004: 1; ks. myös Fowler 1996: 4–6.) Tällöin yhteiskunnalli-

sia prosesseja ja muutoksia ei pyritä ainoastaan selittämään, vaan erilaisilla 

interventioilla pyritään saamaan aikaan muutoksia yhteiskunnassa. Esimer-

kiksi van Dijk (1993) näkee kriittisen diskurssintutkimuksen yhdeksi tehtä-
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väksi pyrkimyksen vaikuttaa sen piirissä tutkittuihin teemoihin myös akatee-

misen maailman ulkopuolella. Kriittisen diskurssintutkimuksen tutkimuskir-

jallisuudessa ei kuitenkaan yleensä ole ollut tapana pohtia tai dokumentoida 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja tai tuloksia, ja yhteiskunnallinen vai-

kuttaminen on tutkimusperinteen piirissä ymmärretty kirjavin tavoin. 

Kun kiinnostus kohdistuu kielelliseen vallankäyttöön, myös kysymys tutki-

jan (valta-)asemasta nousee keskeiseksi. Kriittisyys onkin yhdistetty myös tut-

kijan rooliin. Yhdeksi kriittisyyden osa-alueeksi on ymmärretty tutkijan it-

seymmärrys omista motiiveistaan sekä asemoitumisestaan suhteessa tutkitta-

vaan ilmiöön tai aiheeseen. Tutkija on osa tutkimaansa todellisuutta, eikä tut-

kittavan ilmiön ja yhteiskunnan ulkopuolelle ole mahdollista asettua. (Wodak 

& Meyer 2016: 7.) Usein kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä suhtaudu-

taan epäileväisesti mahdollisuuteen tehdä täysin arvovapaata ja ”neutraalia” 

tutkimusta (Wodak 2001). Tähän liittyen tutkimuksissa voidaan avata lä-

pinäkyvästi tutkijapositiota eli esimerkiksi tutkijan motiiveja, tutkimuksellisia 

lähtökohtia ja sitoumuksia (van Leeuwen 2006: 293). Tätä ei kuitenkaan tule 

ymmärtää luvaksi esittää värittyneitä tai puolueellisia tulkintoja – pikemmin-

kin omien ennakkokäsitysten ja arvomaailman reflektointi auttaa arvioimaan 

tulkintoja ja johtopäätöksiä kriittisesti. Kriittistä diskurssintutkimusta sitovat 

samat vaatimukset riippumattomuudesta, totuuteen pyrkimisestä ja tarkkuu-

desta kuin mitä tahansa muutakin tutkimusta (Fairclough 2001: 216). Tietoi-

suus tutkijan omasta positiosta on ennen kaikkea työkalu, jonka avulla tutki-

jan on mahdollista jäsentää omaa suhdettaan ja suhtautumistaan tutkimusai-

heeseen.  

Oman tutkijapositioni näkökulmasta olennaista on ensinnäkin se, että kuu-

lun etnisesti ja kielellisesti valtaväestöön: olen suomea äidinkielenä puhuva 

valkoinen Suomen kansalainen. Minulla ei ole omakohtaista kokemusta pako-

laisuudesta tai siirtolaisuudesta, ja suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisena 

jäsenenä tietyt oikeudet, toimintatavat ja järjestykset saattavat herkästi näyt-

täytyä minulle itsestäänselvyytenä. Yritän tehdä tutkimusta tietoisena näistä 

rajoitteista. Toinen merkittävä tutkijapositioon vaikuttava tekijä on se, etten 

ole itse osallistunut Oikeus elää -verkoston toimintaan; näkökulmani verkos-

ton aktivismiin ja aktivistien tuottamaan blogiaineistoon on siten ulkopuoli-

sen. Aineistosta tekemiäni tulkintoja tulee lukea tätä taustaa vasten: olen ky-

synyt taustatietoja blogitekstejä kirjoittaneilta aktivisteilta, mutta voi hyvin 

olla, etteivät aktivistit ole samaa mieltä tulkinnoista ja johtopäätöksistä, joita 

teksteistä teen. Tutkijapositiooni vaikuttavat myös motiivit, jotka ovat ajaneet 

minua tekemään nimenomaan tätä tutkimusta. Jaan kriittisen diskurssintut-

kimuksen eetokseen kuuluvan tavoitteen edistää työlläni sellaista yhteiskun-

nallista muutosta, joka johtaa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan – tässä 

tapauksessa yhteiskuntaan, jossa turvapaikanhakija- ja siirtolaistaustaisilla 

ihmisillä on mahdollisuus puhua ja tulla kuulluiksi. Yksittäisen tutkimuksen 

rooli suuremmassa yhteiskunnallisessa muutoksessa on väistämättä pieni. En 

kuitenkaan väitä, ettei minulla olisi valtaa; sen sijaan pyrin käyttämään val-

taani tietoisesti ja vastuullisesti.  
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 KIELI YHTEISKUNNALLISEN JÄRJESTYKSEN MUOVAAJANA 

 

Diskurssintutkimuksen keskeinen lähtökohta on käsitys siitä, ettei kielen-

käyttö ole täysin vapaata tai irrallaan sitä ympäröivästä sosiaalisesta todelli-

suudesta. Erityisesti diskurssintutkimuksen kriittisessä suuntauksessa mie-

lenkiinto on alusta saakka kohdistunut kielenkäytön sosiaalisiin ehtoihin. Eri-

laiset sosiaaliset, historialliset ja institutionaaliset olosuhteet ja puitteet vai-

kuttavat siihen, miten kieltä käytetään tai ei käytetä. Samanaikaisesti sosiaali-

nen todellisuus ja ymmärrys siitä on osin kielellisesti tuotettua: esimerkiksi 

identiteettejä, yhteisöjä ja instituutioita rakennetaan ja kannatellaan kielelli-

sessä vuorovaikutuksessa. Kieli onkin sekä sosiaalisesti säänneltyä että yhteis-

kuntaa ja sen suhteita muovaavaa. (Fairclough & Wodak 1997: 258.) Koska 

kielellä on valta tuottaa ja uusintaa tietynlaista sosiaalista järjestystä, kielen 

avulla järjestyksiä on mahdollista myös ravistella ja purkaa: aina kun on kyse 

ihmisten aikaansaamista ja kontrolloimista järjestelmistä, niitä voidaan inhi-

millisellä toiminnalla muuttaa (Fairclough 2001: 197–198). Tietty sosiaalinen 

järjestys ei siten ole ennalta määrätty, vaikka yhteiskunnalliset rakenteet ja 

mekanismit vaikuttavatkin ihmisten toimintaedellytyksiin, mukaan lukien sii-

hen, miten ihmiset käyttävät kieltä. Foucault’laisittain ilmaistuna vallankäyt-

töön sisältyy aina vastarinnan mahdollisuus (Foucault 1998 [1976]: 70–72). 

Kriittisen diskurssintutkimuksen kiinnostus ei yleensä kohdistu valtaan si-

nänsä, eikä valtaa pidetä lähtökohtaisesti arveluttavana. Vallankäytön arkipäi-

väiset muodot kuitenkin rajautuvat usein tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tut-

kimusintressit koskevat tyypillisesti vallankäyttöä, jonka on perusteltua tul-

kita asettavan järjestelmällisesti eri ihmisryhmät eriarvoiseen asemaan (van 

Dijk 1993: 249–251, 254–255; Blommaert & Bulcaen 2000). Kriittisessä dis-

kurssintutkimuksessa vallankäyttöä on usein tarkasteltu tutkimuksissa ideo-

logian käsitteen avulla (esim. Fairclough 1992; van Dijk 1998; Heikkinen 

1999; Määttä & Pietikäinen 2014; Määttä 2022). Ideologia voidaan määritellä 

laveasti, jolloin käsite viittaa mihin tahansa uskomusten, asenteiden ja maail-

mankatsomusten järjestelmiin ja kokonaisselityksiin. Kriittisessä diskurssin-

tutkimuksessa on kuitenkin usein nojauduttu ”pejoratiiviseen” ideologiakäsi-

tykseen (Fairclough 1995a: 17), jossa keskeistä on ideologian kyky tuottaa, le-

gitimoida ja luonnollistaa dominoivia valtasuhteita (Freeden 1998). Tällai-

sesta ideologiakäsityksestä seuraa, että kielen ja merkitysten ideologisuuden 

määrittelemisessä olennaista ei ole arvoperustaisuus sinänsä vaan kielen 

suhde valtaan: ideologioissa on kyse sosiaalisen todellisuuden merkityksellis-

tämisestä tavoilla, jotka tuottavat ja uusintavat yhteiskunnallisia valtasuhteita 

ja esittävät ne luonnollisina (Fairclough 1992: 87–88; ks. myös Thompson 

1984: 130–131). 

Kielenkäyttö on toki laveammin ymmärrettynä väistämättömän ideolo-

gista siinä mielessä, että kielelliset valinnat kertovat aina yksilöllisistä ja yh-

teisöllisistä arvostuksista, maailmankatsomuksista ja tavoitteista (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019: 25–26). Kriittisen diskurssintutkimuksen yksi perustava 
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lähtökohta on, ettei kielenkäyttö ole koskaan neutraalia, arvoihin ja uskomuk-

siin kiinnittymätöntä informaation vaihtoa. Kielellä on aina myös poliittinen 

ulottuvuutensa, sillä kielenkäytössä (muiden tehtävien ohella) käydään jatku-

vaa neuvottelua siitä, mitä pidetään hyväksyttynä, normaalina ja arvostetta-

vana (Gee 2011: 5–7). Myös kyseenalaistamattomat, terveen järjen mukaisina 

näyttäytyvät tavat jäsentää maailmaa ovat sidoksissa tiettyyn kulttuurisesti ja 

historiallisesti erityiseen kontekstiin, ja juuri itsestään selvinä pidetyt käsityk-

set ja ilmaisutavat kantavat mukanaan erityistä valtaa (Fairclough 1992: 87). 

Kun ilmausten tai diskurssien konstruktivistinen luonne hämärtyy sillä seu-

rauksella, että ne näyttäytyvät itsestään selvinä, voidaan puhua luonnollistu-

misen prosessista (Fowler 1991: 56–58; Fairclough 1995a: 28–33; Kalliokoski 

1996a: 14–15; ks. myös Heikkinen 1999: 90–94; Hall 1992a: 174–175; 1992b: 

138–141). Tällaiset ”terveen järjen” mukaiset näkemykset ovat usein olleet 

kriittisen diskurssintutkimuksen fokuksessa. 

Tyypillisesti kielenkäyttöä on kriittisessä diskurssintutkimuksessa analy-

soitu lähtökohtaisesti vaikutusvaltaisissa institutionaalisissa konteksteissa, 

kuten politiikassa ja mediassa (esim. Wodak 2015; Fairclough & Fairclough 

2012; Hart 2010; KhosraviNik 2010). Mielenkiinto on kohdistunut myös ylei-

semmin julkiseen keskusteluun, jonka piirissä erilaiset tulkinnat ja puhetavat 

kamppailevat elintilasta (Pietikäinen 2000b: 199). Kiinnostus vallankäytön il-

miöihin on ohjannut kriittisiä diskurssintutkijoita keskittymään erityisesti yh-

teiskunnallisiin eliitteihin ja auktoriteetteihin, joiden kielenkäytön tavoilla 

katsotaan olevan erityistä painoarvoa. Silloinkin kun tutkimus kohdistuu yk-

silöiden kielenkäyttöön, heitä tarkastellaan ensisijaisesti asemansa ja/tai ins-

tituutionsa edustajina – ensisijaisesti kiinnostus kohdistuu yksittäisten henki-

löiden sijaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin, instituutioihin ja mekanismei-

hin, joilla eriarvoisuutta tuotetaan ja ylläpidetään (van Dijk 1993: 254).  

Yksi keskeinen eriarvoisuutta tuottava mekanismi on pääsyn (access) ra-

joittaminen. Erityisesti vaikutusvaltaisiin konteksteihin ja resursseihin pääsyä 

säännellään institutionaalisesti, ja pääsy tietynlaisiin diskursiivisiin resurssei-

hin on itsessään vallan lähde. (van Dijk 1993: 255–257; 2015: 469–470.) Kie-

lelliset resurssit ovat luonteeltaan yhteisöllisiä ja kulttuurikohtaisia: ne opi-

taan ja niihin sosiaalistutaan yhteisöissä ja erilaisissa institutionaalisissa kon-

teksteissa. Esimerkiksi politiikan, lain ja tieteellisen tutkimuksen kontekstissa 

pääsy osaksi niissä arvostettuja kielellisiä resursseja edellyttää yleensä pääsyä 

tietyn koulutuksen ja instituution piiriin (Blommaert 2005: 45). Erityisessä 

valta-asemassa ovat tiettyjen vaikutusvaltaisten instituutioiden ja yhteisöjen 

korkeissa asemissa olevat henkilöt, joilla on valtaa kontrolloida muiden toi-

mintaa ja kielenkäyttöä. Esimerkiksi professoreilla, journalisteilla ja poliiti-

koilla on opiskelijoihin, yleisöön ja kansalaisiin nähden enemmän valtaa 

alansa diskursseihin – ja myös siihen, miten muut asioista ajattelevat ja puhu-

vat. (van Dijk 2015: 470–471.) Keskittyminen eliittien kielenkäyttöön voi kui-

tenkin jättää varjoonsa sen, että kielen avulla yhteiskunnallisia järjestyksiä on 

mahdollista myös ravistella ja muokata. Seuraavaksi käsittelen, miten kriitti-
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sen diskurssintutkimuksen painopisteitä on tutkimussuuntauksen sisällä visi-

oitu suuntaan, jossa erilaisten vastarinnan muotojen ja yhteiskunnan ruohon-

juuritason toimijoiden analyysi saisi aiempaa suuremman painoarvon.  

 KRIITTISTÄ AGENDAA LAAJENTAMASSA: POSITIIVINEN 

DISKURSSIANALYYSI JA VASTAAVA KRITIIKKI 

 

Tämä tutkimus nojaa kriittisen diskurssintutkimuksen viitekehykseen. Tutki-

muksen lähtökohdista ja painotuksista löytyy yhtymäkohtia myös niin kutsut-

tuun positiiviseen diskurssianalyysiin (positive discourse analysis, lyhenne 

PDA), jota voi pitää kriittisen diskurssintutkimuksen yhtenä haarana. Esitte-

len seuraavaksi positiivisen diskurssianalyysin ja siihen vertautuvien lähesty-

mistapojen lähtökohtia ja oman tutkimukseni suhdetta niihin. Käyn läpi myös 

positiivista diskurssianalyysia kohtaan osoitettua kritiikkiä ja pohdin positii-

visen diskurssianalyysin käyttökelpoisuutta. 

Positiivisen diskurssianalyysin juuret ulottuvat 2000-luvun alkuun. Nimi-

tys on peräisin Martinilta (Martin 2004; ks. myös Martin & Rose 2003: 263–

264), jonka näkemyksen mukaan kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä tu-

lisi dominoivien valtasuhteiden analyysin ohella painottaa aiempaa enemmän 

myönteisen yhteiskunnallisen muutoksen edesauttamista. Tämän voi ymmär-

tää kehotukseksi suunnata katse valtaeliittien sijaan siihen, miten eri yhteisöt 

käyttävät kieltä edistääkseen yhdenvertaisuutta ja puolustaakseen oikeuksi-

aan. Kielenkäytön emansipatoriset ja hegemoniaa haastavat mahdollisuudet 

saavat tutkimussuuntauksessa enemmän painoarvoa verrattuna perinteiseen 

kriittiseen diskurssintutkimukseen, jossa painopiste on ollut vallan väärinkäy-

töksissä. Positiivisen diskurssianalyysin edustajat ovat kuitenkin painotta-

neet, ettei kyse ole kriittiselle lähestymistavalle vastakkaisesta vaan sitä täy-

dentävästä näkökulmasta (Martin 2004). PDA onkin siinä mielessä vahvasti 

ankkuroitunut kriittisen diskurssintutkimuksen perinteeseen, että sitä määri-

tellään nimenomaan suhteessa CDS:lle tyypillisiin tutkimusintresseihin ja ee-

tokseen. Lähestymistavassa on ajateltu olevan kyse pikemminkin huomion 

kiinnittämisestä kielenkäytön eri ulottuvuuksiin kuin uudesta, erillisestä vii-

tekehyksestä. Esimerkiksi Bartlett määrittelee PDA:n kriittisen diskurssintut-

kimuksen alatieteeksi (subdiscipline, Bartlett 2012: 4) tai metaorientaatioksi 

(Bartlett 2017: 190). 

Positiivinen diskurssianalyysi ei kuitenkaan ole vakiintunut osaksi kriitti-

sen diskurssintutkimuksen kaanonia, ja tutkimuksellisena käsitteenä se on 

verrattain uusi ja marginaalinenkin (ks. Bartlett 2017: 187). 2010-luvulla ve-

toomukset ulottaa kriittisen diskurssintutkimuksen kiinnostus vähemmistö-

ryhmien, kansalaisyhteiskunnan ja alakulttuurien kielenkäyttöön ovat kuiten-

kin yleistyneet (esim. Lamb 2013; Schröter 2015: 400; Macgilchrist 2007; 

2016), ja ”positiiviseen” suuntautuminen on tulkittu myös käynnissä olevaksi 

käänteeksi kriittisessä diskurssintutkimuksessa (Rogers & Mosley Wetzel 
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2013: 64). Samalla on huomattava, että samankaltaisia näkemyksiä tarpeelli-

sista kehityssuunnista on esitetty kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä jo 

ennen PDA:n syntyä (ks. esim. Kress 1996; Luke 2002). Vain pieni osa tällai-

sesta samat lähtökohdat ja kiinnostuksenkohteet jakavasta tutkimuksesta on 

nimetty positiiviseksi diskurssianalyysiksi. PDA:n voikin katsoa kehittyneen 

kriittisen diskurssintutkimuksen sisäisestä kritiikistä. Jo Kress (1996: 15–17) 

on korostanut tarvetta jalostaa teoriaa niin, että se palvelisi tavoitetta kehitellä 

luovia ja vaihtoehtoisia sosiaalisen organisoitumisen malleja. Tämä edellyttää 

sitä, että kielenkäyttöä – ja merkityksenantoa laajemminkin – kartoitetaan 

kriittisen kielentutkimuksen piirissä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, vähem-

mistöjä ja marginalisoituja ihmisryhmiä unohtamatta (mts. 18–19). Luke 

(2002: 98) korostaa samassa hengessä emansipatoristen, diasporisten ja vä-

hemmistöjen diskurssien tutkimisen tärkeyttä. Myös Flowerdew (2008: 205) 

ohjaisi kriittistä diskurssintutkimusta ottamaan alisteisessa asemassa olevien 

ihmisten näkökulman ja tarkastelemaan heidän harjoittamaansa vastarintaa. 

Merkillepantavaa on, että myös kriittisen diskurssintutkimuksen keskei-

simpien teoreetikoiden uudemmissa julkaisuissa on nähtävissä kehityssuunta, 

jossa aiempaa vahvemmin suuntaudutaan valtasuhteita ja hegemonisia mer-

kityksiä purkavaan ja uutta luovaan kritiikkiin. Reisigl ja Wodak (2016: 25) 

määrittelevät diskurssihistoriallisen lähestymistavan yhdeksi osaksi tulevai-

suuteen suuntautuvan kritiikin (prospective critique), joka pyrkii saamaan ai-

kaan konkreettisia muutoksia. Samassa hengessä Fairclough (2010: 7) määrit-

telee positiivisen kritiikin (positive critique) tehtäväksi analysoida, kuinka ih-

miset etsivät oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tä-

män lisäksi tutkimuksessa voidaan tunnistaa ja hahmotella myös pidemmälle 

tulevaisuuteen ajoittuvia mahdollisuuksia oikeudenmukaisempaan yhteis-

kuntaan (mp.). Myös erityisesti rasistisen diskurssin tutkimuksen parissa elä-

mäntyönsä tehnyt van Dijk on hiljattain laajentanut näkökulmaa vastarintaan 

ja julkaissut ensimmäisen yleisesityksen antirasistisesta diskurssista ja sen 

historiallisesta kehityksestä (van Dijk 2021).  

Tätä taustaa vasten voi ajatella, että positiivisen diskurssianalyysin keskei-

sillä teeseillä on juurensa kriittisen diskurssintutkimuksen sisällä. Tällä perus-

teella PDA:n tarve on myös kyseenalaistettu: sen ei ole katsottu tarjoavan ai-

dosti uutta näkökulmaa tai työkaluja kielenkäytön ja yhteiskunnan tutki-

miseksi (ks. Flowerdew 2008: 204). PDA:n on myös katsottu antavan virheel-

lisen kuvan kriittisen diskurssintutkimuksen mahdollisuuksista, ja tulkintaa 

”positiivisen” näkökulman puuttumisesta on pidetty väärinymmärryksenä 

(Wodak & Meyer 2016: 2–3). Chilton ja Wodak (2005: xvi) ovat lisäksi huo-

mauttaneet, että diskurssianalyysin nimittäminen positiiviseksi voi luoda ku-

vaa, että kriittinen diskurssintutkimus olisi luonteeltaan negatiivista. Saman-

aikaisesti nimitys voi herättää epätoivottavia mielleyhtymiä kritiikittömyyteen 

ja jopa naiiviuteen, joka istuu erityisen heikosti valtaa analysoivaan tutkimuk-

seen.  

Olisi yksinkertaistavaa väittää, että positiivisen diskurssianalyysin painot-

tamat näkökulmat olisivat kriittiselle diskurssintutkimukselle tyystin vieraita. 
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Kriittisen diskurssintutkimuksen tehtäväksi on alusta saakka määritelty myös 

vallankäyttöä ja hegemonisia merkityksiä vastustavan kielenkäytön analysoi-

minen (ks. esim. Fairclough 1992), ja jo pyrkiessään vaikuttamaan oikeuden-

mukaisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi tutkimuksen voi katsoa sisältä-

vän positiivisen, uusia näköaloja avaavan puolen (Flowerdew 2008: 204). Po-

sitiiviseen diskurssianalyysiin vertautuvaa kritiikkiä esittänyt Kress (1996: 19) 

korostaakin, että kriittisen diskurssintutkimuksen motiivi ja teoreettis-meto-

dologinen perusta soveltuvat myös näiden kysymysten käsittelyyn (ks. myös 

Luke 2002: 105–106). 

On kuitenkin kiistatonta, että emansipatorinen näkökulma on jäänyt viite-

kehyksen piirissä vähemmälle: mielenkiinto on kohdistunut ennen kaikkea 

diskurssin rooliin dominanssin tuottamisessa. Jonkinlainen konsensus näyt-

tää syntyneen siitä, että kriittistä tutkimusta alisteisessa asemassa olevien ih-

misryhmien omista kielellisistä käytännöistä ja vastarannan muodoista tarvi-

taan (esim. van Dijk 2015: 479; 2021). Luken (2002: 96) näkemyksen mukaan 

kriittisen diskurssintutkimuksen on kiinnitettävä enemmän huomiota tämän-

kaltaisiin rakentaviin vallankäytön muotoihin (productive uses of power). 

Luke (2004: 151) on hahmotellut kriittisen diskurssintutkimuksen tulevai-

suutta tavalla, jonka voi katsoa olevan linjassa positiivisen diskurssianalyysin 

lähtökohtien ja tavoitteiden kanssa: 

My point is that if we are to take the axiom of  ”what is to be done” 
seriously in current conditions, critical discourse studies must turn to-
wards a reconstructive agenda, one designed towards redress, recon-
ciliation and the rebuilding of social structure, institutional lives and 
identities. We need more research and scholarship that documents and 
analytically explicates affirmative, emancipating and redressive texts 
and discourse practices – turning our attention to instances where dis-
course appears to lead systematically to the redistribution of wealth 
and power. 

(Luke 2004: 151.) 

Lainauksen lähtökohtana on näkemys kriittisestä diskurssintutkimuksesta 

tiettyihin arvoihin sitoutuvana toimintana, jonka tavoitteena on saada aikaan 

erityisesti marginaalisessa asemassa olevia ihmisiä hyödyttäviä yhteiskunnal-

lisia muutoksia. Tämä edellyttää myös erilaisten vähemmistöjen ja marginali-

soitujen väestöryhmien sekä ruohonjuuritason toimijoiden omien puhetapo-

jen ja diskursiivisten käytänteiden tutkimista. Yhteistä varhaisen positiivisen 

diskurssianalyysin kanssa on myös se, että kyseessä on ennemmin vetoomus 

kuin empiiriseen tutkimukseen pohjautuva kontribuutio: Luke argumentoi, 

mihin suuntaan ja miksi kriittistä diskurssintutkimusta tulisi kehittää, muttei 

tarjoa konkreettisia työkaluja käytännön toteutukseen. Sama koskee mitä suu-

remmissa määrin myös Martinin (2004) positiivista diskurssianalyysia pe-

räänkuuluttavaa artikkelia, jota voi pitää varsinaisena lähtölaukauksena tut-
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kimussuuntaukselle. Kypsymättömyys ja analyyttisten työkalujen puute näky-

vät myös monissa muissa positiiviseksi diskurssianalyysiksi tunnustautuvissa 

tutkimusjulkaisuissa. Bartlettia (2012) lukuun ottamatta kunnianhimoiset 

teoreettis-analyyttiset avaukset ovat positiivisen diskurssianalyysin osalta 

vielä tekemättä. Ongelma koskee myös muuta vastaavaa tutkimusta. Sekä ra-

sistista että myöhemmin antirasistista diskurssia tutkinut van Dijk (2021: 10, 

229) painottaa, että antirasistisen diskurssin analyysi vaatii tuekseen teoriaa, 

joka verrattuna rasistista diskurssia ja ideologiaa käsittelevään teoriaan on 

vielä lapsenkengissään.  

Yleistyksenä voi kuitenkin sanoa, että positiivisessa diskurssianalyysissa 

tai laajemmin tähän vertautuvassa kritiikissä on kyse kriittisen diskurssintut-

kimuksen agendan uudelleen asettamisesta – tai vielä tarkemmin, agendan 

laajentamisesta (ks. Kress: 18–20; Luke 2002: 107–108). Keskeinen kritiikki 

koskee tutkimuksen painopistettä. Kriittisen diskurssintutkimuksen on nähty 

painottaneen liikaa epäkohtien osoittamista vaihtoehtojen tunnistamisen ja 

analyysin kustannuksella. Tutkimussuuntauksen piirissä on kyseenalaistettu, 

onko ongelmien osoittaminen riittävä vastaus yhteiskunnallisiin epäkohtiin. 

Luke (2002: 105–107) katsoo, että kriittisen diskurssintutkimuksen pitäisi 

kyetä lisäksi tunnistamaan ja analysoimaan sellaisia kielenkäytön tapoja, joilla 

on potentiaalia muuttaa tiedon tuottamisen tapoja ja valtasuhteita vapautta-

vaan suuntaan. Tutkimus voisi näin tuottaa tietoa vaihtoehtoisista merkityk-

sellistämisen tavoista, joilla on potentiaalia avata uusia näköaloja ja järjestää 

sosiaalista todellisuutta toisin. Yleistyksenä voi todeta, että kriittisen diskurs-

sintutkimuksen perinteisessä mallissa kritiikissä edetään ”ylhäältä alas”: en-

sin analysoidaan eliittien kielenkäyttöä, kritikoidaan sitä ja esitetään tältä 

pohjalta muita vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisessa mallissa lähdetään liikkeelle 

suoraan vaihtoehdoista: tällöin tutkimusaineiston (kansalaisyhteiskunnan, 

vähemmistöryhmien ym. kielenkäytön) voi itsessään ajatella kritiikin väli-

neeksi. 

Ajatus diskurssintutkimuksesta vaihtoehtojen kartoittamisena ei ole uusi. 

Kriittisen diskurssintutkimuksen osalta erityisesti Fairclough (esim. 1992) on 

korostanut puuttuvien tai marginaalisten diskurssien pohtimisen tärkeyttä. 

Katseen suuntaaminen siirtolaisuutta ja ylirajaista liikkuvuutta puolustaviin 

liikkeisiin ja ääniin luo tilaa myös sellaisille kysymyksenasetteluille, teemoille 

ja näkökulmille, jotka julkisessa keskustelussa usein jäävät paitsioon. Samalla 

painopisteen muutos on mahdollisuus pyrkiä irti asetelmasta, jossa siirtolaisia 

koskevaa keskustelua käydään siirtolaisten ohitse tai heidän puolestaan (ks. 

Nikunen 2020). Ilmiöön on kiinnitetty huomiota kriittisessä diskurssintutki-

muksessa: media-aiheisissa tutkimuksissa toistuu kritiikki, joka koskee mar-

ginalisoitujen ihmisten aliedustusta ja toisaalta voittopuolisesti kielteistä uu-

tisointia (ks. esim. Blomqvist 1996: 147–149; KhosraviNik 2010: 21–23). Vä-

hemmän asiaa on pohdittu tutkimusyhteisön omien käytäntöjen näkökul-

masta: siirtolaiset ja muut vähemmistöryhmät sekä heidän kielenkäyttönsä 

ovat harvemmin tutkimuksen kohteena (ks. kuitenkin esim. Krzyżanowski & 
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Wodak 2008; Lamb 2013). Maahanmuuttovastaisuuden ilmentymiin keskit-

tyessään tutkimus voi antaa muuttoliikekeskustelusta todellisuutta kapeam-

man kuvan. Tämä puolestaan voi voimistaa käsitystä siitä, että keskusteluun 

on hyödytöntä osallistua ja ettei mielekkäiden näkökulmien esiintuominen ole 

mahdollista; muuttoliikekeskustelun vaihtoehdottomuudesta tulee itseään to-

teuttava ennustus. Näin tutkimus voi tahtomattaan päätyä vahvistamaan jär-

jestystä, jota sen oli tarkoitus kritisoida. 

Maahanmuuttovastaisten ja rasististen liikkeiden ja puhetapojen painoar-

von kasvu on ymmärrettävästi herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen. Maahan-

muuttovastaisiin ja rasistisiin puheenvuoroihin keskittymisellä voi kuitenkin 

potentiaalisesti olla myös kielteisiä sivuvaikutuksia, jos samalla vahvistetaan 

asetelmaa, jossa muuttoliikekeskustelua käydään maahanmuuttoon kieltei-

sesti suhtautuvien ehdoilla ja aloitteesta. Wodak (2015: 19–20) on nimittänyt 

”oikeistopopulismin ikiliikkujaksi” dynamiikkaa, jossa media tarttuu oikeisto-

populistien tietoisiin provokaatioihin sillä seurauksella, että provokaattorit 

saavat edelleen lisää julkisuutta sekä mahdollisuuden uhriutumiseen ja kes-

kustelun agendan määrittämiseen. Vaikka tutkimus ei ole mediaan verrattuna 

yhtä kiinni päivänpolttavissa keskusteluissa, myös muuttoliikekeskustelua 

tutkittaessa huomio voi herkästi kiinnittyä ääritapauksiin. Liiallinen keskitty-

minen ainoastaan maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuviin toimijoihin ja 

puhetapoihin vahvistaa sykliä, jossa median ja tutkimuksen mielenkiinto koh-

distuu yhä uudelleen puheenvuoroihin, jossa maahanmuuttajista rakennetaan 

kielteistä ja uhkaavaa kuvaa. Maahanmuuttovastaisen puheen tutkiminen tar-

koittaa sitä, että puhetapoja myös väistämättä toistetaan ja levitetään (ks. Wo-

dak 2015: 19).  

Erilaisen lähestymistavan tarvetta voi perustella myös sillä, että tietoa yh-

teiskunnallisen muutoksen mahdollisuudesta on vaikeaa saada ainoastaan 

erilaisiin eliitteihin keskittymällä.9 Eliittien edustajien korkea yhteiskunnalli-

nen asema voi ohjata kannanottoihin, jotka tähtäävät pikemminkin nykytilan-

teen säilyttämiseen kuin sen radikaaliin muuttamiseen. Koska eliitit jo määri-

telmällisesti usein hyötyvät status quosta, ei niillä ole samanlaista tarvetta 

muutokselle kuin marginalisoiduilla ihmisillä, joiden yhteiskunnallinen 

asema on heikko (ks. van Dijk 2021: 2–3). Suuret yhteiskunnalliset muutokset 

voivat päinvastoin uhata eliittien asemaa. Paine muutokseen tuleekin usein 

kansalaisyhteiskunnasta. Kansalaisyhteiskunnan tutkiminen voit tarjota tie-

toa merkityksellistämisen tavoista, jotka asettuvat vastustamaan status quota 

ja jotka ainakin toistaiseksi ovat liian radikaaleja erilaisissa vaikutusvaltaisissa 

                                                 
9 Esimerkiksi parlamentaarisia puolueita voi pitää siinä mielessä konservatiivisina, että ne harvem-

min tekevät radikaaleja yhteiskunnallisia avauksia. Tämä selittyy osin parlamentaariseen järjestelmään 

sisäänrakennetusta vaatimuksesta pystyä puhuttelemaan massoja: konkreettista (lainsäädäntö)valtaa 

saadakseen puolueiden on vakuutettava suuri osa kansalaisista ja samalla näyttäydyttävä muille puolu-

eille yhteistyökykyisinä. Siksi voi olla strategisesti järkevää pitäytyä ehdotuksissa, joille on jo valmiiksi 

olemassa kannatusta yhteiskunnassa. 
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konteksteissa. Kansalaisyhteiskuntaan suuntautuvan kriittisen tutkimuksen 

voi näin mieltää myös poliittisen mielikuvituksen tutkimiseksi. 

Maahanmuutosta käyty kansalaiskeskustelu tarjoaa itsessään hyvän esi-

merkin siitä, että keskustelun painopistettä ja vallitsevaa diskurssia on mah-

dollista verrattain nopeasti muuttaa – ja että muutos perustuu yhteiskunnal-

listen eliittien sijaan kansalaisten toimintaan. Maahanmuuttovastaisen reto-

riikan ja politiikkatoimenpiteiden salonkikelpoistumista voi pitää verrattain 

nopeana kehityskulkuna, jonka moottorina ovat toimineet erilaiset kansalais-

yhteiskunnan toimijat. Suomessa maahanmuuttokeskustelun voi katsoa toden 

teolla politisoituneen vasta 2000-luvulla, ja usein tämä kehitys kytketään pe-

russuomalaiseen puolueeseen ja sen nousuun (esim. Keskinen 2009: 33; Maa-

silta 2012: 8–9; Borg 2012: 18–19). Osa maahanmuuttovastaisesta liikehdin-

nästä onkin kanavoitunut perinteiseksi puoluepolitiikaksi, mutta parlamen-

taarinen politiikka ei ole ollut maahanmuuttovastaisten liikkeiden ainoa tai 

välttämättä edes merkittävin vaikuttamisen väylä.10 Vaikka erityisesti oikeis-

topopulistisilla puolueilla on ollut olennainen rooli maahanmuuttovastaisen 

retoriikan normalisoinnissa, suosion takana on ollut pääasiassa verkossa jär-

jestäytynyttä ruohonjuuritason liikehdintää, joka on onnistunut vaikuttamaan 

puolueiden ja median agendaan (ks. esim. Hatakka 2017; Horsti & Nikunen 

2013; Lentin & Titley 2011: 150–152): keskustelupalstat, sosiaalisen median 

kanavat ja omat, journalistiin periaatteisiin sitoutumattomat vaihtoehtome-

diat ovat olleet olennainen osa erilaisten radikaalien oikeistoliikkeiden nou-

sua.  

Positiivisen diskurssianalyysin käsitteeseen ja sen käyttökelpoisuuteen on 

suhtauduttu perustellusti epäillen, mutta samankaltaista kritiikkiä kriittisen 

diskurssintutkimuksen sokeista pisteistä on esitetty myös laaja-alaisemmin. 

Olennaista on, että tavoitetta laajentaa kriittisen diskurssintutkimuksen agen-

daa voi pitää tutkimussuuntauksen oman eetoksen näkökulmasta perustel-

tuna. Tässä tutkimuksessa pyrin tarkastelemaan kielen ja vallan suhdetta to-

tutusta poikkeavasta näkökulmasta: yhteiskunnallisten eliittien sijaan ana-

lyyttinen katse suuntautuu kansalaisyhteiskuntaan ja -aktivismiin, ja vallan 

väärinkäytösten sijaan kiinnostus kohdistuu vastarinnan ja solidaarisuuden il-

mauksiin. En kuitenkaan pyri ottamaan etäisyyttä kriittisen diskurssintutki-

muksen traditioon tai liioin väitä, etteikö myös yhteiskunnallisten eliittien ja 

diskursiivisen dominanssin tutkiminen olisi tärkeää. Pikemminkin lähden 

uteliaana tunnustelemaan, mitä kriittisen diskurssintutkimuksen soveltami-

nen erilaiseen tutkimusasetelmaan vaatii ja mahdollistaa. 

Tutkimukseni laajempi näkökulma periytyy kriittisestä diskurssintutki-

muksesta: kiinnostukseni kohdistuu kielen kykyyn rakentaa ja horjuttaa val-

litsevia sosiaalisia järjestyksiä. Tarkemmin määriteltynä tutkimuksen koh-

teena ovat tekstien rakentamat intertekstuaaliset suhteet. Käsittelen interteks-

tuaalisuutta lähemmin seuraavassa luvussa.  

                                                 
10 Kuten Hatakka (2017) huomauttaa, radikaali maahanmuuttovastainen verkkoaktivismi voi muo-

dostua parlamentaarisessa vaikuttamisessa rasitteeksi myös oikeistopopulistisille puolueille. 
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2.2 INTERTEKSTUAALISUUS 

Aina kun kieltä käytetään, luodaan samalla suhteita aiempiin kielellisiin esi-

tyksiin ja kielenkäyttötilanteisiin; sana osoittaa itsensä ulkopuolelle. Bahtin 

(1991) kuvaa tätä ilmiötä nimellä polyfonia, joka voidaan kääntää moniääni-

syydeksi. Laajasti määriteltynä moniäänisyys on toisen kontekstin aktivoitu-

mista kielenkäytössä: moniäänisyyttä tuottavat paitsi konkreettiset tekstit ja 

äänet mutta myös eri näkökulmien ja ideologioiden läsnäolo (Kalliokoski 

2005: 9, 34). Moniäänisyyttä voi siten pitää erottamattomana osana kaikkea 

kielenkäyttöä. Bahtinin (1981; 1986) ajattelussa yksittäinen lausumakin on 

lähtökohtaisen dialoginen ja potentiaalisesti useamman äänen kyllästämä. Eri 

kielellisten esitysten ja kontekstien suhdetta voi kuvata intertekstuaalisuuden 

käsitteellä, jota on ensimmäisen kerran käyttänyt filosofi Julia Kristeva (1993 

[1969]). Kristeva on pohjannut teoretisointiaan Bahtinin käsitykseen tekstin 

dialogisuudesta ja kiinnittänyt huomiota tekstin luomiin kytköksiin, jotka ovat 

luonteeltaan sekä horisontaalisia (kirjoittajan ja vastaanottajan välisiä) että 

vertikaalisia (aiempiin kielenkäytön traditioihin ja teksteihin suuntautuvia) 

(mas. 23; ks. myös Fairclough 1992: 103). Intertekstuaalinen näkökulma ko-

rostaa tekstin historiallisuutta: aiempien kielellisten esitysten ja konventioi-

den työstämisen myötä tekstiin on kerrostunut enemmän tai vähemmän nä-

kyviä jälkiä aiemmista kielenkäyttötilanteista (Fairclough 1992: 84–85, 102; 

ks. myös Kristeva 1993: 22–26; Bahtin 1986: 94; Bauman & Briggs 1990: 73–

75, 80).   
Intertekstuaaliset suhteet voi nähdä ikkunana paitsi tekstin historiaan 

myös yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin järjestyksiin: Fairclough (1992: 

130–133) korostaa yhteiskunnallisten järjestysten ja voimasuhteiden vaikut-

tavan siihen, millaisten tekstien välille intertekstuaalisia kytköksiä muodostuu 

– kyse ei siten ole täysin sattumanvaraisista ja sääntelemättömistä suhteista 

(ks. myös Solin 2001; 2004; Lemke 1995: 37–39, 55–57). Fairclough (1992: 

130–133) nimittää intertekstuaaliseksi ketjuksi kahden tekstin välistä suh-

detta, jossa toinen edeltää ja motivoi toista. Usein ketjut syntyvät ennakoita-

vasti eri genrejen välille, jolloin kyse on spesifimmin määriteltynä genreket-

juista (Fairclough 2003: 30–32; Solin 2006: 85–87). Tekstien ketjuuntumi-

nen tapahtuu usein osana institutionaalisia prosesseja, joissa tekstien tuotta-

misen, kierrättämisen ja vastaanottamisen tavat sekä teksteihin kytkeytyvät 

osallistujaroolit ovat ennakoitavia ja vakiintuneita (Fairclough 1992: 130; ks. 

myös esim. Tiililä 2007: 153–159): esimerkiksi esityslistaa seuraa yleensä pöy-

täkirja (Heikkinen 2000c: 65), ja tiedotteen pohjalta tehdään uutinen (Solin 

2006: 85). Tiettyjen tekstien tai tekstilajien väliset ketjut ovat vakiintuneet 

niin perustavaksi osaksi eri yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa, ettei nii-

den potentiaalisesti ulossulkevaa mekanismia välttämättä edes huomaa (Fair-

clough 1992: 85; Solin 2006: 87; 2004: 269). Usein tällaisia luonnollistuneita 

ketjuja syntyy juuri instituutioiden sisällä tai niiden välillä. Sen sijaan kansa-
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laisyhteiskunnan tekstit eivät tyypillisesti pääse osaksi vakiintuneita tekstiket-

juja (Solin 2001; 2004). Näin intertekstuaalisuus kytkeytyy laajempaan kysy-

mykseen siitä, millaiset puheenvuorot, tekstit ja äänet saavat yhteiskunnassa 

painoarvoa ja millaiset mekanismit viestejä voimistavat ja hiljentävät. Kysy-

mys on tämän tutkimuksen näkökulmasta erityisen merkittävä, sillä kansa-

laisaktivismin onnistumisen voi ajatella olevan erityisen riippuvaista siitä, 

millaisia intertekstuaalisia kaikuja se onnistuu synnyttämään. Vaikkei aktivis-

teilla ole muodollista valtaa muuttaa asiaintiloja haluamaansa suuntaan, liik-

keen painoarvo ja kyky vaikuttaa todennäköisesti kasvavat, jos aktivistien sa-

noma jatkaa elämäänsä julkisessa keskustelussa ja synnyttää uusia puheen-

vuoroja ja tekstejä. 

Intertekstuaalisuuden tutkimuksessa on tavattu erottaa toisistaan spesi-

feihin teksteihin ja toisaalta hahmottomampiin konventioihin nojaavat teks-

tuaaliset suhteet (esim. Genette 1992; Devitt 1991). Fairclough (1992: 84–85, 

104–105; ks. myös Solin 2006: 73–74; Heikkinen, Lauerma & Tiililä 2012: 

105–108) on tehnyt tunnetuksi laajasti sovelletun jaon ensinnäkin avoimeen 

intertekstuaalisuuteen (manifest intertextuality) ja toiseksi perustavaan in-

tertekstuaalisuuteen (constitutive intertextuality) eli interdiskursiivisuu-

teen.11 Molemmissa intertekstuaalisuuden lajeissa keskeistä on suhde toisiin 

teksteihin (Solin 2006: 73). Avoimella intertekstuaalisuudella tarkoitetaan 

kaikenlaista ”näkyvää”, eksplisiittistä viittaamista toisiin puheisiin ja tekstei-

hin, kuten toisen henkilön puheen referoimista. Kyse on näin ollen yksittäisten 

ja usein myös yksilöitävissä olevien aiempien kielellisten esitysten eritasoi-

sesta hyödyntämisestä. Perustavassa intertekstuaalisuudessa eli interdiskur-

siivisuudessa suhde aiempaan kielenkäyttöön syntyy yksittäisten kielellisten 

esitysten sijaan yhteyksistä vakiintuneisiin kielenkäytön tapoihin, kuten dis-

kursseihin ja genreihin. (Fairclough 1992: 84–85, 103–105, 117–130.) Jälkim-

mäisessä viitepisteenä ei yleensä pidetä konkreettista yksittäistä tekstiä, vaan 

yhteys syntyy useampien toisiaan muistuttavien tekstien ja ilmaisutapojen 

joukosta. Siinä missä avoimessa intertekstuaalisuudessa ilmaukselle tai ää-

nelle on ainakin periaatteessa osoitettavissa jokin lähde, interteksti, josta in-

tertekstuaalinen aines on peräisin, interdiskursiivisuudessa suhde lainatun ja 

”oman” välillä on hahmottomampi ja abstraktimpi: sen sijaan, että viitattaisiin 

johonkin aiempaan kielenkäyttötilanteeseen, luodaankin yhteys johonkin kie-

lenkäytön konventioon esimerkiksi muotoa, tyyliä tai ilmaisemisen tapaa lai-

naamalla. Tähän suhteeseen viittaa myös interdiskursiivisuuden toinen nimi-

tys, perustava intertekstuaalisuus (mt.). Tämän väitöskirjan voi mieltää avoi-

men intertekstuaalisuuden ja interdiskursiivisuuden tutkimukseksi: olen kiin-

                                                 
11 Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään myös nimityksiä tunnistettava ja konstitu-

oiva intertekstuaalisuus (ks. esim. Shore & Mäntynen 2006: 26–27). 
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nostunut siitä, miten aineistossa luodaan suhteita tiettyihin yksilöityihin ää-

nen lähteisiin (avoin intertekstuaalisuus) sekä laajempiin kielenkäytön tradi-

tioihin (interdiskursiivisuus).  

Tarkemmin määriteltynä tutkimukseni fokus on avoimen intertekstuaa-

lisuuden osalta aineistosta erottuvissa äänissä sekä keinoissa, joilla äänten 

kuulumista aineistossa säädellään. Tällöin lähtökohtana on erottaa toisistaan 

puhujan tai kirjoittajan oma ääni puheessa tai tekstissä lainatuista kaiutetuista 

muista äänistä ja lähteistä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 185). Kun kyse on 

kertovista teksteistä, analyysi edellyttää kertojan ja tekstissä representoitujen 

henkilöiden (”henkilöhahmojen”) äänen erottamista toisistaan. Kertovista 

teksteistä on hahmotettavissa kertoja eli se tekstinsisäinen konstruktio, joka 

kerronnan toteuttaa. Kirjallisuustieteessä eri kertojatyyppejä ja esimerkiksi 

kertojan läsnäolon ja subjektiivisuuden astetta kaunokirjallisuudessa on teo-

retisoitu paljon (ks. esim. Rimmon-Kenan 1997: 86–103). Kuitenkin myös to-

sipohjaisten kertovien tekstien kohdalla voidaan puhua kertojasta, jonka 

kautta tapahtumat ja muut äänet suodattuvat (ks. esim. Makkonen-Craig 

2005; Pallaskallio 2013; Lindh 2021). Ulkopuolisia ääniä ja lähteitä voidaan 

pitää kerronnalle tyypillisenä resurssina: suuri osa kielenkäytöstä on itse asi-

assa aiempien ajatusten, puheiden ja kirjoitusten kierrättämistä ja lainaamista 

(Bahtin 1981: 338–339, 354–355; Kalliokoski 2005: 9).  

Puheen tai tekstin esittämisen eri keinoja voi tarkastella suhteessa sii-

hen, kuinka eksaktisti alkuperäistä kielellistä esitystä kaiutetaan. Äänen jäljit-

tely (mimesis) synnyttää vaikutelman, että kertoja vain dokumentoi tai toistaa 

henkilön puhetta, kun taas näyttämisessä (diegesis) toinen ääni suodattuu il-

meisellä tavalla kertojan äänen läpi. Mimeettisyyden ja diegeettisyyden muo-

dostama jatkumo kuvaa kertojan kontrollin astetta tekstin muista äänistä. 

(Kalliokoski 2005: 15–17.) Leechin ja Shortin (1981: 324) mallinnoksessa 

maksimaalista diegeettisyyttä edustaa kerronta, jossa ei kuvata ulkopuolisten 

lähteiden ääniä. Jatkumon toiseen päähän sijoittuvat mimeettiset suoran esi-

tyksen muodot, joissa lainattavaa alkuperäistä kielellistä esitystä ja ilmaisuta-

paa jäljitellään uskollisesti (mp.). Silloin, kun jonkin kielellisen esityksen eks-

plikoidaan olevan peräisin ulkopuolisesta lähteestä tai aiemmasta puhetilan-

teesta, on kyse lingvistisin termein referoinnista (esim. Penttilä 1948; Kallio-

koski 2005: 10–11). Kuirin (1984: 243–245) mukaan referoinnilla on kaksi 

keskeistä tehtävää: aiempaan kielelliseen esitykseen ja sen alkuperäiseen vies-

tintätilanteeseen viittaaminen sekä tiedon lähteen osoittaminen. Referointi on 

siten yksi avainkeino, joilla ero puhujan tai kertojan ja kielellisen esityksen al-

kuperäisen esittäjän välille tuotetaan. 

Referointi koostuu tyypillisimmillään referoitavasta aineksesta eli refe-

raatista sekä referaattia kehystävästä johtoilmauksesta, jossa ilmaistaan ää-

nen lähde ja ilmaisemisen tapa. Referointi voidaan jakaa pääluokittain karke-

asti suoraan ja epäsuoraan esitykseen, minkä lisäksi suomen kielessä on myös 

muita vakiintuneita keinoja osoittaa, että lausuma tai tekstin osa on lainattu. 
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(Koski 1985: 70–75; Kalliokoski 2005: 20–23; ks. kootusti suomen kielen re-

feroinnin keinoista Kuiri 1984: 1–2; ISK § 1458.) Luokittelu suoraan ja epä-

suoraan esitykseen perustuu sille, miten laina-aines integroidaan osaksi teks-

tiä. Suoran esityksen keinoin on mahdollista pysyä uskollisena alkuperäisen 

puhetilanteen ilmaisulle ja esittää referaatti alkuperäisen puhujan näkökul-

masta siinä missä epäsuorassa esityksessä korostuvat kertojan näkökulma ja 

tulkinta aiemmasta kielellisestä esityksestä. (Leech & Short 1981: 318–321; 

ISK § 1460.) Näin ollen suora esitys edustaa mimeettistä, jäljittelevää puheen 

esittämistä, epäsuora esitys taas diegeettisempää otetta. Referoinnin tarkkuus 

on kuitenkin aina jossain määrin illuusio. Aiemman puheen tai kirjoituksen 

toistaminen täysin muuttumattomana on mahdotonta jo siksi, että uusi kon-

teksti kutsuu tulkitsemaan kielellistä esitystä toisin kuin alkuperäisessä puhe-

tilanteessa (Kalliokoski 2005: 9; Linell 1998: 155). Referoinnin (epä)tarkkuu-

den arvioinnin sijaan olennaista usein onkin referoijan osoittama suhtautumi-

nen lainattuun ainekseen (Koski 1985: 76).  

Tässä tutkimuksessa referointia lähestytään yhtenä tapana tuottaa vai-

kutelma äänen kuuluvuudesta tekstissä. Referointi on huomion kohteena eri-

tyisesti turvapaikanhakijoiden äänen representaatioiden analyysissa (luku 

6.1). Ilmiönä moniäänisyys ei kuitenkaan rajaudu referointiin tai muihin ta-

pauksiin, joissa muualta peräisin olevan kielenaineksen rajat ovat selkeästi 

erotettavissa. Muista lähteistä peräisin olevia elementtejä on mahdollista kä-

sitellä omassa puheessa myös niin, ettei selvää rajaa vieraan ja oman äänen 

välille synny. Bahtinille äänen vieraus onkin jatkumo: vierasta puhetta on 

mahdollista lainata, muovata ja työstää, sulauttaa osaksi omaa puhetta tai 

tehdä siihen eroa (Bahtin 1986: 91–93; ks. myös Vološinov 1990: 141–145). 

Analyysissa kiinnostus kohdistuu myös siihen, millä keinoin sanoja omitaan 

tai niihin tehdään eroa (luku 6.2) ja miten äänet järjestyvät tekstissä hierark-

kisesti (luku 6.3); kyse on siis äänen vierauden ja toisaalta tuttuuden diskur-

siivisesta rakentumisesta. Tällöin keskiöön nousee bahtinilaisesti värittynyt 

vierauden ajatus.12 Kaikkea intertekstuaalisuuden analyysia ohjaa käsitys ää-

nistä resursseina, jolla tekstiin rakennetaan erilaisia näkökulmia. 

Avoimen intertekstuaalisuuden ohella kiinnostus kohdistuu analyysissa 

myös perustavaan intertekstuaalisuuteen eli interdiskursiivisuuteen. Fair-

clough (1992: 103) nostaa keskeisiksi interdiskursiivisuuden ilmiöiksi suhteet 

genreihin, diskursseihin, tyyleihin ja toimintatyyppeihin (activity types). In-

terdiskursiivisuuden osalta analyysissa huomio kiinnittyy ensinnäkin siihen, 

millaisia diskursseja kielelliset valinnat herättävät henkiin. Diskurssit voi 

                                                 

12 On tosin huomattava, ettei Bahtinin tuotanto sellaisenaan tarjoa välineitä tekstien yksityiskoh-

taiseen lingvistiseen analyysiin, vaikka Bahtinin tapa lähestyä kieltä kontekstisidonnaisena ja vuorovai-

kutuksessa merkityksensä saavana ilmiönä resonoi tämän tutkimuksen näkökulman kanssa. Tutkimuk-

sen voikin luonnehtia edustavan ”sanan elämän” tutkimusta (Bahtin 1991: 263–265, 290; Lähteenmäki 

2009: 66), johon sovellan lingvistisen diskurssianalyysin tarjoamia työvälineitä. 
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määritellä kiteytyneiksi merkityksellistämisen tavoiksi, jotka tarkastelevat ku-

vaamaansa kohdetta tietystä rajatusta näkökulmasta ja tuottavat tähän näkö-

kulmaan sidoksissa olevaa tietoa (Fairclough 1992: 125–130; Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 34–37). Diskurssilla voidaan viitata myös ala- tai tilannekoh-

taiseen kielenkäyttöön (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 30). Aina ero määritel-

mien välillä ei ole selkeä: esimerkiksi promotionaalisen diskurssin voi ymmär-

tää tietynlaista sosiaalista todellisuutta tuottavaksi vakiintuneeksi puheta-

vaksi mutta myös tietylle alalle tyypilliseksi kielimuodoksi. Interdiskursiivi-

suuden näkökulmasta olennaista on, että tarkastelen ja tulkitsen aineiston kie-

lellisiä valintoja suhteessa vakiintuneisiin kielenkäytön tapoihin: esimerkiksi 

tietyn oikeudellisen käsitteen käyttö kytkeytyy laajemmin juridiseen diskurs-

siin.  

Aineiston analyysissa painottuu myös tekstien suhde eri genreihin. Ana-

lyysissa tavoitteenani ei ole määritellä, mihin genreen aineiston tekstit ovat 

luokiteltavissa, eikä mielenkiinto kohdistu genreihin sinänsä. Sen sijaan olen 

kiinnostunut aineiston järjestyneisyydestä, joka kytkeytyy interdiskursiivisuu-

teen ja jossa genrekonventioiden hyödyntämisellä on keskeinen rooli: aineis-

ton tekstit ovat luokiteltavissa eri kategorioihin osin sillä perusteella, millai-

sista genreistä ne ammentavat. Useita lingvistisiä genreperinteitä yhdistää kä-

sitys genrestä sosiaalisen ja diskursiivisen toiminnan muotona (esim. Hasan 

1996 [1984]; Miller 1984; Swales 1990). Genret voi määritellä kulttuurisiksi 

kielenkäytön resursseiksi, joilla on vakiintunut rooli ja ilmiasu tietyissä tilan-

teissa ja diskurssiyhteisöissä. Genre on siten yksi leikkauspiste, jossa kielen-

käyttö ja toiminta risteävät ja järjestyvät vakiintuneella tavalla (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 120). Bahtinilaisittain genren kohdalla voi puhua keskihakui-

sista voimista, sillä genre on yksi kielenkäyttöä ohjaava ja yhtenäistävä tekijä 

(Bahtin 1981: 271–272; 1986: 78–80).  

Diskurssien ja genrejen ohella tarkastelen analyysissa interdiskursiivi-

suuden osalta myös käytäntöjä, joilla tarkoitan vakiintunutta ja tunnistettavaa 

sosiaalista toimintaa, joka on tyypillistä tietyille yhteisöille ja konteksteille ja 

jolle on usein löydettävissä vakiintunut nimitys. Bhatia (2016) on korostanut, 

että interdiskursiivisuudessa on kyse paitsi genrejen ja muiden tietylle yhtei-

sölle ominaisten kielenkäytön tapojen, myös vakiintuneiden käytäntöjen ja 

toimintakulttuurien lainaamisesta ja hyödyntämisestä. Kielen ja käytäntöjen 

suhde on läheinen ja joskus vaikeasti erotettavissa, sillä kielenkäyttö ja käy-

tännöt rakentuvat vuorovaikutuksessa ja muovaavat toisiaan (mts. 58). Ajatus 

kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan yhteydestä ei tietenkään ole uusi vaan 

yhdistää paitsi eri genreteorioita myös laajemmin diskurssianalyyttisia lähes-

tymistapoja. Olennaista on, että Bhatia pitää toimintatapoja ja institutionaali-

sia käytäntöjä keskeisenä interdiskursiivisuuden osa-alueena. Näin ajateltuna 

interdiskursiivisuuden analyysin on mahdollista kohdistua esimerkiksi genre-

jen kielellisten piirteiden ja niiden toteuttaman toiminnan lisäksi myös koko-

naisvaltaisempiin toimintakulttuureihin ja toimintaympäristöihin.  
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Interdiskursiivisuuden osalta tämän tutkimuksen analyysissa painottu-

vat siis diskurssit, genret ja käytännöt, joihin orientoitumista analysoin lu-

vussa 5. Seuraavassa luvussa 3 esittelen aineiston sekä pohdin sen käsittelyyn 

liittyviä kysymyksiä. 
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3 AINEISTO JA ANALYYSIPROSESSI 

Tässä luvussa käsittelen keskeisiä tutkimusaineistoon, sen käsittelyyn ja ana-

lyysiin liittyviä kysymyksiä. Aloitan aineiston valintaan ja käsittelyyn kytkey-

tyvistä eettisistä kysymyksistä (3.1), minkä jälkeen esittelen tutkimuksen ai-

neiston ja kerron, miten nimeän ja käsittelen aineistoesimerkkejä analyysissa 

(3.2). Seuraavassa luvussa 3.3 käsittelen blogia sen tarjoumien ja ominaispiir-

teiden näkökulmasta: mitä piirteitä on pidetty tunnusomaisena nimenomaan 

blogille, miten blogia on tutkimuksessa määritelty ja miten Oikeus elää -blogi 

suhteutuu näihin määritelmiin? Aineiston analyysiprosessia, sen vaiheita ja 

etenemistä kuvailen lopuksi luvussa 3.4.  

3.1 EETTISET KYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen aineisto edustaa yhteiskunnallista muuttoliikekeskuste-

lua. Tutkittavan aineiston teema asettaa tiettyjä eettisiä haasteita: maahan-

muutto on hyvin polarisoitunut keskustelunaihe ja herättää monessa voimak-

kaita tunteita. Maahanmuuttokysymyksistä julkisuudessa puhuvat tahot 

(esim. tutkijat, toimittajat, kansalaisaktivistit) saavat usein osakseen häirintää 

ja jopa uhkauksia (esim. Pöyhtäri, Haara & Raittila 2013: 119–124; Niemi & 

Perälä 2018: 170–172). Samanaikaisesti maahanmuuttokeskustelu on yhteis-

kunnallisesti merkittävä aihe, jota on tarpeen tutkia. Aiempi tutkimus on kes-

kittynyt erilaisten maahanmuuttovastaisten tahojen kielenkäyttöön, ja pyrin 

omalla tutkimuksellani laajentamaan käsitystä siitä, mitä yhteiskunnallinen 

muuttoliikekeskustelu tutkimuksen valossa on. Syntyisi omanlaisensa eetti-

nen ongelma, jos kaikki maahanmuuttoa muutoin kuin kielteisessä valossa kä-

sittelevä aineisto rajattaisiin seuraamusten pelossa tutkimuksen ulkopuolelle.  
Olen pyrkinyt toimimaan eettisesti kestävällä tavalla valitessani ja raja-

tessani tutkimusaineistoa. Olen sisällyttänyt tutkimusaineistoon yhden kan-

salaisliikkeen blogissa julkaistut tekstit. Kyse on vapaasti saatavilla olevasta, 

verkossa julkaistusta aineistosta, jonka tuottanut kansalaisverkosto on saanut 

laajaa huomiota sekä sosiaalisessa mediassa että journalistisessa mediassa 

(ks. esim. Yle 2017b; 2017c; HS 2017a; 2017b; IS 2017). Tekstejä on julkaistu 

ja jaettu siinä toivossa, että ne tavoittaisivat mahdollisimman suuren yleisön 

ja saisivat aikaan muutoksia turvapaikkapolitiikassa – joko suoraan tai julki-

sen paineen kautta. Kyse on siis vaikuttamaan pyrkivästä viestinnästä ja julki-

sesta keskustelusta, jota ei voi pitää luonteeltaan yksityisenä tai edes puolijul-

kisena. On kuitenkin pidettävä mielessä, että alkuperäisestä kontekstista ir-

rottaminen voi vaikuttaa verkkoaineistoon ja sen tulkintaan (Kosonen, Laak-

sonen, Rydenfelt & Terkamo-Moisio 2018: 119–120): tutkimuksen osana ai-

neistoa voidaan arvioida ja lukea eri tavoin kuin verkossa. 



Aineisto ja analyysiprosessi 

50 

Tutkimuksen alkuvaiheessa pohdin mahdollisuutta sisällyttää tutkimus-

aineistoon myös muunlaista aineistoa: samalta kansalaisverkostolta olisi ollut 

olemassa blogiaineiston lisäksi myös muuta sosiaalisen median aineistoa (Fa-

cebook ja Twitter), ja minua olisi kiinnostanut tutkia myös muita samaan ai-

hepiiriin keskittyneitä kansalaisliikkeitä ja kampanjoita. Näihin muihin ai-

neistoihin liittyi kuitenkin suurempia eettisiä ongelmia. Sosiaalisen median 

aineistoissa yksittäiset kirjoittajat olisivat verrattain helposti jäljitettävissä, ja 

osassa kampanjoista oli epäselvää, kuinka julkiseksi osallistujat itse toimin-

tansa mieltävät. Verkossa julkaistun aineiston julkisuus ei ole itsestään selvä 

asia. Kosonen ym. (2018: 120) huomauttavat, etteivät keskustelijat itse välttä-

mättä miellä verkkoympäristöä julkiseksi, vaikka verkkoaineisto olisi periaat-

teessa kenen tahansa nähtävissä. Myös vapaasti saatavilla oleva aineisto voi 

aiheeltaan tai osallistujiltaan olla niin arkaluontoinen, ettei sitä ole kestävää 

käsitellä tutkimuksessa julkisena (mp.).  

Aineiston valinnan ohella myös aineiston käsittely on vaatinut eettisten 

näkökulmien pohtimista. Olen pyrkinyt huomioimaan, että tekstien tuottajat 

eivät ole lähtökohtaisesti julkisuuden henkilöitä tai valtaapitäviä ja että kan-

salaisliikkeen toiminnassa on ollut mukana myös turvapaikanhakijoita. Tur-

vapaikanhakijoita voi pitää yhtenä haavoittuvassa asemassa olevana ihmis-

ryhmänä, johon liittyvässä tutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

tutkimuksen etiikkaan (AoIR 2020: 17). Erityisesti olen pohtinut tutkittavien 

yksityisyyden suojaa, jonka Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK 2019) 

nostaa yhdeksi ihmistieteiden eettiseksi periaatteeksi. Yksityisyyden suoja voi 

verkkoympäristössä osoittautua monimutkaiseksi kysymykseksi. Erityistä eet-

tistä ongelmaa ei synny, kun tutkitaan yhteiskunnallista valtaa käyttävien ta-

hojen kannanottoja: esimerkiksi poliitikkojen sanomisten perkaaminen on 

tutkimuksen tärkeä tehtävä, eikä valtaapitävien tuottamaa aineistoa ole tar-

peen tai mielekästä pyrkiä anonymisoimaan. Hankalammaksi tilanne muo-

dostuu, kun kyse on ihmisistä, jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä ja joilla ei 

ole erityistä valta-asemaa, kuten omassa tutkimuksessani. Verkkoaineistojen 

kohdalla anonymisointi ei tosiasiallisesti takaa sitä, etteikö henkilöitä ja alku-

peräistä verkossa julkaistua aineistokatkelmaa voisi jäljittää ja tunnistaa. Jos 

aineisto on kirjoitetussa muodossa, se on yleensä löydettävissä verkosta.  

Tämän tutkimuksen aineiston muodostavat blogitekstit on julkaistu kan-

salaisverkoston nimissä, eikä tekstien laatijoiden henkilöllisyys siten käy ai-

neistosta ilmi. Teksteissä kuitenkin mainitaan myös kansalaisverkoston toi-

mintaan osallistuneita nimeltä. Olen päätynyt poistamaan aineistosta yksityis-

henkilöiden nimet sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole kyse julkisuuden henki-

löistä tai instituutioiden edustajista. Harkintani mukaan olen poistanut ai-

neistoesimerkeistä myös muita tietoja, joiden perusteella henkilöt voisivat olla 

tunnistettavissa. Lisäksi olen muokannut analysoimiani valokuvia niin, ettei-

vät niissä esiintyvät henkilöt ole tunnistettavissa. Käytännössä kyse on useim-
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miten kansalaisverkoston omista jäsenistä eli toimintaan osallistuneista tur-

vapaikanhakijoista ja suomalaisista aktivisteista. Anonymisoinnista on hyötyä 

siinä tapauksessa, että alkuperäinen blogi poistetaan tai muutetaan yksi-

tyiseksi, jolloin pelkästään väitöskirjaa lukemalla tietoa aktivistien henkilölli-

syydestä ei saa. Silloin kun blogi on edelleen julkisesti saatavilla, väitöskirjan 

lukijan on mahdollista verkon hakukoneiden avustamana etsiytyä alkuperäi-

sen, tunnistetietoja sisältävän blogitekstin äärelle, mutta siinä tapauksessa lu-

kija joutuu kuitenkin näkemään ylimääräistä vaivaa.  

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu tekstien rakentamaan mer-

kitysmaailmaan, ei tekstejä laatineisiin tai teksteissä esiintyviin henkilöihin. 

Samanaikaisesti kun pyrin suojelemaan teksteissä esiintyvien kansalaisakti-

vistien yksityisyyttä, pyrin kajoamaan aineistoon mahdollisimman vähän. 

Tutkimusaineiston blogiteksteissä on mainittu nimeltä myös esimerkiksi po-

liitikkoja, virkamiehiä ja muita laajalti tunnettuja henkilöitä (esim. taiteilijoita 

ja muita julkista työtä tekeviä), joiden nimiä tai tietoja en poista tai ano-

nymisoi. Diskurssintutkimuksesta ammentavassa tekstianalyysissa mielen-

kiinto kohdistuu autenttiseen kielenkäyttöön todellisissa kielenkäyttötilan-

teissa ja teksteissä. Yksi tutkimuksen eettinen periaate on, että tekstien raken-

tamien merkitysten ja niiden tulkinnan kannalta olennaisia seikkoja ei pois-

teta tai muuteta. Autenttiset aineistoesimerkit ovat tärkeä osa väitöskirjaa: il-

man konkreettisia esimerkkejä lukija ei pysty muodostamaan käsitystä ana-

lyysin luotettavuudesta ja argumentoinnin uskottavuudesta. Seuraavaksi ku-

vaan tarkemmin, mistä aineisto koostuu ja miten käsittelen aineistoesimerk-

kejä analyysissa.  

3.2 AINEISTON KUVAUS JA AINEISTOESIMERKKIEN 
KÄSITTELY 

Tutkimusaineiston muodostavat Oikeus elää -blogin tekstit, jotka on julkaistu 

osoitteessa https://demofi.blogspot.com/. Blogi on julkinen, ja sen tekstit ovat 

vapaasti luettavissa verkossa. Varmistaakseni, että aineisto on käytettävissä 

koko tutkimuksen ajan, olen kopioinut tekstit kuvineen tekstinkäsittelyohjel-

maan ja tallentanut ne. Lisäksi olen ottanut blogista useita kuvakaappauksia. 

Kaikki tutkimuksen teon aikana saatavilla olevat blogitekstit on julkaistu 

helmi-marraskuussa 2017. Ensimmäinen blogiteksti on julkaistu Oikeus elää 

-blogissa 26.2.2017, reilut kaksi viikkoa verkoston järjestämän mielenosoituk-

sen aloittamisen jälkeen. Viimeinen aineistoon sisältyvä blogiteksti on jul-

kaistu 14.11.2017. Kaikkiaan blogissa on julkaistu 78 erillistä blogitekstiä, 

joista osa sisältää erikielisiä versioita samasta tekstistä. Joissain tapauksissa 

samasta tekstistä on julkaistu erikieliset versiot myös erillisinä blogiteksteinä. 

Tekstejä on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimuksen aineisto 

kattaa blogin kaikki tekstit, mutta analyysissa keskityn suomenkieliseen ai-

neistoon.  

https://demofi.blogspot.com/
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Pääasiassa esitän aineistoesimerkit kopioituna tekstinä ja kuvatiedos-

toina, irrallaan blogialustan näkymästä ja ilman blogiteksteihin automaatti-

sesti kirjautuvaa aikaleimaa sekä mahdollisia aihetunnisteita. Joissain ta-

pauksissa hyödynnän myös blogista ottamiani kuvakaappauksia, joissa tekstit 

näkyvät blogikontekstissaan. Numeroin aineistoesimerkit analyysiluvuittain 

niin, että aineistoesimerkkien alussa on väitöskirjan luvun ilmaiseva numero: 

luvussa 5 ensimmäisen esimerkin numero on siten 5.1 ja luvussa 6 vastaavasti 

6.1. Aineistoesimerkeissä käytän korostuskeinoina lihavointia ja kursiivia. 

Hakasulkeiden sisään ([]) merkitsen tekstinosia (otsikko, ingressi) tai muuta 

informaatiota. Tekstistä tehdyt poistot merkitsen kahdella ajatusviivalla (– –

).  

Kunkin aineistoesimerkin lopussa on esimerkin tekstille antamani koodi, 

joka yksilöi tekstin. Koodin logiikka on seuraavanlainen: Koodi alkaa kirjain-

lyhenteellä, joka kertoo sen, mihin kehykseen (ks. luku 4.1) olen tekstin luoki-

tellut. Käyttämäni kirjainlyhenteet ovat HUKE (humanitaarinen kehys), 

JOUKE (journalistinen kehys), JOUHU (journalistisen ja humanitaarisen ke-

hyksen keinoja yhdistävät tekstit) sekä POHA (poliittis-hallinnollinen kehys). 

Merkitsen kirjainyhdistelmällä LT (luokittelematon teksti) tekstit, joita en ole 

luokitellut kuuluvaksi yhteenkään nimeämääni kehykseen. Kirjainlyhennettä 

seuraa luku, joka ilmaisee, kuinka mones kehyksen teksti julkaisujärjestykses-

sään on. Numerointi etenee varhaisimmasta julkaistusta tekstistä (numero 1) 

aina kehyksen viimeisenä julkaistuun tekstiin (esimerkiksi poliittis-hallinnol-

lisen kehyksen kohdalla numero 7, joka siis on samalla kyseiseen kehykseen 

luokittelemieni tekstien kokonaismäärä). Julkaisunumeroa seuraa vinoviiva 

(/), jonka jälkeinen numerosarja kertoo tekstin julkaisupäivämäärän: esimer-

kiksi 07032017 merkitsee sitä, että esimerkin teksti on julkaistu blogissa maa-

liskuun 7. päivä vuonna 2017. Selkeyden vuoksi nimeän aineistoesimerkit sa-

malla logiikalla läpi tutkimuksen, myös analyysiluvussa 6, vaikka siinä esitte-

lemäni analyysi ei pohjaudukaan kehysten mukaiseen luokitteluun. Havain-

nollistan esimerkkien käsittelyä ja nimeämistä esimerkeillä 1 ja 2, jotka ovat 

peräisin blogissa samana päivänä julkaistuista eri teksteistä. 

 

1. Afghanistan - detailed demands of protesters [otsikko] 

 

In addition to the general demands that were drafted together with the Iraqi community, 

as the Afghan representatives we demand the Finnish Immigration Service to note the 

following: 

 

1. We demand that Finland recognizes that Afghanistan not a safe country for refugees to 

return to 

 

Security situation in Afghanistan is not improving. In fact, it is getting worse as terrorist 

organisations such as Taliban, the Haqqani network and ISIS are growing stronger. – – 

(POHA1/27022017, lihavointi alkuperäinen) 
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2. Hallituksen ja sitä tukevien militioiden sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä 

vastaan [väliotsikko] 

 

Enimmäkseen ISIStä vastaan taistelevat shiiamilitiat, kuten Badrin järjestö, Asa’ib Ahl al-

Haq ja Kata’ib al- Imam Ali ovat suorittaneet laaja-alaisia ja systemaattisia ihmisoikeuk-

sien ja sekä kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaisia rikkomuksia. Kyse on ollut 

etenkin ISISiltä takaisin vallattujen sunnialueiden tuhoamisesta.4 – – 

(POHA5/27022017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkkien 1 ja 2 koodit eroavat toisistaan vain kehyksen lyhennettä seu-

raavan järjestysnumeron osalta: esimerkki 1 on peräisin tekstistä, joka on jul-

kaistu poliittis-hallinnolliseen kehykseen luokittelemistani teksteistä ensim-

mäisenä, esimerkin 2 teksti taas on kehyksen teksteistä julkaisujärjestykses-

sään 5. Vinoviivaa seuraava päivämäärä kertoo, että tekstit on julkaistu sa-

mana päivänä, mutta esimerkin 1 teksti siis kuitenkin esimerkin 2 tekstiä 

aiemmin. Esimerkkien koodeista voi päätellä, että tekstien välillä on julkaistu 

saman päivän aikana kolme muutakin tekstiä (koodit POHA2/27022017, 

POHA3/27022017 ja POHA4/27022017). Esimerkkeihin 1 ja 2 olen merkinnyt 

hakasulkeisiin otsikot. Kahta ajatusviivaa käytän poiston merkkinä. Molem-

missa esimerkeissä otsikot on lihavoitu, mutta olen lisännyt aineistoesimerk-

kien koodien jälkeen maininnan siitä, että lihavointi ei ole oma korostuskei-

noni vaan esiintyy jo alkuperäisessä tekstissä.  

Varsinaisen tutkimusaineiston lisäksi olen koonnut analyysin tueksi täy-

dentävän tausta-aineiston, joka koostuu Oikeus elää -verkostoon liittyvien toi-

mijoiden kanssa käymieni keskusteluiden dokumentaatiosta. Olen ollut yhtey-

dessä puhelimitse ja sähköpostitse Oikeus elää -verkostossa toimineisiin akti-

visteihin sekä kaupunginvaltuutettuun, joka on työstänyt yhdessä verkoston 

kanssa turvapaikanhakijoiden asiaa ajavaa valtuustoaloitetta. Kyse ei ole ollut 

varsinaisista tutkimushaastatteluista vaan taustoittavasta tiedonkeruusta ja 

tiettyjen analyysissa esiin nousseiden kysymysten tarkistamisesta. Lisäksi 

olen saanut valtuustoaloitteeseen liittyvää muuta tekstimateriaalia. Tämä 

tausta-aineisto ei ole tutkimuksessa varsinaisesti analyysin kohteena, mutta 

viittaan käymiini keskusteluihin analyysin lomassa silloin kun se valottaa ana-

lysoitavaa ilmiötä tai on muutoin analyysin näkökulmasta tarkoituksenmu-

kaista.13  

3.3 BLOGI TUTKIMUSAINEISTONA: TARJOUMAT JA 
ERITYISPIIRTEET 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu Oikeus elää -verkoston ylläpitämän blo-

gin teksteistä. Perinteisen määritelmän mukaan blogi (engl. blog tai weblog) 

                                                 
13 Tausta-aineiston merkitys korostuu luvussa 5.4.5, jossa käsittelen aineiston valtuustoaloitteeseen 

liittyvää tekstiä lobbaamisen käytännön näkökulmasta.  
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on päivittyvä verkkosivusto, jonka tekstit asettuvat käänteiseen kronologiseen 

järjestykseen (Herring, Scheidt, Wright & Bonus 2005: 142–143; Myers 2010: 

2). Oikeus elää -verkoston blogi on perustettu Googlen omistamaan Blogger-

blogipalveluun, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1999 lähtien ja joka nykyi-

sellään on yksi verkon suurimmista blogialustoista. Palvelu on käyttäjilleen 

maksuton eikä vaadi toimiakseen ohjelmointikielten osaamista. Oikeus elää -

blogia voi pitää visuaaliselta ilmeeltään melko tyypillisenä blogina, jonka tun-

nistaa blogiksi paitsi julkaisualustan (Blogger) myös verkkosivun asettelun 

(layout) perusteella. Oikeus elää -blogi koostuu erilaisista funktionaalisista 

komponenteista, jotka yhdessä muodostavat blogin multimodaalisen kokonai-

suuden. Sivuston yläreunassa on koko sivun levyinen yläpalkki, jota kuvittaa 

valokuva Rautatientorin mielenilmauksesta. Yläpalkin yläreunassa oikealla on 

suurennuslasikuvake, jota klikkaamalla avautuu hakutyökalu. Yläpalkissa on 

myös blogin nimeksi tulkittava, valkoisella värillä kirjoitettu teksti Right to 

Live – Asylum seekers demonstration in Helsinki. Nimen alla on pienemmällä 

kirjasinkoolla teksti ”Since 10th February 2017 asylum seekers representing 

different communities are protesting in central Helsinki. In this blog, you can 

find photos, press releases, and the demands of the protesting asylum seek-

ers.” Näin yläpalkin tekstit kytkevät blogin voimakkaasti nimenomaan Rauta-

tientorin mielenosoitukseen. Näyttökuva 1 on blogin yläpalkista:  

 

 

Näyttökuva 1 OE-blogin yläpalkki. 

Samanaikaisesti kun Bloggerin tapaiset blogialustat mahdollistavat teks-

tien ja muun sisällön tuottamisen ja julkaisemisen verkossa ilman ohjelmoin-

titaitoa, alusta asettaa bloggaamiselle myös omat rajoituksensa. Alun perin 

psykologi James Gibsonilta (1979) peräisin oleva käsite tarjouma (affordance, 

suomeksi myös affordanssi) on tietokonevälitteisen viestinnän tutkimuksessa 

otettu käyttöön kuvaamaan niitä rajoitteita ja mahdollisuuksia, joita teknolo-

giset sovellukset ja välineet tuovat mukanaan. Blogin määritelmää voi lähestyä 

tarjoumien kautta, jolloin blogin erottaa muista internetin välineistä ja sisäl-

löistä tiettyjen tarjoumien olemassaolo ja hyödyntäminen (Miller & Shepherd 

2009: 281). Tällaisina nimenomaan blogille ominaisina tarjoumina on pidetty 

esimerkiksi hyperlinkkejä, tekstiarkistoa ja -hakua, kommentointimahdolli-

suutta sekä mahdollisuutta tekstien ja sisältöjen välittömään julkaisuun ja ja-

kamiseen (esim. Myers 2010; Herring ym. 2005; Miller & Shepherd 2009). 

Kaikki edellä mainitut tarjoumat luonnehtivat myös Oikeus elää -verkoston 

blogia. Tarjoumat eivät pelkästään tee mahdolliseksi tietynlaisia viestinnälli-
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siä ja kielellisiä valintoja (ja toisaalta sulje pois toisia) vaan ne myös houkut-

televat ja ohjaavat käyttäjiä reagoimaan, tuntemaan ja toimimaan erityisillä 

tavoilla (Miller & Shepherd 2009: 281). Toisaalta pelkkä tarjouman olemassa-

olo ei vielä tarkoita, että sitä merkittävissä määrin hyödynnettäisiin. Blogin 

kohdalla on havaittu, että kommentointimahdollisuudesta huolimatta blogien 

viestintä tapaa olla yksisuuntaista: keskustelua lukijoiden kanssa syntyy har-

vemmin, ja kommentteja julkaistaan yleisesti ottaen vähän (Herring ym. 

2005; Herring, Scheidt, Bonus & Wright 2004: 10). Tämä pätee myös Oikeus 

elää -blogiin, jossa kommentointimahdollisuudesta huolimatta blogiin ei joko 

ole jätetty kommentteja tai kommentit on syystä tai toisesta poistettu tai jä-

tetty julkaisematta.14 

Blogialustalle ominaisia tarjoumia on hyödynnetty OE-blogissa laajalti: Si-

vuston vasemmassa reunassa on vaalea sivupalkki (näyttökuva 2), jossa on 

kolme osiota: tekstiarkisto (archive), tekstien aihetunnisteet (tags) sekä hy-

perlinkit verkoston Twitter-profiiliin, Facebook-sivulle ja Flickr-kuvapalve-

luun (social media). Archive-tekstiä klikkaamalla sivupalkkiin avautuu kuu-

kausikohtainen tekstiarkisto, ja blogiteksteissä käytetyt aihetunnisteet saa 

vastaavasti esiin Tags-tekstin takaa.  

 

Näyttökuva 2 Blogin sivupalkki. 

Blogin sivu- ja yläpalkin rajaama tausta on väriltään tumma, ja varsinaiset blo-

gitekstit asettuvat tämän taustan päälle. Blogitekstit erottuvat etusivulla sel-

keästi omiksi kokonaisuuksikseen: kukin teksti on valkoisen tekstilaatikon si-

sällä, ja tekstilaatikkojen välillä näkyy kaistale tummaa taustaa. Kustakin teks-

tistä näkyy etusivulla otsikko, julkaisupäivämäärä, mahdollinen kuva, ”Lähetä 

kommentti” -linkki sekä ”JATKA LUKEMISTA” -teksti, jota klikkaamalla 

teksti avautuu kokonaisuudessaan. Blogitekstin lopussa on sarja painikkeita, 

                                                 
14 OE-verkoston Twitter- ja Facebook-sivuilla kirjoittajan ja yleisön suhde on dynaamisempi, mikä 

osaltaan selittyy näiden sosiaalisten medioiden alustojen tarjoumilla, jotka eri tavalla kannustavat aktii-

viseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.  
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joita klikkaamalla tekstin voi jakaa eri sosiaalisen median alustoilla tai sähkö-

postitse. Näyttökuva 3 näyttää näkymän blogin etusivulta: 

 

Näyttökuva 3 Blogin etusivu. 

Sivuston etusivulla blogiteksteistä näkyy lyhyt katkelma. Jokaisessa tekstissä 

on väriltään ja kirjasinkooltaan muusta tekstistä erottuva otsikko, jota klik-

kaamalla teksti avautuu kokonaisuudessaan. Blogin otsikon lisäksi kaikissa 

teksteissä on tekstikenttä, johon blogitekstin muu teksti sijoittuu. Otsikon alla 

on tekstin aikaleima eli julkaisupäivämäärä, joka ilmestyy tekstiin automaat-

tisesti silloin, kun teksti julkaistaan sivustolla.15 Joissain tapauksissa teks-

teissä on varsinaisen otsikon lisäksi lisätty otsikko myös tekstikenttään. Täl-

laiset otsikot eivät toimi sivuston etusivulla hyperlinkkeinä, mutta ne ovat tun-

nistettavissa otsikoiksi muotonsa ja sisältönsä perusteella: otsikollista vaiku-

telmaa rakentavat erityisesti lauseen päättävän pisteen puuttuminen, tekstin 

lihavointi ja tekstin aiheen tiivistävä sisältö. Nimitän näitä analyysissa tekstin 

sisällöllisiksi otsikoiksi erotukseksi blogiotsikosta tai blogin varsinaisesta ot-

sikosta. Tekstin otsikkoa tai otsikkoja seuraa leipäteksti, jonka pituus, typo-

grafiset valinnat ja sisällöt vaihtelevat. Leipätekstin jälkeen osassa tekstejä on 

käytetty sivuston tarjoamaa mahdollisuutta lisätä teksteihin aihetunnisteita 

(tags), joiden avulla blogin tekstejä on mahdollista järjestää ja arkistoida ai-

hepiireittäin. Olen jättänyt aihetunnisteet analyysin ulkopuolelle, samoin kuin 

mahdollisia aihetunnisteita seuraavan jakotyökalun ja kommenttikentän. Toi-

sin sanoen analysoin tekstien otsikkojen ja leipätekstin muodostamaa koko-

naisuutta mutta jätän blogin tekstistä toiseen toistuvat rakenteelliset elemen-

tit analyysin ulkopuolelle. Näyttökuva 4 näyttää, miltä aihetunnisteet, jakotyö-

kalut ja kommenttilaatikko näyttävät blogissa.  

                                                 
15 Aineistoesimerkeistä olen poistanut automaattisen aikaleiman. 
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Näyttökuva 4 Kommenttilaatikko ja aihetunnisteita blogitekstin lopussa. 

 Aineiston tekstit ovat multimodaalisia ja sisältävät usein kirjoitetun teks-

tin ohella valokuvia tai muita kuvatiedostoja sekä joissain tapauksissa myös 

upotettua videokuvaa. Niissäkin tapauksissa, joissa jokin aineiston blogiteksti 

koostuu ainoastaan kirjoitetusta tekstistä eikä siis sisällä esimerkiksi kuvia, 

blogiteksti on kuitenkin myös visuaalinen kokonaisuus. Merkityksiä rakenta-

vat esimerkiksi typografisten ratkaisujen ohella blogin laajemmat puitteet, ku-

ten sivuston ulkoasu, asettelu ja värien käyttö. Tekstien visuaalisuuden ana-

lyysissa keskityn kuitenkin nimenomaan tekstien ”sisäiseen” visuaalisuuteen, 

esimerkiksi kuvien käyttöön sekä kuvien ja tekstin vuorovaikutukseen. Vä-

hemmälle huomiolle jää itse blogialusta ja sen ulkoasu, joka kuitenkin tarjoaa 

blogin lukijoille ne puitteet, joista tekstit luetaan. Videokuvan jätän kokonaan 

analyysin ulkopuolelle.16 

Blogia on 2000-luvun alussa pidetty potentiaalisesti genrenä, koska sen eri 

esiintymiä yhdistävät nimi sekä tietyt tyypilliset sisällölliset ja rakenteelliset 

piirteet (Herring ym. 2005: 142–143; ks. myös Miller & Shepherd 2009). Täl-

löin valtaosa blogeista on ollut yhden henkilön kirjoittamia verkkopäiväkir-

joja, joille tyypillisiä piirteitä ovat itseilmaisullinen tehtävä ja keskittyminen 

kirjoittajan henkilökohtaisiin kokemuksiin (esim. Herring ym. 2004: 9–10; 

Miller & Shepherd 2009: 283). Miller ja Shepherd ovat kuitenkin jo ennen 

2010-lukua todenneet, ettei blogia ole perusteltua määritellä genreksi vaan pi-

kemminkin välineeksi, jota luonnehtivat sille tyypilliset tarjoumat: ”The blog, 

it seems clear now, is a technology, a medium, a constellation of affordances – 

and not a genre.” (Miller & Shepherd 2009: 283, kursiivi alkuperäinen; vrt. 

Helasvuo, Johansson & Tanskanen 2014: 15–16; Koskinen 2014). Toisaalta 

koko kysymystä siitä, voidaanko blogia tai verkon muita viestinnän muotoja 

                                                 
16 Osittain tämä on pakon sanelema valinta, sillä osa upotetuista videoista on tutkimuksen teon ai-

kaan jo kadonnut. Jäljellä olevien videoiden analyysi taas vaatisi vielä uudenlaisten teoreettis-analyyt-

tisten välineiden haltuunottoa, mikä tutkimuksen jo entuudestaan laajan fokuksen huomioon ottaen ei 

ole tarkoituksenmukaista. 
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pitää omana tekstilajinaan, voi pitää toissijaisena: mielekkäämpää on tarkas-

tella, miten näitä viestintäteknologioita käytetään toteuttamaan erilaisia dis-

kursseja ja genrejä (Androutsopoulous 2006: 421). Tämän tutkimuksen ai-

neiston eri teksteillä ei ole julkaisupaikan ohella mitään ilmeistä yhteistä ni-

mittäjää, joka antaisi aihetta käsittää blogin genreksi. Blogi on tämän tutki-

muksen tapauksessa ymmärrettävissä pikemminkin tekstien maksuttoman ja 

nopean jakamisen mahdollistavaksi julkaisualustaksi, jonka teksteissä hyö-

dynnetään useita erilaisia genrekonventioita blogipalvelun tarjoumien puit-

teissa.  

3.4 AINEISTON ANALYYSIPROSESSI 

Usein analyysi vaatii tietynlaista aineiston vieraannuttamista, vieraaksi teke-

mistä: kun tuntee (tai kuvittelee tuntevansa) jo entuudestaan aineiston lain-

alaisuuksia ja kontekstia, voi olla vaikeaa nähdä, mitä aineistossa todella on ja 

vastaavatko mielikuvat todellisuutta. Tässä tutkimuksessa ongelmani on ollut 

jokseenkin päinvastainen: aineiston moninaisuus on tullut minulle yllätyk-

senä, ja ennakkokäsitykseni siitä, mitä aktivistiverkoston blogissa on odotet-

tavissa, ovat osoittautuneet vääriksi. Havainnointikyvyn turruttavan tuttuu-

den kokemuksen sijaan olen joutunut kamppailemaan sen kanssa, että tulisin 

tutuiksi aineiston kanssa, osaisin asettaa sen jonkinlaiseen laajempaan kon-

tekstiin ja tunnistaisin, millaisiin kielellisiin konventioihin ja laajempiin tra-

ditioihin tekstit kytkeytyvät. Analyysiprosessille oman haasteensa on aineis-

ton moninaisuuden ja vierauden ohella asettanut myös tutkimuksen kriittisen 

diskurssintutkimuksen normista poikkeava fokus: kriittiselle diskurssintutki-

mukselle ominaiset kysymyksenasettelut tai analyysivälineet eivät ole sellaise-

naan tarjonneet mallia tälle tutkimukselle. Analyysia on ollut välttämätöntä 

lähestyä erityisen aineistolähtöisesti, aineiston olemusta ja erityispiirteitä 

kuulostellen. 

Tutkimuksen näkökulma ja sen keskeiset analyysikäsitteet, kehys (ks. luku 

4.1) ja ääni (4.2), ovat muodostuneet monivaiheisen analyysiprosessin 

myötä, analyysissa tekemieni havaintojen sekä aiemman teorian, tutkimuksen 

ja käsitteellistyksien ohjaamina. Tässä mielessä ne ovat ymmärrettävissä tut-

kimuksen tuloksiksi. Minulla ei ole ollut ennalta määriteltyä työkalupakkia ja 

sapluunaa, joita olisin systemaattisesti soveltanut analyysiprosessin alusta 

loppuun, vaan analyysin keskeiset käsitteet ja jäsennys ovat syntyneet rinnan 

ja vuorovaikutuksessa toteuttamani analyysin kanssa. Uudet havainnot ja 

alustavat analyysitulokset ovat muovanneet analyysikäsitteiden määritelmää, 

joka puolestaan on ohjannut kiinnittämään huomiota tiettyihin ilmiöihin ai-

neistossa. Näin ollen analyysi on noudattanut hermeneuttisen kehän periaat-

teita: aineiston havainnointia ja tulkintaa ohjaa alusta asti aiempien kokemus-

ten pohjalta muodostunut esiymmärrys, joka muovautuu edelleen tutkimuk-

sen edetessä ja ohjaa tarkastelemaan aineistoa tämän uuden ymmärryksen va-

lossa (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 216–217). Analyysikäsitteiden lisäksi 
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myös aineiston teoreettis-analyyttinen välineistö on elänyt analyysiprosessin 

mukana: kun analyysin fokus on tarkentunut, on ilmennyt tarve omaksua uu-

denlaisia analyysivälineitä samalla kun osa alustavasti valitsemistani väli-

neistä on osoittautunut tarpeettomiksi.  

Konkreettisesti analyysiprosessi on edennyt siten, että aluksi olen lukenut 

aineiston kokonaan lävitse useita kertoja, ensin kursorisemmin ja sitten yksi-

tyiskohtaisemmin, aineistoon syventyen. Tämä vaihe on kestänyt pitkään ja 

pitänyt sisällään myös alustavan – ja sittemmin hylätyksi tulleen – analyysi-

tekstin tuottamista. Jo varhaisessa vaiheessa olen ollut kiinnostunut interteks-

tuaalisuudesta ja erityisesti siitä, miten turvapaikanhakijoiden ääntä aineis-

tossa representoidaan. Myöhemmin olen alkanut kiinnittää huomiota myös 

aineistossa kaiutettuihin muihin ääniin, jotka usein vaikuttivat saavan vähem-

män painoarvoa suhteessa turvapaikanhakijoiden ääneen. Tätä vaikutelmaa 

olen lähtenyt systemaattisesti testaamaan ja tutkimaan: mitkä kielen keinot 

äänen tuottamiseen osallistuvat ja millä keinoin äänten välisiä suhteita aineis-

tossa säädellään?  

Aineiston lukuisten lukukertojen myötä olen myös alkanut hahmottaa ai-

neistossa järjestäytymistä ja yhteyksiä erilaisiin kielenkäytön konventioihin ja 

sosiaaliseen toimintaan. Toisin sanoen olen alkanut tarkastella aineistoa in-

terdiskursiivisten suhteiden näkökulmasta: Mitkä tekstit ikään kuin kuuluvat 

yhteen, puhuvat samaa kieltä? Mihin kielenkäytön traditioihin tekstit orien-

toituvat? Osa aineiston teksteistä on vastannut ennakkokäsityksiäni siitä, 

miltä kansalaisaktivistien tuottamat tekstit näyttävät, kun taas tiettyjen teks-

tien uutismaisuus sekä toisten tekstien asiakirjamaisuus ovat aktivoineet 

muita konteksteja. Näiden havaintojen pohjalta olen luokitellut tekstejä eri ka-

tegorioihin, joita myöhemmin aloin nimittää kehyksiksi. Tätä luokittelua olen 

alkanut systemaattisesti työstää: olen analysoinut tekstejä syvällisemmin va-

litsemistani näkökulmista, ja uusien oivallusten sekä ristiriitojen havaitsemi-

sen myötä olen muokannut analyysivälineistöä, tekstien luokitteluja ja analyy-

sitekstiä, kunnes olen päätynyt analyysiin ja analyysituloksiin, joita pidän us-

kottavana. Käyn seuraavassa luvussa 4 läpi tarkemmin analyysin ja koko tut-

kimukseni keskeiset käsitteet, kehyksen ja äänen, sekä näiden tutkimisessa 

hyödyntämäni menetelmät.   
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4 KESKEISET ANALYYSIKÄSITTEET JA 
MENETELMÄLLISET VALINNAT 

Tutkimuksen analyysiluvut 5 ja 6 jäsentyvät keskeisten analyysikäsitteiden, 

kehyksen ja äänen, varaan. Kuten edellä mainitsin, analyysikäsitteet ovat 

muovautuneet ja saaneet lopullisen määritelmänsä osana tutkimusta, vuoro-

puhelussa aiemman teorian ja tutkimuksen sekä aineiston analyysin kanssa. 

Yhdistän kehyksen käsitteen erityisesti interdiskursiivisuuteen, siinä missä 

ääni kytkeytyy tiiviimmin avoimeen intertekstuaalisuuteen. Tässä luvussa 

avaan käsitteiden taustoja ja yhteyksiä aiempiin käyttötapoihin sekä käsittei-

den operationalisointia.  

Keskeisten analyysikäsitteiden määrittelemisen lisäksi esittelen analyy-

sissa hyödyntämäni menetelmät. Tekemiäni teoreettis-analyyttisia valintoja 

voi luonnehtia eklektisiksi: hyödynnän ja yhdistelen eri tutkimusperinteiden 

käsitteistöä ja näkökulmia siltä osin kuin olen nähnyt sen palvelen tutkimuk-

sen tavoitteita. Olen kuitenkin pyrkinyt tekemään valinnat tietoisesti ja harki-

ten sekä kiinnittämään huomiota siihen, etteivät valinnat olisi ristiriidassa 

keskenään. Pääasiassa hyödyntämiäni teorioita ja analyysivälineitä yhdistää 

se, että ne edustavat funktionaalista ja sosiokonstruktivistista kielentutkimuk-

sen perinnettä. Joiltain osin ammennan myös erilaisista teoriaperinteistä; täl-

laisissa tapauksissa pyrin perustelemaan valintani ja selventämään, miten ne 

istuvat tutkimuksen muuhun viitekehykseen. 

 

4.1 KEHYKSEN KÄSITE JA ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen aineisto on peräisin kansalaisverkoston ylläpitämästä 

blogista, jossa olisi alustan tarjoumien puitteissa mahdollista tuottaa periaat-

teessa mitä tahansa merkityksiä. Vaikka tutkimuksen aineisto on luonteeltaan 

moninaista, kielellisiä ja diskursiivisia valintoja ei kuitenkaan voi luonnehtia 

sattumanvaraisiksi. Aineistosta on erotettavissa tietynlaista järjestyneisyyttä, 

jota kuvaan tutkimuksessa kehyksen käsitteellä. Kehyksen käsitteen on teh-

nyt tunnetuksi erityisesti sosiologi Erving Goffman, ja käsitettä on kehitetty ja 

teoretisoitu edelleen eri tieteenaloilla. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi Goffma-

nin kehysteoriaa, minkä jälkeen määrittelen, missä merkityksessä käytän ke-

hyksen käsitettä tässä tutkimuksessa. 

Goffman (1974) hahmottelee, miten ihmiset jäsentävät kokemuksiaan ja 

miten tapahtumat saavat merkityksensä ja tulevat ymmärretyiksi osana niitä 

ympäröiviä laajempia puitteita. Goffman korostaa tulkitsemisen systemaat-

tista ja sosiaalista luonnetta: tapahtumia ja niihin osallistumista säätelevät tie-

tyt yleiset periaatteet, jotka ohjaavat tilanteen tulkintaa. Goffmanin fokus on 

kuitenkin nimenomaan yksilön kokemuksen jäsentymisessä, ei laajemmissa 
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yhteiskuntaa organisoivissa rakenteissa. Uuteen tilanteeseen tullessaan ihmi-

nen hakee intuitiivisesti vastausta siihen, mitä tilanteessa on meneillään 

(What is it that’s going on here?). Tätä tilanteeseen sovellettavaa abstraktia 

tulkintaohjetta Goffman kuvaa kehyksen (frame) käsitteellä. Kehykset voi si-

ten määritellä yksittäisiin tilanteisiin sovellettavissa oleviksi abstrakteiksi 

malleiksi, jotka ohjaavat yksilön havainnointia ja toimintaa. Jotkin kehykset 

tuovat mukanaan selkeät roolit ja toimintaohjeet, toiset tarjoavat pikemmin-

kin yleisen ja tunnistettavan näkökulman tai lähestymistavan tilanteeseen. 

Esimerkiksi kaupassa asioimisen kehys asettaa osallistujien toiminnalle ja 

vuorovaikutukselle tiukat raamit, kun taas ystävän tapaamisen kehys jättää 

osallistujille enemmän liikkumavaraa. Kehysten soveltaminen on suurelta 

osin intuitiivista: vaikka osallistujat eivät välttämättä tiedosta tai osaa nimetä 

tilannetta ohjaavia periaatteita, he osaavat yleensä ongelmitta toimia niiden 

asettamien odotusten mukaisesti. (Goffman 1974: 8–13, 21–27; ks. myös Pe-

räkylä 2001: 356–358.)  

Goffmanin hahmottelemaa teoriaa tulkintaa ohjaavista kehyksistä on hyö-

dynnetty ja kehitetty edelleen monella eri alalla. Kehysanalyysia on sovellettu 

laajasti erityisesti mediatutkimuksessa, jossa kehyksen käsitettä on käytetty 

kuvaamaan, miten journalistisilla valinnoilla (esim. informaation valikoimi-

nen ja tekstin näkökulma) tapahtumat asetetaan tiettyyn tulkinnalliseen viite-

kehykseen (esim. Entman 1993; Karvonen 2000; Lindström & Marais 2012). 

Tällaisissa tutkimuksissa (media)kehys tulee lähelle diskurssin käsitettä (Kar-

vonen 2000: 83), sillä molempia voidaan käyttää analysoimaan tunnistettavia 

ja toistuvia esittämisen tapoja, jotka rakentavat tietynlaista näkemystä kuvaa-

mastaan kohteesta. Muuttoliikekeskustelua koskevassa tutkimuksessa voi-

daan puhua esimerkiksi taloudellisen taakan sekä turvallisuuden kehyksestä 

(esim. Laine, Kotilainen & Kettunen 2021), ja samaan tapaan maahanmuuton 

merkityksellistämistä voidaan kuvata talous- ja turvallisuusdiskurssien käsit-

teiden avulla (esim. Herneaho 2018). Tässä tutkimuksessa kehys on yleisempi 

kategoria verrattuna mediakehykseen tai siihen vertautuvaan diskurssiin: ke-

hys ei tässä käytössä merkitse tällaisia vakiintuneita esittämisen ja merkityk-

sellistämisen tapoja, vaan nämä ovat yksi tekijä, joista kehykset rakentuvat. 

Yhteistä Goffmanin kehysteorian kanssa on käsitys kehyksestä mallina, joka 

järjestää ja jäsentää merkityksiä sekä auttaa tulkitsemaan, mistä tilanteessa 

on kyse.  

Tutkimuksessani kehys on abstrakti analyysikategoria, joka aktivoituu ai-

neiston teksteissä. Saman kehyksen aktivoivat tekstit muistuttavat monelta 

osin toisiaan: bahtinilaisittain voi puhua keskihakuisista voimista, jotka yhte-

näistävät kielellistä ilmaisua (Bahtin 1981: 271–272). Kehykset ovat siten 

eräänlaisia konteksteja ja sosiaalisen toiminnan aloja, jotka säätelevät kielel-
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lisiä valintoja ja tuovat mukanaan omanlaisensa normit, konventiot ja näkö-

kulmat.17 Näin määriteltynä kehys kytkeytyy intertekstuaalisuuteen ja tarkem-

min nimenomaan interdiskursiivisuuteen. Intertekstuaalisesta näkökulmasta 

teksti saa aina merkityksensä suhteessa aiempaan – niin yksittäisiin teksteihin 

kuin jaettuihin traditioihin (esim. Bahtin 1986; Kristeva 1993; Fairclough 

1992: 84–85, 104–105). Esimerkiksi kansanedustajan täysistuntokeskuste-

lussa esittämä puheenvuoro tulee tulkituksi osana paitsi käynnissä olevaa ai-

nutkertaista parlamentaarista keskustelua myös laajemmin politiikan dis-

kurssin traditiota. Kun tutkimuskohteena on kansalaisyhteiskunnan lähtö-

kohtaisesti sääntelemätön kielenkäyttö, kysymys intediskursiivisista suhteista 

on avoin – aineiston ymmärtämiseksi tekstien suhdetta kielenkäytön traditi-

oihin ja lajeihin täytyy tutkia. Analyysin alussa inspiraationa on toiminut Goff-

manin kehysteorian avainkysymys siitä, mitä tekstissä on meneillään (Goff-

man 1974: 8). Oma kehys-määritelmäni on mahdollistanut sen, että olen voi-

nut alkaa tutkia aineiston herättämiä vaikutelmia ja edetä johdonmukaiseen 

analyysiin tekstien rakentamista interdiskursiivisista suhteista. Kehyksen kä-

site auttaa jäsentämään, miten aineiston tekstit kytkeytyvät paitsi toisiinsa 

(tekstit muistuttavat toisiaan ja ovat luokiteltavissa yhtäläisyyksiensä perus-

teella kategorioihin) myös laajempiin kielenkäytön konventioihin ja tietyn 

tyyppiseen toimintaan (tekstit orientoituvat ja rakentavat suhteita aiempiin 

traditioihin).  

Analyysin perusteella olen luokitellut blogiaineiston kolmeen eri kehyk-

seen: humanitaariseen (luku 5.1), journalistiseen (5.2) ja poliittis-hallinnolli-

seen kehykseen (5.4). Tämän lisäksi tarkastelen humanitaariselle ja journalis-

tiselle kehykselle tyypillisten valintojen sekoittumista aineistossa (luku 5.3). 

Operationalisoin kehyksen käsitteen jakamalla sen kolmeen risteävään ja osin 

päällekkäiseen osa-alueeseen: 1) diskursiivisiin valintoihin, 2) käytäntöihin ja 

3) vastaanottajiin. Eri osa-alueet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, 

mutta niiden erottaminen on analyysin tavoitteiden näkökulmasta tarpeel-

lista: osa-alueiden analyysi valottaa kehyksen toimintaa eri näkökulmista ja 

auttaa jäsentämään yhtäältä kehyksen sisäistä variaatiota ja toisaalta eri ke-

hysten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Käyn seuraavaksi läpi tiiviisti 

kunkin osa-alueen keskeiset analyysityökalut ja menetelmälliset valinnat. 

                                                 
17 Tätä määritelmää muistuttaa alun perin sosiolingvistiikkaan omaksuttu domeenin käsite (do-

main, Fishman 1972), jota on käytetty kuvaamaan kielenkäyttöä ohjaavia sosiaalisia tilanteita ja puit-

teita (esim. perhe tai työ). Yhtymäkohtia on etenkin Bhatiaan (2004), joka käyttää domeenin käsitettä 

kuvaamaan ammatillista, institutionaalista tai muutoin rajattavissa olevaa alaa tai sfääriä, jolle on luon-

teenomaista tietynlainen toiminta ja kielenkäytön tavat. Bhatia (mts. 54–55) antaa esimerkiksi lain (do-

main of law), jota rakennetaan ja ylläpidetään tyypillisillä toiminnoilla (esim. asiakkaiden konsultointi 

ja sopimusten laatiminen) ja genreillä (esim. testamentti, oikeudenkäyntikirjelmä). Huomionarvoista 

on, että tietyt alat (kuten juuri laki) ovat siinä määrin säänneltyjä, että niiden käytäntöjen ja genrejen 

oikeaoppiseen toteuttamiseen vaaditaan erityistä ammatillista osaamista (mp.). 
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 DISKURSIIVISET VALINNAT 

 

Kehyksen ensimmäisessä osa-alueessa on kyse siitä, millaiset rakenteelliset, 

sanastollis-kieliopilliset ja visuaaliset resurssit ja valinnat ovat kullekin kehyk-

selle luonteenomaisia. Analyysissa jaan diskursiiviset valinnat edelleen kol-

meen eri osa-alueeseen: 1) tekstien rakenteeseen, 2) interpersonaalisiin valin-

toihin ja 3) visuaaliseen ilmaisuun. Olen päätynyt analyysissa keskittymään 

edellä mainittuihin kolmeen ilmiöön, koska ne ovat tutkimusprosessin aikana 

osoittautuneet merkityksellisiksi: tekstien rakenteeseen, interpersonaalisiin 

merkityksiin ja visuaalisuuteen liittyvät valinnat valottavat kullekin kehykselle 

ominaista näkökulmaa ja kehysten välisiä eroja. 

Tekstien rakenteen tarkastelussa ammennan lingvistisestä genreanalyy-

sista, jonka eri sovelluksia yhdistää käsitys siitä, että genren rakenteellisilla 

osilla tai funktionaalisilla jaksoilla on omat tehtävänsä, joihin pääsee käsiksi 

tekstianalyysin avulla. Aineiston moninaisen ja epäinstitutionaalisen luonteen 

vuoksi genreanalyyttiset välineet eivät sellaisenaan ole aina ongelmattomasti 

sovellettavissa tekstien analyysiin. Kokonaisrakenteeseen keskittyvä analyysi 

soveltuu parhaiten sellaisiin teksteihin, jotka ammentavat suhteellisen va-

kaista genreistä (Honkanen & Tiililä 2012: 216; Koskela 2014: 6). Silloinkin, 

kun teksti ei ole kategorisoitavissa tietyn genren tyypilliseksi edustajaksi, 

teksti kuitenkin rakentaa suhteita tiettyihin genrekonventioihin. Tarkastelen 

analyysissa, miten aineiston teksteissä orientoidutaan erilaisiin genreihin ja 

millaisia genrekonventioita teksteissä jäljitellään ja hyödynnetään sekä miten 

eri tekstilajien rajoja venytetään. Lisäksi pohdin jossain määrin myös tekstien 

tuotantoon ja jakeluun liittyviä kysymyksiä. 

Pyrin hyödyntämään erilaisia genreteoreettisia näkökulmia ja aiempaa 

tekstilajitutkimusta tavalla, joka palvelee moninaisen aineiston analyysia. En 

sitoudu yhteen teoriaan tai analyysimenetelmään vaan sovellan eri perintei-

den työkaluja niin, että se parhaiten palvelee tämän tutkimuksen tavoitteita. 

Ratkaisu on käytännöllisten syiden sanelema: tutkimuksen aineistossa am-

mennetaan hyvin erityyppisistä genreistä, joita on tutkittu eri genreperintei-

den piirissä, ja tämän moninaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan monipuolisia 

työkaluja. Esimerkiksi uutista, lausuntoa ja varainkeruukirjettä on tutkittu 

useamman tutkimusorientaation sisällä, ja vertailtavuuden säilyttämiseksi 

analyysia on pohjattava jo olemassa oleviin tutkimustuloksiin ja -perinteisiin, 

vaikka se tuokin tutkimukseen teoreettis-menetelmällistä kirjavuutta.  

Luvussa 5.1 (Humanitaarinen kehys) kehyksen tekstien laajan rakenteelli-

sen variaation vuoksi en pyri kuvaamaan tekstejä yhtenäisellä rakennemal-

lilla, vaan fokus on sen sijaan siinä, miten teksteissä tehdyt erilaiset rakenteel-

liset valinnat ovat yhteydessä näille teksteille ominaiseen suostuttelevaan 

funktioon. Tarkastelen, miten teksteissä ammennetaan ihmisoikeusjärjestö-

jen markkinointimateriaaleille (esim. Vestergaard 2013), varainkeruukirjeelle 

(Bhatia 1998; 2004; Biber, Connor & Upton 2007) sekä suulliselle selviytymis-

tarinalle (Labov & Waletzky 1967; Labov 2013) ominaisesta rakenteesta. Lu-

vun 5.2 (Journalistinen kehys) analyysissa painopiste on rakenteen osalta 
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tekstien kokonaisjäsennyksessä, joka kehyksen teksteissä noudattaa tiedotta-

ville teksteille tyypillistä niin kutsuttua uutiskolmio-mallia (esim. Mäntynen 

2006: 59–62; Jaakkola 2013: 186). Tämän lisäksi kiinnitän huomiota tiettyi-

hin rakennejaksoihin, jotka ovat erotettavissa semanttisin ja sanastollis-kie-

liopillisin perustein ja joita voi aiemman tutkimuksen valossa pitää ominai-

sina nimenomaan tiedottaville teksteille. Luvussa 5.4 (Poliittis-hallinnollinen 

kehys) analysoin, millaisia funktionaalisia jaksoja kehyksen teksteissä tyypil-

lisesti esiintyy ja mitkä ovat kunkin jakson kielelliset ominaispiirteet.18 Ana-

lyysissa on aineksia erikoiskielten tutkimuksesta, jossa genren kokonaisraken-

netta on lähestytty analysoimalla, millaisista funktionaalisista jaksoista (mo-

ves, suomeksi myös siirrot, ks. Honkanen & Tiililä 2012: 209; Paldanius 2017) 

tekstit tyypillisesti rakentuvat ja millaisia funktioita ja kielellisiä ilmiasuja jak-

sot saavat.  

Diskursiivisten valintojen osalta tarkastelen tekstien rakenteen ohella 

myös modaalisia aineksia, persoonamuotojen käyttöä sekä muita suhtautu-

mista osoittavia kielellisiä valintoja – siis interpersonaalisia valintoja. Inter-

personaalisuuden käsitteen olen omaksunut systeemis-funktionaalisesta kie-

liteoriasta, jossa erotellaan kielen kolme keskeistä merkitysulottuvuutta eli 

metafunktiota: kielen avulla kuvataan kokemuksia maailmasta (ideationaali-

nen metafunktio), ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja ilmaistaan suhtautu-

mista omiin ja toisten sanomisiin (interpersonaalinen metafunktio) sekä jär-

jestetään informaatiota ymmärrettävään muotoon (tekstuaalinen metafunk-

tio). (Halliday & Matthiessen 2004: 29–31, 60; ks. myös Shore 2012a: 145–

149.) Kaikki kolme metafunktiota ovat läsnä kielenkäytössä yhtäaikaisesti, 

mutta tässä tutkimuksessa analyysi siis painottuu interpersonaalisiin valintoi-

hin. Siinä missä ideationaalinen metafunktio on maailman kuvaamisen väline, 

interpersonaalinen metafunktio mahdollistaa aktiivisen osallistumisen maail-

maan. Laajasti ottaen interpersonaalisessa metafunktiossa on kyse yhteyden 

rakentamisesta muihin ihmisiin sekä suhtautumisesta itseen ja muihin. (Hal-

liday 1978: 112; 1994: 35–36; Shore 2012b: 177–179.) 

Eri keinot painottuvat kehyksissä eri tavoin, ja siten myös interpersonaali-

suuden analyysin painopiste vaihtelee kehyksittäin. Interpersonaalisuus on 

SF-teorian käsitteistöä, mutta analyysissa tukeudun myös perinteisempään 

fennistiseen tutkimukseen, joka painottuu esimerkiksi modaalisuuden analyy-

sissa. Valinnasta syntyy jonkinasteista ristivetoa tutkimuksen teoreettis-me-

netelmällisen kehikon sisälle, sillä suuri osa fennistisestä tutkimuksesta ei ole 

lähtökohdiltaan (systeemis-)funktionaalista. Analyysissa on kuitenkin välttä-

mätöntä tukeutua nimenomaan suomen kielen tutkimukseen: SF-teoria poh-

jautuu valtaosin nimenomaan englannin kielen kuvaukseen, eikä englannin 

                                                 
18 Luvussa 5.3 tarkastelen yleisellä tasolla humanitaarisen ja journalistisen kehyksen sekoittumista 

aineistossa. 
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kieleen keskittyvä tutkimuskirjallisuus ole suoraan sovellettavissa suomenkie-

lisen aineiston analyysiin.19  

Kiinnitän analyysissa erityistä huomiota aineiston affektiivisuuteen tai sen 

vähäisyyteen. Affektiivisuuden rakentumisessa interpersonaaliset valinnat 

ovat avainasemassa. Kulttuurintutkija Sara Ahmedin (2018) mukaan affektii-

visuutta ei tule ymmärtää vain yksilöpsykologisena vaan sosiaalisena ja dis-

kursiivisesti tuotettuna ilmiönä: eri tunteita tuotetaan ja kierrätetään semioot-

tisesti eri medioiden välityksellä, ja tämä prosessi on olennainen ihmisten vä-

lisen yhteisyyden – ja toisaalta erottautumisen – rakentamisessa (mt.). Myös 

Wetherell (2012: 73–74) korostaa tunteiden jaettua ja kielellisesti tuotettua 

luonnetta. Sama käsitys näkyy viimeaikaisessa affektiivisuutta käsittelevässä 

diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa, joka valottaa diskursiivisten käytäntö-

jen ja yksittäisten kielen keinojen roolia jaettujen tunteiden ja affektiivisten 

reaktioiden tuottamisessa (esim. Milani & Richardson toim. 2020; Giaxoglou 

& Johansson toim. 2020; Køhler Mortensen & Milani 2020). Affektiivisuutta 

(myös affektisuus) on määritelty kielentutkimuksen piirissä esimerkiksi tun-

teiden laadun, intensiteetin ja kokemisen eksplisiittiseksi kielentämiseksi 

(Martin & White 2005: 45–49) ja tiettyihin tunnetilaa tai asennetta ilmaise-

viin konstruktioihin ja ilmauksiin kytkeytyväksi sävyksi (ISK § 1707). Bedna-

rek (2008: 11–12) viittaa molempiin erottaessaan toisistaan tunteisiin ekspli-

siittisesti viittaavan tunnepuheen (emotion talk, esim. olen vihainen) affektii-

visia asenteita muulla tavoin ilmaisevasta eli tunteellisesta puheesta (emoti-

onal talk, esim. kirosanojen käyttö, ks. myös ISK § 1725). Ochs ja Schieffelin 

(1989) määrittelevät affektiivisuuden tunteiden, mielialojen ja asenteiden il-

maisemiseksi ja korostavat ilmaisemisen keinojen laajaa kirjoa.  

Tässä tutkimuksessa ymmärrän affektiivisuuden laajasti ja otan analyy-

sissa lähtökohdaksi käsityksen, että affektiivisuutta voidaan teksteissä tuottaa 

paitsi viittaamalla leksikaalisesti eri tunteisiin ja asenteisiin myös käyttämällä 

muunlaisia evaluoivia ja suhtautumista osoittavia sekä tietynlaista asennoitu-

mista kutsuvia elementtejä. Olennaista ei ole vain se, miten ja millaisia tun-

teita ja asenteita aineistossa kuvataan; kiinnostus kohdistuu analyysissa myös 

siihen, miten teksteissä houkutellaan vastaanottajaa tuntemaan ja asennoitu-

maan tietyillä tavoilla. Tiettyjen kielen keinojen voi tulkita kutsuvan esimer-

kiksi empaattista suhtautumista (Herlin & Visapää 2011: 26). Affektiiviseksi 

tulkittavien elementtien ohella merkityksellistä on myös niiden vähäisyys tai 

puute – vaikka suhtautuminen on erottamaton osa kaikkea kielenkäyttöä 

(Ochs & Schieffelin 1989; Martin & White 2005), teksteissä voidaan myös vält-

tää eksplisiittistä evaluointia ja asenteellisuutta.  

Visuaalisuuden analyysin osalta sovellan Kressin ja van Leeuwenin (2006) 

kuvien analyysiin ja tulkintaan keskittyvää visuaalista kielioppia, minkä lisäksi 

                                                 
19 Shore (2012b: 159) on painottanut fennosentrisen tutkimuksen tarvetta ja todennut, 

että SF-teoriasta ammentavassa tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää myös aiempaa tut-

kimustietoa suomen kielestä, sillä fennistiset kieliopin kuvaukset ovat suhteutettavissa SF-

teorian metafunktioihin (Shore 2012a: 148). 
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suhteutan analyysia tutkimuksiin, jotka keskittyvät spesifisti johonkin tiettyyn 

visuaaliseen ilmaisutapaan tai resurssiin, kuten journalistiseen valokuvaan, 

sekä visuaalisen representaation kohteeseen, erityisesti turvapaikanhakijoihin 

ja vuoden 2015 nk. pakolaiskriisiin.  

Kressin ja van Leeuwenin (2006) visuaalisen kieliopin lähtökohta on käsi-

tys siitä, että tietynlaiset visuaaliset ilmaisutavat ovat kulttuurisesti kiteyty-

neitä ja että visuaaliset resurssit muodostavat käyttäjilleen tunnistettavan jär-

jestelmän, jota he osaavat tulkita ja käyttää (visuaalisen kieliopin fennistiikan 

sovelluksista ks. Immonen 2020; Heikkilä 2006). Tällainen funktionaaliselle 

kielitieteelle ominainen näkökulma mahdollistaa sen, että visuaalisten resurs-

sien järjestelmää voidaan mallintaa ja sen käyttöä analysoida (Kress & van 

Leeuwen 2006: 20). Ennen visuaalisen kieliopin kehittämistä holistiset, ni-

menomaan visuaalisten resurssien analyysiin soveltuvat mallinnukset ovat ol-

leet harvinaisia. Visuaalisen kieliopin kehittämistä on motivoinut erityisesti 

se, että visuaalisten merkitysten analyysi on jäänyt vähäiselle huomiolle kriit-

tisessä diskurssintutkimuksessa, jonka piirissä teorian molemmat teorian ke-

hittäjät ovat toimineet. Kress ja van Leeuwen (2006: 13–14) korostavat tar-

vetta kiinnittää huomiota myös visuaalisiin representaatioihin, jotka eivät 

koskaan ole läpinäkyviä todellisuuden kuvia vaan kytköksissä valtasuhteisiin 

ja ideologioihin siinä missä kielenkäyttökin. 

Visuaalinen kielioppi pohjautuu osin systeemis-funktionaaliseen kieliteo-

riaan. SF-teorian perua on käsitys siitä, että myös visuaalisilla resursseilla il-

maistaan samanaikaisesti ideationaalisia, interpersonaalisia ja tekstuaalisia 

merkityksiä. Kuten kielessä, myös visuaalisessa ilmaisussa ideationaalinen 

metafunktio konstruoi inhimillistä kokemusmaailmaa. Kuvista on erotetta-

vissa prosesseja, joita on mahdollista luokitella kahteen pääluokkaan: narra-

tiiviset prosessit representoivat toimintaa ja tapahtumia, käsitteelliset proses-

sit puolestaan entiteetin luokkaa, rakennetta tai olemusta. Narratiivisissa pro-

sesseissa keskeinen visuaalisuuden resurssi on vektori, joka muodostaa linjan 

toimijan ja kohteen välille. Käsitteellisissä prosesseissa vektoria ei ole. Inter-

personaalisissa valinnoissa on kyse erityisesti siitä, millaiseen vuorovaikutuk-

seen kuva kutsuu katsojaa. Vuorovaikutusta säädellään esimerkiksi represen-

toitujen osallistujien katseen suunnan sekä kuvakoon ja kuvakulman valin-

nalla. Kuvan tekstuaalinen merkitys koskee sitä, miten eri komponentit ryh-

mittyvät ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Tästä näkökulmasta merkityksel-

listä on kuvan eri osiin (vasen–oikea, ylä–alapuoli, keskikohta–sivut) kytkey-

tyvä informaatioarvo, kuvan eri elementtien erottuvuus (salience) sekä ele-

menttien erottelu tai kytkeminen toisiinsa. (Kress & van Leeuwen 2006: 15, 

42, 59–63, 114, 117–122, 124–129, 176–177.) 

Kress ja van Leeuwen (2006: 32–33) painottavat, että kielen tapaan myös 

visuaalinen ilmaisu on aina koodattua ja kontekstisidonnaista: merkin tulkit-

seminen vaatii paitsi semioottisen järjestelmän myös kontekstin tuntemusta. 

Usein merkitys on mahdollista ilmaista sekä visuaalisesti että kielellisesti, 

vaikka merkityksenannon resurssit ovat kullekin semioottiselle järjestelmälle 
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omanlaisensa (mts. 19–20). Samanaikaisesti Kress ja van Leeuwen (mp.) kui-

tenkin korostavat, etteivät visuaaliset ja kielelliset resurssit koskaan vastaa 

täydellisesti toisiaan ja että jotkin merkitykset ovat ilmaistavissa yksinomaan 

tai luontevammin tietyn semioottisen järjestelmän tarjoamilla välineillä. 

Tämä herättää kysymyksen siitä, mikä on eri resurssien rooli blogiaineistossa. 

Sovellan Kressin ja van Leeuwenin visuaalista kielioppia analysoidessani blo-

gitekstien visuaalista ilmaisua, erityisesti (valo)kuvien käyttöä. Tarkoituksena 

ei ole tarkastella kuvia irrallisina resursseina vaan analysoida, miten kuvat ja 

kieli yhdessä rakentavat merkityksiä ja miten eri resurssit joko tukevat toisi-

aan tai tuovat tekstiin jännitettä ja ristivetoa. Aineiston kaikissa blogiteks-

teissä ei käytetä (valo)kuvia, ja kuvallisuuden lisäksi tarkastelen analyysissa 

myös tekstien yleistä visuaalista ilmettä: myös kirjoitettu kieli on aina visuaa-

lista, ja tekstiä on mahdollista analysoida esimerkiksi myös sen materiaalisuu-

den ja sommittelun näkökulmasta (Kress & van Leeuwen 2006: 17, 41). Läh-

den analyysissa oletuksesta, että teksteihin sekä niiden tuotantoon ja tulkin-

taan kytkeytyvät normit ja konventiot ovat paitsi kielellisiä myös esteettisiä ja 

visuaalisia, tekstin ulkomuotoa koskevia. 

 KÄYTÄNNÖT 

 

Kehyksen osalta mielenkiinto kohdistuu diskursiivisten valintojen ohella 

myös siihen, millaista sosiaalista toimintaa teksteillä toteutetaan ja millaisia 

(erityisesti ammatillisia ja institutionaalisia) käytäntöjä aineistossa omaksu-

taan. Käytännöillä tarkoitan vakiintunutta ja tunnistettavaa sosiaalista toi-

mintaa, joka on tyypillistä tietyille yhteisöille ja konteksteille (ks. Bhatia 2016: 

58). Analyysissa tarkastelen, miten kieli ja toiminta kietoutuvat yhteen: miten 

kielellä osallistutaan tiettyihin (institutionaalisiin) käytäntöihin tai toteute-

taan ja jäljitellään niitä? Fokusoin siis samanaikaisesti käytäntöihin ja diskur-

siivisiin valintoihin niiden osana. 

Käytäntöjen merkitystä korostaneen Bhatian tutkimuksen painopiste on 

ollut erityisesti ammatillisissa ja institutionaalisissa konteksteissa, joissa käy-

tännöt ovat usein säädeltyjä ja vakiintuneita (esim. Bhatia 2004; 2016). Tä-

män tutkimuksen aineisto ja sen tuotanto eivät sen sijaan suoraan kytkeydy 

tietyn instituution tai ammattikunnan toimintaan, jolloin myös suhde käytän-

töihin on sääntelemätön. Bhatian esimerkin mukaisesti käsitän käytännöt kui-

tenkin yhdeksi interdiskursiivisuuden osa-alueeksi. Analysoin, millaisia (osin 

myös institutionaalisia ja ammatillisia) käytäntöjä aineistossa imitoidaan, 

omaksutaan ja/tai hyödynnetään. Tämän tutkimuksen blogiaineistossa esi-

merkiksi näytetään jäljittelevän paitsi journalistisille teksteille tyypillistä il-

maisua myös tiettyjä journalismille ominaisia ammatillisia käytäntöjä, kuten 

haastatteluin toteutettua tiedonhankintaa. Aina kyse ei kuitenkaan ole varsi-

naisesti ammatillisista tai institutionaalisista käytännöistä, sillä osa aineiston 

käytännöistä, kuten esimerkiksi mielenosoittaminen, kytkeytyy vapaaseen 
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kansalaistoimintaan, jolle ominaista on nimenomaan irrallisuus instituuti-

oista ja niille tyypillisistä toimintatavoista. Näitäkin voi kuitenkin nimittää 

käytännöiksi, koska kyse on tunnistettavasta ja kulttuurisesta toiminnosta, 

jota luonnehtii tietty vakiintuneisuus siitä huolimatta, ettei toimintaa normi-

teta ulkoapäin.  

Bhatia (2016: 65) painottaa eri metodien ja analyysivälineiden yhdistämi-

sen tarvetta. Tässä tutkimuksessa hyödynnän tekstianalyysissa erilaisia dis-

kurssintutkimuksen välineitä, mutta keskityn kuitenkin tekstin tasoon enkä 

tee esimerkiksi etnografista tutkimusta tekstien tuotannosta. Siispä lähestyn 

myös käytäntöjä tekstin ja sen diskursiivisten valintojen kautta: tulkitsen ja 

päättelen tekstianalyysin keinoin, millaisesta sosiaalisesta toiminnasta – ja 

vielä spesifimmin käytännöstä – tekstissä on kyse. Toisin sanoen myös käy-

täntöjen osalta analyysissa liikutaan pääosin diskurssin tasolla. Joissakin ta-

pauksissa nojaan käytäntöjen analyysissa myös taustatietoihin, jotka olen saa-

nut tutkimusta varten käymieni taustakeskustelujen kautta. Ammennan myös 

käytäntöjen analyysissa näkökulmia genretutkimuksesta, sillä genrekonven-

tiot voi mieltää ikään kuin ikkunaksi käytäntöihin: genret voivat edellyttää 

tiettyjen käytäntöjen omaksumista, ja käytäntöjen toteuttamiseksi hyödynne-

tään genrejä. Aina käytäntöjen ja genrejen välille ei ole mahdollista tai miele-

kästä tehdä eroa. Käytäntö mahdollistaa kuitenkin myös genreä laajempien 

toimintakulttuurien (esim. journalistinen ammattikulttuuri) sekä toisaalta 

tiettyihin genreihin kytkeytyvien yksittäisten toimintojen (esim. embargon 

asettaminen) analyysin. Samanaikaisesti käytännön käsite auttaa hahmotta-

maan, että käytäntöön voi kytkeytyä useita genrejä (mielenosoittamisen käy-

täntöön liittyvät muun muassa infolehtiset ja kyltit) ja vastaavasti genreen 

useita käytäntöjä (lehdistötiedotteen genreen voi liittyä esimerkiksi embargon 

asettaminen ja yhteydenotto medioihin).  

 VASTAANOTTAJA 

 

Kehyksen kolmas osa-alue on vastaanottaja. Vaikka aineiston kaikki tekstit on 

julkaistu samalla blogialustalla, kunkin kehyksen sisällä konstruoidaan oman-

laisensa oletuslukija, joka asemoidaan tietynlaiseen rooliin. Erilaiset vastaan-

ottajat ovatkin merkittävä kehyksiä rakentava ja erotteleva piirre. Teoreetti-

sena tausta-ajatuksena on jo Bahtinin (1986: 94–99) esittämä käsitys siitä, 

että kielenkäytössä orientoidutaan aina vähintään implisiittisesti vastaanotta-

jaan. Vastaanottajan analyysissa fokusoin siihen, millainen vastaanottaja teks-

teihin kirjoittuu sekä millaiseksi tekstin ja lukijoiden välinen suhde diskursii-

visten valintojen seurauksena muodostuu. Analysoin, keille tekstit on ensisi-

jaisesti suunnattu ja millaisia rooleja lukijat teksteissä saavat. Käsittelen vas-

taanottajuutta pääsääntöisesti tekstin sisäisenä ilmiönä, jolloin kiinnostus 

kohdistuu todellisten, ruumiillisten henkilöiden sijaan niihin vastaanottajien 

konstruktioihin, joita luodaan tekstissä vaihtelevin kielellisin keinoin. Täy-



 

69 

dennän analyysia myös tekstien jakeluun liittyvällä informaatiolla, joka on pe-

räisin tutkimuksen taustakeskusteluista kansalaisverkoston toimintaan osal-

listuneiden henkilöiden kanssa.20 Pääpaino analyysissa on kuitenkin tekstin 

tasossa, diskursiivisesti tuotetussa vastaanottajassa.  

Systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa vastaanottajuus kytkeytyy eri-

tyisesti interpersonaaliseen metafunktioon: interpersonaalisten valintojen 

nähdään olevan yhteydessä vuorovaikutuksen osallistujiin ja näiden rooleihin 

(Halliday 1978: 142–144). Kuitenkin Shore (2012b: 179) huomauttaa lapsille 

suunnatun tietokirjallisuuden analyysissaan, että vastaanottajuutta rakenta-

vat myös esimerkiksi typografiset valinnat, joissa on kyse ennen kaikkea teks-

tuaalisista merkityksistä. Tätä käsitystä tukevat myös omat analyysihavain-

toni: vastaanottajuuden konstruktio ei tunnu paikantuvan yksinomaan inter-

personaalisiin valintoihin, vaikka niillä korostunut merkitys onkin. Tekstissä 

kuvaa vastaanottajasta voidaan luoda nimeämisin tai puhutteluin tai tuoda 

muilla keinoin eksplisiittisesti esiin se, kenelle teksti on osoitettu. Tällöin kyse 

on myös ideationaalisista valinnoista. Silloinkin, kun tekstissä ei eksplikoida 

vastaanottajaa, diskursiivisten valintojen myötä tekstiin kirjoittuu omanlai-

sensa vastaanottaja. Tällöin keskeiseksi nousevat juuri interpersonaaliset va-

linnat mutta myös esimerkiksi typografiset ja tekstin jäsennystä koskevat rat-

kaisut, jotka kuuluvat tekstuaalisen metafunktion alaisuuteen. Analyysissa 

tarkastelen sekä vastaanottajan eksplisiittistä että implisiittistä rakentumista. 

4.2 ÄÄNEN KÄSITE JA ANALYYSI 

Moniäänisyys on erottamaton osa kaikkea kielenkäyttöä: kun kieltä käytetään, 

rakennetaan väistämättä siltaa toisten lausumiin sanoihin ja puhetilanteen ul-

kopuolisiin konteksteihin (Bahtin 1981: 276–281; 1986: 88–89; Kalliokoski 

2005: 10). Näin ymmärrettynä moniäänisyyden käsitteellä ei ole mainittavaa 

analyyttista voimaa. Päästäkseni kiinni siihen, millaista moniäänisyyttä teks-

teissä esiintyy ja millaisin kielellisin keinoin moniäänisyyttä tuotetaan, hyö-

dynnän analyysissa äänen käsitettä. Bahtin (1981; 1986; 1991) käyttää nimi-

tystä vieras sana (myös vieras puhe, Bahtin 1991) erotellessaan kielenkäyttä-

jän oman äänen erilaisista vieraista äänistä ja vaikutteista, jotka ovat läsnä 

oman äänen lomassa. Bahtinin teksteissä ääni paikantuu sosiaalisen ja yksi-

löllisen risteyskohtaan: Bahtinin mukaan esimerkiksi eri ammattien, instituu-

tioiden ja yhteiskuntaluokkien edustajia yhdistää tunnistettava tapa käyttää 

kieltä – siis tälle ryhmälle ominainen ääni. Ääni on yhteydessä myös genreen 

ja sille tyypilliseen ilmaisuvarantoon. Samanaikaisesti jokainen lausuma on 

ainutkertainen ja yksilöllinen. (Bahtin 1981: 271–272, 289, 293–294; 1986: 

60–62, 78–81; 1991: 267–268, 276–281, 290–291; ks. myös Agha 2005.) 

Myös monen Bahtinista innoittuneen lingvistin tutkimuksissa ääni saa sekä 

                                                 
20 Esimerkiksi analysoidessani tiedottavien genrejen konventioita hyödyntävien tekstien vastaanot-

tajuutta huomautan, että tekstejä on myös tosiasiallisesti lähetetty journalistisiin toimituksiin. 
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yksilöllisen että yhteisöllisen merkityksen: ääni kytkeytyy yhtäältä yksilön 

henkilökohtaiseen identiteettiin ja toimijuuteen, ja äänellä ilmaistaan toi-

saalta myös kuulumista laajempaan yhteisöön, instituutioon tai ideologiseen 

positioon (ks. esim. Bartlett 2012: 18–19; Agha 2005; Pietikäinen & Dufva 

2006; Thompson 1996: 507–510; Virtanen 2015: 45–48). Kyse ei ole vastak-

kaisista ilmiöistä, sillä tietyn äänen omaksuminen ja omaksi tekeminen on so-

siaalinen prosessi: ääniin sosiaalistutaan yhteisöissä, ja haltuunoton ohella 

olennaista on myös se, onko ääni tunnistettava muille ja vastaako se yhteisössä 

vallitsevia arvostuksia ja normeja (ks. Blommaert 2005: 4–5, 68–69; Bartlett 

2012: 14–17).  

Riippumatta siitä, millä perustein ääniä luokitellaan, äänten erottamisen 

ja tyypittelyn edellytyksenä on, että eri äänet ovat ylipäätään tunnistettavissa 

tekstissä. Vaikutelma tietylle henkilölle, ryhmälle tai tunnistamattomalle läh-

teelle kuuluvasta äänestä perustuu siihen, että kielenkäytössä tuotetaan ero 

läsnä olevien äänten välille, oli sitten kyse esimerkiksi kertojan ja henkilöhah-

mon tai muutoin ”oman” ja ”vieraan” äänen rajasta. Keskeistä on äänten välille 

metadiskursiivisesti tuotettu kontrasti, joka tekee äänen erottuvaksi muusta 

kielellisestä tuotoksesta ja kutsuu arvioimaan ja tulkitsemaan kielenkäyttäjän 

suhdetta kaiuttamaansa ääneen sekä sen avaamiin konteksteihin (Agha 2005: 

39–40; Visakko 2019: 25–27). Lähtökohtana on, että kielenkäyttäjän pu-

heessa voi samanaikaisesti limittyä monia eri ääniä (Bahtin 1981; 1986; ks. 

myös Agha 2005; Visakko 2019; Ahlholm 2021: 76–78). Ääni ei siten ole käyt-

täjäkohtainen, yksiselitteisesti tietylle yksilölle kuuluva vaan olennaisesti so-

siaalinen ja dialoginen ilmiö. Äänet voikin mieltää resurssiksi, jota käytetään 

erilaisten roolien, näkökulmien ja ideologisten positioiden ilmaisemiseen 

(Bahtin 1981; 1986; 1991: 273–277; Pietikäinen & Dufva 2006). 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan äänellä diskursiivisia konstruktioita, joita 

rakennetaan representoimalla puhetta, kirjoitusta tai ylipäätään näkemyksiä 

niin, että representoitu osuus hahmottuu intertekstuaaliseksi ainekseksi. Ääni 

liittyy siten aina jonkin kielellisen esityksen kuvaamiseen ja tekstin interteks-

tuaalisten suhteiden hallintaan (ks. Visakko 2019). Usein aineistossa kaiute-

tuille äänille on eksplisiittisesti merkitty jokin lähde, jonka puheen esittämi-

seen käytetään vakiintuneita referoinnin keinoja (ks. esim. Ahlholm 2021). 

Aina äänet eivät kuitenkaan kytkeydy tiettyyn nimettyyn äänen lähteeseen tai 

puhetilanteeseen: esimerkiksi kieltolauseella tekstiin voidaan tuoda kumotta-

vaksi jonkin toisen äänen esittämä näkemys, johon samanaikaisesti rakentuu 

intertekstuaalinen suhde (Fairclough 1992: 121–122). Olennaista ääneksi tul-

kitsemissani tekstiosuuksissa on, että tekstissä toteutetaan jollakin keinolla 

kontrasti äänen ja muun tekstin välille (Agha 2005; Visakko 2019). Siinä missä 

fonetiikassa äänen voi määritellä mekaanisen värähtelyn synnyttämäksi kuu-

loaistimukseksi (Tieteen termipankki 2021: s. v. ääni), tässä tutkimuksessa 

ääni on metaforinen käsite, jonka avulla on mahdollista analysoida erilaisten 

äänten ”kuulumista” ja merkitystä tekstissä: keiden ja millaisia ääniä tekstistä 

erottuu, kenen näkemykset saavat tekstissä tilaa ja miten vaikutelma äänessä 

olemisesta kielellisesti konstruoidaan?  
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Pelkkä äänen läsnäolo ei vielä kerro siitä, millaisen aseman ja tehtävän ääni 

tekstissä saa. Muita ääniä on mahdollista omaksua omaan kielenkäyttöön niin, 

että lainatun ja oman rajaa on vaikeaa erottaa, mutta yhtä lailla mahdollista 

on konstruoida selvä raja oman ja vieraan välille (Bahtin 1986: 307–308; Pie-

tikäinen & Mäntynen 2019: 185). Bahtin (1981: 324–330; 1991: 286–287) ni-

mittää kaksiääniseksi lausumaa, jossa kaikuu jokin toinen, kielenkäyttäjän 

ääneen nähden harmoninen tai riitasointuinen, ääni. Analyysissa mielenkiin-

toni kohdistuu myös kielen keinoihin, joilla ääniä konstruoidaan omiksi ja vie-

raiksi. Bahtinilaisittain ymmärrettynä vieraudessa ei ole kyse siitä, onko jon-

kin tietyn ilmauksen tai elementin eksplisiittisesti merkitty olevan peräisin 

jostain aiemmasta kielellisestä esityksestä (vrt. referointi) – myös muualta lai-

nattu kielenaines voidaan lausua ikään kuin omalla äänellä (Bahtin 1981: 293–

294; 1986: 89–93). Pikemminkin vieraus on tässä perinteessä suhteutetta-

vissa siihen, miten kielenkäyttäjä arvottaa kaiuttamiaan ääniä ja näkemyksiä 

(Bahtin 1981: 303–305; 1986: 91; Lähteenmäki 2002: 197–198; 2009: 65). 

Tällöin vierasta puhetta määrittää se, ettei kielenkäyttäjä suhtaudu siihen täy-

sin vilpittömästi: kyse voi olla esimerkiksi humoristisesta, ironisesta tai vas-

tustavasta asennoitumisesta kaiutettuun ääneen. Vieraan äänen omaksumi-

sen tai omimisen taas voi ymmärtää sanottuun sitoutumiseksi ja sen omaksi 

ottamiseksi. Vaikka yksiselitteisten rajojen määrittely on merkitysten kon-

tekstisidonnaisuuden takia mahdotonta, kielenkäytössä on kuitenkin ole-

massa tiettyjä vakiintuneita keinoja merkitä jokin puheen tai tekstin osa vie-

raaksi – siis ei vain ulkopuolisesta lähteestä peräisin olevaksi. Puheessa eroa 

sanottuun voidaan tehdä erityisesti prosodisin keinoin (esim. Haakana 2005), 

ja kirjoituksessa esimerkiksi yksittäisen sanan tai ilmauksen ympäröiminen 

lainausmerkeillä voi kertoa siitä, ettei kirjoittaja koe ilmausta omakseen (esim. 

Fairclough 1992: 119–120; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 188; ISK § 1460; Vi-

sakko 2019: 31). 

Mikään kielen keino ei kuitenkaan automaattisesti johda tietynlaiseen vai-

kutelmaan esimerkiksi äänen vieraudesta tai sen painoarvosta: se, millaiseksi 

eri äänten väliset suhteet ja hierarkia tekstissä muodostuvat, on monen tekijän 

summa. Voi ajatella, että äänten arvoa on mahdollista tietoisesti säädellä teks-

tin sisällä. Tällöin merkityksellistä on esimerkiksi se, kenen ja millaista ääntä 

representoidaan ja kuinka paljon tilaa äänet saavat (esim. Ahlholm 2021: 128–

134). Kuitenkin myös silloin, kun esimerkiksi uutistekstissä eri osapuolten ää-

net saavat yhtäläisesti tilaa, äänet voidaan asemoida eri tavoin (Fairclough 

1997: 108–110). Olennaiseksi nouseekin, miten kertoja tai tähän vertautuva 

puheen välittäjä äänet kehystää ja millaista suhtautumista tämä (implisiitti-

sesti tai eksplisiittisesti) ilmentää (mp.; Talbot 2007: 75–77). Kertojan mah-

dollisuudet osoittaa suhtautumista ovat moninaiset. Erityisesti johtoilmauk-

sen on perinteisesti katsottu olevan se paikka, jossa kertojan asennoituminen 

voi käydä ilmi (esim. Fairclough 1992: 120). Johtoverbin valinnalla kertoja voi 

esimerkiksi ilmaista näkemyksensä sanotun todenperäisyydestä (esim. to-

deta, väittää, valehdella) tai kertoa tulkintansa sanomisen tavasta (esim. va-

littaa, kiitellä) (ISK § 1459, 1476.).  
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Johtoilmauksessa myös äänen lähteen nimeäminen ilmaisee tietynlaista 

suhtautumista: esimerkiksi tuttavallisuutta voi ilmentää nimeämällä puhuja 

vain etunimellä, kun taas etäisempää asiantuntijapositiota rakentaa tittelin ja 

koko nimen käyttö. Puhujaksi voidaan yksittäisen henkilön ohella nimetä 

myös jokin ryhmä tai kollektiivi, jolloin puheenvuoro rakentaa kuvaa kysei-

sestä ryhmästä. Äänten analyysin yhteydessä tarkastelenkin myös, miten pu-

hujia kategorisoidaan. Kuten tämän tutkimuksen analyysissa yleensä, myös 

kategorisaation osalta näkökulma on diskurssianalyyttinen: kiinnostus koh-

distuu siihen, miten aineistossa kielellisesti osoitetaan jonkun henkilön kuu-

luvan osaksi jotakin identiteettikategoriaa tai laajempaa ryhmää – ryhmissä 

on siten kyse kielen keinoin konstruoiduista kategorioista, ei jonkin kielenul-

koisen seikan, kuten kansalaisuuden, perusteella tehdyistä luokitteluista (Pälli 

2003: 13–14, 35; ks. myös Jokinen, Juhila & Suoninen 2012: 10–11). Kuten 

kaikki kielenkäyttö, myös kategorisaatio on kontekstisidonnaista toimintaa: 

sama kategoria voi eri tilanteissa ja eri kielenkäyttäjien konstruoimana saada 

huomattavan erilaisia merkityksiä ja johtaa erilaisiin seurauksiin (Jokinen 

ym. 2012: 19–20, 52–53, 62–63). Äänten analyysissa yksi keskeinen kategoria 

on turvapaikanhakija, joka aineistossa saa tietyissä tapauksissa poliittisen 

toimijan roolin (ks. luku 6.1.2). Turvapaikanhakijan kategorian lisäksi tarkas-

telen äänten analyysissa myös muiden äänten lähteiksi konstruoitujen henki-

löiden rakentumista osaksi tiettyä ryhmää: puhuja saatetaan esittää esimer-

kiksi tietyn instituution tai ammattiryhmän jäsenenä, jolloin puhujalle ase-

moitu rooli vaikuttaa puheenvuoron tulkintaan (Pälli 2003: 81, 86–88; Joki-

nen ym. 2012: 50).  

Äänten analyysissa tarkastelen puhujan saamia rooleja myös siitä näkökul-

masta, miten roolit voivat eriytyä yhden ja saman puheenvuoron sisällä. Tähän 

tarkoitukseen sovellan sosiologi Goffmanin teoriaa puhujan roolien kerrostu-

neisuudesta. Goffman (1981: 144–146) hahmottelee esittämismuotissaan 

(production format) puhujan eri funktioita, joita hän erottaa kolme: Esittäjä 

(animator) konkreettisesti lausuu sanat, kun taas tekijä (author) päättää pu-

heen sisällöstä. Lisäksi on erotettavissa vielä toimeksiantaja (principal), joka 

kantaa vastuun sanotusta tai jonka nimissä tai puolesta puhutaan. Puhuja voi 

täyttää samanaikaisesti sekä esittäjän, tekijän että toimeksiantajan funktiot, 

mutta kaikki kolme roolia voivat myös eriytyä saman lausuman sisällä. (Mp.; 

ks. myös Peräkylä 2001: 358.) Erilaisten puhujaroolien omaksumisen voi kä-

sittää yhdeksi äänten säätelyn keinoksi. Roolien jakautumisen voi tulkita osal-

taan määrittävän, kuinka sitoutunut puhuja sanomaansa on ja kuinka oma tai 

vieras vaikutelma puheesta syntyy: Jos puhuja on lausumansa esittäjä, tekijä 

ja toimeksiantaja, puhe ilmentää lausujansa näkemyksiä ja on siten tulkitta-

vissa puhujan ”omaksi”. Sen sijaan tilanteessa, jossa roolit eriytyvät lausuman 

sisällä, puheen sisällön, lähteen ja/tai puhujan välille syntyy riitasointu; pu-

heessa on läsnä vieras elementti. Näin esittämismuotin voi yhdistää bahtini-

laisesti värittyneeseen äänten analyysiin (ks. myös Agha 2005; Talbot 2007: 

66): Goffmanin ja Bahtinin teoriat edustavat eri perinteitä, mutta molemmat 

tarjoavat välineitä päästä käsiksi moniäänisyyteen yhden ja saman lausuman 
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tai muun kielellisen esityksen sisällä, siinä missä esimerkiksi referoinnin nä-

kökulma soveltuu referoijan ja referoitavan lähteen välisen dynamiikan ana-

lysoimiseen.  

Äänen analyysissa fokus on ensinnäkin turvapaikanhakijoiden äänen rep-

resentoimisessa (luku 6.1), mitä voi pitää kielen ja vallan näkökulmasta kes-

keisenä kysymyksenä. Lingvistisestä näkökulmasta kiinnostavaa on, miten 

vaikutelma turvapaikanhakijoiden äänen kuulumisesta aineistossa tuotetaan 

ja millaiseksi tuo ääni konstruoidaan. Referoinnin eri lajit sekä muunlainen 

puhetoimintojen kuvaus ovat aineistossa keskeisiä keinoja tuoda tekstiin tur-

vapaikanhakijan ääni ja näkökulma. Tällöin tekstin kertoja hahmottuu turva-

paikanhakijasta erilliseksi ääneksi. Referoitaessa kertoja tuo turvapaikanhaki-

jan äänen tekstiin ja säätelee sen esittämistä, jolloin turvapaikanhakijan ääni 

suodattuu kertojan äänen läpi. Joissakin tapauksissa turvapaikanhakija hah-

mottuu itse kertojaksi, jolloin kerronnan näkökulma ja kertojan ääni ovat tur-

vapaikanhakijan. Analysoin turvapaikanhakijoiden äänen osalta sekä kerto-

janääntä että puheen ja kirjoituksen referointia ja muuta esittämistä. Fokus ei 

kuitenkaan ole puheen esittämisen keinoissa sinänsä. Analyysissa kiinnitän 

huomiota kategorisaatioon, itse puhetoiminnon nimeämiseen ja puheen pro-

positionaaliseen sisältöön. Keskeinen kiinnostuksen kohde on, miten repre-

sentaatio äänestä asemoi turvapaikanhakijat tiettyyn rooliin ja millaisissa teh-

tävissä eri representaatiot tekstissä toimivat. Analyysin perusteella erotan toi-

sistaan turvapaikanhakijoiden omakohtaisiin kokemuksiin keskittyvän koke-

muksellisen äänen (luku 6.1.1) sekä edustuksellisuuden elementin sisältä-

vän kollektiivisen äänen (luku 6.1.2), joista ensimmäinen kutsuu tunte-

maan empatiaa turvapaikanhakijoita kohtaan ja jälkimmäinen korostaa tur-

vapaikanhakijoiden toimijuutta. 

Turvapaikanhakijoiden äänen analyysin ohella tarkastelen myös, millaisia 

ääniä kohdellaan aineistossa omina ja vieraina ja miten äänten kuuluvuutta 

kielellisesti säädellään (luku 6.2). Äänten säätelyn näkökulmasta merkityksel-

listä on esimerkiksi se, kuinka paljon tilaa eri äänet saavat ja miten äänet ke-

hystetään (Fairclough 1997: 108–111). Analyysin lähtökohtana on Bahtinin 

(1981; 1986) käsitys kielellisten ainesten vaihtelevasta vierauden asteesta, ja 

äänten säätelyn analyysissa pohjaudun pitkälti lingvistiseen referoinnin ja 

moniäänisyyden tutkimukseen. Lisäksi sovellan Goffmanin (1981) esittämis-

muottia eritellessäni, millaisissa puhujarooleissa turvapaikanhakijat ja muut 

osallistujat teksteissä esiintyvät. Äänten säätelyyn liittyvien valintojen seu-

rauksena äänet asettuvat tekstin sisällä hierarkkiseen järjestykseen, joissa toi-

set äänet saavat tilaa ja painoarvoa toisia enemmän – äänten säätely on siten 

yksi kielellisen vallankäytön ulottuvuus (Blommaert 2005; Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 192). Tämä äänten hierarkia on keskiössä luvussa 6.3, jossa 

analysoin eri äänten hierarkkista järjestymistä yhdessä aineiston tekstissä. 
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5 KEHYS 

Tässä luvussa analysoin aineiston interdiskursiivisia suhteita kehyksen käsit-

teen avulla. Olen luokitellut aineiston tekstejä kolmeen eri kategoriaan teks-

tien rakenteellisten, visuaalisten ja interpersonaalisten valintojen sekä käy-

täntöjen ja teksteihin konstruoidun vastaanottajan perusteella. Nimitän kate-

gorioita humanitaariseksi, journalistiseksi sekä poliittis-hallinnolliseksi ke-

hykseksi.  
Taulukko 1 kokoaa yhteen keskeisiä analyysituloksia luvuittain.21  

 

Taulukko 1. Kehysten analyysin keskeisiä tuloksia. 

 Vastaanot-

taja 

Käytännöt Rakenne Visuaalisuus Interpersonaali-

set valinnat 

HUKE 

(myötämie-

liset) blogin 

lukijat 

mielen-

osoitus, 

kampan-

jointi 

ei yhtenäistä 

rakennemallia; 

ohjaileva funk-

tio motivoi ra-

kenteellisia va-

lintoja 

multimodaali-

set kampanja-

kuvat, mie-

lenosoituskyl-

tit 

direktiiviset il-

maukset, af-

fektiiviset kielen 

keinot 

JOUKE 

tiedotusvä-

lineet ja 

blogin luki-

jat 

tiedontuo-

tanto ja -

jakelu 

tiedottavat 

tekstilajit, ”uu-

tiskolmio” 

dokumentaa-

riset valoku-

vat 

evaluoivien ai-

nesten kasautu-

minen referoin-

tijaksoihin 

POHA 

lakeja sää-

tävät ja toi-

meenpane-

vat instituu-

tiot 

lobbaami-

nen 

funktionaaliset 

jaksot: epäkoh-

dan osoittami-

nen, perustelut, 

kannanotto, ve-

toomus 

asiakirjamal-

lit, silmäiltävä 

jäsennys; va-

lokuvien rooli 

vähäinen 

deonttisen vält-

tämättömyyden 

ilmaukset, pu-

hujalähtöinen 

direktiivisyys 

 

 

Tutkin jokaisesta kehyksestä samoja teemoja, ja kunkin ”pääkehyksen” 

viisi alalukua vastaavat näkökulmiltaan toisiaan.22 Alaluvut kuitenkin esiinty-

                                                 
21 Käytän taulukossa samoja lyhenteitä kuin aineistoesimerkeissä (HUKE = humanitaarinen kehys, 

JOUKE = journalistinen kehys ja POHA = poliittis-hallinnollinen kehys). 

22 Olen nostanut kunkin alaluvun otsikkoon keskeisiä analyysituloksia ja pyrkinyt siten otsikoin-

nissa informatiivisuuteen. Tämä voi kuitenkin vaikeuttaa lukujen sisällöllisen vastaavuuden hahmotta-

mista, sillä lukujen otsikot eivät täysin vastaa toisiaan.  
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vät eri järjestyksessä: esimerkiksi humanitaarisessa kehyksessä aloitan käy-

tännöistä, journalistisessa kehyksessä taas tekstien rakenteesta ja poliittis-

hallinnollisessa kehyksessä visuaalisista valinnoista. Olen katsonut tapaus-

kohtaisesti, mikä osa-alue on tarjonnut mielekkäimmän sisäänpääsyn mihin-

kin kehykseen. Lähestymistapa valottaa myös kehyksen käsitteen eri ulottu-

vuuksia: kehyksen osa-alueet risteävät keskenään, ja kokonaiskuvaa voi lähteä 

hahmottamaan eri suunnista. Valintani tarkastella kehyksiä useasta eri näkö-

kulmasta tuottaa analyysilukuihin jonkin verran toisteisuutta, mutta on kui-

tenkin tarpeen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.  

Luvun jäsennys on seuraava: Käsittelen ensin humanitaarista kehystä (5.1) 

ja sitten journalistista kehystä (5.2). Luvussa 5.3 havainnollistan humanitaa-

risen ja journalistisen kehyksen teksteille ominaisten keinojen sekoittumista 

aineistossa yhden blogitekstin analyysin avulla. Luvun päättää poliittis-hallin-

nollisen kehyksen analyysi (5.4). 
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5.1 HUMANITAARINEN KEHYS 

Humanitaariseen kehykseen luokittelemani tekstit kytkeytyvät ilmaisutavoil-

taan ja näkökulmiltaan perinteisten ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen vies-

tintään. Teksteissä käsitellään Rautatientorin mielenosoituksen kulkua ja ta-

voitteita sekä kampanjoidaan turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Ke-

hyksen tekstien tavoitteena on mobilisoida vastaanottajia tuntemaan, toimi-

maan sekä osallistumaan Oikeus elää -verkoston toimintaan; tekstit konst-

ruoivat suoran toiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden todellisuuden. Teks-

tien vastaanottajaksi kirjoittuu verkoston toimintaan myötämielisesti suhtau-

tuva kansalainen, jota teksteissä suorasti ja epäsuorasti ohjaillaan. Tämä nä-

kyy kielen tasolla esimerkiksi direktiivien käyttönä ja lukijan puhutteluna. Sa-

manaikaisesti useaan tekstiin rakentuva voimakas affektiivinen lataus vetoaa 

lukijaan epäsuorasti. Myös teksteissä hyödynnetyt visuaaliset resurssit hou-

kuttelevat vastaanottajia myötäelämiseen ja osallistumiseen. 

Humanitaarisen kehyksen tekstejä yhdistää kantaaottavuus ja suostuttele-

vuus. Olen luokitellut humanitaariseen kehykseen yhteensä 14 tekstiä.23 Ke-

hysten tekstien joukossa on affektiivissävytteisiä kampanjatekstejä (6 kpl), 

joissa on yhtymäkohtia vakiintuneiden kansalaisjärjestöjen markkinointiin. 

Selkeästi käytännön toimintaan suuntautuvat tekstit (4 kpl) ammentavat eri-

tyisesti ohjeen ja varainkeruukirjeen tyyppisistä genreistä. Näiden lisäksi olen 

luokitellut kehykseen myös mielipidekirjoitusmaisia tekstejä (4 kpl), joissa 

käytetään monikon 1. persoonan kerrontaa sekä affektiivisia kielen keinoja sa-

noittamaan OE-verkoston näkemyksiä ja kannanottoja.  

Luku etenee seuraavasti: Aloitan humanitaarisen kehyksen keskeisistä 

käytännöistä (luku 5.1.1), joiksi lasken mielenosoituksen ja siihen liittyvät tu-

kitoimet sekä muunlaisen kampanjoinnin. Sen jälkeen tarkastelen kehyksen 

teksteissä hyödynnettyjä visuaalisia resursseja (5.1.2): multimodaalista ja voi-

makkaasti tyyliteltyä kampanjakuvastoa, mielenosoitukseen kytkeytyviä kylt-

tejä sekä OE-verkoston toimintaa kuvaavia valokuvia. Luvussa 5.1.3 analysoin 

tekstien rakennetta, jota en teksteissä esiintyvän variaation vuoksi pyri kuvaa-

maan yhtenäisellä rakennemallilla. Sen sijaan tarkastelen esimerkkitekstien 

rakenteellisia valintoja siitä näkökulmasta, miten ne kytkeytyvät kaikkia ke-

hyksen tekstejä yhdistävään ohjailevaan ja suostuttelevaan funktioon. Ohjai-

levuutta rakennetaan teksteihin erityisesti direktiivisillä ilmauksilla, joita ana-

lysoin muiden keskeisten interpersonaalisten valintojen ohella seuraavassa lu-

vussa 5.1.4. Luvun päättää teksteihin kirjoittuvan vastaanottajan analyysi 

(5.1.5). 
  

                                                 
23 Näistä neljä on julkaistu kahtena eri kieliversiona, sekä suomeksi että englanniksi. 
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 KANSALAISVAIKUTTAMISEN KÄYTÄNNÖT: MIELENOSOITUS, 

VARAINKERUU JA KAMPANJOINTI 

 

Humanitaarisen kehyksen keskeiset käytännöt ovat ominaisia järjestäyty-

neelle kansalais- ja järjestötoiminnalle. Tekstien tavoitteena on mobilisoida 

tekstien lukijoita osallistumaan eri tavoin Oikeus elää -verkoston toimintaan, 

erityisesti Rautatientorin mielenosoitukseen ja muuhun kampanjointiin. 

Suhde käytäntöjen ja diskursiivisten valintojen välillä on yhteenkietoutunut – 

tekstit toteuttavat toimintaa, ja toiminta realisoituu teksteinä (ks. Bhatia 2016: 

58). Humanitaarisen kehyksen käytännöt voi määritellä laajasti kansalaisak-

tivismiksi, jolla tarkoitan tässä yhteydessä vapaaehtoisuuteen perustuvaa aat-

teellista kansalaistoimintaa, jonka toteuttajia yhdistää jaettu yhteiskunnalli-

nen tavoite.24 

Esimerkki 5.1 on blogiteksti, joka sisältää mielenosoituksessa käytettävän 

esitteen, ”flaijerin”. Sen suomen- ja englanninkielisiin versioihin pääsee kä-

siksi hyperlinkin kautta, ja molemmat versiot on julkaistu blogitekstissä myös 

kuvatiedostona.  

 

(5.1) Demonstration Flyers [otsikko] 

 

Dear supporters [lihavointi] 

 

Here you can find the flyers that we will be using during the demo and they are available 

for direct download on these links: 

 

in Finnish  

https://www.keepandshare.com/doc12/242524/170306-flyer-layout-finnish-pdf-

38k?da=y  

in English 

https://www.keepandshare.com/doc12/242525/170306-flyer-layout-english-pdf-

38k?da=y  

 

[suomen- ja englanninkielinen esite kuvatiedostoina] 

(HUKE2/07032017) 

 

Esimerkissä 5.1 esitteet kytketään eksplisiittisesti mielenosoitukseen sekä 

otsikossa että leipätekstissä. Blogiteksti on lyhyt ja käytännön toimintaan 

orientoitunut: otsikko nimeää ytimekkäästi esitegenren, ja leipäteksti koostuu 

vastaanottajien puhuttelusta, virkkeen mittaisesta hyperlinkin sisällön ku-

vauksesta sekä hyperlinkeistä, jotka johtavat suomen- ja englanninkielisiin 

esitteisiin. Esimerkissä vastaanottajia ei eksplisiittisesti kehoteta toimimaan 

                                                 
24 Blogiaineiston julkaisseen Oikeus elää -verkoston toiminnan voi kokonaisuudessaan määritellä 

kansalaisaktivismiksi, mutta muissa kehyksissä vaikuttamisen tavat ovat erilaisia ja kytkeytyvät kansa-

laisyhteiskunnan sijaan erilaisiin institutionaalisiin konteksteihin (ks. luvut 5.2 ja 5.4). 

https://www.keepandshare.com/doc12/242524/170306-flyer-layout-finnish-pdf-38k?da=y
https://www.keepandshare.com/doc12/242524/170306-flyer-layout-finnish-pdf-38k?da=y
https://www.keepandshare.com/doc12/242525/170306-flyer-layout-english-pdf-38k?da=y
https://www.keepandshare.com/doc12/242525/170306-flyer-layout-english-pdf-38k?da=y
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tietyllä tapaa, mutta esitteiden tuominen saataville ja myös tämän sanallinen 

eksplikointi kuitenkin epäsuorasti ohjaa vastaanottajia katsomaan, lataamaan 

ja käyttämään esitteitä.  

Esitteet on hyperlinkkien jälkeen lisätty blogitekstiin myös kuvatiedos-

toina. Näyttökuvassa 5 näkyy blogitekstin tekstiosio sekä ensimmäinen kuva-

tiedosto, joka kattaa suomenkielisen esitteen ensimmäisen osan. Muut kuva-

tiedostot sijoittuvat allekkain ensimmäisen kuvatiedoston jälkeen.25 

 

 

Näyttökuva 5 Demonstration Flyers -blogiteksti. (HUKE2/07032017) 

Vaikka värikontrasti ei ole suuri, näyttökuvassa 5 kuvatiedostona ladatun esit-

teen ääriviivat ovat erotettavissa blogitaustasta; esite erottuu visuaalisesti eril-

lisenä elementtinä muusta blogitekstistä. Esimerkin kaltaista kokonaisen 

tekstin julkaisemista ”emotekstin” lomassa voi analysoida genren upottami-

sena (genre embedding, Bhatia 1997). Genren upottaminen eroaa muusta 

genrejen sekoittumisesta laajuutensa ja erottuvuutensa puolesta: kyse on ta-

pauksista, joissa tekstin sisään tuodaan selkeästi erottuvana ja tunnistetta-

vana elementtinä jotain toista genreä toteuttava teksti (Bhatia 1997: 191–192; 

Solin 2006: 92). Esite erottuu muusta tekstistä paitsi visuaalisesti, myös funk-

tionsa ja kielellisten valintojensa puolesta. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin 

                                                 
25 Yhteensä kuvatiedostoja on neljä, joista kaksi kuuluu esitteen suomenkieliseen versioon ja kaksi 

englanninkieliseen versioon. 
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näyttökuvassa 5 näkyvää suomenkielisen esitteen ensimmäistä sivua, joka nä-

kyy kokonaisuudessaan kuvassa 1:  

 

 

Kuva 1 Esite. (HUKE2/07032017, kuvaan lisätty musta reunus) 

Kuvan 1 esitteellä mobilisoidaan ihmisiä mukaan tukemaan mielenosoituksen 

toimintaa. Tekstiin rakennetaan suostuttelevuutta direktiivisillä ilmauksilla 

(tule mukaan, ota yhteyttä, vieraile...). Esitteellä mobilisoidaan ihmisiä osal-

listumaan myös verkossa: vastaanottajia kehotetaan seuraamaan mielenosoi-

tuksen järjestäjää Facebookissa ja Twitterissä sekä lukemaan lisää Oikeus elää 

-verkoston blogista (jossa esite siis on julkaistu), minkä lisäksi esitteessä mai-

nitaan verkoston toimintaan kytkeytyvät, erityisesti sosiaalisen median keino-

valikoimaan kuuluvat aihetunnisteet (hashtag). 

Suostuttelevan funktion ohella esite myös välittää tietoa Rautatientorin 

mielenosoituksen tarkoituksesta ja vaatimuksista. Kuvan 1 mielenosoitukseen 

kytkeytyvässä esitteessä suhde tietoon muodostuu kuitenkin hyvin erilaiseksi 

verrattuna esimerkiksi journalismiin, jossa tiedontuotantoa ja -välitystä oh-

jaavat uutiskriteerit sekä journalistinen ammattikulttuuri. Suostuttelevassa 

kielenkäytössä tietojen kertominen usein palvelee tekstin pääasiallista tavoi-

tetta saada vastaanottaja toimimaan halutulla tavalla (Connor, Anthony, Glad-

kov & Upton 2007: 123). Informaatiolla onkin esitteessä välineellinen rooli in-

nostaa vastaanottajia mukaan toimintaan. Esitteessä on lisäksi markkinoivia 

piirteitä, kuten iskulauseiden käyttö (Vaadimme oikeutta elää!) ja imperatii-

villa toteutetut suorat toimintakehotukset (ks. Parviainen 2015: 110–112; Pel-

tonen 2008: 51–52).  

Esite ei tietyssä mielessä ole ”luontaisessa” ympäristössään blogissa tai 

muutoinkaan digitaalisessa ympäristössä; esite implikoi verkon ulkopuolisen 
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kontekstin, jossa teksti on olemassa materiaalisena artefaktina, jota moniste-

taan ja jaetaan kädestä käteen. Tähän kontekstiin viitataan toisessa humani-

taarisen kehyksen tekstissä, jossa annetaan ohjeita eri tavoista, miten mielen-

osoitusta voi tukea. Esimerkistä 5.2 on lihavoitu esitteeseen viittaavat kohdat: 

 

(5.2) NÄIN VOIT TUKEA OIKEUS ELÄÄ -MIELENILMAISUA [otsikko] 

 

Tässä on lista niistä tavoista, joilla voit tukea turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta.  

 

Lista on turvapaikanhakijoiden tekemä. 

 

1. Läsnäolo: fyysistä läsnäoloa kaivataan sekä päivisin että öisin, mutta erityisesti öisin  

 

2. Infolappujen jakaminen: tarvitaan jatkuvasti 2-3 suomalaista, jotka voivat 

jakaa infolappuja ohikulkijoille. Apua tarvitaan erityisesti aamuisin, kun ihmiset 

ovat matkalla töihin.  

 

3. Infolappujen printtaaminen: jos sinulla on printteri tai printterin käyttöoi-

keus, voit printata infolappuja eli flaijereita – –  

(HUKE3/27032017) 

 

Jo yksin esitteen tuottaminen sekä julkaisu ja jakelu blogissa ovat kansalais-

aktivismin käytäntöjä, jotka kytkeytyvät vahvasti Rautatientorin mielenosoi-

tukseen. Tämän lisäksi lukijoita mobilisoidaan osallistumaan esitteiden jaka-

miseen: esimerkissä 5.2 mahdollisina mielenilmauksen tukimuotoina maini-

taan infolappujen jakaminen ja printtaaminen.26 Nimityksenä infolappu ko-

rostaa tekstin tiedonvälityksellistä funktiota. Myös tekstien jakelussa on kyse 

nimenomaan kansalaisaktivismin käytännöstä: tieto kulkee kädestä käteen, 

ohikulkijoille, ihmisille matkalla töihin. Tämä korostaa esitteen materiaalista 

olemusta ja suuntautumista käytäntöön: esite on tarkoitettu käytettäväksi – 

monistettavaksi, ojennettavaksi, mukaan otettavaksi. Tältä osin esite vertau-

tuu mielenosoituksessa käytettäviin kyltteihin, joita esiintyy humanitaarisessa 

kehyksessä teksteihin lisättyinä kuvatiedostoina sekä valokuvissa, jotka on 

otettu Oikeus elää -mielenosoituksesta (ks. luku 5.1.2). Mielenosoituksessa 

käytettyjä esitteitä, kylttejä ja vastaavia multimodaalisia tekstejä yhdistää se, 

ettei niille ole olemassa kiinteää tai pysyväluontoista paikkaa: artefaktit on tar-

koitettu liikuteltaviksi ja kannettaviksi, käsissä pidettäviksi ja heiluteltaviksi, 

ja ne kytkeytyvät siten olennaisella tavalla mielenosoituksen fyysiseen toimin-

taan (Kasanga 2014: 19, 22–23).  

Kiinteästi mielenosoitukseen kytkeytyvä humanitaarisen kehyksen käy-

täntö on myös varainkeruu, joka on erilaisille voittoa tavoittelemattomille 

                                                 
26 Oletettavaa on, että infolapulla viitataan aiemmin blogissa julkaistuun esitteeseen, sillä esimer-

kissä 5.2 infolappuja nimitetään synonyymisesti myös flaijereiksi. Tästä syntyy eksplisiittinen yhteys 

Demonstration Flyers -otsikoituun tekstiin, jonka yhteydessä esite on julkaistu. 
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kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille liikkeille keskeinen toiminnan ra-

hoittamisen keino. Potentiaalisille lahjoittajille lähetetyt varainkeruukirjeet ja 

funktioltaan samankaltaiset tekstit ovat ytimeltään suostuttelevia tekstejä: 

niiden tavoitteena on saada vastaanottajassa aikaan tekstin tuottajan näkökul-

masta suotuinen reaktio, rahan lahjoittaminen (Biber ym. 2007: 43–44; Con-

nor ym. 2007: 129). Vaikka kyse on ei-kaupallisesta toiminnasta, teksteillä on 

markkinoiva funktio, ja ne vertautuvat siten mainoksiin ja muuhun markki-

nointimateriaaliin. Tuotteen tai palvelun sijaan vastaanottajille kaupataan 

tiettyä asiaa ja aatetta, jonka hyväksi lahjoitettuja varoja käytetään. (Biber ym. 

2007: 44, 46; Lipovsky 2015; 2016; Bhatia 1998: 100–102.) Varainkeruuta to-

teutetaan aineiston varainkeruukirjettä muistuttavan tekstin avulla (ks. teks-

tin tarkempi analyysi luvusta 5.1.3). Esimerkin 5.3 tekstissä haetaan blogin lu-

kijoilta vastikkeetonta rahallista tukea ei-kaupalliseen tarkoitukseen, Rauta-

tientorin mielenosoituksen tukemiseen:  

 

(5.3) Tue turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta rahalahjoituksella! 

 

TILINUMERO: FI03 4055 0010 7993 16 

SAAJA: Oikeudet ilman rajoja ry 

VIITENUMERO: 33093 

 

Huom. Käytä viitettä, jotta lahjoitus ohjautuu mielenosoituksen tueksi. 

Lahjoita haluamasi summa. 

 

– – Voit tukea mielenosoitusta lahjoittamalla rahaa Oikeudet ilman rajoja ry:n fasili-

toiman keräyksen kautta. Lahjoitusvaroilla kustannetaan pääosin Helsingin mielenosoi-

tuksen perustarpeita. Rahasta ei anneta henkilökohtaisia käteislahjoituksia. – –  

 

Rahankeräysluvan tiedot 

 

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus 

Myönnetty: 31.03.2017 

Luvan saaja: Oikeudet ilman rajoja ry, Y-tunnus: 2518478-2 

Luvan numero: RA/2017/377 

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 31.3.2017–30.12.2018 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuunottamatta. 

(HUKE6/13052017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Varainkeruu on yksi tapa, jolla humanitaarisessa kehyksessä mobilisoidaan 

verkoston ulkopuolisia ihmisiä osaksi toimintaa. Käytäntö vertautuu kansa-

laisjärjestöjen harjoittamaan varainkeruuseen ja kytkeytyy siten nimenomaan 

kansalaisyhteiskuntaan. Esimerkissä 5.3 ilmaistaan varainkeruun kohteen li-

säksi rahankeräysluvan keskeiset tiedot, joita ei ole valikoitu sattumanvarai-

sesti: tietojen esittäminen motivoituu siitä lailla säädellystä hallinnollisesta 
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prosessista, jota rahankeräysluvan saaminen edellyttää. Tekstin lopussa viita-

taan rahankeräyslupaan, jota on laissa säädetyllä tavalla pitänyt erikseen ha-

kea (Rahankeräyslaki 255/2006): varainkeruun edellytyksenä on rahanke-

räysluvan hakeminen, jonka voi mieltää omaksi käytännökseen.27 

Osa humanitaarisen kehyksen teksteistä kytkeytyy siis kiinteästi Rauta-

tientorin mielenosoitukseen ja sen tukitoimiin. Mielenosoituksen lisäksi yh-

deksi humanitaarisen kehyksen käytännöksi voi määritellä kampanjoinnin yk-

sittäisten turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Mielenosoitukseen mobilisoin-

nista kampanjointi eroaa siten, että kampanjan päämäärä on selkeästi rajattu 

koskemaan tiettyä turvapaikanhakijan tilannetta, johon vaikuttamiseksi teks-

tissä annetaan ohjeita. Myös aikajänne erottaa kampanjoinnin mielenosoituk-

sesta: kampanjoinnin kohdalla tilanne esitetään akuuttina ja kiireellisenä. 

Seuraavassa esimerkissä 5.4 on kyse yhdestä tällaisesta kampanjatekstistä, 

joka käsittelee palautusuhan alla olevaa turvapaikanhakijan tilannetta:  

 

(5.4) FORCED DEPORTATIONS ALERT [päivämäärä] to Baghdad on Turkish Airlines 

[otsikko] 

 

[kuva turvapaikanhakijasta] 

 

HELP ME! 

 – –  

 

[Nimi] has been informed by the immigration police that he will be deported on 

[päivämäärä], but since the police don’t treat the deportees as human beings but rather 

view them as numbers, the deportees are not always informed even when major changes 

occur. – – 

 

If you fly @TurkishAirlines to Istanbul, make sure that it is not a flight deporting people 

to persecution and death. Let your flight attendant know that you are not okay with 

the forced deportation of an asylum seeker on the flight. You can also tweet the airline 

and ask why Turkish Airlines assists in human rights violations. – – 

(HUKE8/30052017) 

 

                                                 
27 Luvan saajaksi on merkitty Oikeudet ilman rajoja ry, joka on siirtolaisten oikeuksia ajavan Vapaa 

liikkuvuus -verkoston tueksi vuonna 2010 perustettu yhdistys (Vapaa liikkuvuus 2020). Rahankeräys-

lupaa ei siten ole haettu suoraan Oikeus elää -verkostolle, vaan lahjoitusvarat kanavoidaan toisen rekis-

teröidyn yhdistyksen kautta. Valinta lienee pakon sanelema, sillä Oikeus elää -verkostolla ei ole statusta, 

joka mahdollistaisi rahankeräysluvan saamisen: rahankeräyslupa voidaan lain mukaan myöntää rekis-

teröidylle yhteisölle tai säätiölle (Rahankeräyslaki 2006/255 § 7). Tätä taustaa vasten ymmärrettäväksi 

tulee esimerkin 5.3 tekstikohta, jossa lahjoittajia kehotetaan käyttämään viitenumeroa, jotta lahjoitus 

suuntautuisi Rautatientorin mielenilmauksen tukemiseen (eikä yleisesti Vapaa liikkuvuus -verkoston 

toiminnan tukemiseen). 
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Esimerkin 5.4 kampanjatekstin keskiössä on yksittäinen Suomesta turvapaik-

kaa hakenut henkilö, jota uhkaa pakkopalautus lähtömaahansa. Tekstin ta-

voite on mobilisoida ihmisiä vaikuttamaan tilanteeseen: lukijoille annetaan 

tekstin lopussa direktiivisin ilmauksin ohjeita paitsi kyseisen turvapaikanha-

kijan auttamiseksi myös laajemmin pakkopalautusten estämiseksi. Suostutte-

levuutta rakentaa myös tapa, jolla turvapaikanhakijan tilannetta ja palautus-

lentoja yleensä tekstissä kuvataan: tekstin otsikossa pakkopalautuksista ’häly-

tetään’ tai ’varoitetaan’ (FORCED DEPORTATIONS ALERT), ja leipäteks-

tissä turvapaikanhakijoiden palautuslennot yhdistetään vainoon ja kuolemaan 

sekä ihmisoikeusrikkomuksiin. Tämäntyypisissä aineiston kampanjateks-

teissä korostuu markkinoivuus: teksteissä hyödynnetään näyttäviä visuaalisia 

elementtejä, iskulauseita sekä vastaanottajille suunnattuja toimintakehotuk-

sia. Samanaikaisesti kyse on mielipidevaikuttamisesta: kampanjoinnin onnis-

tumiseksi ihmiset on saatava uskomaan, että asian puolesta toimiminen on 

tärkeää (Lipovsky 2015). Kantaaottavat, ohjeistavat ja tunteisiin vetoavat teks-

tit taivuttelevat blogin lukijoita verkoston kannalle ja mobilisoivat näitä mu-

kaan verkoston toimintaan.  

Humanitaarisen kehyksen käytäntöjä yhdistääkin se, että onnistuakseen 

ne edellyttävät joukkovoimaa ja kansalaisten kollektiivista osallistumista. 

Kansalaisten mobilisoinnissa suuressa roolissa ovat teksteissä tehdyt visuaa-

liset valinnat, joita käsittelen seuraavaksi.  

 VETOAVAA VISUAALISUUTTA JA VASTARINNAN ESTETIIKKAA 

 

Humanitaarisen kehyksen teksteissä käytetyt valokuvat ja kuvatiedostot am-

mentavat erityisesti kampanja- ja mainoskuvien konventioista: kuvilla otetaan 

kantaa, herätetään lukijan huomio ja tavoitellaan suotuisia (tunne)reaktioita. 

Kehyksen kuville erityistä on muun muassa näkyvä kuvankäsittely, kuvan ja 

tekstin yhdistäminen sekä voimakkaat kontrastit, joita rakennetaan värien 

käytöllä sekä sommittelulla. Kehyksessä käytetyt kuvat voi luokitella neljään 

kategoriaan: 1) kampanjateksteissä käytetyt, yksittäisiä turvapaikanhakijoita 

kuvaavat ja voimakkaasti kuvakäsitellyt valokuvat, joissa yhdistetään kuvaa ja 

tekstiä (4 kpl), 2) Rautatientorin mielenosoitusta sekä sen osallistujia, ympä-

ristöä ja yksityiskohtia kuvaavat valokuvat (4 kpl), 3) kuvituskuvan tyyppiset 

valokuvat, joiden sisältö (kukkakimppu, kynttilä) ei ole suoraan yhdistettä-

vissä ympäröivän tekstin tapahtumiin vaan saa mahdollisen symbolisen tul-

kinnan (3 kpl) sekä 4) kuvatiedostoina julkaistut, vahvasti Rautatientorin mie-

lenosoitukseen kytkeytyvät esitteet ja kyltit (3 kuvatiedostoa). Kahdessa ke-

hyksen tekstissä ei ole käytetty kuvia.28  

                                                 
28 Näistä teksteistä toisessa on ollut upotettu video, joka tosin ei ole enää tutkimuksen teon aikana 

ollut katsottavissa.  
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Esimerkki 5.5 kuuluu ensimmäiseen kategoriaan (ks. tekstin analyysi luvusta 

5.4.3): kyse on yksittäisen turvapaikanhakijan edessä häämöttävää pakkopa-

lautusta käsittelevästä kampanjatekstistä, jonka osana on julkaistu turvapai-

kanhakijasta voimakkaasti muokattu valokuva.  

 

(5.5) PAKKOKÄÄNNYTYS [päivämäärä]: Tämäkään ihminen ei ole tarpeeksi hyvä Suo-

melle? [otsikko] 

 

 

 

AUTA MINUA! – – 

(HUKE7/30052017, kuvasta poistettu nimi ja sumennettu kasvot) 

 

Esimerkin 5.5 kuva ei ole yksinomaan valokuva, vaan multimodaalinen ele-

mentti, jossa merkitys syntyy tekstin ja kuvan yhteistyönä (Kress & van 
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Leeuwen 2006: 177). Esimerkin kuvaa on ilmeisellä tavalla muokattu: musta-

valkoisen valokuvan päälle on lisätty tekstiä, jonka kirkkaanpunainen väri 

muodostaa suuren kontrastin valokuvan monotonisen värimaailman kanssa. 

Kirkkaaseen punaiseen väriin liittyy usein vaaran tai hädän konnotaatio, ja 

sitä käytetään yleisesti huomiovärinä esimerkiksi liikennemerkeissä. Tekstin 

voimakas punainen yhdistettynä kuvan vaaleisiin sävyihin voi herättää miel-

leyhtymän myös Punaisen Ristin tunnukseen. Värin ohella huomiota esimer-

kin 5.5 kuvassa herättävät myös suuri kirjasinkoko ja versaalien käyttö. Teksti 

myös vie huomattavan suuren osan kuvan alasta, noin puolet koko kuvan kor-

keudesta. Esimerkiksi uutiskuvaa enemmän esimerkki muistuttaakin mainos- 

ja kampanjakuvia, joissa tavoitellaan tehokasta ja vaikuttavaa visuaalista il-

mettä. Erityisesti kuva yhdistyy humanitaaristen järjestöjen markkinointiin. 

Promotionaaliseen diskurssiin kuvan kytkee myös tekstielementtien sisältö: 

lyhyet, imperatiivimuotoiset direktiivi-ilmaukset ovat tyypillinen markkinoin-

nissa ja mainonnassa käytetty keino suostutella vastaanottajaa (Peltonen 

2008: 51–52).  

Esimerkin 5.5 kuvan henkilö on kuvattu ikään kuin tyhjiössä, vailla tunnis-

tettavia ja yksilöitävissä olevia puitteita, jotka auttaisivat yhdistämään henki-

lön tiettyyn aikaan ja paikkaan. Kuva on dekontekstualisoitu (Kress & van 

Leeuwen 2006: 161; Ledin & Machin 2018: 51–53): kuva ei kytkeydy mihin-

kään tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan eikä sen sisältö paljasta mitään 

siitä, milloin, missä tai miksi kuva on otettu tai kuka kuvaaja on. Tämäntyyp-

pinen kontekstittomuus on yleistä myös humanitaaristen järjestöjen markki-

noinnissa (Vestergaard 2013: 459–460). Valinnan voi nähdä korostavan ku-

vassa representoidun henkilön geneerisyyttä: henkilö kuvataan pikemminkin 

tyypillisenä esimerkkinä kuin ainutlaatuisena yksilönä (Kress & van Leeuwen 

2006: 161). Samanaikaisesti valinta käyttää kuvassa henkilön etunimeä koros-

taa yksilöllisyyttä. Tapa viitata etunimellä potentiaaliseen avunsaajaan on 

myös varainkeruukirjeissä käytetty keino (Lipovsky 2016: 11–12). Ylipäänsä 

huomionarvoista kuvan sisällössä on, että kuvassa on vain yksi osallistuja. Täl-

lainen tapa kuvata turvapaikanhakijaa asettuu kontrastiin suhteessa tyypilli-

seen vuoden 2015 nk. pakolaiskriisin mediakuvastoon, jossa usein korostuu 

ihmisten paljous (Kotilainen 2021: 107; Chouliaraki & Stolic 2017: 1167–1168). 

Koska dekontekstualisoitu kuva ei kiinnity konkreettiseen aikaan, paikkaan tai 

tilanteeseen, henkilö voidaan samanaikaisesti esittää esimerkkinä laajem-

masta joukosta: kuvassa näkyvä turvapaikanhakija on yksilö, joka kuitenkin 

edustaa laajempaa ryhmää eli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmi-

siä, jotka eivät halua tai voi palata lähtömaahansa.  

Esimerkin 5.5 kuvan funktion määrittelyssä keskeiseksi kysymykseksi nou-

see se, millaista suhdetta kuva rakentaa katsojaan. Vuorovaikutussuhteen nä-

kökulmasta merkityksellinen on erityisesti katseen suunta. Kun kuvan henki-

lön katse suuntautuu kuvasta ulospäin kohti kuvan katsojaa, kyse on suoraan 

puhutteluun vertautuvasta visuaalisesta esitysmuodosta, jossa luodaan yhteys 

kuvan henkilön ja katsojan välille. Samanaikaisesti kuva esittää katsojalle vaa-

timuksen (demand). Siihen, miten vaatimuksen luonne tulkitaan, vaikuttaa 
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esimerkiksi kasvojen muu ilmaisu: hymy kutsuu toisenlaiseen vuorovaikutuk-

seen kuin ylimielinen ilme. (Kress & van Leeuwen 2006: 116–118; Immonen 

2014: 49–50.) Kuva 2 esittää turvapaikanhakijan katseen suunnan: 

 

Kuva 2 Katseen suunta. (HUKE7/30052017, kuvaa sumennettu) 

Kuvan 2 tapauksessa kuvan turvapaikanhakijan katse on suuntautunut suo-

raan katsojaan päin: kuva on vaatimus, joka kutsuu katsojaa aktiivisesti osal-

listumaan kuvaan, muodostamaan suhteen kuvatun henkilön kanssa. Se, mitä 

kuva katsojalta ”vaatii”, ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa yksinomaan kuvan 

perusteella. Merkitykset rakentuvat kuvan ja tekstin yhteistyönä: esimerkin 

5.5 kuvaan lisätyissä tekstielementeissä vedotaan direktiivillä lukijaan turva-

paikanhakijan pelastamiseksi, ja vaikutelma katsekontaktista voimistaa tätä 

pyyntöä. Voikin ajatella, että vaatimus-kuvat ovat visuaalinen keino ilmaista 

direktiivisyyttä.  

Toinen kuvan vuorovaikutukseen liittyvä ilmiö on sosiaalinen etäisyys, jota 

säädellään kuvakoolla (Kress & van Leeuwen 2006: 124–128). Kuvakoko ker-

too kuvan rajauksesta: kuvan henkilö voidaan kuvata esimerkiksi kokonaisuu-

dessaan (kokokuva) tai vain kasvoista (lähikuva). Esimerkin 5.5 kuva on lä-

himpänä puolilähikuvaa: kuva on rajattu hieman rintakehän alapuolelta, ja 

kuvan keskiössä on henkilö – ympäristöä ei juuri näy (ks. Juntunen 1997: 167). 

Kuvan henkilö on siis kuvattu suhteellisen läheltä, minkä seurauksena sosiaa-

linen etäisyys katsojaan muodostuu vähäiseksi. Läheisyyden vaikutelmaa luo 

myös kuvan horisontaalinen kulma (ks. Kress & van Leeuwen 2006: 136; Le-

din & Machin 2018: 60). Turvapaikanhakija on kuvattu kutakuinkin suoraan 

edestä: kasvot ovat kääntyneet aavistuksen verran vasemmalle, ja vartalo 

suuntautuu kohtisuoraan kohti katsojaa. Huomionarvoista kuvassa on myös 

sen vertikaalinen kulma, jonka Kress ja van Leeuwen (2006: 140) yhdistävät 

valtasuhteiden konstruointiin. Turvapaikanhakija on kuvattu silmien tasalta: 

katsoja ei tarkastele henkilöä ala- tai yläviistosta, mikä rakentaa vaikutelmaa 

tasavertaisuudesta. 

Edellä analysoitu tapa kuvata apua tarvitseva turvapaikanhakija palvelee 

yksittäisen turvapaikanhakijan puolesta vetoavien kampanjatekstien funk-

tiota: kuvan katsojaan konstruoitu aktiivinen vuorovaikutussuhde tasavertai-

sena ja läheisenä kuvatun turvapaikanhakijan kanssa kannustaa tekstin luki-

jaa tarttumaan toimeen. 

Humanitaarisen kehyksen kuvissa kuvataan myös muita kuin yksittäisiä 

turvapaikanhakijoita. Esimerkin 5.5 kuvan kanssa mielenkiintoiseen kontras-

tiin asettuu seuraava esimerkki 5.6, joka kuvaa mielenosoittajia Rautatiento-

rilla: 
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(5.6) Turvapaikanhakijat heitteillä – kuka vastaa? [otsikko] 

 

 

Olemme huolissamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja terveydentilasta.  

– – 

(HUKE13/13062017, kuvasta sumennettu kasvot) 

 

Esimerkin 5.6 kuvan osallistujien henkilöllisyydestä tai taustasta ei kuvan 

kautta saa suoraa tietoa, eikä henkilöitä identifioida myöskään tekstissä. Kyse 

ei kuitenkaan ole edellisen esimerkin 5.5 tapaisesta dekontekstualisoidusta 

kuvasta, sillä kuvan ympäristö on tunnistettava ja kytkee kuvan konkreetti-

seen paikkaan, Helsingin Rautatientorille. Myös kuvan ottamisen todennäköi-

sestä ajankohdasta saadaan kuvan kautta tietoa: puussa olevat hennonvihreät 

lehdet auttavat ajoittamaan kuvan loppukevääseen tai alkukesään. Näin kuvan 

sisältö rakentaa katsojalle kontekstia, joka auttaa tulkitsemaan kuvaa. Tältä 

osin kuva muistuttaa journalistisen kehyksen valokuvia, jotka ovat usein pai-

kannettavissa tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen (ks. luku 5.2.3). Toisin kuin 

journalistisessa kehyksessä tyypillisesti, esimerkin 5.6 kuva ei kuitenkaan vai-

kuta liittyvän kiinteästi tekstin sisältöön: kuva ei dokumentoi tekstin tapahtu-

mia. Vaikka osa humanitaarisessa kehyksessä julkaistuista valokuvista ei si-

sältönsä puolesta mainittavasti eroa journalistisen kehyksen valokuvista, ku-

vat saavat eri kehyksissä erilaisia funktioita. Esimerkin 5.6 kuva on julkaistu 

osana kantaaottavaa tekstiä, ja kuvan ihmisjoukko kantaaottavine kyltteineen 

ja rivimuodostelmineen ilmaisee vastarintaa visuaalisesti. 

Huomionarvoista esimerkin 5.6 kuvassa on, miten erilaiseksi verrattuna 

edellisen esimerkin 5.5 kuvaan vuorovaikutus katsojan kanssa muotoutuu. 

Kuvan henkilöt ovat katsojaan nähden viistossa kulmassa, mitä Kress ja van 
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Leeuwen (2006: 135–136) pitävät valintana, joka esittää osallistujat ”vie-

raina”, erillisenä katsojan maailmasta. Tämä on harvinaista koko aineiston va-

lokuvissa. Myöskään katsekontakti ei kutsu vuorovaikutukseen kuvan osallis-

tujien kanssa, joten kuvan voi määritellä tarjonnaksi (offer, Kress & van 

Leeuwen 2006: 119–120; ks. myös Immonen 2014: 49–50). Läheisyyttä sää-

dellään myös kuvakoolla (Kress & van Leeuwen 2006: 124–128): kokokuva 

esittää kuvan osallistujat kokonaisuudessaan, mikä pitää katsojat etäällä. Ku-

vaa ei voi tässä mielessä pitää katsojaa vuorovaikutukseen tai empatiaan kut-

suvana ja osallistavana.  

Edellä kuvatuilla valinnoilla rakennetaan kuitenkin muutakin kuin kuvan 

ja katsojan välistä vuorovaikutusta. Valinta kuvata henkilöitä viistossa kul-

massa mahdollistaa sen, että kuvaan mahtuu mahdollisimman moni henkilö. 

Esimerkin 5.6 kuva rinnastuukin mielenkiintoisella tavalla sellaiseen vuoden 

2015 nk. pakolaiskriisiä merkityksellistäviin valokuviin, jossa kuvataan suuria 

ihmisjoukkoja yksittäisten henkilöiden yksilöllisyyden kustannuksella (ks. 

esim. Kotilainen 2021: 102–103, 105–108). Myös esimerkin 5.6 kuvassa ko-

rostetaan ihmisten paljoutta: yksikään osallistuja ei nouse ilmeisellä tavalla 

kuvan päähenkilöksi, ja erilaiset kyltit ja banderollit sekä suunnitellun oloinen 

riviasetelma ohjaavat tulkitsemaan kuvan osallistujia yhtenä ryhmänä. Vaiku-

telma ei kuitenkaan ole dehumanisoiva. Kuvan henkilöt kuvataan toimijoina, 

ottamassa kantaa julkisella paikalla. Valinta mahduttaa kuvaan mahdollisim-

man moni ihminen legitimoi mielenosoituksen tavoitteita implikoimalla, että 

niiden takana on suuri joukko. Samanaikaisesti kuvan voi tulkita voimautta-

van katselijoitaan uskomaan, että asioihin on mahdollista vaikuttaa; samaan 

tapaan toimivat humanitaaristen järjestöjen mainoksissa käytetyt valokuvat 

järjestöjen edustajista tekemässä konkreettisia asioita (Vestergaard 2013: 

448). Esimerkin 5.6 kuva saakin eräänlaisen visuaalisen voimannäytteen mer-

kityksen.  

Esimerkissä 5.6 kuvan osallistujat pitelevät käsissään kylttejä ja banderol-

leja, jotka mahdollistavat sen, että mielenosoittajien ääni kuuluu myös kuvan 

välityksellä. Tällaiset liikuteltavat, multimodaaliset artefaktit rakentavat Rau-

tatientorille aktivistista kielimaisemaa, jossa mielenosoittajat valjastavat jul-

kisen tilan yhteiskunnallisen muutoksen ajamiseen (Henricson 2020: 96). 

Näillä mielenosoituksen keskeisillä genreillä on sekä yhteisöllinen että viestin-

nällinen funktio: paitsi että kyltit, banderollit ja esitteet rakentavat ja ilmaise-

vat mielenosoituksen osallistujien kollektiivista identiteettiä, niihin kirjoitetut 

iskulauseet ja kannanotot viestivät mielenosoituksen tavoitteista myös ohikul-

kijoille ja myöhemmin tilanteesta valokuvia katseleville henkilöille. Esimerkin 

5.6 kuvassa etualalla näkyvä kyltti on julkaistu kuvatiedostona myös useam-

massa Oikeus elää -blogin tekstissä. Analysoin seuraavaksi yhtä tällaista esi-

merkkiä. Esimerkki 5.7 on peräisin tekstistä, jonka osana on julkaistu pakko-

palautetun turvapaikanhakijan kirjoittamaksi kerrottu avoin kirje. Keskityn 

tässä analysoimaan esimerkin 5.7 kuvaa, ja esimerkin tekstiä käsittelen tar-

kemmin luvussa 5.1.3. 
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(5.7) Kabuliin perheensä kanssa [päivämäärä] pakkopalautettu [ikä] [nimi] kirjoittaa 

avoimen kirjeen Suomen hallitukselle, Migrille, suomalaiselle medialle ja kaikille Suoma-

laisille. – –  

 

[kirje] 

 

The Afghani family was deported from Helsinki airport on [päivämäärä]. Hundreds of 

Finns and asylum seekers gathered to protest the deportation. – – 

(HUKE5/23042017, kuvaan lisätty musta reunus) 

 

Esimerkin 5.7 suorakaiteen muotoisesta kuvasta on hahmotettavissa kaksi 

lohkoa: valkoisen taustan rajaamassa yläosassa tekstin väri on punainen, pu-

naisessa alaosassa teksti on kirjoitettu valkoisella. Värimaailmaltaan kuva 

muistuttaa edellä analysoitua kuvaa turvapaikanhakijasta (esimerkki 5.5). Ku-

via yhdistää myös avoin kantaaottavuus, mikä ilmenee erityisesti direktiivien 

käytössä. Kuvan 5.7 iskulausemainen teksti STOP DEPORTATIONS ja tästä 

muodostettu aihetunniste ovat tulkittavissa yleiseksi päättäjille ja viranomai-

sille osoitetuksi vaateeksi, minkä lisäksi se viittaa Oikeus elää -verkoston toi-

seen nimitykseen. Kuva on sekä värimaailmaltaan että tekstiltään hyvin pel-

kistetty. Viestiä tehostaa tapa, jolla kuvassa hyödynnetään tyhjää tilaa: tekstiä 

on vain vähän ja se on aseteltu ilmavasti. Suuren kontrastin muodostamalla 

väriyhdistelmällä sekä tekstin ja tyhjän tilan välisellä asettelulla tehostetaan 

kuvan erottuvuutta (Kress & van Leeuwen 2006: 201–203). Tätä tukevat myös 

typografiset valinnat. Tekstissä on hyödynnetty versaaleja, ja yläosan tekstissä 

ensimmäinen sana STOP on kirjoitettu suuremmalla kirjasinkoolla. Tämä he-
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rättää mielleyhtymän pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkkiin. Liikenne-

merkin tapaan kuvan funktiona on herättää katsojan huomio ja ottaa lisäksi 

kantaa.  

Esimerkin 5.7 kuvan tekstin olisi voinut kirjoittaa myös blogin tekstikent-

tään, mutta tämän sijaan viestintäkeinoksi on valittu multimodaalinen esitys, 

jossa visuaalinen ilme on keskeinen merkityksiä rakentava elementti. Kuvan 

muoto, väritys ja iskulausemainen teksti yhdistyvät kuitenkin erityisesti tiet-

tyyn offline-kontekstiin: mielenosoituksiin ja niissä käytettäviin kyltteihin. 

Mielenosoituksessa näillä teksteillä on keskeinen rooli välittää mielenosoitta-

jien keskeinen sanoma ja levittää sitä eteenpäin (Kasanga 2014: 22–23). Näin 

esimerkin 5.7 kuvan valintoja selittää myös tämä mielenosoitukseen kiinteästi 

kytkeytyvä käyttötapa, jota huomiota herättävä visuaalinen ilme sekä pelkis-

tetty sanoma palvelevat (ks. myös luku 5.1.1). Valinnat ovat yhteydessä siihen 

sosiaaliseen toimintaan, jota kuvalla toteutetaan; hyvin erilaiseen kuvalliseen 

ilmaisuun olisi päädytty, jos tavoitteena olisi esimerkiksi argumentoida tai tar-

jota tietoa päätöksenteon tueksi.  

Humanitaariselle kehykselle ominainen kuvallisuus kutsuu vastaanottajia 

tekstin aktiiviseksi osapuoleksi: tuntemaan, toimimaan ja vaikuttamaan. Sa-

maa tavoitellaan myös tekstien rakenteella, joka on seuraavan alaluvun ana-

lyysin aihe. 

 LUKIJAA OSALLISTAVA RAKENNE 

 

Kaikkia humanitaarisen kehyksen tekstejä yhdistää suostutteleva funktio. 

Tekstit muistuttavat erityisesti ei-valtiollisten ihmisoikeus- ja hyväntekeväi-

syysjärjestöjen harjoittamaa viestintää, jonka pääasiallinen tarkoitus on saada 

vastaanottaja kontribuoimaan asiaan joko taloudellisesti tai muulla tavoin (ks. 

Biber ym. 2007: 43–33; Vestergaard 2013: 447–448; Connor ym. 2007). Suu-

rimmassa osassa humanitaaristen järjestöjen mainoskampanjoita tavoitteena 

on nimenomaan lahjoitusvarojen kerääminen (Vestergaard 2013: 447). Va-

kiintuneiden järjestöjen kampanjateksteistä humanitaarisen kehyksen tekstit 

eroavat siten, että teksteillä tavoitellaan yleensä muunlaista kuin suoraa ra-

hallista tukea. Varainkeruu on vain pienessä roolissa Oikeus elää -blogissa: 

aineistossa on yksi varsinainen varainkeruuteksti, minkä lisäksi rahan lahjoit-

taminen mainitaan yhdessä muussa blogin teksteistä.29  

Humanitaarisen kehyksen tekstejä yhdistää varainkeruukirjeeseen ja mui-

hin kampanjateksteihin ohjaileva ja suostutteleva tehtävä, joka motivoi raken-

netta myös silloin, kun teksti ei ohjaa käytännön avun antamiseen yhtä selke-

ästi kuin varainkeruuteksti. Kehyksen sisällä on kuitenkin niin paljon variaa-

tiota, ettei tekstejä ole mielekästä yrittää kuvata yhden yhteneväisen rakenne-

mallin avulla. Sen sijaan pyrin kolmen esimerkkitekstin rakenteen analyysin 

                                                 
29 On samalla huomattava, että myös perinteisissä varainkeruukirjeissä haetaan usein myös muun-

laista kuin taloudellista tukea (Biber ym. 2007: 48–49). 
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avulla osoittamaan, miten niiden rakenteelliset valinnat ovat yhteydessä teks-

tien suostuttelevaan ja lukijaa osallistavaan funktioon. Ensin tarkastelen 

erään kehyksen tekstin rakenteellisia yhtymäkohtia henkilökohtaiseen selviy-

tymistarinaan (Labov & Waletzky 1967; Labov 2013). Tämän jälkeen analy-

soin, miten kehyksen varainkeruufunktiota toteuttava teksti hyödyntää kan-

salaisjärjestöjen varainkeruukirjeelle ominaista rakennetta (Bhatia 1998; 

2004; Biber ym. 2007). Lopuksi käsittelen yhtä humanitaarisen kehyksen 

kampanjatekstiä, joka muistuttaa ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen markki-

nointia ja jossa hyödynnetään sekä turvapaikanhakijan suulla kerrottua tun-

teisiin vetoavaa tarinaa että käytännön toimintaan ohjeistavia ilmauksia.  

Analysoin aluksi turvapaikanhakijan kirjoittamaksi kerrotun kirjeen kerto-

musta. Humanitaarisen kehyksen teksteissä esiintyy turvapaikanhakijoiden 

kertomiksi esitettyjä henkilökohtaisia tarinoita, joita voi pitää tekstien raken-

teellisena elementtinä. Tämäntyyppinen narratiivisuus on nimenomaan hu-

manitaariselle kehykselle ominainen kielenkäytön tapa: muissa kehyksissä ei 

esiinny vastaavia pitkähköjä, yksikön ensimmäisessä persoonassa kerrottuja 

henkilökohtaisia tarinoita, joissa äänessä on turvapaikanhakija itse. Tari-

noissa on yhtymäkohtia Labovin tunnetuksi tekemään kertomuksen raken-

netta koskevan malliin, joka pohjautuu suullisiin henkiinjäämistarinoihin (La-

bov & Waletzky 1967; Labov 2013). Olennainen ero ja nimenomaan aineiston 

turvapaikanhakijoiden kertomuksille tunnusomainen piirre on, että tyydyt-

tävä loppuratkaisu, resoluutio, puuttuu.  

Analysoitavaan tekstiin on merkitty hakasulkeisiin Labovin kertomuksen 

rakennemallia vastaavat jaksot. Olennainen osa kertomusta on evaluointi, 

joka esiintyy usein upotettuna muihin jaksoihin (Labov 2013: 30; Labov & Wa-

letzky 1967: 33–35, 37–38). Labovin rakenteellinen analyysi keskittyy lauseta-

soon, mutta evaluoinnin näkökulmasta myös yksittäiset sanat ja fraasit ovat 

usein merkityksellisiä (Labov & Waletzky 1967: 13). Muihin jaksoihin upotetut 

evaluointijaksot on selvyyden vuoksi kursivoitu esimerkeistä.30 Varsinaisiksi 

evaluointijaksoiksi on hakasulkeisiin merkitty ainoastaan jaksot, joiden voi 

tulkita toimivan yksinomaan evaluointitarkoituksessa.31 

 

(5.8a) 23. April 2017 

 

To the Finnish government, Migri, Finnish media and all the Finnish people  

Urgent appeal from a deported family in [kaupunki] Afghanistan  

 

                                                 
30 Käsittelen humanitaarisen kehyksen tekstien erilaisia evaluoivia aineksia tarkemmin interperso-

naalisiin valintoihin keskittyvässä luvussa 5.1.4. 

31 Raja evaluoinnin ja muiden jaksojen välillä on kuitenkin usein häilyvä, ja evaluointia on vaikeaa 

erottaa yksinomaan rakenteen perusteella (Johnstone 2016: 555). 
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[ORIENTAATIO ] I am [nimi], a [ikä] old girl from Afganistan. [ORIENTAATIO & TIIVISTELMÄ 

] My family - [luettelo perheenjäsenistä] - were forcefully deported from Finland to Af-

ghanistan. [ORIENTAATIO ] We are now in [kaupungissa], hiding, scared, waiting for 

death and sexual abuse. 

(HUKE5/23042017) 

 

Kirje alkaa päiväyksellä sekä kirjeen vastaanottajajoukon nimeämisellä, mitä 

seuraa otsikonomainen, kirjeen aiheen tiivistävä lauseke. Tämän jälkeen alkaa 

varsinainen kertomus, jota turvapaikanhakija kertoo ensimmäisessä persoo-

nassa. Kertomuksen ensimmäisen kappaleen voi määritellä kokonaisuudes-

saan orientaatioksi, jonka tehtävänä on tarjota tietoa kertomuksen keskeisistä 

puitteista (Labov 2013: 27). Esimerkissä 5.8a esitellään kertomuksen henkilöt 

(kirjeen kertoja ja tämän perhe) sekä paikat, joihin kertomus sijoittuu (Suomi 

sekä lähtömaa, jonne perhe on palautettu). Orientaatio koostuu pääosin Labo-

vin (2013: 33; Labov & Waletzky 1967: 21–22) terminologiaan nojaten niin 

kutsutuista vapaista lauseista, joiden ajallinen suhde toisiinsa ei ole säädelty 

ja jotka voivat siten esiintyä periaatteessa missä tahansa kohtaa kertomusta 

ilman, että se vaikuttaa tulkintaan tapahtumien järjestyksestä. Orientaation 

sisälle on upotettu tiivistelmä. Tiivistelmä (abstract) kuvaa usein lyhyesti ker-

tomuksen kaikkein kerrottavimman tapahtuman (the most reportable event) 

– tiivistelmän tehtävänä on siten kertoa, mistä kertomuksessa on ytimeltään 

kyse (Labov 2013: 23, 27). Kerrottavin tapahtuma ja samalla tiivistelmä il-

maistaan lauseella My family – – were forcefully deported from Finland to 

Afghanistan. Tämä on se tapahtuma, jolla on suurin vaikutus osallistujien elä-

mään ja johon kertomuksen voi odottaa keskittyvän. Esimerkin 5.8a viimei-

nen virke kertoo, mitä merkitystä tapahtumalla on ja miksi siitä on syytä ker-

toa – kyse on siten evaluoinnista (mts. 30; Labov & Waletzky 1967: 33–35, 37–

38). Kertomus jatkuu kerrottavimpaan tapahtumaan johtavien tapahtumien 

läpikäymisellä: 

 

(5.8b) [KOMPLIKAATIO ] We came from Afghanistan to Europe to find a safe place. 

– – The interview process went wrong from the very beginning. Some of us had translators 

from Iran. They did not understand us, and we did not understand them. In all of our cases 

the interviewers did not understand us, the translation went wrong in many words, and 

the interpreters were not professional. This is why they failed to understand that my family 

will be killed and that they had already killed my [perheenjäsen]. – –  

(HUKE5/23042017) 

 

Esimerkin 5.8b viimeisen virkkeen kahta sivulausetta lukuun ottamatta esi-

merkki kertoo imperfektissä pakkopalautukseen johtaneista tapahtumista. 

Esimerkissä on kyse kertomuksen komplikaatiosta eli mutkistavasta toimin-

nasta (complicating action), joka edeltää kerrottavinta tapahtumaa ja osoit-

taa, miten tapahtumaan on päädytty (Labov 2013: 29–30). Esimerkin 5.8b vii-

meisessä virkkeessä futuurisella lauseella ennakoidaan, mitä perheelle tapah-



 

93 

tuu palautuksen toteutuessa, ja pluskvamperfektissä kerrotaan lähtömaan ta-

pahtumista kauempana menneisyydessä. Tapahtumat kytketään toisiinsa 

ajallisesti ja kausaalisesti; kertomuksen juonellinen rakenne alkaa hahmottua. 

Samanaikaisesti tapahtumien kuvaus on esimerkissä 5.8b kauttaaltaan evalu-

oinnin värittämää. Kertomus myös jatkuu evaluoinnilla (vinoviiva toimii kap-

palejaon merkkinä):  

 

(5.8c) [EVALUOINTI ] We came to Finland and we thought that finally we are safe, we will 

not be killed and raped. But unfortunately in Finland we were not treated according to the 

human rights and international agreements. / We did not get a fair handling of our case.- 

They did not believe that we are in very big danger all of us, my whole family, if they force 

us back. 

(HUKE5/23042017) 

 

Esimerkissä 5.8c kertomus ei varsinaisesti etene juonellisesti: ainoa selkeästi 

yksilöity tapahtuma, Suomeen saapuminen, on kerrottu jo edellä. Koko esi-

merkki 5.8c on määriteltävissä evaluoinniksi. Esimerkissä maalaillaan erään-

laista mahdollista maailmaa, jonka toteutumisen pakkopalautus uhkaa estää, 

sekä arvioidaan turvapaikanhakuprosessin (epä)onnistuneisuutta. Kertomuk-

sen juonen edistämisen sijaan esimerkki 5.8c palvelee kertomuksen moraali-

sen universumin rakentamista (ks. Labov 2013: 11): osapuolina ovat järjestel-

män epäoikeudenmukaisuuksien uhriksi päätynyt perhe sekä Suomi ja sen 

maahanmuuttojärjestelmä, jotka ovat epäoikeudenmukaisuuksista vastuussa. 

Tätä orastavaa asemointia moraalisiin positioihin kehitellään kertomuksen 

loppuun saakka.  

Kertomuksen evaluointiin keskittyvää osuutta seuraa jälleen dynaami-

sempi komplikaation jakso, joka vie kertomuksen juonta eteenpäin:  

 

(5.8d) [KOMPLIKAATIO ] We also gave them new evidence about the murder of my [per-

heenjäsen] and it was not considered. And then we appealed, but it was just automatical 

no, no one did even check our evidence. Just "no". Then we appealed to the high court, 

and another no, like from a machine. – –  

 

[KOMPLIKAATIO ] After that they take us to Helsinki from [kaupunki]. [ORIENTAATIO ] 

This was Metsälä, detention centre. – –   

(HUKE5/23042017) 

 

Esimerkin 5.8d ensimmäisen kappaleen lauseet sekä toisen kappaleen ensim-

mäinen lause ovat selkeän narratiivisia, ja ne kytkeytyvät toisiinsa ajallisesti. 

Kertomuksen juoni etenee yksilöityjen tapahtumien (uusien todisteiden tar-

joaminen, todisteiden hylkääminen, päätöksestä valittaminen, kielteisen pää-

töksen antaminen, korkeimpaan oikeuteen valittaminen, kielteisen päätöksen 

antaminen, säilöönottokeskukseen vieminen) kuvauksen myötä. Jo lauseiden 

järjestys konstruoisi tapahtumien välille lineaarisen temporaalisen suhteen, 
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mutta ajalliset suhteet eksplikoidaan myös temporaalisin ilmauksin. Huomi-

onarvoista on jälleen kerronnan läpäisevä evaluoiva ote, jolla osapuolia ase-

moidaan moraalisesti. Kielteisten päätösten antamisen kuvataan tapahtuneen 

koneenomaisesti (it was just automatical no; another no, like from a 

machine), mikä implikoi, että päätös on tehty ilman hallinnollisilta proses-

seilta vaadittua asianmukaista harkintaa ja käsittelyä. Moraaliset positiot ja 

niiden väliset kontrastit terävöityvät: perheen kerrotaan toimineen turvapaik-

kaprosessin edellyttämällä tavalla, siinä missä turvapaikkajärjestelmän toi-

minta kuvataan moraalisesti arveluttavassa valossa.32 

Kertomus jatkuu komplikaatiolla ja evaluoinnilla: 

 

(5.8e) [KOMPLIKAATIO ] And then the police came. They came to the detention. – – We 

had a paper in our hand, all of us, which said we cannot be legally deported from Finland 

during the application process. The police came and took us with violence and in a very 

threatening way. – – When the police came to get us, my parents fell down, both of them. 

They are old. We were asking for them to see the doctor. The police said "ok". But the 

doctor never came. [EVALUOINTI ] We were not able to defend ourselves against the 

police. There must have been 35 police dealing with our family. We are not criminals. We 

are normal people. [KOMPLIKAATIO ] I was praying and asking for them to let us see 

our legal assistant. All the police said no. – –  

 

[EVALUOINTI ] This happened in Finland, all of this. [KOMPLIKAATIO ] The police forced 

us into the plane, forced us with a lot of force and power. [EVALUOINTI ] We were all 

scared to death. I thought we will die of the shock. 

(HUKE5/23042017) 

 

Esimerkki 5.8e kuvaa kertomuksen ja sen rakentaman moraalisen universu-

min näkökulmasta ratkaisevan tärkeää tapahtumaa, itse pakkopalautustilan-

netta. Kerronnassa käytetään toistoa, kun kuvataan poliisin toimintaa: 

säilöönottokeskukseen saapumista (And then the police came – They 

came to the detention – The police came and took us with violence – When 

the police came to get us) sekä perheen lentokoneeseen pakottamista (The 

police forced us into the plane, forced us with a lot of force and power.). 

Labovin ja Waletzkyn (1967: 36–38) mukaan toisto on yksi evaluoinnissa käy-

tetty keino, jolla kertoja pysäyttää tapahtumien etenemisen ja korostaa kerto-

muksen avainkohtia. Poliisin sekä poliisin toimien kohteena olevan perheen 

moraalisten positioiden välille rakennetaan jyrkkä kontrasti. Lain kuvataan 

olevan perheen puolella, minkä lisäksi esimerkissä korostuu perheen haavoit-

tuvuus: perheen kuvataan olevan peloissaan ja poliisin pakkotoimien armoilla. 

Kertoja tekee eron perheensä ja rikollisten välillä ja korostaa perheen olevan 

                                                 
32 Esimerkissä 5.8d on myös orientaatioksi tulkittava kohta, jossa eksplikoidaan tapahtuman 

paikka (This was Metsälä, detention centre). Labovin (2013: 27–28) mukaan orientaatio voi hyvin esiin-

tyä kertomuksen alun ohella myös myöhemmässä vaiheessa, kun orientoivan informaation antamiselle 

avautuu luonteva paikka, kuten esimerkin 5.8d tapauksessa, jossa orientaatio ei koske kertomusta 

yleensä vaan liittyy nimenomaan tiettyyn tapahtumaan, säilöönottokeskukseen viemiseen.   
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tavallisia ihmisiä: We are not criminals. We are normal people. Poliisi sen 

sijaan kuvataan esimerkissä 5.8e uhkaavasti käyttäytyväksi ja lukumäärältään 

ylivoimaiseksi. Moraalisesti erityisen raskauttavana voi pitää kuvausta, jonka 

mukaan poliisi ei ole järjestänyt paikalle perheen pyytämää lääkäriä tai salli-

nut perheen tavata avustajaansa.  

Esimerkin 5.8e toisen kappaleen alun yhteenvetomainen evaluointi This 

happened in Finland, all of this laajentaa kertomuksen moraalisen ulottuvuu-

den pakkopalautuksen toteuttaneista poliiseista ja poliisi-instituutiosta koko 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Implikaatio on, ettei Suomessa pitäisi päästä ta-

pahtumaan sitä, minkä kertomuksessa kuvataan tapahtuneen. Kohta on olen-

nainen, koska se rakentaa vastuullisen moraalisen position myös kertomuksen 

lukijalle sekä pohjustaa kertomuksen päättävää osiota, koodaa: 

 

(5.8f) [KOODA ] Now we are here in Afghanistan. I cannot tell the place. We are hiding. 

We are scared. No help, no food, no home, hiding and waiting when they come and kill 

our men and take us girls. I am so scared. Please here my cry. 

 

[KOODA ] So here I am, with my family. Which official can help us? Our legal assistant 

is making a complainment of this case in Finland. How do we get back to safety in Fin-

land? – – 

(HUKE5/23042017) 

 

Labovin (2013: 32; Labov & Waletzky 1967: 39–40) mallissa kooda ennakoi 

kertomuksen loppua ja palauttaa näkökulman menneistä tapahtumista nyky-

hetkeen. Esimerkissä 5.8f tämä toteutetaan deiktisin elementein: kerronta on 

preesensissä, ja nykyhetkeen kerronnan ankkuroi myös temporaalinen ilmaus 

now. Kertomuksen kerrottavin tapahtuma, palautus lähtömaahan, on takana-

päin, ja kertoja kuvaa kerronnan nykyhetkessä olosuhteistaan ja tunteistaan 

lähtömaassaan. Samanaikaisesti kertoja suuntautuu tulevaan: tarkoitus on 

päästä palaamaan takaisin Suomeen. Olennaisilta osin kertomus jääkin rat-

kaisematta ja kesken. Kertomuksesta puuttuu tyydyttävä resoluutio eli se 

osuus, joka Labovin mallissa vastaa kysymykseen siitä, miten kertomuksessa 

kuvattu vaikea tilanne lopulta ratkesi (Labov 2013: 31–32). Esimerkin 5.8f 

kertomuksessa tilanne ei ratkea turvapaikanhakijan näkökulmasta tyydyttä-

vällä tavalla. Esimerkissä 5.8f esitetyt kysymykset voi tulkita kirjeen lukijoihin 

suuntautuviksi puheakteiksi, jotka petaavat lukijoille moraalisesti vastuullista 

roolia tilanteen ratkaisemisessa – kertomuksella on myös suostutteleva funk-

tionsa. Moraalisen vastuun sälyttäminen lukijalle käy vielä ilmeisemmäksi ai-

van kertomuksen lopussa, jossa kertoja osoittaa lukijoille tunteikkaan vetoo-

muksen: 

 

(5.8g) [KOODA/EVALUOINTI ] Puhun suomea, minust tulee lakimies isona. Haluan takai-

sin lukioon. Mitä minun pitää tehdä, että pääsen kouluun enkä kuole täällä [kaupun-

gissa]? Kuulin, että pääministeri ja sisäministeri haluavat lisää meitä täältä Afganista-

nista tulemaan jollakin systeemillä sinne. Meidän täytyy päästä turvaan. 
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[KOODA/EVALUOINTI ] Rukoilen teitä, koko Suomi, auttakaa meitä. Me kuolemme pian. 

 

Rakkaudella, [nimi] 

(HUKE5/23042017) 

 

Kertomusten tutkimuksessa on rakenteellisten ja sisällöllisten seikkojen 

ohella kiinnitetty huomiota myös siihen, millaiseksi kertojan ja lukijan välinen 

suhde kertomuksen edetessä konstruoidaan ja millaisiin rooleihin yleisö ker-

rontateknisillä valinnoilla istutetaan (esim. Jones 2015: 323–324 lähteineen). 

Edellä käsitellyn kertomuksen alussa moraalisesti vastuulliseen positioon ase-

moidaan ennen kaikkea perheen turvapaikkaprosessiin ja palautukseen suo-

raan osallistuneita institutionaalisia tahoja (kääntäjät, oikeuslaitos, poliisi), 

jolloin lukijaa kutsutaan tuntemaan moraalista närkästystä näiden toimintaa 

kohtaan. Esimerkeissä 5.8f ja 5.8g positiointi muuttuu, kun aiempaa vahvem-

min osapuoliksi kutsutaan myös kertomuksen yleisö, lukijat. Erityisesti esi-

merkin 5.8g lopussa ”koko Suomelle” esitetty avunpyyntö, jota seuraa jälleen 

kuoleman ennakointi, konstruoi lukijan kerrontatapahtuman todistajan ja ul-

kopuolisen tuomitsijan sijaan kertomuksen osapuoleksi, jolta odotetaan te-

koja perheen auttamiseksi. Rakentuvaan positioon vaikuttaa direktiivisten il-

mausten lisäksi myös kertomuksen resoluution puute – kertomus ei ikään 

kuin tule tyydyttävällä tavalla valmiiksi ilman yleisön apua.  

Resoluution puutteen vuoksi esimerkkien 5.8a–5.8g kertomusta ei voi la-

bovilaisessa mielessä pitää ”täysiverisenä” (full-formed narrative, Labov 

2013: 9), vaikka kertomus muutoin noudattaa melko tarkasti Labovin kerto-

musmallia. Tätä turvapaikanhakijan kertomusta voisikin nimittää ratkeamat-

tomaksi – tai keskeneräiseksi – henkiinjäämistarinaksi. Kertomuksessa luki-

jalle konstruoitu rooli moraalisesti vastuullisena toimijana asettaa painavan 

vaatimuksen toimia tavalla, joka pelastaa turvapaikanhakijan hädästä. Lukijaa 

kutsutaan tekemään tarinalle onnellinen loppu, minkä myötä ratkeamaton 

henkiinjäämistarina voisi jalostua täysiveriseksi, resoluution sisältäväksi hen-

kiinjäämistarinaksi. Kertomusta voi siten pitää ytimeltään suostuttelevana. 

Edellä käsitelty teksti on sikäli humanitaariselle kehykselle tyypillinen, että 

se suuntautuu lukijoihin ja mobilisoi näitä toimintaan: turvapaikanhakijan 

henkilökohtainen tarina vetoaa tunteisiin ja konstruoi lukijalle vastuullisen 

roolin. Humanitaarisessa kehyksessä on myös tekstejä, jotka ohjeistavat sel-

keästi käytännön toimintaan. Yksi tällainen on varainkeruufunktiota toteut-

tava teksti, joka tulee lähelle perinteistä varainkeruukirjettä. Osittain Bhatian 

(1998; 2004) tutkimuksiin pohjautuen Biber, Connor ja Upton (2007) ovat 

voittoa tavoittelemattomien järjestöjen postitse lähetettyjä varainkeruukir-
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jeitä (fundraising letter) koskevassa korpustutkimuksessaan eritelleet seitse-

män genrelle tyypillistä funktionaalista jaksoa (moves)33. OE-verkoston va-

rainkeruutekstissä esiintyy varainkeruukirjeille tyypillisiä jaksoja34: tarkoitus-

perän esittely (introduce the cause), aiempien ansioiden osoittaminen (estab-

lish credentials), mobilisointi (solicit response) sekä huomion herättäminen 

(get attention) (ks. Biber ym. 2007: 46–49).35 Analysoin seuraavaksi humani-

taarisen kehyksen varainkeruutekstin osioittain (esimerkit 5.9a–5.9c). Funk-

tionaaliset jaksot on merkitty esimerkkeihin hakasulkeisiin ennen kunkin jak-

son alkua. 

 

(5.9a) [MOBILISOINTI ] Support the asylum seekers’ demonstration / Tue turvapaikanha-

kijoiden mielenosoitusta / Stöd asylsökandes demonstration [blogitekstin otsikko]  

 

[HUOMION HERÄTTÄMINEN ] [kuva] 

 

[teksti englanniksi] 

 

[MOBILISOINTI ] Tue turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta rahalahjoituk-

sella! [sisällöllinen otsikko, suurempi kirjasinkoko] 

 

TILINUMERO: FI03 4055 0010 7993 16  

SAAJA: Oikeudet ilman rajoja ry  

VIITENUMERO: 33093  

 

[HUOMION HERÄTTÄMINEN ] Huom. [MOBILISOINTI ] Käytä viitettä, jotta lahjoitus 

ohjautuu mielenosoituksen tueksi. Lahjoita haluamasi summa.  

(HUKE6/13052017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkin 5.9a tekstin suostutteleva luonne käy ilmi jo blogitekstin yhteisestä 

otsikosta, jossa esitetään kolmella kielellä imperatiivimuotoinen pyyntö tai ke-

hotus tukea mielenosoitusta. Pääasiallisen tavoitteen kielentäminen tekstin 

aluksi on odotuksenmukaista varainkeruufunktiota toteuttavalle tekstille ja 

ylipäätään markkinoivalle diskurssille, jossa toiminnan kommunikatiivinen 

päämäärä on suostutella vastaanottaja tukemaan markkinoivaa tahoa rahalli-

sesti tai muulla tavoin (Bhatia 2004: 154). Varainkeruukirjeen funktionaali-

sista jaksoista otsikko vastaa mobilisointia. MOBILISOINTI ilmaistaan impera-

tiivimuotoisella direktiivi-ilmauksella, mitä voi pitää odotuksenmukaisena 

                                                 
33 Osa jaksoista sisältää useamman mahdollisen vaiheen (steps). Jaksot voivat esiintyä varainkeruu-

kirjeen sisällä useamman kerran. (Biber ym. 2007: 46–49, 54.) 

34 Osa Biberin ym. (2007) erittelemistä jaksoista on selkeästi yhteydessä nimenomaan varainkeruu-

kirjeeseen, eikä malli sellaisenaan olekaan sovellettavissa blogissa julkaistuun varainkeruufunktiota to-

teuttavaan tekstiin, jossa tekstin vastaanottaja ei ole kirjeen tapaan yksilöity. 

35 Näistä Biberin ym. (2007) korpusaineistossa käytännössä pakollisia jaksoja ovat kolme ensim-

mäistä. 
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tälle funktionaaliselle jaksolle (mp.; vrt. Biber ym. 2007: 66). Ilmaus toistuu 

tekstin suomenkielisen osion omassa otsikossa, jossa tarkennetaan tekstin ta-

voitteeksi nimenomaan taloudellisen tuen hakeminen. Esimerkistä 5.9a on 

erotettavissa vielä kolmaskin mobilisoinnin jakso, joka reaalistuu edellisen ta-

paan imperatiivimuotoisena lauseena (Käytä viitettä – –.; Lahjoita halua-

masi summa.). Myös rahalahjoitukseen tarvittavien maksutietojen antamisen 

voi laskea osaksi mobilisoinnin funktionaalista jaksoa. Varainkeruukirjeille on 

tyypillistä, että mobilisoinnin jakso esiintyy saman tekstin sisällä useammin 

kuin kerran (Biber ym. 2007). 

Esimerkissä 5.9a on lisäksi erotettavissa jaksoja, joiden pääasialliseksi 

funktioksi voi määritellä huomion herättämisen (Biber ym. 2007).36 Huomion 

kiinnittämiseen käytetään erityisesti visuaalisia elementtejä: Blogitekstin ot-

sikkoa seuraavan tekstikentän avaa valokuva, joka kuvaa mielenosoituksen 

ympäristöä ja ihmisiä Rautatientorilla Ateneumin edustalla. Lukijan huo-

miota voidaan suunnata myös typografisia keinoja käyttäen. Blogitekstin suo-

menkielisen osion avaava sisällöllinen otsikko on lihavoitu ja kirjoitettu huo-

mattavasti muuta tekstiä suuremmalla kirjasinkoolla, ja lihavointeja sekä eri 

kirjasinkokoja käytetään myös tekstin edetessä. Esimerkissä 5.9a käytetään li-

säksi eksplisiittisesti huomion herättämiseen tähtäävää loppulyhennettä 

huom.  

Teksti jatkuu varainkeruun tarkoitusperän esittelyllä ja taustoittamisella: 

 

(5.9b) [ANSIOIDEN OSOITTAMINEN & TARKOITUSPERÄN ESITTELY ] Turvapaikanhakijat ovat 

osoittaneet mieltään oikeudenmukaisemman turvapaikkapolitiikan puolesta Helsingin 

Rautatientorilla vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa helmikuusta lähtien. 

[TARKOITUSPERÄN ESITTELY ] Mielenosoittajat vaativat reilua ja puolueetonta turvapaik-

kaprosessia ja pakkopalautusten jäädyttämistä turvattomiin maihin toistaiseksi.  

 

[MOBILISOINTI ] Voit tukea mielenosoitusta lahjoittamalla rahaa Oikeudet ilman rajoja 

ry:n fasilitoiman keräyksen kautta. [TARKOITUSPERÄN ESITTELY ] Lahjoitusvaroilla kus-

tannetaan pääosin Helsingin mielenosoituksen perustarpeita. Rahasta ei anneta henkilö-

kohtaisia käteislahjoituksia.  

(HUKE6/13052017) 

 

Bhatia (2004) sekä Biber ym. (2007) määrittelevät TARKOITUSPERÄN ESIT-

TELEMISEN jaksoksi, jonka funktiona on kertoa, mitä asiaa tuella edistetään. 

                                                 
36 Biberin ym. (2007) tutkimuksen korpusaineistossa huomion herättämisen funktionaalinen jakso 

ei ole järin yleinen: jakso esiintyy n. 15 %:ssa korpuksen tekstejä. Blogiaineistossa huomion herättämisen 

funktion voi kuitenkin ajatella korostuvan: verkkoympäristössä kilpailu ihmisten huomiosta ja ajasta 

asettaa omat haasteensa viestin läpi saamiseksi. Perinteiset varainkeruukirjeet tavoittavat kohderyh-

mänsä varmemmin, sillä ne toimitetaan ihmisille henkilökohtaisesti postitse tai sähköpostitse – jo kir-

jeen saaminen itsessään toimii huomion herättäjänä.  
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Luokittelen samaan funktionaaliseen jaksoon kuuluvaksi sekä yleiset, OE-ver-

koston toimintaa ja mielenosoitusta kuvaavat osiot että tuen käyttötarkoituk-

sen eksplisiittiset erittelyt. Esimerkin 5.9b ensimmäisen kappaleen voi koko-

naisuudessaan tulkita toteuttavan tarkoitusperän esittelyn funktionaalista 

jaksoa: kappaleen ensimmäisessä virkkeessä esitellään tukea pyytävän mie-

lenosoituksen funktio yleisluontoisesti (oikeudenmukaisemman turvapaik-

kapolitiikan puolesta), ja toinen virke ilmaisee mielenosoittajien vaatimusten 

keskeisen sisällön (reilu ja puolueeton turvapaikkaprosessi, pakkopalautus-

ten jäädyttäminen turvattomiin maihin).  

Esimerkin 5.9b ensimmäinen virke toteuttaa samalla funktionaalista jak-

soa, jota nimitän ANSIOIDEN OSOITTAMISEKSI. Sekä Bhatia (1998; 2004) että Bi-

ber ym. (2007) erottelevat luokituksissaan vastaavan funktionaalisen jakson, 

joka perustelee lukijalle tuen antamisen mielekkyyttä tuen pyytäjän ansioilla, 

esimerkiksi aiempien päämäärien saavuttamisella tai menestyksekkäästi hoi-

detuilla aiemmilla projekteilla. Kun esimerkissä kerrotaan turvapaikanhaki-

joiden osoittaneen mieltään vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä vii-

kossa helmikuusta lähtien, voidaan se uuden ja vakiintumattoman kansalais-

verkoston kohdalla laskea meriitiksi, joka kertoo mielenosoittajien omistautu-

neisuudesta ja toiminnan pitkäjänteisyydestä. Mielenosoittajien toiminnan 

kuvaamisen lisäksi virkkeellä rakennetaan tukea pyytävän tahon uskotta-

vuutta, mikä on ansioiden osoittamisen funktionaalisen jakson keskeinen pää-

määrä.  

Esimerkin 5.9b toisessa kappaleessa esiintyy jälleen mobilisoinnin jakso. 

Tekstin edellisistä tapauksista poiketen jaksossa ei käytetä imperatiivia, vaan 

tukeminen esitetään voida-modaaliverbin avulla mahdollisena. Tukemisen 

esittäminen mahdollisena on imperatiivia pehmeämpi tapa ohjata lukijaa ha-

luttuun toimintaan: vaikutelma on käskevän sijaan pikemminkin ehdottava. 

Biberin ym. (2007) tutkimuksessa mobilisoinnin funktionaalisessa jaksossa 

pystymisen (esim. can) ja mahdollisuuden (esim. may) ilmaukset ovat impe-

ratiivia yleisempi tapa ilmaista tuen tarve varainkeruukirjeissä. Suora käske-

minen tai kehottaminen voi näyttäytyä vastaanottajan toimien rajoittamisena, 

kun taas toiminnan esittäminen mahdollisena jättää ainakin näennäisesti 

enemmän päätäntävaltaa vastaanottajalle. Lisäksi toiminnan mahdollisuuden 

korostaminen voi yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävän järjestötoimin-

nan kontekstissa myös voimauttaa vastaanottajia uskomaan siihen, että hei-

dän toimillaan on merkitystä. (Mts. 64, 67; ks. myös Vestergaard 2013: 447–

449.) Modaalisten ainesten käyttö on tunnusomaista sekä Biberin ym. (2007) 

tutkimuksen korpusaineistolle että oman aineistoni humanitaarisen kehyksen 

teksteille.  

Esimerkin 5.9b lopussa esiintyy vielä tarkoitusperän esittelyn jakso, joka 

tosin ei ole varainkeruukirjeelle tyypillinen. Jaksossa kerrotaan passiivissa, 

mitä rahalahjoituksilla tehdään (kustannetaan – – mielenosoituksen perus-

tarpeita) ja ei tehdä (ei anneta henkilökohtaisia käteislahjoituksia). Bhatian 

ja Biberin tutkimuksissa ei mainita tämänkaltaista keräysvarojen käyttökoh-

teiden tarkempaa erittelyä, vaikka molempien aineistona ovat nimenomaan 
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varainkeruufunktiota toteuttavat kirjeet. Blogiaineistossa tällainen tekstijakso 

voikin osin selittyä verkoston asemalla: kyse on vakiintumattomasta ruohon-

juuritason toiminnasta, joka voi näyttäytyä lukijoiden silmissä perinteistä jär-

jestötoimintaa riskialttiimpana lahjoituskohteena. Tällöin rahalahjoitusten 

käyttötarkoitusten eksplikointi rakentaa osaltaan verkoston uskottavuutta ja 

hyväksyttävyyttä potentiaalisten lahjoittajien silmissä. Esimerkin teksti jatkuu 

samankaltaisella, rahalahjoitusten käyttöä eksplikoivalla virkkeellä: 

 

(5.9c) [TARKOITUSPERÄN ESITTELY ] Jos mielenilmaus päättyy ennen kuin lahjoitusvarat 

on käytetty loppuun, jäljelle jääneet varat käytetään turvapaikanhakijoiden ja paperitto-

mien perustarpeiden tukemiseen Helsingissä. [LISÄTIEDON TARJOAMINEN ] Lisätietoa 

mielenosoituksen tarkoituksesta ja tavoitteista löydät osoitteesta: demofi.blogspot.fi [hy-

perlinkki].  

 

[LISÄTIEDON TARJOAMINEN ] Rahankeräysluvan tiedot [pienempi fonttikoko] 

 

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus 

Myönnetty: 31.03.2017 

Luvan saaja: Oikeudet ilman rajoja ry, Y-tunnus: 2518478-2 

Luvan numero: RA/2017/377 

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 31.3.2017–30.12.2018 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuunottamatta. [pienempi fonttikoko] 

 

[teksti ruotsiksi] 

(HUKE6/13052017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Tarkoitusperän esittelyn jakso jatkuu vielä esimerkin 5.9c ensimmäisessä kap-

paleessa, jossa käsitellään edelleen lahjoitusvarojen käyttöä. Ehtolauseella esi-

tellään vielä toteutumaton mutta mahdollinen skenaario (mielenilmauksen 

päättyminen ennen kaikkien lahjoitusvarojen käyttöä), jonka toteutuessa pä-

tee toinen asiaintila (varat käytetään turvapaikanhakijoiden ja paperittomien 

tukemiseen). Tämän jälkeen seuraava osio muistuttaa varainkeruukirjeen lop-

puun sijoittuvaa rakenteellista elementtiä, joka tarjoaa lisäinformaatiota tai 

ohjaa sen äärelle (Biber ym. 2007: 54). Nimitän jaksoa LISÄTIEDON TARJOA-

MISEKSI. Esimerkissä 5.9c ensimmäinen lisätiedon tarjoaminen reaalistuu oh-

jeena etsiä tietoa muualta: lukija ohjataan hyperlinkin avulla blogin etusivulle. 

Esimerkin toinen lisätiedon tarjoamisen jakso sijoittuu suomenkielisen teks-

tin loppuun, jossa annetaan tietoa rahankeräysluvasta.  

Edellä käsitellyn varainkeruutekstin kohdalla huomionarvoista on, että 

teksti ohjeistaa suorasukaisesti vastaanottajaa käytännön tuen antamiseen – 

sen sijaan tunteisiin vetoavia, arvottavia ilmauksia tai muita affektiivisiksi tul-

kittavia kielen keinoja ei tekstissä käytetä. Sama koskee myös humanitaarisen 

kehyksen kolmea muuta käytännön tukeen keskittyvää tekstiä.  

Edellä olen käsitellyt ensinnäkin turvapaikanhakijan tunteisiin vetoavaa 

tarinaa sekä toiseksi käytännön toimintaan mobilisoivaa varainkeruutekstiä ja 
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pyrkinyt osoittamaan, että teksteissä tehdyt rakenteelliset valinnat ovat yhtey-

dessä tekstien suostuttelevaan funktioon. Luvun lopuksi käsittelen vielä teks-

tiä, jossa hyödynnetään sekä käytännön toimintaan ohjaavia toimintakeho-

tuksia että turvapaikanhakijan henkilökohtaista tarinaa. Kyse on kampanja-

tekstistä, joka käsittelee erään pakkopalautettavan turvapaikanhakijan tilan-

netta. 37 Tekstissä on promotionaalisia piirteitä, ja sisällöltään ja visuaaliselta 

ilmeeltään se luo yhteyksiä ihmisoikeus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kam-

panjamateriaaleihin, jotka tyypillisesti rakentuvat suostuttelevien jaksojen va-

raan (Vestergaard 2013: 447–448). Analysoin tekstin osissa. Esimerkki 5.10a 

koostuu otsikosta, kampanjakuvasta sekä vastaanottajaan suuntautuvasta toi-

mintakehotuksesta: 

 

(5.10a) PAKKOKÄÄNNYTYS [päivämäärä]: Tämäkään ihminen ei ole tarpeeksi hyvä Suo-

melle? [otsikko]  

 

  

AUTA MINUA!  

(HUKE7/30052017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkissä 5.10a kaikkien elementtien (otsikko, kuva, toimintakehotus) voi 

nähdä toteuttavan suostuttelevaa funktiota. Otsikkoon valittu nimitys pakko-

käännytys korostaa palautuksen vastentahtoisuutta, ja se on kirjoitettu 

muusta otsikosta poiketen versaalein. Otsikon kaksoispistettä seuraava virke 

on muodoltaan väitelause, joka kuitenkin päättyy kysymysmerkkiin. Kysymys 

                                                 
37 Samasta tekstistä on julkaistu blogissa myös englanninkielinen versio (ks. esimerkki 5.4 luvusta 

5.1.1). Blogissa on tämän lisäksi julkaistu hyvin samantyyppinen tekstipari (suomen- ja englanninkieli-

nen versio), jossa myös kampanjoidaan yksittäisen turvapaikanhakijan pakkopalautuksen estämiseksi. 

Näiden tekstiparien rakenne on lähes identtinen: tekstit koostuvat samantyyppisistä elementeistä, ja 

myös elementtien järjestys on sama. 
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on jo lähtökohtaisesti kielellinen teko, joka vaatii vastaanottajalta reaktiota. 

Esimerkin 5.10a kysymys antaa ymmärtää, että turvapaikkaprosessissa mer-

kityksellistä on (tai tulisi olla) turvaa hakevan ihmisen hyvyys. Pääte -kään 

(tämäkään ihminen) lisäksi implikoi, ettei tekstissä käsitellyn turvapaikan-

hakijan tapaus ole ainoa laatuaan. Kysymystä voi pitää provokatiivisena, mikä 

korostaa sen huomiota hakevaa ja mobilisoivaa roolia. Kysymykset ovat myös 

ihmisoikeusjärjestöjen mainoksissa, erityisesti otsikossa ja kuvissa, käytetty 

keino (Vestergaard 2013: 450). 

Esimerkin 5.10a kuvassa esiintyy mitä ilmeisimmin turvapaikanhakija, 

jonka tilannetta teksti käsittelee. Kuvassa toisin sanoen esiintyy se henkilö, 

jonka auttamiseksi teksti lukijoita mobilisoi. Tämä on tyypillistä humanitaa-

risten kampanjatekstien kuvastolle: humanitaaristen järjestöjen sanomalehti-

mainoksissa kuvilla vedotaan vastaanottajien tunteisiin, ja valtaosa valoku-

vista esittää potentiaalista avunsaajaa (Vestergaard 2013: 447–449, 454). Eri-

tyisesti tiettyä yksilöä esittävät valokuvat ovat kansalais- ja hyväntekeväisyys-

järjestöjen viestinnässä tärkeä resurssi, koska ne tutkimusten mukaan herät-

tävät voimakkaamman halun auttaa verrattuna kuviin, joissa esiintyy ihmis-

ryhmiä tai yksittäisiä nimettömäksi jääviä henkilöitä (Lipovsky 2016: 2 lähtei-

neen).  

Tarkemmin määriteltynä esimerkin 5.10a kuva on valokuvan sijaan multi-

modaalinen esitys, jossa valokuvan lisäksi on myös kaksi kielellistä, lukijoille 

suunnattua direktiivi-ilmausta (analysoin kuvaa tarkemmin luvussa 5.1.2). 

Näistä ylempänä sijaitseva hyödyntää myös aihetunnistetta, joka koostuu ris-

tikkomerkin lisäksi englanninkielisestä, pelastamista merkitsevästä save-ver-

bistä sekä turvapaikanhakijan nimestä. Aihetunnisteet ovat sosiaalisessa me-

diassa, esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa, käytetty semioottinen re-

surssi, jonka avulla muun muassa ryhmitellään ja haetaan sisältöä sekä kon-

tekstoidaan viestejä (esim. Zappavigna 2015; Rosenberg 2019).38 Esimerkissä 

5.10a aihetunnisteellinen ilmaus toimii ilmeisen ohjailevassa merkityksessä: 

#SAVE[NIMI] on itsessään direktiivinen ilmaus, joka tiivistää tekstin keskei-

sen tavoitteen, nimetyn turvapaikanhakijan auttamisen.39 Tämänkaltaisten 

aihetunnisteiden avulla voidaan ilmaista arvoja ja asenteita sekä kutsua pal-

velun muita käyttäjiä jakamaan ne (Zappavigna 2011; 2015; Zappavigna & 

Martin 2018; ks. myös Johansson & Laippala 2020). 

                                                 
38 On tosin huomattava, etteivät blogin tarjoumat tue aihetunnistehakua: vaikka kuvaan tai blogin 

tekstikenttään lisää ristikkomerkin, ristikkomerkkiä seuraava sana ei muutu hyperlinkiksi, jota klikkaa-

malla olisi mahdollista löytää saman aihetunnisteen sisältäviä tekstejä. Ristikkomerkillä alkavat ilmauk-

set eivät siten blogiympäristössä toimi eri viestejä yhdistävänä, ryhmittelevänä ja luokittelevana ele-

menttinä. 

39 Ilmauksen voi mieltää ohjailevaksi elementiksi myös muutoin kuin muotonsa perusteella, sillä se 

houkuttelee lukijoita toimimaan blogikontekstin ulkopuolella: aihetunnisteiden mainitseminen ohjaa 

käyttämään aihetunnistetta sekä etsimään aihetunnisteen sisältäviä viestejä, päivityksiä ja twiittejä eri-

laisista sosiaalisen median kanavista. 
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Esimerkin 5.10a kuvassa aihetunnisteen alla on suomenkielinen, huomat-

tavasti isommalla kirjasinkoolla ilmaistu imperatiivimuotoinen pyyntö auta 

minua. Sama direktiivi-ilmaus, nyt huutomerkillä varustettuna, toistuu vielä 

blogin tekstikentässä kuvan alla.40 Esimerkin 5.10a eri elementit ovat omiaan 

herättämään lukijoiden kiinnostuksen, ja tekstiä voi kokonaisuudessaan pitää 

markkinoivana. Mainosmaisuus sekä siihen kytkeytyvä voimakas estetisointi 

luonnehtivat Chouliarakin ja Fairclough’n (1999: 10–15) mukaan myöhäismo-

dernina aikana myös laajemmin erilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden ja 

kampanjoiden semioottisia valintoja; myös aatteet ja niitä edistävät kielenkäy-

tön tavat saavat ikään kuin kulutettavan hyödykkeen roolin.  

Teksti jatkuu turvapaikanhakijan omakohtaisella tarinalla: 

 

(5.10b) [Nimi], [ikä], Metsälän säilöönottokeskus [päivämäärä]: 

 

”Olen ollut säilöönotossa yli kaksi kuukautta. En voi nukkua enkä syödä, sillä pelkään, että 

poliisi tulee hakemaan ja pakkopalauttaa minut Irakiin. 

 

Irakissa minulla ei ole paikkaa minne mennä. Kotikaupunkiini [kaupunkiin] en voi palata, 

sillä isäni on kääntänyt minulle selkänsä. Pelkään, että sotilaat tappavat minut jo Bagda-

din kentällä. Bagdadissa minulla ei ole yhtään ystävää. Eilen siellä räjähti taas pommi ja 

useita siviilejä kuoli.  

 

Haluaisin jäädä [Suomen kaupunkiin], jossa minulla on sekä paikallisia että turvapaikan-

hakijaystäviä. Rakastan [kaupunkia]. Haluan mennä täällä naimisiin ja saada lapsia ja pe-

rustaa autokorjaamon. Ystäväni lupasi minulle työn, mutta minulle sanottiin, että se on 

liian myöhäistä.  

 

En ole tehnyt mitään väärää enkä rikollista. Tahdon vain elää rauhassa. Auttakaa minua!”  

(HUKE7/30052017) 

 

Esimerkki 5.10b koostuu johtoilmauksesta sekä referaatista, joka on mer-

kitty sitaattimerkein suoraksi esitykseksi (turvapaikanhakijoiden äänen rep-

resentoinnista ks. luku 6.1). Referaatissa turvapaikanhakija kertoo yksikön en-

simmäisessä persoonassa henkilökohtaisesta tilanteestaan. Yhdistettynä tur-

vapaikanhakijan kasvokuvaan ja vetoavaan viestiin esimerkin tarina herättää 

mielleyhtymän humanitaaristen järjestöjen kampanjakuvastoon, jossa vedo-

taan potentiaalisiin lahjoittajiin esittelemällä jonkin yksittäisen henkilön ta-

rina laajemman asiaintilan edustajana (esim. Vestergaard 2013; Lipovsky 

2016). Tarinoita käytetään myös varainkeruukirjeissä yhtenä huomion herät-

tämisen keinona (Biber ym. 2007: 47). Esimerkin 5.10b viimeinen virke tois-

taa jo kolmanteen kertaan suoran avunpyynnön, jossa imperatiivi tosin on 

                                                 
40 Huomionarvoista on, että aihetunnisteessa turvapaikanhakijasta puhutaan kolmannessa persoo-

nassa, kun taas esimerkin 5.10a muissa direktiivi-ilmauksissa pyynnön esittäjäksi hahmottuu turvapai-

kanhakija itse.  
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edellisistä tapauksista poiketen monikossa (auttakaa). Vaikka pelkkä avun-

pyyntö jättää avoimeksi sen, mitä lukijoiden tarkemmin toivotaan tekevän, se 

on kuitenkin selkeästi lukijaan suuntautunut kielellinen ilmaus, jolla tavoitel-

laan tietynlaista (tunne)reaktiota. Myös vakiintuneiden kansalaisjärjestöjen 

viestinnässä käytetään lukijoihin vedottaessa imperatiivimuotoisia avunpyyn-

töjä (esim. Auta Aasian unohdettuja lapsia, Joki-Korpela 2013: 60–61).  

Turvapaikanhakijan omakohtaista tarinaa seuraa eksplisiittisen arvottava 

kertojan osuus, jossa annetaan tarkempia ohjeita toimintaan: 

 

(5.10c) [Nimelle] on ilmoitettu pakkopalautuspäiväksi keskiviikko [päivämäärä], mutta 

ulkomaalaispoliisi ei kohtele pakkopalautettavia ihmisinä vaan pelkkinä numeroina, joten 

heille ei välttämättä kerrota heitä koskevista suuristakaan muutoksista. [Nimen] kauhu 

kestää siihen asti kunnes hänet haetaan vasten tahtoaan Metsälän säilöstä. 

 

Jos lennät Turkish Airlinesin lennolla Istanbuliin, varmista, ettei lentosi ole pakkomatka 

kuolemaan. Kerro henkilökunnalle ettet hyväksy turvapaikanhakijan pakkopalautusta 

lennollasi. 

(HUKE7/30052017) 

 

Esimerkissä 5.10c kerronnan näkökulma on vaihtunut: turvapaikanhakijan 

sijaan ääni on ulkopuolisen kertojan, joka kertoo aiotun pakkopalautuksen 

päivämäärän ja ennakoi tilanteen kehittymistä. Esimerkin 5.10c ensimmäinen 

kappale tiivistää ongelman, jonka ratkaisemiseksi teksti mobilisoi lukijoita. 

Tältä osin osuus vertautuu varainkeruukirjeessä esiintyvään tarkoitusperän 

esittelyn jaksoon, jossa kuvataan yleisesti tukea tarvitsevan tahon toimintaa ja 

tarkoitusta ja/tai esitellään spesifi asia, johon tukea pyydetään (Biber ym. 

2007: 46–49). Esimerkin toisessa kappaleessa eritellään tarkemmin, mitä lu-

kijoiden odotetaan konkreettisesti tekevän. Myös tälle tekstiosuudelle löytyy 

vastine varainkeruukirjeestä: varsinainen avunpyyntö tai muu mobilisointi to-

teutuu varainkeruukirjeessä mobilisoinnin jaksossa, jossa käytetään yleisesti 

modaalisia aineksia, erityisesti direktiivi-ilmauksia (mp.). Esimerkissä 5.10c 

sanat osoitetaan suoraan vastaanottajalle: verbit ovat yksikön toisessa persoo-

nassa, ja varsinainen toimintakehotus on ilmaistu yksikön toisen persoonan 

imperatiivilla (varmista, kerro). Ehtolause rajaa potentiaalisesta lukijakun-

nasta joukon, jolle toimintakehotus osoitetaan: jos lennät – –, varmista. Tä-

mäntyyppiset eksplisiittiset toimintakehotukset ovat humanitaarisen kehyk-

sen teksteille tavallisia, ja esimerkin 5.10c tekstin tapaan ne sijoittuvat erityi-

sesti tekstien loppupuolelle. Tältä osin tekstit muistuttavat mainoksia, joissa 

imperatiivimuotoiset toimintakehotukset esiintyvät tyypillisesti lopussa (Pel-

tonen 2008: 72–73). 

Esimerkki 5.10d näyttää tekstin loppuun sijoittuvan osuuden, jossa kak-

soispistettä edeltävä substantiivilauseke lupaa eksplisiittisesti lisätietoja, ja 

kaksoispisteen jälkeen seuraavat sähköposti- ja Twitter-tiedot kertovat, mistä 

tietoa voi hakea: 
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(5.10d) Lisätietoja pakkopalautuksista:  juha.sipila@vnk.fi, paula.risikko@intermin.fi, 

paivi.nerg@intermin.fi, @TurkishAirlines (Twitter)  

(HUKE7/30052017) 

 

Ensilukemalta esimerkki 5.10d näyttää jaksolta, jonka funktiona on ohjata lu-

kija etsimään lisätietoa käsitellystä aiheesta. Tämänkaltaisia rakenneosia 

esiintyy yleisesti esimerkiksi tiedotteessa (esim. Komppa 2006: 310; Kankaan-

pää 2006: 171–174) ja varainkeruukirjeessä (Biber ym. 2007). Tarkemmin 

analysoituna esimerkki kuitenkin osoittautuu moniselitteiseksi. Sisältönsä 

puolesta teksti on mahdollista tulkita ironiseksi: lukijoiden ei odoteta kirjai-

mellisesti kysyvän lisätietoja pakkopalautuksista ministereiltä, sisäministerin 

kansliapäälliköltä tai palautuksen toteuttavalta lentoyhtiöltä. Muu teksti puol-

taa tulkintaa, jossa lisätietojen kysymisen sijaan lukijoita kehotetaan epäsuo-

rasti antamaan kritiikkiä pakkopalautuksista. Tekstiyhteys ja koko ympäröivä 

teksti implikoi, että tarkoituksena on saada suunniteltu pakkopalautus este-

tyksi. Tekstikohdan voi tulkita aidosti ohjaavan lukijoita ottamaan yhteyttä 

lueteltuihin tahoihin: tekstissä luetellut henkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat 

todellisia, ja mainituilla politiikoilla, virkahenkilöllä ja lehtoyhtiöillä on työnsä 

puolesta kytkös turvapaikanhakijoiden palautuslentoihin. Ohjeistavaa funk-

tiota korostaa se, että sähköpostiosoitteisiin on upotettu hyperlinkit, joita klik-

kaamalla pääsee suoraan sähköpostiohjelmaan. Lisätietojen kysymisen sijaan 

teksti kuitenkin implisiittisesti kutsuu antamaan kriittistä palautetta turvapai-

kanhakijoiden palautuksista. Tätä voi pitää esimerkkinä diskursiivisesta toi-

minnasta, jossa hyödynnetään genrekonventioita luovasti niin, että se palvelee 

ennen kaikkea kielenkäyttäjän yksityisiä tarpeita (ks. Bhatia 2016: 59, 142). 

Esimerkin 5.10d tapauksessa informaation välittämiselle ominaista ilmaisuta-

paa käytetään keinona mobilisoida lukijoita ottamaan kantaa ja osallistumaan 

– perinteinen tiedonvälityksen resurssi on valjastettu kansalaisaktivismin kei-

noksi. 

Tässä luvussa olen analysoinut humanitaarisen kehyksen tekstien raken-

teellisia valintoja. Sen sijaan, että olisin pyrkinyt kuvaamaan kehyksen teks-

tejä yhtenäisellä rakennemallilla, olen tarkastellut erilaisia resursseja, joilla 

teksteihin rakennetaan suostuttelevuutta. Olen analysoinut tekstejä interdis-

kursiivisesta näkökulmasta ja osoittanut, että kehyksen teksteissä on raken-

teellisia yhtäläisyyksiä henkiinjäämiskertomuksiin (Labov & Waletzky 1967; 

Labov 2013), varainkeruukirjeeseen (Bhatia 1998; 2004; Biber ym. 2007) sekä 

ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen kampanjamateriaaleihin (esim. Vester-

gaard 2013).  Seuraavassa alaluvussa tarkennan analyyttisen katseen tekstin 

mikrotasolle ja analysoin paitsi teksteissä esiintyviä eksplisiittisen ohjailevia 

ilmauksia myös laajemmin tekstien interpersonaalisia valintoja.  
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 SUOSTUTTELEVAT JA AFFEKTIIVISET INTERPERSONAALISET 

VALINNAT 

 

Humanitaarisen kehyksen tekstien interpersonaalisilla valinnoilla suostutel-

laan lukijoita toimimaan halutulla tavalla. Kehyksen teksteissä esiintyy run-

saasti ohjailevia direktiivisiä ilmauksia, joiden yhteydessä käytetään yksikön 

toista persoonaa. Eksplisiittisen ohjailun ohella ja/tai sijaan teksteissä on 

myös epäsuorempaa suostuttelevuutta, jota tuotetaan erityisesti affektiivisten 

elementtien käytöllä – lukijoita johdatellaan paitsi konkreettiseen toimintaan 

myös tietynlaiseen tunnemaisemaan. Tunteista korostuvat pelko, suru ja epä-

toivo, ja tunteista kerrotaan usein ensimmäisessä persoonassa. Sen lisäksi, 

että teksteissä kuvataan ja nimetään eksplisiittisesti Oikeus elää -kollektiivin 

sekä turvapaikanhakijoiden kokemia (yleensä kielteisiä) tunteita ja mentaali-

sia tiloja, teksteissä käytetään affektiivista latausta synnyttäviä kielen keinoja, 

kuten toistoa, syyttäviä kysymyksiä sekä voimakkaasti arvottavia sananvalin-

toja. Affektiivista vaikutelmaa vahvistavat tietyt typografiset ratkaisut: huuto-

merkit, versaalit sekä lihavoinnit.  

Affektiivista latausta rakennetaan teksteihin myös ensimmäisen persoo-

nan kerronnalla, jonka myötä keskiöön nousee tekstissä kuvattujen tapahtu-

mien ja asiaintilojen sijaan se, miten kertoja niitä tulkitsee ja arvottaa; tapah-

tumat suodattuvat personoidun kertojanäänen lävitse. Ensipersoonaista ker-

rontaa esiintyy yhteensä 11:ssä humanitaarisen kehyksen tekstissä.41 Yksikön 

ensimmäisen persoonan kerronta sijoittuu aina referaatteihin, joiden läh-

teeksi identifioidaan turvapaikanhakija. Monikon ensimmäistä persoonaa 

käytetään yhtä tapausta lukuun ottamatta kertojan osuuksissa. Näin on myös 

esimerkissä 5.11, jossa monikon ensimmäistä persoonaa käytetään kertojan 

osuudessa kuvaamaan kertojan tunteita, toimintaa ja näkemyksiä – kerto-

janääni ei selosta tapahtumia etäältä tai referoi ulkopuolisten lähteiden näke-

myksiä vaan aktiivisesti kommentoi ja arvottaa kertomaansa. Tämä on nimen-

omaan aineiston humanitaarisen kehyksen teksteissä esiintyvä piirre.  

 

(5.11) NUORI TURVAPAIKANHAKIJA MENEHTYI - VÄHEKSYTÄÄNKÖ TURVAPAI-

KANHAKIJOIDEN TERVEYSONGELMIA? [otsikko] 

 

Aikaisin tänä aamuna nuori irakilainen turvapaikanhakija [etunimi] menetti henkensä 

sairaalassa. Me Oikeus elää -mielenosoituksessa odotamme lisätietoja tästä traa-

gisesta tapahtumasta. Tietojemme mukaan hän oli jo jonkin aikaa ollut vakavasti sai-

ras. Myös Maahanmuuttovirasto on myöntänyt, että asia on ollut heidän terveystiiminsä 

tiedossa ja hoidossa jo pidempään. 

 

[lähikuva kukkakimpusta] 

                                                 
41 Humanitaarisessa kehyksessä yksikön ensimmäistä persoonaa käytetään viidessä tekstissä, mo-

nikon ensimmäistä persoonaa seitsemässä. Yhden tekstin kerronnassa esiintyy sekä yksikön että moni-

kon ensimmäinen persoona (ks. esimerkin 6.4 analyysi). 
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[Etunimen] traaginen menehtyminen ilman perheenjäseniä vierellään osoittaa turvapai-

kanhakijoiden haavoittuvuuden Suomessa, kun he eivät kesken turvapaikkaprosessin kä-

sittelyn saa täyttä oikeutta terveydenhuoltoon. 

 

Olemme erittäin surullisia tapahtuneesta ja lähetämme vilpittömät surunva-

littelumme [etunimen] perheelle ja läheisille.  Samaan aikaan olemme hyvin 

huolissamme turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnista Suomessa. Huolemme on, että 

Maahanmuuttoviraston politiikka ohjaa terveydenhoitoviranomaisia, ja että turvapaikan-

hakijoiden terveysongelmia väheksytään ja ylenkatsotaan, kun heille on myönnetty oikeus 

vain kiireelliseen terveydenhoitoon. 

 

Tiedote 

(HUKE11/07062017) 

 

Esimerkki 5.11 on nimetty tiedotteeksi, ja sen keskeiseksi tiedotettavaksi 

asiaksi hahmottuu otsikossa ja leipätekstin ensimmäisessä virkkeessä kerrottu 

tapahtuma, turvapaikanhakijan kuolema sairaalassa. Tekstissä kuitenkin pai-

nottuvat kertojan monikon ensimmäisessä persoonassa esittämät näkemykset 

tapahtuneesta. Monikon ensimmäisen persoonan kerronnan kertojaksi konst-

ruoituu Oikeus elää -verkosto, johon viitataan tekstissä eksplisiittisesti (Me 

Oikeus elää -mielenosoituksessa) – näin kertojanääni kytketään tiettyyn ni-

mettyyn kollektiiviseen tahoon. Muissa monikon ensimmäisen persoonan ker-

rontaa hyödyntävissä humanitaarisen kehyksen teksteissä me-ryhmän konst-

ruointi on implisiittisempää, mutta silloinkin ”meiksi” hahmottuu aktivistien 

kollektiivi. ”Meinä” puhuminen on yleinen kansalaisjärjestöjen markkinoin-

nissa käytetty kielen keino, jolla rakennetaan yhteisöä ja houkutellaan vas-

taanottajia osallistumaan järjestön toimintaan (Joki-Korpela 2013: 57–58).  

Persoonavalinnan ohella merkityksellistä on myös se, mistä kertoja moni-

kon ensimmäisessä persoonassa puhuu: tekstissä kertoja kuvaa kokemiaan 

surun ja huolen tunteita adjektiivi-, adverbi- ja substantiivilausekkein. Tällai-

nen tunteen eksplikoiminen edustaa Bednarekin (2008: 11–12) tunnepuheeksi 

nimittämää puhetapaa, joka eroaa tunteellisesta puheesta siten, että jälkim-

mäisessä affektiivinen sävy ei synny tunteen nimeämisestä vaan muunlaisesta 

suhtautumisen osoittamisesta. Affektiivisuus on tekstissä läsnä myös toimin-

tana, kun kertoja esittää performatiivisella ilmauksella surunvalittelut turva-

paikanhakijan läheisille. Tunnepitoista suhtautumista osoitetaan kertojan 

osuudessa eksplisiittisesti myös silloin, kun turvapaikanhakijan kuolemaa 

luonnehditaan traagiseksi. Affektiivista sävyä rakentaa myös tapa, jolla teks-

tissä kielennetään kuolemaa: turvapaikanhakija ei kuollut vaan menehtyi 

(tekstissä myös nominalisaatio menehtyminen) ja menetti henkensä. Tapah-

tuman traagisuutta korostavilla kielellisillä valinnoilla vedotaan lukijoiden 

tunteisiin: teksti kutsuu jakamaan surun tunteen. Surun lisäksi teksti herätte-

lee myös tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta. Tekstissä kenenkään ei suo-
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raan syytetä syyllistyneen laiminlyönteihin, mutta kysymyksessä ja alistei-

sessa sivulauseessa käytetyt verbit väheksyä ja ylenkatsoa kuitenkin implikoi-

vat, että tapahtuman taustalla vaikuttavat kielteiset asenteet.  

Monikon ensimmäisen persoonan lisäksi humanitaarisen kehyksen ker-

ronnassa käytetään myös yksikön ensimmäistä persoonaa. Esimerkissä 5.12 

referoidaan turvapaikanhakijaa, jota uhkaa vastentahtoinen palautus lähtö-

maahansa. Referaatissa turvapaikanhakija kertoo kokemuksistaan ja vetoaa 

avun saamiseksi: 

 

(5.12) PAKKOKÄÄNNYTYS [päivämäärä]: Tämäkään ihminen ei ole tarpeeksi hyvä Suo-

melle? [otsikko] 

 

[kuva] 

 

AUTA MINUA! 

 

[nimi], [ikä], Metsälän säilöönottokeskus [päivämäärä]: 

 

”Olen ollut säilöönotossa yli kaksi kuukautta. En voi nukkua enkä syödä, sillä pelkään, että 

poliisi tulee hakemaan ja pakkopalauttaa minut Irakiin.  

 

Irakissa minulla ei ole paikkaa minne mennä. Kotikaupunkiini [kaupunkiin] en voi palata, 

sillä isäni on kääntänyt minulle selkänsä. Pelkään, että sotilaat tappavat minut jo Bagda-

din kentällä. Bagdadissa minulla ei ole yhtään ystävää. Eilen siellä räjähti taas pommi ja 

useita siviilejä kuoli. 

 

Haluaisin jäädä [Suomen kaupunkiin], jossa minulla on sekä paikallisia että turvapaikan-

hakijaystäviä. Rakastan [kaupunkia]. Haluan mennä täällä naimisiin ja saada lapsia ja pe-

rustaa autokorjaamon. Ystäväni lupasi minulle työn, mutta minulle sanottiin, että se on 

liian myöhäistä. 

 

En ole tehnyt mitään väärää enkä rikollista. Tahdon vain elää rauhassa. Auttakaa minua!” 

(HUKE7/30052017) 

 

Kun kehyksen teksteissä käytetään yksikön ensimmäistä persoonaa, ”mi-

näksi” hahmottuu aina tietty yksilöity turvapaikanhakija, jonka sanomisia 

tekstissä lainataan. Kyse on siten minämuotoisesta kerronnasta, joka on osoi-

tettu referoinniksi metadiskursiivisesti. Myös esimerkin 5.12 referaatin 

”minä” on apua tarvitseva turvapaikanhakija itse. Tällainen näkökulman va-

linta mahdollistaa asettumisen turvapaikanhakijan asemaan.  

Empaattiseen myötäelämiseen houkuttelevat myös tietyt kielen keinot. 

Esimerkissä on ensinnäkin tunteita eksplisiittisesti nimeävää ja kuvaavaa tun-

nepuhetta (ks. Bednarek 2008: 11–12). Martinin ja Whiten (2005: 6) mukaan 

nimenomaan omien tunteiden sanoittaminen tuo tekstiin henkilökohtaista sä-
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vyä ja kutsuu vastaanottajaa jakamaan tunteen. Myös turvapaikanhakijan toi-

veiden sanoittaminen korostaa tarinan henkilökohtaista ja kokemuksellista 

ulottuvuutta (ks. myös luku 6.1.1 Kokemuksellinen ääni). Affektiivista latausta 

tekstiin rakentavat myös modaaliset valinnat. Esimerkissä 5.12 ilmaistaan im-

peratiivilla avunpyyntö, joka puhetoimintona luo tekstiin affektiivista sävyä 

(Ochs & Schieffelin 1989: 14). Samalla rakennetaan suhdetta vastaanottajaan: 

direktiivinen pyyntö kutsuu vastaanottajaa toteuttamaan pyydetyn asian. Af-

fektiivista vaikutelmaa vahvistavat myös tekstin typografiset valinnat: avun-

pyyntöjä seuraa huutomerkki, ja ensimmäisessä direktiivissä painokkuutta 

pyyntöön tuo myös versaalien käyttö.  

Imperatiivimuotoisten avunpyyntöjen lisäksi esimerkissä 5.12 on käytetty 

myös muita modaalisia elementtejä, jotka voimistavat tekstin tunnelatausta: 

tekstissä kuvataan kyvyttömyyttä (en voi nukkua enkä syödä; kotikaupunkiini 

– – en voi palata) tavalla, joka korostaa vaikutelmaa hädästä ja avun välttä-

mättömyydestä. Modaaliset elementit toimivatkin kielenkäytössä usein myös 

affektiivisessa tehtävässä, keinoina ilmaista ja herätellä erilaisia sävyjä, tun-

teita ja asenteita (Ochs & Schieffelin 1989; Laitinen 1992: 154, 173). Tästä nä-

kökulmasta kiinnostavaa on tapa, jolla humanitaarisen kehyksen teksteissä 

hyödynnetään kysymyksiä. 

Kysymyslause on modaalinen lausetyyppi, joka prototyyppisesti toteuttaa 

kysymisen puhetoiminnon. Aitojen kysymysten funktio on hakea tietoa, joka 

kysyjältä puuttuu tai josta hän on epävarma. (ISK § 1678.) Tällaisessa merki-

tyksessä kysymyslausetta voi pitää episteemisen modaalisuuden resurssina 

(Kangasniemi 1992). Humanitaarisessa kehyksessä kysymyslauseita käyte-

tään kuitenkin erilaisessa tehtävässä. Kysymyksissä on usein syyttävä sävy, ja 

niiden funktioksi voi tulkita tietynlaisen affektiivisen latauksen synnyttämi-

sen. Esimerkin 5.12 otsikossa on kysymysmerkkiin päättyvä virke (Tämäkään 

ihminen ei ole tarpeeksi hyvä Suomelle?), joka ei kuitenkaan ole muotonsa tai 

funktionsa puolesta tyypillinen kysymys: prototyyppisen kysymyslauseen si-

jaan lause on väitelauseen muotoinen, eikä sitä voi pitää aitona kysymyksenä, 

jota motivoisi tiedon puute.  

Suurta osaa humanitaarisen kehyksen teksteissä esitetyistä kysymyksistä 

voikin pitää retorisina (ks. ISK § 1705): niiden funktio on pikemminkin väittää 

kuin kysyä, ja ne kutsuvat minkä tahansa vastauksen sijaan tietynlaista suh-

tautumista ja (affektiivista) reaktiota. Esimerkistä 5.13 on lihavoitu kaikki ky-

symysmerkkiin päättyvät virkkeet: 

 

(5.13) Turvapaikanhakijat heitteillä – kuka vastaa? 

 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa potilaan turvapaikkastatus esti asianmukaisen hoidon 

ja tämä johti nuoren ihmisen kuolemaan 7.6. Maahanmuuttovirasto ohjaa, suunnittelee ja 

valvoo turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon toteutumista. Tutkitaanko Lahden ta-

pahtumia ja vastuita? 

 

Säilöönottoyksiköissä tilanne on huolestuttava. 
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Monet säilöönotetut ovat hermoromahduksen partaalla, jopa nälkiintyneitä, eivätkä pysty 

nukkumaan pelätessään koputusta ovelle ja kyyditystä kentälle. Nämä ihmiset ovat viran-

omaisille vain numeroita, heille ei vaivauduta edes kertomaan palautusajankohtaa. Kuka 

valvoo, missä kunnossa he ovat palautushetkellä?  Metsälän säilö siirtää vastuuta 

poliisille, Maahanmuuttovirastolle ja sisäministeriöön. 

 

Haluaisimme kysyä, mutta kuka vastaa? Kuka vastaa turvapaikanhakijoiden 

oikeusturvasta, huonosta henkisestä ja fyysisestä tilasta vokeissa ja säilöissä, 

kuka vastaa epäinhimillisistä pakkopalautuksista? Onko kukaan edes kiin-

nostunut? Viranomaiset pallottelevat vastuuta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kertoo val-

vovansa osaa pakkopalautuslennoista, poliisi sanoo vain suorittavansa velvollisuuttaan. 

Kaikki vakuuttavat itselleen, että lakien mukaan mennään. – –  

 

Kuka ottaa vastuun oikeusvaltiossa? Pyydämme teitä lopettamaan epäinhimilliset 

säilöönotot ja pakkopalautukset sekä hoitamaan turvapaikanhakijoita ja kaikki ihmisiä 

yhdenvertaisesti. 

(HUKE13/13062017) 

 

Esimerkki 5.13 edustaa humanitaarisen kehyksen mielipidekirjoitusmaisia 

tekstejä, joissa suorien toimintakehotusten sijaan lukijoita mobilisoidaan af-

fektiivisilla aineksilla. Huomionarvoista esimerkissä on, että kysymykset esi-

tetään kertojan äänellä, ei ulkopuolista ääntä referoimalla (vrt. journalistinen 

kehys, luku 5.2.2). Kysymysten viranomaisten toimintaa kyseenalaistava si-

sältö yhdistettynä toistoon tuo tekstiin affektiivista sävyä: Tekstin kaikki kuusi 

hakukysymystä alkavat interrogatiivipronominilla kuka, ja kysymys kuka vas-

taa toistuu tekstissä neljä kertaa. Kerran esiintyy myös kysymys kuka ottaa 

vastuun. Tekstissä nimetään useita turvapaikkapolitiikkaan osallistuvia insti-

tuutioita, joiden implikoidaan ja suoraan väitetään hoitavan tehtävänsä epä-

tyydyttävästi. Hakukysymykset implikoivatkin vastauksekseen ’ei kukaan’: ku-

kaan ei vastaa, kukaan ei valvo, kukaan ei ota vastuuta.  Kysymysten tulkintaa 

ohjaa tekstiyhteys: esimerkissä 5.13 käytetään runsaasti arvottavaa kieltä, 

josta kertojan suhtautuminen puheenaiheeseen käy ilmi eksplisiittisesti. 

Myös esimerkin molemmat vaihtoehtokysymykset ovat sävyltään epäileviä 

(Tutkitaanko Lahden tapahtumia ja vastuita?, Onko kukaan edes kiinnostu-

nut?), ja niiden odotuksenmukainen vastaus on kielteinen (ks. ISK § 1641). 

Jälkimmäisessä vaihtoehtokysymyksessä epäilevää sävyä vahvistavat myös 

kieltohakuinen kvanttoripronomini kukaan sekä fokuspartikkeli edes. Kysy-

mykset eivät esimerkissä 5.13 toimikaan prototyyppisessä tehtävässään infor-

maation hakemisen välineinä, vaan niiden pääasiallinen funktio on kutsua lu-

kijaa jakamaan epäoikeudenmukaisuuden kokemus – mikä taas voi kannustaa 

lukijoita osallistumaan myös muulla tavoin. Kysymykset tuovat tekstiin epä-

suoraa ohjailevuutta: ne lähtökohtaisesti odottavat vastaanottajalta reaktiota 

ja samalla implikoivat, millainen tämän reaktion tulisi olla.  
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Modaalisten valintojen osalta humanitaarisessa kehyksessä korostuvat ky-

symyslauseiden lisäksi myös erilaiset välttämättömyyden ja mahdollisuuden 

ilmaukset, jotka kuuluvat deonttisen modaalisuuden alaan. Yleisimmät teks-

teissä käytetyt deonttisen modaalisuuden ilmaisukeinot ovat imperatiivi sekä 

voida-modaaliverbin sisältämät verbiketjut, joilla ohjaillaan vastaanottajaa. 

Humanitaarisessa kehyksessä korostuukin erityisesti kielen direktiivisyys, toi-

mintaan ohjaaminen. ISK (määritelmät s.v. direktiivi) määrittelee direktiivin 

ohjailevaa funktiota toteuttavaksi lausumaksi, jolla esimerkiksi kehotetaan, 

käsketään ja pyydetään puhuteltavaa toimimaan. Tyypillisimmillään direktii-

visyyttä ilmaistaan imperatiivilauseella, mutta myös muunlaiset lausumat 

ovat vakiintuneet direktiiviseen käyttöön määrätyissä konteksteissa. Mor-

fosyntaktisten seikkojen ohella ohjailevan merkityksen syntyyn vaikuttaa kon-

teksti. (ISK § 1645; Lauranto 2015.) Kontekstuaaliset tekijät korostuvat tulkin-

nassa etenkin silloin, kun ohjailu on implisiittistä. Tällöin tärkeäksi nousee 

tieto tekstilajin konventioista ja tekstin roolista vuorovaikutuksessa. (Ks. 

Heikkinen 2000b: 144–146, 194–195.)  

Direktiivisyys voidaankin ymmärtää myös laajempana, esimerkiksi tiettyi-

hin tekstilajeihin liittyvänä ilmiönä (Lauranto 2015). Osa humanitaarisen ke-

hyksen teksteistä ammentaa varainkeruukirjeen tai ohjeen kaltaisista tekstila-

jeista, joihin ohjailevuus olennaisella tavalla kuuluu. Esimerkki 5.14 on kat-

kelma yhdestä tällaisesta kauttaaltaan ohjeistavasta tekstistä, jossa annetaan 

numeroitu lista eri tavoista tukea Oikeus elää -mielenosoitusta. Tekstistä on 

lihavoitu ohjailevassa tehtävässä toimivat kielenainekset:  

 

(5.14) NÄIN VOIT TUKEA OIKEUS ELÄÄ -MIELENILMAISUA [otsikko] 

 

Tässä on lista niistä tavoista, joilla voit tukea turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta.  

Lista on turvapaikanhakijoiden tekemä. 

 

1. Läsnäolo: fyysistä läsnäoloa kaivataan sekä päivisin että öisin, mutta erityisesti öisin  

 

2. Infolappujen jakaminen: tarvitaan jatkuvasti 2-3 suomalaista, jotka voivat jakaa in-

folappuja ohikulkijoille. Apua tarvitaan erityisesti aamuisin, kun ihmiset ovat matkalla 

töihin.  

 

3. Infolappujen printtaaminen: jos sinulla on printteri tai printterin käyttöoikeus, voit 

printata infolappuja eli flaijereita  

 

4. Rahan lahjoittaminen: älä tuo rahaa suoraan Rautatientorille, vaan lahjoita sitä ko-

timaanapu.fi-sivuston kautta  

 

5. Tavaran lahjoittaminen: jos haluat lahjoittaa tavaraa, kysy ensin mitä tarvitaan. Tava-

ran lahjoittaminen on parempi vaihtoehto kuin rahan lahjoittaminen. – –  
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11. Positiivisen hengen ja viestien levittäminen: voit levittää positiivista ilmapiiriä mie-

lenosoituksen ympärillä sekä paikan päällä, sosiaalisessa mediassa että missä ikinä kul-

jetkin. 

(HUKE3/27032017) 

 

Direktiivisyys voi toteutua yhtäältä ohjailevaa funktiota toteuttavana lau-

sumana ja toisaalta ”yleisenä toimintamerkityksenä”, joka ei kiinnity yksittäi-

siin direktiivisiin ilmauksiin vaan kumpuaa yleisemmin tekstilajin vastaanot-

tajaa ohjailevasta päämäärästä (Lauranto 2015: 3). Esimerkin 5.14 tekstissä 

direktiivisyys realisoituu sekä koko tekstin läpäisevänä ohjailevana merkityk-

senä (yleinen toimintamerkitys) että eksplisiittisinä kielennettyinä ohjeina 

(varsinaiset direktiivi-ilmaukset). Yleinen toimintamerkitys on kytköksissä 

esimerkin 5.14 tekstin tavoitteeseen saada vastaanottajat toimimaan halutulla 

tavalla eli osallistumaan mielenosoituksen toimintaan. Jo otsikossa ja leipä-

tekstin aloittavassa lyhyessä johdantokappaleessa eksplikoidaan, että teks-

tissä haetaan tukea mielenosoitukselle, mikä jo itsessään tuottaa ohjailevan 

merkityksen. Johdantoa seuraava teksti koostuu numeroidusta listasta, jossa 

yksilöidään erilaisin direktiivisin ilmauksin mahdollisia tuen antamisen ta-

poja. Kukin numeroitu kohta alkaa nominilausekkeella, joka ilmaisee ehdote-

tun tukemisen tavan, ja nominilauseketta seuraavan kaksoispisteen jälkeen 

tukemisen tapa ilmaistaan kokonaisilla lauseilla.  

Yksi ohjeistamiseen käytetty keino on yksikön 2. persoonan imperatiivi. 

Yksikön toisen persoonan käyttö on nimenomaan humanitaarisen kehyksen 

teksteille ominainen ilmiö: yhteensä kahdeksassa kehyksen teksteistä esiintyy 

yksikön toinen persoona. Tätä selittää tekstien suostutteleva tehtävä: yksikön 

toisen persoonan käyttö on yleistä erityisesti erilaisissa markkinoivissa ja oh-

jeistavissa genreissä, joissa olennaista on lukijasuhteen hallinta (esim. Fuer-

tes-Olivera, Velasco-Sacristán, Arribas-Baño & Samaniego-Fernández 2001: 

1298–1299; Peltonen 2008: 51; Macrae 2015). Yksikön toista persoonaa käy-

tetäänkin humanitaarisen kehyksen teksteissä nimenomaan ohjailevissa il-

mauksissa. Esimerkin 5.14 kohdassa 4 imperatiivilla ohjeistetaan sekä toimi-

maan että olemaan toimimatta tietyllä tavalla (älä tuo rahaa suoraan Rauta-

tientorille, vaan lahjoita sitä kotimaanapu.fi-sivuston kautta). Myös koh-

dassa 5 on imperatiivimuoto, joka esiintyy ehtolauseen jälkeisessä lauseessa. 

Näin toimintakehotus osoitetaan rajatulle joukolle: kehotus koskee ainoastaan 

henkilöitä, jotka täyttävät edeltävässä lauseessa määritellyn ehdon.  

Ohjailevaa tehtävää toteutetaan esimerkissä 5.14 myös verbiketjuilla, jonka 

osana mahdollisuutta ilmaiseva voida-modaaliverbi on. Yksikön 2. persoo-

nassa oleva voida-verbi on funktioltaan direktiivinen: tarkoitus ei ole yksin-

omaan esitellä mahdollisia tuen antamisen tapoja vaan suostutella ihmisiä te-

kemään kuvattuja toimintoja. Yksikön 2. persoonan taivutusmuodon käyttö 

osoittaa kehotuksen periaatteessa kenelle tahansa, joka tekstiä sattuu luke-

maan, mutta persoonavalinnalla luodaan samalla vaikutelma henkilökohtai-

suudesta: sanat osoitetaan ikään kuin suoraan tekstiä lukevalle henkilölle 

(esim. Peltonen 2008: 51; Macrae 2015: 105–106; ks. myös Fuertes-Olivera 
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ym. 2001: 1298). On tosin huomioitava, että imperatiivin tapaan myös voida-

verbi esiintyy ehtolauseen jälkeen, jolloin viesti on suunnattu ehdon täyttä-

ville. 

Humanitaarisen kehyksen teksteissä ohjailevassa tehtävässä toimii myös 

sellaisia kielellisiä resursseja, joissa ohjaileva merkitys ei ole kieliopillistunut 

osaksi ilmausta. Ohjaileva funktio ei rajaudukaan yksinomaan tiettyihin mor-

fosyntaktisiin rakenteisiin (Honkanen 2012: 18, ks. myös Lauranto 2015: 3–

4). Modaaliverbien ja imperatiivimuotoisten lauseiden ohella ohjailuun käyte-

tään myös muita kielellisiä keinoja. Esimerkissä 5.14 tekstiyhteydessään tar-

vetta ilmaisevat passiivimuotoiset verbit (fyysistä läsnäoloa kaivataan, 

tarvitaan jatkuvasti 2–3 suomalaista, apua tarvitaan) hahmottuvat suos-

tutteleviksi: tarpeen kielentäminen kutsuu vastaamaan tarpeeseen silloinkin, 

kun sitä ei tehdä pyynnön tai käskyn muodossa. Ohjailevaksi voi tulkita myös 

esimerkin 5.14 viimeisen deklaratiivilauseen, jossa vertaillaan eri lahjoitus-

muotojen paremmuutta.42 

Suoran käskyn, kehotuksen tai kiellon esittäminen on nähty potentiaali-

sesti kasvoja uhkaavaksi teoksi, koska se rajoittaa puhuteltavan vapautta toi-

mia (Brown & Levinson 1987: 191). Ohjailevan ilmauksen pehmentämisen voi 

mieltää kielelliseksi strategiaksi, jolla pyritään luomaan vaikutelma tasaver-

taisesta suhteesta, mikä erityisesti ruohonjuuritason kansalaisliikkeen ta-

pauksessa voi auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Humanitaarisen kehyksen 

teksteissä esiintyy kuitenkin verrattain runsaasti myös eksplisiittisiä pyyntöjä 

ja vaateita, joiden ohjeistava funktio on ilmeinen. On myös tavallista, että sa-

man tekstin sisällä käytetään sekä suorempia että epäsuorempia suostuttele-

misen keinoja, kuten edellä esimerkissä 5.14. Ohjailukeinojen valintaa teks-

tissä motivoivatkin erilaiset kontekstuaaliset tekijät, kuten odotus vastaan-

otosta. Esimerkiksi direktiivin muotoiluun ryhmäkirjeissä vaikuttaa muun 

muassa se, kuinka uutisarvoisena tai kuormittavana kirjoittaja osoittaa ohjeita 

pitävänsä (Honkanen 2012: 202). Se, millaisia ohjailukeinoja tekstissä suosi-

taan, on yhteydessä myös tekstin tavoitteeseen ja genreen: esimerkiksi mai-

noksissa suorat toimintakehotukset ovat tavallisia (Danesi 2015; Peltonen 

2008). Esimerkin 5.14 tapauksessa suorien ohjailukeinojen käyttö rakentaa 

yhteyttä yleisesti erilaisiin ohjeistaviin genreihin, joissa tavoite on ohjata vas-

taanottajaa käytännön toiminnan toteuttamiseen. Samalla tekstiin rakentuu 

oletusyleisö, jota ei tarvitse liiemmin taivutella tai vakuuttaa vaan joka suh-

tautuu ohjeistukseen lähtökohtaisen myönteisesti. Analysoin seuraavaksi tar-

kemmin vastaanottajuuden rakentumista humanitaarisen kehyksen teks-

teissä. 

 

                                                 
42 Samankaltainen merkityssisältö olisi mahdollista ilmaista myös direktiivinä, jos alun nominaa-

listuksen muuttaa imperatiivimuotoiseksi lauseeksi (Lahjoita mieluummin tavaraa kuin rahaa). 
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 VASTAANOTTAJANA SINÄ, TUKIJA 

 

Pääsääntöisesti humanitaarisen kehyksen teksteissä vastaanottajaa ei ekspli-

siittisesti nimetä tai kuvailla – kuva vastaanottajasta rakentuu epäsuorasti. 

Humanitaarisessa kehyksessä tekstien ensisijaiseksi vastaanottajaksi kirjoit-

tuvat blogia lukevat kansalaiset, ei jokin instituutio, kuten journalistinen me-

dia (journalistinen kehys, luku 5.2) tai turvapaikkapolitiikkaa säätävä tai toi-

meenpaneva institutionaalinen taho (poliittis-hallinnollinen kehys, luku 5.4). 

Vastaanottajien asemoinnissa ero muihin kehyksiin tulee näkyviin erityisesti 

siinä, miten vastaanottaja pyritään vakuuttamaan. Humanitaarisessa kehyk-

sessä lukijaa mobilisoidaan osallistumaan sekä suoraan ohjeistamalla että 

epäsuoremmin tunteisiin vetoavaa kuvastoa ja kieltä käyttämällä. Kehyksen 

teksteissä sanat osoitetaan usein suoraan lukijalle, ja muista kehyksistä poike-

ten kerronnassa käytetään paljon yksikön toista persoonaa. Yksikön toisen 

persoonan käyttö kytkeytyy lukijan ohjailuun. Tätä havainnollistaa esimerkki 

5.15, josta on lihavoitu kaikki toisen persoonan viittaukset: 

 

(5.15) NÄIN VOIT TUKEA OIKEUS ELÄÄ -MIELENILMAISUA [otsikko] 

 

Tässä on lista niistä tavoista, joilla voit tukea turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta. 

 

Lista on turvapaikanhakijoiden tekemä. 

 

1. Läsnäolo: fyysistä läsnäoloa kaivataan sekä päivisin että öisin, mutta erityisesti öisin 

 

2. Infolappujen jakaminen: tarvitaan jatkuvasti 2-3 suomalaista, jotka voivat jakaa in-

folappuja ohikulkijoille. Apua tarvitaan erityisesti aamuisin, kun ihmiset ovat matkalla 

töihin. 

 

3. Infolappujen printtaaminen: jos sinulla on printteri tai printterin käyttöoikeus, voit 

printata infolappuja eli flaijereita 

 

4. Rahan lahjoittaminen: älä tuo rahaa suoraan Rautatientorille, vaan lahjoita sitä ko-

timaanapu.fi-sivuston kautta 

 

5. Tavaran lahjoittaminen: jos haluat lahjoittaa tavaraa, kysy ensin mitä tarvitaan. Ta-

varan lahjoittaminen on parempi vaihtoehto kuin rahan lahjoittaminen. – – 

(HUKE3/27032017) 

 

Esimerkissä 5.15 toista persoonaa käytetään direktiivisissä lausumissa, joilla 

vastaanottajaa ohjataan toimintaan imperatiivilla tai modaalisella verbiket-

julla. Näin toisen persoonan käyttö kytkeytyy esimerkissä humanitaariselle 

kehykselle tyypilliseen tapaan lukijan ohjeistamiseen. Sen lisäksi, että toista 

persoonaa voidaan käyttää rakentamaan läheistä suhdetta vastaanottajaan 
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(Macrae 2015: 105–106), tekstin ”sinä” voi olla luonteeltaan myös geneeri-

sempi, periaatteessa kuka tahansa tekstiä lukeva (Fuertes-Olivera ym. 2001: 

1298). Esimerkin 5.15 tekstin voi tulkita olevan suunnattu yleisesti blogin lu-

kijoille, joita osallistetaan mukaan Oikeus elää -mielenosoitukseen. Myös se, 

millaiseen toimintaan lukijoita mobilisoidaan, rakentaa teksteihin ei-institu-

tionaalista vastaanottajaa: esimerkiksi rahan ja tavaran lahjoittaminen tai in-

folappujen jakaminen ovat tekoja, joita periaatteessa kenen tahansa blogin lu-

kijan on mahdollista toteuttaa. Esimerkin 5.15 kohdassa 2 kuitenkin tähden-

netään, että infolappuja jakamaan halutaan nimenomaan 2–3 suomalaista 

henkilöä. Vastaanottaja rakentuu suomalaiseksi tai ainakin suomen kielen tai-

toiseksi myös epäsuorasti, sillä teksti on monesta muusta aineiston tekstistä 

poiketen julkaistu ainoastaan suomeksi. 

Huomionarvoista vastaanottajan rakentumisen näkökulmasta on myös se, 

ettei esimerkin 5.15 tekstissä perustella, miksi vastaanottajan tulisi toimia 

tekstin kannustamalla tavalla. Teksti on hyvin vahvasti suuntautunut käytän-

nön toimintaan, ja sen ennakko-oletuksena on, ettei vastaanottajaa tarvitse 

taivutella esimerkiksi korostamalla vastaanottajalle itselleen koituvaa hyötyä. 

Tämä rakentaa tekstiin oletusyleisön, joka on lähtökohtaisesti kiinnostunut 

tukemaan Oikeus elää -mielenosoitusta. Tarkemmin määriteltynä humanitaa-

risen kehyksen teksteihin usein kirjoittuukin vastaanottajaksi lukijakunta, 

joka suhtautuu Oikeus elää -verkoston tavoitteisiin ja arvomaailmaan myötä-

mielisesti. Tämä käy selvimmin ilmi esimerkistä 5.16, jossa lukijaan viitataan 

persoonaviittauksen lisäksi myös puhuttelumuodolla: 

 

(5.16) Dear supporters 

 

Here you can find the flyers that we will be using during the demo and they are available 

for direct download on these links: – –. 

(HUKE2/07032017) 

 

Esimerkin 5.16 tekstin aloitus on kirjemäinen, ja valittu puhutteluadjektiivi 

dear rakentaa tekstiin henkilökohtaista ja läheistä sävyä. Viesti osoitetaan pu-

hutteluilmauksella tukijoille (supporters), mikä konstruoi oletusyleisöksi Oi-

keus elää -verkoston tavoitteisiin ja arvomaailmaan myönteisesti suhtautuvan 

ihmisjoukon. Humanitaarisessa kehyksessä korostuukin jaetun identiteetin ja 

me-ryhmän rakentaminen. Lukijoita kutsutaan liittymään osaksi yhteisöä, 

jota yhdistää tietty arvomaailma ja tästä motivoituva käytännön toiminta. Tä-

män myötä tekstien tekijöiden ja vastaanottajien välinen suhde rakentuu lä-

heiseksi. Analysoin jaetun identiteetin rakentumista tarkemmin esimerkistä 

5.17, joka on peräisin blogissa julkaistusta esitteestä (ks. esimerkki 5.1).  

 

(5.17) Miksi olemme täällä? 

Suomen hallitus ja viranomaiset ovat syksystä 2015 lähtien systemaattisesti heikentäneet 

turvapaikanhakijoiden asemaa. 
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Vaadimme oikeutta elää! – –  

 

Turvapaikanhakijoiden mielenosoitus alkoi 10.2.2017. Kuluneiden viikkojen aikana yhä 

useammat tahot ovat näyttäneet tukensa mielenosoittajille. Jatkakaamme työtä kun-

nes muutos tapahtuu – tule mukaan tukemaan ihmisoikeuksia! 

(HUKE2/07032017) 

 

Esimerkissä 5.17 on käytetty harvinaista monikon 1. persoonan imperatiivia 

(jatkakaamme), joka on tyyliltään arkaistinen (ISK § 1656). Esimerkissä käy-

tetään muutoinkin monikon 1. persoonaa, mikä luo kontrastin erityisesti jour-

nalistisen kehyksen (luku 5.2) teksteihin. Näin tekstiin kirjoittuu tekijä, joka 

on osa kuvaamansa ryhmää ja osallistuu sen mukana toimintaan, mielenosoi-

tukseen ja vaatimusten esittämiseen. Kyse on sisäryhmäkonstruktiosta: tekijä 

osoittaa kielellisesti kuuluvansa osaksi ryhmää, joka rakentuu myönteiselle 

yhteisöllisyydelle (Pälli 2003: 95–102). Ryhmää tai sen kriteerejä ei suoraan 

tekstissä määritellä, mutta implisiittisesti tekstissä sisäryhmää määrittää tie-

tynlainen ideologinen asemointi: ihmisoikeuksien arvostaminen ja halu vas-

tustaa turvapaikanhakijoiden aseman heikentämistä. Tekijän ohella tekstissä 

läsnä on myös lukija, jota kehotetaan yksikön 2. persoonan imperatiivissa liit-

tymään joukkoon: tule mukaan tukemaan ihmisoikeuksia! Sekä tekstiin kir-

joittuva tekijä että lukija kuvataan aktiivisina, (potentiaalisesti) samaan ryh-

mään kuuluvina toimijoina, joita yhdistää jaettu arvomaailma ja halu toimia 

sen mukaisesti.  

Ryhmien ja ryhmäidentiteettien rakentaminen perustuu eronteolle. Esi-

merkistä 5.17 on sisäryhmän lisäksi tulkittavissa myös ulkoryhmä, jonka jäse-

nyydestä tekijä kielellisesti erottautuu (ks. Pälli 2003: 95–96). Esimerkin 5.17 

alussa heiksi kuvataan Suomen hallitus ja viranomaiset, jotka tekstin mukaan 

ovat systemaattisesti heikentäneet turvapaikanhakijoiden asemaa. Implisiit-

tisesti tämän kuvataan olevan ristiriidassa ihmisoikeuksien toteutumisen 

kanssa. Laajemmin ulkoryhmäksi hahmottuu myös muu sisäryhmän ulkopuo-

lelle jäävä joukko eli ihmiset, jotka eivät joko halua tukea ihmisoikeuksia tai 

jotka eivät pidä hallituksen ja viranomaisten toimintaa ihmisoikeuksien vas-

taisena. Ulkoryhmä esitetään ominaisuuksiltaan sisäryhmää huonompana, 

kuten ulkoryhmäkonstruktioille on tyypillistä (Pälli 20o3: 41). Esimerkissä 

5.17 sisäryhmän yhteisyys perustuu humaanille maailmankatsomukselle, 

jonka puute puolestaan luonnehtii ulkoryhmää. Kategorisaatiota voikin pitää 

yhtenä tekstin suostuttelukeinona: toimintaan mukaan tulemalla lukija voi lu-

nastaa paikkansa osana ryhmää, joka kuvataan ominaisuuksiltaan tavoitelta-

vana. 

Humanitaarisen kehyksen keskeiset kontekstit paikantuvat kansalaisyh-

teiskuntaan: tekstit kertovat kansalaisvaikuttamisesta ja kehottavat siihen. 

Humanitaarisen kehyksen tekstit vastaavat kenties lähimmin niitä odotuksia, 

joita aktivistiverkoston blogi satunnaisessa lukijassa aktivoi. Humanitaarinen 

kehys on kuitenkin vain yksi analyysin pohjalta muodostamani kategoria. 
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Kaksi muuta nimeämääni kehystä orientoituu institutionaalisiin kontekstei-

hin: politiikan ja hallinnon sekä journalismin maailmaan. Seuraavassa luvussa 

käsittelen journalistista kehystä.  
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5.2 JOURNALISTINEN KEHYS 

Journalistisen kehyksen aktivoivat tekstit ammentavat erityisesti journalistis-

ten ja tiedottavien tekstilajien konventioista. Teksteissä on kielellisiä ja raken-

teellisia aineksia uutisista, reportaaseista ja tiedotteista, ja niiden keskeiseksi 

funktioksi hahmottuu tiedottaminen. Olen luokitellut journalistiseen kehyk-

seen yhteensä 23 tekstiä43, joista suurin osa on aineistossa nimetty tiedot-

teiksi. Blogin lukijoiden lisäksi tekstit on suunnattu myös journalistiselle me-

dialle, jolle tiedotteiksi nimettyjä tekstejä on lähetetty perinteisen media-

huomion herättämisen toivossa. Teksteillä on tässä mielessä tietynlainen kak-

soisfokus: ne tuottavat tietoa ja tiedottavat Oikeus elää -verkoston toimin-

nasta ja tavoitteista suoraan blogin omalle lukijakunnalle, mutta tavoittelevat 

samanaikaisesti näkyvyyttä myös perinteisissä joukkotiedotusvälineissä.  

Orientoitumisesta tiedottavien tekstilajien normeihin kertoo se, että teks-

teissä rakennetaan kuvaa kerronnan faktuaalisuudesta ja objektiivisuudesta. 

Tosipohjaista vaikutelmaa tukevat kehyksen teksteissä hyödynnetyt valoku-

vat, joista syntyy dokumentaarinen ja realistinen vaikutelma. Arvottavat ja 

voimakasta suhtautumista osoittavat kielelliset valinnat kasautuvat referoin-

tijaksoihin, mikä asemoi kertojan neutraaliksi muiden puheenvuorojen välit-

täjäksi. Esimerkiksi nimeämisellä ja näkökulman valinnalla tekstit kuitenkin 

houkuttelevat suhtautumaan turvapaikanhakijoihin empaattisesti.  

Etenen analyysissa seuraavasti: Ensin tarkastelen, miten kehyksen teks-

teissä hyödynnetään tosipohjaisille journalistisille genreille sekä tiedotteelle 

tyypillistä rakennetta (luku 5.2.1). Seuraavaksi analysoin tekstien interperso-

naalisia valintoja (5.2.2) erityisesti siitä näkökulmasta, miten teksteissä sää-

dellään subjektiivisuuden vaikutelmaa. Luvun 5.2.3 fokus on kehyksen teks-

tien valokuvissa, joissa on yhtymäkohtia uutiskuvien perinteeseen. Kehykselle 

keskeisiä, tiedon tuotantoon ja käsittelyyn liittyviä käytäntöjä tarkastelen lu-

vussa 5.2.4. Lopuksi (5.2.5) erittelen tekijöitä, joiden myötä teksteihin raken-

tuu ideaalivastaanottajaksi journalistinen media.   

 RAKENNEMALLEINA UUTISKOLMIO JA TIEDOTTAVAT 

TEKSTILAJIT 

 

Journalistisen kehyksen teksteissä kerrotaan turvapaikanhakijoihin ja Rauta-

tientorin mielenosoitukseen liittyvistä tapahtumista sekä näiden taustoista ja 

seurauksista; tyypillisesti kyse on narratiivisista teksteistä. Kehyksen teks-

teissä on rakenteellisia ja tekstuaalisia aineksia tiedotteista sekä faktaperus-

taisista journalistisista tekstilajeista, erityisesti uutisesta ja reportaasista 

(journalististen tekstien luokittelusta ja juttutyypeistä ks. esim. Jaakkola 

2013: 173–177). Kehyksen tekstien keskeiseksi funktioksi hahmottuu tiedotta-

minen. Tekstit noudattavat tiedottavista tekstilajeista tuttua jäsentämisen 

                                                 
43 Teksteistä 5 on julkaistu kahtena eri kieliversiona, suomeksi sekä englanniksi. 
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mallia, jossa tärkein ja uutisarvoisin asia sijoitetaan tekstin alkuun, taustatie-

dot taas myöhemmäksi. Teksti ei siten etene kronologisesti toisin kuin narra-

tiivisissa tekstilajeissa yleensä (Bell 1991: 172).   

Erityisen näkyvästi journalistisessa kehyksessä orientoidutaan uutistekstin 

konventioihin. Uutisen voi määritellä lyhyesti kertovaksi tosipohjaiseksi teks-

tiksi, joka välittää tietoa ajankohtaisesta ja merkittävästä tapahtumasta. Uuti-

nen on journalistisista genreistä vakiintunein, ja sille on ominaista hierarkki-

nen, tärkeimmästä taustoittavaan tietoon etenevä jäsentämisen malli, niin 

kutsuttu uutiskolmio tai kärjellään seisova kolmio. Tyypillisesti nykyuutiseen 

liitetään myös pyrkimys objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen: kirjoittajan 

omia kannanottoja ja ylipäätään arvottavia kielellisiä valintoja tulisi välttää. 

(Esim. Kuutti 2012: 209; Jaakkola 2013: 179–187; Bell 1991: 175–185; Pietilä 

1995: 96–98; White 1997: 105–107; 2000: 379–382; 2012: 57–58; Valtonen 

2012: luku 3; Hall 1984: 174.) 

Seuraavaa esimerkkiä 5.18 voi pitää muodoltaan ja sisällöltään jopa proto-

tyyppisenä pikku-uutisena: pikku-uutinen on tyypillisesti otsikosta ja lyhyestä 

leipätekstistä koostuva teksti, jossa jostain tapahtumasta kerrotaan edeten 

tärkeimmästä tiedosta taustoittavaan (Heikkinen, Lehtinen & Lounela 2005; 

ks. myös Valtonen 2012: 63, 79). Esimerkin 5.18 teksti koostuu otsikosta ja 

kuuden virkkeen mittaisesta leipätekstistä.44 Toisin kuin valtaosassa aineiston 

muista journalistisen kehyksen teksteistä, esimerkissä 5.18 ei käytetä kuvia 

(kuvien käytöstä ks. alaluku 5.2.3). Myös kuvattomuus on pikku-uutiselle tyy-

pillinen ominaisuus (Heikkinen ym. 2005: 236).  

 

(5.18) Tiedote: Rautatientorin mielenosoituksen yhteydessä tapahtunut itsemurhayritys 

[otsikko] 

 

[leipäteksti alkaa] Helsingin keskustassa, turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen lähei-

syydessä, on tapahtunut keskiviikkoiltana itsemurhayritys. Henkilö on viety sairaalahoi-

toon. Epätoivoiseen tekoon päätyneellä henkilöllä on ollut samana päivänä määräaika 

poistua vastaanottokeskuksesta. Vastaanottopalvelut loppuvat hallinto-oikeuden anta-

essa kielteisen päätöksen valitukseen Maahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä. 

Mieltään osoittavat turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa ovat järkyttyneitä tapahtu-

neesta, ja heille on järjestetty kriisiapua. He myös toivovat, että media käsittelee aihetta 

tilanteen vaatimalla asiallisuudella. [leipäteksti päättyy] – – 

(JOUKE4/08032017) 

 

Esimerkissä 5.18 kerrotaan menneistä tapahtumista, joista turvapaikanhaki-

jan itsemurhayritys on tapahtunut vastikään, tekstin julkaisua edeltävänä il-

tana. Sisällöltään ja rakenteeltaan esimerkin 5.18 teksti muistuttaa kovaa uu-

tista, jossa raportoidaan tiiviisti tuoreista – ja usein kielteisistä – tapahtumista 

(Bell 1991: 14). Kaikkia tapahtumia tai niiden välisiä suhteita ei eksplikoida 

                                                 
44 Tekstissä on leipätekstin jälkeen vielä allekirjoitusmainen lauseke Rautatientorilla mieltään 

osoittavat turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa sekä sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.  
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tekstissä, eikä tekstin tapahtumia esitetä kronologisessa järjestyksessä. Teksti 

on kuitenkin narratiivinen, ja siitä on konstruoitavissa menneeseen sijoittuva, 

ajassa etenevä tapahtumien ketju. Myös tältä osin esimerkki 5.18 on uutismai-

nen: Pallaskallio (2013: 32) luonnehtii uutista kertovaksi tekstilajiksi, joka on 

”selkeästi menneeseen kontekstiin suuntautuva”.   

Esimerkin 5.18 teksti ei siis rakennu kronologian varaan vaan alkaa turva-

paikanhakijan itsemurhayrityksestä.45 Tämä tekstin alkuun nostettu tapah-

tuma saa tekstissä suurimman painoarvon, mitä korostaa myös tapahtuman 

nostaminen otsikkoon. Tekstin alku vastaakin funktioltaan uutiskärkeä. Uu-

tiskärki (lead) on tekstin alkuun sijoittuva pienoistarina (micro-story), joka 

tiivistää uutisen keskeisen ja uutisarvoisimman sisällön ja joka periaatteessa 

toimisi yksinäänkin (Bell 1991: 175–177; ks. myös van Dijk 1988: 53–57). Se 

siis ilmaisee päätapahtuman (main event, van Dijk 1988). Esimerkissä 5.18 

päätapahtuma on turvapaikanhakijan itsemurhayritys. Muu teksti kertoo ta-

pahtuman taustoista (Milloin ja missä on tapahtunut? Mitä tapahtumaa ennen 

on tapahtunut?), seurauksista (Mitä tapahtumasta on seurannut?) ja asian-

osaisten suhtautumisesta tapahtumaan (Millaisia tuntemuksia tapahtuma on 

herättänyt?). Vaikka teksti ei järjesty ajallisen kronologian mukaisesti, teksti 

jäsentyy tietyn logiikan mukaisesti: tärkeimmästä asiasta taustoittavaan, vä-

hemmän olennaiseen tietoon. Teksti seuraa uutisesta ja muista tiedottavista 

tekstilajeista tuttua rakennetta, ”kärjellään seisovaa kolmiota”, jossa uutisar-

voisin ja olennaisin informaatio sijoitetaan tekstin alkuun (Mäntynen 2006: 

59–62; Jaakkola 2013: 185–186; Bell 1991: 177). 

Uutismaisuutta rakentaa jäsennyksen lisäksi se, että tapahtuman kieltei-

sestä luonteesta huolimatta tekstissä ei esitetä eksplisiittisiä arvioita tai kan-

nanottoja tapahtumasta. Tekstistä ei synny subjektiivista vaikutelmaa: teksti 

koostuu väitelauseista, ja kertojanääni kertoo henkilöistä ja tapahtumista ul-

kopuolisen raportoijan roolissa. Maininta siitä, että asianomaisille on järjes-

tetty kriisiapua, kaiuttaa ennakoimattomista ja järkyttävistä tapahtumista 

kertoville uutisille tyypillistä fraasia. Pikku-uutiselle tyypilliseen tapaan teksti 

keskittyy tapahtumien kuvaukseen, ei lähteiden referointiin (ks. Heikkinen 

ym. 2005: 251–252). Lopussa turvapaikanhakijoiden ja heidän tukijoidensa 

medialle esittämä toive tapahtuneen asiallisesta käsittelystä puolestaan kyt-

                                                 
45 Kun tekstistä pääteltävät tapahtumat asettaa kronologiseen aikajärjestykseen, tapahtumaketju 

näyttää aukikirjoitettuna jotakuinkin seuraavalta: 1. Henkilö hakee Suomesta turvapaikkaa. 2. Maahan-

muuttovirasto antaa hakijalle kielteisen turvapaikkapäätöksen. 3. Henkilö valittaa päätöksestä hallinto-

oikeuteen. 4. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 5. Oikeuden päätöksen myötä henkilön oikeus vastaan-

ottopalveluihin päättyy, minkä myötä 6. Henkilö määrätään lähtemään vastaanottokeskuksesta tiettyyn 

päivämäärään mennessä. 6. Henkilö yrittää itsemurhaa. 7. Henkilö viedään sairaalahoitoon. 8. Asiasta 

järkyttyneille silminnäkijöille/asianosaisille järjestetään kriisiapua. 9. Silminnäkijät/asianosaiset esittä-

vät toiveen median toiminnasta.  
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keytyy erityisesti tiedotteen genreen. Joka tapauksessa tekstissä on kyse infor-

maation tuottamisesta ja välittämisestä, mikä näkyy tekstin rakenteessa ja kie-

lellisissä valinnoissa. 

Aineiston uutisgenrestä vahvimmin ammentavat tekstit eivät jäljittele ai-

noastaan uutisen prototyyppistä rakennetta, vaan myös perinteisten uutiskri-

teerien näkökulmasta ne kertovat uutisarvoisista asioista: tekstit kertovat 

ajankohtaisista, vastikään tapahtuneista asioista, joita voi pitää odottamatto-

mina ja/tai kielteisinä. Tapahtumien äskettäisyys, yllättävyys ja kielteisyys on 

perinteisesti katsottu uutisarvoa lisääviksi tekijöiksi (esim. Bell 1991: 155–

158). Esimerkissä 5.19 kerrotaan mielenosoitusteltan tuhopolttoyrityksestä: 

 

(5.19) TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MIELENOSOITUSTELTTA YRITETTIIN POLT-

TAA / Anlagd brand på de asylsökandes demonstration / Arson Attack at the Asylum See-

kers’ Demonstration in Helsinki [otsikko] 

 

TIEDOTE 24.3.2017 

(eng, sve) 

 

Turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltta yritettiin polttaa [otsikko] 

 

[leipäteksti alkaa] Perjantaiaamuna noin kello 4:30 mustiin pukeutunut henkilö sytytti 

turvapaikanhakijoiden Helsingin Rautatientorilla sijaitsevan mielenosoitusteltan tuleen 

bensakanisterin avulla. Tekijä pakeni paikalta polkupyörällä Kaisaniemen puiston suun-

taan. Suomi Ensin –mielenosoituksesta saapui pian kaksi mielenosoittajaa kuvaamaan tu-

lipaloa. Tulipaloa sammuttanut turvapaikanhakija loukkasi kätensä ja on saanut terveys-

keskuksessa hoitoa. Paikalla oli myös suomalaisia mielenilmauksen tukijoita, jotka tekivät 

hälytyksen poliisille. 

 

Turvapaikanhakijat ovat järkyttyneitä. ”Kun aloitimme mielenilmauksemme, emme voi-

neet kuvitella, että tällaista voisi tapahtua”, sanoo paikalla ollut afganistanilainen [etunimi 

sukunimi]. [ suora esitys] ”Pyydämme poliisia etsimään tekijän ja saattamaan vastuu-

seen teostaan”, [sukunimi] ja paikalla ollut turvallisuudesta vastaava [etunimi sukunimi] 

vetoavat. [ suora esitys]  

 

Turvapaikanhakijat jatkavat rauhanomaista mielenilmaustaan ja pyytävät oikeudenmu-

kaista, inhimillistä kohtelua maahanmuuttoviranomaisilta ja Suoamen hallitukselta. [ 

puheaktin tiivistelmä] Turvapaikanhakijat toivovat, että suomalaiset päättäjät tuomitse-

vat tämänaamuisen teon ja kaikenlaisen väkivallan mitä tahansa ihmisryhmää vastaan, 

joka käyttää demokraattista oikeuttaan mielenilmaukseen. [ epäsuora esitys] [leipä-

teksti loppuu] 

  

[kuva palaneesta kanisterista] 

[teksti englanniksi ja ruotsiksi, kuvapari palaneesta teltasta] 

(JOUKE6/24032017) 
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Esimerkin 5.19 teksti on nimetty tiedotteeksi, ja se on kirjoitettu perinteisen 

uutisen muotoon. Myös tämä teksti muistuttaa jäsennykseltään uutistekstille 

tyypillistä rakennetta, ”kärjellään seisovaa kolmiota”, jossa tekstin alku vastaa 

kysymyksiin mitä, missä ja milloin (Mäntynen 2006: 59–62; Jaakkola 2013: 

185–186; Bell 1991: 177). Uutisteksti rakentuu hierarkkisesti niin, että alussa 

ilmaistaan olennaisin ja uutisarvoisin sisältö, ja tapahtunutta taustoittava 

osuus seuraa tämän jälkeen (van Dijk 1988: 53–54). Jo esimerkin kolmikieli-

nen otsikko tiivistää tekstin keskeisen sisällön: turvapaikanhakijoiden mielen-

osoitusteltta yritettiin polttaa. Vielä otsikosta ei käy ilmi tarkkaa tapahtuma-

ajankohtaa, mikä on tyypillistä uutisdiskurssille: odotus ajankohtaisuudesta 

on niin vahva, ettei tapahtuma-aikaa ole tarpeellista eksplikoida (Bell 1998: 

87). Passiivimuotoisen otsikon fokus on siinä, että kuvattu teko on ylipäätään 

tapahtunut – otsikosta ei käy ilmi, kuka teon on tehnyt. Viittaus turvapaikan-

hakijoiden mielenosoitukseen asemoi tapahtuman tiettyyn paikkaan, ja teks-

tin alkuun merkitty päivämäärä tarkentaa tapahtuma-aikaa. 

Esimerkin 5.19 leipätekstin ensimmäiseen virkkeeseen on pakattu paljon 

informaatiota: se vastaa uutistekstin keskeisiin kysymyksiin kuka (tuntema-

ton tekijä, johon viitataan substantiivilausekkeella mustiin pukeutunut hen-

kilö), mitä (sytytti turvapaikanhakijoiden – – mielenosoitusteltan tuleen), 

miten (bensa-kanisterin avulla), missä (Helsingin Rautatientorilla) sekä mil-

loin (perjantaiaamuna noin kello 4:30). Journalistisille jutuille keskeisistä 

kysymyksistä ainoastaan miksi jää virkkeessä käsittelemättä (ks. Bell 1991: 

175; Jaakkola 2013: 185). Uutiskärki ilmaistaan siis aivan tekstin alussa: kol-

mikielisen blogitekstin yhteisessä otsikossa, suomenkielisen tekstin otsikossa 

sekä leipätekstin ensimmäisessä virkkeessä. Leipätekstin toisen virkkeen voi 

mieltää joko osaksi päätapahtumaa tai erilliseksi, päätapahtumaa seuraavaksi 

tapahtumaksi. 

Esimerkissä 5.19 leipätekstin ensimmäinen kappale jatkuu taustoittavalla 

tiedolla, kun tekstissä kuvataan tapahtumiin muulla tavoin osallisia ja heidän 

toimintaansa. Suuri osa uutisjournalismista käsittelee erilaisia puhetekoja ja 

niiden seurauksia (Bell 1991: 52–53, 60, 190–193; ks. myös Kalliokoski 2005: 

22–25). Van Dijk (1988: 54–56) erottaa verbaalisten reaktioiden kuvaamisen 

uutisen yhdeksi rakenneosaksi. Esimerkin 5.19 toisessa ja kolmannessa kap-

paleessa kuvataan turvapaikanhakijoiden tunnetilaa (turvapaikanhakijat 

ovat järkyttyneitä) ja toimintaa (turvapaikanhakijat jatkavat rauhan-

omaista mielenilmaustaan), mutta pääpaino on turvapaikanhakijoiden refe-

roinnissa.  

Turvapaikanhakijoiden sanomisista kerrotaan esimerkissä 5.19 suoran ja 

epäsuoran esityksen sekä puheaktin kuvausten keinoin. Toisessa kappaleessa 

kaksi nimeltä mainittua turvapaikanhakijaa ovat silminnäkijän roolissa: he 

kuvaavat tuntojaan ja vetoavat poliisiin syyllisen selvittämiseksi. Turvapai-

kanhakijoiden lausunnot esitetään suorina sitaatteina, mikä luo vaikutelman 

siitä, että turvapaikanhakijoita on haastateltu tekstiä varten. Tekstin kolman-

nessa kappaleessa kertojan ääni voimistuu, kun turvapaikanhakijoiden pu-
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hetta esitetään epäsuoran esityksen ja puheaktin tiivistelmän keinoin. Haas-

tateltavien sanomisia lainaamalla tiedotusvälineiden on mahdollista rakentaa 

myös neutraalilta vaikuttavaan uutistekstiin haluttu näkökulma ilman, että 

toimittaja ottaisi suoraan asiaan kantaa (van Dijk 1988: 55–56). Samanaikai-

sesti referoinnilla (erityisesti silminnäkijöiden haastattelemisella) rakenne-

taan kuvaa uutisesta uskottavana ja tosiasioihin pohjautuvana (mts. 86–87; 

White 2000: 381–382).  

Journalistisessa kehyksessä on myös tekstejä, jotka eivät ammenna niin-

kään uutisgenrestä kuin muista faktaperustaisista sanomalehti- ja mediateks-

teistä. Tällaiset tekstit eivät rakennu selkeän uutiskärjen varaan vaan kuvaavat 

esimerkiksi mielenilmauksen arkea tai esittelevät muiden tahojen tuenosoi-

tuksia. Niissä voi nähdä reportaasimaisia piirteitä: teksteissä on kuvailua ja 

useampia henkilöitä, ja kertojanääni kuljettaa lukijaa mukanaan paikasta ja 

tapahtumasta toiseen. Esimerkki 5.20 havainnollistaa tätä: 

 

(5.20) TURVAPAIKANHAKIJAT TAPASIVAT SIPILÄN - PÄÄMINISTERI MYÖNSI 

ETTÄ TURVAPAIKKA-ASIOISSA ON TEHTY VIRHEITÄ [otsikko] 

 

[kuva] 

[Nimi] ja [nimi] tapasivat tiistaina Helsingin Narinkkatorilla pääministeri Juha Sipilän. 

[kuvateksti] 

 

[leipäteksti alkaa] Rautatientorin turvapaikkamielenilmauksen edustajat [nimi] (Afganis-

tan) ja [nimi] (Irak) tapasivat tiistaina Helsingin Narinkkatorilla pääministeri Juha Sipi-

län. He kertoivat olleensa Rautatientorilla nyt 48 päivää viestittääkseen hallitukselle hä-

täänsä. ”Oletteko kuulleet viestimme”, miehet kysyivät. 

 

Sipilä myönsi kuulleensa mielenilmauksesta ja oli tyytyväinen, että sai vihdoin tavata tur-

vapaikanhakijoiden edustajat. – –  

 

PERUSSUOMALAISTEN EHDOKKAAT HYVÄKSYVÄT PALAUTUKSEN VAIN 

JOS TURVAPAIKANHAKIJA ON TEHNYT RIKOKSEN SUOMESSA [väliotsikko] 

 

Afganistanilainen [etunimi sukunimi] kiersi kaikilla vaaliteltoilla tutustuen puolueiden ta-

voitteisiin ja kysyen näiden kantaa pakkopalautuksiin. – – 

 

Vihreiden, Vasemmiston, RKP:n, Kristillisten ja Piraattipuolueen ehdokkaat vastustivat 

pakkopalautuksia ja Kokoomuksen ja SDP:n edustajat vastustivat siinä tapauksessa, että 

ihmisen terveys tai henki ovat vaarassa. – –  

 

SIPILÄ LUPASI PUHUA SISÄMINISTERIN KANSSA ISKUISTA [väliotsikko] 
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Sipilältä kysyttiin vaaliteltalla myös kantaa turvapaikanhakijoihin kohdistuneeseen väki-

valtaan kuten polttopullo- ja pippurisumuteiskuihin. “Miksei ketään ole pidätetty”, kysyt-

tiin yleisön joukosta. Pääministeri lupasi selvittää asiaa sisäministeri Paula Risikon 

kanssa. [leipäteksti päättyy] 

(JOUKE8/29032017) 

 

Esimerkistä 5.20 on erotettavissa journalistisille teksteille tyypillisiä osia: 

tekstin pääasian tiivistävä kaksiosainen otsikko, kuva ja kuvateksti sekä leipä-

teksti ja sitä jäsentävät väliotsikot. Myös puhetoimintojen korostunut rooli 

tekstissä noudattaa journalistisille teksteille tyypillistä konventiota (ks. Bell 

1991: 52–53, 60, 190–193; ks. myös Kalliokoski 2005: 22–25). Esimerkistä 

5.20 ei kuitenkaan synny vaikutelmaa, että tekstin tekijä (toimittaja) haastat-

telisi suoraan tekstissä esiintyviä henkilöitä. Sen sijaan kertoja seuraa tapah-

tumia ikään kuin sivusta ja raportoi turvapaikanhakijoiden ja pääministerin 

sekä nimeämättä jääneen kysymyksen esittäjän ja pääministerin välisestä kes-

kustelusta. Valinta rakentaa tekstiin reportaasimaisuutta. Reportaasissa olen-

naista on toimittajan läsnäolo, joka mahdollistaa esimerkiksi havaintojen vä-

littämisen sekä miljöön ja henkilöiden kuvailemisen (Jaakkola 2013: 220–

221).46  

Esimerkissä 5.20 rakennetaankin aineiston uutismaisten tekstien tapaan 

vaikutelmaa kerronnan objektiivisuudesta. Kerronnan pääasiallinen tempus 

on imperfekti – ainoastaan referaattiosuuksissa tempus vaihtuu preesensiksi 

tai perfektiksi. Imperfekti on yleisin uutistekstien tempus, jota voi kerronnan 

kontekstissa pitää tunnusmerkittömänä: kerrontaan ei kirjoitu ajan ilmaise-

misen lisäksi muita, kerronnan subjektiivisuutta lisääviä näkökulmia (Pallas-

kallio 2013: 10). Objektiivisuuden vaikutelmaa lisää myös se, että tapahtu-

mista kerrotaan indikatiivissa ja pääasiassa väitelausein. Tapahtumat esite-

tään näin varmoina ja tosina. Esimerkissä on myös kysymyslauseita, mutta ne 

sijoittuvat referaattiosuuksiin, eikä kertoja siten esitä kysymyksiä omalla ää-

nellään vaan raportoi niiden tapahtuneen (ks. luku 5.2.2).  

Journalististen genrejen lisäksi journalistisen kehyksen teksteissä hyödyn-

netään myös (lehdistö)tiedotteelle tyypillisiä kielellisiä keinoja. Käsittelen 

tässä tapauksia, jossa yhteyttä tiedotegenreen luodaan erityisesti tekstien ra-

kenteellisilla valinnoilla. Tiedotteen ja uutisen läheistä suhdetta kuvastaa se, 

että tiedotteen kirjoittamista ohjeistavissa teksteissä korostetaan sisällön uu-

tisarvon ja tekstin uutismaisen rakenteen merkitystä (ks. esim. STT Viestintä-

palvelut 2019; Ikävalko 1995: 80–88, 146–154). Tiedotteet kirjoitetaankin 

usein suoraan mahdollisimman uutismaisiksi (Jacobs 1999). Uutisen ja tie-

dotteen läheisestä suhteesta huolimatta tiedotteissa esiintyy tiettyjä rakenteel-

lisia jaksoja, joita uutisissa ei ole. Esimerkki 5.21 on peräisin eräästä tiedotteen 

                                                 
46 Esimerkissä 5.22 läsnäoloa ei tosin tehdä näkyväksi käyttämällä ensimmäistä persoonaa, joka 

journalistisessa reportaasissa kuuluu mahdolliseen keinovalikoimaan (mp.). 
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tekstuaalisia konventioita hyödyntävästä tekstistä, josta on erotettavissa tie-

dotteelle tyypillisiä rakennejaksoja: 

 

(5.21) Lehdistötiedote 15.3.2017 [blogitekstin otsikko] 

 

Turvapaikanhakijat vetoavat Helsingin kaupunginvaltuustoon perusoikeuksien toteutu-

misen puolesta [sisällöllinen otsikko] 

 

[leipäteksti alkaa] Kuukauden verran yötä päivää Helsingin keskustassa mieltään osoitta-

neet irakilaiset ja afganistanilaiset turvapaikanhakijat luovuttavat vetoomuksen Helsingin 

kaupunginvaltuustolle tänään keskiviikkona 15. maaliskuuta. Vetoomus käsittelee kau-

pungin vastuuta perusoikeuksien toteutumisesta. 

 

Mielenosoituksesta lähtee klo 15.15 lähtee kulkue Rautatientorilta kohti Senaatintoria ja 

Kaupungintaloa, jossa delegaatio ojentaa vetoomuksen valtuustoryhmien edustajille klo 

17. – –  

 

Irakilaiset ja afganistanilaiset turvapaikanhakijat kertovat epävarman tulevaisuuden ai-

heuttamasta valtavasta psykologisesta stressistä. Paluuta kotimaahan ei nähdä vaihtoeh-

tona. Sosiaalisessa mediassa ja suusta suuhun kiertävät tarinat haavoittuvassa asemassa 

olevien ihmisten jättämisestä oman onnensa nojaan, perheistään erotetuista lapsista ja 

mahdottomuudesta hoitaa arkisia asioita henkilöllisyystodistuksen puuttuessa. Turvapai-

kanhakijoiden tukijat sekä useat järjestöt ovat huomauttaneet perus- ja ihmisoikeuksien 

olevan vaarassa ja jäävän toteutumatta eri kunnissa. Vetoomuksessa vaaditaan Helsinkiä 

ottamaan vastuu ihmisarvoiselle elämälle välttämättömän suojan ja huolenpidon toteutu-

misesta sekä varmistamaan, että lasten oikeudet perhe-elämään ja perusopetukseen to-

teutuvat. [leipäteksti päättyy] 

 

[yhteystieto-osio alkaa] 

Lisätiedot:  

Turvapaikanhakijoiden edustaja: [nimi] p. [puhelinnumero], s- posti: [sähköpostiosoite] 

s- posti: [sähköpostiosoite] 

Facebooksivu: [Facebook-sivu] 

Facebooktapahtumat: 

Tämän päivän mielenosoituskulkue ja vetoomuksen luovutus: [verkko-osoite] 

Mielensoitus Helsingissä: [verkko-osoite] 

Twitter: @stopkarkoitus [yhteystieto-osio päättyy] 

(JOUKE5/15032017) 

 

Esimerkin 5.21 blogitekstin otsikkoa seuraavan ensimmäisen lauseen voi tul-

kita tekstin sisällölliseksi otsikoksi: välimerkkiin päättymätön lause tiivistää 

koko tekstin keskeisen sisällön. Otsikon lisäksi teksti koostuu eri mittaisiin 

kappaleisiin jakautuvasta leipätekstistä ja tekstin päättävästä yhteystieto-osi-

osta. Yhteyshenkilön ja/tai tekstin laatijan yhteystiedot ilmoittavaa osiota voi 

pitää tiedotteen prototyyppisenä, tekstin loppuun sijoittuvana rakenneosana 
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(Komppa 2006: 310; Kankaanpää 2006: 171–174; Ikävalko 1995: 153, 191). 

Esimerkin yhteystieto-osiossa painottuvat sosiaalisen median eri kanavat: lu-

kijoille (tiedotusvälineille) annetaan mahdollisuus kysyä asiasta lisätietoja. 

Esimerkin 5.21 teksti on aineiston ainoa teksti, joka on nimetty lehdistötie-

dotteeksi: muutoin suomenkielisessä aineistossa puhutaan yksinomaan tie-

dotteista. Teksti eroaa myös muutoin aineiston journalistisista genreistä am-

mentavista teksteistä, joita yhdistää narratiivisuus ja suuntautuminen men-

neeseen aikaan: esimerkissä 5.21 kerronta on pääosin preesensissä, ja men-

neiden tapahtumien käsittelemisen sijaan tekstissä kuvataan turvapaikanha-

kijoiden näkemyksiä ja vetoomuksen sisältöä. Tekstissä myös tiedotetaan tu-

levasta (turvapaikanhakijat luovuttavat vetoomuksen Helsingin kaupun-

ginvaltuustolle tänään keskiviikkona 15. maaliskuuta; Mielenosoituk-

sesta lähtee klo 15.15 – – kulkue Rautatientorilta; delegaatio ojentaa ve-

toomuksen valtuustoryhmien edustajille klo 17): preesensmuotoisissa lau-

seissa käytetyt ajan adverbiaalit synnyttävät futuurisen tulkinnan (ISK § 

1544). Myös seuraava tiedotegenrestä ammentava esimerkki 5.22 on aikara-

kenteeltaan epäuutismainen: 

 

(5.22) TIEDOTE: Maahanmuuttovirasto kuuntelee turvapaikanhakijoiden vaatimukset 

tänään: Viikkoja jatkuneella mielenosoituksella vaikutusta [otsikko] 

 

Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden viikkoja kestänyt protesti Rauta-

tientorilla on vaikuttanut Maahanmuuttovirastoon niin, että se on valmis kuuntelemaan 

turvapaikanhakijoiden vaatimukset. Tänään maanantaina järjestettävä tapaaminen on 

ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

 

Ylijohtaja Jaana Vuorio kävi helmikuussa tutustumassa mielenosoitukseen. Tuossa tapaa-

misessa mielenosoittajat esittivät huolella perustellut vaatimuksensa ja huolensa, mikä 

johti siihen, että tapaaminen Maahanmuuttoviraston kanssa päätettiin järjestää. 

 

Tänään maanantaina eri viranomaistahot tapaavat turvapaikanhakijat Metsälän vastaan-

ottokeskuksessa, ja kuulevat heidän vaatimuksensa sekä ratkaisuehdotuksensa. 

 

Virallinen tiedote mieltä osoittavien turvapaikanhakijoiden tavoitteista lähetetään tapaa-

misen alkaessa, klo 13.00. Olette vastaanottajatahojen joukossa. 

 

Tapaamisen jälkeen turvapaikanhakijat kutsuvat median edustajia Metsälän vastaanotto-

keskuksen eteen, osoitteeseen Niittylänpolku 10, 00620 Helsinki, klo 16:30. He 

kertovat silloin sen, kuinka Maahanmuuttovirasto on vastannut vaatimuksiin, ja kuinka 

jo lähes kolme viikkoa jatkunut mielenosoitus jatkuu. 

 

Yhteydenotot (englanniksi): 

 

[sähköpostiosoite] 

(JOUKE1/27022017, lihavointi alkuperäinen) 
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Esimerkissä 5.22 hyödynnetään tiedotteen konventioita. Teksti noudattaa tie-

dottaville tekstilajeille ominaista rakennetta, jossa taustoittava ja tarkentava 

tieto esitetään ydinsisällön jälkeen (esim. Komppa 2006: 310–316). Teksti on 

nimetty tiedotteeksi, ja tekstin lopussa on myös yhteystieto-osioksi hahmot-

tuva jakso, jossa tarjotaan sähköpostiosoite yhteydenottoa varten. Tekstissä 

mainitaan myös virallinen tiedote, joka luvataan lähettää myöhäisempänä 

ajankohtana. Huomionarvoista on, että tekstissä viitataan tämän virallisen 

tiedotteen vastaanottajaan toisen persoonan monikkomuodolla (Olette vas-

taanottajatahojen joukossa), jota ei muutoin esiinny journalistisen kehyksen 

teksteissä referaattijaksoja lukuun ottamatta. Myöskään uutistekstin kerron-

taan toinen persoona ei kuulu (Heikkinen ym. 2005: 253). Toisin kuin monet 

muut journalistisen kehyksen tiedotteiksi nimetyt tekstit, esimerkki 5.22 ei 

hahmotukaan selkeän uutismaiseksi.  

Esimerkissä 5.22 tekstin kärjeksi nostettu asia, turvapaikanhakijoiden ja 

Maahanmuuttoviraston välinen tapaaminen, ei ole tekstin maailmassa vielä 

tapahtunut, eivätkä tekstin keskiössä muutoinkaan ole jo tapahtuneet tapah-

tumat. Menneistä tapahtumista kertomisen sijaan tekstissä korostuvatkin ny-

kyhetken kuvaus sekä tulevan ennakoiminen. Tämä heijastuu myös tempus-

valintoihin: Tekstin kerronnassa käytetään pääasiassa preesensiä ja perfektiä 

uutistekstille tyypillisen imperfektin sijaan.47 Kuten edellisessä esimerkissä 

5.21, myös esimerkissä 5.22 preesensmuotoiset ilmaukset saavat futuurisen 

tulkinnan, kun lauseessa käytetään lisäksi tulevaan viittaavaa adverbiaalia (ks. 

ISK § 1544).  

Rakenteen osalta OE-blogissa julkaistut journalistisen kehyksen tekstit 

ammentavat siis sekä faktapohjaisista journalistisista genreistä, erityisesti uu-

tisesta, että (lehdistö)tiedotteista. Kehyksen uutismaiset tekstit kertovat men-

neistä, usein yleisten uutiskriteerien valossa uutisarvoisiksi katsottavissa ole-

vissa tapahtumista. Vahvemmin tiedotteen genreen suuntautuvat tekstit voi-

vat myös ennakoida tulevaa, eivätkä ne rakennu yhtä selkeästi uutiskärjen va-

raan. Myös yhteystieto-osio kytkeytyy nimenomaan tiedotteen genreen. Teks-

tien rakenteen voi nähdä osaltaan konstruoivan vaikutelmaa tosipohjaisesta 

kerronnasta, jota rakennetaan myös seuraavaksi tarkastelemieni interperso-

naalisten valintojen avulla.  

 INTERPERSONAALISET VALINNAT: EMPATIAA JA 

OBJEKTIIVISUUDEN RITUAALEJA 

 

Journalistisen kehyksen interpersonaalisia valintoja luonnehtii kaksinaisuus: 

tietyin esitysteknisin keinoin luodaan kuvaa neutraalista ja todenmukaisesta 

                                                 
47 Leipätekstin toisessa kappaleessa kerrotaan menneistä tapahtumista imperfektissä, mutta nämä 

tapahtumat eivät ole tekstin varsinainen aihe vaan taustoittavaa tietoa, joka selittää, miten nykytilantee-

seen on päädytty. 
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kerronnasta, mutta teksteissä samanaikaisesti rakennetaan affektiivisilla ele-

menteillä näkökulmaa, joka houkuttelee eläytymään turvapaikanhakijoiden 

tilanteeseen. Vaikka uutisdiskurssiin liitetään objektiivisuuden ja neutraaliu-

den ihanne, affektiivisuuden voi nähdä myös uutisjournalismin erottamatto-

mana piirteenä (Kalliokoski 1996b; Koivunen, Kanner, Janicki, Harju, Hokka-

nen & Mäkelä 2021: 1190–1191; Wahl-Jorgensen 2013a; 2013b; ks. myös Bed-

narek 2008). Olennaista onkin se, miten journalistisen kehyksen teksteissä 

säädellään affektiivisen sekä muun subjektiiviseksi tulkittavan aineksen esit-

tämistä niin, että samalla rakennetaan vaikutelmaa faktapohjaisille journalis-

tisille genreille ominaisesta, neutraalilta näyttäytyvästä esitystavasta. Toisin 

sanoen kyse on tavoista, joilla teksteissä hallitaan sitä, kuinka subjektiivinen 

tai objektiivinen kuva kerronnasta ja kertojasta rakentuu. Journalistisen ke-

hyksen teksteissä keskeinen subjektiivisuuden hallinnan tapa on hyödyntää 

referointijaksoja mielipiteellisen sisällön sekä affektiivisten elementtien ilmai-

semisessa: siinä missä kertoja enimmäkseen pidättäytyy näkemystensä ekspli-

siittisestä julkituomisesta, teksteissä referoidut henkilöt tuovat puheenvuo-

roissaan esiin omia arvioitaan ja kannanottojaan, usein affektiivisia kielen kei-

noja hyödyntäen. Tämänkaltainen työnjako on nykyaikaiselle uutisdiskurs-

sille tyypillinen (esim. White 2012: 57–59; Wahl-Jorgensen 2013a: 313–314). 

Referaattien ohella myös kertojan osuudessa rakennetaan turvapaikanhakijoi-

den asiaa tukevaa näkökulmaa esimerkiksi nimeämällä turvapaikanhakijoita 

ja turvapaikkapoliittisia ilmiöitä tavoilla, jotka houkuttelevat suhtautumaan 

turvapaikanhakijoihin empaattisesti.  

Kuten edellä totesin, journalistisen kehyksen teksteissä kertoja ei pääsään-

töisesti tuo suoraan omia näkemyksiään tai asenteitaan esiin. Kerronta on 

enimmäkseen kolmaspersoonaista, ja siinä vältetään modaalisia aineksia ja 

voimakkaan asenteellisia sananvalintoja, mikä rakentaa kuvaa neutraalista ta-

pahtumien raportoinnista. Valinnat voi tulkita orientoitumisena ”objektiivi-

suuden” normiin, joka usein yhdistetään faktapohjaisiin journalistisiin genrei-

hin (esim. White 1997: 105–107; 2012; Pallaskallio 2013: 195; ks. myös 

Tuchman 1972). Pietilä (1995: 97) luonnehtii uutista genreksi, jossa keskeistä 

on tekstin rakentama realistinen todellisuusvaikutelma (ks. myös Hall 1992a: 

174–175). Kyse on nimenomaan tekstin konstruoimasta vaikutelmasta: 

Vaikka uutisteksti näyttäytyisi tapahtumien realistisena ja neutraalina kuvaa-

jana, kyse on sopimuksenvaraisesta asiasta – myös journalistisen median jul-

kaisema uutinen tarjoaa väistämättä subjektiivisen tarinan todellisuudesta. 

Vaikutelma todellisuutta läpinäkyvästi esittävästä kuvasta rakennetaan tie-

tyillä esitysteknisillä valinnoilla. (Pallaskallio 2013: 43–44; ks. myös Pietilä 

1995: 97.) Seuraavassa uutismaisessa aineistoesimerkissä 5.23 hyödynnetään 

journalistisille teksteille tyypillistä, neutraalilta näyttäytyvää esitystapaa.  

 

(5.23) Turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltta yritettiin polttaa [otsikko] 

 

Perjantaiaamuna noin kello 4:30 mustiin pukeutunut henkilö sytytti turvapaikanhakijoi-

den Helsingin Rautatientorilla sijaitsevan mielenosoitusteltan tuleen bensakanisterin 
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avulla. Tekijä pakeni paikalta polkupyörällä Kaisaniemen puiston suuntaan. Suomi Ensin 

–mielenosoituksesta saapui pian kaksi mielenosoittajaa kuvaamaan tulipaloa. Tulipaloa 

sammuttanut turvapaikanhakija loukkasi kätensä ja on saanut terveyskeskuksessa hoitoa. 

Paikalla oli myös suomalaisia mielenilmauksen tukijoita, jotka tekivät hälytyksen polii-

sille. – – 

(JOUKE6/24032017) 

 

Esimerkin 5.23 tekstissä rakennetaan faktuaalista vaikutelmaa monin eri kei-

noin. Esimerkki on rakenteeltaan uutismainen (ks. myös esimerkki 5.19), ja 

myös kielelliset valinnat muistuttavat uutisdiskurssia. Esimerkki koostuu pas-

siivimuotoisesta otsikosta sekä kolmannen persoonan indikatiivimuotoisista 

väitelauseista, joiden tempus on yhtä lukuun ottamatta imperfekti, uutiselle 

tyypillinen aikamuoto. Imperfektin käytöllä rakennetaan uutistekstissä kuvaa 

objektiivisesta, tosiasioihin perustuvasta kerronnasta (Pallaskallio 2013: 25, 

32–33, 83, 98). Neutraalia ja toteavaa sävyä tekstiin rakentaa myös se, ettei 

tekstissä käytetä affektiivisia tai arvottavia ilmauksia. Esimerkissä 5.23 ei käy-

tetä myöskään modaalisia aineksia. Modaalisuudessa on laajasti ymmärret-

tynä kysymys erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisista maailmoista (ISK § 

1553). Siinä missä myös varmuutta ilmaisevat episteemisyyden ilmaukset im-

plikoivat aina myös muiden vaihtoehtojen olemassaolon ja ilmaisevat puhujan 

subjektiivista suhtautumista lauseen totuusarvoon, modaalisia aineksia vailla 

olevat väitelauseet esittävät kategorisen väitteen (Kangasniemi 1992: 147–

148; ISK § 1590). Journalistisen kehyksen teksteissä ei niinkään kartoiteta eri-

laisia vaihtoehtoja vaan rakennetaan kuvaa, että niiden tarjoama representaa-

tio todellisuudesta ja sen asiaintiloista ja tapahtumista on tosi. Erityisesti ker-

tojan osuuksissa suositaankin esimerkin 5.23 tapaan väitelauseita, joilla ker-

rottu esitetään varmana.  

Subjektiivisempaa otetta edustaa esimerkki 5.24, joka on edellä luvussa 

5.2.1 analysoitu, pikku-uutisen konventioita myötäilevä teksti (ks. esimerkki 

5.18). Tekstissä kertoja raportoi tapahtumista melko neutraaliin sävyyn kol-

mannen persoonan väitelausein ja ilman modaalisia aineksia. Samanaikaisesti 

tekstiin myös rakennetaan hienovaraisin keinoin empaattista näkökulmaa:  

 

(5.24) Tiedote: Rautatientorin mielenosoituksen yhteydessä tapahtunut itsemurhayritys 

[otsikko] 

 

Helsingin keskustassa, turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen läheisyydessä, on ta-

pahtunut keskiviikkoiltana itsemurhayritys. Henkilö on viety sairaalahoitoon. Epätoi-

voiseen tekoon päätyneellä henkilöllä on ollut samana päivänä määräaika poistua 

vastaanottokeskuksesta. Vastaanottopalvelut loppuvat hallinto-oikeuden antaessa kieltei-

sen päätöksen valitukseen Maahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä. Mieltään 

osoittavat turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa ovat järkyttyneitä tapahtuneesta, ja 

heille on järjestetty kriisiapua. He myös toivovat, että media käsittelee aihetta tilanteen 

vaatimalla asiallisuudella. 

(JOUKE4/08032017) 
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Esimerkissä 5.24 on hyödynnetty tiettyjä affektiviisiksi tulkittavia kielen kei-

noja, jotka ovat tavallisia myös journalistisille teksteille. Perfektin käytön voi 

katsoa tuovan kerrontaan tiettyä subjektiivisuutta: perfekti ei ilmaise puh-

taasti aikaa, vaan sitä käyttämällä ilmaistaan myös jonkinlaista asennoitu-

mista kerrottuun. Perfektillä voidaan ennen kaikkea osoittaa kerrotun tilan-

teen tai asiaintilan olevan relevantti nykyhetken näkökulmasta. (Pallaskallio 

2013: 26–27; Larjavaara 1990: 226.) Kun tiedotusvälineissä uutisoidaan kuo-

lemasta, imperfektin sijaan käytetään usein perfektiä. Verrattuna imperfektiin 

perfekti tuo tarkastelun keskiöön itse tapahtuman sijaan sen vaikutuksen ny-

kyhetkeen: henkilö on poissa, häntä ei enää ole. Tällaisissa tapauksissa per-

fektin käyttö on kunnioittava tapa. (Kielitoimiston ohjepankki 2020.) Vaikka 

esimerkissä 5.24 ei uutisoida kuolemasta vaan itsemurhayrityksestä, perfektin 

käytöllä luodaan tekstiin samantapaista sävyä. Perfekti ilmaisee, että tapahtu-

nut on asianosaisten – ja kenties myös lukijan – näkökulmasta merkitykselli-

nen nykyhetkessä. Perfektin voi näin nähdä toimivan affektiivisena element-

tinä. Affektiivisuutta luo myös turvapaikanhakijaan viittaava empaattinen 

substantiivilauseke (Kalliokoski 1996b: 41–42): epätoivoiseen tekoon pääty-

nyt henkilö houkuttelee tilanteen myötäelämiseen. Myös tekstin osallistujien 

tunnetilan luonnehdinta ja maininta kriisiavun järjestämisestä rakentavat ta-

pahtumasta kuvaa, joka on omiaan herättämään empatiaa asianosaisia koh-

taan.  

Esimerkki 5.24 koostuu pikku-uutiselle ominaiseen tapaan yksinomaan 

kertojan osuudesta (ks. Heikkinen ym. 2005: 251–252). Useimmissa journa-

listisen kehyksen teksteissä (18/23) kuitenkin referoidaan vähintään yhtä ker-

tojan ulkopuolista lähdettä. Nimenomaan referointijaksot ovat olennaisia 

analysoitaessa journalistisen kehyksen interpersonaalisia valintoja sekä näi-

den rakentamaa vaikutelmaa, sillä erilaiset affektiiviset ja arvottavat kielenai-

nekset sekä modaaliset ainekset kasautuvat kehyksen teksteissä referointijak-

soihin: johtoilmaukseen ja erityisesti referaattiosaan. Myös journalistisissa 

genreissä, erityisesti uutisessa, affektiivisesti latautunut aines painottuu refe-

raatteihin (White 2012: 57–59; Wahl-Jorgensen 2013a: 313–314; ks. myös 

Koivunen ym. 2021: 1197–1201). Referaateissa käytetään myös ensimmäistä 

persoonaa, joka puuttuu kertojan osuudesta.48 Referointijaksot modaalisine ja 

suhtautumista osoittavine valintoineen ovat yksi keino rakentaa tekstiin nä-

kökulma, joka tukee verkoston agendaa ilman, että kertoja eksplisiittisesti 

osoittaisi sitoutuvansa sanottuun. Tällä esitysteknisellä keinolla säädellään 

tekstin rakentaman vaikutelman subjektiivisuutta tavalla, joka luo yhteyden 

nimenomaan journalismille ja journalistisille teksteille ominaiseen ”objektii-

visuuden rituaaliin”: mielipiteellinen, subjektiivisena näyttäytyvä aines erote-

                                                 
48 Poikkeuksen tekee vahvasti tiedotegenreen kytkeytyvä fraasi Tiedotamme asiasta lisää myöhem-

min. 
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taan tekstuaalisin keinoin faktoista (Tuchman 1972; ks. myös JSN 2021). Ha-

vainnollistan tätä esimerkillä 5.25, joka koostuu suurelta osin poliisin refe-

roinnista.   

 

(5.25) HELSINGISSÄ KORKEITA TURVALLISUUSUHKIA – TURVAPAIKANHAKIJOI-

DEN MIELENILMAUS SIIRRETÄÄN TURVAAN [otsikko] 

 

Poliisi ilmoitti tänään, että turvapaikanhakijoiden Oikeus elää –mielenilmauksen on siir-

ryttävä Rautatientorilta kello 19 mennessä. Päätöksen perusteena oli yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden varmistaminen Helsingin Rautientorilla ja sen välittömässä läheisyy-

dessä ydinkeskustassa. Helsingissä on poliisin mukaan korkeita turvallisuusuhkia. Poliisi 

ei kuitenkaan yksilöinyt niitä. Kaikki mielenilmaukset Rautatientorilla on poliisin mää-

räyksestä toistaiseksi kielletty Rautatientorilla. 

 

Päätös perustui kokoontumislain 10 ja 20 pykäliin. Samalla poliisi kuitenkin kertoi, ettei 

turvapaikanhakijoiden mielenilmaus ole aiheuttanut minkäänlaista vaaraa, haittaa tai 

häiriötä kaupunkilaisille, ympäristölle tai omaisuudelle 141 päivän aikana. 

 

Poliisin mukaan kyseessä on poliisin kiireisin viikko vuodesta. – – Poliisi toivoo neuvot-

telujen jatkuvan maanantaina turvapaikanhakijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa mie-

lenilmauksen paikasta jatkossa. Turvapaikanhakijoiden mielenilmaus tulee  kuitenkin to-

teuttaa klo 8-21 välisenä aikana. Poliisi ei kertonut, koskeeko sääntö kaikkia mielenil-

mauksia Helsingissä. 

(JOUKE20/30062017) 

 

Esimerkissä 5.25 uutiskärjeksi hahmottuu OE-verkoston näkökulmasta epä-

toivottava muutos: poliisin määräyksen mukaisesti verkoston järjestämän 

mielenosoituksen on siirryttävä pois Rautatientorilta. Mitään tähän liittyvää 

kielteistä asennoitumista tai tunnetta ei kuitenkaan tuoda esiin; teksti on kaut-

taaltaan informatiivista ja toteavaa, ja tekstissä pitkälti referoidaan poliisi-ins-

tituutiota, joka päätöksen mielenosoituksen siirtämisestä on tehnyt.49 Valitut 

johtoilmaukset ovat sävyltään neutraaleja (poliisi ilmoitti, poliisin mukaan, 

poliisi – – kertoi, poliisi toivoo). Myös sellaiset tekstiosuudet, joiden lähdettä 

ei ole eksplikoitu, vaikuttavat pohjautuvan poliisin sanomisiin: Tekstissä en-

sinnäkin puhutaan lähteyttämättä poliisin päätöksen perusteista. Lisäksi teks-

tissä kerrotaan ehdoista, joita mielenosoituksen on määrä noudattaa jatkossa 

(Turvapaikanhakijoiden mielenilmaus tulee kuitenkin toteuttaa klo 8-21 

välisenä aikana.). Virke on siitä erityinen, että se sisältää nesessiiviverbin. Lä-

hes poikkeuksetta journalistisen kehyksen teksteissä nesessiiviverbit esiinty-

vät referaateissa. Esimerkin 5.25 tapauksessa kyse on deonttisen modaalisuu-

den ilmauksesta, joka ilmaisee normiin perustuvan velvoitteen (ISK § 1554). 

                                                 
49 Esimerkin 5.25 teksti on tässä suhteessa aineistolle epätyypillinen: muissa teksteissä viranomais-

ten äänet eivät saa tässä määrin tilaa, ja viranomaisten ääntä usein myös opponoidaan (äänten säätelystä 

ks. luku 6.2).   
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Esimerkissä 5.25 normin lähde ei kuitenkaan ole kertoja, vaan määräyksen on 

antanut poliisi, vaikkei tätä tekstin tasolla eksplikoida. Tämäntyyppinen läh-

teiden käyttö, jossa lähde jää lukijan pääteltäväksi, on tyypillistä uutisteks-

teille (Heikkinen ym. 2005: 250–251). Esimerkin 5.25 toinen nesessiivinen il-

maus on siirryttävä sen sijaan on eksplisiittisesti laitettu poliisin nimiin. 

Esimerkissä 5.25 kerrotun lähteeksi hahmottuu poliisi, mutta kertoja kui-

tenkin kontrolloi äänen kuuluvuutta. Poliisia ei referoida kertaakaan suoralla 

esityksellä, vaan käytössä ovat diegeettisemmät keinot: poliisia referoidaan 

epäsuoralla esityksellä ja lähteen eksplikoivalla postpositiolausekkeella (polii-

sin mukaan).50 Näin kertoja ei esitä lainaavansa poliisia sanatarkasti. Kertojan 

valinnat rakentavat tekstiin turvapaikanhakijoille suotuista näkökulmaa. Kak-

siosaisen otsikon ensimmäinen osa (HELSINGISSÄ KORKEITA TURVALLI-

SUUSUHKIA) perustuu leipätekstin mukaan poliisin lausuntoon (Helsingissä 

on poliisin mukaan korkeita turvallisuusuhkia). Sen sijaan jälkimmäiselle 

osalle (TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MIELENILMAUS SIIRRETÄÄN TUR-

VAAN) ei löydy suoraan tukea leipätekstistä, eikä sitä myöskään osoiteta muu-

alta lainatuksi. Kohta on kuitenkin tekstin tulkinnan ja näkökulman kannalta 

keskeinen: heti tekstin alussa eksplikoidaan, etteivät turvapaikanhakijat ai-

heuta turvallisuusuhkaa vaan että uhka kohdistuu nimenomaan heihin.  

Toinen olennaisesti tekstin näkökulmaa rakentava valinta liittyy tapaan, 

jolla tekstissä kuvataan OE-verkoston mielenosoituksen seurauksia – tai oike-

ammin niiden puutetta: Samalla poliisi kuitenkin kertoi, ettei turvapaikan-

hakijoiden mielenilmaus ole aiheuttanut minkäänlaista vaaraa, haittaa 

tai häiriötä kaupunkilaisille, ympäristölle tai omaisuudelle 141 

päivän aikana. Kyse on epäsuorasta esityksestä, jossa puheen lähteeksi ni-

metään poliisi. Kieltolauseella kumotaan väite, että turvapaikanhakijoiden 

mielenilmaus olisi aiheuttanut yleisesti epätoivottaviksi miellettyjä ilmiöitä. 

Referaattiosa on perusteellisuudesssaan kohosteinen. Yksityiskohtaisuutta ra-

kennetaan leksikaalisesti (ks. Kankaanpää 2006: 86–91): referaatissa käyte-

tään kolmea eri substantiivia, joiden merkitykset ovat lähellä toisiaan (vaara, 

haitta, häiriö), ja lausekkeessa on vielä puutetta korostava kieltohakuinen 

proadjektiivi minkäänlainen (ks. ISK § 610). Lisäksi virkkeessä eksplikoidaan 

kolme eri tahoa (kaupunkilaiset, ympäristö ja omaisuus), joille mielenilmaus 

ei ole ollut haitaksi. Fowler (1986: 154–155) nimittää ylisanallistamiseksi 

(overlexicalization) kielellistä strategiaa, jossa synonyymeja tai lähimerkityk-

sisiä sanoja käytetään tietyn näkökulman korostamiseen. Tämänkaltaista esi-

tystapaa voi pitää affektiivisena strategiana, joka kuuluu myös journalismin 

keinovalikoimaan: journalistisissa genreissä yksityiskohtainen kuvaileminen 

on tapa rakentaa affektiivista latausta myös sellaisiin teksteihin, joissa ei eks-

plisiittisesti kuvata tunteita tai käytetä arvottavaa kieltä (Wahl-Jorgensen 

2013b: 134–135). Myös esimerkin 5.25 virkkeessä käytetty ajanilmaus (141 

                                                 
50 Lisäksi kerrotaan siitä, mitä poliisi ei sanonut (Poliisi ei – – yksilöinyt [turvallisuusuhkia]; 

Poliisi ei kertonut, koskeeko sääntö kaikkia mielenilmauksia Helsingissä). 
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päivän aikana) on merkityksellinen, sillä se korostaa rauhanomaiseksi kuva-

tun mielenilmauksen kestoa: implisiittisesti merkityksellisenä kuvataan se, 

ettei mielenilmaus ole aiheuttanut lieveilmiöitä siitä huolimatta, että se on 

kestänyt kuukausia.  

Saman asiasisällön olisi voinut esittää myös yksinomaan kertojan äänellä, 

mutta poliisin kertomana sanottu saa lisää painoarvoa: instituutiolle kuuluvaa 

ääntä käytetään argumentaation tukena (ks. luku 6.2.1). Uutisdiskurssissa ul-

kopuolisten lähteiden yksi funktio on toimia todistusaineistona – lähteiden 

käytöllä rakennetaan faktuaalista vaikutelmaa (van Dijk 1988: 86–87; White 

2000: 381–382; ks. myös Tuchman 1972). Tällaisella esitysteknisellä keinolla 

rakennetaan yhteyttä faktapohjaisiin journalistisiin genreihin, joissa näke-

myksiään esittelevät tekstissä referoidut henkilöt, ei kertoja itse. Näin säädel-

lään sitä, kuinka subjektiivinen vaikutelma kertojan äänestä syntyy: kun väit-

teen lähteeksi osoitetaan poliisi, kertoja ei tule sitoutuneeksi väitteeseen vaan 

säilyttää uutisdiskurssille ominaisen, näennäisen neutraalin position. Kuten 

edellä analyysissa pyrin osoittamaan, kuitenkin nimenomaan kertojan teke-

mät valinnat määrittävät sen, millainen kuva tapahtumista syntyy ja mikä 

tekstissä korostuu. 

Kertojan osuuden ja referointijaksojen välistä työnjakoa journalistisen ke-

hyksen teksteissä havainnollistaa myös esimerkki 5.26, jossa uutisoidaan Suo-

men palauttaneen turvapaikanhakijoita Afganistaniin: 

 

(5.26) SUOMI PAKKOPALAUTTI YÖLLÄ TURVAPAIKANHAKIJOITA AFGANISTANIIN 

[otsikko] 

 

[TIEDOTE] 

Myöhään tiistai-iltana [päivämäärä] Suomesta lähti lentokone, jolla pakkopalautettiin 

useita turvapaikanhakijoita Kabuliin. Afganistanilainen turvapaikanhakija [etunimi suku-

nimi] pitää pakkolentoja ihmisoikeusrikkomuksina. ”On tiedossa, etteivät kaikki 

turvapaikanhakijat ole saaneet asianmukaista turvapaikkakäsittelyä”, hän sanoo. 

 

Afganistanin turvallisuustilanne ei ole [sukunimi] mukaan ollut näin huono kuuteen-

toista vuoteen. ”Hallinto on hyvin heikko ja korruptoitunut”, hän sanoo. ”Afganista-

nin hallitus ei pysty tarjoamaan turvaa maahan palautetuille.” Suomessa vieraili alku-

viikosta valtuuskunta Afganistanista. ”On kyse avusta, jonka Afganistan saa, kun se hy-

väksyy turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Suomesta ja EU-maista,” [sukunimi] to-

teaa. Afganistanilaiset turvapaikanhakijat ovat kauhuissaan ja peloissaan. ”Vetoamme 

Suomen hallitukseen, että se pysäyttäisi nämä epäinhimilliset pakkopalautukset.” – – 

(JOUKE14/17052017) 

 

Esimerkissä 5.26 selkeästi kertojan ääntä edustavat vain otsikko ja kolme vir-

kettä, joista kaksi kuvaa imperfektissä menneitä ja päättyneitä tapahtumia 

(Myöhään tiistai-iltana [päivämäärä] Suomesta lähti lentokone, jolla pak-

kopalautettiin useita turvapaikanhakijoita Kabuliin.; Suomessa vieraili al-
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kuviikosta valtuuskunta Afganistanista.) ja yksi preesensissä afganistanilais-

ten turvapaikanhakijoiden tuntemuksia (Afganistanilaiset turvapaikanhaki-

jat ovat kauhuissaan ja peloissaan.). Muutoin esimerkin tekstissä referoidaan 

turvapaikanhakijaa, joka kommentoi Afganistaniin suuntautuvia palautuslen-

toja sekä Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Referaateissa käytetään arvottavaa 

kieltä: turvapaikanhakijoiden palautuksia nimitetään referaatissa ihmisoi-

keusrikkomuksiksi, ja suhtautumista ilmaistaan myös arvottavin adjektiivi-

lausekkein (Afganistanin turvallisuustilanne ei ole – – ollut näin huono 

kuuteentoista vuoteen; hallinto on hyvin heikko ja korruptoitunut; 

nämä epäinhimilliset pakkopalautukset). Myös tekstin modaaliset ainek-

set esiintyvät referaateissa. Esimerkissä on kaksi kieltoa, joista toinen esiintyy 

dynaamisen modaali-ilmauksen yhteydessä (Afganistanin hallitus ei pysty 

tarjoamaan turvaa). Kiellolla on yksinkin esiintyessään modaalinen ulottu-

vuutensa, koska kielto implikoi myös proposition myönteisen vaihtoehdon 

(ISK § 1610). Esimerkissä 5.26 kieltoja käytetään kumoamaan (implisiittisesti 

jonkun esittämät tai ylipäätään olemassaolevat, ks. Fairclough 1992: 121–122) 

näkemykset, joiden mukaan turvapaikanhakijoiden on turvallista palata Afga-

nistaniin.  

Esimerkin 5.26 lopussa on lisäksi monikon ensimmäisessä persoonassa 

oleva, puhujalähtöistä direktiivisyyttä ilmaiseva performatiiviverbi vetoamme 

(ISK § 1671).51 Esimerkin performatiivi sijoittuu suoran esityksen jaksoon, jol-

loin vetoomus tulee tulkituksi referoidun turvapaikanhakijan, ei kertojan esit-

tämänä: vaikka valinta esittää vetoomuksen sisältämä referaatti on kertojan, 

tämä ei kuitenkaan tekstin tasolla eksplisiittisesti sitoudu tai ota siihen muu-

toin kantaa. Tämä on yksi osoitus siitä, että journalistisen kehyksen teksteissä 

painottuu tiedonvälityksellinen funktio suhteessa avoimen suostuttelevaan, 

muutoksia ajavaan funktioon. Tällainen näkökulma on muutoinkin journalis-

tisen kehyksen teksteille ominainen: journalistisen kehyksen tekstit usein ku-

vaavat turvapaikanhakijoiden ja laajemman verkoston tekemää vaikuttamis-

työtä ikään kuin sivusta raportoiden.52  

Kertoja ei ota esimerkissä 5.26 kantaa turvapaikanhakijan sanomisiin: re-

feroinnissa käytetään neutraaleja johtoilmauksia, joissa kertoja ei tuo ilmi tul-

kintaansa esimerkiksi sanotun totuudellisuudesta. Kuitenkin jo valinta antaa 

tilaa turvapaikanhakijan äänelle on merkityksellinen ja rakentaa osaltaan 

tekstiin näkökulmaa, joka tukee turvapaikanhakijoiden asiaa. Vaikka esimer-

kissä 5.26 voimakkainta suhtautumista ilmentävät kielelliset valinnat sijoittu-

vat referaatteihin, myös kertoja tuo eksplisiittisesti suhtautumistaan esiin ni-

mittämällä toimintaa pakkopalauttamiseksi. Lisäksi turvapaikanhakijoiden 

pelon tunteiden luonnehtiminen tuo tekstiin affektiivista otetta. Turvapaikan-

                                                 
51 Tämäntyyppiset direktiiviset ilmaukset ovat tyypillisiä poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteille 

(ks. luku 5.4.3). 

52 Vrt. muut kehykset: humanitaarisessa kehyksessä ohjaillaan lukijaa (ks. luku 5.1.3), poliittis-hal-

linnollisessa kehyksessä puolestaan viranomaisia ja päättäjiä (ks. luku 5.4.4). 
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hakijoiden tunteiden sanoittaminen tarjoaa lukijalle paikan eläytyä turvapai-

kanhakijoiden tilanteeseen; tekstiin avautuu empaattisen myötäelämisen 

mahdollisuus. Olennaista subjektiivisuuden hallinnan näkökulmasta on, että 

kertoja kuitenkin noudattaa uutisdiskurssin normia, jonka mukaan kertojan 

ei tule eksplikoida tekstissä omia tunteitaan. Sen sijaan on tavallista, että jour-

nalistisissa teksteissä kuvaillaan muiden kuin kertojan itsensä tunteita ja re-

aktioita – tunneilmaisu ikään kuin ”ulkoistetaan” tekstissä esiintyville henki-

löille (Wahl-Jorgensen 2013b: 138–139). Turvapaikanhakijoiden tunteiden 

kuvaaminen on esimerkki sitä, miten myös kertojan osuuksissa voidaan tie-

tyin kielellisin valinnoin rakentaa empaattista suhtautumista turvapaikanha-

kijoihin. 

Kuten todettua, eksplisiittiset kannanotot ja voimakkaan evaluoivat il-

maukset tapaavat kuitenkin sijoittua journalistisen kehyksen teksteissä refe-

rointijaksoihin. Referaatteihin ja johtoilmauksiin sisältyvät suhtautumista il-

maisevat valinnat mahdollistavat tiettyjen näkökulmien ja epäsuorien kan-

nanottojen esittämisen ilman, että kertoja itse toisi tekstissä ilmeisellä tavalla 

ilmi suhtautumistaan kerrottuun. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että kerronta 

olisi neutraalia tai ”objektiivista”: kertoja valitsee aina tietyn näkökulman ta-

pahtumista kertoessaan, ja valittu näkökulma taas rakentaa tekstin ideologiaa 

(Kalliokoski 1996b). Mediateksteissä erityisesti muiden äänten referointi avaa 

mahdollisuuden rakentaa tietynlaista kuvaa tapahtumista ilman, että kertoja 

eksplisiittisesti evaluoisi tai ottaisi kerrottuun kantaa. Van Dijkin (1988: 55–

56) mukaan verbaalisten reaktioiden kuvaamisella tiedotusvälineet voivat 

tuoda epäsuorasti julki omia painotuksiaan ja näkemyksiään uutisteksteissä, 

joihin toimittajien omien mielipiteiden ei perinteisesti katsota kuuluvan. Se, 

että journalistisen kehyksen tekstien referaateissa esiintyy paljon affektiivisia 

ja arvottavia elementtejä, ei olekaan irtiotto journalismille ominaisesta ilmai-

sutavasta, vaan sitä voi päinvastoin pitää osoituksena orientoitumisesta fakta-

pohjaisten journalististen genrejen normeihin, joissa olennaista on se, ettei 

kertoja (toimittaja) tuo suoraan julki omaa suhtautumistaan käsiteltävään asi-

aan (esim. White 2012: 57–59; Wahl-Jorgensen 2013a: 313–314). Yhteys jour-

nalistisiin genreihin onkin nimenomaan esitystekninen. Sen sijaan journalis-

tisen kehyksen tekstit ja niissä esitetyt referaatit eroavat sisällöllisesti journa-

listisen median valtavirrasta: teksteissä referoidaan runsaasti nimenomaan 

turvapaikanhakijoita, jotka saavat teksteissä paljon tilaa esitellä näkemyksi-

ään ja vaatimuksiaan. Vaikka kertoja ei suoraan omalla äänellään kertoisi nä-

kemyksistään, muiden ääniä säätelemällä ja valikoimalla teksteihin rakenne-

taan tietynlaista maailmankuvaa (ks. myös luku 6.2). 

 VISUAALISESTI TUOTETTU TOSI 

 

Journalistisen kehyksen teksteissä yhteyksiä journalismille ominaiseen ilmai-

sutapaan luodaan rakenteen ja interpersonaalisten valintojen ohella myös ku-
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vallisesti. Tämän alaluvun analyysissa keskityn valokuviin, jotka ovat keskei-

nen visuaalisen merkityksenannon keino journalistisen kehyksen teksteissä: 

valtaosassa tekstejä (19/23) kuvituksena on vähintään yksi valokuva. Yhteensä 

valokuvia on 28, joista eri kuvia on 21. Yhteistä kehyksen valokuville on, että 

niistä syntyvä vaikutelma on realistinen sekä sisällön että tyylin osalta: kuvat 

eivät vaikuta lavastetuilta, eikä niissä ole jälkiä voimakkaasta muokkaamisesta 

tai kuvankäsittelystä. Kuvat ovat tunnistettavissa reaalimaailmaa ja sen tiet-

tyjä tilanteita, henkilöitä ja ympäristöjä esittäviksi kuviksi. Journalistisessa 

kehyksessä tekstien ja kuvien välillä onkin tiivis suhde, ja valtaosaa journalis-

tisen kehyksen valokuvista voi luonnehtia dokumentaarisiksi. Huomionar-

voista lisäksi on, että joitakin journalistisen kehyksen kuvia sanoitetaan kuva-

tekstein. Journalistisen kehyksen teksteistä kolmessa käytetään kuvatekstejä; 

yhteensä näissä teksteissä kuvatekstejä on kuusi. Analysoin kuvatekstejä tässä 

alaluvussa, koska kuvatekstejä ei ole mielekästä analysoida irrallaan niitä ku-

vaavista valokuvista: kuvatekstien merkitys rakentuu kuvan ja tekstin yhteis-

summana. Kuvateksti on esimerkiksi lehtijutulle tyypilliseksi parateksti, joka 

eroaa leipätekstistä typografialtaan sekä kielelliseltä asultaan (Heikkilä 2006: 

21–23; paratekstin käsitteestä ks. Genette 1997).53 Kuvatekstiä voi siten pitää 

tietyille journalistisille genreille ominaisena rakenteellisena elementtinä. 

Havainnollistan journalistisen kehyksen kuvallisuudelle tyypillisiä piirteitä 

seuraavalla esimerkillä 5.27, joka koostuu journalistisille genreille tyypillisten 

tekstielementtien (otsikko, ingressi, leipäteksti) lisäksi valokuvasta ja sen ku-

vatekstistä: 

 

(5.27) TUKEA VIRTAA TURVAPAIKANHAKIJOILLE / Support flows to the asylum seek-

ers, Elisabeth Rehn criticizes the government's asylum politics [otsikko] 

– – 

Turvapaikanhakijoiden mielenilmaukseen Helsingin Rautatientorilla virtasi viikonlop-

puna tukea. Elisabeth Rehn arvosteli lauantaina Suomen hallituksen maahanmuuttopoli-

tiikkaa [ingressi] 

 

Perjantaina helsinkiläiset toivat mukanaan kukkia ja lauantaina – – Helsingin ortodok-

sisen seurakunnan ylidiakoni Juha Lampinen ja diakoni Pär Silén tapasivat 

turvapaikanhakijoita ja antoivat tukensa heidän tavoitteilleen.  – – 

                                                 
53 Muita lehtijutulle ominaisia paratekstejä ovat otsikot ja ingressi (Heikkilä 2006: 21–23). 
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Deacons Juha Lampinen and Pär Silén from Helsinki Orthodox Church with protesting 

asylum seekers [kuvateksti, keskitetty, pienempi kirjasinkoko] 

(JOUKE7/27032017, kuvaa sumennettu) 

 

Esimerkki 5.27 on peräisin reportaasimaisesta tekstistä, jossa käydään läpi 

OE-verkoston kannalta merkityksellisiä kannanottoja sekä Rautatientorin 

mielenosoituksen tapahtumia. Leipätekstissä todetaan kahden ortodoksisen 

seurakunnan diakonin tavanneen turvapaikanhakijoita, ja valokuva on mitä 

ilmeisimmin otettu tästä tilanteesta. Kuvassa pääosassa on viisi henkilöä, 

jotka muodostavat keskenään piirimuodostelman. Kahdella kuvan henkilöistä 

on päässään sylinterimäinen musta päähine, jonka tekstin perusteella voi tul-

kita olevan ortodoksisen seurakunnan papiston käyttämä kamilavka (Orto-

doksi.net 2021). Kuvan osallistujat identifioidaan kuvatekstissä: seurakunnan 

edustajiin viitataan tittelistä ja nimestä koostuvalla substantiivilausekkeella, 

ja turvapaikanhakijoihin viitataan yleisemmällä nimityksellä (protesting asy-

lum seekers). Esimerkin 5.27 kuvateksti noudattaa typografiansa ja sijaintinsa 

osalta journalistisen kuvatekstin konventioita (ks. Heikkilä 2006: 13): kuva-

teksti on keskitetty ja kirjoitettu pienemmällä pistekoolla, ja se sijaitsee välit-

tömästi kuvan alla. Otsikkoon nähden kuvatekstiä voi pitää yksilöivänä (mts. 

221–222): otsikossa esitetään yleinen kuvaus tapahtumista, ja kuvatekstissä 

tarjotaan konkreettinen esimerkki. 

Esimerkin 5.27 kuvassa on useita henkilöitä, jotka on kuvattu keskellä ti-

lannetta. Tämä on journalistisen kehyksen valokuville tyypillistä. Suurim-

massa osassa valokuvista pääosassa ovat henkilöt (20/28), ja kaikissa näissä 

tapauksissa henkilöitä on useampi kuin yksi (vrt. humanitaarinen kehys, luku 

5.1.4). Journalistisessa kehyksessä ei käytetä lainkaan valokuvia, jotka vertau-

tuisivat journalistiseen henkilövalokuvaan, jonka tehtävänä on luonnehtia ku-

vassa olevaa henkilöä (Pienimäki 2012: 102–103 lähteineen). Ihmisiä kuvaa-

vista valokuvista 15 on luokiteltavissa tarjouma-kuviksi (Kress & van Leeuwen 

2006: 119–120); viidessä valokuvassa katse suuntautuu kuvasta katsojaan, jol-
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loin kuva esittää vaatimuksen (mts. 117–118). Jälkimmäiseen luokkaan kuu-

luvissa kuvissa henkilöt ovat suuntautuneet kameraan myös kehollisesti, ja 

heidän voi luonnehtia poseeraavan kameralle. Esimerkin 5.27 kaltaisissa tar-

jouma-kuvissa kuvissa esiintyvät henkilöt on kuvattu keskellä toiminnallista 

tilannetta, tekemässä jotain. Esimerkin valokuva kuvaa meneillään olevaa 

vuorovaikutustilannetta: kameran sijaan kuvan osallistujien katseet ja kehot 

ovat toisiinsa suuntautuneita. Esimerkin 5.27 kuvassa on yhtymäkohtia jour-

nalistiseen tapahtumakuvaan (Miettinen 1984: 185–186), jossa kiteytyy käsi-

teltävän asian ydin, esimerkin tapauksessa tapaaminen seurakunnan edusta-

jien ja turvapaikanhakijoiden välillä. Kuvaa voi siten luonnehtia myös doku-

mentaariseksi.  

Huomionarvoista esimerkin 5.27 kuvassa on sen osallistujien lisäksi myös 

kuvan miljöö. Kuvan ympäristö on tunnistettavissa Rautatientoriksi: telttojen 

taustalla siintää taidemuseo Ateneum. Siinä missä osa humanitaarisen kehyk-

sen valokuvista on dekontekstualisoituja, tunnistettavista yksityiskohdista ja 

miljööstä riisuttuja (ks. luku 5.1.2), journalistisen kehyksen valokuville omi-

naista on päinvastoin esimerkin 5.27 tapaan kytkeytyminen ainutkertaisiin ti-

lanteisiin ja konteksteihin: valokuvat kuvaavat tiettyjä tapahtumia, henkilöitä 

ja/tai paikkoja. Tapa, jolla valokuvia journalistisen kehyksen teksteissä hyö-

dynnetään, kytkeytyy erityisesti uutisjournalismille tyypilliseen kuvalliseen il-

maisuun. Uutisjournalismissa on perinteisesti vallinnut objektiivisen kuvan 

ideaali (Mäenpää 2012: 83–86; Mäenpää & Seppänen 2007: 4–5, 9): uutisku-

van odotetaan näyttäytyvän realistisena kuvana todellisuudesta (Hall 1984: 

184–186). 

Yhteyttä uutisjournalismille tyypilliseen, realistiselta näyttäytyvään kuval-

liseen ilmaisuun rakentaa myös se, ettei journalistisessa kehyksessä käyte-

tyissä valokuvissa näy viitteitä ilmeisestä kuvankäsittelystä. Esimerkin 5.27 

valokuva on värimaailmaltaan realistinen, eikä siinä ole merkkejä esimerkiksi 

elementtien lisäämisestä tai poistamisesta (vrt. humanitaarinen kehys, luku 

5.1.2). Kuvajournalismin ammatillisissa normistoissa korostetaan, etteivät ku-

vat saa johtaa lukijaa harhaan: kuvien on oltava totuudenmukaisia, ja etenkin 

dokumentaarisissa yhteyksissä voimakasta kuvankäsittelyä tulee välttää (ks. 

Mäenpää 2008: 27–32; Horton 2001: 39–40). Normit koskevat siis sekä ku-

van sisältöä että sen käsittelyä. Sitä, onko aineiston kuvia käsitelty ja muo-

kattu, ei voi varmuudella kuvista päätellä. Olennaista kuitenkin on journalis-

tisen kehyksen valokuvista syntyvä realistinen vaikutelma, jota tuottavat esi-

merkiksi kuvien värimaailma, rajaus ja sommittelu – kuvat eivät vaikuta muo-

katuilta tai lavastetuilta. Samaan aikaan on huomattava, että käsitys visuaali-

sen esityksen realistisuudesta tai objektiivisuudesta on aina kulttuuri- ja kon-

tekstisidonnaista (Hall 1992b: 138–139; Kress & van Leeuwen 2006: 163, 171). 

Vaikutelma journalistisessa kehyksessä käytettyjen kuvien realistisesta ilmai-

susta syntyy paitsi yhteydestä uutiskuvan traditioon myös kontrastista suh-

teessa humanitaarisen kehyksen kuvallisuuteen, jolle tunnusomaista on voi-

makas kuvankäsittely.  
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Journalistisen kehyksen valokuville tyypillistä on myös se, että ne yhdisty-

vät vahvasti tekstiin ja sen tapahtumiin, kuten esimerkissä 5.27: teksti ja kuva 

viittaavat samoihin osallistujiin (nimetyt Helsingin ortodoksiseurakunnan 

edustajat sekä mieltä osoittavat turvapaikanhakijat), toimintaan (edellä mai-

nittujen osallistujien välinen tapaaminen) sekä paikkaan (Helsingin Rauta-

tientori). Samanaikaisesti teksti ohjaa valokuvan tulkintaa: esimerkin 5.27 ot-

sikossa ja ingressissä puhutaan tuen virtaamisesta, ja leipätekstissä valoku-

vassa esiintyvien henkilöiden eksplikoidaan osoittaneen tukensa tapaamilleen 

turvapaikanhakijoille. Tätä ei voi kuvasta itsestään tulkita. Esimerkissä 5.27 

valokuvan voi kuitenkin nähdä todistavan, että tekstissä kuvattu tapaaminen 

Rautatientorilla ortodoksisen seurakunnan edustajien sekä turvapaikanhaki-

joiden välillä on tapahtunut. Uutiskuviin liitetäänkin erityinen todistusvoima, 

joka tukee vaikutelmaa uutisesta objektiivisena todellisuuden kuvaajana (Mä-

enpää 2012: 86). Valokuvan funktio todistusaineistona tulee korostuneesti 

esiin esimerkissä 5.28, jossa uutisoidaan mielenosoitusteltan tuhopolttoyri-

tyksestä:  

 

(5.28) Turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltta yritettiin polttaa [otsikko] 

 

Perjantaiaamuna noin kello 4:30 mustiin pukeutunut henkilö sytytti turvapaikanha-

kijoiden Helsingin Rautatientorilla sijaitsevan mielenosoitusteltan tuleen 

bensakanisterin avulla. – –  

 

 

 

– –  
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– – 

 

 

(JOUKE6/24032017) 
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Henkilöiden sijaan esimerkin 5.28 kolmessa valokuvassa kuvataan esineitä ja 

paikkoja. Yhteensä tämänkaltaisia, pääasiassa muuta kuin henkilöitä kuvaavia 

valokuvia, on journalistisessa kehyksessä kahdeksan.54 Esimerkin 5.28 teks-

tissä kerrotaan turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltan tuhopolttoyrityk-

sestä. Tekstin lomassa on julkaistu kolmen kuvan sarja, joka toimii todistusai-

neistona tekstissä esitetyille väitteille. Leipätekstissä täsmennetään, että paloa 

on yritetty sytyttää bensakanisterin avulla, mikä osaltaan ohjaa tulkitsemaan 

ensimmäisessä kuvassa näkyvän esineen vaurioituneeksi bensakanisteriksi. 

Esimerkin keskimmäinen kuva on otettu kauempaa ja eri kulmasta: bensaka-

nisteri on edelleen näkyvissä, mutta kuvan keskiössä on laajempi ympäristö. 

Huomio kiinnittyy kuvan keskivaiheille, jossa näkyy telttakankaassa oleva 

kookas repeymä. Punainen palosammutin erottuu teltan kulmasta. Viimeinen 

kuva on lähikuva palaneesta telttakankaasta. Palaneen kankaan taustalla on 

erotettavissa Ateneumin taidemuseo, joka sijaitsee vastapäätä Rautatientoria. 

Myös tämä (mahdollisesti suunnittelematon) yksityiskohta tukee tekstin ku-

vausta tapahtumasta: esimerkin 5.28 leipätekstissä mielenosoitusteltan pai-

kaksi kerrotaan Helsingin Rautatientori.  

Yhdessä kuvasarja toteuttaa dokumentoivaa ja todistelevaa funktiota: teks-

tissä kuvattu tapahtuma on todella tapahtunut. Esimerkin valokuvilla on sa-

mankaltainen funktio kuin journalistisella tunnistekuvalla, joka Pienimäen 

(2012: 104) määritelmän mukaan voi kuvata esimerkiksi rikosvälinettä tai 

muuta esinettä, joka yhdistyy uutisarvoiseen tapahtumaan. Tällöin kuva toi-

mii eräänlaisena todistusaineistona (mp.).55 Sama pätee journalistisen kehyk-

sen kuvastoon yleisemminkin: sen lisäksi, että kuvien voi nähdä välittävän tie-

toa, niillä on myös tekstin väitteitä todistava funktio – kuvia ei käytetä vain 

koristeena vaan osoittamaan todeksi tekstissä kuvattuja tapahtumia. Journa-

listisessa kehyksessä käytetyt kuvat kytkeytyvätkin journalismille tyypilliseen 

ilmaisuun paitsi realistisen vaikutelman myös kuvien funktion kautta: erityi-

sesti uutiskuvan tehtävänä on todistaa kerrottu todeksi (Jaakkola 2013: 142; 

Mäenpää 2012: 86; lehtikuvien tehtävistä kokoavasti ks. Heikkilä 2006: 53–

55).  

Kuten edellä olen todennut, journalistisessa kehyksessä käytetyt valokuvat 

ovat luonteeltaan dokumentaarisia, ja ne toimivat usein todistusaineistona 

tekstissä kuvatuille tapahtumille. Kehyksen teksteissä rakennetaan vaikutel-

maa tosipohjaisuudesta kielellisten valintojen ohella siis myös visuaalisesti, 

tietyntyyppisiä valokuvia hyödyntämällä. Valokuvaa voi pitää erityisen tehok-

                                                 
54 Yhteensä valokuvia on journalistisen kehyksen teksteissä julkaistu 28.  

55 Esimerkin 5.28 kuvasarja herättää mielleyhtymän jopa tekniseen rikospaikkatutkintaan. Samaa 

objektia (rikosvälinettä) kuvataan eri etäisyydeltä ja suunnalta: ensin lähempää, jolloin ympäristö ei 

erotu mutta esine itsessään on helpoiten tunnistettava; sitten kauempaa, jolloin kuvan konteksti ja ym-

päristö saavat suuremman roolin. Kolmannessa kuvassa, jossa bensakanisteri ei näy, tulevat dokumen-

toiduksi myös telttakankaan vauriot.  
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kaana todentuntuisuuden tuottamisen keinona, sillä valokuvan usein mielle-

tään välittävän todellisuutta sellaisenaan. Kuitenkin myös valokuvan ottami-

seen, käsittelyyn ja käyttöön liittyy koko joukko enemmän tai vähemmän tie-

toisesti tehtyjä merkityksellisiä valintoja, jotka vaikuttavat siihen, millaisena 

kuvan representoima todellisuus kuvan katselijalle näyttäytyy. (Esim. Heik-

kilä 2006: 69–70; Mäenpää & Seppänen 2007: 10–11.) Seuraavaksi havain-

nollistan yhden esimerkkikuvan kautta, miten valokuvilla voidaan rakentaa 

tekstiin tietynlaista näkökulmaa. Esimerkki 5.29 on peräisin reportaasimai-

sesta tekstistä, jossa turvapaikanhakijoiden kuvataan esittävän kysymyksiä ja 

vaatimuksia poliitikoille: 

 

(5.29) TURVAPAIKANHAKIJAT TAPASIVAT SIPILÄN - PÄÄMINISTERI MYÖNSI 

ETTÄ TURVAPAIKKA-ASIOISSA ON TEHTY VIRHEITÄ [otsikko] 

 

 

[Etunimi] ja [etunimi] tapasivat tiistaina Helsingin Narinkkatorilla pääministeri Juha Si-

pilän. [kuvateksti] 

 

[leipäteksti alkaa] Rautatientorin turvapaikkamielenilmauksen edustajat [etunimi] (Afga-

nistan) ja [etunimi] (Irak) tapasivat tiistaina Helsingin Narinkkatorilla pääministeri Juha 

Sipilän. He kertoivat olleensa Rautatientorilla nyt 48 päivää viestittääkseen hallitukselle 

hätäänsä. ”Oletteko kuulleet viestimme”, miehet kysyivät. 

(JOUKE8/29032017, kuvaa sumennettu)  

 

Kuten edellä käsitellyissä kuvaesimerkeissä, myös esimerkin 5.29 kuvan voi 

tulkita toimivan todistusaineistona siitä, että teksti pohjautuu todellisuuteen. 

Esimerkin 5.29 tapauksessa kyse on sen todistamisesta, että tekstissä kuvattu 

tapaaminen mieltä osoittavien turvapaikanhakijoiden ja pääministerin välillä 

on tapahtunut: kuvassa vasemmassa laidassa oleva henkilö muistuttaa päämi-

nisteri Juha Sipilää, ja kuvassa näkyvä Kampin kappeli täsmää tekstissä mai-
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nittuun tapahtumapaikkaan, Helsingin Narinkkatoriin. Esimerkin 5.29 valo-

kuva muistuttaa aiempia esimerkkikuvia myös siltä osin, että kuvasta syntyy 

realistinen vaikutelma. Valokuva ei värimaailmaltaan tai muiltakaan ominai-

suuksiltaan vaikuta ilmeisellä tavalla muokatulta. Realistista vaikutelmaa ra-

kentaa myös kuvan sommittelu, joka ei näytä erityisen harkitulta: useiden vain 

osittain näkyvien henkilöiden paljous luo kuvaan tungoksen tuntua, ja inten-

siivistä tunnelmaa rakentaa myös se, että kuvan keskeiset henkilöt on kuvattu 

melko läheltä. Kuvaa voi luonnehtia tapahtumakuvaksi, joka ikuistaa uutisoi-

tuun tapahtumaan liittyvän keskeisen piirteen (ks. Miettinen 1984: 185–186). 

Kuvassa esiintyvät henkilöt eivät poseeraa kuvaajaa varten, eikä yksikään 

katso suoraan kameraan. Kyse on tarjonta-kuvasta, joka ei kutsu katsojaa 

vuorovaikutukseen vaan tarjoaa tietoa (Kress & van Leeuwen 2006: 119–120).  

Kun analysoidaan kuvien rakentamia merkityksiä, olennaista ei ole vain 

kuvan sisältö vaan myös rakenne eli se, miten kuvan elementit suhteutuvat 

toisiinsa (Kress & van Leeuwen 2006: 45). Keskeistä on myös kuvan ja tekstin 

välinen vuorovaikutus: millainen suhde eri semioottisten resurssien välille ra-

kentuu? Esimerkki 5.29 koostuu journalistiselle tekstille tyypillisistä osista: 

otsikosta, valokuvasta ja kuvatekstistä sekä leipätekstistä. Esimerkin 5.29 ku-

vatekstissä on yksi imperfektimuotoinen lause, joka kielentää kuvan sisällön 

– kuvateksti koostuu siten kuvaselosteesta (Heikkilä 2006: 83–84, 111).56 Ku-

van osallistujien ja olosuhteiden nimeämisen lisäksi kuvateksti tarjoaa sa-

malla tulkinnan kuvan tapahtumasta: turvapaikanhakijat tapasivat pääminis-

terin. Esimerkin kuvateksti ei ainoastaan selosta kuvan sisältöä vaan esittää 

todellisuudesta väitteen, jota kuva tukee. Heikkilä (mts. 138) hahmottaa im-

perfektissä olevan kuvatekstin ja kuvan suhteen niin, että imperfektimuotoi-

sen kuvatekstin funktio on pelkän kuvan sisällön kuvailun sijaan kertoa siitä, 

mitä on tapahtunut – kuva taas omalta osaltaan vahvistaa kertomuksen ja to-

dentaa sen tapahtuneen. Kun tarkastellaan kuvatekstin suhdetta otsikkoon, 

esimerkin 5.29 kuvateksti vastaa Heikkilän (mts. 224–229) luokittelussa täs-

mentävää kuvatekstiä, jossa kuvateksti antaa otsikkoa yksityiskohtaisempaa 

tietoa – esimerkissä kuvateksti esittää hieman muunneltuna otsikon alkuosan 

ja ilmaisee lisäksi ajankohdan ja paikan. Myös leipätekstin ensimmäinen virke 

on sisällöllisesti samankaltainen.  

Esimerkin 5.29 kuvatekstissä (samoin kuin leipätekstissä) huomionar-

voista on toimijuuden kuvaus. Turvapaikanhakijat esitetään aktiivisena osa-

puolena, pääministeri taas toiminnan kohteena: lauseen subjektina toimii tur-

vapaikanhakijatarkoitteinen substantiivilauseke, objektina pääministeriin 

viittaava substantiivilauseke. Kuvateksti näin yksilöi ja nostaa toimijoiksi ni-

metyt kaksi turvapaikanhakijaa, mikä voi osaltaan ohjata tulkitsemaan kuvaa 

tähän tapaan: kuvatekstien keskeisiä funktioita on tarjota lukijalle tulkinta ku-

vasta ja ohjata tätä kiinnittämään huomiota tiettyihin sisältöseikkoihin (Heik-

kilä 2006: 22–23; ks. myös Frandsen 1992: 154). 

                                                 
56 Esimerkin kuvateksti sijaitsee keskitetysti kuvan alla, ja siinä on käytetty leipätekstiä pienempää 

pistekokoa, mikä vastaa journalistisen kuvatekstin konventioita (Heikkilä 2006: 13). 
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Tulkinta turvapaikanhakijoista tilanteen aktiivisena osapuolena ei kuiten-

kaan synny yksinomaan tekstistä; kuva itsessään toistaa asetelman turvapai-

kanhakijoista toimijoina ja pääministeristä toiminnan kohteena. Kuvan aktii-

visimmaksi osallistujaksi hahmottuu toisena vasemmalla oleva, mahdollisesti 

toinen turvapaikanhakijaksi identifioitu henkilö, joka näyttää puhuvan pää-

ministerille (nimitän kuvassa pääministerille puhuvaa henkilöä jatkossa sel-

vyyden vuoksi puhujaksi). Pääministeri on kuvattuna sivusta kuvan vasem-

massa laidassa; kuva ei näytä kokonaan hänen kasvojaan eikä ilmettään. 

Nämä kaksi osallistujaa ovat suuntautuneet toisiaan kohti, ja myös kuvan mui-

den henkilöiden katseet kohdistuvat heistä jompaankumpaan – kuvan keskei-

nen vuorovaikutus tapahtuu puhujan ja pääministerin välillä. Kyse on Kressin 

ja van Leeuwenin (2006: 59) terminologian mukaan narratiivisesta proses-

sista, joka kuvaa osallistujien välistä suhdetta ja toimintaa, ei osallistujien 

ominaisuuksia tai olemusta. Narratiivisessa prosessissa osallistujia yhdistää 

(usein näkymätön) vektori, joka toimii samankaltaisessa roolissa kuin toimin-

taa kuvaavat verbit kielessä (mp.). Tarkemmin määriteltynä esimerkin 5.29 

kuva esittää transaktionaalisen toimintaprosessin (mts. 63–66), josta on ero-

tettavissa kaksi osallistujaa, toimija (puhuja) ja kohde (pääministeri). Vektori 

osoittaa toiminnan suuntaa toimijasta kohteeseen eli puheen esittäjästä sen 

kuuntelijaan. Näin kuva toisintaa sekä kuvatekstissä että leipätekstissä kuvat-

tua asetelmaa, jossa turvapaikanhakijat kuvataan toimijoina ja nostetaan teks-

tin keskiöön: he kertovat näkemyksiään ja esittävät kysymyksiä siinä missä 

pääministerin kuvataan kuuntelevan ja reagoivan hänelle esitettyihin kysy-

myksiin.  

Esimerkki 5.29 havainnollistaa, miten myös realistisiksi tulkittavissa valo-

kuvissa on aina kyse aktiivisesta merkityksenannosta ja valinnoista – kuva ei 

heijasta todellisuutta sellaisenaan vaan representoi sitä tietystä näkökulmasta 

(ks. Mäenpää & Seppänen 2007: 10–11; Heikkilä 2006: 69–70). Samalla esi-

merkki osoittaa, miten journalistisessa kehyksessä valtavirtaisesta mediasta 

poikkeavaa näkökulmaa rakennetaan referoinnin ja muun puheen esittämisen 

ohella myös kuvallisesti. Myös journalistisessa mediassa julkaistun kuvan yh-

deksi tehtäväksi voi ymmärtää tietyn ideologisen näkökulman esittämisen ja 

maailmankuvan vakiinnuttamisen (Heikkilä 2006: 54; ks. myös Hall 1984: 

170–173, 179–182). Journalistisen median tapa kuvata todellisuutta voi kui-

tenkin olla niin luonnollistunut, että kuvaston ideologinen taso on vaikeasti 

havaittavissa. Kress ja van Leeuwen (2006: 32–33) korostavatkin, että visuaa-

linen ilmaisu on aina koodattua ja kontekstisidonnaista – vaikutelma koodin 

läpinäkyvyydestä syntyy siitä, että sen tapaan merkityksellistää maailmaa on 

sosiaalistuttu. Journalistisen kehyksen valokuvien voiman voi nähdä perustu-

van siihen, että kuvat edustavat tyyliä, jota on totuttu pitämään realistisena ja 

läpinäkyvänä. 

 



 

145 

 TIEDON TUOTANNON, KÄSITTELYN JA JAKELUN KÄYTÄNNÖT 

 

Journalistisen kehyksen teksteissä ei ole kyse yksinomaan journalismille tun-

nusomaisten ilmaisutapojen hyödyntämisestä; suhde tiedonvälitykseen on 

myös toiminnallinen. Teksteissä on kyse tiedontuotannosta ja siihen liittyvistä 

prosesseista. Jotta tietoa on mahdollista välittää, tietoa on ensin hankittava, 

käsiteltävä ja yhdisteltävä. Journalistisen kehyksen teksteihin onkin kirjoittu-

nut jälkiä journalismille ja tiedottamiselle ominaisten ammatillisten käytän-

töjen omaksumisesta.57 

Journalistisen kehyksen teksteissä tehdään kielellisin keinoin näkyväksi 

eri tietolähteitä ja tiedonhankinnan metodeja. Perinteisesti toimittajat hank-

kivat tietoa haastattelemalla, erilaisiin kirjallisiin lähteisiin perehtymällä ja 

omakohtaisesti tapahtumia havainnoiden. Vaikka journalistista prosessia ei 

kokonaisuudessaan kuvata valmiissa jutussa, journalististen periaatteiden 

mukaisesti lukijan on kuitenkin pystyttävä erottamaan, mihin tiedot perustu-

vat. (Jaakkola 2013: 13, 83–85, 92.) Journalistisen kehyksen teksteissä kytkös 

tällaisiin journalistisiin käytäntöihin rakentuu vaikutelmasta, jonka mukaan 

tekstissä referoidut kohdat perustuvat asianomaisten tai silminnäkijöiden 

haastatteluihin, kuten esimerkissä 5.30a:58 

 

(5.30a) Myöhään tiistai-iltana [päivämäärä] Suomesta lähti lentokone, jolla pakkopalau-

tettiin useita turvapaikanhakijoita Kabuliin. Afganistanilainen turvapaikanhakija [etu-

nimi sukunimi] pitää pakkolentoja ihmisoikeusrikkomuksina. ”On tiedossa, etteivät 

kaikki turvapaikanhakijat ole saaneet asianmukaista turvapaikkakäsittelyä”, hän sanoo.   

 

Afganistanin turvallisuustilanne ei ole [sukunimi] mukaan ollut näin huono kuuteentoista 

vuoteen. ”Hallinto on hyvin heikko ja korruptoitunut”, hän sanoo. ”Afganistanin hallitus 

ei pysty tarjoamaan turvaa maahan palautetuille.” Suomessa vieraili alkuviikosta valtuus-

kunta Afganistanista. ”On kyse avusta, jonka Afganistan saa, kun se hyväksyy turvapai-

kanhakijoiden pakkopalautukset Suomesta ja EU-maista,” [sukunimi] toteaa. Afganista-

nilaiset turvapaikanhakijat ovat kauhuissaan ja peloissaan. ”Vetoamme Suomen hallituk-

seen, että se pysäyttäisi nämä epäinhimilliset pakkopalautukset." 

(JOUKE14/17052017) 

 

Esimerkissä 5.30a uutiskärjen tiivistävän virkkeen jälkeen ääneen pääsee af-

ganistanilainen turvapaikanhakija, jota referoidaan sekä sitaattimerkein ero-

tetulla suoralla esityksellä että epäsuoremmin. Lähes koko esimerkki 5.30a 

näyttää pohjautuvan haastateltavan puheeseen. Sen lisäksi, että puheenvuo-

roista raportoiminen on keskeistä journalistista sisältöä (Bell 1991: 52–53; ks. 

myös Kalliokoski 2005: 22–25), puhetoimintojen korostunut rooli journalis-

                                                 
57 Yksi tekstejä tuottanut aktivisti on toimittajataustainen (Taustakeskustelut). 

58 Taustakeskustelujen mukaan turvapaikanhakijoita on tekstejä varten myös tosiasiallisesti haas-

tateltu.  
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missa kertoo tiedonhankinnan metodeista: toimittaja joutuu useimmiten pe-

rustamaan juttunsa ulkopuolisille lähteille, esimerkiksi silminnäkijäkerto-

muksille tai asiantuntijalausunnoille. Silloinkin, kun jutuissa esimerkiksi ra-

portoidaan tapahtumista lähdettä eksplikoimatta, kerrottu yleensä perustuu 

haastatteluihin. (Bell 1991: 53.) Esimerkissä 5.30a ei siten ole kyse vain pu-

heen representoimisesta vaan yhden journalistisen tiedonhankinnan metodin, 

haastattelun, hyödyntämisestä.59  

Yhteys tietynlaiseen journalistiseen haastatteluun rakentuu myös siitä, 

millaisessa roolissa haastateltava tekstissä esiintyy. Vaikka haastateltava esi-

tellään esimerkissä 5.30a nimenomaan turvapaikanhakijana, hän ei puhu 

omista kokemuksistaan vaan esittää asiantuntijaroolissa arvioita sekä turva-

paikkamenettelystä että Afganistanin poliittisesta tilanteesta ja Afganistanin 

ja EU:n välisestä yhteistyöstä. Tältä osin teksti muistuttaa asiantuntijahaas-

tattelua. Esimerkin teksti jatkuu osiolla, jossa syntyy jälleen vaikutelma haas-

tattelusta: 

 

(5.30b) [Kaupungissa] asuvan [nimen] puoliso [nimi] on yksi afgaaneista, jotka pakotet-

tiin Kabulin koneeseen. ”En saanut edes puhua puhelimessa mieheni kanssa, sillä poliisi 

otti häneltä puhelimen pois”, [nimi] sanoo. Hän ihmettelee viranomaistoimintaa. ”Täy-

täntöönpanokiellon käsittely olisi ollut [ajankohta]. Miksi hänet palautetaan ennen kuin 

turvapaikka-asia on loppuunkäsitelty?” Maahanmuuttoviraston toimintaa [nimi] pitää 

röyhkeänä. ”Asioihin ei perehdytä kunnolla”, hän sanoo. ”En luota enää virastoon. Mie-

heni oli pelkkä paperi.”  

 

Puoliso onnistui pääsemään viime tipassa pois edelliseltä Kabulin pakkolennolta [päivä-

määrä]. Hän jätti uuden turvapaikkahakemuksen, jossa korjattiin Maahanmuuttoviraston 

ja lakimiehen virheet sekä selvitettiin uudet uhat Afganistanissa. ”Mutta Migri teki kiel-

teisen päätöksen päivässä ja hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanokiellon”, [nimi] ker-

taa. – –  

 

”Mieheni ei ole kuunaan ollut poliisin kanssa tekemissä ennen kuin tuli Suomeen”, [nimi] 

sanoo. Tänä aamuna puoliso piileskelee Kabulissa.  

(JOUKE14/17052017) 

 

Esimerkissä 5.30b haastateltava ei esiinny asiantuntijan vaan asianomaisen 

roolissa: henkilö esitellään pakkopalautetun turvapaikanhakijan puolisoksi, ja 

referaatit käsittelevät nimenomaan puolison tilannetta. Esimerkissä haasta-

teltava tuo nimenomaan yksilöllisen ja henkilökohtaisen näkökulman tekstin 

käsittelemään tapahtumaan Afganistaniin suuntautuneen pakkopalautuslen-

toon. Esimerkit 5.30a ja 5.30b havainnollistavat, miten aineistossa hyödynne-

tään erilaisia haastattelutyyppejä jopa saman tekstin sisällä.  

                                                 
59 On huomattava, ettei haastattelu ole yksinomaan journalismille ominainen ammatillinen käy-

täntö: esimerkiksi lääkärit ja tutkijat hyödyntävät haastattelua työssään. Esimerkissä 5.30a haastattelua 

hyödynnetään ja kielennetään kuitenkin tavalla, joka on ominaista nimenomaan journalismille. 
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Haastattelujen lisäksi journalistisen kehyksen teksteissä hyödynnetään 

myös kirjallisia lähteitä. Esimerkki 5.30c jatkuu suoraan edellisestä esimer-

kistä: 

 

(5.30c) Ulkoministeriön tiedote 12.5.2017 toteaa: ”Tilanne Afganistanissa on erittäin vai-

kea. Taleban hallinnoi yli kolmannesta maa-alueesta ja ISIL:n viimeaikaiset iskut erityi-

sesti Kabulissa ovat olleet tuhoisia.” 

(JOUKE14/17052017) 

 

Esimerkissä 5.30c siteerataan suoralla esityksellä tiettyä hallinnollista tekstiä, 

ulkoministeriön tiedotetta, jossa kuvataan Afganistanin turvallisuustilan-

netta. Erilaisten organisaatioiden tuottamat tiedotteet ja muut kirjalliset jul-

kaisut ovat journalismissa usein hyödynnettyjä lähteitä (esim. Bell 1991: 57). 

Referoitu tiedote tukee sisällöllisesti esimerkkien 5.30a ja 5.30b haastatelta-

vien puheenvuoroja: tiedotteen mukaan Afganistanin tilanne on erittäin vai-

kea. Kertoja ei kuitenkaan eksplisiittisesti kommentoi tiedotteen sisältöä tai 

osoita yhteyttä haastatteluiden ja tiedotteen välillä vaan säilyttää etäisyyden 

kerrottuun. 

Esimerkkien 5.30a–5.30c tekstissä on läsnä erilaisia aineksia: kertojan ää-

nen lisäksi (oletettavasti) haastatteluihin pohjautuvia referaatteja sekä ulko-

ministeriön tiedote. Eri lähteistä hankitut tiedot on ensin kerätty ja sitten ja-

lostettu ja yhdistetty osaksi samaa tekstiä, jota kertojan ääni pitää koossa. 

Vaikka teksti ei välttämättä kaikilta osin uskollisesti jäljittele journalistisia esi-

tystapaa, tämäntyyppistä eri äänten ja lähteiden rinnakkaiseloa voi pitää jour-

nalistisille teksteille tyypillisenä: nykyaikaisessa journalistisessa diskurssissa 

keskeistä on eri ainesten kutominen yhtenäiseksi tekstiksi, jota kertojan dis-

kurssi pitää koossa (Pallaskallio 2013: 18, 198).  

Tietynlaisena journalismille ominaisena käytäntönä voi pitää myös muu-

alla mediassa julkaistujen tekstien uudelleen julkaisemista. Kaikki tässä lu-

vussa 5 tähän mennessä käsitellyt esimerkit ovat peräisin teksteistä, jotka ovat 

verkoston itsenäisesti tuottamia (Taustakeskustelut). Tämän lisäksi olen luo-

kitellut osaksi journalistista kehystä myös kolme tekstiä, jotka on alkujaan jul-

kaistu eri tiedotusvälineissä. Näistä kaksi on uutisartikkeleja (julkaistu Ylen ja 

Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla) ja yksi mielipidekirjoitus (julkaistu 

Helsingin Sanomien verkkosivuilla). Ilmeisin ero alkuperäisiin tiedotusväli-

neissä julkaistuihin teksteihin on, että blogissa julkaistut tekstit on käännetty 

englanniksi. Teksteihin ei kuitenkaan ole tehty sellaisia sisällöllisiä muutoksia, 

jotka olennaisella tavalla muuttaisivat tekstien merkitystä. Alla on yksi esi-

merkki blogissa uudelleen julkaistusta tekstistä.  Näyttökuva 6 on peräisin 

Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta, näyttökuva 7 puolestaan OE-verkos-

ton blogista, josta on otettu myös kuvakaappauksia seuraava aineistoesi-

merkki 5.31. 
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Näyttökuva 6 Alkuperäinen juttu Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla. 

 

Näyttökuva 7  Käännetty juttu OE-blogissa. (JOUKE19/09062017) 
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Jo kuvakaappauksista on nähtävissä yhtymäkohtia tekstien välillä: blogiteks-

tissä on käytetty samaa kuvaa, ja tekstin informaatiosisältö on jotakuinkin 

sama. Kuvakaappaukset tuovat esiin myös tekstien ilmeisen eron: alkuperäi-

nen teksti on blogitekstiä varten käännetty englanniksi. Esimerkki 5.31 on 

peräisin OE-verkoston blogissa julkaistusta tekstistä: 

 

(5.31) Friend of deceased asylum seeker: Treatment was delayed until it was too late 

[otsikko] 

  

According to friends, an asylum seeker who lived at Hennala reception centre 

and died during the night between Tuesday 6 June and Wednesday 7 June did 

not receive the healthcare he needed in Finland. [ingressi, lihavointi 

alkuperäinen] 

  

“I have his patient records that plainly state that the necessary tests will not be performed 

before his asylum decision”, says a Finnish woman who knew the deceased young man 

well. She says the man’s treatment was delayed until it was too late. 

  

Legal obligation to provide treatment [väliotsikko, lihavointi alkuperäinen] 

  

According to the law, reception centres provide asylum seekers certain basic services, one 

of which is healthcare. – – 

 

[toimittajan nimi] 

[toimittajan sähköpostiosoite] 

Etelä-Suomen Sanomat, 8 June 2017 

Original article: http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2376391 

(JOUKE19/09062017) 

 

Sen lisäksi, että teksti on käännetty englanniksi, tekstiin on tehty myös joitakin 

muita muutoksia: Otsikon jälkeinen virke on OE-blogissa lihavoitu, mikä syn-

nyttää ingressimäisen vaikutelman. Tekstiin on myös lisätty väliotsikko (Legal 

obligation to provide treatment), jota alkuperäisessä tekstissä ei ole. Olennai-

silta osin tekstin tulkinta ei näistä muutoksista muutu. Tekstin kirjoittaneen 

toimittajan nimi ja sähköpostiosoite näkyvät tekstin lopussa, jonne on myös 

lisätty alkuperäisen tiedotusvälineen nimi ja julkaisupäivämäärä sekä julkai-

sualustalle johtava hyperlinkki. 

Tällaista kokonaisten tekstien kierrättämistä on hedelmällistä tarkastella 

ei vain yksittäisten journalististen tekstien vaan myös journalismille ominais-

ten käytäntöjen lainaamisena ja hyödyntämisenä. Silloin tekstien tekijyyttä tai 

kielellisiä piirteitä olennaisempaa on pohtia, millaisesta toiminnasta on kyse, 

kun tekstejä tähän tapaan kierrätetään ja julkaistaan uudelleen. Toimintata-

vasta voi löytää yhtymäkohtia medioiden ammatillisiin käytäntöihin. Journa-

listisissa medioissa julkaistuista teksteistä merkittävä osa on muiden kuin me-

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2376391
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2376391
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dian omien toimittajien tekemiä. Uutistoimistot ovat erityisesti ulkomaanuu-

tisten osalta keskeisiä uutisten tuottajia. (Bell 1991: 16–17, 58–59.) Suomalai-

sella mediakentällä Suomen Tietotoimisto (STT) on keskeinen uutispalvelu, 

joka tuottaa journalistista sisältöä eri tiedotusvälineiden käytettäväksi (Jaak-

kola 2013: 71). On myös tavallista, että mediakonsernin sisällä julkaistaan sa-

moja tekstejä useassa eri julkaisussa (ks. esim. Uutissuomalainen 2022). Sa-

maan tapaan kuin journalistisessa mediassa, myös blogissa muualla julkaistu-

jen tekstien kierrättämistä ja uudelleenjulkaisua voi lähestyä käytäntönä, joka 

mahdollistaa julkaisun ja tämän lukijoiden näkökulmasta relevantin sisällön 

tuottamisen tavalla, joka säästää julkaisijan resursseja.60 Samanaikaisesti 

tekstien kierrättämisellä voidaan ikään kuin lainata journalistisen median 

ääntä ja uskottavuutta. Analysoin tätä tematiikkaa tarkemmin äänten sääte-

lyyn keskittyvässä luvussa 6.2. 

Journalistisessa kehyksessä tuotetaan tietoa blogissa julkaistavia tekstejä 

varten. Tämän lisäksi tekstien tavoitteena on saada OE-verkoston viesti läpi 

journalistisessa mediassa. Tavoitteen saavuttamiseksi journalistisessa kehyk-

sessä on omaksuttu myös tiedottamiselle tyypillisiä käytäntöjä ja kielen kei-

noja. Valinnat etäännyttävät tekstejä journalistisista konventioista ja kytkevät 

tekstit nimenomaan tiedottamisen maailmaan. Tällöin kyse ei niinkään ole 

journalismille ominaisten käytäntöjen omaksumisesta kuin tietynlaisesta 

journalistiseen mediaan suuntautumisesta. Tekstin tasolla ero ei välttämättä 

ole suuri: tiedottaminen on läheistä sukua journalistiselle tiedonvälitykselle, 

mikä näkyy esimerkiksi tiedotteen ja uutisen samankaltaisuudessa (esim. Ja-

cobs 1999; Ikävalko 1995). Tiedottaminen toimintana ei kuitenkaan kuulu 

journalistisen median tehtäviin: journalistiset mediat vastaanottavat mutta ei-

vät itse tuota tai lähetä tiedotteita. Mediaan lähetettyjä tiedotteita kuitenkin 

käytetään mediatekstien pohjana, ja tiedotteita saatetaan julkaista journalis-

tisessa mediassa lähes sellaisenaan (ks. esim. Kankaanpää 2006: 26–28).  

Yksi erityisesti tiedottamiselle tyypillinen aineistossa omaksuttu käytäntö 

on embargon asettaminen, jolla säännellään tiedotusvälineille luovutettujen 

materiaalien käyttöä ja julkaisemista (esim. Paikkala 2006). Esimerkki 5.32 

on peräisin uutismaisesta tekstistä, joka on julkaistu blogissa kolmella kielellä. 

Esimerkistä on lihavoitu embargoon viittaavat ilmaukset: 

 

(5.32) TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MIELENOSOITUSTELTTA YRITETTIIN POLT-

TAA / Anlagd brand på de asylsökandes demonstration / Arson Attack at the Asylum See-

kers’ Demonstration in Helsinki [blogitekstin otsikko] 

– –  

PRESS RELEASE 24 March 2017 

                                                 
60 Tekstien hyödyntämistä säädellään usein erilaisin normistoin, ja tekstejä voidaan myös käyttää 

tavalla, jota ei pidetä tekstin käyttöä normittavien sääntöjen näkökulmasta legitiiminä (Bauman & 

Briggs 1990: 76–77). Tämä pätee myös journalistiin teksteihin: mediat eivät voi julkaista toisten tuotta-

mia tekstejä sellaisenaan ilman, että asiasta on päästy osapuolten välillä sopimukseen. Tältä osin media-

juttujen julkaiseminen blogissa ei vertaudu journalistiselle medialle tyypilliseen julkaisutoimintaan. 
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For immediate release 

 

Arson at the Asylum Seekers’ Demonstration in Helsinki [otsikko] 

 

On Friday morning at approximately 4:30 a person in dark clothes lit the back wall of the 

demonstration tent on fire using a can of petrol. The arsonist escaped from the scene on 

bicycle towards the Kaisaniemi park.  

– – 

PRESSMEDDELANDE 24.3 2017 

Får publiceras 

 

Anlagd brand på de asylsökandes demonstration i Helsingfors [otsikko] 

 

Omkring klockan 4.30 på fredagsmorgonen tände en svartklädd person med hjälp av en 

bensinkanister eld på baksidan av de asylsökandes tält vid demonstration på Järnvägstor-

get i Helsingfors. Förövaren flydde på cykel i riktning mot Kajsaniemiparken. – –  

(JOUKE6/24032017) 

 

Tekstin englannin- ja ruotsinkielisten versioiden alussa otsikkoa edeltää osio, 

jossa teksti ensinnäkin nimetään lehdistötiedotteeksi ja päivätään. Tämän jäl-

keen konventionaalistuneella ilmauksella (for immediate release, får publice-

ras) määritellään jutun embargo eli ajankohta, jolloin jutussa käytettyä tietoa 

saa hyödyntää ja julkaista mediassa (ks. esim. STT:n tyylikirja 2021). Esimer-

kissä 5.32 julkaisemisajankohdalle ei kuitenkaan aseteta rajoituksia. Käytän-

nöllisessä mielessä ilmaus on tarpeeton: lähtökohtaisesti tekstejä eivät sido 

julkaisurajoitukset. Embargo-käytäntö antaa tiedotusvälineille mahdollisuu-

den tutustua aineistoon ennen julkaisua, ja sitä hyödynnetään tyypillisesti esi-

merkiksi tutkimustulosten ja raporttien kohdalla (Paikkala 2016). Kansalais-

verkoston tapaisilla toimijoilla ei useinkaan ole hallussaan medioita kiinnos-

tavaa tietoa, jonka julkaisua ne haluaisivat viivästyttää – kansalaistoimijat 

joutuvat ennemminkin kilpailemaan tiedotusvälineiden huomiosta.61 Sen si-

jaan embargon määrittelemisessä on kyse tiedottamiselle ominaisen ammatil-

lisen käytännön ja kielellisen keinon omaksumisesta. Samalla teksti kytketään 

tietoisella ja näkyvällä tavalla osaksi tiedotteen perinnettä. 

Ilmeinen, nimenomaan tiedottamiseen kytkeytyvä piirre on tapa, jolla 

tekstejä nimetään: valtaosa journalistisen kehyksen teksteistä on esimerkin 

5.32 tapaan nimetty tiedotteiksi. Tämän lisäksi myös verkoston toiminta ni-

metään joissakin teksteissä tiedottamiseksi, kuten esimerkissä 5.33:  

 

(5.33) Fwd: [TIEDOTE] HELSINGISSÄ KORKEITA TURVALLISUUSUHKIA - TURVA-

PAIKANHAKIJOIDEN MIELENILMAUS SIIRRETÄÄN TURVAAN [blogitekstin otsikko] 

 

                                                 
61 On myös huomattava, että embargo joka tapauksessa raukeaa, kun tiedottava taho julkaisee tiedon 

omissa kanavissaan tai tieto tulee muutoin julki (STT:n tyylikirja 2021). 
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HELSINGISSÄ KORKEITA TURVALLISUUSUHKIA - TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 

MIELENILMAUS SIIRRETÄÄN TURVAAN [sisällöllinen otsikko] 

 

Poliisi ilmoitti tänään, että turvapaikanhakijoiden Oikeus elää –mielenilmauksen on siir-

ryttävä Rautatientorilta kello 19 mennessä. – – 

 

Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin. – –  

 

TIEDOTE 

 

30.6.2017 

 

Lisätietoja [sähköpostiosoite] 

(JOUKE20/30062017) 

 

Esimerkissä 5.33 rakennetaan kielellisesti eksplikoiden suhde tiedottamiseen: 

teksti nimetään tiedotteeksi sekä blogitekstin otsikossa että tekstin lopussa, 

jota edeltää lisäksi tiedottamisesta tuttu fraasi Tiedotamme asiasta lisää myö-

hemmin. Paitsi että ilmauksella nimetään kielellinen toiminta, monikon en-

simmäisen persoonan käytöllä teksti etääntyy journalistisille genreille tyypil-

lisistä ilmaisutavoista. Uutiskieleen me-muoto ei mahdollisia referointijaksoja 

lukuun ottamatta tyypillisesti kuulu (Bell 1991: 81). Tiedottamisessa esimerkin 

5.33 kaltainen monikon ensimmäisen persoonan sisältävä ilmaus ei kuiten-

kaan ole kohosteinen. Esimerkissä on myös tiedotteelle tyypillinen yhteys-

tieto-osio, joka tosin koostuu ainoastaan sähköpostiosoitteesta. Joka tapauk-

sessa ilmauksen voi tulkita muodostavan tiedotteelle tyypillisen rakenneosan, 

jota ei esiinny journalistisissa genreissä. Tiedote tähtää usein myös median 

yhteydenottoon, ja yhteystieto-osion funktio on synnyttää vuorovaikutusta 

tiedottavan tahon ja median välille. Tiedottamisen käytännöissä ei olekaan 

kyse ainoastaan tekstien tuottamisesta ja lähettämisestä vaan myös tarjoutu-

misesta median tietolähteeksi.  

Nimenomaan tiedotteelle tyypilliset piirteet (eksplisiittinen genren ja toi-

minnan nimeäminen sekä yhteystieto-osio) tekevät selväksi, ettei kyse voisi 

olla journalistisessa mediassa julkaistusta tekstistä. Mikäli tekstiä päädyttäi-

siin tiedotusvälineissä hyödyntämään, tekstistä olisi poistettava ainakin nämä 

tiedotteeseen vahvimmin kytkeytyvät elementit.  

Esimerkissä 5.33 huomiota herättävä piirre on blogitekstin otsikon alussa 

oleva sähköpostiviesteistä tuttu lyhenne Fwd: (forward tai forwarded mes-

sage), joka joissakin sähköpostiohjelmissa ilmestyy automaattisesti edelleen 

lähetetyn viestin alkuun. Tämä voi olla merkki siitä, että tekstiä on välitetty 

sähköpostitse ja että teksti on leikattu suoraan sähköpostiviestistä, mutta on 

mahdollista, että kirjainlyhenne on kirjoitettu tekstiin varta vasten. Joka ta-

pauksessa se implikoi, että teksti on ollut liikkeessä ennen kuin se on julkaistu 

blogissa. Vaikka esimerkistä 5.33 ei voi suoraan päätellä, miten tekstiä on lii-

kuteltu, yleisesti ottaen tiedottamisen käytäntöjä edustaa myös tekstien jakelu 
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eli se, että tekstejä on lähetetty journalistiin medioihin. Käsittelen seuraavaksi 

tätä tarkemmin vastaanoton näkökulmasta. 

 VASTAANOTTAJANA JOURNALISTINEN MEDIA 

 

Journalistisessa kehyksessä blogin lukijoiden ohella tekstit on suunnattu 

myös journalistiselle medialle, jolle tiedotteiksi nimettyjä tekstejä on lähetetty 

perinteisen mediahuomion herättämisen toivossa (Taustakeskustelut). Tältä 

osin toiminta noudattaa tiedottamiselle tyypillistä menettelytapaa: tiedotus-

välineille lähetettävät tiedotteet julkaistaan tavallisesti myös tekstin tuotta-

neen tahon omissa julkaisukanavissa (STT Viestintäpalvelut 2021) – tässä ta-

pauksessa oma julkaisukanava vain on virallisempien kanavien sijasta blogi. 

Keskityn tässä alaluvussa analysoimaan, mistä vaikutelma tiedotusvälineistä 

tekstien vastaanottajana syntyy.62 Kuten edellisessä luvuissa on käynyt ilmi, 

kehyksen teksteissä ammennetaan journalististen genrejen rakenteellisista ja 

kielellisistä konventioista. Joissakin tapauksissa yhteyttä tiedotusvälineisiin 

rakennetaan myös eksplisiittisesti tietyin sananvalinnoin, kuten esimerkissä 

5.34, jossa viitataan median edustajiin:  

 

(5.34) TIEDOTE: Maahanmuuttovirasto kuuntelee turvapaikanhakijoiden vaatimukset 

tänään: Viikkoja jatkuneella mielenosoituksella vaikutusta [otsikko] 

– –  

Virallinen tiedote mieltä osoittavien turvapaikanhakijoiden tavoitteista lähetetään ta-

paamisen alkaessa, klo 13.00. Olette vastaanottajatahojen joukossa. 

 

Tapaamisen jälkeen turvapaikanhakijat kutsuvat median edustajia Metsälän vastaan-

ottokeskuksen eteen, osoitteeseen Niittylänpolku 10, 00620 Helsinki, klo 16:30. He ker-

tovat silloin sen, kuinka Maahanmuuttovirasto on vastannut vaatimuksiin, ja kuinka jo 

lähes kolme viikkoa jatkunut mielenosoitus jatkuu. 

 

Yhteydenotot (englanniksi): 

 

[sähköpostiosoite] 

                                                 
62 Kun analysoidaan teksteihin rakentuvaa vastaanottajaa, blogiyleisöä ei tiedotusvälineisiin verrat-

tuna asemoida kielellisesti vastaanottajaksi yhtä ilmeisellä tavalla. Pikemminkin blogiyleisön rakentu-

mista voi lähestyä siitä näkökulmasta, ettei teksteissä varsinaisesti suljeta blogin lukijoita potentiaalisen 

vastaanottajuuden ulkopuolelle. Journalistisen kehyksen tekstien funktio voi toteutua, vaikka tekstit ei-

vät koskaan saavuttaisi blogin ulkopuolista lukijakuntaa: blogi julkaisualustana mahdollistaa sen, että 

oma viesti saadaan julki riippumatta siitä, tarttuvatko journalistiset mediat siihen. Oikeus elää -blogia 

voikin pitää tietynlaisena mediana, vaikkei se olekaan journalistinen media. Nikunen (2019: 46–45) ni-

mittää aktivistimedioiksi vapaaehtoisvoimin toimivia arvopohjaisia vaihtoehtomedioita, jotka tuovat 

julkaisuissaan esiin usein piiloon jääviä epäkohtia. Määritelmä sopii Oikeus elää -blogiin. 
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(JOUKE1/27022017) 

 

Esimerkissä 5.34 on tehty valintoja, joiden myötä tekstin ensisijaiseksi vas-

taanottajaksi rakentuvat tiedotusvälineiden edustajat, eivät blogin lukijat. 

Tekstissä ensinnäkin viitataan eksplisiittisesti median edustajiin, joille osoi-

tetaan kutsu saapua tiettyyn aikaan ja paikkaan kuulemaan turvapaikanhaki-

joiden sanomaa. Toiseksi tekstissä käytetään toista persoonaa eksplikoitaessa 

myöhemmin lähetettävän virallisen tiedotteen vastaanottajaa: Olette vas-

taanottajatahojen joukossa. Ilmaus on blogitekstin kontekstissa kohosteinen, 

eikä se vaikuta viittaavaan blogin lukijoihin. Sen sijaan syntyy vaikutelma tie-

tystä institutionaalisesta – tekstiyhteyden perusteella nimenomaan journalis-

tisesta – tahosta, jolle teksti on varta vasten lähetetty. Vaikutelmaa tiedotus-

välineistä vastaanottajana rakentaa osaltaan myös se, että tekstissä on hyö-

dynnetty tiedotteen konventioita: teksti on nimetty tiedotteeksi, ja tekstin lo-

pussa on sähköpostiosoite (median) yhteydenottoja varten.  

Myös seuraavassa esimerkissä 5.35 on käytetty useita kielen keinoja, jotka 

konstruoivat tekstin vastaanottajaksi nimenomaan journalistisen median. 

Teksti käsittelee Oikeus elää -verkoston tuottamaa, kaupunginvaltuustolle 

osoitettua vetoomusta, joka on myös julkaistu blogissa ja jota analysoin poliit-

tis-hallinnolliseen kehykseen keskittyvässä luvussa 5.4. 

 

(5.35) Lehdistötiedote 15.3.2017 [blogitekstin otsikko] 

 

Turvapaikanhakijat vetoavat Helsingin kaupunginvaltuustoon perusoikeuksien 

toteutumisen puolesta [sisällöllinen otsikko] 

 

Kuukauden verran yötä päivää Helsingin keskustassa mieltään osoittaneet irakilaiset ja 

afganistanilaiset turvapaikanhakijat luovuttavat vetoomuksen Helsingin kaupun-

ginvaltuustolle tänään keskiviikkona 15. maaliskuuta. Vetoomus käsittelee kaupungin 

vastuuta perusoikeuksien toteutumisesta. 

 

Mielenosoituksesta lähtee klo 15.15 lähtee kulkue Rautatientorilta kohti Senaatintoria ja 

Kaupungintaloa, jossa delegaatio ojentaa vetoomuksen valtuustoryhmien edusta-

jille klo 17. 

 

Vetoomuksessa turvapaikanhakijat vaativat muun muassa ympärivuorokautista suojaa 

asunnottomille riippumatta heidän statuksestaan. – –  

 

Lisätiedot: 

[yhteystieto-osio] 

(JOUKE5/15032017) 

 

Esimerkissä 5.35 mainitun vetoomustekstin ensisijainen vastaanottaja on 

Helsingin kaupunginvaltuusto, mikä eksplikoidaan myös esimerkin tekstissä: 

vetoomus aiotaan luovuttaa Helsingin kaupunginvaltuustolle ja tarkemmin 
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määriteltynä valtuustoryhmien edustajille. Esimerkki 5.35 ei kuitenkaan ole 

itsessään vetoomus vaan vetoomusta ja sen luovutusta käsittelevä tiedote. Esi-

merkissä vastaanottajaksi rakentuukin kaupunginvaltuuston sijaan journalis-

tinen media. Tästä kertoo jo tekstin otsikko, jossa teksti nimetään lehdistötie-

dotteeksi. Myös tiedotteelle tyypillinen tekstin loppuun sijoittuva yhteystieto-

osio (Komppa 2006: 310; Kankaanpää 2006: 171–174) on suunnattu nimen-

omaan median edustajille: tekstillä havitellaan toimittajien, ei kaupunginval-

tuutettujen tai kenen tahansa blogin lukijan yhteydenottoja. Erityisen paljas-

tavaa on tapa, jolla vetoomuksen sisältöä kielennetään. Kertoja ei esitä vetoo-

musta omissa nimissään vaan kuvaa performatiiviverbillä turvapaikanhakijoi-

den puhetoimintaa ikään kuin ulkopuolelta (turvapaikanhakijat vetoavat, ve-

toomuksessa turvapaikanhakijat vaativat; vrt. poliittis-hallinnollinen kehys, 

luku 5.4).  

Esimerkit 5.34 ja 5.35 ovat siinä mielessä tyypillisiä, että ne on eksplisiitti-

sesti nimetty tiedotteiksi, samoin kuin kaikki journalistiseen kehykseen luo-

kittelemani tekstit yhtä tekstiä lukuun ottamatta.63 Tiedotteeksi nimeäminen 

ei väistämättä tarkoita sitä, että tekstien vastaanottajaksi rakentuisi journalis-

tinen media, ja olenkin luokitellut journalistiseen kehykseen tekstejä, jotka 

myös muilta diskursiivisilta valinnoiltaan osoittavat orientoitumista journa-

listisen median konventioihin.64 Tiedote-nimitys esiintyy aineistossa joko blo-

gitekstin otsikossa, tekstikentässä ennen leipätekstin alkua tai aivan tekstin 

lopussa. Usein nimitys erotetaan muusta tekstistä myös typografisin keinoin, 

kuten hakasulkein tai versaalein, kuten esimerkissä 5.36: 

 

(5.36) PRESSMEDDELANDE 24.3 2017 

Får publiceras 

 

Anlagd brand på de asylsökandes demonstration i Helsingfors [otsikko] 

 

Omkring klockan 4.30 på fredagsmorgonen tände en svartklädd person med hjälp av en 

bensinkanister eld på baksidan av de asylsökandes tält vid demonstration på Järnvägstor-

get i Helsingfors.  

(JOUKE6/24032017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkki 5.36 on kolmikielisen tekstin ruotsinkielisestä osiosta, jonka aluksi 

teksti nimetään lehdistötiedotteeksi (pressmeddelande). Ruotsinkielinen gen-

renimitys eksplikoi, että teksti on osoitettu nimenomaan tiedotusvälineille, 

                                                 
63 Journalistisessa kehyksessä yksi suomenkielinen teksti on nimetty lehdistötiedotteeksi. Myös 

englannin- ja ruotsinkieliset tekstit on nimetty tiedotteiksi (press release ja pressmeddelande).  

64 Taustakeskusteluista on käynyt ilmi, että aineiston tekstejä on lähetetty tiedotusvälineille. En kui-

tenkaan perusta tekstien luokittelua tähän; tekstejä on lähetetty myös muille tahoille, ja vaikka tekstien 

tosiasiallinen vastaanottaja olisikin journalistinen media, analysoin nimenomaan teksteihin rakentuvaa 

vastaanottajaa.  
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lehdistölle. Myös embargon ilmoittaminen (får publiceras) kertoo orientoitu-

misesta journalistiseen mediaan: verkoston ei ole tarpeellista kontrolloida tä-

hän tapaan omaa julkaisutoimintaansa, vaan embargo on tarkoitettu (näen-

näiseksi) toimintaohjeeksi medioille. Yhteys journalistiseen mediaan ei synny 

yksinomaan tiedottamisen konventioiden hyödyntämisestä; myös uutiselle 

ominainen ilmaisutapa ennakoi tiedotusvälineiden vastaanottoa. Lehdistötie-

dotteiden diskursiivisia valintoja selittävät Jacobsin (1999: x–xi) mukaan 

tekstien tavoite tulla uudelleen julkaistuiksi mahdollisimman vähäisin muu-

toksin tai jopa sellaisenaan – tiedote on siten lajina erityisen vahvasti suun-

tautunut vastaanottajiinsa.  

Tiedotteiden hyödyntäminen ja uudelleen julkaiseminen mediassa on sitä 

todennäköisempää, mitä vähäisemmin muutoksin teksteistä saadaan julkai-

sukelpoisia (Bell 1991: 58–59; Kankaanpää 2006: 27–28). Vaikka tämän tut-

kimuksen fokus ei ole tekstien todellisessa vastaanotossa, on kuitenkin huo-

mionarvoista, että ainakin muutamassa tapauksessa OE-verkoston tiedot-

teiksi nimettyjen tekstien muotoiluja on päätynyt myös journalistisessa medi-

assa julkaistuihin juttuihin. Seuraava teksti on peräisin Kansan Uutisten uuti-

sesta, ja siitä on lihavoitu kohdat, jotka ovat identtisiä OE-verkoston tiedot-

teen (ks. esimerkki 5.19) kanssa: 

 

Turvapaikanhakijoiden leiri yritettiin polttaa aamulla [otsikko] 

 

Mielenosoittajat vetoavat päättäjiin, jotta he tuomitsevat teon. [ingressi] 

 

Helsingin Rautatientorilla turvapaikanhakijoiden leiri yritettiin polttaa aamuyöllä. Mie-

lenosoituksen järjestäjät kertovat, että perjantaiaamuna noin kello 4.30 mustiin 

pukeutunut henkilö sytytti turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltan tu-

leen bensakanisterin avulla. Tekijä pakeni paikalta polkupyörällä Kaisanie-

men puiston suuntaan. 

 

Iskusta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Helsigin poliisilaitos 

tutkii tapahtumaa lievänä vahingontekona. 

 

– Kyllä me sen tutkimme, koska sen on tehnyt ulkopuolinen henkilö ilmeisen tahallisesti, 

sanoo yleisjohtaja Patrik Karlsson HS:lle. 

 

Mielenosoituksen järjestäjien mukaan tulipaloa sammuttanut turvapaikanhakija 

loukkasi kätensä ja on saanut terveyskeskuksessa hoitoa. Paikalla oli myös 

suomalaisia mielenilmauksen tukijoita, jotka tekivät hälytyksen poliisille.  

 

Myös Suomi Ensin –mielenosoituksesta saapui pian henkilöitä kuvaamaan pa-

loa. 

 

Turvapaikanhakijat ovat järkyttyneitä. 
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– Kun aloitimme mielenilmauksemme, emme voineet kuvitella, että tällaista 

voisi tapahtua, sanoo paikalla ollut afganistanilainen [etunimi sukunimi].  

 

– Pyydämme poliisia etsimään tekijän ja saattamaan vastuuseen teostaan, 

[sukunimi] ja paikalla ollut turvallisuudesta vastaava [etunimi sukunimi] ve-

toavat. 

 

Turvapaikanhakijat jatkavat rauhanomaista mielenilmaustaan ja pyytävät 

oikeudenmukaista, inhimillistä kohtelua maahanmuuttoviranomaisilta ja 

Suomen hallitukselta. 

 

He toivovat, että päättäjät tuomitsevat tämänaamuisen teon ja kaikenlaisen 

väkivallan mitä tahansa ihmisryhmää vastaan, joka käyttää demokraattista 

oikeuttaan mielenilmaukseen. 

(Kansan Uutiset 24.3.2017) 

 

Kansan Uutiset on vasemmistoliiton puoluelehti, ja sillä on siten puolue-

poliittinen sidos. Tästä kytköksestä huolimatta kyse on journalistisesta medi-

asta, sillä Julkisen sanan neuvoston jäsenenä lehti on sitoutunut Journalistin 

ohjeisiin, joihin kuuluu muun muassa pyrkimys totuudenmukaiseen tiedon-

välitykseen ja velvollisuus oikaista julkaisussa esiintyneet virheet (JSN 2021). 

Vaikka tiedotteeseen ei liity erityisiä rajoitteita, jotka rajaisivat tekstilajin tuo-

tannon esimerkiksi tiettyihin instituutioihin tai asemaan (vrt. esim. väitös-

kirja), kaikilla tiedotteiksi nimetyillä tai mielletyillä teksteillä ei kuitenkaan ole 

yhtäläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada viestiään läpi mediassa (ks. Bell 

1991: 59). Esimerkiksi Solinin (2004) ympäristödiskursseihin keskittyvässä 

tutkimuksessa kansalaisjärjestöjen tekstit toimivat vain harvoin tekstiketjun 

ensimmäisenä lenkkinä. Tätä taustaa vasten huomionarvoista on, että jotkin 

OE-verkoston tekstit ovat kelvanneet journalistisen tekstituotannon materi-

aaliksi. Näiden tekstien vastaanotto kielii siitä, että ainakin tietyissä tapauk-

sissa tekstejä on käsitelty journalistisen median piirissä legitiimeinä tiedot-

teina ja tietolähteinä; journalismille ominaista ilmaisutapaa on teksteissä hyö-

dynnetty onnistuneella tavalla. 
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5.3 HUMANITAARISEN JA JOURNALISTISEN 
KEHYKSEN SEKOITTUMINEN 

Tutkimuksessa edellä kuvattujen humanitaarisen ja journalistisen kehyksen 

lisäksi aineistosta on erotettavissa joukko tekstejä, jotka hyödyntävät ja sekoit-

tavat sekä journalistiselle että humanitaariselle kehykselle tyypillisiä resurs-

seja. Tällaiset vaikeasti vain jompaankumpaan kehykseen luokiteltavat tekstit 

muodostavat merkittävän osan aineistosta: yhteensä 26 tekstiä, joista osa on 

saman tekstin erikielisiä versioita. Tällaisissa teksteissä sekoittuvat journalis-

mille ja tiedottamiselle sekä kansalaisvaikuttamiselle ominaiset konventiot. 

Samassa tekstissä saatetaan esimerkiksi hyödyntää tiedottaville teksteille tyy-

pillistä rakennetta ja käyttää kertojan osuudessa affektiivisesti latautunutta ja 

arvottavaa kieltä.  

Journalistisen ja humanitaarisen kehyksen elementit erottuvat tekstin si-

sällä usein omiksi osuuksiksiin: eri konventioista ammentavat tekstiosuudet 

erotetaan toisistaan metadiskursiivisesti, erilaisia typografisia ja kielellisiä 

keinoja hyödyntäen. Myös eri osuuksien esiintymisjärjestys näyttää noudatta-

van jonkinlaista systematiikkaa, sillä tekstit usein alkavat ”journalistisella ot-

teella”, ja affektiivisemmat tai muutoin journalistisiin konventioihin nähden 

kohosteiset osuudet sijoittuvat useammin tekstin loppuun. Tällaista eri äänten 

ja kontekstien järjestymistä selkeästi tunnistettaviksi tekstin osiksi voi tulkita 

eräänlaisena jaksottaisen intertekstuaalisuuden reaalistumana. Jaksottaisesta 

intertekstuaalisuudesta on kyse, kun tekstin eri elementit hahmottuvat sel-

keiksi jaksoiksi, jotka eroavat toisistaan kielellisten piirteiden ja funktion 

osalta (Fairclough 1992: 118; 1995b: 86–90; Solin 2006: 90–92; Mäntynen & 

Shore 2014: 744–745).65 Fairclough’n (1995b: 86–90) tutkimuksissa paino-

piste on ollut siinä, miten esigenrejen jaksot vaihtelevat tietyn genren sisällä 

(esim. kerronta- ja selitysjaksot sanomalehtijutussa). Tästä näkökulmasta jak-

sottuminen on verrattain tavallinen ja usein myös vakiintunut genrekohtainen 

ilmiö. Tässä tutkimuksessa sovellan jaksottumisen ideaa analysoidessani ke-

hysten sekoittumista. Tällöin kyse ei ole ainoastaan eri genrejen jaksottaisesta 

esiintymisestä, vaan huomio kiinnittyy laajemmin siihen, miten saman tekstin 

sisällä jaksottuvat eri kehyksille ominaiset resurssit. Havainnollistan ilmiötä 

analysoimalla seuraavaksi erään journalistiselle ja humanitaariselle kehyk-

selle ominaisia keinoja sekoittavan tekstin (esimerkit 5.37a–5.37c).  

 

(5.37a) SUOMI AIKOO PALAUTTAA PERHEEN IRAKIIN – MUKANA SEITSEMÄN 

ALAIKÄISTÄ LASTA [otsikko] 

 

                                                 
65 Aina journalistiselle ja humanitaariselle kehykselle ominaiset elementit eivät kuitenkaan hahmotu 

selkeästi erottuviksi jaksoiksi. Tällöin kyse on monitahoisemmasta ja vaikeammin rajattavasta ilmiöstä. 

Jaksottaisen intertekstuaalisuuden sijaan tällainen eri elementtien limittyminen vertautuu sekamuotoi-

seen/sekoitettuun intertekstuaalisuuteen (Fairclough 1995b: 8). 
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Suomi aikoo pakkopalauttaa Irakiin yhdeksänhenkisen perheen, jossa on 

seitsemän alaikäistä lasta. [ingressi] 

 

[kuva lapsista] 

 

[leipäteksti alkaa] Poliisi haki perheen majapaikastaan maanantaina ja kertoi puhelimessa 

olleen tulkin välityksellä, että perhe käännytetään Irakiin. Perhe kuljetettiin illalla [kau-

pungista] Metsälän säilöönottokeskukseen. Perhe vastustaa palautusta ja perheen laki-

mies on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta käännytyspäätöksen täytäntöönpano-

kieltoa, perheen valtuuttama edustaja kertoo. 9-henkinen perhe on nyt matkalla Joutse-

non säilöönottokeskukseen. [ JOURNALISTINEN KEHYS] 

 

Perhe on ollut paossa jo yli 15 vuotta. Ensin maan sisäisesti, mutta jo yli kymmenen vuotta 

sitten he pakenivat Syyriaan, sodan sytyttyä Turkkiin ja sieltä Suomeen. Lapset ovat 

[iästä]-[ikään]-vuotiaita ja vain kaksi heistä on asunut Irakissa. Kolme lapsista käy täällä 

koulua ja puhuu suomea. [ JOURNALISTINEN KEHYS]  

(JOUHU5/11042017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkissä 5.37a on uutismaisia piirteitä, ja se muistuttaa diskursiivisilta va-

linnoiltaan journalistisen kehyksen tekstejä. Teksti alkaa kaksiosaisella otsi-

kolla, jonka osat on erotettu toisistaan ajatusviivalla. Otsikkoa seuraa melko 

samansisältöinen kokonainen virke, joka on erotettu muusta tekstistä typo-

grafisesti lihavoinnilla. Tätä voi pitää tekstin ingressinä. Tiedottaville teks-

teille tyypilliseen tapaan relevantein informaatio on sijoitettu tekstin alkuun 

(esim. Komppa 2006: 303; Kankaanpää 2006: 178–180): Otsikko ja ingressi 

muodostavat tiedotteen kärjen. Leipätekstin ensimmäinen kappale vastaa ky-

symyksiin kuka, mitä, missä ja milloin, ja toisessa kappaleessa kerrotaan taus-

tatietoja puheena olevan perheen historiasta (pakomatka) ja nykytilanteesta 

(elämä Suomessa). Otsikkoon ja ingressiin on nostettu pääasiaksi vielä toteu-

tumaton asiaintila eli se, että Suomi aikoo palauttaa perheen Irakiin. Lisäksi 

merkitykselliseksi ja uutisarvoiseksi asiaksi nostetaan se, että palautettavien 

joukossa on seitsemän alaikäistä lasta. 

Esimerkissä 5.37a uutismaisuutta rakentaa myös se, että tekstissä esitetään 

tietoa kvantitatiivisessa muodossa. Lukujen ja tilastojen käyttö on osa uutis-

tekstin retoriikkaa, jolla rakennetaan vaikutelmaa tekstin luotettavuudesta ja 

korostetaan sisällön uutisarvoisuutta (Bell 1998: 202–204; ks. myös Kallio-

koski 1996b: 84–88). Esimerkissä ilmaistaan numeraalein ensinnäkin henki-

löiden lukumäärää ja ikää: pakkopalautuksen kohteena on 9-henkinen perhe, 

johon kuuluu seitsemän alaikäistä lasta, jotka ovat iältään [iästä]–[ikään]-

vuotiaita. Numeraalit liittyvät esimerkissä 5.37a myös ajan ilmaisemiseen. 

Mediateksteille tyypilliseen tapaan tekstissä risteilee eri aikatasoja, eikä se 

etene kronologisesti (ks. Bell 1991: 96–97; 1998: 96; van Dijk 1988: 65): teks-

tin kuvaamien tapahtumien aika ulottuu yli 15 vuotta sitten alkaneesta per-

heen paosta aina vielä edessä häämöttävään pakkopalautukseen, mutta teks-
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tin alku keskittyy lähitulevaisuuden ja -menneisyyden tapahtumiin. Myös ta-

pahtumien sijoittaminen tiettyyn paikkaan tai paikkoihin on nimenomaan 

journalistisen kehyksen teksteille tyypillinen piirre. Esimerkissä 5.37a esiintyy 

runsaasti paikanilmauksia, jotka ovat tarinan etenemisen ja näkökulman ra-

kentamisen kannalta keskeistä tietoa. Konkreettiset ajan- ja paikanilmaukset 

myös tuovat yksityiskohtaisuutta tekstiin ja vahvistavat näin esitettyjen väit-

teiden uskottavuutta: kun kuvatut tapahtumat kytketään tiettyyn aikaan ja 

paikkaan, syntyy vaikutelma todellisista ja todennettavissa olevista tapahtu-

mista (esim. van Dijk 1988: 87–88).  

Samanaikaisesti tekstin näkökulman valinta ja tiettyjen yksityiskohtien ko-

rostaminen houkuttelevat suhtautumaan perheen tilanteeseen myötätuntoi-

sesti: esimerkiksi lasten määrän ja ikien kertomisen sekä tuhoisasta sisällisso-

dasta kärsivän Syyrian mainitseminen perustelevat epäsuorasti perheen pako-

matkan välttämättömyyttä ja oikeutta jäädä Suomeen. Kehyksen määrittelyn 

näkökulmasta olennaista kuitenkin on, että käytössä ovat keinot, jotka yhdis-

tyvät journalististen tekstien konventioihin. Esimerkissä 5.37a kertoja ei kom-

mentoi tai arvioi suoraan poliisin toimintaa tai pakkopalautuksen oikeutusta 

vaan raportoi tapahtuneesta ulkopuolisena. Keinovalikoima kuitenkin muut-

tuu, kun esimerkin 5.37a jälkeen kerronta vaihtuu monikon ensimmäiseen 

persoonaan:    

 

(5.37b) Olemme ihmeissämme ja pettyneitä, sillä kuulimme viime viikolla, kuinka Suo-

men pääministeri totesi lehdelle, ettei hänen oikeustajuunsa sovi lasten pakkopalauttami-

nen turvattomiin maihin.  

Pyydämme pääministeri Sipilää pysäyttämään turvapaikanhakijoiden pak-

kopalautukset, jotka loukkaavat lasten oikeuksia, ihmisoikeuksia ja ihmisar-

voa.  [ HUMANITAARINEN KEHYS] 

 

[valokuva mielenosoittajista] 

 

Turvapaikanhakijat ovat jo traumatisoituneita vainon, sodan, pitkän pakolaismatkan ja 

piinaavan turvapaikkapäätösodottelun vuoksi. Älkää lisätkö kärsimyksiämme. Toi-

vomme, että turvapaikkahakemuksemme käsitellään oikeudenmukaisesti ja huolellisesti. 

Haemme vain turvaa ja rauhaa. [ HUMANITAARINEN KEHYS] 

(JOUHU5/11042017, lihavointi alkuperäinen) 

 

Esimerkissä 5.37b kertojan näkökulma muuttuu ulkopuolisesta raportoijasta 

tapahtumien kommentoijaan ja arvottajaan. Konkreettisesti tämä näkyy mo-

nikon ensimmäisen persoonan käytössä, joka olisi uutisteksteille (referaattien 

ulkopuolella) hyvin kohosteinen valinta (Bell 1991: 81). Vieläkin vieraampaa 

journalistiselle traditiolle on se, että me-muotoisella kerronnalla kuvataan 

kertojan tunteita ja mentaalisia tiloja sekä pyydetään toimenpiteitä ja otetaan 

kantaa. Myös tapa referoida pääministeriä etääntyy journalistisista konventi-

oista. Edellä kuvattu monikon 1. persoonan kerrontajakso kehystää referoin-

tijaksoa ja ohjaa siten voimakkaasti referaatin tulkintaa: keskiöön ei nouse itse 
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referaatin sisältö vaan kertojan reaktio sekä lukijalle tarjottu tulkinta sanotun 

merkityksestä. Myös yksityiskohdiltaan referointijakso eroaa journalistisesta 

referoinnista: nimen sijaan puhujaan viitataan ainoastaan tittelillä Suomen 

pääministeri, jonka sanomisiin viitataan epäsuoralla esityksellä.  

Tekstin alusta poiketen esimerkissä 5.37b ei orientoiduta journalistisiin 

konventioihin. Esimerkissä ammennetaan erilaisista mielipiteellisistä ja kan-

taaottavista teksteistä, ja tiedonvälityksen sijaan operoidaan kansalaisyhteis-

kunnan käytäntöjen alueella; tekstissä aktivoituu humanitaarinen kehys. Vielä 

selvemmäksi tämä käy esimerkin 5.37b toisessa kappaleessa, jossa todetaan 

ensin turvapaikanhakijoiden olevan jo traumatisoituneita vainon, sodan, pit-

kän pakolaismatkan ja piinaavan turvapaikkapäätösodottelun vuoksi. Tä-

män jälkeen kerronnan näkökulma muuttuu; turvapaikanhakijoiden koke-

muksia ja toiveita kuvataan monikon 1. persoonassa: Älkää lisätkö kärsimyk-

siämme. Toivomme, että turvapaikkahakemuksemme käsitellään oikeuden-

mukaisesti ja huolellisesti. Haemme vain turvaa ja rauhaa. Katkelmaa ei ole 

eksplisiittisesti merkitty referoinniksi, mutta monikon 1. persoonan kerronta 

yhdistettynä puheenvuoron propositionaaliseen sisältöön ohjaa tulkitsemaan 

äänen kuuluvan turvapaikanhakijoille. Tällainen eläytyvä esitys, jossa puheen 

lähdettä ei eksplikoida, rakentaa tekstiin poeettista vaikutelmaa, joka houkut-

telee myötäelämään turvapaikanhakijoiden tilannetta. Kerronnassa tapahtu-

van muutoksen voi tulkita asennonvaihdoksi (Goffman 1981: 124–130), jonka 

myötä esittämismuotin roolit järjestyvät uudella tavalla: kertoja on edelleen 

sanotun esittäjä, mutta sanat ilmentävät nimenomaan turvapaikanhakijoiden 

ajatuksia ja tunteita – turvapaikanhakijat saavat toimeksiantajan roolin (mts. 

144–146). 

Teksti jatkuu:  

 

(5.37c) [upotettu video: Svenska Ylen juttu, still-kuvassa perheen lapsia] [ JOURNALISTI-

NEN KEHYS] 

 

Turvapaikanhakijoiden #RightToLive mielenilmaus Rautatientorilla jatkuu 61. päivää. [ 

HUMANITAARINEN KEHYS] 

 

TIEDOTE 

11.4.2017 

Julkaisuvapaa heti [ JOURNALISTINEN KEHYS]  

(JOUHU5/11042017) 

 

Esimerkki 5.37c on tekstin lopusta, ja siinä vaihtelevat erottuvina jaksoina 

journalistista ja humanitaarista kehystä edustavat osiot. Journalistisista käy-

tännöistä ammentaa esimerkin 5.37c alku, jossa on kierrätetty tiettyjen jour-

nalistisen kehyksen tekstien tapaan (ks. luku 5.2.4) alun perin journalistisessa 

mediassa julkaistua sisältöä, jota ei tekstissä pohjusteta tai kommentoida. Esi-

merkin 5.37c tapauksessa kyse on ruotsinkielisen Ylen uutisvideosta, jossa kä-

sitellään saman pakkopalautusuhan alla olevan perheen tilannetta. Videota 
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seuraava virke kytkeytyy voimakkaasti Oikeus elää -verkoston vaikuttamistyö-

hön, kun näkökulma vaihtuu Rautatientorin mielenosoitukseen. Samankaltai-

nen mielenosoituksen kestoa seuraava virke esiintyy useiden muidenkin ai-

neiston tekstien lopussa. Vahva kytkös kansalaisaktivismiin sekä mielenosoi-

tuksen järjestäjän ja keskeisen periaatteen ilmaisevan aihetunnisteen käyttö 

ovat ominaista humanitaarisen kehyksen teksteille. Aivan esimerkin 5.37c 

tekstin lopussa esiintyy vielä yksi journalistisen kehyksen aktivoiva jakso. 

Teksti päättyy kolmen rivin osioon, jossa teksti ensinnäkin nimetään tiedot-

teeksi ja päivätään, minkä jälkeen konventionaalistuneella Julkaisuvapaa heti 

-ilmauksella määritellään jutun embargo (ks. esim. STT:n tyylikirja 2021). 

Edellä olen analysoinut esimerkinomaisesti journalistiselle ja humanitaa-

riselle kehykselle ominaisten keinojen sekoittumista aineistossa. Huomionar-

voista on, että aineistossa risteymiä syntyy nimenomaan journalistisen ja hu-

manitaarisen kehyksen välille. Esimerkkien 5.37a–5.37c teksti on sikäli tyypil-

linen, että sekoittumista tapahtuu erityisesti teksteissä, joissa käsitellään tiet-

tyjen yksilöityjen Suomessa olevien turvapaikanhakijoiden vaikeaa tilannetta, 

johon ainakin periaatteessa on mahdollista vielä vaikuttaa. Esimerkeissä 

5.37a–5.37c orientoidutaan journalistisiin konventioihin erityisesti silloin, 

kun raportoidaan menneistä tapahtumista (perheen kohtelu Suomessa sekä 

vaiheet ennen Suomeen tuloa). Humanitaarinen kehys aktivoituu, kun kertoja 

ottaa kantaa tapahtumiin ja houkuttelee affektiivisin kielen keinoin lukijaa 

tuntemaan empatiaa perhettä kohtaan. Eri konventioiden sekoittumista voi 

pitää osoituksena tekstien monifunktioisuudesta: teksteillä on samanaikai-

sesti useita risteäviä tai jopa keskenään ristiriitaisia tavoitteita, jotka heijastu-

vat tekstien kielellisiin valintoihin (ks. esim. Solin 2006: 87–88). Tiedottaville 

teksteille ominaisten jaksojen sekä kertojan osuuksissa esiintyvien affektiivis-

ten ja lukijaan suuntautuvien ainesten rinnakkaista hyödyntämistä saman 

tekstin sisällä voikin lukea osoituksena siitä, että tekstillä on samanaikaisesti 

sekä tiedonvälityksellinen että lukijaa osallistava funktio. 
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5.4 POLIITTIS-HALLINNOLLINEN KEHYS 

Kolmesta hahmottelemastani kehyksestä poliittis-hallinnollinen erottuu sel-

keimmin omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen. Journalistisen ja humanitaa-

risen kehyksen välillä on myös risteymiä, ja osassa aineiston teksteissä akti-

voituvat molemmat kehykset (ks. edellinen luku 5.3). Poliittis-hallinnollinen 

kehys näyttää sen sijaan aineistossa sulkevan pois muita jäsentämisen tapoja. 

Poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien pääasiallinen funktio on vaikuttaa 

turvapaikkapoliittisiin linjauksiin ja niiden käytännön soveltamiseen. Teks-

teissä ei pääsääntöisesti käsitellä yksittäisten turvapaikanhakijoiden tilanteita 

vaan laajempia, koko turvapaikkapolitiikkaa tai tiettyjä turvapaikanhakijaryh-

miä koskettavia kysymyksiä. Yhteistä teksteille on, että ne orientoituvat enem-

män tai vähemmän virallisiin poliittisiin ja hallinnollisiin prosesseihin, mikä 

ilmenee tekstien kielellisissä ja rakenteellisissa valinnoissa. Kielelliset ja ra-

kenteelliset valinnat taas konstruoivat tietynlaisen oletusyleisön, jolle nämä 

prosessit ovat tuttuja. Tekstien vastaanottajaksi onkin usein eksplikoitu tur-

vapaikkapolitiikkaa linjaava tai toteuttava päättäjä- tai viranomaistaho.  

Erityistä poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteille on se, että osa teks-

teistä on julkaistu ainoastaan englanniksi. Yksi tekstejä yhdistävä seikka on 

julkaisuajankohta: kaikki poliittis-hallinnolliseen kehykseen luokittelemani 

tekstit on julkaistu reilun kahden viikon sisällä, ja peräti viisi tekstiä seitse-

mästä on julkaistu blogissa ensimmäisen blogitekstin julkaisua seuraavana 

päivänä (27.2.2017). Usean tekstin julkaisu samana päivänä antaa olettaa, että 

ainakin osa teksteistä on laadittu jo ennen blogin perustamista. Viimeinen tä-

hän kategoriaan luokittelemani teksti on julkaistu blogissa 23.3.2017, ja se on 

järjestyksessään 12. blogissa julkaistu teksti. Blogin painopiste on sittemmin 

muuttunut66, ja blogin koko tekstiarkistosta nämä tekstit muodostavat vain 

verrattain pienen osan (7/78). Alkuvaiheessa ne ovat kuitenkin olleet aivan 

keskeinen osa blogia. Koska tekstit on julkaistu lyhyen ajan sisällä, blogialus-

talla ne asettuvat toistensa läheisyyteen paitsi ajallisesti myös tilallisesti, mikä 

omalta osaltaan ajaa lukemaan tekstejä myös suhteessa toisiinsa.    
Luku etenee seuraavasti: Aloitan analysoimalla tekstien visuaalista il-

mettä (5.4.1). Fokus on erityisesti tekstien materiaalisessa vaikutelmassa sekä 

asiateksteistä tutuissa jäsennysmalleissa. Tämän jälkeen erittelen, miten teks-

teihin rakentuu institutionaalinen vastaanottaja (5.4.2). Luvussa 5.4.3 esitte-

len tekstien makrorakennetta neljän keskeisen funktionaalisen jakson avulla. 

Jaksot ovat EPÄKOHDAN OSOITTAMINEN, KANNANOTTO, PERUSTELUT sekä VETOO-

MUS. Seuraavassa luvussa 5.4.4 analysoin lähemmin interpersonaalisia valin-

toja, jotka eriytyvät jaksoittain. Lopuksi nimeän poliittis-hallinnollisen kehyk-

sen keskeiseksi käytännöksi lobbaamisen ja tarkastelen esimerkkiteksteihin 

nojaten, miten ja millaisiin institutionaalisiin prosesseihin kehyksen teks-

teissä orientoidutaan (luku 5.4.5).  

                                                 
66 Osittain muutosta voi selittää se, että 23.3.2017 jälkeen blogin vastuuhenkilö on vaihtunut (Taus-

takeskustelut). 
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 TEKSTIN ESINEMÄISYYS JA KIRJOITETUN KIELEN 

VISUAALISUUS 

 

Erityistä aineiston poliittis-hallinnolliselle kehykselle on tiettyjen tekstien ma-

teriaalisuus ja esinemäisyys: osaan teksteistä on kirjoittunut jälkiä siitä, että 

tekstit on laadittu erillisellä tekstinkäsittelyohjelmalla, jossa keskeinen for-

maatti on A4-koon paperiarkki. Näiden tekstien ulkomuoto ja jäsennys viit-

taavat siihen, ettei tekstien ensisijainen julkaisukanava ole blogi – tyypillisten 

blogitekstien sijaan tekstit hahmottuvat asiakirjoiksi. Blogiympäristössä jul-

kaistuna tämän tyyppiset tekstit ovat kohosteisia ja indeksoivat toisen, blogia 

virallisemman kontekstin, jossa tekstit ovat käsinkosketeltavia esineitä, osa 

”kirjallista aaneloskulttuuria” (Heikkinen 2000b: 201). Tekstien materiaali-

nen olemus tulee esiin kuvaparissa, joista ensimmäinen (kuva 3) on blogiteks-

tiin lisätty kuvatiedosto ja jälkimmäinen (näyttökuva 9) kuvakaappaus toi-

sesta tekstistä.67 

 

Kuva 3 Kuvatiedostona lisätty asiakirja. (POHA4/27022017, kuvaan lisätty reunus) 

                                                 
67 Kuvan 3 ja näyttökuvan 9 kuvaamat tekstit ovat aineiston kaikista teksteistä esinemäi-

simpiä: poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä ei välttämättä ole visuaalisia vihjeitä A4-

paperiformaatista, jolloin nämä tekstit eivät kytkeydy yhtä silmiinpistävällä tavalla ”aanelos-

kulttuuriin”. 
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Kuva 3 on blogitekstin osana oleva kuvatiedosto, joka esittää asiakirjan ensim-

mäisen sivun. Koko kuusisivuinen asiakirja on lisätty blogitekstin loppuun 

erillisinä kuvatiedostoina, minkä lisäksi asiakirjan tekstimassa on julkaistu sa-

massa blogitekstissä ilmeisesti leikkaa–liimaa-toimintoa apuna käyttäen. Ku-

vatiedosto tekee näkyväksi, että teksti on mitä ilmeisimmin laadittu tekstinkä-

sittelyohjelmalla A4-formaattiin. Tekstin jäsennys ylä- ja alatunnisteineen, ot-

sikointeineen ja sisennyksineen herättää vaikutelman valmiin asiakirjamalliin 

käytöstä ja tietynlaisesta standardisoinnista, joka on ominaista erilaisille työ-

elämän ja hallinnon teksteille (Tiililä 2007; Heikkinen 2000a: 276). Vaikka 

jättäisi lukematta itse tekstin, jo ulkomuoto kytkee tekstin osaksi asiatekstien 

verkostoa ja niihin liittyviä ammatillisia käytäntöjä (ks. Karhumaa 2021: 92–

94): kyse ei ole mistä tahansa paperista vaan virallisluontoisesta asiakirjasta, 

jonka tuottaminen on vaatinut harjaantuneisuutta tietyntyyppisen tekstityö-

hön. Asiakirjan tekstisisällön olisi voinut julkaista blogissa yksinäänkin, mutta 

tällöin tekstistä syntyvä vaikutelma olisi erilainen. Tätä voi havainnollistaa 

blogin tekstikentästä otetulla kuvakaappauksella, jossa teksti ei aivan samalla 

tavalla hahmotu esinemäiseksi: 

 

Näyttökuva 8 Kuvakaappaus blogin tekstikentästä. (POHA4/27022017)  

Blogissa alun perin paperiarkille laaditun tekstin muotoilut hajoavat, ja esi-

merkiksi ylä- ja alatunnisteet puuttuvat kokonaan; paperin tuntu katoaa. Vi-

suaalisen hajaannuksen myötä käy vaikeammaksi tulkita, mistä tekstissä on 

kyse. Tekstin merkitys ei synny yksinomaan sen asiasisällöstä: myös tekstin 
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asettelu, typografiset ratkaisut ja visuaalinen ilme yleensä rakentavat merki-

tyksiä ja ohjaavat tekstin tulkintaa (Kress & van Leeuwen 2006; ks. myös Kar-

humaa 2021). Asiakirjojen julkaiseminen kuvatiedostona osana tekstiä on va-

linta, jonka myötä kytkös institutionaaliseen kielenkäyttöön ja teksteihin tulee 

näkyväksi. Samanaikaisesti blogitekstissä on hyödynnetty blogin tarjoumia: 

alkuperäisen asiakirjan lisääminen kuvatiedostona on mahdollista ja helppoa 

nimenomaan digitaalisessa ympäristössä. Myös eri tekstistä otetussa näyttö-

kuvassa 9 on jälkiä A4-formaatista: 

 

 

Näyttökuva 9  A4-formaatin jälkiä. (POHA5/27022017) 

Näyttökuva 9 on peräisin Irakin turvallisuustilannetta käsittelevästä tekstistä. 

Kyse on sanemäärältään koko aineiston pisimmästä tekstistä: tekstissä on 

1 885 sanetta.68 Jo tekstin pituus itsessään on kohosteista blogiympäristössä, 

mutta tekstissä on myös tätä ilmeisempiä merkkejä blogin ulkopuolisesta kon-

tekstista. Tekstin fontti eroaa blogin muista teksteistä, ja teksti on blogin 

muille teksteille epätyypilliseen tapaan tasattu molemmista reunoista. Mikä 

huomattavinta, tekstissä käytetään juoksevaa sivunumerointia: näyttökuvan 9 

oikeassa alareunassa näkyy, että tekstissä alkaa neljäs sivu ja että sivuja on 

yhteensä viisi. Blogissa julkaistuna teksti ei kuitenkaan samassa mielessä ole 

                                                 
68 Tekstinkäsittelyohjelmaan kopioituna teksti on n. seitsemän A4-sivun pituinen. 
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jaettavissa sivuihin kuin tekstinkäsittelyohjelmalla luotu tekstitiedosto: sivu-

formaatti ja sivunumerointi ovat tarjoumia, joita blogialusta ei tue. Tämä tulee 

näkyviin myös tekstin lähdeviitteiden käytössä: tekstiin upotettujen numero-

viitteiden lähteet löytyvät näyttökuvassa 9 ”sivun alareunasta” – eli blogiym-

päristössä keskeltä tekstiä. Toisaalta blogialustalle lisättynä tekstiin on tullut 

ominaisuuksia lisää: lähteeksi merkityt verkko-osoitteet ovat blogin tar-

joumien myötä muuttuneet (tai muutettu) hyperlinkeiksi, joita klikkaamalla 

lukija pääsee tarkastelemaan kohdetekstiä (ks. Vitikka 2018: 163). Verkko-

osoitteet ovat tekstissä kokonaisuudessaan, eikä hyperlinkkejä ole istutettu 

esimerkiksi tiettyyn sanaan tai numeroviitteeseen, vaikka digitaalinen julkai-

sualusta olisi sen mahdollistanut.  

Kuvakaappauksessa näkyvä Irakin turvallisuustilannetta käsittelevä lau-

sunto on poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteistä ainoa, joka sisältää valo-

kuvan.69 Muuhun aineistoon verrattuna valokuvilla on huomattavan vähäinen 

rooli poliittis-hallinnollisessa kehyksessä, ja kuvien vähyyttä voikin pitää teks-

tien keskeisenä visuaalisena piirteenä. Valokuvien vähäistä roolia voi selittää 

orientoituminen virallisiin ja institutionaalisiin teksteihin, joissa valokuvien 

käyttö olisi epätyypillinen ja kohosteinen valinta. Valinnat kertovat eri semi-

oottisten resurssien (oletetusta) arvosta ja käyttökelpoisuudesta eri konteks-

teissa (Kress & van Leeuwen 2006: 41): käsitys konventioista ohjaa valintoja.  

Kuten Kress ja van Leeuwen (2006: 17) toteavat, visuaalisuus ei kuitenkaan 

rajoitu kuvalliseen ilmaisuun: myös kirjoitettu kieli on aina visuaalista, ja kir-

joitetun kielen lukeminen tapahtuu näköaistin varassa. Kirjoitetun tekstin vi-

suaalinen ulottuvuus korostuu poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä, 

joissa tekstinosia korostetaan runsaasti erilaisin typografisin keinoin, kuten 

lihavoinneilla, alleviivauksilla sekä muuta tekstiä suuremmalla kirjasinkoolla. 

Tekstin jäsentämisessä käytetään otsikointeja, kappalejakoa sekä erilaisia lu-

etteloita.70 Tekstien ulkoasu ja jäsennys rakentavat yhteyttä erilaisiin institu-

tionaalisiin konteksteihin. Poliittis-hallinnollisessa kehyksessä tyypillistä on, 

että tekstit noudattavat jonkinlaista selkeää rakennetta ja jäsennystapaa. Lä-

hes kaikissa teksteissä hyödynnetään ainakin osassa tekstiä numerojäsen-

nystä, ja erilaiset luettelot ovat teksteissä muutoinkin yleisiä. Erilaisten luet-

                                                 
69 Valokuva eroaa muista aineistossa julkaistuista kuvista. Kuvassa esiintyy hijabiin pukeutunut nai-

nen, joka kantaa syliotteessa taaperoa ja pitää kädestä kiinni toista, hieman isompaa lasta. Naisen ja 

lasten taustalla seisoskelee tai kävelee joukko ihmisiä. Kuvassa on myös muutamia asetta kantavia, 

maastokuvioisiin vaatteisiin pukeutuneita miehiä. Kuvaa ei liene otettu Suomessa; tekstin aihe rakentaa 

mielikuvan siitä, että kuva on otettu Irakissa ja/tai että kuvassa esiintyvät ihmiset ovat irakilaisia. Valo-

kuva ei ilmeisellä tavalla kytkeydy Oikeus elää -mielenosoitukseen tai Suomesta turvapaikkaa hakeviin 

ihmisiin. Kuva on myös muita aineiston valokuvia kooltaan pienempi, selkeästi tekstipalstaa kapeampi.   

70 On huomattava, etteivät tällaiset tekstin korostamisen ja jäsentämisen keinot rakenna yksin-

omaan visuaalisia merkityksiä vaan ne liittyvät laajemmin tekstin sisällön jäsentämiseen ja informaation 

esittämiseen. 
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telojen käyttö on tyypillinen virkakielen piirre (Hiidenmaa 2000: 50; Heikki-

nen 2000b: 138). Esimerkin 5.38 teksti koostuu otsikon ja kontekstualisoivan 

alkuvirkkeen lisäksi numeroidusta listasta: 

  

(5.38) Iraq - Situation [otsikko] 

  

These points relate particularly to the security assessment from the Finnish immigration 

service that considered Iraq as a safe country! : 

  

1. The southern areas and nine cities in the south there has been, and still is, major tribal 

fighting. There is a spread of chaos and lawlessness in the cities. 

2. In Baghdad, there is proliferation of armed militias. In addition, there are cases of kid-

napping and bargaining. The lack of security and stability and the frequency of terrorist 

attacks on civilians, as well as the lack of the right to freedom of expression, leads to life 

threatening situations. – – 

8. Working with the multinational forces and security companies (journalists, military 

personnel, employees of security rules, translators, diplomats) have been subjected to per-

secution, murder, threats and displacement because they are considered as traitors to the 

country by the militias and the ruling parties and Daesh isis. These people have the right 

to receive international protection.  

(POHA2/27022017) 

  

Esimerkin 5.38 alussa viitataan Suomen Maahanmuuttoviraston Irakia koske-

vaan maalinjaukseen, jonka implikoidaan olevan paikkansapitämätön. Teks-

tin numeroidussa luettelossa esitetään Irakin turvallisuustilannetta koskevia 

väitteitä, ja listamaisuutta esiintyy myös numeroitujen tekstiosuuksien sisällä. 

Luettelo mahdollistaa monimutkaisten prosessien abstrahoinnin ja informaa-

tion järjestämisen niin, että syntyy vaikutelma loogisesta, keskeiset asiat tii-

vistävästä esityksestä (Ledin & Machin 2015: 463–464). Heikkinen (2000d: 

312) nimittää ilmiötä tiedon paketoinniksi. Numerojäsennyksen ohella teks-

teissä hyödynnetään myös muita, erityisesti erilaisille virallisluontoisille asia-

kirjoille tyypillisiä jäsennysmalleja. Esimerkin 5.39 lausunnoksi nimetty teksti 

noudattaa otsikkohierarkiaa, jossa teksti on jaettu pääotsikkoon ja sitä seuraa-

viin väliotsikoihin:  

  

(5.39) Irakin turvallisuustilanne 12.1.2017 [otsikko] 

  

Johdanto [väliotsikko] 

– – 

ISISin sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan [väliotsikko] 

– – 

Hallituksen ja sitä tukevien militioiden sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan [väliot-

sikko] 

– – 
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Erittäin vaaralliset alueet Irakissa (Ninewa, Kirkuk, Anbar, Salahuddin, ja Bagdad) [vä-

liotsikko] 

– – 

Etelä-Irak [väliotsikko] 

– – 

Kurdistan [väliotsikko] 

– – 

Johtopäätökset [väliotsikko] 

– – 

[tekstin laatijoiden tiedot]  

(POHA5/27022017) 

  

Esimerkin 5.39 teksti alkaa johdannolla ja päättyy johtopäätöksiin, mikä on 

asiateksteille tavallinen jäsennystapa. Tekstin pääotsikko sekä johdannon ja 

johtopäätösten väliset väliotsikot on nimetty informatiivisesti ja tiiviisti sisäl-

töä kuvaavilla lausekkeilla. Otsikointi ja otsikkohierarkia (pääotsikko – väliot-

sikot) ovat yleinen kirjoitetun kielen jäsennyskeino, mutta erityisen korostu-

nut rooli niillä on institutionaalisissa teksteissä (Heikkinen 2000c: 99). Otsik-

kohierarkia sekä esimerkin 5.38 tapainen numerojäsennys tuovat teksteihin 

silmäiltävyyttä. Selkeällä, tekstin eri osat erottavalla jäsennyksellä on siten 

myös käytännöllinen funktio: tekstien jaksottaminen esimerkiksi järjestyslu-

vuin, otsikoin ja erilaisin typografisin keinoin tekee kokonaisuuden lukijalle 

helpommin seurattavaksi. Tätä ulottuvuutta havainnollistaa esimerkin 5.40 

teksti, jonka jäsentämiseen käytetään otsikoita, leipätekstimäisiä osioita ja lu-

ettelointia: 

  

(5.40) ISSUE 2) DEPORTATIONS LEAD TO LIFE THREATENING SITUA-

TIONS 

  

ISSUE: Because of the above mistakes in Migri’s work, people are deported to life-threat-

ening situations.  Migri needs to take responsibility for its role in the process leading to 

unjust deportations. 

  

DEMANDS AND SOLUTIONS: All deportations must be stopped immediately, for both 

Iraqis and Afghans, until the demands of issue 1 have been met. 

  

DETAILS OF THE ISSUE: 

  

● Police is executing the deportation for reasons that trace back to the faulty asy-lum pro-

cess as described above; 

● there is a cycle of avoiding responsibility between Migri, the police and the court. When 

none of them admit to faulty process, the asylum seeker faces deportation and re-

foulement; 
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● the psychological and physical violence and brutality, and financial bribery by the police 

(as reported by Finnish media) is a further proof that deportations must cease immedi-

ately.  

(POHA3/27022017) 

  

Esimerkin 5.40 teksti noudattaa jäsennystä, jossa jokainen käsitelty epäkohta 

(issue) on numeroitu ja eroteltu omaksi kohdakseen. Numeroa seuraa lyhyt 

epäkohdan määrittely. Otsikkomainen tekstiosuus on erotettu muusta teks-

tistä myös typografisesti: otsikko on kirjoitettu versaalein ja lisäksi alleviivattu 

ja lihavoitu, ja otsikkoa seuraavaa tekstiä ennen on jätetty rivin verran tyhjää 

tilaa. Kutakin nimettyä ongelmaa seuraa kolmiosainen jäsennys, jossa 1) mää-

ritellään ongelma hieman tarkemmin, 2) eksplikoidaan vaatimus ja ratkai-

suehdotus sekä 3) tarjotaan asiaan liittyvää yksityiskohtaisempaa taustatietoa. 

Kunkin kohdan otsikot on kirjoitettu versaalein. Viimeistä otsikkoa seuraava 

taustatieto on jäsennelty luetelman muotoon. Järjestelmällisesti jäsennelty ra-

kenne helpottaa tekstin hahmottamista ja liittää tekstit osaksi erityyppisten 

asiatekstien verkostoa. Hiidenmaan (2000: 50–51) mukaan juuri hahmotta-

misen helppous perustelee erilaisten visuaalisten jäsennyskeinojen (otsi-

kointi, luettelot, typografiset keinot) yleisyyttä hallinnollisessa kontekstissa. 

Poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien hahmottamista ja jäsentämistä hel-

pottavat valinnat voikin nähdä orientoitumisena institutionaalisiin kielenkäy-

tön normeihin. Näin valintoihin kirjoittuu institutionaalinen vastaanottaja, 

jolle erilaiset asiakirjamallit ja asiatekstien konventiot ovat odotusarvoisia. 

Analysoin vastaanottajuuden rakentumista tarkemmin seuraavassa alalu-

vussa. 

 VASTAANOTTAJANA INSTITUUTIO 

 

Poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien päämäärä on muuttaa turvapaikka-

poliittisia linjauksia ja tapaa, jolla niitä toteutetaan. Poliittis-hallinnollisen ke-

hyksen tekstien ensisijaiseksi vastaanottajaksi kirjoittuukin turvapaikkapoli-

tiikasta päättävä ja/tai sitä toimeenpaneva institutionaalinen toimija, johon 

viitataan teksteissä eksplisiittisesti. Tekstit on osoitettu nimenomaan instituu-

tioille: yksittäisiä poliitikoita tai virkahenkilöitä ei nimetä. Useimmiten vas-

taanottajaksi nimetään Maahanmuuttovirasto, minkä lisäksi yksittäisiä mai-

nintoja saavat poliisi, kunnat, eduskunta, hallitus sekä Helsingin kaupunki. 

Esimerkeistä 5.41 ja 5.42 on lihavoitu institutionaaliset tahot, joille vaatimuk-

sia esitetään: 

 

(5.41) Afghanistan – mielenosoittajien yksityiskohtaiset vaatimukset [otsikko] 

 

Niiden yleisten vaatimusten lisäksi, jotka laadittiin yhdessä irakilaisen yhteisön kanssa, 

vaadimme afgaanien edustajina Suomen maahanmuuttovirastoa kiinnittämään 

huomiota seuraavaan: – –  
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(POHA7/23032017) 

 

5.42 Helsingin kaupungin on huolehdittava jokaisen oikeudesta ihmisarvoiselle elä-

mälle välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. – – Helsingin tulisi tarjota yh-

täläinen pääsy terveydenhuollon piiriin kaikille, riippumatta henkilön statuksesta tai oi-

keudellisesta asemasta. – – Kaupungin tulee huolehtia psykososiaalisen tuen tarjoami-

sesta myös paperittomille, jotka ovat erityisen heikossa ja haavoittuvassa asemassa, ja 

ovat huomattavan psyykkisen kuormituksen alla elämäntilanteestaan johtuen.  

(POHA6/15032017) 

 

Esimerkissä 5.41 vedotaan eksplisiittisesti Suomen Maahanmuuttovirastoon, 

ja esimerkissä 5.42 vaatimukset osoitetaan Helsingin kaupungille. On taval-

lista, että esimerkin 5.42 tapaan vastaanottajataho mainitaan tekstissä useaan 

otteeseen. Näin on etenkin silloin, kun tekstissä esitetään useita yksilöityjä 

kannanottoja, joissa vastaanottaja tyypillisesti eksplikoidaan. Institutionaali-

nen vastaanottajuus poliittis-hallinnollisessa kehyksessä ei kuitenkaan ra-

kennu yksinomaan vastaanottajan eksplikoinnista – esimerkit 5.41 ja 5.42 voi-

sivat olla katkelmia vaikkapa sanomalehdessä julkaistuista mielipidekirjoituk-

sista, joissa vaatimusten osoittaminen institutionaaliselle toimijalle on taval-

lista. Myös humanitaarisen kehyksen teksteissä sanat saatetaan osoittaa esi-

merkiksi Suomen pääministerille ilman, että tämä kirjoittuisi tekstiin vastaan-

ottajaksi. Sen lisäksi, että poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä nimetään 

eksplisiittisesti instituutio, jolle tekstit on osoitettu, tietynlaista institutionaa-

lista vastaanottajuutta rakentavat myös lukuisat muut tekijät tekstien raken-

teesta yksittäisiin sanastollis-kieliopillisiin valintoihin. Yksi keskeinen, ni-

menomaan institutionaaliseen kielenkäyttöön ja teksteihin kytkeytyvä tekijä 

on tekstien tyyli, joka muihin kehyksiin verrattuna on varsin muodollinen ja 

virallisluontoinen. Muodollinen tyyli syntyy useiden piirteiden summana, ku-

ten esimerkki 5.43 havainnollistaa: 

 

(5.43) ISISin sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan [väliotsikko, lihavointi 

alkuperäinen] 

 

ISISin sotarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä vastaan on ollut kyse hyökkäyksistä sivii-

leitä vastaan, summittaisista massamurhista ja muista laittomista tapoista, 

kidutuksista, kaappauksista, raiskauksista ja muusta seksuaalisesta väkival-

lasta, orjuuttamisesta, lapsisotilaiden käytöstä, ryöstelystä sekä tarkoituk-

sellisesta siviiliväestön omaisuuden tuhoamisesta. ISIS on ilmoittanut tehneensä 

kaksi tuhoisaa pommi-iskua, jotka tappoivat yli 115 henkilöä Khan Bani Saadissa Bagda-

din pohjoispuolella heinäkuun 17. päivä ja 67 henkilöä Jamilia-markkinoilla Bagdadin 

Sadr Cityssä elokuun 13. päivä 2015.1 ISIS suoritti 3.7.2016 Bagdadin kaupungissa shii-

ojen asuttamassa Karradan kaupunginosassa tuhoisan pommi-iskujen sarjan, jossa kuoli 

yli 300 ihmistä ja haavoittui lisäksi satoja muita. 

(POHA5/27022017) 
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Irakin turvallisuustilannetta käsittelevästä tekstistä peräisin oleva esimerkki 

5.43 koostuu otsikosta ja yhdestä leipätekstikappaleesta. Esimerkissä 5.43 on 

muotoseikkoja, jotka vaikuttavat muodollisen vaikutelman syntyyn. Tekstin 

jäsennys on tuttu erilaisista asiateksteistä: esimerkissä on lausekkeesta koos-

tuva, lihavoitu väliotsikko, jota seuraa leipäteksti. Teksti on jaettu kappaleisiin 

ja tasattu molemmista reunoista. Myös kielelliset valinnat rakentavat muodol-

lista tyyliä. Teksti sisältää runsaasti nominaalistuksia, joissa substantiivi on 

johdettu verbistä (esim. orjuuttaminen, ryöstely, [omaisuuden] tuhoaminen). 

Nominalisaatiota on pidetty institutionaaliselle kielenkäytölle tyypillisenä il-

miönä (Hiidenmaa 2000: 53–56). Nominaalistukset ovat osa esimerkin 5.43 

lihavoitua luetteloa, joka koostuu peräti 11:stä pilkuin ja rinnastuskonjunk-

tioin yhdistetystä substantiivilausekkeesta. Rinnastuskonjunktioilla eri ilmi-

öiden osoitetaan kuuluvan yhteen, tässä tapauksessa osaksi kategoriaa ISISin 

sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Sekä-konjunktion voi lisäksi tul-

kita toimivan rinnastettavien ilmiöiden erillisyyttä korostavana elementtinä 

(ISK § 1096), jolla viimeisenä mainittu, omaisuuteen kohdistuva toiminta (si-

viiliväestön omaisuuden tuhoaminen) erotetaan hienovaraisesti muista, suo-

raan ihmisiin kohdistetuista teoista. Listaavuudella on abstrahoiva ja etään-

nyttävä vaikutus (Ledin & Machin 2015: 463): tekstin tunnelataus muodos-

tuisi huomattavan erilaiseksi, jos ihmisiin kohdistuvien väkivallantekojen ja 

rikosten luettelun sijaan Irakin turvallisuustilannetta havainnollistettaisiin 

vaikkapa yksittäisten uhrien henkilökohtaisilla tarinoilla (vrt. humanitaarinen 

kehys).  

Samankaltainen etäännyttävä vaikutus on myös numeraalien käytöllä, joka 

luo lisäksi vaikutelman eksaktiudesta (esim. Kalliokoski 1996b: 84–87): Isisin 

tekemät iskut ajoitetaan tarkasti (elokuun 13. päivä 2015, 3.7.2016), ja iskujen 

uhriluvuista esitetään enemmän tai vähemmän tarkkoja tietoja (67 henkilöä, 

yli 300 ihmistä). Myös kuolonuhreja vaatineista iskuista kerrotaan toteavaan 

sävyyn, ilman affektiivisia tai arvottavia ilmauksia. Samoja tapahtumia olisi 

mahdollista käsitellä myös tavalla, joka kutsuisi tuntemaan empatiaa ja sa-

maistumaan ihmisten kokemuksiin, mutta juuri yksilöiden häivyttäminen 

osaltaan rakentaa vastaanottajaksi institutionaalisen tahon. Samaan tapaan 

kuin poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä eksplikoidut vastaanottajat 

ovat yksilöiden sijaan instituutioita, myös turvapaikanhakijoiden kohdalla 

keskitytään yksilöä laajempiin kysymyksiin: tekstien fokus on kauttaaltaan 

järjestelmätasolla.  

Vastaanottajuutta voi analysoida myös tarkastelemalla, mitä pohjatietoja 

tai erikoisalan osaamista lukijalta vaaditaan (Hoey 2001: 14–15). Poliittis-hal-

linnollisen kehyksen teksteissä käytetään juridiikan ja hallinnon alan erikois-

sanastoa. Juridinen diskurssi ei itsessään ole ainutlaatuista poliittis-hallinnol-

liselle kehykselle: myös muissa aineiston kehyksissä juridinen diskurssi akti-

voituu esimerkiksi viitattaessa tiettyyn lakiin tai oikeusperiaatteeseen. Eri-

tyistä poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteille on tapa, jolla juridista dis-

kurssia käytetään: teksteissä esimerkiksi viitataan täsmällisesti jonkin lain py-
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kälään, ja juridisia käsitteitä käytetään usein määrittelemättä niitä. Näin syn-

tyy vaikutelma, että vastaanottajaksi oletetaan taho, jolle asiat ovat entuudes-

taan tuttuja. Juridista diskurssia myös saatetaan kaiuttaa ilman, että yhteyttä 

esimerkiksi tiettyyn lakiin eksplikoidaan. Esimerkistä 5.44 olen lihavoinut 

oikeudellista käsitteistöä: 

 

(5.44) -‐ The media has been reporting about several cases where the police has executed 

forced expulsions and used methods which are against the principle of good govern-

ance. 

 

-¬‐ There are many asylum seekers whose asylum process is ended and now the negative 

faulty decision has achieved power of law. Executing by force the expulsion of those asy-

lum seekers would be in contrast with international law, especially with the right for 

a fair trial. 

 

-¬‐ It is a great concern from the Human Rights point of view that Finland deports 

asylum seekers by force to Iraq before their case has been assessed by the Supreme Ad-

ministrative Court. 

(POHA4/27022017) 

 

Esimerkissä 5.44 viitataan ensinnäkin hyvän hallinnon perusteisiin (the prin-

ciple of good governance). Hyvän hallinnon käsitettä käytetään arvioitaessa 

julkista valtaa käyttävien instituutioiden toimintaa, ja käsitteen ovat omaksu-

neet muun muassa monet kansainväliset järjestöt, kuten YK ja Maailman-

pankki (Rothstein 2012). Suomen hallintolaissa hyvän hallinnon perusteisiin 

luetaan muun muassa viranomaisten velvoite tasapuoliseen ja puolueetto-

maan kohteluun sekä toiminnasta tiedottamiseen (Hallintolaki 2003/434; ks. 

myös Hämäläinen 2013: 47). Hyvän hallinnon kriteerejä ja määritelmää ei kui-

tenkaan tekstissä avata, eikä hyvä hallinto sen laajempaa kontekstia ja oikeus-

perustaa tuntemattomalle välttämättä näyttäydy käsitemäisenä. Laajempi ins-

titutionaalinen konteksti voi siten aihepiiriä tuntemattomalle jäädä avautu-

matta. 

Esimerkissä 5.44 vedotaan myös kansainväliseen oikeuteen (international 

law) ja erityisesti oikeuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti (right 

for a fair trial), joka määritellään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

(1999/63) 6. artiklassa. Oikeudellista kontekstia tekstiin tuo myös viittaus ih-

misoikeusnäkökulmaan sekä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valintojen 

myötä tekstiin kirjoittuu lukija, joka tuntee oikeuskäytäntöjä ja -käsitteistöä – 

ja jolle lakien mukaan toimiminen on tärkeää. Oleellista esimerkissä 5.44 on, 

että viranomaisten toiminnan esitetään olevan ristiriidassa edellä käsiteltyjen 

oikeusperiaatteiden kanssa (against the principle of good governance; in 

contrast with international law; great concern from the Human Rights 

point of view). Ei olekaan sattumanvaraista, että juuri poliittis-hallinnollisen 

kehyksen teksteissä argumentoidaan vetoamalla lakeihin ja oikeusperiaattei-

siin: viranomaisten toiminnan tulee aina pohjata lakiin.  
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Institutionaalista vastaanottajuutta rakentaa myös se, että teksteissä esi-

tettäviä väitteitä lähteytetään viittaamalla toisiin teksteihin ja että tiedon 

lähde merkitään näkyviin. Tämä on nimenomaan poliittis-hallinnolliselle ke-

hykselle ominainen intertekstuaalisuuden ilmiö. Erilaiset ulkopuoliset lähteet 

ja äänet on kudottu osaksi tekstejä vaihtelevin keinoin. Näyttökuvan 10 teks-

tissä, joka voimakkaasti suuntautuu ”aaneloskulttuuriin”, hyödynnetään ala-

viitteisiin istutettua lähdeluetteloa. 

 

Näyttökuva 10 Lähdeluettelo alaviitteissä. (POHA5/27022017) 

Esimerkki 5.45 on katkelma kuvakaappauksen tekstistä:  

 

(5.45) Mosulin valtausoperaation alettua 17. Lokakuuta 2016 UNICEF on vastaanottanut 

138.000 välittömästi apua tarvinnutta maan sisäistä pakolaista.⁷ – – 

 

⁷UNICEF: Iraq Humanitarian Situation Report, November 2016. 

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkki 5.45 alkaa tarkkaa numeerista informaatiota sisältävällä virkkeellä. 

Virkettä seuraa yläindeksiin merkitty numeraali, jota vastaava lähdeviite löy-

tyy alempaa eli ”sivun alareunasta”. Viitteeseen on merkitty lähteenä toimivan 

raportin julkaissut institutionaalinen taho (Unicef), raportin nimi sekä ajan-

kohta. Tämäntyyppistä viittaustekniikkaa käytetään laajemmin asiatyylisissä 

teksteissä ja raporteissa sekä tieteellisessä julkaisemisessa (ks. esim. Kniivilä, 

Lindblom-Ylänne & Mäntynen 2017). Erityyppistä lähteiden käyttöä edustaa 

esimerkki 5.46, jossa lähteet on upotettu hyperlinkkeihin:  
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(5.46) UNAMA kirjasi tähän mennessä suurimman määrän siviiliuhreja [hyperlinkki] 

vuonna 2016, vaikka maassa oli läsnä ennätysmäärä turvallisuushenkilöstöä. Muun mu-

assa eräs äiti menetti kolme poikaa [hyperlinkki] samana päivänä. Euroopan komissio 

suosittelee [hyperlinkki] EU-maiden kansalaisille Afganistaniin matkustamisen välttä-

mistä. 

 

Lisäksi afganistanilaisten pakolaisten jatkuva joukkokarkotus Pakistanista ja Iranista Af-

ganistaniin on synnyttänyt Afganistanissa kaaoksen, jonka vuoksi UNHCR varoittaa hu-

manitaarisesta kriisistä. UNHCR on kuvannut tilannetta "humanitaariseksi hätätilaksi" ja 

Human Rights Watch on myös kritisoinut [hyperlinkki] tilannetta. 

 

Konfliktit, jotka aiheuttavat pahenevan turvallisuustilanteen, liittyvät etnisten, uskonnol-

listen ja poliittisten ryhmien välisiin selkkauksiin. Isisin shiia-hazaroita vastaan julistama 

sota on vahingoittanut vakavasti Afganistanin shiia-vähemmistön asemaa. Kuten Human 

Rights Watch raportoi [hyperlinkki] lokakuussa 2016, Isis hyökkää säännöllisesti hazara-

mielenosoituksia vastaan Kabulissa, niin kuin heinäkuussa 2016, [hyperlinkki] jolloin se 

tappoi melkein 80 ja haavoitti 200. 

(POHA7/23032017) 

 

Esimerkissä 5.46 osoitetaan hyperlinkkeihin istutettujen lähteiden avulla, että 

tekstissä esitetyt väitteet perustuvat muiden tahojen tuottamaan tietoon. Läh-

teiden käyttämisen voi nähdä tuovan teksteille uskottavuutta, ja lähteiden 

käyttö onkin ominaista erilaisille asiateksteille. Uskottavuuden näkökulmasta 

merkityksellistä on myös se, millaisiin lähteisiin tekstissä viitataan. Esimerkin 

5.46 hyperlinkit johtavat ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin, tiedo-

tusväline New York Timesin, Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n sekä Eu-

roopan komission verkkosivuille. Journalistiset valtavirtamediat, uutistoimis-

tot sekä kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat muutoinkin poliittis-hallin-

nollisen kehyksen teksteissä taajaan käytettyjä lähteitä. Huomionarvoista on 

myös se, että teksteissä viitataan pääsääntöisesti instituutioihin, ei yksittäisiin 

henkilöihin – myös lähteiden osalta teksteissä operoidaan institutionaalisella 

tasolla. 

Tapa hyödyntää lähteitä rakentaa tietynlaista suhdetta tietoon. Poliittis-

hallinnollisessa kehyksessä korostuu tiedon käsittely: tekstien tuotantovai-

heessa tietoa on haettu, valikoitu, yhdistetty, järjestetty ja lopulta jaettu val-

miin tekstin muodossa. Teksteissä ei kuitenkaan varsinaisesti tuoteta uutta 

tietoa (vrt. journalistinen kehys): tekstit mitä suuremmissa määrin pohjautu-

vat muiden tahojen tuottamaan tietoon, eikä teksteissä näy merkkejä siitä, että 

niiden tuotannossa olisi kerätty omaa tietoa esimerkiksi haastatteluin. Yksi se-

litys löytyy juuri tekstien suuntautumisesta institutionaaliseen vastaanotta-

jaan: tekstien kielellisiä ja diskursiivisia valintoja ovat ohjanneet myös arviot 

siitä, millainen tieto ja tiedon esitystapa on validia institutionaalisissa kon-

teksteissa. 

Kuten edellä käsitellyistä esimerkeistä käy ilmi, poliittis-hallinnollisen ke-

hyksen tekstit osoitetaan usein eksplisiittisesti nimetylle ja muilla keinoin 

https://www.hrw.org/news/2017/02/06/afghanistans-civilian-casualties-hit-record-high-2016
https://mobile.nytimes.com/2017/02/14/world/asia/an-afghan-mothers-heartache-three-sons-dead-in-a-day.html
http://ec.europa.eu/consularprotection/traveladvice/search_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B*+TO+*%5D&f%5B1%5D=im_field_target_country%3A44&solrsort=ss_ms_country+asc
https://www.hrw.org/report/2017/02/13/pakistan-coercion-un-complicity/mass-forced-return-afghan-refugees
https://www.hrw.org/news/2016/10/13/afghanistans-shia-hazara-suffer-latest-atrocity
http://www.bbc.com/news/world-asia-36874570
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konstruoidulle institutionaaliselle taholle, jolla on valta vaikuttaa turvapaik-

kapoliittisiin päätöksiin ja linjauksiin. Tekstit on kuitenkin julkaistu myös blo-

gissa, jolloin tekstin tosiasiallisena yleisönä ovat myös blogin lukijat. Vaikka 

poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä on huomattava määrä piirteitä, 

jotka indeksoivat blogin ulkopuolisen kontekstin, osa teksteistä huomioi myös 

blogikontekstin ja sitä kautta saavutettavan yleisön. Joissakin teksteissä on 

tietoisella ja näkyvällä tavalla hyödynnetty nimenomaan digitaalisen alustan 

tarjoumia, kuten esimerkin 5.47 hyperlinkissä: 

 

(5.47) Niiden yleisten vaatimusten lisäksi, jotka laadittiin yhdessä irakilaisen yhteisön 

kanssa, vaadimme afgaanien edustajina Suomen maahanmuuttovirastoa kiinnittämään 

huomiota seuraavaan:  

 

1. Vaadimme, että Suomi tunnustaa, että Afganistan ei ole turvallinen maa pakolaisille 

palata. 

 

– – Yksi pahenevan tilanteen merkki on, että helmikuussa ylin USA:n liittouman sotilaal-

lisia operaatioita Afganistanissa valvova kenraali pyysi muutaman tuhannen hengen kan-

sainvälisiä lisäjoukkoja [hyperlinkki] taistelemaan Talibanin kapinaa vastaan. 

(POHA7/23032017) 

 

Esimerkissä 5.47 hyperlinkki erottuu sinisen värinsä ja alleviivauksen myötä 

jo ensivilkaisulta. Verkko-osoitteen sijaan hyperlinkissä on lähteen keskeisen 

sisällön tiivistävä ankkuriteksti (ks. Vitikka 2018). Hyperlinkki johtaa The Wa-

shington Postin artikkeliin. Toisin kuin vahvasti ”aaneloskulttuuriin” kytkey-

tyvissä teksteissä (ks. kuva 3 ja näyttökuva 9), esimerkin 5.47 tekstiä on muo-

kattu nimenomaan verkkoympäristöön sopivaksi – hyperlinkin ankkuriteksti 

ei synny sattumalta tai automaattisesti, vaan se täytyy lisätä. Teksti kytkeytyy-

kin tältä osin ennemmin verkkotekstien kuin paperisten asiakirjojen maail-

maan. Kuitenkin myös esimerkissä 5.47 blogin lukijat muodostuvat ikään kuin 

vasta toissijaiseksi yleisöksi:71 tekstissä on eksplikoitu institutionaalinen taho, 

jolle vaatimukset esitetään, ja esimerkissä on myös muita nimenomaan poliit-

tis-hallinnolliselle kehykselle tyypillisiä piirteitä, kuten numerojäsennykseen 

pohjautuva listamainen rakenne. Tekstien esinemäisyys ja ”paperinen” ole-

mus onkin vain yksi mahdollinen tekijä, joka rakentaa yhteyttä institutionaa-

liseen kontekstiin.  

Poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteihin kirjoittuva yleisö hahmottuu 

kaksijakoiseksi ja hierarkkiseksi: On ensinnäkin tekstien ensisijainen vastaan-

ottaja, nimetty tai muutoin konstruoitu instituutio, jonka kielellisiin konven-

tioihin ja ammatillisiin käytäntöihin teksteissä orientoidutaan ja joka voi (ai-

nakin teoriassa) toteuttaa teksteissä vaadittuja muutoksia. Toiseksi on blogi-

yleisö, joka lukee instituutioille osoitettuja tekstejä verkosta. Blogiyleisöön voi 

                                                 
71 On tosin huomattava, että blogia voivat lukea myös teksteissä käsiteltyjen instituutioiden edusta-

jat.  

https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/02/09/top-u-s-commander-in-afghanistan-opens-door-to-a-few-thousand-more-troops-deploying-there/?utm_term=.0ace09a49caf
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/02/09/top-u-s-commander-in-afghanistan-opens-door-to-a-few-thousand-more-troops-deploying-there/?utm_term=.0ace09a49caf
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/02/09/top-u-s-commander-in-afghanistan-opens-door-to-a-few-thousand-more-troops-deploying-there/?utm_term=.0ace09a49caf
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soveltaa Goffmanin (1981: 144–146) osallistumiskehikon sivustakuulijan kä-

sitettä: blogista poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstejä lukeva kansalainen 

pääsee seuraamaan instituutioille osoitettuja vaatimuksia ikään kuin sivusta 

tai sattumalta ilman, että tälle olisi osoitettu vuorovaikutuksessa aktiivista tai 

muodollista roolia. Tekstien julkaisemisella on kuitenkin myös blogin lukijoita 

informoiva funktio: tekstit kertovat vaikuttamisen tavoista sekä yksilöivät ins-

tituutioille esitettyjä vaatimuksia, mikä osaltaan rakentaa kuvaa Oikeus elää -

verkostosta sekä turvapaikanhakijoiden tilanteesta Suomessa.  

 RAKENNEJAKSOT: EPÄKOHDAN OSOITTAMINEN, 

KANNANOTTO, PERUSTELUT JA VETOOMUS 

 

Poliittis-hallinnolliseen kehykseen luokittelemaani seitsemää tekstiä yhdistää 

samankaltainen rakenne, jota on mahdollista kuvata yhteneväisen rakenne-

mallin avulla. Kehyksen teksteistä on erotettavissa neljä pääasiallista funktio-

naalista jaksoa: 1) EPÄKOHDAN OSOITTAMINEN, 2) KANNANOTTO, 3) PERUSTELUT 

ja 4) VETOOMUS. Jako on karkea, ja nimettyjen jaksojen lisäksi teksteistä voi 

erottaa myös harvemmin esiintyviä jaksoja, kuten vastaanottajan eksplikoimi-

nen, lähdeluettelo ja lisätietojen antaminen. Keskityn kuitenkin analyysissa 

epäkohdan, kannanoton, perustelujen ja vetoomuksen jaksoihin, koska kat-

son, että jaottelu on riittävä havainnollistamaan poliittis-hallinnollisen kehyk-

sen teksteille tyypillistä makrorakennetta. Jaksojen laajuus, järjestys ja esiin-

tymistiheys vaihtelevat teksteittäin. Käyn seuraavaksi läpi aineistoesimerk-

kien avulla kunkin funktionaalisen jakson yksi kerrallaan. 

Yleisesti poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien funktioksi voi määritellä 

turvapaikkapoliittisiin päätöksiin ja linjauksiin vaikuttamisen. Siten tekstien 

käytännöllisenä lähtökohtana on, että turvapaikkapolitiikassa tai sen toimeen-

panossa on ongelmia. Tämä heijastuu myös tekstien rakenteeseen, jossa EPÄ-

KOHDAN OSOITTAMINEN on usein tulkittavissa omaksi funktionaaliseksi jaksok-

seen. Jaksoon sisältyy usein leksikaalinen viittaus epäkohtaan tai ongelmaan. 

Silloin kuin turvapaikkapoliittiset ongelmat osoitetaan eksplisiittisesti, ne il-

maistaan usein jo otsikoissa, kuten esimerkissä 5.48:  

  

(5.48) ISSUE 1) MIGRI DECISIONS ARE FAULTY [väliotsikko] 

  

ISSUE: Migri has been unprofessional with the decisions, and this leads to life-dangering 

deportations. – – [ EPÄKOHTA] 

  

ISSUE 2) DEPORTATIONS LEAD TO LIFE THREATENING SITUATIONS [väli-

otsikko] 

  

ISSUE: Because of the above mistakes in Migri’s work, people are deported to life-threat-

ening situations. – – [ EPÄKOHTA] 
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ISSUE 3) EVICTIONS FROM RECEPTIONS CENTERS ARE ARBITRARY AND 

PROBLEMATIC [väliotsikko] 

  

ISSUE: The guidelines of the Ministry of Social Affairs and Health have led to serious con-

fusion over responsibility between the reception centres, the municipalities, and the state. 

As a result, people who have fallen victims to the faulty process of Migri are evicted from 

the camps with no shelter and the minimum income and protection as guaranteed in the 

law. [ EPÄKOHTA]  

(POHA3/27022017, lihavoinnit ja alleviivaukset alkuperäisiä) 

  

Koko esimerkin 5.48 teksti on jäsennetty nimenomaan epäkohtien esittämisen 

varaan: teksti koostuu jaksoista, joissa ensin nimetään epäkohta, minkä jäl-

keen esitetään kannanotto ja yksityiskohtaisempia perusteluja. Esimerkissä 

5.48 epäkohdat osoitetaan eksplisiittisesti jo väliotsikoissa, kun lauseella ku-

vatut asiaintilat tai tapahtumasarjat nimetään ongelmiksi (issue). Väliotsikkoa 

seuraa uudestaan ongelman eksplisiittinen nimeäminen, jossa epäkohta sa-

noitetaan kokonaisella (yhdellä tai useammalla) virkkeellä. Kyse on kategori-

sista väitelauseista, joissa ei ole epävarmuuden tai ylipäätään episteemisen 

modaalisuuden ilmauksia. Epäkohtien identifioimisessa voidaan käyttää ku-

vailevia ja arvottavia ilmauksia, kuten esimerkissä 5.48 adjektiiveja faulty, life 

threatening, arbitrary ja problematic. Epäkohdan määrittelyn lisäksi esimer-

kissä kuvataan myös epäkohtaan liittyviä syy-seuraussuhteita kausaalisuutta 

kuvaavin verbein (lead), konjunktioin (because) ja muin ilmauksin (as a re-

sult). Myös tämä on tavallista epäkohdan osoittamisen jaksolle, jossa voidaan 

epäkohdan olemassaolon osoittamisen lisäksi ilmaista, että epäkohta on päät-

täjien ja/tai viranomaisten työn tulosta (ja siten samojen tahojen korjatta-

vissa). 

Esimerkki 5.48 on myös sikäli aineistolle tyypillinen, että epäkohdan osoit-

tamisen jaksossa käytetään preesensiä ja perfektiä. Poikkeuksen tekevät epä-

kohdat, joissa on pidemmän kehityskulun tai vallitsevien olosuhteiden sijaan 

kyse yksilöitävissä olevista tapahtumista, kuten esimerkissä 5.49 Maahan-

muuttoviraston maatietoraportin päivittämisestä. Tällöin epäkohdan osoitta-

misen jaksossa käytetään menneen ajan tempusta eli imperfektiä. 

  

(5.49) Suomen Maahanmuuttoviraston antama uusi Irakin turvallisuutta koskeva maalin-

jaus muuttui keväällä 2016. Uudessa maalinjauksessa katsottiin, että Irakin turvalli-

suustilanne oli huomattavasti parantunut. [ EPÄKOHTA] – – Pyydämme, että Suomen 

Maahanmuuttovirasto harmonisoi oman Irakin turvallisuustilannetta koskevan maara-

portin Ruotsin Maahanmuuttoviraston maaraportin mukaan.  

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkin 5.49 kaltaisissa tapauksissa imperfektin käytön voi tulkita motivoi-

tuvan epäkohdan luonteesta: kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta eli uuden 

maatietoraportin julkaisemisesta, joka voidaan ajoittaa tiettyyn, jo tapahtu-
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neeseen ajankohtaan. Imperfektin käytöllä tapahtuma paikannetaan mennee-

seen, ilmauksen esittämistä edeltävään aikaan (Ikola 1964: 103–104; Larja-

vaara 1990: 213; ISK § 1524, 1530). Lisäksi tarkentava ajanilmaus ankkuroi 

tapahtumahetken tiettyyn ajankohtaan (maalinjaus muuttui keväällä 

2016). Tyypillisesti teksteissä käsitellyt epäkohdat eivät ole yksittäisiä tapah-

tumia vaan toimintamalleja tai asiaintiloja, joihin liittyy jatkuvuuden tai pysy-

vyyden elementti. Tällöin teksteissä käytetään preesensiä ja/tai perfektiä, jolla 

ilmaistaan paitsi jatkuvuutta myös kerrotun relevanssia nykyhetken näkökul-

masta (Larjavaara 1990: 225–226; Pallaskallio 2013: 26; ISK § 1534).  

Vaikka muutoksia turvapaikkapolitiikkaan vaativiin teksteihin sisältyy 

pragmaattinen lähtöoletus epäkohtien olemassaolosta, epäkohtia ei aina eks-

plisiittisesti nimetä. Vähintään implisiittisesti epäkohdat kuitenkin tullaan 

teksteissä osoittaneeksi, sillä jo muutoksen vaatiminen tai ratkaisun ehdotta-

minen implikoi, että nykytilanne koetaan ongelmalliseksi. Epäkohdan osoitta-

misen jakso voikin esiintyä tekstissä epäsuorasti osana kannanottoa. KANNAN-

OTON funktionaalisessa jaksossa ilmaistaan, mitä turvapaikkapolitiikassa tu-

lisi muuttaa tai millaisiin periaatteisiin turvapaikkapolitiikan tulisi nojata. Ar-

gumentaatioanalyysin käsittein kannanotot voi ymmärtää väitteiksi, joiden 

uskottavaksi tekemiseen argumentointi tähtää (Kakkuri-Knuuttila 1998: 51). 

Kannanotto voidaan teksteissä ilmaista selkeinä toimenpide-ehdotuksina ja 

muutosvaatimuksina, mutta kannanotto voi olla luonteeltaan myös yleisempi 

moraalinen arvostelma, joka perustuu arvoihin tai eettis-oikeudelliseen peri-

aatteeseen ja punnintaan. Tyypillisesti kannanottoon sisältyy aineistossa mo-

daalinen kielenaines, jolla muutos esitetään välttämättömänä (kehyksen mo-

daalisista valinnoista tarkemmin ks. luku 5.4.4).  

   

(5.50) ISSUE: Because of the above mistakes in Migri’s work, people are deported to life-

threatening situations. [ EPÄKOHTA] Migri needs to take responsibility for its role in the 

process leading to unjust deportations. [ KANNANOTTO] 

  

DEMANDS AND SOLUTIONS: All deportations must be stopped immediately, for both 

Iraqis and Afghans, until the demands of issue 1 have been met. [ KANNANOTTO] 

(POHA3/27022017) 

  

(5.51) RAUTATIENTORIN MIELENOSOITTAJIEN VAATIMUKSET HELSINGIN KAU-

PUNGILLE: [otsikko] 

– –  

8. Vapaaehtoiseen paluuseen painostaminen ei kuulu palvelujärjestelmään [ KANNAN-

OTTO] 

  

Helsingin ei pidä painostaa vapaaehtoisen paluun ohjelmaan välttämättömien kiireellis-

ten palveluiden tarjoamisen yhteydessä. [ KANNANOTTO] Peruspalvelujen piiriin pääsyä 

ei koskaan saa käyttää välineenä kiristää turvapaikanhakijaa tai paperitonta henkilöä ”va-

paaehtoiseen” paluuseen. [ KANNANOTTO]  

(POHA6/15032917) 
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Esimerkeissä 5.50 ja 5.51 osa kannanotoista on muotoiltu selkeiksi toimen-

pide-ehdotuksiksi (esim. all deportations must be stopped), osa taas on hah-

mottomampia moraalisia kannanottoja (esim. vapaaehtoiseen paluuseen pai-

nostaminen ei kuulu palvelujärjestelmään). Esimerkeissä useimpiin kannan-

ottoihin sisältyy jaksolle tyypilliseen tapaan modaalinen kielenaines. Esimer-

kin 5.51 alun lauseen kuulua-verbi ei itsessään ole modaalisessa käytössä: 

verbi ei saa infinitiivitäydennystä eikä sitä voi korvata toisella modaaliverbillä 

(ks. ISK § 1564). Verbiin kuitenkin liittyy modaalinen aines, kielto (ks. ISK § 

1610). Ilmaus ei kuulu saa tekstissä normatiivisen tulkinnan: se ei ilmaise 

neutraalisti omistus- tai jäsensuhteita merkityksessä ’olla jonkin osana, sisäl-

tyä’ (ks. KS s.v. kuulua), vaan sanomana on, ettei ole oikein eikä hyväksyttä-

vää, että vapaaehtoiseen paluuseen painostetaan. Siten ilmauksen sisältävä 

lause on luokiteltavissa kannanotoksi. Tulkintaa tukee se, että lauseen jälkeen 

samaa aihepiiriä käsittelevissä kannanotoissa käytetään välttämättömyyttä il-

maisevia verbejä. Esimerkin 5.51 modaalisissa ilmauksissa käytetään kieltoa:  

ei pidä, ei saa. Kielto on yksi kielen keino, jota käytetään erityisesti aineiston 

moraalissävytteisissä kannanotoissa.72 

Kannanottojen ilmaisemat väitteet hahmottuvat tekstissä ennemmin mie-

lipiteen ilmauksiksi kuin tosiasioiksi, ja ne ovat siten myös kiistettävissä. Kan-

nanotot eivät kuitenkaan esiinny tekstissä irrallaan, sillä väitteiden tueksi esi-

tetään perusteluja. PERUSTELUJEN funktionaalisessa jaksossa kerrotaan, miksi 

tai mihin perustuen turvapaikkapolitiikkaa tulee muuttaa. Usein argumentaa-

tio perustuu erilaisiin todisteisiin, kuten ulkopuolisiin lähteisiin tai esimerk-

kitapauksiin. Perustelut eroavatkin kannanotoista siten, että perustelut esite-

tään faktana, mikä näkyy myös jakson kielellisessä muodossa. Perustelujen 

jaksossa väitteestä ei synny subjektiivista vaikutelmaa: tyypillisesti perustelut 

ilmaistaan kategorisin väitelausein, eikä epävarmuuden ilmauksia tai muita 

modaalisuuden ilmauksia kieltoa lukuun ottamatta juuri käytetä. Perustelujen 

jakson funktio tulee lähelle perinteistä argumentaatioanalyysin määritelmää, 

jossa argumentin perustelun tarkoitus on vakuuttaa toinen osapuoli väitteen 

oikeellisuudesta (Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998: 61–63). Toisin sanoen 

perustelut tarjoavat syitä sille, miksi kannanottoon tai johonkin toiseen funk-

tionaaliseen jaksoon sisältyvä väite tulisi hyväksyä. Seuraava esimerkki 5.52 

on Irakin turvallisuustilannetta käsittelevästä tekstistä. Esimerkin alussa on 

vetoomuksen funktionaalinen jakso, jota käsittelen edempänä. Esimerkin 

loppu koostuu perusteluista, joita esitetään vetoomuksen tueksi.  

  

                                                 
72 Esimerkki 5.50 sisältää myös epäkohdan osoittamisen funktionaalisen jakson. Tämän lisäksi epä-

kohta sisältyy implisiittisesti myös kannanoton jaksoihin: Migri needs to take responsibility for its role 

in the process leading to unjust deportations ja all deportations must be stopped rakentavat epäkoh-

daksi nykytilan, jota kannanotoilla yritetään muuttaa. 
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(5.52) Allekirjoittaneet lausunnon antajat pyytävät, että Suomen Maahanmuuttovirasto 

tosiasiallisesti ottaa turvapaikkapäätöksiä antaessaan huomioon Irakin todellisen turval-

lisuustilanteen, jota koskevia tietoja tässä lausunnossa annetaan. – – [ VETOOMUS]  

  

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan summittaiset teloitukset, autopommit, salamurhat, 

tykistötulitus sekä ilmaiskut tappoivat tai vahingoittivat vuoden 2015 aikana yli 20.000 

siviiliä. ISISin on raportoitu tehneen sekä sotarikoksia että rikoksia ihmisyyttä vastaan. 

Irakin valtion heikkouden takia merkittäviksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi ovat nousseet 

lukuisat Irakin valtiota tukevat militiat, jotka suorittavat salamurhia, tuhoavat omaisuutta 

ja kaappaavat siviilejä. Vuodesta 2014 alkaen konflikti on pakottanut miltei 3,2 miljoonaa 

irakilaista jättämään kotinsa sekä keskeyttänyt koulunkäynnin yli 3 miljoonalta lapselta 

samoin kuin pääsyn terveydenhuoltoon, riittävään ravintoon sekä puhtaaseen juomave-

teen. Taistelut Ramadin, Tikritin ja Mosulin kaupunkialueilla sekä Diyalan, Kirkukin, Sa-

ladinin, Anbarin sekä etenkin Ninawan maakunnissa ovat aiheuttaneet raskaita tappioita 

kaikille osapuolille. [ PERUSTELUT] 

(POHA5/27022017) 

 

Perusteluihin itsessään ei sisälly kannanottoa. Perustelut kuitenkin tukevat si-

sällöllisesti tekstin esittämää muutosvaatimusta, joka esimerkissä 5.52 on se, 

että Suomen Maahanmuuttoviraston tulisi ottaa turvapaikkapäätöksissä huo-

mioon Irakin todellinen turvallisuustilanne. Perustelujen jaksossa argumen-

toidaan, miksi tämä on tarpeellista ja millä perustein Maahanmuuttoviraston 

käsitys ei vastaa Irakin todellista turvallisuustilannetta. Esimerkissä 5.52 käy-

tetyt kielelliset keinot rakentavat vaikutelmaa objektiivisuudesta. Tekstissä ei 

käytetä affektiivisesti latautuneita ilmauksia. Paikoin ilmaukset ovat jopa klii-

nisiä: militiat suorittavat salamurhia ja taistelut ovat aiheuttaneet tappioita 

(joita tosin kuvataan raskaiksi). Teksti on luetteloivaa, ja argumentaation tu-

kena käytetään kvantitatiivista tietoa. Perustelujen jaksolle tyypillistä on myös 

viittaaminen auktoriteettiasemassa olevaan lähteeseen, tässä tapauksessa Yh-

distyneisiin kansakuntiin eli YK:hon. Jaksossa kerronnan aikamuoto on pää-

asiallisesti preesens tai perfekti, mutta yksittäisiin tapahtumiin tai tiettyyn 

menneeseen ajanjaksoon viittaavissa lauseissa käytetään imperfektiä (ilmais-

kut tappoivat tai vahingoittivat vuoden 2015 aikana – –). 

Perustelujen funktionaalista jaksoa voi lähestyä siitä näkökulmasta, mitä 

se kertoo tekstiä ympäröivästä sosiaalisesta järjestyksestä. Esimerkiksi hallin-

nollisessa päätöstekstissä vastaanottajaa voidaan ohjeistaa ilman, että perus-

tellaan, miksi näin on toimittava (Tiililä 2000: 236). Voikin ajatella, että pe-

rustelujen funktionaalisen jakson tarve syntyy siitä, ettei toimijoilla ole valta-

asemaa, josta käsin se voisi velvoittaa viranomaisia toimimaan haluamallaan 

tavalla – täten muutosvaatimukset on perusteltava. 

Esimerkissä 5.52 perustelut liittyvät VETOOMUKSEEN, joka ei tosin kysei-

sessä tapauksessa ole ilmaisutavaltaan tyypillinen. Tätä tapausta lukuun otta-

matta vetoomuksen funktionaalisessa jaksossa esiintyy aina monikon ensim-

mäisen persoonan preesensissä oleva kommunikaatioverbi, joka samanaikai-

sesti kuvailee ja toteuttaa nimetyn puheaktin. Austin (1962: 32–33) nimittää 



Kehys 

182 

tällaista lausumaa eksplisiittiseksi performatiiviksi. Performatiivin jälkeen 

eksplikoidaan vetoomuksen sisältö, joka usein ilmaistaan sivulauseessa. Kyse 

on lyhyestä, vain yhden virkkeen mittaisesta jaksosta, jolla kuitenkin on po-

liittis-hallinnollisessa kehyksessä merkittävä rooli. Jakson keskeisyydestä ker-

too myös se, että yhtä lukuun ottamatta kaikki poliittis-hallinnollisen kehyk-

sen tekstit sisältävät vähintään yhden vetoomus-jakson. Esimerkissä 5.53 ve-

toomus-jaksoja on useita, ja teksti jäsentyy niiden varaan: vetoomukset on yk-

silöity numeroidussa listassa. Esimerkissä 5.54 vetoomukset sijoittuvat tekstin 

loppuun. 

  

(5.53) Niiden yleisten vaatimusten lisäksi, jotka laadittiin yhdessä irakilaisen yhteisön 

kanssa, vaadimme afgaanien edustajina Suomen maahanmuuttovirastoa kiinnittämään 

huomiota seuraavaan: [ VETOOMUS] 

  

1. Vaadimme, että Suomi tunnustaa, että Afganistan ei ole turvallinen maa pakolaisille 

palata. – – [ VETOOMUS]  

2. Vaadimme, että Suomen maahanmuuttovirasto ottaa vastuunsa siitä, että työntekijöi-

den kokemattomuus ja huonot sekä vanhentuneet maatiedot ovat johtaneet vääriin pää-

töksiin. – – [ VETOOMUS]  

3. Vaadimme, että pakkopalautukset lopetetaan välittömästi – –. [ VETOOMUS] 

(POHA7/23032017) 

  

(5.54) Based on all above we demand that the Immigration service will pronounce a plan 

with concrete measures on how they will find a remedy to all the mistakes made by the 

Immigration service. [ VETOOMUS] We demand at least to re-examine all those nega-

tive decisions – –. [ VETOOMUS]  

(POHA4/27022017)  

  

Molemmissa esimerkeissä nimetty puheteko on vaatiminen, jonka suorittaa 

me – Austinin (1962: 32–33) termein kyse on siis eksplisiittisestä performa-

tiivista. Muita vetoomus-jaksossa esiintyviä kommunikaatioverbejä ovat pyy-

tää ja vedota. Poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä kirjoittaja pysyy pää-

sääntöisesti näkymättömissä – ääni on pikemminkin institutionaalinen kuin 

henkilökohtainen, tietylle yksilölle tai ryhmälle kuuluva. Tämä näkyy muun 

muassa ensimmäisen persoonan puuttumisena, mikä on tyypillistä myös vir-

kateksteille ja laajemmin institutionaaliselle kielenkäytölle (Tiililä 2000: 253). 

Poikkeuksen tekee juuri vetoomuksen funktionaalinen jakso, jossa vetoomuk-

sen esittäjiin viitataan eksplisiittisesti monikollisella persoonamuodolla. Mo-

nikollisuus rakentaa vaikutelman, että tekstien tuotantoon on osallistunut 

useita henkilöitä, mikä on leimallista virkakielen teksteille (esim. Tiililä 2007; 

Heikkinen 2000b: 196).  

Vetoomus-jakson merkitys piilee kuitenkin ennen kaikkea sen performatii-

visessa luonteessa – teksteistä tulee instituutioille esitettyjä vetoomuksia 

vasta, kun vetoomus sanoitetaan ja samalla toteutetaan. Vetoomus liittyykin 
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keskeisellä tavalla koko tekstien funktioon: varsinaisen vetoomuksen perfor-

matiivinen esittäminen eksplikoi vaikuttamisyrityksen. Ilman vetoomus-jak-

soa tekstit jäisivät ”vajaiksi” ja muistuttaisivat lähemmin mielipidetekstien 

genrejä. Kun teksteihin sisältyy vetoomus, tekstit luovat yhteyksiä tiettyihin 

oikeudellisiin ja hallinnollisiin genreihin ja toimintoihin, kuten valitukseen, 

muutoksenhakuun tai oikaisuvaatimukseen, joille keskeistä on tavoite vaikut-

taa instituutioiden toimintaan (ks. luku 5.4.5). Tarkastelen seuraavaksi lähem-

min poliittis-hallinnollisen kehyksen interpersonaalisia valintoja. 

 INTERPERSONAALISET VALINNAT: VIRALLISTA 

VETOAVUUTTA 

 

Edellisen alaluvun lopussa käsitellyt poliittis-hallinnollisen kehyksen teks-

teille tyypilliset vetoomus-jaksot ovat poliittis-hallinnollisen kehyksen teks-

teissä sikäli erityisiä, että niissä käytetään yhtä tapausta lukuun ottamatta mo-

nikon ensimmäistä persoonaa. Vetoomus-jaksojen performatiiviset ilmaukset 

edustavat puhujalähtöistä direktiivisyyttä, jota ilmaistaan leksikaalisesti 1. 

persoonan performatiiviverbeillä (ISK § 1671). Esimerkki 5.55 on peräisin Ira-

kin turvallisuustilannetta käsittelevän tekstin lopusta: 

 

(5.55) Johtopäätökset [väliotsikko]  

– – 

Pyydämme, että Suomen Maahanmuuttovirasto harmonisoi oman Irakin turvallisuusti-

lannetta koskevan maaraportin Ruotsin Maahanmuuttoviraston maaraportin mukaan. Li-

säksi pyydämme, että Suomen Maahanmuuttovirasto käsittelee perusteellisesti turvalli-

suustilanteet myös muilla Irakin alueilla, eteenkin Etelä-Irakin alueella. 

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkin 5.55 tekstiä edeltävässä osuudessa esitellään informaatiota, joka tu-

kee tekstin lopussa Maahanmuuttovirastolle performatiivisesti esitettyjä 

pyyntöjä arvioida Irakin turvallisuustilanne uudelleen. Hyvin toisenlainen vai-

kutelma syntyisi, jos virastoa ohjattaisiin esimerkiksi imperatiivilla. Esimer-

kin 5.55 kaltaiset, modaaliseksi laskettavat ilmaukset ovatkin lähinnä muodol-

lisen kielenkäytön ilmiö (ISK § 1671). Perinteisesti performatiivien on katsottu 

ammentavan voimansa konventioista ja toistosta: niitä käytetään usein osana 

rituaalisia ja institutionaalisia käytäntöjä, joista irrallaan lausuman puhefunk-

tio ei voi toteutua (Levinson 1983: 230; Rojola & Laitinen 1998: 9). Vetoomus-

jaksot performatiiveineen kytkeytyvätkin nimenomaan institutionaaliseen 

kielenkäyttöön ja tilanteisiin: paitsi että niillä on käytännöllinen funktio vaa-

timusten eksplikoinnissa, niillä myös luodaan tietynlaista muodollista, insti-

tutionaalisiin konventioihin nojaavaa vaikutelmaa. Toisin kuin humanitaari-

sessa kehyksessä, ensimmäisen persoonan käyttö ei siten tässä tapauksessa 

rakenna läheistä suhdetta puheena olevaan aiheeseen tai lukijaan. 
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Vetoomus-jakson ulkopuolella kerronta on poliittis-hallinnollisen kehyk-

sen teksteissä kolmaspersoonaista tai passiivimuotoista. Persoonavalintojen 

ohella myös muut interpersonaaliset valinnat kytkeytyvät kehyksen teksteissä 

tiettyyn funktionaaliseen jaksoon. Modaalisuuden osalta poliittis-hallinnolli-

sessa kehyksessä korostuvat erilaiset välttämättömyyden ilmaukset, jotka 

kuuluvat deonttisen modaalisuuden alaan: kyse on normilausumista, jotka il-

maisevat, mitä on tarpeen tehdä tiettyjen olosuhteiden tai sääntöjen vallitessa 

(Kangasniemi 1992: 2–3). Deonttisen välttämättömyyden ilmaukset kasautu-

vat kannanoton jaksoihin, ja ne ovat usein tulkittavissa direktiivisiksi: kuvattu 

teko pyritään velvoitteen kielentämisellä saamaan aikaan. Kangasniemi (mts. 

88) nostaakin deonttisen modaalisuuden ilmausten keskeiseksi funktioksi toi-

mijan käyttäytymisen tai toiminnan ohjaamisen. Tästä näkökulmasta deontti-

sen välttämättömyyden ilmausten keskeistä roolia poliittis-hallinnollisessa 

kehyksessä selittää tekstien vaikuttamaan pyrkivä ja ohjaileva luonne. Vaikka 

eri teksteissä esitetään hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia, tekstejä yh-

distävä sanoma on, että turvapaikkapolitiikkaa tulee muuttaa. Poliittis-hallin-

nollisessa kehyksessä deonttisen modaalisuuden kielen keinoista yleisiä ovat 

nesessiivirakenteet (mallia on tehtävä) ja tietyt nesessiiviset modaaliverbit 

(pitää, tulee). Usein modaalisuuden keinot esiintyvät teksteissä lomittain, ku-

ten esimerkissä 5.56, jossa modaalisuutta ilmaistaan performatiivilla sekä ne-

sessiivirakenteella ja nesessiivisellä verbillä: 

 

(5.56) 3. Vaadimme, että pakkopalautukset lopetetaan välittömästi ja humanitaariseen 

suojeluun perustuva oleskelulupa on palautettava käytäntöön. 

 

Ottaen huomioon nämä virheet turvapaikkaprosessien käsittelyssä sekä se, että Afganis-

tania ei esittämiemme todisteiden perusteella pidetä turvallisena, kaikki pakkopalautuk-

set Afganistaniin on lopetettava. Afganistanissa on meneillään humanitaarinen kriisi, 

ja oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella pitäisi ottaa takaisin käytäntöön. 

Suomen maahanmuuttoviraston on käytettävä poliittista vaikutusvaltaansa Suomen 

hallitukseen ja eduskuntaan saadakseen tämän tapahtumaan. 

(POHA7/23032017) 

 

Esimerkin 5.56 ensimmäisen virkkeen vetoomus-jakson performatiivi edustaa 

siis puhujalähtöistä direktiivisyyttä (ks. ISK § 1671). Virkkeessä käytetään 

myös nesessiivirakennetta on palautettava, joka myös on merkitykseltään di-

rektiivinen: ilmauksella velvoitetaan puhuteltavaa toimimaan kuvatulla tapaa. 

Vaikka performatiivilla alkava virke olisi myös ilman nesessiivirakennetta 

funktioltaan ilmeisen direktiivinen (vaadimme, että – – humanitaariseen 

suojeluun perustuva oleskelulupa palautetaan käytäntöön), puhujalähtöi-

syyden rinnalle on tuotu puhuteltavaan suuntautuva deonttinen ilmaus. Vält-

tämättömyyden merkitystä tuottavat myös sananvalinnat, joilla korostetaan 

kiireellisyyttä (toimia vaaditaan välittömästi) ja poikkeusluonnetta (Afganis-

tanissa on humanitaarinen kriisi).  
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Poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä ilmaistu välttämättömyyden 

merkitys tuottaa muutoin varsin muodollisiin teksteihin affektiivista latausta, 

joka liittyy ensinnäkin vaihtoehdottomuuteen: kun jokin esitetään tietyn nor-

mijärjestelmän puitteissa ainoana hyväksyttävänä vaihtoehtona, muut vaihto-

ehdot – ja nykytila – kuvataan samalla kestämättöminä. Toiseksi affektiivi-

suutta luo myös välttämättömyyden ilmaukseen sisältyvä implikaatio vasten-

tahtoisuudesta (ks. Laitinen 1992: 194): jos odotusarvo olisi, että ihmiset toi-

mivat joka tapauksessa halutulla tavalla, välttämättömyyttä ei olisi tarpeen 

kielentää. Voikin ajatella, että deonttisen välttämättömyyden ilmaukset teke-

vät näkyväksi kielenulkoiseen todellisuuteen paikantuvan konfliktin: vuoro-

vaikutus hahmottuu valtapeliksi, jonka tulos on riippuvainen osapuolten väli-

sestä hierarkiasta (mts. 178). Deonttisen modaalisen keskeiset ulottuvuudet – 

lupa ja velvollisuus – nostavatkin keskiöön kielenkäyttöä kehystävät sosiaali-

set ja institutionaaliset suhteet (mts. 152).  

Institutionaalisen valtakamppailun näkökulmasta erityisen kiinnostavia 

ovat tapaukset, joissa deonttisen välttämättömyyden esitetään juontuvan lain-

säädännöstä.73 Modaaliset ilmaukset voivat ilmaista muunkin kuin puhujan 

suhtautumista asiaintilaan. Kangasniemi (1992: 90, 126–129) erottaa deontti-

sen logiikan perinteeseen nojaten toisistaan subjektiiviset ja objektiiviset nor-

milausumat, joista ensimmäiset ilmaisevat puhujan muodostamia, jälkimmäi-

set taas jo entuudestaan olemassa olevia normeja ja velvoitteita. Objektiivi-

sista normilausumista on kyse esimerkiksi silloin, kun normin alkuperäksi 

eksplikoidaan jokin laki tai oikeusperiaate. Tällaisissa tapauksissa normilau-

sumalla on normia vahvistava tai siitä muistuttava funktio (mts. 90, 128). Ob-

jektiiviset normilausumat voivat tietenkin vastata myös kielenkäyttäjän omaa 

näkemystä, ja aineistossa objektiivisia normilausumia käytetäänkin tekstissä 

esitettyjen vaatimusten legitimoimiseksi. Esimerkissä 5.57 on tulkittavissa 

sekä subjektiivinen että objektiivinen normilausuma. 

 

(5.57) III. EVICTION FROM THE CAMP 

 

–- There is no common guideline with the municipalities regarding the social care and 

assistance for those asylum seekers who are waiting the final decision of their asylum pro-

cess but are already evicted from their camp. We ask that urgent action is taken by the 

Finnish authorities where precise instructions are given to the directors of camps in Fin-

land. Directors of the camps should not evict any asylum seeker from his/her camp until 

                                                 
73 Esimerkissä 5.56 lainsäädäntö on läsnä implisiittisesti, kun tekstissä vaaditaan humanitaariseen 

suojeluun perustuvan oleskeluluvan palauttamista. Toukokuussa 2016 ulkomaalaislaista poistettiin sää-

dös, joka mahdollisti oleskeluluvan myöntämisen turvapaikanhakijalle tilanteessa, jossa turvapaikan tai 

toissijaisen suojelun edellytysten ei katsota täyttyneen mutta jossa turvallisuustilanne estää turvapai-

kanhakijan palaamisen (Migri 2016a). Tällöin oleskelulupa on myönnetty humanitaarisen suojelun pe-

rusteella. Esimerkin 5.56 tekstin kirjoitushetkellä säädös ei siis kuitenkaan enää ole ollut voimassa, eikä 

esimerkissä näin voida perustella toimenpidettä olemassa olevaan lainsäädäntöön nojaten. 
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the supreme administrative court has made its final decision. (Vastaanottolaki 2015/673; 

14a §:n kolmas momentti). 

(POHA4/27022017) 

 

Lainopillisella argumentaatiolla on korostunut merkitys poliittis-hallinnol-

lisen kehyksen teksteissä, ja jo säädösteksteihin viittaaminen tuo teksteihin 

implisiittistä ohjailevuutta: säädöstekstit ja ylipäätään lain kieli ovat lähtökoh-

taisen ohjailevia (Salmi-Tolonen 2005: 60–61). Viranomaisten työ pohjautuu 

lakiin, ja käytettyjen oikeudellisten käsitteiden ja lakipykälien voi tulkita toi-

mivan ohjailevassa tehtävässä, vaikkei tekstissä käytettäisi varsinaisia direk-

tiivisiä ilmauksia (Tervonen 2016: 59–60; ks. myös Heikkinen 2002: 46). Esi-

merkissä 5.57 viitataan erääseen vastaanottolain pykälään ja sen tiettyyn mo-

menttiin. Edeltävään virkkeeseen sisältyy deonttisen välttämättömyyden il-

maus should not evict (’ei tulisi häätää/karkottaa’), ja laki on merkitty sulkei-

siin ikään kuin lähdeviitteeksi. 

Koska välttämättömyyden esitetään esimerkissä 5.57 juontuvan olemassa 

olevasta normistosta eli lainsäädännöstä, ilmauksen voi tulkita objektiiviseksi 

normilausumaksi. Toisin kuin subjektiiviset normilausumat, objektiiviset nor-

milausumat ovat luonteeltaan totuusväittämiä: ne voidaan osoittaa tosiksi tai 

epätosiksi (Kangasniemi 1992: 128–129). Esimerkissä 5.57 lakiin pohjautuvaa 

välttämättömyyttä voidaan arvioida todenmukaisuuden näkökulmasta, jolloin 

kysymys koskee sitä, säädetäänkö laissa vastaanottopalveluista siten kuin 

tekstissä väitetään. Kun vedotaan kansallisessa lainsäädännössä tai muussa 

oikeudellisessa normistossa määriteltyihin velvoitteisiin, institutionaalisten 

toimijoiden ei ole mahdollista kieltäytyä noudattamasta normia. Lainsäädän-

töön viittaavien objektiivisten normilausumien voi tulkita saavan voimansa 

juuri tästä. Objektiivisen normilausuman velvoitteen voi torjua kieltämällä 

normin olemassaolon (mp.) – tai tässä tapauksessa todennäköisemmin lain 

tulkinnan.  

Sitä vastoin esimerkin subjektiiviseksi normilausumaksi hahmottuvassa 

performatiivisessa ilmauksessa we ask (’pyydämme’) ei ole kyse lausuman to-

denmukaisuudesta vaan puhujan tahdon ilmaisemisesta (ks. myös Austin 

1962). Normilausuman subjektiivisesta luonteesta seuraa, että normin nou-

dattamisesta voi yksinkertaisesti kieltäytyä (Kangasniemi 1992: 128–129) – 

ainakin, mikäli osapuolten välinen valta-asetelma sen sallii (Laitinen 1992: 

178). Esimerkissä 5.57 lainsäädäntöön vetoamisen voi katsoa perustelevan 

myös subjektiivista normilausumaa: koska laissa on määritelty velvollisuus x, 

on perusteltua pyytää vastaanottajaa toimimaan tavalla y. Voikin ajatella, että 

erityisesti institutionaalisessa kontekstissa on eduksi esittää arvio tarvittavista 

toimista ikään kuin faktuaalisena pikemminkin kuin subjektiiviseen näkemyk-

seen pohjautuvana.  

Faktuaalista vaikutelmaa rakennetaan poliittis-hallinnollisen kehyksen 

teksteissä muutoinkin. Erityisesti perustelujen funktionaalisessa jaksossa käy-

tetään kolmannen persoonan väitelauseita, joissa ei juuri esiinny voimakkaan 
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värittyneitä, asenteita ilmaisevia sananvalintoja. Epäkohdan osoittamisen jak-

sossa erilaiset arvottavat ilmaukset ovat kuitenkin tavallisia, mitä voi tämän 

jakson funktion näkökulmasta pitää odotuksenmukaisena: jotta tekstissä ku-

vattu asiaintila tai kehityskulku ylipäätään hahmottuisi muutosta vaativaksi 

epäkohdaksi, on se tavalla tai toisella merkityksellistettävä kielteiseksi ja ei-

toivotuksi. Seuraava esimerkki 5.58 edustaa poliittis-hallinnollisen kehyksen 

kontekstissa erityisen voimakasta ilmipantua asennoitumista: 

 

(5.58) DETAILS OF THE ISSUE: 

 In 2015, Migri hired a lot of people who don’t have experience in asylum matters. This 

led to very different problems in quality of the asylum process:  

o there has been serious problems with interview protocols: 1) typing up of 

the interviews has been with mistakes, 2) People did not have the chance to 

check what was written    

o the faulty interview records and protocols are also what the court is rely-

ing on, so the faulty interviews corrupted the whole process. On the 

court level, they cannot be corrected. – –  

o there have been very serious problems with the translators, from mis-

translation to lack of understanding (for instance the dialect of the asy-

lum seeker); 

o there have been reported cases of “predator lawyers” who have not actually 

represented their clients.  

(POHA3/27022017, alleviivaus alkuperäinen) 

 

Käsitystä epäkohdasta tuotetaan esimerkissä 5.58 leksikaalisesti käyttämällä 

ilmauksia, joihin itsessään sisältyy kielteinen, ei-toivottava merkitys: esimer-

kissä puhutaan turvapaikkaprosessissa esiintyvistä ongelmista, tehdyistä vir-

heistä sekä käännösvirheistä ja ymmärryksen puutteesta. Erityisen voimak-

kaana kielellisenä valintana voi pitää nimitystä predator lawyer (’saalis-

taja’/’riistäjä’ + asianajaja), joka tosin merkityksellistetään lainausmerkein 

kuuluvaksi vieraaseen diskurssiin (ks. Visakko 2019: 31; ISK § 1460). 

Kielteistä asennoitumista korostetaan määrittein (very different problems, 

serious problems, faulty interview records, faulty interviews, very seri-

ous problems). Suhtautumisen osoittamisen näkökulmasta merkityksellistä 

esimerkissä on myös syy-seuraussuhteiden konstruointi. Esimerkissä 5.58 ra-

kennetaan kausaalisten verbien (lead ja corrupt) avulla kuvaa, että kokemat-

toman henkilökunnan palkkaaminen ja turvapaikkahaastattelujen epäonnis-

tuminen ovat aiheuttaneet ongelmia turvapaikkaprosessissa. Näin epäkohtien 

esitetään aiheutuneen Maahanmuuttoviraston toiminnasta. Valintojen myötä 

esimerkkiin rakentuu affektiivinen lataus, joka koko poliittis-hallinnollisen 

kehyksen kontekstissa on harvinaisen voimakas.  

Kokonaisuudessaan poliittis-hallinnollisten tekstien tyyli on muuhun ai-

neistoon verrattuna varsin muodollista, ja eksplisiittistä suhtautumista osoit-

tavia valintoja ei yleensä esiinny silloinkaan, kun tekstissä käsitellään turva-
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paikanhakijoiden näkökulmasta epätoivottavia ja traagisia tapahtumia ja asi-

aintiloja. Muodollisuus motivoitunee tekstien päämäärästä, jonka toteutu-

mista orientoituminen institutionaalisen kielenkäytön normeihin palvelee: 

tuotantovaiheessa on mahdollista ennakoida vastaanottoa ja laatia teksti niin, 

että sillä olisi mahdollisimman hyvä mahdollisuus tulla tunnustetuksi legitii-

miksi ja vakavasti otettavaksi vaikuttamisen välineeksi. 

 KÄYTÄNTÖNÄ LOBBAAMINEN 

 

Poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstit ovat viranomaisille ja poliitikoille 

osoitettuja vetoavia tekstejä, joiden pääasiallinen funktio on vaikuttaa turva-

paikkapoliittisiin linjauksiin ja niiden käytännön soveltamiseen. Tavoitteensa 

saavuttaakseen tekstien on löydettävä paikkansa osana institutionaalisia pro-

sesseja, joissa päätöksiä ja linjauksia tehdään. Tälle on omat esteensä, sillä ins-

titutionaalisen vuorovaikutuksen rakenne perustuu tiettyihin valtasuhteisiin 

ja uusintaa niitä: asema hierarkiassa määrittää, millaisiin semioottisiin re-

sursseihin henkilöllä on pääsy ja millaiset ovat vaikuttamisen mahdollisuudet 

organisaation sisällä (Iedema & Wodak 1999: 11).74 Tätä taustaa vasten on ym-

märrettävää, ettei poliittis-hallinnollisessa kehyksessä ole varsinaisesti kyse 

politiikan ja hallinnon ammatillisten käytäntöjen omaksumisesta ja toteutta-

misesta (vrt. journalistisen kehyksen käytännöt): kansalaisverkoston jäsenten 

ei ole mahdollista asettautua viranomaisen tai päättäjän asemaan ja alkaa to-

teuttaa näille ominaisia käytäntöjä. Sen sijaan poliittis-hallinnollisen kehyk-

sen tekstien päämääränä on vaikuttaa päätösten valmisteluun ja toimeenpa-

noon instituutioiden ulkopuolelta – siten poliittis-hallinnollisen kehyksen 

keskeiseksi käytännöksi voi mieltää lobbaamisen. Lobbaamiseksi voidaan 

määritellä päättävään, valmistelevaan tai toimeenpanevaan tahoon suuntau-

tuva viestintä, jolla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoprosessin eri vaihei-

siin niin, että lobbaavan tahon intressit tulevat huomioiduksi (Hirvola, Mik-

konen, Skippari & Tiensuu 2021: 9).75 

                                                 
74 Hallinnon kontekstia voi pitää tässä suhteessa erityisen hierarkkisena: tietyt diskursiiviset resurs-

sit ja näihin kytkeytyvä toimivalta kuuluvat yksinomaan viranomaisille, joilla on lainsäädännössä mää-

ritelty valta tehdä kansalaisia koskevia päätöksiä. Hallinnolliset genret, joiden kautta kansalaiset tyypil-

lisesti pääsevät osaksi prosesseja, rajaavat toiminnan mahdollisuuksia ja asemoivat kansalaiset tiettyyn 

ennalta määriteltyyn rooliin. 

75 Lobbaamista harjoittavat esimerkiksi erilaiset organisaatiot, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Pää-

töksentekoon ja sen valmisteluun suuntautuvaa vaikuttamistyötä tekevät nykyään myös lobbaamisen 

ammattilaiset, jotka ajavat asiakkaidensa etua. Eri tahot eivät kuitenkaan ole vaikuttamistyössään sa-

malla viivalla, sillä lobbaavien tahojen vaikutusvalta kytkeytyy usein näiden käytettävissä oleviin resurs-

seihin, kuten sosiaalisiin verkostoihin ja taloudellisiin resursseihin. (Hirvola ym. 2021; ks. myös Kantola 

& Lounasmeri 2014.) 
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Lobbaaminen voi olla luonteeltaan virallista tai epävirallista: Virallinen 

vaikuttaminen liittyy vaiheisiin, joilla on normein säännelty asema osana pää-

töksenteon prosessia. Epäviralliseksi lobbaamiseksi taas voi laskea kaiken vai-

kuttamistyön, joka tapahtuu päätöksenteon virallisten raamien ulkopuolella. 

(Hirvola ym. 2021: 11–12, 72–73.) Tarkastelen ensin esimerkkiä, joka ei aina-

kaan ilmeisellä tavalla kytkeydy minkään tietyn päätöksentekoprosessin viral-

liseen, lakiin tai asetukseen perustuvaan vaiheeseen. Seuraava esimerkki 5.59 

on peräisin viranomaisille ja päättäjille suunnatun englanninkielisen vetoo-

muksen (petition) lopusta. 

 

(5.59) Based on all above we demand that the Immigration service will pronounce a plan 

with concrete measures on how they will find a remedy to all the mistakes made by the 

Immigration service. We demand at least to re-examine all those negative decisions re-

garding international protection which faulty given so that the legal rights of asylum seek-

ers in Finland are protected as those rights have been protected in Finland for the last 60 

years! [lihavoitu] 

(POHA4/27022017) 

 

Esimerkin 5.59 tekstissä esiintyvissä performatiivisissa vetoomus-jaksoissa 

(ks. luku 5.4.3) esitetään vaatimuksia viranomaisille muuttaa toimintaansa. 

Esimerkin tekstin yhteys laissa säänneltyihin hallinnollisiin prosesseihin jää 

avoimeksi, mutta vetoomus-jaksoilla kuitenkin luodaan löyhiä yhteyksiä muu-

toksenhaun, oikaisuvaatimusmenettelyn ja valituksen kaltaisiin byrokraatti-

siin käytäntöihin, joissa keskeistä on muutoksen aikaansaaminen. Laajasti ot-

taen byrokraattisissa prosesseissa on kyse sosiaalisesta kontrollista: proses-

sien kautta organisoidaan yhteiskuntien sosiaalista elämää sekä tuodaan kan-

salaisia tiettyjen lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien piiriin (Sarangi 

& Slembrouck 1996: 4). Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien lunastaminen 

edellyttää yleensä sitä, että vuorovaikutus tapahtuu sille varatuissa institutio-

naalisissa prosesseissa, joiden ehdot ja mahdolliset lopputulemat on määri-

telty laissa.  

Olennainen kysymys onkin, onko teksteillä ylipäätään mahdollisuus päästä 

osaksi sellaisia institutionaalisia prosesseja, joiden puitteissa muutoksen ai-

kaansaaminen on mahdollista. Esimerkissä 5.59 esitetään Maahanmuuttovi-

rastolle kaksi konkreettista vaatimusta: Maahanmuuttovirastolta vaaditaan 1) 

suunnitelmaa tehtyjen virheiden korjaamiseksi sekä 2) virheellisin perustein 

annettujen kielteisten turvapaikkapäätösten uudelleen tutkimista. Huomion-

arvoista on vaatimusten muoto: esimerkissä 5.59 presupponoidaan, että Maa-

hanmuuttovirasto on tehnyt turvapaikkapolitiikan toimeenpanossa virheitä 

(remedy to all the mistakes made by the Immigration service; all 

those negative decisions regarding international protection which 

faulty given), mutta virheitä ei yksilöidä. Tyypillisesti muutoksen aikaan-

saaminen hallinnollisessa kontekstissa edellyttää sitä, että virheelliseksi koe-
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tut tapaukset yksilöidään ja että näihin spesifeihin tapauksiin haetaan viralli-

sia reittejä pitkin muutosta erikseen. Siten jää avoimeksi, millaiseksi tekstin 

vaikuttamismahdollisuudet institutionaalisessa kontekstissa muodostuvat.  

Kun esimerkin 5.59 tekstiä tarkastellaan lobbaamisen näkökulmasta, teksti 

kytkeytyy laajempaan kysymykseen siitä, onko tekstillä valtaa saada aikaan 

seurauksia instituution sisällä. Lehtinen ja Pälli (2016) esittävät, että osana 

organisatorisia käytäntöjä teksteillä voi olla itsenäistä toimijuutta. Taustalla 

on Latourin (2005: 70–72) toimijaverkkoteoriassa hahmottelema laaja toimi-

juuden määritelmä, jonka mukaan myös erilaiset elottomat, ei-inhimilliset ob-

jektit voivat toimia agentiivisesti. Tiettyjen institutionaalisten reunaehtojen 

täyttyessä tekstit voivat esimerkiksi velvoittaa vuorovaikutuksen osallistujia 

selontekoihin: esimerkiksi kehityskeskustelun tukena käytetty kehityskeskus-

telulomake voi velvoittaa esihenkilöä ja alaista ottamaan lomakkeeseen tehdyt 

kirjaukset huomioon ja toimimaan niiden mukaisesti. Samalla teksti uusintaa 

instituution käytäntöjä ja sen jäsenten välisiä suhteita. Teksteillä voi siten olla 

”virallista ja legitimoitua organisatorista toimijavaltaa”, joka ei ole suoraan pa-

lautettavissa tekstien tuottajiin. (Lehtinen & Pälli 2016: 167–168; ks. myös Ie-

dema & Wodak 1999: 7.) Tämä kuitenkin edellyttää, että teksteillä on legitiimi 

ja tunnustettu rooli osana institutionaalisia käytäntöjä.76 Lähtökohtaisesti 

kansalaisverkoston vetoomuksella tai tähän vertautuvilla teksteillä ei päätök-

sentekoprosessien virallisten vaiheiden ulkopuolella yleensä ole institutionaa-

lista toimijavaltaa: tekstit voivat vedota, mutta ne eivät kykene velvoittamaan 

Maahanmuuttovirastoa tai muita turvapaikkapolitiikkaa linjaavia tai toteutta-

via instituutioita.  

Kokonaisuudessaan kenties selkeimmin institutionaaliseen kielenkäyttöön 

ja päätöksenteon tiettyyn vaiheeseen orientoituu lausunnoksi nimetty teksti, 

joka ulkomuodoltaan kuuluu vahvasti ”aaneloskulttuuriin” (ks. tarkempi ana-

lyysi luvusta 5.4.1). Nimityksensä myötä teksti kytkeytyy erityisesti tiettyyn 

genreen (lausunto) ja tähän liittyvään institutionaalisesti säänneltyyn toimin-

taan (lausuntomenettely). Lausunto vastaa yleensä lausuntopyyntöön (Heik-

kinen 2000c: 105–106) – lausunto on siten tyypillisesti osa intertekstuaalista 

                                                 
76 Institutionaalisten rakenteiden mahdollistaman vastaanoton roolia voi havainnollistaa vertaa-

malla toisiinsa kansalaisaloitetta ja epävirallisempaa adressia. Molemmat ovat kollektiivisia tahdonil-

mauksia, joiden avulla allekirjoittajat voivat pyrkiä saamaan aikaan lainsäädännöllisen muutoksen teks-

tissä spesifisti määritellyssä kysymyksessä. Kansalaisaloite on kansalaisyhteiskunnan vaikuttamisen ins-

titutionaalinen muoto, josta säädetään laissa. Kansalaisaloitteen avulla kansalaiset voivat saada aloit-

teen lain säätämisestä käsiteltäväksi eduskuntaan, mikäli aloitteen allekirjoittaa määräajassa vähintään 

50 000 Suomen äänioikeutettua kansalaista (Kansalaisaloite.fi). Epävirallisella kansalaisadressilla ei ole 

samanlaista institutionaalisesti tunnustettua asemaa, vaikka teksti allekirjoituksineen olisi identtinen 

kansalaisaloitteen tekstin kanssa. 
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ketjua, joka syntyy osana virallista päätöksentekoprosessia.77 Blogissa jul-

kaistu lausunto ei kuitenkaan ole osallistunut viralliseen lausuntomenette-

lyyn, vaan kyse on ollut irakilaisten turvapaikanhakijoiden vetoomuksesta, 

joka on osoitettu suomalaisille viranomaisille (Taustakeskustelut). Lausunto-

tekstistä otettu esimerkki 5.60 koostuu otsikosta, lausunnon päämäärän tii-

vistävästä vetoomus-jaksosta sekä lopun allekirjoitusmaisesta osiosta, jossa il-

maistaan lausunnon antaja: 

 

(5.60) Irakin turvallisuustilanne 12.1.2017 [otsikko] 

 

– – Pyydämme, että Suomen Maahanmuuttovirasto harmonisoi oman Irakin turvallisuus-

tilannetta koskevan maaraportin Ruotsin Maahanmuuttoviraston maaraportin mukaan. 

Lisäksi pyydämme, että Suomen Maahanmuuttovirasto käsittelee perusteellisesti turval-

lisuustilanteet myös muilla Irakin alueilla, eteenkin Etelä-Irakin alueella. 

 

– – [lähteet] 

 

Lausunto laadittu yhdessä: 

Lakiasiaintoimisto ”Lex Gaudius” ja Irakin turvapaikanhakijoiden edustajat 

Lausunnon kääntäjä: 

”Mumkin” Arabian kielen tulkkaus- ja käännöspalvelut. 

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkissä 5.60 tekstin eksplikoidaan syntyneen yhteistyössä nimetyn laki-

asiaintoimiston kanssa. Esimerkissä on mainittu lakiasiaintoimiston lisäksi 

lausunnon valmistelussa mukana ollut arabian kielen käännöspalveluita tar-

joava yritys. Tuotantoprosessiin osallistuneiden henkilöllisyys ei käy ilmi. 

Tekstin laatijoiksi nimetään kolme kollektiivista entiteettiä: lakiasiaintoi-

misto, irakilaisten turvapaikanhakijoiden edustajat ja tulkkauspalveluita tar-

joava yritys. Hallinnon kontekstissa on tavallista, että tekstejä tuotetaan kol-

lektiivisesti ja että yksittäiset tekijät jäävät anonyymeiksi (Heikkinen 2000d: 

309). Voikin ajatella, että lausunnon painoarvo syntyy osin siitä, ettei lausunto 

edusta vain yksittäisen henkilön kantaa. Tässä mielessä voi puhua tekijyyden 

institutionalisoinnista (Heikkinen 2000b: 196). Samalla valinnan voi nähdä 

orientoitumisena normiin, jossa hallinnon tekstuaaliseen maailmaan osallis-

tuvat ennen muuta erilaiset organisaatiot ja näihin vertautuvat entiteetit, eivät 

yksilöt henkilökohtaisine identiteetteineen (mts. 199, ks. myös Tiililä 2000: 

257). Institutionaalisen kontekstin aktivoi myös tekstin tuotantoon viittaava 

                                                 
77 Lausuntopyyntö osoitetaan yleensä rajatulle joukolle asiantuntijoita ja/tai asianosaisia. Esimer-

kiksi julkishallinnon virallisessa lausuntomenettelyssä viranomainen voi pyytää lausuntoja valmistelta-

vista asioista. Lausuntopyyntö osoitetaan yleensä instituutioille, yrityksille ja järjestöille, joita kysymys 

koskee. (Lausuntopalvelu.fi 2017.) Lainvalmisteluprosessiin liittyvässä lausuntomenettelyssä pyyntö lä-

hetetään keskeisille sidosryhmille, mutta myös yksittäisillä kansalaisilla on mahdollisuus antaa lausunto 

(Oikeusministeriö 2020). 
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verbi laatia, joka kytkeytyy vahvasti institutionaaliseen tekstityöhön (Tervo-

nen 2016: 52–53; Heikkinen 2000a: 276). Hallinnossa nimenomaan laadi-

taan esimerkiksi asiakirjoja, mietintöjä ja ohjelmia (Hiidenmaa 2000: 41).  

Lausunto näyttää motivoituvan tietystä hallinnollisesta dokumentista, joka 

osaltaan ohjaa viraston työntekijöiden tekemiä turvapaikkapäätöksiä. Esimer-

kin 5.60 vetoomus-jaksossa Maahanmuuttovirastolle esitetään eksplisiittinen 

pyyntö muuttaa Irakin tilannetta käsittelevää maaraporttia vastaamaan Ruot-

sin vastaavan viraston käsitystä. Kyse on Maahanmuuttoviraston maatietopal-

velun tuottamista julkisista raporteista, joissa käsitellään turvapaikanhakijoi-

den lähtömaiden olosuhteita ja turvallisuustilannetta (Migri 2020). Lausunto 

vastaa tähän tekstiin. Esimerkistä 5.61 on lihavoitu eksplisiittiset viittaukset 

Maahanmuuttoviraston turvallisuutta koskeviin maaraporttiin.  

 

(5.61) – – Suomen Maahanmuuttoviraston antama uusi Irakin turvallisuutta 

koskeva maalinjaus muuttui keväällä 2016. Uudessa maalinjauksessa katsottiin, 

että Irakin turvallisuustilanne oli huomattavasti parantunut. Muutosta perusteltiin mm. 

sillä, että Ruotsin Maahanmuuttovirasto oli tehnyt samankaltaisen maalinjauksen kos-

kien Irakia. Suomen Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan Pohjoismaiden anta-

mat maalinjaukset tulisi olla linjassa toistensa kanssa. 

  

Ruotsin Maahanmuuttovirasto on antanut uuden Irakin turvallisuutta koskevan maara-

portin marraskuussa vuonna 2016. Pyydämme, että Suomen Maahanmuuttovirasto 

harmonisoi oman Irakin turvallisuustilannetta koskevan maaraportin Ruot-

sin Maahanmuuttoviraston maaraportin mukaan. – – 

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkki 5.61 on otettu tekstin lopusta; muutoin lausunto keskittyy lähteisiin 

perustuen argumentoimaan, että Irakin turvallisuustilanne on heikompi kuin 

Maahanmuuttoviraston raportissa annetaan ymmärtää. Maahanmuuttoviras-

ton turvallisuusraportti on siten toiminut kimmokkeena tekstien syntymiselle: 

jos raportti olisi sisällöltään erilainen, tarvetta kirjoittaa esimerkin 5.61 ta-

paista tekstiä ei olisi syntynyt. Tekstien välisen suhteen voi mieltää jatku-

moksi, jossa yksi teksti edeltää ja motivoi toista – siis intertekstuaaliseksi ket-

juksi (Fairclough 1992: 130–133). Esimerkin 5.61 tapauksessa ketjun ensim-

mäinen lenkki on Maahanmuuttoviraston Irakin turvallisuusraportti, joka toi-

mii pohjana turvapaikanhakijoiden ja näiden tukijoiden vetoomukselle. Teks-

tissä ei kuitenkaan liiemmin siteerata raportin sisältöä, vaan intertekstuaali-

nen yhteys maaraporttiin syntyy lähinnä sen eksplisiittisestä nimeämisestä. 

Epäsuorasti yhteyttä maaraportteihin kuitenkin rakentaa myös tekstin sisältö, 

joka keskittyy kuvaamaan Irakin turvallisuustilannetta ja tarjoamaan todis-

teita irakilaisia koskevista laajoista turvallisuusuhista. Tekstit tarjoavat ikään 

kuin kilpailevan näkemyksen Irakin turvallisuustilanteesta: maaraportti on 
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selkeä viitepiste ja kimmoke vetoomukselle, mutta vetoomusteksti ei sisällöl-

lisesti pohjaa maaraporttiin.78  

Lausunnossa kuitenkin orientoidutaan institutionaaliseen kielenkäyttöön 

ja jäljitellään Maahanmuuttoviraston maaraportin konventioita. Lausunnon 

antamalla onkin mahdollista asemoida itsensä asiantuntijapositioon (ks. 

Heikkinen 2000c: 69, 106). Esimerkin 5.61 tapauksessa lausunnon laatijat 

omaksuvat institutionaalisen asiantuntijaroolin, josta käsin tietoja Irakin tur-

vallisuustilanteesta annetaan. Asiantuntijaksi ja tiedolliseksi auktoriteetiksi 

asemoitumista voi pitää lobbaamisen näkökulmasta keskeisenä, koska lobbaa-

miseen usein kuuluu päätöksenteon näkökulmasta relevantin tiedon tuotta-

mista ja eteenpäin välittämistä (ks. Kontkanen & Niva 2018: 9–12). 

Jo yksinomaan lausunnon laatimisen voi tulkita asiantuntijaroolin omak-

sumiseksi. Tekstissä asiantuntijapositiota rakennetaan myös sillä, että Irakin 

turvallisuustilanteesta esitetyt väitteet ovat pitkälti lähteytettyjä. Lausunnossa 

lähteiden merkitsemiseen käytetään numeroviitejärjestelmää. Viitteet on 

merkitty tekstiin yläindekseihin sijoitetuilla numeroilla, joita vastaava lähde 

löytyy kunkin ”sivun” alaosasta (ks. näyttökuva 10). 

  

(5.62) YK:n tilastojen mukaan Irakissa on marraskuussa 2016 kuollut 2.885 ja haavoittu-

nut 1.380 henkilöä terrorismissa, väkivallassa ja aseellisissa konflikteissa.⁹ – –  

 

Tuhannet sunnimiehet ja pojat – sisäiset pakolaiset mukaan lukien – ovat joutuneet Ira-

kin valtiollisten joukkojen sekä shiiamilitioiden sieppausten kohteeksi. Pelkästään Am-

nesty International on vahvistanut ja taltioinut kymmeniä sunneihin kohdistuneita siep-

paustapauksia vuodesta 2014 alkaen Anbarin, Bagdadin, Diyalan ja Salah al-Dinin lää-

neissä. Lisäksi Irakin hallituksen joukot ovat suoraan syyllistyneet mielivaltaisiin pidätyk-

siin, kiduttamiseen, laittomiin tappoihin sekä sieppauksiin.¹⁰ – – 

 

9 http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6455:un-casualty-

figures-for-iraq-for-the-month-of-november-2016&Itemid=633&lang=en 

(POHA5/27022017) 

 

Esimerkin 5.62 lausuntoteksti koostuu olennaisilta osin muista lähteistä pe-

räisin olevista informaatiosta, jota kootaan ja järjestetään yhteneväiseksi teks-

tiksi. Selkeimmin tekstin tekijän omaa ääntä tekstissä edustaa lopun perfor-

matiivinen vetoomus-osio (ks. esimerkki 5.60), jota voi pitää lausunnon ydin-

sisältönä. Muihin teksteihin viittaaminen on kuitenkin olennainen osa tekstiä, 

sillä muiden tekstien käytöllä argumentoidaan oman näkökannan puolesta ja 

legitimoidaan sitä (Heikkinen 2000c: 106–107). Vetoomus voidaan näin esit-

tää luontevana johtopäätöksenä tekstissä aiemmin esitellystä informaatiosta. 

Erilaisten tekstilähteiden funktiona voikin pitää ennen kaikkea argumentoin-

                                                 
78 Kyse ei siten ole esimerkiksi tutkimusraportin ja uutisen kaltaisesta tekstilajiketjusta, jossa tie-

teellistä tekstiä käännettäisiin uutisen kielelle. 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6455:un-casualty-figures-for-iraq-for-the-month-of-november-2016&Itemid=633&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6455:un-casualty-figures-for-iraq-for-the-month-of-november-2016&Itemid=633&lang=en
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nin tukemista: lähteitä käytetään perustelemaan lausunnossa esitettyjä vaati-

muksia. Samanaikaisesti lähteiden käytöllä osoitetaan, että lausunto pohjau-

tuu todennettuihin faktoihin ja on siten vakavasti otettava.  

Huomionarvoista on, että lausunnossa vedotaan Maahanmuuttovirastoon, 

jotta se muuttaisi Irakin turvallisuusraporttia – tekstin eksplikoitu tavoite on 

vaikuttaa maaraportin sisältöön ja siten synnyttää edelleen jatkoa intertekstu-

aaliselle ketjulle. Näin teksti luo dialogisen suhteen sekä edeltävään että tule-

vaan, vielä toteutumattomaan tekstiin, jota se ennakoi ja yrittää houkutella 

olevaksi. Teksti on siitä erityinen, että sen tavoite on tiiviisti sidoksissa tiettyyn 

hallinnolliseen dokumenttiin. Samalla se on osoitus siitä, että kehyksessä ko-

rostuu hallinnon ja politiikan käytäntöjen tuntemus: ennen kuin kampanjoi-

daan maakohtaisen raportin muuttamisen puolesta, on tiedettävä, millainen 

rooli sillä on turvapaikkapäätöksiä tekevien virkahenkilöiden työssä. Maahan-

muuttoviraston verkkosivujen mukaan raporttien tietoa lähtömaista käyte-

tään ”päätöksenteon tukena erityisesti kansainvälistä suojelua koskevien ha-

kemusten (turvapaikkahakemusten), mutta myös oleskelulupa- ja kansalai-

suusasioiden tutkinnassa” (Migri 2020). Tätä taustaa vasten voi arvioida, että 

tekstiin vaikuttamalla voisi potentiaalisesti parantaa yleisellä tasolla irakilais-

ten turvapaikanhakijoiden asemaa turvapaikkaprosessissa.  

Pääasiassa poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien päämääränä on vai-

kuttaa viranomaisten toimintaan. Aineistossa on kuitenkin yksi teksti, jonka 

konteksti on hallinnon sijaan politiikassa. Tämä teksti ja sen tuotantoprosessi 

liittyvät valtuustoaloitteeseen, jonka kaupunginvaltuutetut ovat myöhemmin 

esitelleet Helsingin kaupunginvaltuustossa.  

 

(5.63) Helsingin oltava turvallinen kotikaupunki myös turvapaikanhakijoille 

ja paperittomille 

 

– – Seuraavat vaatimukset toimisivat ratkaisuna Helsingin kaupunkia suuresti kosketta-

vaan turvapaikanhakijoiden ja paperittomien oikeusturvan puutteellisuudesta johtuvaan 

ongelmaan. Niin kauan kun lakisääteinen vastuu vaille vastaanottopalveluja jäävistä on 

kunnilla, vetoamme Helsingin kaupunkiin jotta se varmistaisi ihmisoikeuksien ja perus-

tuslaillisten oikeuksien toteutumisen sekä jokaisen Helsingissä asuvan perustavanlaatui-

sen ja välttämättömän turvan ja palvelujen saannin viipymättä. 

 

RAUTATIENTORIN MIELENOSOITTAJIEN VAATIMUKSET HELSINGIN KAUPUN-

GILLE: 

 

1. Turvallinen asuminen paperittomille – –  

 

8. Vapaaehtoiseen paluuseen painostaminen ei kuulu palvelujärjestelmään –  – 

(POHA6/15032917, lihavointi alkuperäinen) 
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Esimerkki 5.63 on peräisin tekstistä, jonka tavoitteena on ollut vaikuttaa kau-

punginvaltuustossa tehtäviin poliittisiin päätöksiin.79 Teksti alkaa kolmen 

kappaleen taustoittavalla osuudella, jossa kuvataan kielteisen turvapaikka-

päätöksen saaneiden sekä paperittomien tilannetta ja vedotaan Helsingin kau-

punkiin kuvattujen ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen esitetään yksi-

tyiskohtaisempi kahdeksan kohdan numeroitu vaatimuslista turvapaikanha-

kijoiden ja paperittomien aseman parantamiseksi. Tekstistä itsessään ei voi 

päätellä, että teksti liittyy valtuustoaloitehankkeeseen.80  

Esimerkissä 5.63 on poliittis-hallinnolliselle kehykselle tyypillisiä tekstu-

aalisia piirteitä: tekstissä esitetään vetoomus, joka kohdistetaan nimetylle ins-

titutionaaliselle taholle, ja ongelmat ja näihin ehdotetut ratkaisut yksilöidään 

numeroidussa listassa. Tekstin tuotantoprosessi kuitenkin eroaa muista blo-

gissa julkaistuista teksteistä: idea tekstin tuottamisesta on tullut Oikeus elää -

mielenosoituksen ulkopuolelta, ja teksti on syntynyt verkoston aktivistien sekä 

helsinkiläisten kuntapoliitikkojen välisenä yhteistyönä. OE-verkoston vaati-

muksia Helsingin kaupungille esittelevä blogiteksti ja varsinainen valtuusto-

aloite ovat eri tekstejä, mutta blogissa julkaistu teksti on toiminut aloitteen 

pohjana. OE-verkosto on päässyt vaikuttamaan varsinaisen valtuustoaloitteen 

sisältöön, mutta aloitteen perusteluista ja muotoilusta ovat olleet vastuussa 

poliitikot. (Taustakeskustelut.) Kansalaisverkoston tekstiä on siis monin ta-

voin muokattu vastaamaan valtuustokontekstin asettamia vaatimuksia – 

teksti on ikään kuin käännetty politiikan kielelle. Verkoston lobbaaminen on 

siten tässä tapauksessa ollut tuloksellista. 

Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen vaatii niitä ympäröivien pro-

sessien ja käytäntöjen tuntemusta, joita kansalaistoimijoilla ei välttämättä ole. 

Ammatilliset ja institutionaaliset käytännöt sekä näille ominaiset kielenkäy-

tön tavat omaksutaan usein osana diskurssiyhteisöä (esim. Bhatia 2016). Näi-

hin resursseihin ei yhteisön ulkopuolisilla yleensä ole suoraa pääsyä, ja myös 

yhteisön jäseneksi pääsyä säännellään erilaisin mekanismein (ks. van Dijk 

2015: 469–471; Blommaert 2005: 45). Erityisesti tämä koskee erilaisia insti-

tutionaalisia konteksteja, kuten tämän kehyksen kannalta keskeisiä poliittisia 

ja hallinnollisia prosesseja. Kirjoittamisen sosiolingvistiikkaa tutkinut ja teo-

retisoinut Lillis (2013: 111–112) nimittää välittäjiksi (broker) henkilöitä, jotka 

eivät ole tekstin varsinaisia tekijöitä (author) mutta joiden avulla on mahdol-

lista päästä käsiksi tiettyihin kirjoittamisprosessissa vaadittaviin resursseihin, 

joita kirjoittajalla itsellään on vaillinaisesti tai joihin hänellä ei ole pääsyä. 

Huomion kiinnittäminen kirjoittamisprosessin välittäjiin havainnollistaa sitä, 

miten pääsy osaksi erilaisia yhteisöjä ja verkostoja voi olla ratkaisevan tärkeää 

                                                 
79 Esimerkki 5.63 koostuu suomenkielisestä otsikosta, johdantokappaleesta sekä yksilöidyistä vaati-

muksista. Tekstistä on poistettu alun orientoivaa tekstiä sekä kunkin numeroidun kohdan käsittelyosa. 

80 Olen saanut taustatietoa valtuustoaloitteen ja tähän kytkeytyvän Oikeus elää -blogitekstin tuo-

tannosta tekstityöhön osallistuneelta helsinkiläiseltä kaupunginvaltuutetulta sekä OE-verkoston toimin-

nassa mukana olleelta aktivistilta. 
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tekstien tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Tekstien tuotannon ja jul-

kaisemisen mahdollistavat yhteisöt ja verkostot voikin itsessään ymmärtää 

merkittäväksi kirjoittamisen resurssiksi. Erityisen suuressa roolissa välittäjät 

ovat taustakeskustelujen mukaan olleet juuri esimerkin 5.63 Helsingin kau-

pungille osoitetussa tekstissä. 

Esimerkki 5.63 havainnollistaa, että välittäjien arvo ei rajoitu ainoastaan 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisten tekstuaalisten ja kielellisten 

konventioiden hallintaan, vaan kyse on myös – ja ehkä ennen kaikkea – erilai-

siin institutionaalisiin ja ammatillisiin käytäntöihin ja prosesseihin liittyvästä 

tuntemuksesta ja osaamisesta. Mallikelpoisten tekstien tuottaminen ei yksis-

tään riitä: jotta teksteillä on mahdollista saada aikaan tavoiteltuja asioita, tar-

vitaan sekä kontekstissa keskeisten kielellisten konventioiden että institutio-

naalisten käytäntöjen tuntemusta. Keskeisten käytäntöjen tuntemus voi tar-

koittaa esimerkiksi tietoa siitä, millainen rooli teksteillä hallinnollisissa ja po-

liittisissa prosesseissa on, miten tekstit saadaan osaksi päätöksenteon ja viran-

omaislinjausten kannalta olennaisia prosesseja ja missä vaiheessa prosesseja 

vaikuttaminen on mahdollista. Valtuustoaloitehanke on samalla osoitus siitä, 

että kansalaisaktivismilla on mahdollista saada aikaan konkreettisia muutok-

sia.81 

Luvussa 5 olen analysoinut aineiston intertekstuaalisia suhteita kehyksen 

käsitteen avulla. Tekstien diskursiivisten valintojen, käytäntöjen sekä vastaan-

ottajien analyysin pohjalta olen luokitellut aineiston tekstejä humanitaari-

seen, journalistiseen sekä poliittis-hallinnolliseen kehykseen. Osa aineiston 

teksteistä hyödyntää sekä humanitaariselle että journalistiselle kehykselle 

ominaisia keinoja. Analyysi osoittaa, että moninaisuudestaan huolimatta ai-

neistosta on erotettavissa järjestyneisyyttä. Esitän, että järjestyneisyydessä on 

kyse interdiskursiivisuudesta: eri kehykset eroavat toisistaan siinä, millaisiin 

kielenkäytön traditioihin ne orientoituvat ja millaisia diskursiivisia resursseja 

ne hyödyntävät. Seuraavassa luvussa 6 tarkastelen intertekstuaalisuutta toi-

sesta näkökulmasta: interdiskursiivisuuden sijaan fokus on aineiston avoi-

messa intertekstuaalisuudessa tai tarkemmin määriteltynä aineistosta erottu-

vissa äänissä.  

 

                                                 
81 Paperittomien tilanteen edistämistä ajanut valtuustoaloite hyväksyttiin Helsingin kaupunginval-

tuuston kokouksessa 29.11.2017. 
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6 ÄÄNI 

Tässä analyysiluvussa kiinnostus kohdistuu avoimeen intertekstuaalisuuteen, 

tarkemmin määriteltynä aineistossa konstruoituihin ääniin sekä keinoihin, 

joilla äänten kuuluvuutta ja painoarvoa teksteissä säädellään. Luku etenee 

seuraavasti: Analysoin ensin nimenomaan turvapaikanhakijoiden äänen rep-

resentoimista aineistossa (luku 6.1). Tämän jälkeen tarkastelen, miten ja mitä 

muita ääniä aineistossa lainataan ja millaisia tehtäviä ne teksteissä saavat 

(6.2). Lopuksi analysoin äänten asettumista hierarkkiseen järjestykseen 

yhden esimerkkitekstin sisällä (6.3).  

6.1 TURVAPAIKANHAKIJOIDEN ÄÄNI 

Muuttoliikekeskustelun kontekstissa keskeinen kysymys on, miten asianosai-

set itse tulevat kuulluiksi. Tässä alaluvussa analysoin, miten turvapaikanhaki-

joiden ääntä ja näkökulmaa tuodaan esiin ja representoidaan tutkimuksen ai-

neistossa. Tiedotusvälineissä pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja siirtolaisille 

on usein ollut tarjolla ”näkyvyyttä vailla ääntä” (Horsti 2016; ks. myös Niku-

nen 2020): muuttoliikkeistä ja niihin kytkeytyvistä ilmiöistä uutisoidaan, 

mutta liikkeelle lähteneiden ihmisten oma näkökulma ja asiantuntemus si-

vuutetaan. Myös tutkimukset vuoden 2015 nk. pakolaiskriisin uutisoinnista ja 

mediakäsittelystä osoittavat, että turvapaikanhakijoiden näkökulma on jour-

nalistisessa mediassa jäänyt marginaaliin (esim. Chouliaraki & Zaborowski 

2017; Georgiou & Zaborowski 2017: 10–11; Niemi & Perälä 2018: 168–169; 

Díez Bosch, Micó Sanz & Sabaté Gauxachs 2019: 126–127). Verkon eri alustat 

ovat kuitenkin tarjonneet väylän myös siirtolaistaustaisten – ja muiden mar-

ginalisoitujen ihmisten – omalle äänelle ja aktivismille (Mitra 2001; 2005; 

Douglas 2006; Stavinoha 2019). Myös Oikeus elää -blogi on potentiaalisesti 

paikka, jossa turvapaikanhakijat voivat paitsi käyttää omaa ääntään myös tulla 

kuulluiksi (ks. Couldry 2021: 9–10, 112–113).  

Tämän luvun analyysissa keskityn tapauksiin, joissa äänen lähteeksi hah-

mottuu nimenomaan yksi tai useampi turvapaikanhakija.82 Turvapaikanhaki-

joiden ääni voidaan tekstissä esittää joko kertojan omana äänenä tai ulkopuo-

lisena äänen lähteenä, jota kertoja tavalla tai toisella representoi. Analyysissa 

kiinnostus kohdistuu molempiin, vaikka on huomattava, ettei kertojaksi hah-

mottuva turvapaikanhakijan ääni edusta varsinaisesti intertekstuaalisuutta 

siinä mielessä, että tekstiin tuotaisiin jokin kertojan ulkopuolinen äänen 

                                                 
82 Aineistossa on myös tapauksia, joissa äänen lähteeksi nimetään esimerkiksi Rautatientorin mie-

lenilmaus tai mielenosoittajat, joiden voi kontekstitiedon perusteella tulkita viittaavan myös OE-verkos-

ton toimintaan osallistuneisiin turvapaikanhakijoihin. Keskityn kuitenkin tässä luvussa tapauksiin, 

joissa turvapaikanhakijuus tuodaan ääntä representoitaessa jollain tavalla esiin. 
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lähde. Tämän tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa on, miten vaikutelma 

turvapaikanhakijoiden äänen kuulumisesta aineistossa tuotetaan ja mil-

laiseksi tuo ääni konstruoidaan riippumatta siitä, onko kyse kertojan osuu-

desta vai kertojan kaiuttamasta toisesta äänestä. Analyysin perusteella erotan 

toisistaan turvapaikanhakijoiden omakohtaisiin kokemuksiin keskittyvän ko-

kemuksellisen äänen (luku 6.1.1) sekä edustuksellisuuden elementin sisäl-

tävän kollektiivisen äänen (6.1.2). Lopuksi kokoan turvapaikanhakijoiden 

äänen representointia koskevia tuloksia (6.1.3). 

 KOKEMUKSELLINEN ÄÄNI 

 

Kokemuksellinen ääni kuuluu aineistossa lähes aina yksilöidylle turvapaikan-

hakijalle, joka kertoo ensimmäisessä persoonassa henkilökohtaisesta tilan-

teestaan ja kokemuksistaan. Näkökulma on korostetun subjektiivinen; olen-

naista eivät ole vain tapahtumat sinänsä, vaan turvapaikanhakijoiden oma to-

distus tapahtuneesta. Kielelliset valinnat ovat affektiivisesti latautuneita ja 

kutsuvat tuntemaan empatiaa turvapaikanhakijaa kohtaan. Hyödyntämällä 

tiettyjä diskursiivisia keinoja, erityisesti erilaisia suoran esityksen muotoja 

sekä kirjeen genreä, kokemuksellisen äänen representaatioissa rakennetaan 

vaikutelmaa autenttisista ja suodattamattomista puheenvuoroista, joiden 

muotoon tai sisältöön ulkopuolinen kertoja ei kajoa. Kyse on siten mimeetti-

sestä, turvapaikanhakijoiden puhetta ja/tai kirjoitusta jäljittelevästä äänen 

esittämisestä. Valinnat korostavat puhujana toimivan turvapaikanhakijan yk-

silöyttä sekä puhetapahtuman ainutkertaisuutta. 

Kokemuksellisen äänen representaatioita esiintyy aineistossa erityisesti 

teksteissä, jotka käsittelevät tiettyjen turvapaikanhakijoiden vaikeaa tilan-

netta, kuten kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen edessä häämöttävää pak-

kopalautuksen uhkaa. Kehysten näkökulmasta (luku 5) kokemuksellinen ääni 

kuuluu erityisesti humanitaarisen kehyksen piirteisiin, ja sitä esiintyy myös 

journalistisen kehyksen teksteissä. Representaatioiden laajuus vaihtelee teks-

teittäin: lyhimmillään kokemuksellisen äänen representaatio tuotetaan yh-

dellä virkkeellä, mutta aineistossa on myös pitkähköjä monologinomaisia esi-

tyksiä, joissa turvapaikanhakija käy usein narratiivisia keinoja hyödyntäen 

läpi historiaansa ja turvapaikkaprosessin vaiheita Suomessa. 

Havainnollistan aineiston kokemuksellisen äänen tuottamisessa käytettyjä 

kielen keinoja esimerkillä 6.1: 

 

(6.1) [Ikä] irakilaisnainen [etunimi] pyydettiin juhannussunnuntaina käymään [kaupun-

gissa] poliisin luona ja vangittiin saman tien [kaupungin] poliisivankilaan ja uhattiin kar-

kottaa Bagdadiin maanantaina. Oikeusprosessi on vielä kesken ja päätöksestä on valitettu 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. [ingressi] 

– –  
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[Etunimi] lähetti viestin [kaupungin] poliisivankilasta: ”Minulle kerrottiin 

vain, että maanantaina minut lennätetään Bagdadiin. Auttakaa minua! En voi 

palata Irakiin!” 

(JOUHU11/26062017) 

 

Esimerkki 6.1 koostuu tekstin tilanteen tiivistävästä johdantokappaleesta sekä 

turvapaikanhakijan äänen representaatiosta, joka muodostuu johtolauseesta 

ja referaatista. Vaikka katkelma on lyhyt, siinä on käytetty useita kokemuksel-

lisen äänen representaatioille tunnusomaisia kielen keinoja. Kyse on ensinnä-

kin suorasta esityksestä: referaatti on ympäröity lainausmerkein. Tämänkal-

taiset mimeettiset puheen ja kirjoittamisen esittämisen keinot ovat yleisiä ko-

kemuksellisen äänen representaatioissa. Esimerkissä 6.1 sanotun lähteeksi 

identifioidaan etunimellä yksittäinen turvapaikanhakija, josta tekstin alussa 

kerrotaan myös muita henkilökohtaisia ominaisuuksia: ikä, kansalaisuus sekä 

sukupuoli.83 Tämäntyyppinen identifikaatio kytkee representoidun äänen tiet-

tyyn henkilöön ja tämän elämään (ks. Agha 2005: 42–44). Kytkös on koke-

muksellisen äänen representaatiossa keskeinen: kokemuksellisen äänen reto-

rinen voima perustuu siihen, että metatekstuaalisesti erottuva ääni yhdistyy 

tekstissä käsiteltyyn turvapaikanhakijaan. Samanaikaisesti henkilökohtaisten 

ominaisuuksien kuvailu korostaa referoidun turvapaikanhakijan yksilöyttä, 

joka usein jää julkisessa muuttoliikekeskustelussa taka-alalle. 

Esimerkissä 6.1 turvapaikanhakija kertoo referaatissa kokemukselliselle 

äänelle tyypilliseen tapaan kokemuksistaan ja tuntemuksistaan yksikön en-

simmäisessä persoonassa. Omakohtaista vaikutelmaa tukee referaatin propo-

sitionaalinen sisältö, joka koskee nimenomaan äänessä olevan turvapaikanha-

kijan henkilökohtaista tilannetta. Huomionarvoista on myös modaalisten ai-

nesten käyttö. Esimerkissä esiintyy imperatiivimuotoinen avunpyyntö (Autta-

kaa minua!). Avunpyynnöt ovat kokemuksellisen äänen representaatioissa ta-

vallisia, ja joskus representaatio muodostuu yksinomaan tämäntyyppisestä di-

rektiivistä. Merkityssisältönsä ja funktionsa puolesta tällaisia lukijaan suun-

tautuvia direktiivejä voi pitää empatiaa kutsuvina kielellisinä esityksinä (ks. 

Herlin & Visapää 2011). Kokemuksellinen ääni suuntautuukin vahvasti luki-

jaan, johon vedotaan avun saamiseksi ja jolle konstruoidaan puheenvuoroissa 

aktiivinen ja moraalisesti vastuullinen rooli. 

Lisäksi esimerkissä 6.1 ilmaistaan kiellolla mahdottomuutta (En voi pa-

lata Irakiin!). Mahdottomuus hahmottuu olosuhteista juontuvaksi, jolloin 

kyse on dynaamisesta modaalisuudesta (ISK § 1552, 1554). Tämäntyyppistä 

ulkoisiin olosuhteisiin perustuvaa mahdottomuutta ilmaistaan kokemukselli-

sen äänen representaatioissa etenkin silloin, kun turvapaikanhakija kuvaa, 

ettei lähtömaahan paluu ole mahdollinen vaihtoehto. 

                                                 
83 Aineiston kokemuksellisen äänen representaatiota hyödyntävissä teksteissä käytetään yksilöllis-

tävänä ja identifioivana elementtinä myös turvapaikanhakijoista otettuja valokuvia.  
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Kuten edellä totesin, kokemuksellisen äänen representaatioille tunnus-

omaista on referoida turvapaikanhakijoita suoralla esityksellä. Suorassa esi-

tyksessä kertoja ikään kuin höllentää kontrolliaan (Kalliokoski 2005: 17). Suo-

ran esityksen valinta korostaa turvapaikanhakijoiden tarinoiden henkilökoh-

taisuutta ja ainutkertaisuutta – olennaista ei ole ainoastaan se, mitä turvapai-

kanhakijalle on tapahtunut, vaan myös se, että hänen kuvataan itse pääsevän 

kertomaan tarinansa. Joskus suoraa esitystä käytetään tavalla, joka suoras-

taan minimoi referaattia kehystävän kertojanäänen kuuluvuuden, kuten seu-

raavassa esimerkissä 6.2:   

 

(6.2) [nimi], [ikä], Metsälän säilöönottokeskus [päivämäärä]: 

 

”Olen ollut säilöönotossa yli kaksi kuukautta. En voi nukkua enkä syödä, sillä pelkään, että 

poliisi tulee hakemaan ja pakkopalauttaa minut Irakiin. – – 

 

En ole tehnyt mitään väärää enkä rikollista. Tahdon vain elää rauhassa. Auttakaa minua!” 

(HUKE7/30052017) 

 

Esimerkin 6.2 referaatissa kertoja on turvapaikanhakija itse: turvapaikanha-

kijan henkilökohtainen kokemus välittyy yksikön 1. persoonan kerronnan 

kautta. Huomattavaa on kokemuksellisen äänen representaatiolle tyypillinen 

mimeettinen vaikutelma. Esimerkissä 6.2 on lainausmerkeillä suoraksi esi-

tykseksi merkitty referaatti ja sitä edeltävä verbitön johtoilmaus, joka päättyy 

kaksoispisteeseen. Tämäntyyppinen puheen lähteen osoittava substantiivilau-

seke on tyypillinen johtoilmaus mediatekstien otsikoissa (Koski 1985: 160–

161; ISK § 1480), mutta sen käyttö ei rajaudu tiedotusvälineisiin vaan on tyy-

pillistä esimerkiksi näytelmäteksteille. Järvinen (tekeillä) nimittää tällaista 

suoran esityksen tyyppiä dramaattiseksi suoraksi esitykseksi. Dramaattisessa 

suorassa esityksessä ei ole johtolausetta, vaan johtoilmaus koostuu tyypilli-

sesti ainoastaan puhujaan viittaavasta nominilausekkeesta sekä kaksoispis-

teestä. Verbittömyys häivyttää puhetilanteen prosessimaisen luonteen: sano-

misen tapa sekä puhujan ja puhutun välinen ajallinen suhde (tai kertojan tul-

kinnat näistä) jäävät hämärän peittoon. Kertojan ääni kuuluu johtoilmauk-

sessa, mutta verrattuna johtoverbin sisältävään suoraan esitykseen dramaat-

tinen suora esitys on referointirakenteena mimeettisempi. (Järvinen: tekeillä.)  

Esimerkin 6.2 johtoilmauksen muodostavassa nominilausekkeessa on ni-

men lisäksi myös muunlaista informaatiota (oletettavasti turvapaikanhakijan 

iän ilmaiseva numeraali sekä paikka ja päivämäärä), mutta myös lisäinfor-

maatiossa on vältetty kerronnallisia elementtejä, eikä referoinnista käy ilmi 

esimerkiksi se, onko lainaus alun perin puhuttua vai kirjoitettua kieltä. Vaikka 

päivämäärän ilmaisemisen voi nähdä konstruoivan ajallisen suhteen puhujan 

ja sanotun välille, olennaista on kuitenkin vaikutelma turvapaikanhakijan ää-

nen ”suodattamattomuudesta”. Järvinen (tekeillä) havainnollistaa dramaatti-

sen suoran esityksen synnyttämää vaikutelmaa vertaamalla kertojan näkökul-

maa kameraan: kertoja näyttäytyy puhetilanteen objektiivisena havainnoijana 
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ja tallentajana, ja referoitava pääsee ääneen ikään kuin ilman välikäsiä, kerto-

janäänen suodattamatta. Esimerkissä 6.2 tekstin esitetään välittävän lukijoille 

juuri sen, mitä turvapaikanhakija haluaa sanoa. 

Suoran esityksen ohella vaikutelmaa turvapaikanhakijan äänen välittö-

myydestä ja autenttisuudesta rakennetaan kokemuksellisen äänen represen-

taatiossa myös kirjeen genrellä. Aineiston kahdessa tekstissä on julkaistu ker-

tojan tekstin lomassa turvapaikanhakijoiden kirjoittamaksi kerrottu kirje 

– kyse on siten muun tekstin sisälle upotetusta genrestä (Bhatia 1997: 191–

192; Solin 2006: 92). Näyttökuvassa 11 näkyy toisen blogitekstin osana jul-

kaistu valokuva kirjeestä, jonka kirjoittajaksi nimetään tekstissä pakkopalau-

tusta pelkäävä perhe.  

 

Näyttökuva 11 Valokuva kirjeestä osana blogitekstiä. (JOUHU9/12042017) 

Kertojan ääni kehystää kirjeen molemmin puolin: kuvakaappauksessa näky-

vissä lihavoiduissa tekstiosuuksissa näkökulma ei ole kirjeen kirjoittaneiden 
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turvapaikanhakijoiden vaan kertojan. Turvapaikanhakijoiden ääni tulee kuu-

luviin kuvassa näkyvän kirjeen muodossa. Valokuva käsinkirjoitetusta kir-

jeestä rakentaa kuvaa kirjeen autenttisuudesta ja luo yhteyden myös sen kir-

joittamistilanteeseen. Kirjeen teksti toistetaan blogin leipätekstissä hienoisin 

muokkauksin: varsinaisia sisällöllisiä muutoksia ei ole tehty, mutta kirjeen 

tekstiä on kauttaaltaan korjailtu vastaamaan suomen yleiskielen normeja, 

mikä on hienovarainen merkki kertojan läsnäolosta tekstissä. Samaan aikaan 

blogitekstissä annetaan kuitenkin tilaa turvapaikanhakijoiden äänelle: kertoja 

ei kommentoi tai arvioi kirjeen sisältöä, ja kuvan jälkeen tuleva kirjeen refe-

rointi toteutetaan ainoastaan sitaattimerkein, ilman johtoilmausta – kyse on 

vapaasta suorasta esityksestä (ISK § 1463; Leech & Short 1981: 322–323). Va-

lokuva kirjeestä luo vaikutelman siitä, ettei turvapaikanhakijoiden ja lukijan 

välissä ole ketään: turvapaikanhakija pääsee ääneen ”suoraan”, ja viesti väli-

tetään tekstissä sellaisenaan. Voi ajatella, että tämäntyyppisiä keinoja hyödyn-

tämällä rakennetaan äänen uudelleen esittämisen (representaatio) sijaan vai-

kutelmaa äänen välittömästä esittämisestä (presentaatio). Valokuva toimii sa-

malla todisteena kirjeen ja sen sisällön aitoudesta (ks. Pienimäki 2012: 104; 

Heikkilä 2006: 65–68). Autenttisuuden vaikutelmaa luovat myös kirjeen gen-

ren konventioihin kuuluvat päiväys ja allekirjoituksiksi tulkittavat merkinnät 

valokuvatun sivun alareunassa sekä kirjeen kieliasu, joka ei ole täysin suomen 

yleiskielen normien mukainen. Esimerkki 6.3 sisältää valokuvatun kirjeen jäl-

jessä julkaistun stilisoidun tekstiversion kokonaisuudessaan:  

 

(6.3) ”Me tulimme Suomeen. Koska haluamme elää rauhassa. Lapsemme ovat paenneet 

kanssamme kauan ja eri maissa. Me kuulimme, että Suomessa on ihmisyys ja arvot koh-

dallaan. Me rakastamme Suomea, suomalaiset kohtelevat meitä hyvin. Miksi me jou-

dumme pois? Miksi emme saa asua täällä? Me olemme paenneet jo 2006 vuodesta. Tu-

limme hakemaan turvapaikkaa ja jouduimme vankilaan. Pääministeri. Voitko vastata tä-

hän?” 

(JOUHU9/12042017) 

 

Esimerkin 6.3 suoran esityksen referaatissa kokemuksellisuutta rakentaa en-

nen kaikkea monikon ensimmäisen persoonan kerronta. Esimerkissä 6.3 me 

viittaa spesifisti tiettyihin yksilöihin (ks. Pälli 2003: 102), tässä tapauksessa 

pakkopalautusuhan alla olevaan perheeseen, jonka nimiin kirje on laitettu. 

Kirjeessä ei siten konstruoida laajempaa turvapaikanhakijoiden ryhmää (vrt. 

kollektiivinen ääni, luku 6.1.2), vaan näkökulma on tämän nimenomaisen per-

heen, joka kertoo omasta tilanteestaan ja kokemuksistaan. Monikon ensim-

mäisen persoonan käyttö sekä me-pronominin ilmipaneminen rakentavat kir-

jeeseen paitsi kokemuksellisuutta myös affektiivisuutta. Ensimmäisen persoo-

nan käytön ohella kokemuksellisuutta rakentavat kokemukselliselle äänelle 

tyypilliset mentaalisten tilojen, havaintojen ja tunteiden kuvaukset (halu-

amme, kuulimme, rakastamme), joita voi myös pitää affektiivisina element-

teinä (Martin & White 2005: 6). Affektiivista sävyä rakentavat myös miksi-ky-

symykset, jotka kyseenalaistavat pakkopalautuksen oikeutuksen.  
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Esimerkissä 6.3 on narratiivisuutta: tekstistä on erotettavissa peräkkäisten 

tapahtumien sarja, jonka alkupäässä on vuosi 2006 ja pakeneminen, jota seu-

raa Suomeen tulo, turvapaikan hakeminen ja säilöön joutuminen. Tekstissä 

konstruoidaan myös syy-seuraussuhteita, joilla selitetään Suomeen tulemisen 

motiiveja: peräkkäisten lauseiden Me tulimme Suomeen ja Koska haluamme 

elää rauhassa välille rakennetaan koska-konjunktiolla kausaalinen suhde 

(ISK § 1128). Temporaalisten ja kausaalisten suhteiden konstruointia voi pitää 

keskeisinä piirteinä kertomuksille (esim. esim. Kalliokoski 2005: 16; De Fina 

& Georgakopoulou 2011: 2–3; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 149–150).84 Nar-

ratiivisesta otteesta huolimatta esimerkin 6.3 teksti on fragmentaarinen, ja pa-

komatkan alun ilmaisevaa vuosilukua lukuun ottamatta tekstin tapahtumia ei 

kiinnitetä konkreettisesti tiettyyn aikaan, paikkaan tai tilanteeseen. Narratii-

visuutta voi kuitenkin pitää kokemuksellisen äänen representaatiolle leimalli-

sena piirteenä. Myös esimerkin 6.4 kirjeen kokemuksellisen äänen represen-

taatiossa hyödynnetään narratiivisia elementtejä. Koska kirje on pitkä (yht. 1 

416 sanetta85), esitän siitä katkelman esimerkissä 6.4. (Olen analysoinut kir-

jeen kertomuksen rakennetta tutkimuksen luvussa 5.1.3.) 

 

(6.4) I am [nimi], a [ikä] old girl from Afganistan. My family - [luettelo perheenjäsenistä] 

- were forcefully deported from Finland to Afghanistan. We are now in [kaupunki], hiding, 

scared, waiting for death and sexual abuse. 

 

We came from Afghanistan to Europe to find a safe place.  – – / The interview process 

went wrong from the very beginning. – – In all of our cases the interviewers did not un-

derstand us, the translation went wrong in many words, and the interpreters were not 

professional. This is why they failed to understand that my family will be killed and that 

they had already killed my [perheenjäsen]. – –  

 

We also gave them new evidence about the murder of my [perheenjäsen] and it was not 

considered. And then we appealed, but it was just automatical no, no one did even check 

our evidence. Just "no". Then we appealed to the high court, and another no, like from a 

machine. – –  

 

After that they take us to Helsinki from [kaupunki]. This was Metsälä, detention centre. 

We were so scared because it was like a jail and we did not make any crime in Finland. 

– –   

 

                                                 
84 Sen sijaan nykyhetken tilanteeseen johtaneista tapahtumista loogisten syy-seuraussuhteiden ku-

vaus puuttuu: ja-konjunktiolla rinnastetaan lauseet tulimme hakemaan turvapaikkaa ja jouduimme 

vankilaan, joista ensimmäisen ei maailmantiedon perusteella olettaisi johtavan toiseen – lauseiden vä-

lille syntyykin temporaalinen, ei kausaalinen suhde (ks. Kalliokoski 1989: 14). Lauseiden välisen sisäl-

löllisen inkoherenssin voi tulkita kutsuvan lukijaa arvioimaan kertomuksen kuvaaman nykytilanteen, 

”vankilaan” eli säilöönottokeskukseen joutumisen oikeutusta. 

85 Tekstinkäsittelyohjelmaan kopioituna teksti kuvineen on reilut kuusi sivua pitkä. 
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This happened in Finland, all of this. The police forced us into the plane, forced us with a 

lot of force and power. We were all scared to death. I thought we will die of the shock. 

 

Now we are here in Afghanistan. I cannot tell the place. We are hiding. We are scared. No 

help, no food, no home, hiding and waiting when they come and kill our men and take us 

girls. I am so scared. Please here my cry. – – 

 

Rukoilen teitä, koko Suomi, auttakaa meitä. Me kuolemme pian. 

 

Rakkaudella, [nimi] 

(HUKE5/23042017) 

 

Edellisen esimerkin tapaan myös esimerkin 6.4 tekstissä kuvattujen tapahtu-

mien välille konstruoidaan kielellisesti temporaalisia ja kausaalisia suhteita, ja 

esimerkki on kokonaisuudessaan määriteltävissä kertomukseksi. Tietyissä 

kertomusteoreettisissa lähestymistavoissa korostetaan kertomuksen koke-

muksellista ulottuvuutta. Esimerkiksi Fludernik (2013: 19, 21–22) määrittelee 

kertomuksen keskeiseksi ominaisuudeksi kokemuksellisuuden: kertomuk-

sessa on aina läsnä inhimillinen kokija, joka kertoessaan evaluoi kokemaansa 

ja antaa sille emotionaalisen merkityksen.86 Kielellisesti kokemuksellisuutta 

rakennetaan esimerkissä 6.4 erityisesti ensipersoonaisella kerronnalla: turva-

paikanhakija kuvaa tunteitaan yksikön 1. persoonassa ja käyttää monikon 1. 

persoonaa kertoessaan perheensä kokemuksista. Kokemuksellisuus on esi-

merkissä 6.4 yhteydessä myös tapaan, jolla turvapaikanhakija evaluoi kerto-

muksen tapahtumia ja turvapaikanhakuprosessiin osallistuneiden instituuti-

oiden ja niiden edustajien toimintaa.  

Esimerkki 6.4 näyttää, miten henkilökohtaisia kokemuksia välitetään ko-

kemuksellisen äänen representaatiossa kertomuksen keinoin. Samalla esi-

merkki antaa vihiä kokemuksellisen äänen tiedontuotannollisesta potentiaa-

lista, joka ei rajoitu koskemaan vain äänessä olevan turvapaikanhakijan omaa 

tilannetta. Esimerkissä 6.4 turvapaikanhakija-kertoja on paitsi kokija, myös 

turvapaikanhaku- ja palautusprosessin todistaja, joka kertomuksellaan välit-

tää tietoa viranomaisten toiminnasta ja turvapaikkajärjestelmän epäkohdista. 

Kokemuskertomuksilla on usein ollut tärkeä tiedontuotantoon kytkeytyvä 

rooli aktivismissa ja yhteiskunnallisissa liikkeissä (Rantanen & Roiha 2020; 

Mäkelä 2020a: 28). Esimerkiksi feministisen liikkeen piirissä naisten henki-

lökohtaisten kokemusten sanoittaminen ja jakaminen on ollut työkalu, jonka 

avulla on tuotettu yhteistä ymmärrystä ja teoriaa aiemmin yksityisen elämän 

piiriin jääneiden kokemusten yhteiskunnallisesta ja rakenteellisesta luon-

teesta (esim. Hanisch 1970).87 Kokemuksellisen äänen voiman voikin ajatella 

                                                 
86 Fludernikin teorian keskiössä ovat arkipäiväiset suulliset kertomukset. 

87 Myös seksuaalista häirintää ja väkivaltaa vastustavan Me Too -liikkeen kampanjoinnissa henkilö-

kohtaiset kokemuskertomukset ovat olleet merkittävässä roolissa (ks. esim. Rantanen & Roiha 2020). 
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piilevän myös tarinoiden moneudessa, joka ohjaa lukemaan turvapaikanhaki-

joiden tilanteita yksittäistapausten sijaan oireena turvapaikkapolitiikan ja -

järjestelmän laajemmista ongelmista.  Tähän yhteiskunnallisesti relevanttiin 

tietoon turvapaikanhakijoilla on pääsy juuri kokemustensa kautta, ja koke-

muksellisen äänen representaatio on tapa välittää tätä tietoa helposti omak-

suttavassa ja empatiaa herättävässä muodossa.  

Kokemuksellisen äänen representaatiossa turvapaikanhakijat kertovat ko-

kemuksistaan ja tunteistaan ensimmäisessä persoonassa tunteisiin vetoavalla 

tavalla. Representaatiossa korostuu yksilöys: äänen lähteenä toimiva turva-

paikanhakija konstruoidaan yksilöksi, jolla on oma historiansa ja sisäinen 

maailmansa. Ulkopuolisen kertojan ääni taka-alaistuu, kun vaikutelma turva-

paikanhakijoiden äänestä tuotetaan kirjeen genreen ja mimeettisten referoin-

nin keinojen avulla. Johtoilmauksessa tai referaatissa tehdyt viittaukset turva-

paikanhakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten nimeen, ikään ja 

kansalaisuuteen, korostavat yksilöllisyyttä ja tarjoavat lukijoille mahdollisuu-

den samaistua turvapaikanhakijoihin. Kokemuksellista ääntä käytetäänkin ai-

neistossa vetoamaan blogin lukijoihin, jotta nämä toimisivat vaikeassa tilan-

teessa olevien turvapaikanhakijoiden tilanteen parantamiseksi. Samanaikai-

sesti kokemuksellisella äänellä voi nähdä myös tiedontuotannollista potenti-

aalia. Kokemuksellisen äänen representaatiota esiintyy erityisesti humanitaa-

risen kehyksen teksteissä, joissa kampanjoidaan yksittäisten turvapaikanha-

kijoiden puolesta. Hyvin toisenlaisessa tehtävässä aineistossa toimii toinen ni-

meämäni turvapaikanhakijoiden äänen representaatio, kollektiivinen ääni, 

jota käsittelen seuraavaksi.  

 KOLLEKTIIVINEN ÄÄNI 

 

Kollektiivista ääntä käytetään muodostamaan ja ilmaisemaan turvapaikanha-

kijoiden yhteisiä turvapaikkapoliittisia tavoitteita ja vaatimuksia; kyse on per-

formatiivisista lausumista, joilla rakennetaan diskursiivisesti poliittista toimi-

juutta. Pääsääntöisesti kollektiivisen äänen representaatioissa käytetään mo-

nikon ensimmäistä tai kolmatta persoonaa. Kokemukselliseen ääneen verrat-

tuna kollektiivisen äänen representaatiot edustavat usein diegeettisempää 

otetta: kertoja hyödyntää erityisesti epäsuoraa esitystä ja puheaktin tiivistel-

miä esittäessään sanotusta oman tulkintansa. Lausuman eksaktia sisältöä tai 

sanomisen tapaa merkityksellisemmäksi nouseekin itse puhetoiminto, jota 

kuvataan pääsääntöisesti kommunikatiivisella tai tahtoa ilmaisevalla verbillä 

(esim. pyytää, vaatia). Tyypillisesti sanotun lähteeksi konstruoidaan turva-

paikanhakijoiden tai turvapaikanhakijoiden edustajien ryhmä, jolloin äänen 

lähteeseen viitataan kollektiivisilla nimityksillä. Ryhmäksi konstruoiminen ei 

kuitenkaan merkitse turvapaikanhakijoiden välisten erojen kieltämistä, sillä 

teksteissä tuodaan esiin (lähinnä kansalaisuuteen liittyviä) eroja. Joissain ta-

pauksissa kollektiivisen äänen lähteeksi nimetään myös yksittäinen turvapai-

kanhakija. Tällöin yksilö osoittaa jollakin kielellisellä keinolla asettautuvansa 
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osaksi laajempaa turvapaikanhakijoiden ryhmää ja puhuvansa osana sitä tai 

sen puolesta (ks. Pälli 2003). Tämä asemoituminen näkyy myös represen-

toidun puheen merkityssisällössä, joka keskittyy turvapaikanhakijan henkilö-

kohtaisten kokemusten sijaan turvapaikkapolitiikan seurauksiin laajemmin. 

Kollektiivisen äänen representaatioita hyödyntävien tekstien sisällöllinen fo-

kus on pääsääntöisesti yksittäisiä tapauksia ja yksilöitä yleisemmällä tasolla. 

Kollektiivinen ääni kytkeytyykin olennaisella tavalla poliittis-hallinnolliseen 

kehykseen, minkä lisäksi representaatiota hyödynnetään myös joissakin jour-

nalistisen kehyksen teksteissä.  

Kollektiivisen äänen representaatiot ovat usein verrattain lyhyitä, virkkeen 

tai parin mittaisia. Joissakin teksteissä kollektiivisen äänen representaatiot 

saavat kuitenkin suuren painoarvon. Yksi tällainen on journalistiseen kehyk-

seen luokittelemani teksti, joka käsittelee Rautatientorin mielenosoitusta ja 

sen vaatimuksia. Esimerkissä 6.5 esitän analysoitavan tekstin kokonaisuudes-

saan. Teksti koostuu suurelta osin erilaisista (toteutuneiden ja toteutumatta 

jääneiden) puhetoimintojen kuvauksista, ja erityisen suuren painoarvon saa-

vat turvapaikanhakijoiden puheenvuorot. 

 

(6.5) TIEDOTE: Rautatientorin mielenosoitus jatkuu - Maahanmuuttovirasto ei vastannut 

turvapaikanhakijoiden vaatimuksiin [otsikko] 

 

Turvapaikanhakijat jatkavat mielenosoitusta, koska Suomen viranomaiset eivät ole vas-

tanneet heidän vaatimuksiinsa. Turvapaikanhakijat keskustelivat tänään Maahan-

muuttoviraston kanssa, mutta eivät saaneet kunnollisia vastauksia kysymyksiin maatieto-

palvelun lähteistä, virheellisistä menettelyistä, pakkopalautuksista Irakiiin ja Afganista-

niin tai turvapaikanhakijoiden häätämisestä vastaanottokeskuksista. 

 

Rautatieasemalla mieltään osoittavat turvapaikanhakijat ovat kuitenkin tyytyväisiä 

siihen, että tapaaminen Maahanmuuttoviraston kanssa järjestettiin ja toivovat tapaami-

sen olevan rakentavan keskustelun alku. Afganistanilaiset ja irakilaiset toivovat viral-

lista kannanottoa mahdollisuudesta hakea turvapaikkaa uudelleen. – –  

 

- Toivomme, että Maahanmuuttovirasto ottaa vakavasti virheet, jotka he ovat itse myön-

täneet, ja huomaavat, että niillä voi olla hengenvaarallisia seurauksia niin irakilaisille 

kuin afganistanilaisillekin, sanoo irakilainen [etunimi sukunimi], yksi mielenosoituksen 

järjestäjistä. 

 

Turvapaikanhakijat pyytävät selkeitä, kansainvälistä oikeutta noudattavia ja turvapai-

kanhakijoiden ihmisoikeuksia kunnioittavia linjauksia niin poliittiselta johdolta kuin vi-

ranomaisiltakin. Myös valtion ja kuntien vastuunjakoon turvapaikanhakijoiden toimeen-

tuloa ja asumista koskevissa kysymyksissä toivotaan selvyyttä. 

  

Turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa vetoavat kansanedustajiin, että eduskunta pa-

lauttaisi Suomen lainsäädännöstä vuonna 2015 poistetun tilapäisen oleskeluluvan, niin 

sanotun B-luvan. – – 
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(JOUKE3/27022017) 

 

Esimerkistä 6.5 olen lihavoinut turvapaikanhakijoiden kollektiivisen äänen 

representaatioissa käytetyt verbit, jotka ovat luonteeltaan kommunikatiivisia 

tai tahtoa ilmaisevia. Lisäksi mielentilaa kuvaavan kopulalauseen turvapai-

kanhakijat ovat tyytyväisiä voi tulkita epäsuoran esityksen johtoilmaukseksi. 

Esimerkissä puhujiksi konstruoidaan pääsääntöisesti turvapaikanhakijat, joi-

hin viitataan erilaisilla kollektiivisilla nimityksillä.88 Yksinomaan turvapai-

kanhakijoiden kollektiivin nimeäminen äänen lähteeksi ei kuitenkaan erottele 

kollektiivista ääntä kokemuksellisesta, vaan olennaista on myös kuvattu puhe-

toiminto ja puheen propositionaalinen sisältö. Olennaista kollektiivisen äänen 

representaatioissa on, että niissä konstruoidaan turvapaikanhakijat ryhmäksi, 

jonka yhteisyys perustuu jaetuille näkemyksille ja niiden julki lausumiselle 

(ks. Pälli 2003: 101–102). Sisällöllisesti turvapaikanhakijoiden puheenvuorot 

keskittyvät vaatimaan muutoksia turvapaikkapolitiikkaan ja sen toimeenpa-

noon – itse äänessä olevien turvapaikanhakijoiden henkilökohtaista tilannetta 

tai taustoja teksti ei käsittele. 

Analysoin esimerkin 6.5 seuraavaksi osissa. Esimerkeistä 6.6a–6.6d on li-

havoitu turvapaikanhakijoiden puhetoimintoja kuvaavat verbit ja substantiivit 

sekä kursivoitu turvapaikanhakijat äänen lähteeksi konstruoivat substantiivi-

lausekkeet. Hakasulkeisiin on merkitty referointiin tai muuhun puheen repre-

sentointiin käytetyt keinot. 

 

(6.6a) TIEDOTE: Rautatientorin mielenosoitus jatkuu - Maahanmuuttovirasto ei vastan-

nut turvapaikanhakijoiden vaatimuksiin [otsikko] 

 

Turvapaikanhakijat jatkavat mielenosoitusta, koska Suomen viranomaiset eivät ole vas-

tanneet heidän vaatimuksiinsa [hyperlinkki]. Turvapaikanhakijat keskustelivat tä-

nään Maahanmuuttoviraston kanssa [ puheaktin tiivistelmä], mutta eivät saaneet kun-

nollisia vastauksia kysymyksiin maatietopalvelun lähteistä, virheellisistä menettelyistä, 

pakkopalautuksista Irakiiin ja Afganistaniin tai turvapaikanhakijoiden häätämisestä vas-

taanottokeskuksista. 

(JOUKE3/27022017) 

 

Esimerkin 6.6a ensimmäisessä varsinaisessa kappaleessa osallistujiksi nime-

tään turvapaikanhakijat, Suomen viranomaiset ja Maahanmuuttovirasto. 

Katkelma keskittyy enimmäkseen kuvaamaan puhetta – ja toisaalta sen puu-

tetta. Merkitykselliseksi tekstissä nouseekin ennen kaikkea se, mitä ei ole sa-

nottu: viranomaiset eivät ole vastanneet vaatimuksiin ja turvapaikanhakijat 

eivät saaneet vastauksia kysymyksiin. Referointi voikin olla tavalla tai toisella 

                                                 
88 Kerran äänen lähteeksi nimetään esimerkissä 6.5 myös yksilöity turvapaikanhakija, johon viita-

taan kansalaisuuden ja nimen ilmaisevalla substantiivilausekkeella (irakilainen [etunimi sukunimi], 

yksi mielenosoituksen järjestäjistä). Perustelen jäljempänä (esimerkki 6.6c), miksi tulkitsen myös tä-

män puheen representaation edustavan kollektiivista ääntä. 
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spekulatiivista: sanotun lisäksi on mahdollista referoida myös sellaista, mitä 

ei ole sanottu tai mitä olisi voitu sanoa (ISK § 1457). Esimerkissä 6.6a kertoja 

on kollektiivisen äänen representaatioille tyypilliseen tapaan vahvasti läsnä 

tekstissä esittäessään ainoastaan tiivistelmät alkuperäisestä puhetilanteesta 

(ks. Leech & Short 1981: 323–324): pimentoon jäävät esimerkiksi keskustelun 

kulku sekä sanotun tarkka merkityssisältö ja muoto. Turvapaikanhakijoiden 

ääni suodattuu vahvasti kertojan äänen läpi: tekstissä ainoastaan todetaan 

keskustelun tapahtuneen. Tekstissä myös viitataan turvapaikanhakijoiden ky-

symyksiin ja vaatimuksiin.89 Molempiin substantiiveihin sisältyy kommuni-

kaation merkitys.  

Yksi kollektiivisen äänen rakentamisessa käytetty kielen keino on katego-

risoida puhuja ihmisryhmäksi. Esimerkissä 6.6a puhujaksi nimetään turva-

paikanhakijat, jolloin heistä puhutaan kolmannen persoonan monikossa, yk-

silöimättä ja kertojasta ulkopuolisena ryhmänä, ”heinä”. Kollektiivisen äänen 

tuottamisessa keskeinen on nimenomaan turvapaikanhakijoiden kategoria, 

johon viitataan representaatiossa eksplisiittisesti. Tapa kuvata turvapaikanha-

kijoiden puhetta rakentaa turvapaikanhakijoista kuvaa agentiivisina toimi-

joina: he esittävät vaatimuksia ja kysymyksiä ja keskustelivat Maahanmuutto-

viraston kanssa (vrt. Maahanmuuttovirasto keskusteli turvapaikanhakijoiden 

kanssa tai Maahanmuuttovirasto ja turvapaikanhakijat keskustelivat). Genee-

riseltä kuulostavasta viittauksesta huolimatta puhe ei tekstiyhteyden perus-

teella ole turvapaikanhakijoista yleensä vaan nimenomaan Rautatientorilla 

mieltään osoittavista hakijoista, mikä eksplikoidaan tekstin jatkuessa: 

 

(6.6b) Rautatieasemalla mieltään osoittavat turvapaikanhakijat ovat kuitenkin tyyty-

väisiä siihen, että tapaaminen Maahanmuuttoviraston kanssa järjestettiin [ epäsuora 

esitys] ja toivovat tapaamisen olevan rakentavan keskustelun alku. [ referatiivira-

kenne] Afganistanilaiset ja irakilaiset toivovat virallista kannanottoa mahdollisuudesta 

hakea turvapaikkaa uudelleen. [ puheaktin tiivistelmä] – –  

(JOUKE3/27022017) 

 

VA-partisiippi [Rautatieasemalla] mieltään osoittavat rajaa turvapaikanha-

kijat-substantiivilausekkeen tarkoitteen alaa: kaikkien (Suomessa olevien) 

turvapaikanhakijoiden joukosta rajataan pienempi ryhmä, Rautatieaseman 

mielenosoittajat. Seuraavassa virkkeessä mitä ilmeisimmin samasta ryhmästä 

puhutaan kansallisuuteen ja/tai kansalaisuuteen viittaavilla nimityksillä afga-

nistanilaiset ja irakilaiset. Vaikka esimerkeissä viitataan rajatumpaan turva-

paikanhakijoiden ryhmään, huomionarvoista on, että turvapaikanhakijoista ei 

puhuta esimerkeissä yksilöinä vaan kollektiivina. Samalla kuitenkin tuodaan 

esiin myös ryhmän jäsenten välisiä eroja: osa on afganistanilaisia, osa irakilai-

sia.  

                                                 
89 Leipäteksissä esiintyvään sanaan on upotettu blogitekstiin johtava hyperlinkki, joka toimii kut-

suna tutustua vaatimuksiin tarkemmin. Hyperlinkki on yksi moniäänistävä resurssi, joka aktivoi teks-

tissä toisen kontekstin (ks. Kalliokoski 2005: 9–10; hyperlinkkien funktioista ks. Vitikka 2018). 
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Esimerkin 6.6b tekstissä turvapaikanhakijoiden luonnehditaan predikatii-

villa olevan tyytyväisiä. Tekstiä on mahdollista tulkita niin, että kopulalause 

muodostaa epäsuoraa esitystä edeltävän johtoilmauksen, sillä tieto turvapai-

kanhakijoiden tyytyväisyydestä on oletetusti välittynyt kielellisesti. Tätä ei 

kuitenkaan tekstissä eksplikoida (vrt. turvapaikanhakijat sanovat olevansa 

tyytyväisiä). Myöskään toivoa-verbin kommunikatiivisuus ei ole yksiselit-

teistä. Toivoa on mentaalinen verbi, joka ilmaisee episteemistä tajunnantilaa 

ja asennoitumista, haluamista (ISK § 1561, § 1579). Esimerkissä 6.6b verbin 

avulla mieltään osoittaville turvapaikanhakijoille konstruoidaan ikään kuin 

yhteinen mieli ja tavoitteet. Toivominen on esimerkissä paitsi mielen sisäistä 

myös kommunikatiivista toimintaa: toivominen on mentaalisen maailman il-

miö, mutta vasta toiveen eksplikoiminen saattaa sen puhujan ulkopuolisen 

maailman tietoon. Esimerkissä ei kuvata vain mielen sisäisiä liikkeitä vaan sa-

noitetaan ja tuodaan julki se, mitä turvapaikanhakijat tahtovat. Näin turvapai-

kanhakijoille rakentuu esimerkissä myös yhteinen ääni.  

Esimerkki 6.6c on peräisin samasta tekstistä kuin esimerkit 6.6a ja 6.6b. 

Välistä on poistettu tekstikatkelma. Esimerkki 6.6c edustaa suoraa esitystä. 

Toisin kuin aiemmin tekstissä, puheen lähteeksi ei nimetä turvapaikanhaki-

joiden kollektiivia vaan tietty nimetty yksilö: 

 

(6.6c) – Toivomme, että Maahanmuuttovirasto ottaa vakavasti virheet, jotka he ovat 

itse myöntäneet, ja huomaavat, että niillä voi olla hengenvaarallisia seurauksia niin iraki-

laisille kuin afganistanilaisillekin, sanoo irakilainen [etunimi sukunimi], yksi mielen-

osoituksen järjestäjistä. [ suora esitys] 

(JOUKE3/27022017) 

 

Esimerkin 6.6c aloittava repliikkiviiva on konventionaalistunut suoran esityk-

sen merkiksi: referaatin esitetään vastaavan täsmällisesti alkuperäistä puheti-

lannetta (ISK § 1460). Puhujaksi nimetään substantiivilausekkeella irakilai-

nen [etunimi sukunimi], jonka kerrotaan olevan yksi mielenosoituksen järjes-

täjistä. Vaikka esimerkissä ei eksplikoida puhujan olevan turvapaikanhakija, 

asiayhteys ja laajempi mielenosoituksen konteksti ohjaavat tulkintaa tähän 

suuntaan. Merkillepantavaa on puhujalle rakentuva rooli: turvapaikanhakijan 

sijaan hänet esitellään mielenosoituksen järjestäjänä, mikä asemoi puhujan 

ennen kaikkea aktivistin positioon.  

Puhuja identifioidaan myös irakilaiseksi, mutta referaattiosassa hän puhuu 

sekä irakilaisille että afganistanilaisille koituvista seurauksista. Puhujan mah-

dollista omaa kokemusta turvapaikan hakemisesta ei käsitellä: näkökulma on 

turvapaikkapolitiikan makrotasolla, mikä erottaa puheenvuoron kokemuksel-

lisen äänen representaatioista (luku 6.1.1). Kollektiivisen äänen lähde ei näin 

välttämättä ole ihmisryhmä, vaan puhujaksi voidaan konstruoida myös yksit-

täinen henkilö. Tällöin yksilö käyttää ääntään laajemman ihmisjoukon ni-

missä tai osana sitä, kuten edellä esimerkissä 6.6c. Näin yksittäisen turvapai-

kanhakijan ääneen lausuman viestin taustalle voi hahmottaa laajemman tur-
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vapaikanhakijoiden tai mielenosoituksen osallistujien joukon, goffmanilaisit-

tain toimeksiantajan, jonka arvoja ja näkemyksiä yksilö puheenvuorossaan il-

mentää (Goffman 1981: 144–145). 

Kuten edellä tekstissä (esimerkki 6.6b), myös esimerkissä 6.6c käytetään 

toivoa-verbiä, nyt tosin referaattiosassa. Johtoverbiksi on valittu sanoa, mikä 

ilmentää kertojan neutraalia asennoitumista sanottuun. Turvapaikanhakija 

puhuu ensimmäisen persoonan monikossa, jonka voi hahmottaa mieltä osoit-

tavien turvapaikanhakijoiden tai laajemman verkoston ryhmäksi. Tässä ryh-

män yhtenäisyys rakentuu yhteisten näkemysten ja toiminnan varaan (ks. 

Pälli 2003: 101–102). Tekstin jatkuessa esimerkissä 6.6d puhujaksi nimetään 

jälleen turvapaikanhakijoiden kollektiivi: 

 

(6.6d) Turvapaikanhakijat pyytävät selkeitä, kansainvälistä oikeutta noudattavia ja tur-

vapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia kunnioittavia linjauksia niin poliittiselta johdolta 

kuin viranomaisiltakin. [ puheaktin tiivistelmä] Myös valtion ja kuntien vastuunjakoon 

turvapaikanhakijoiden toimeentuloa ja asumista koskevissa kysymyksissä toivotaan sel-

vyyttä. [ puheaktin tiivistelmä] 

 

Turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa vetoavat kansanedustajiin, että eduskunta pa-

lauttaisi Suomen lainsäädännöstä vuonna 2015 poistetun tilapäisen oleskeluluvan, niin 

sanotun B-luvan. [ epäsuora esitys] – – 

(JOUKE3/27022017) 

 

Esimerkissä 6.6d ilmaistaan turvapaikanhakijoiden tahtoa, josta kertoja esit-

tää oman tulkintansa puheaktin tiivistelmän muodossa. Olennaista kuitenkin 

on, että puhetoiminnon lähteeksi nimetään turvapaikanhakijat, joka toimii 

myös ensimmäisen lauseen subjektina. Myös toisen virkkeen passiivimuotoi-

sen lauseen tekijä hahmottuu tekstiyhteydessään turvapaikanhakijoiksi: kun 

toimijaa ei ole ilmipantu, pääteltävissä on, että passiivilauseen toimija on 

sama kuin edellisessä virkkeessä. Tekstin jatkuessa äänessä ovat turvapaikan-

hakijoiden lisäksi myös heidän tukijansa, joiden puhetta referoidaan epäsuo-

ralla esityksellä. Sen sijaan, että tekstissä esitettäisiin vaatimuksia yksin-

omaan Oikeus elää -verkoston nimissä, tekstissä tehdään ero turvapaikanha-

kijoiden ja muiden aktivistien välille. Tekstin sisäisessä hierarkiassa suurim-

man painoarvon saa turvapaikanhakijoiden ääni, jota jäljitellään ja esitetään 

suoran ja epäsuoran esityksen keinoin sekä esittämällä tiivistelmiä puhetoi-

minnoista. Tekstissä kommunikaatiota kuvataan erityisesti verbeillä, joihin si-

sältyy tahtomisen merkitys (toivoa, pyytää, vedota). Näin turvapaikanhaki-

joille konstruoidaan yhteneväinen tahto ja pyydetään tai vaaditaan toteutta-

maan se. Toisin kuin kokemuksellisen äänen kohdalla, vaatimukset ja pyynnöt 

osoitetaan lukijoiden sijaan usein erikseen nimetylle turvapaikkapolitiikasta 

säätäville ja/tai toimeenpaneville tahoille, kuten poliitikoille, Maahanmuutto-

virastolle ja muille viranomaistahoille: esimerkeissä 6.6a–6.6d puheenvuorot 

kohdennetaan esimerkiksi Suomen viranomaisille, poliittiselle johdolle ja 

kansanedustajille.  
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Journalistisen kehyksen teksteissä esiintyvissä kollektiivisen äänen repre-

sentaatioissa näkökulma on usein kertojan, joka kuvaa ikään kuin ulkopuo-

lelta turvapaikanhakijoiden tekemää vaikuttamistyötä, kuten esimerkeissä 

6.6a–6.6d. Kollektiivisen äänen representaatiota hyödynnetään myös poliit-

tis-hallinnollisen kehyksen teksteissä, joissa kollektiivisen äänen lähde ei pää-

sääntöisesti hahmotu kertojasta erilliseksi lähteeksi.90 Myös kollektiivisen ää-

nen saama painoarvo vaihtelee kehyksittäin. Representaatiota hyödynnetään 

ainoastaan kuudessa journalistisen kehyksen tekstissä, eikä sitä voi pitää ke-

hyksen tekstien välttämättömänä osana. Poliittis-hallinnollisessa kehyksessä 

kollektiivinen ääni sen sijaan on keskeinen osa tekstejä: kollektiivisen äänen 

representaatiot muodostavat teksteissä vetoomuksen funktionaalisen jakson, 

jolla performatiivisesti toteutetaan vetoamisen, vaatimisen tai pyytämisen pu-

heakti (ks. luku 5.4.3). Esimerkki 6.7 on peräisin poliittis-hallinnolliseen ke-

hykseen luokittelemastani lausuntotekstistä: 

 

(6.7) Irakin turvallisuustilanne 12.1.2017 [otsikko] 

 

Johdanto [väliotsikko] 

  

Aseellinen konflikti äärijärjestö ISISin sekä kurdien, Irakin armeijan ja hallitusta tukevien 

militioiden välillä on leimannut Irakin ihmisoikeustilannetta vuodesta 2014 alkaen. Alle-

kirjoittaneet lausunnon antajat pyytävät, että Suomen Maahanmuuttovirasto 

tosiasiallisesti ottaa turvapaikkapäätöksiä antaessaan huomioon Irakin to-

dellisen turvallisuustilanteen, jota koskevia tietoja tässä lausunnossa anne-

taan. – – 

 

Lausunto laadittu yhdessä: 

Lakiasiaintoimisto ”Lex Gaudius” ja Irakin turvapaikanhakijoiden edustajat 

(POHA5/27022017) 

 

Muista poliittis-hallinnollisen kehyksen esimerkeistä poiketen esimerkissä 6.7 

kerronta on monikon kolmannessa persoonassa ensimmäisen sijaan. Vaikka 

lausuma ei ole Austinin (1962) määrittelemässä tarkoituksessa eksplisiittinen 

performatiivi, siinä – samoin kuin muissa poliittis-hallinnollisen kehyksen ve-

toomus-jaksoissa – korostuu kielen performatiivisuus, lausuma tekona. Riip-

pumatta siitä, käytetäänkö kollektiivisen äänen tuottamisessa monikon en-

simmäistä vai kolmatta persoonaa, ilmausten funktiot ovat yhteneväiset: mo-

lemmissa tapauksissa sanoitetaan turvapaikanhakijoiden yhteistä agendaa ja 

esitetään muutosvaatimuksia turvapaikkajärjestelmään.  

                                                 
90 Toisaalta poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstien kohdalla voi kyseenalaistaa koko kertojan kä-

sitteen mielekkyyden: tekstit eivät ole samassa mielessä kertovia kuin journalistisen kehyksen tekstit tai 

osa humanitaarisen kehyksen teksteistä.   
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Olen lihavoinut esimerkistä 6.7 kollektiivisen äänen representaatioksi tul-

kitsemani osuuden, jossa tahtoa ilmaisevan verbin (pyytävät) avulla ilmais-

taan turvapaikkajärjestelmää koskeva muutosehdotus. Lähteeksi nimetään al-

lekirjoittaneet lausunnon antajat, joiden tekstin lopussa identifioidaan olevan 

lakiasiantoimisto sekä Irakin turvapaikanhakijoiden edustajat. Siitä, keitä 

nämä Irakin turvapaikanhakijoiden edustajat ovat, ei tekstissä tarjota tarkem-

paa tietoa: henkilöiden ominaisuudet, identiteetit ja kokemukset jäävät pi-

mentoon, ja fokus on otsikon mukaisesti Irakin turvallisuustilanteen kuvaa-

misessa. Vaikka itse kollektiivisen äänen representaatio on lyhyt, vain virk-

keen mittainen, sen allekirjoitusmaisen luonteen myötä koko teksti on tulkit-

tavissa turvapaikanhakijoiden tahdon ilmaukseksi. Turvapaikanhakijat – tai 

vielä tarkemmin turvapaikanhakijoiden edustajat – hahmottuvat näin tekstin 

toimeksiantajaksi (Goffman 1981: 144–145), joka ei välttämättä ole itse kirjoit-

tanut tekstiä tai muotoillut sen sisältöä, mutta jonka näkemyksiä teksteissä il-

maistaan. Esimerkissä 6.7 puhutaan eksplisiittisesti allekirjoittaneista, mutta 

turvapaikanhakijoiden ja/tai näiden edustajien voi katsoa kirjoittuvan tekstin 

toimeksiantajiksi myös muissa poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä, ku-

ten esimerkissä 6.8:   

 

(6.8) Afghanistan – mielenosoittajien yksityiskohtaiset vaatimukset [otsikko] 

 

Niiden yleisten vaatimusten lisäksi, jotka laadittiin yhdessä irakilaisen yhteisön kanssa, 

vaadimme afgaanien edustajina Suomen maahanmuuttovirastoa kiinnittä-

mään huomiota seuraavaan: 

 

1. Vaadimme, että Suomi tunnustaa, että Afganistan ei ole turvallinen maa 

pakolaisille palata. 

 

Afganistanin turvallisuustilanne ei ole paranemassa. Se on itse asiassa pahenemassa, kun 

terroristijärjestöt, kuten Taliban, Haqqani-verkosto ja ISIS ovat voimistumassa.  

 

Terroristijärjestöt ovat saaneet Afganistanin hallituksen polvilleen. Siksi Afganistanin val-

tio on anellut Talibaneilta rauhansopimusta, mutta tämä ei ole onnistunut. Yksi pahene-

van tilanteen merkki on, että helmikuussa ylin USA:n liittouman sotilaallisia operaatioita 

Afganistanissa valvova kenraali pyysi muutaman tuhannen hengen kansainvälisiä lisä-

joukkoja taistelemaan Talibanin kapinaa vastaan. – – 

(POHA7/23032017) 

 

Esimerkissä 6.8 jo otsikko ohjaa tulkitsemaan tekstiä turvapaikanhakijoiden 

ja muiden mielenosoittajien tahdonilmauksena. Varsinaisiksi kollektiivisen 

äänen representaatioiksi voi tulkita esimerkistä lihavoidut osuudet, joissa yh-

teinen näkemys eksplikoidaan monikon ensimmäisessä persoonassa vaatia-

verbillä. Muutoin vaikutelmaa turvapaikanhakijoiden äänen kuulumisesta ei 

synny: kerronta on kolmaspersoonaista, ja näkökulma Afganistanin tapahtu-

miin on korostetun etäinen. Kun tekstin alussa kuitenkin esitetään vaatimus 
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kiinnittää huomiota tekstissä jäljempänä esiteltyyn informaation nimen-

omaan afgaanien edustajina, tämä kollektiivi hahmottuu koko tekstin toi-

meksiantajiksi. 

Esimerkissä 6.8 näkyy jälleen kollektiivisen äänen edustuksellinen ulottu-

vuus: vaatimukset lausutaan afgaanien edustajina. Tästäkään tekstistä ei käy 

ilmi, keistä yksilöistä kollektiivina puhuva ryhmä koostuu, eikä ryhmän jäsen-

ten ominaisuuksista, identiteeteistä tai henkilöhistorioista ole saatavilla infor-

maatiota. Sen sijaan fokus on yhteisessä tahdonmuodostuksessa, ja ryhmää 

määrittää ensisijaisesti se, jakaako nämä kollektiivisella äänellä lausutut nä-

kemykset. Tässä suhteessa huomionarvoista on, että esimerkiksi afgaanien 

edustajat (esimerkki 6.8) ja Irakin turvapaikanhakijoiden edustajat (esi-

merkki 6.7) eivät kategorioina yksiselitteisesti rajaudu ainoastaan afganistani-

laisiin ja irakilaisiin turvapaikanhakijoihin, vaan ryhmä voi pitää sisällään 

myös muita samalla asialla olevia – myös turvapaikanhakijoiden suomalaisia 

tukijoita. Tällaisen kategorisaation voi nähdä häivyttävän esimerkiksi kansal-

lisuuteen, henkilöhistoriaan ja oikeudelliseen statukseen liittyviä yksilöllisiä 

eroja.  

Se, että turvapaikanhakijat representoidaan ryhmäksi käyttämällä kollek-

tiivisia nimityksiä, ei ole tälle aineistolle ainutlaatuista. Aiempi tutkimus ker-

too, että esimerkiksi sanomalehdissä siirtolaisia ja pakolaisia käsitellään usein 

ryhminä. Tämä on herättänyt kritiikkiä: laajoihin ihmisryhmiin viittaavien ni-

mitysten on nähty niputtavan kaikki maahanmuuttajat samaan ryhmään ja si-

ten häivyttävän heidän välisiään yksilöllisiä eroja, mikä puolestaan on omiaan 

lietsomaan kielteisiä mielikuvia ja asenteita siirtolaistaustaisia kohtaan (esim. 

KhosraviNik 2010). Myös kollektiivisen äänen representoinnissa turvapaikan-

hakijoista puhutaan monikossa, mutta vaikutelma ei kuitenkaan ole dehuma-

nisoiva. Turvapaikanhakijat eivät näyttäydy yhtenäisenä, kasvottomana mas-

sana eikä heitä verrata esimerkiksi hallitsemattomiin luonnonvoimiin (ks. 

esim. Reisigl & Wodak 2001: 26).  

Keskeinen ero tällaiseen potentiaalisesti dehumanisoivia sävyjä saavaan 

ryhmäkategorisointiin liittyy olennaisella tavalla nimenomaan ääneen: toisin 

kuin esimerkiksi tulvalla tai virralla, aineiston turvapaikanhakijoilla on ääni, 

ja turvapaikanhakijat representoidaan aktiiviseksi osapuoleksi, joka toteuttaa 

toimijuuttaan ennen kaikkea käyttämällä ääntään. Ryhmäkategorisaatiolla ei 

aineistossa luoda kuvaa siitä, että turvapaikanhakijat ovat samanlaisia vaan 

että eroistaan huolimatta heillä on yhteneväisiä intressejä. Kollektiivinimitys-

ten käyttö korostaa, että tarve toimia ja järjestäytyä tavoitteiden ajamiseksi 

juontuu nimenomaan turvapaikanhakijoiden statuksesta, joka asettaa heidät 

eri asemaan verrattuna valtaväestöön. Kollektiivisen äänen representaatioissa 

turvapaikanhakijoilla viitataan ensisijaisesti mieltä osoittaviin aktivisteihin, 

jotka ovat järjestäytyneet yhteen ajaakseen kollektiivina parannuksia turva-

paikanhakijoiden asemaan. Tässä käytössä kategoria turvapaikanhakijat ver-

tautuu pikemminkin intressiryhmiin ja poliittisiin puolueisiin ja ryhmittymiin 

kuin esimerkiksi muihin maahanmuuttajaryhmiin. Mitenkään väistämättä 
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kollektiivinen ääni ei rajaudu vain turvapaikkaa hakeneisiin ihmisiin: kun kol-

lektiivisen äänen lähteeksi konstruoidaan jokin turvapaikanhakijoita edustava 

tai tukeva taho, äänen taustalle voi hahmottaa laajemman ryhmittymän, jonka 

yhteisyys perustuu jaetuille poliittisille tavoitteille. 

 YHTEENVETO TURVAPAIKANHAKIJOIDEN ÄÄNESTÄ 

 

Edeltävissä alaluvuissa 6.1.1 ja 6.1.2 olen analysoinut turvapaikanhakijoiden 

äänen representoimista aineistossa ja erottanut toisistaan kokemuksellisen 

sekä kollektiivisen äänen. Tässä alaluvussa kokoan analyysin tuloksia sekä tar-

kastelen ja vertailen, mitä turvapaikanhakijoiden kokemuksellisen ja kollek-

tiivisuuden äänen representaatioilla tehdään: mihin tarkoitukseen niitä käy-

tetään ja millaisia seurauksia käytöllä on? Yhteenvetona voi todeta, että koke-

muksellisen ja kollektiivisen äänen representaatioiden käyttöfunktiot ja -kon-

tekstit eroavat toisistaan. Kokemuksellisen äänen representaatiossa yksilöity 

turvapaikanhakija kertoo henkilökohtaisista kokemuksistaan ja/tai vetoaa 

avun saamiseksi siinä missä kollektiivisen äänen representaatiossa äänen läh-

teeksi konstruoidaan turvapaikanhakijoiden joukko tai näiden edustaja, joka 

esittää kollektiivisia järjestelmätason vaatimuksia.  

Kokemuksellisen ja kollektiivisen äänen keskeisiä eroja voi havainnollistaa 

metaforien avulla. Fysiologisena ilmiönä ääntä on usein verrattu sormenjäl-

keen (Rantanen & Roiha 2020: 171). Oma ääni sekä sillä kerrotut näkökulmat 

ja tarinat yksilöivät ja ovat ihmiselle itselleen henkilökohtaisia ja ainutkertai-

sia. Metafora sormenjäljestä soveltuu kuvaamaan myös tämän aineiston rep-

resentaatioita turvapaikanhakijoiden kokemuksellisesta äänestä. Kokemuk-

sellinen ääni kytkeytyy kulloinkin äänessä olevan turvapaikanhakijan henki-

lökohtaisiin kokemuksiin, tunteisiin ja identiteettiin ja on siten aina ainutker-

tainen ja tietylle yksilölle kuuluva. Sormenjäljen tapaan kokemuksellisen ää-

nen voi ajatella toimivan ikään kuin tunnistetietona: kellään muulla ei ole 

juuri tällaista historiaa ja kokemuksia, joita kokemuksellisella äänellä kulloin-

kin välitetään. Kollektiivista ääntä voi puolestaan verrata megafoniin tai ää-

nenvahvistimeen, joka ei poimi tai erottele yksittäisiä ääniä vaan vahvistaa ja 

levittää laajemmalle yksittäisten äänten yhdessä muodostaman sanoman. Täl-

löin kysymys yksittäisten äänten lähteistä tai henkilöiden taustoista ja identi-

teeteistä on epäolennainen; kollektiivisen äänen voi päinvastoin nähdä saavan 

voimansa juuri siitä, että se häivyttää yksilöt ja nostaa etualalle yksilörajat ylit-

tävät tavoitteet ja vaatimukset. Taulukkoon 2 on koottu keskeisiä tuloksia tur-

vapaikanhakijoiden äänen representaatioiden analyysista. 
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Taulukko 2.  Keskeisiä tuloksia turvapaikanhakijoiden äänen analyysista. 

 
puhuja puheen esitystapa äänen funktio 

Kokemuksellinen 

ääni 

yksilöity turvapaikanha-

kija tai suljettu me-

ryhmä 

mimeettinen: 

suora esitys 

yksilöyden koros-

taminen 

Kollektiivinen ääni 

turvapaikanhakijoiden 

kollektiivi tai kollektiivin 

edustaja 

diegeettinen: pu-

heaktin tiivistelmä 

poliittinen järjes-

täytyminen 

 

Huomionarvoista on, että kokemuksellinen ja kollektiivinen ääni eivät 

yleensä esiinny yhdessä, saman tekstin sisällä – representaatiot tuntuvat 

ikään kuin hylkivän toisiaan. Eriytymistä selittävät äänten eri funktiot. Koke-

muksellinen ääni asettaa keskiöön tietyn yksilöidyn turvapaikanhakijan näkö-

kulman, ja representaatiossa käytetään usein tunteisiin vetoavia elementtejä. 

Kollektiivisella äänellä tuodaan julki turvapaikanhakijoiden yhteistä agendaa 

ja rakennetaan poliittista toimijuutta. Toisin kuin kokemuksellinen ääni, kol-

lektiivinen ääni ei siten suuntaudu niinkään blogin lukijoihin vaan päättäjiin 

ja ylipäätään politiikan sfääriin.  

Kun representaatioita lähestytään luvussa 5 käsiteltyjen kehysten näkökul-

masta, voi todeta, että kokemuksellinen ääni kuuluu erityisesti humanitaari-

sen kehyksen keinovalikoimaan siinä missä kollektiivinen ääni on puolestaan 

keskeinen väline poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä. Journalistisessa 

kehyksessä hyödynnetään sekä kokemuksellisen että kollektiivisen äänen rep-

resentaatioita. Eri äänten representaatioiden eriytymistä kehyksittäin selittä-

vät kehyksiä säätelevät normit. Poliittis-hallinnollisessa kehyksessä tekstit 

kytkeytyvät instituutioihin, joiden toiminta perustuu lakiin, ei yksittäisiin ta-

pauksiin tai yksittäisten henkilöiden tarinoihin. Tätä taustaa vasten näyttäytyy 

odotuksenmukaisena, ettei poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä esiinny 

lainkaan kokemuksellisen äänen representaatiota. Kokemuksellisen äänen 

representaatiota ja erityisesti kokemuksellisia kertomuksia taas käytetään sil-

loin, kun vedotaan kansalaisiin, ei instituutioihin. Kokemuksellista ääntä hyö-

dynnetäänkin erityisesti humanitaarisessa kehyksessä, jonka tekstit suuntau-

tuvat muutoinkin blogin lukijakuntaan. Journalistisessa kehyksessä äänten 

säätelyyn liittyvä keskeinen normi näkyy siinä, että turvapaikanhakijoiden ko-

kemuksellisen ja kollektiivisen äänen representaatiot sijoittuvat referointijak-

soihin – sen sijaan tekstien kertojaksi ei hahmotu turvapaikanhakija. 
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Eriytyneistä tehtävistä ja käyttökonteksteista huolimatta jako kokemuksel-

liseen ja kollektiiviseen ääneen ei aineistossa aina ole yksiselitteinen.91 Esi-

merkin 6.9 äänen representaatiossa käytetyt keinot ja tekstiyhteys tuntuvat 

osoittavan eri suuntiin: 

 

(6.9) PERUSSUOMALAISTEN EHDOKKAAT HYVÄKSYVÄT PALAUTUKSEN VAIN JOS 

TURVAPAIKANHAKIJA ON TEHNYT RIKOKSEN SUOMESSA [väliotsikko] 

 

Afganistanilainen [etunimi sukunimi] kiersi kaikilla vaaliteltoilla tutustuen puolueiden ta-

voitteisiin ja kysyen näiden kantaa pakkopalautuksiin.  

 

“Entä jos kuolen, kun Suomi palauttaa minut Afganistaniin?” [VSE, kursiivi 

alkuperäinen] 

 

Vihreiden, Vasemmiston, RKP:n, Kristillisten ja Piraattipuolueen ehdokkaat vastustivat 

pakkopalautuksia ja Kokoomuksen ja SDP:n edustajat vastustivat siinä tapauksessa, että 

ihmisen terveys tai henki ovat vaarassa. 

(JOUKE8/29032017) 

 

Esimerkin 6.9 referaatissa puhujaksi hahmottuu turvapaikanhakija – kyse on 

siis turvapaikanhakijan äänen representaatiosta, vaikkakin lyhyestä sellai-

sesta. Typografialtaan esimerkin 6.9 referaatti on kohosteinen. Blogista otettu 

kuvakaappaus näyttää, että kursivoitu referaatti esiintyy omana kappalee-

naan, joka on muusta tekstistä poiketen keskitetty:  

 

Näyttökuva 12 Referaatin asettelu. (JOUKE8/29032017) 

Kuvakaappauksesta näkyy, kuinka referaatti ikään kuin leijuu tai kelluu 

muusta tekstistä erottuvana yksikkönään. Typografinen kohosteisuus koros-

taa entisestään referaatin dramaattista propositionaalista sisältöä: kysymyk-

sessä on kirjaimellisesti kyse elämästä ja kuolemasta. Valintojen rakentamaa 

vaikutelmaa voi pitää poeettisena.  

                                                 
91 On myös huomattava, etteivät kaikki turvapaikanhakijoiden äänen representaatiot edusta selvästi 

kumpaakaan nimeämääni äänen tyyppiä. 
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Esimerkin 6.9 sitaatti on merkitty lainausmerkeillä suoraksi esitykseksi. 

Referaatin voi tulkita edustavan vapaata suoraa esitystä, sillä referaatti ei il-

meisellä tavalla kytkeydy sitä edeltävään tai seuraavaan virkkeeseen. Teksti-

yhteys ja propositionaalinen sisältö ohjaavat tulkitsemaan referaatin puhujan 

turvapaikanhakijaksi. Referaatissa turvapaikanhakija puhuu yksikön ensim-

mäisessä persoonassa omasta vaikeasta henkilökohtaisesta tilanteestaan. Ker-

toja ei evaluoi sanottua tai esitä siitä tulkintaa: kyse on mimeettisestä puheen 

esittämisestä, jossa kertojan ääni taka-alaistuu. Äänen representaatiossa on 

siten kokemukselliselle äänelle tunnusomaisia piirteitä. 

Esimerkin 6.9 referaattia edeltävä virke on mahdollista tulkita myös sitaat-

tia kehystäväksi johtoilmaukseksi, jolloin kyse olisi vapaan suoran esityksen 

sijaan suorasta esityksestä. Näinkin tulkittuna referaatti on edelleen kohostei-

nen, eikä suhde referaattia edeltävän ja seuraavan tekstin välillä ole selvä. 

Edeltävässä virkkeessä nimetään substantiivilausekkeella turvapaikanhakija, 

joka hahmottuu referaatin puhujaksi. E-infinitiivin instruktiivimuodot (kiersi 

– – tutustuen puolueiden tavoitteisiin ja kysyen näiden kantaa pakkopa-

lautuksiin) toimivat lauseessa adverbiaalimääritteinä ja kuvaavat tekemisen 

tapaa sekä tilanteiden rinnakkaista tapahtumista (ISK § 495, 516). Kommuni-

kaatioverbi kysyä [kantaa] on mahdollista tulkita referaattiin kytkeytyväksi 

johtoverbiksi. Huomionarvoista kuitenkin on epäsuhta (mahdollisen) johtoil-

mauksen sekä referaatin välillä: kysyen kantaa pakkopalautuksiin ei ole il-

meisin kielennys esimerkin suoran esityksen referaatin sisällöstä (Entä jos 

kuolen, kun Suomi palauttaa minut Afganistaniin?). Sama epäsuhta esiintyy 

myös referaattia seuraavassa virkkeessä, jossa kerrotaan tiettyjen puolueiden 

edustajien pakkopalautuksia koskevista kannoista (ehdokkaat vastustivat 

pakkopalautuksia ja edustajat vastustivat siinä tapauksessa, että ihmisen 

terveys tai henki ovat vaarassa), jotka eivät vaikuta vastauksilta referaatissa 

esitettyyn, tietyn turvapaikanhakijan tilannetta koskevaan kysymykseen.  

Epäsuhtaa voi lähestyä kokemuksellisen ja kollektiivisen äänen näkökul-

masta. Esimerkin 6.9 referaatissa kuuluu kokemuksellinen, tietylle yksi-

löidylle turvapaikanhakijalle kuuluva ääni, joka esittää yksikön ensimmäi-

sessä persoonassa omaa tilannettaan koskevan, tunteisiin vetoavan kysymyk-

sen. Sen sijaan referaattia edeltävässä ja sitä seuraavassa tekstissä näkökulma 

on yleisempi, ylipäätään turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia koskeva. 

Voisi ajatella, että muuhun tekstiin suhteutettuna esimerkin 6.9 tekstissä odo-

tusarvoisempaa olisi, jos referaatissa esiintyisi enemmän järjestelmätasolle 

keskittyvä kysymys (esim. Mikä on kantasi turvapaikanhakijoiden pakkopa-

lautuksiin?) tai kannanotto (esim. Pakkopalautukset on lopetettava), jolloin 

representaatio lähenisi kollektiivista ääntä.  

Toisaalta esimerkin 6.9 representaation voi nähdä rakentavan siltaa koke-

muksellinen ja kollektiivisen äänen välille ja osoittavan, että henkilökohtai-

selta vaikuttava lausunto voidaan valjastaa kollektiivisen tarkoituksen palve-

lukseen myös silloin, kun sen ei eksplikoida edustavan laajemman ryhmän nä-

kökulmaa. Esimerkki antaa myös aihetta pohtia laajemmin äänen politiikkaa. 
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Olen yhdistänyt analyysissa poliittisen toimijuuden nimenomaan kollektiivi-

seen ääneen. Kuitenkin myös siinä, miten turvapaikanhakijat kokemuksellista 

ääntä hyödyntäen tuovat julki tarinansa ja kyseenalaistavat kohtelunsa oikeu-

tuksen, voi nähdä poliittisen ulottuvuuden (ks. Langellier 1989: 266–271). 

Olennaista on nimenomaan ääni, jota käyttämällä turvapaikanhakijat toteut-

tavat toimijuuttaan (Couldry 2010: 8). 

6.2 ÄÄNTEN SÄÄTELY JA FUNKTIOT 

Edellä (luku 6.1 alalukuineen) olen analysoinut turvapaikanhakijoiden äänen 

representointia. Tässä alaluvussa fokus on muissa äänissä, joita aineiston 

teksteissä kaiutetaan erilaisia referoinnin ja muita puheen esittämisen keinoja 

hyödyntäen. Keskityn analyysissa avoimeen intertekstuaalisuuteen (Fair-

clough 1992: 117–123) eli tapauksiin, joissa kielellisen esityksen eksplikoidaan 

olevan peräisin ulkopuolisesta lähteestä. Lainatut osuudet vaihtelevat yksit-

täisestä sanasta aina kokonaisiin teksteihin. Analyysissa tarkastelen niitä kie-

len keinoja, joilla äänten kuuluvuutta ja vierautta säädellään. Puheen vieraus 

voidaan käsittää jatkumoksi (Bahtin 1986: 93; 1981: 293–294; Vološinov 

1990: 141–145): Toisen puhetta on mahdollista ikään kuin omia, jolloin vieras 

aines sulautetaan osaksi omaa puhetta. Toisaalta puheeseen voidaan tehdä 

myös eri keinoin eroa. Jokin kielellinen esitys voidaan esimerkiksi esittää ai-

noastaan siinä tarkoituksessa, että se päästään kumoamaan (Fairclough 1992: 

121–122; ks. luku 6.2.3). Ulkopuoliset äänet voikin käsittää diskursiiviseksi re-

surssiksi, jota kielenkäyttäjät työstävät, yhdistelevät ja hyödyntävät omiin tar-

koituksiinsa.  
Luku etenee seuraavasti: Tarkastelen ensin (luku 6.2.1) instituutioihin 

kytkeytyvien, OE-verkoston tavoitteisiin enemmän tai vähemmän myötämie-

lisesti suhtautuvien äänten hyödyntämistä aineistossa. Sen jälkeen (6.2.2) 

analysoin erilaisten episteemisten arvioiden roolia äänten säätelyssä. Lopuksi 

luvussa 6.2.3 käsittelen kieltoa elementtinä, jolla rakennetaan siltaa aiempaan 

muuttoliikekeskusteluun. 

 INSTITUTIONAALISET ÄÄNET ARGUMENTAATION 

RESURSSINA 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen, miten Oikeus elää -verkoston ulkopuolisia ääniä 

käytetään vahvistamaan verkoston yhteisöllistä ääntä, tuomaan sille uskotta-

vuutta ja legitimoimaan sen ajamia tavoitteita. Kyse on tapauksista, joissa ul-

kopuolinen ääni omaksutaan tai sulautetaan osaksi omaa puhetta – vaikka ää-

nen osoitetaan kuuluvan ulkopuoliselle lähteelle, se ei ole riitasointuinen suh-

teessa kertojan ääneen tai OE-verkoston ideologiaan; vieras puhe on eri tavoin 

työstämällä tehty omaksi. Tarkemmin määriteltynä kiinnostus kohdistuu ai-

neistossa lainattuihin institutionaalisiin ääniin, joita käytetään perustelemaan 
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OE-verkoston ajamien tavoitteiden ja keinojen hyväksyttävyyttä. Tällöin ää-

nen lähteeksi konstruoidaan jokin tietty instituutio tai instituution nimetty 

edustaja, jonka näkemyksiä ja puhetta referoidaan tai muutoin representoi-

daan tavalla, joka tukee OE-verkoston argumentointia.  

Tarkastelen ensin esimerkin avulla tapausta, jossa on lainattu ja uudelleen 

julkaistu kokonainen, alun perin muualla julkaistu teksti. OE-blogissa on jul-

kaistu erillisinä julkaisuina kolme kokonaista tekstiä, jotka on alkujaan jul-

kaistu eri tiedotusvälineissä. Olen luokitellut nämä kolme tekstiä journalisti-

seen kehykseen (luku 5.2). Näistä kaksi on uutisartikkeleja (julkaistu alun pe-

rin Ylen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla) ja yksi mielipidekirjoitus 

(julkaistu Helsingin Sanomien verkkosivuilla).92 Kyse on rekontekstualisaa-

tion prosessista, jossa muualta peräisin oleva tekstiaines on ensin irrotettu al-

kuperäisestä asiayhteydestään ja istutettu uuteen kontekstiin (Bauman & 

Briggs 1990; Linell 1998: 154–156). Tekstien alkuperä eksplikoidaan hyperlin-

killä, joka johtaa alkuperäiseen julkaisupaikkaan, ja blogitekstissä on ilmaistu 

myös alkuperäisten tekstien kirjoittajien nimet. Teksteissä on siten ekspli-

koitu, että kyse on ulkopuolisista lähteistä peräisin olevista intertekstuaalisista 

aineksista. Keskeinen ero alkuperäisiin teksteihin on se, että blogissa julkais-

tut tekstit on käännetty englanniksi. Alla on yksi esimerkki blogissa uudelleen 

julkaistusta tekstistä. Ensimmäinen kuvakaappaus (näyttökuva 13) on peräi-

sin tekstin alkuperäisestä julkaisupaikasta (Etelä-Suomen Sanomien verkko-

sivut 2017), jälkimmäinen taas OE-verkoston blogista (näyttökuva 14). (Olen 

käsitellyt tekstiä journalististen käytäntöjen näkökulmasta luvussa 5.2.4.) 

 

                                                 
92 Nämä ovat aineiston ainoat tapaukset, joissa kokonainen teksti julkaistaan (käännettynä) ikään 

kuin itsenäisenä tekstinä, ilman mainittavia lisäyksiä tai kommentaareja. Blogiaineistoon sisältyy myös 

tekstejä, joiden osana on julkaistu myös alun perin muualla julkaistua materiaalia. Tällöin OE-verkoston 

itse tuottaman aineiston ja muualta peräisin olevan tekstin välinen raja osoitetaan metadiskursiivisesti.    
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Näyttökuva 13 Alkuperäinen juttu Etelä-Suomen Sanomien sivuilla.  
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Näyttökuva 14 Käännetty juttu OE-verkoston blogissa. (JOUKE19/09062017) 

Kuvakaappauksista saa käsityksen siitä, että blogissa julkaistu, käännetty 

teksti on sisällöllisesti yhteneväinen alkuperäisen tekstin kanssa. Rekonteks-

tualisoituna tekstit eivät kuitenkaan koskaan ole täsmälleen samoja kuin alku-

peräiset: jo uusi konteksti itsessään muuttaa tekstin merkitystä ja vaikuttaa 

sen tulkintaan (Bauman & Briggs 1990; Linell 1998: 155; Kalliokoski 2005: 9; 

ks. myös Lahti 2019: 163–164). Myös tekstien kääntäminen suomesta englan-

niksi on toimintaa, jolla tekstiä aktiivisesti muovataan uudeksi. Kääntämi-

sessä ei ole kyse sanojen mekaanisesta korvaamisesta toisilla: kielellisten 

merkkien ohella prosessissa muokkautuvat myös tekstin tarjoamat roolit ja 

ideologiat (Gal 2015; Gal, Kowalski & Moore 2015: 612; ks. myös Mäntynen & 

Kalliokoski 2018: 510–517). Tässä nimenomaisessa käännösprosessissa jour-

nalistinen konteksti on vaihtunut kansalaisvaikuttamiseen, ja samalla journa-

lismin institutionaalisia normeja noudattava teksti on saanut uusia tehtäviä ja 

uudenlaista yleisöä. Samanaikaisesti englantiin kääntäminen mahdollistaa 

tekstiin tutustumisen myös englantia osaaville mutta suomea taitamattomille 

– mahdollisesti esimerkiksi Suomessa oleskeleville turvapaikanhakijoille. Esi-

merkki 6.10 on peräisin blogissa julkaistusta, käännetystä tekstistä:  

 

(6.10) Friend of deceased asylum seeker: Treatment was delayed until it was too late [ot-

sikko] 
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According to friends, an asylum seeker who lived at Hennala reception centre and died 

during the night between Tuesday 6 June and Wednesday 7 June did not receive the 

healthcare he needed in Finland. [ingressi] 

 

”I have his patient records that plainly state that the necessary tests will not be performed 

before his asylum decision”, says a Finnish woman who knew the deceased young man 

well. She says the man’s treatment was delayed until it was too late. 

 

Legal obligation to provide treatment [väliotsikko] 

 

According to the law, reception centres provide asylum seekers certain basic services, one 

of which is healthcare. – –  

 

[toimittajan nimi] 

[toimittajan sähköpostiosoite] 

Etelä-Suomen Sanomat, 8 June 2017  

Original article: http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2376391 [hyperlinkki] 

(JOUKE19/09062017) 

 

Kuten todettua, ilmeinen ero alkuperäiseen tekstiin on se, että OE-blogissa 

julkaistu teksti on käännetty englanniksi. Myös joitakin selkeästi havaittavia 

typografisia ja sisällöllisiä muutoksia on tehty. Esimerkissä 6.10 otsikon jäl-

keinen virke on lihavoitu, mikä synnyttää ingressimäisen vaikutelman. Teks-

tiin on myös lisätty väliotsikko (Legal obligation to provide treatment), jota 

alkuperäisessä tekstissä ei ole. Lisäksi tekstin eksplikoidaan olevan peräisin 

toisesta lähteestä: tekstin loppuun on lisätty tekstin kirjoittaneen toimittajan 

nimi ja sähköpostiosoite, alkuperäisen tiedotusvälineen nimi ja julkaisupäivä-

määrä sekä julkaisualustalle johtava hyperlinkki. Vaikka kielellisen esityksen 

intertekstuaalinen luonne eksplikoidaan tekstin lopussa, tekstissä ei muulla 

tavoin tuoda esiin, ettei kyse ole aktivistiverkoston alusta loppuun tuottamasta 

sisällöstä. Tekstistä ei selkeästi erotu nimenomaan OE-verkostolle kuuluvaa 

ääntä. Tekstiä ei kommentoida tai arvioida – ylipäätään mitään lukuohjetta 

sille, miten tekstiin tulisi suhtautua, ei anneta.  

Tiettyä ryhmää tai instituutiota lainaamalla kielellinen esitys on mahdol-

lista valjastaa ajamaan alkuperäisestä kontekstista eriävää agendaa (Gil 2015: 

231). Tässä tapauksessa käännetyn tekstin voi katsoa vastaavan sisällöllisesti 

alkuperäistä journalistista tekstistä – blogissa julkaistu käännösteksti raken-

taa siten suhdetta journalismin instituutioon. Goffmanin (1981: 144–146) kä-

sitteistöä käyttäen voidaan todeta, että blogissa julkaistun tekstin esittäjä ja 

tekijä edustavat OE-verkostoa, mutta toimeksiantajaksi voi edelleen hahmot-

taa alkuperäisen tekstin tehneen toimittajan ja laajemmin lehden toimituksen 

sekä jutun julkaisseen tiedotusvälineen. Tekstiin tehdyistä muutoksista huoli-

matta tekstin ääni on olennaiselta osin edelleen toimittaja-kertojan, ja tekstin 

voi siten edelleen tulkita ilmaisevan journalismin institutionaalisia arvoja. Sa-
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manaikaisesti ja ennen kaikkea teksti on osa aktivistiverkoston vaikuttamis-

työtä, ja sen lainaamista, kääntämistä ja julkaisemista motivoivat ei-journalis-

tiset tarkoitusperät. Aktivistien blogissa tekstiä eivät myöskään sido journalis-

tiset periaatteet: aktivistiverkostolta ei edellytetä esimerkiksi tapauksen ete-

nemisen seuraamista tai virheiden oikaisua (vrt. JSN 2021).  

On myös ilmeistä, että teksti on valittu strategisin perustein: teksti tuo esiin 

turvapaikkaprosessiin liittyviä ongelmia, ja se tukee näin ollen sisällöltään ja 

näkökulmaltaan OE-verkoston tavoitteita, joita eksplikoidaan blogin muissa 

teksteissä. Tämä yhteinen tieto kontekstista mahdollistaa sen, että teksti toi-

mii blogin muiden tekstien joukossa sellaisenaan, ilman kertojanäänen evalu-

ointia tai ohjeistamista (ks. Virtanen 2015: 155). Sama koskee myös kahta 

muuta tiedotusvälineistä lainattua tekstiä. Samalla lainattua ainesta käytetään 

tuomaan lisää painoarvoa lainaajan omalle äänelle (Gil 2015: 231): jäljitelty 

teksti saa auktoriteetin aseman (ks. Visakko 2019: 37). Journalistisen tekstin 

kierrättäminen blogiin häivyttää journalistisen ja kansalaisvaikuttamisen 

kontekstin rajoja, minkä ansiosta journalismilta voidaan ikään kuin lainata 

ääntä ja uskottavuutta. Tekstiin ei tehdä eroa vaan se sulautetaan osaksi ver-

koston yhteisöllistä ääntä. 

Kun aineistossa lainataan tähän tarkoitukseen institutionaalisia ääniä, läh-

teeltä voidaan lainata paitsi konkreettisia sanoja myös tietynlaista arvovaltaa, 

jota kansalaistoimijoilla itsellään ei lähtökohtaisesti ole. Ulkopuoliset äänet 

voi siten mieltää resurssiksi, jota hyödynnetään tukemaan OE-verkoston ar-

gumentaatiota: puheenvuoroja käytetään osoittamaan, että turvapaikkapoli-

tiikkaa koskeville tavoitteille on kannatusta myös verkoston ulkopuolella. Ko-

konaisten tekstien ohella aineistossa hyödynnetään tähän tarkoitukseen myös 

lyhyempiä referoituja katkelmia. Havainnollistan tätä esimerkillä tekstistä, 

joka koostuu pääasiassa erilaisten aktivistiverkoston ulkopuolisten tahojen tu-

enosoitusten – tai sellaiseksi esitettyjen kannanottojen ja toimintojen – esit-

telyistä. Tähän liittyen tekstissä lainataan myös verkoston ulkopuolista ääntä:  

 

(6.11) TUKEA VIRTAA TURVAPAIKANHAKIJOILLE / Support flows to the asylum see-

kers, Elisabeth Rehn criticizes the government's asylum politics [otsikko] 

 

TIEDOTE 26.3.2017 

(eng below) 

 

Turvapaikanhakijoiden mielenilmaukseen Helsingin Rautatientorilla virtasi viikonlop-

puna tukea. Elisabeth Rehn arvosteli lauantaina Suomen hallituksen maahanmuuttopoli-

tiikkaa [ingressi] 

 

Perjantaina helsinkiläiset toivat mukanaan kukkia ja lauantaina kirjailija Merete Mazza-

rella, professori Lars Hertzberg, kirjailija Katri Tapola sekä Helsingin ortodoksisen seura-

kunnan ylidiakoni Juha Lampinen ja diakoni Pär Silén tapasivat turvapaikanhakijoita ja 

antoivat tukensa heidän tavoitteilleen. – – 
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YK:n alipääsihteerinä ja ihmisoikeusraportoijana toiminut Elisabeth Rehn 

arvosteli lauantaina Suomen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa ja Maa-

hanmuuttoviraston turvapaikkaa päätöksiä.  

”Meillä on tilaa inhimillisille turvapaikkapäätöksille”, Rehn sanoi Suomen 

Amnesty Internationalin kevätseminaarissa. Seitsemän kahdeksasta Amnestyn 

paneelin kuntavaaliehdokkaasta kannatti pakolaiskiintiön lisäämistä, joukossa kaksi hal-

lituspuoluetta. – – 

(JOUKE7/27032017) 

 

Jo esimerkin 6.11 otsikossa ja ingressissä esitetään puheaktin tiivistelmällä po-

liitikkona ja ministerinä tunnetuksi tulleen Elisabeth Rehnin lausunto, joka on 

linjassa OE-verkoston kannanottojen kanssa. Samankaltainen puheaktin tii-

vistelmä esiintyy myös leipätekstissä, jossa Rehniin viittaavassa substantiivi-

lausekkeessa tuodaan nimen lisäksi NUT-partisiipilla esiin Rehnin toiminta 

YK:ssä (YK:n alipääsihteerinä ja ihmisoikeusraportoijana toimi-

nut Elisabeth Rehn). Puheen lähde identifioidaan nimellä ja muulla yksilöi-

vällä informaatiolla: ääni kytketään olemassa olevaan biologiseen henkilöön 

(ks. Agha 2007: 42–44). Olennaista on, että äänen osoitetaan kuuluvan arvos-

tetussa asemassa ja tehtävässä toimineelle henkilölle. Nimeämisellä Rehnin 

näkemys osoitetaan relevantiksi nimenomaan tämän institutionaalisen kyt-

köksen, YK-tehtävissä toimimisen, ansiosta. YK-taustan esiin tuomisen voi 

nähdä rakentavan puhujalle sellaista asiantuntijapositiota, joita esimerkiksi 

ex-poliitikon tai suomenruotsalaisen kategorioihin ei sisälly. Puheenvuoro tu-

lee tulkituksi puhujalle osoitetun roolin kautta (Pälli 2003: 84, 86–88): kytkös 

arvostettuun instituutioon korostaa puhujan arvovaltaa ja asiantuntemusta ja 

tuo siten puheenvuorolle painokkuutta.  

Leipätekstissä Rehniä myös referoidaan suoralla esityksellä. Puheen pro-

positionaalinen sisältö on OE-verkoston agendalle suotuisa. Referaatissa ei 

puheaktin tiivistelmistä poiketen suoraan kritisoida hallituksen harjoittamaa 

maahanmuuttopolitiikkaa – sen sijaan peräänkuulutetaan tilaa inhimillisille 

turvapaikkapäätöksille. Inhimilliset turvapaikkapäätökset kuitenkin raken-

tuvat implisiittisesti kontrastiksi Suomen maahanmuuttopolitiikalle, jota 

Rehnin kuvataan aiemmin tekstissä puheaktin tiivistelmällä kritisoivan. Joh-

tolauseesta käy ilmi, että lausunto on esitetty ihmisoikeusjärjestö Amnestyn 

kevätseminaarissa. Toisin kuin muut esimerkissä 6.11 esitetyt tuenilmaukset, 

Rehnin puheenvuoro ei siten suoraan kytkeydy OE-verkoston mielenilmauk-

seen.93 Näin tekstiin tuodaan ikään kuin erillinen, mutta OE-verkoston tavoit-

teisiin myötämielisesti suhtautuva ääni (ks. Visakko 2019: 39). 

Esimerkin 6.11 tekstin otsikossa ja ingressissä puhutaan tuen virtaami-

sesta. Ilmausta voi pitää fraasiutuneena, mutta mielenkiintoiseksi sen tekee 

                                                 
93 Tekstin otsikon ja ingressin voi kuitenkin nähdä ohjaavan lukemaan myös Rehnin puheenvuoroa 

OE-verkoston mielenilmaukselle suunnattuna tuenosoituksena.   
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viittaus virtaamiseen, jota muiden nestemetaforien tapaan käytetään usein ni-

menomaan muuttoliikekeskustelussa. Tyypillisesti siirtolaisiin ja pakolaisiin 

yhdistettynä nestemetaforilla rakennetaan liikkeellä olevista ihmisistä kuvaa 

luonnonvoiman kaltaisena hallitsemattomana uhkana, ja myös Suomeen vuo-

den 2015 aikana saapuneiden turvapaikanhakijoiden matkaa merkityksellis-

tettiin usein luonnonvoimametaforia hyödyntäen (esim. Seppälä 2021; ks. 

myös Blomqvist 1996). Ilmiöstä syntyy varsin erilainen kuva, kun turvapai-

kanhakijoiden virtaamisen sijaan puhutaan tuen virtaamisesta turvapaikan-

hakijoille. Samanaikaisesti tekstissä hyödynnetään nestemetaforille tyypillisiä 

merkityksiä. Nestemetaforat herättävät mielleyhtymiä paljoudesta sekä yksi-

suuntaisesta ja jatkuvasta liikkeestä (Horsti 2021: 42–42, 48–49). Esimerkin 

6.11 otsikon metaforan välittämä viesti siten on, että turvapaikanhakijoiden 

saama tuki on jatkuvaa ja runsasta. Myös tuen ”suunta” on merkityksellinen: 

asia olisi mahdollista esittää myös niin, että turvapaikanhakijoiden kuvattai-

siin tukevan muiden esittämiä kannanottoja. Yksi aineistossa hyödynnetty 

äänten säätelyn strategia onkin korostaa OE-verkoston tavoitteita tukevien ää-

nien ja kannanottojen runsautta. Samankaltainen merkitys tuotetaan myös 

seuraavassa esimerkissä 6.12, jossa todetaan, että [turvapaikanhakijoiden] 

pakkopalautuksia vaativat kasvava joukko suomalaisia sekä kasvava joukko 

kansalaisia ja päättäjiä: 

 

(6.12) KASVAVA JOUKKO SUOMALAISIA VAATII PAKKOPALAUTUSTEN LOPETTA-

MISTA – MYÖS KESKUSTAN HELSINGIN PIIRI JA VALTUUSTORYHMÄ [otsikko] 

 

Kasvava joukko kansalaisia ja päättäjiä vaatii pakkopalautusten lopettamista turvattomiin 

maihin. [ingressi] 

 

Keskustan Helsingin valtuustoryhmä ja Helsingin piiri ”vaativat pakkopalautusten 

keskeyttämistä ja inhimillistä turvapaikkapolitiikkaa erityisten naisten ja lasten kohdalla 

ja silloin, kun ihmiset ovat kotoisin maista, joita Ulkoministeriö pitää turvattomina”. 

 

Myös pääministeri Sipilä totesi Ilta-Sanomille, ettei hänen oikeustajuunsa mahdu, että 

raskaana olevia tai lapsia palautettaisiin Afganistaniin. 

 

Tätä kuitenkin tapahtuu koko ajan, kuten Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja 

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo ovat todenneet. – – 

(JOUHU2/05042017) 

 

Esimerkin 6.12 otsikossa viitataan tarkemmin määrittelemättömiin suomalai-

siin, joiden näkemyksistä tehdään puheaktin tiivistelmällä yleistys: tämä kas-

vava joukko vaatii pakkopalautusten lopettamista. Aineistolle on muutenkin 

tyypillistä viitata ”tavallisten kansalaisten” tapauksessa laajoihin ryhmäkate-

gorioihin: sen sijaan, että turvapaikanhakijoiden asiaan myötämielisesti suh-
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tautuvia kansalaisia yksilöitäisiin ja identifioitaisiin, korostetaan heidän pal-

jouttaan – tai esimerkin 6.12 tapauksessa tämän ryhmän kasvamista.94 Kun 

aineistossa identifioidaan OE-verkoston ulkopuolinen äänen lähde, lähteen 

nimeävässä substantiivilausekkeessa viitataan henkilön institutionaaliseen 

rooliin, taustaorganisaatioon, ammattiin tai muuhun vastaavaan riippumatta 

siitä, miten lainattu ääni suhteutuu OE-verkoston tavoitteisiin eli onko kyse 

verkoston argumentaatiota tukevasta vai vastustavasta puheenvuorosta. Näi-

den äänten lainaamisen voi siten katsoa motivoituvan äänen lähteen korkeasta 

statuksesta. Instituutioilla sekä näiden yksittäisillä edustajilla, joita äänet 

edustavat, on joko konkreettista valtaa vaikuttaa turvapaikkapolitiikkaan tai 

epäsuorempaa, yhteiskunnalliseen asemaan kytkeytyvää arvovaltaa, joka on 

eduksi julkisessa keskustelussa.  

Puhujien institutionaalinen asema osoitetaan merkitykselliseksi myös esi-

merkissä 6.12, jossa referoidaan poliittisia ryhmittymiä ja poliittisten ja hal-

linnollisten instituutioiden edustajia. Esimerkissä referoidaan suoralla ja epä-

suoralla esityksellä politiikan edustajien esittämiä näkemyksiä turvapaikan-

hakijoiden pakkopalautuksista. Referaattien propositionaalinen sisältö tukee 

ainakin osittain OE-verkoston argumentaatiota, sillä niissä esitetään va-

raumia erityisesti turvattomiin maihin suuntautuvia naisten ja lasten pakko-

palautuksia kohtaan. Erityistä painarvoa voi katsoa olevan pääministerin sa-

nomisilla, sillä pääministerillä on konkreettista valtaa vaikuttaa johtamansa 

hallituksen turvapaikkapoliittisiin linjauksiin. 

Kiinnostava äänten säätelyyn liittyvä ulottuvuus on myös se, miten esimer-

kin 6.12 puheen representaatiot suhteutuvat toisiinsa. Tekstiin tuotu sisämi-

nisteriön ja Maahanmuuttoviraston johtavien virkahenkilöiden ääni asettuu 

pääministerin äänen kanssa vastahankaan: sisäministeriön kansliapäällikön 

ja Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan suulla todetaan, että 

tätä – siis mitä ilmeisimmin raskaana olevien ja lapsien palauttamista Afga-

nistaniin – tapahtuu koko ajan. Näin virkahenkilöiden ääni valjastetaan osoit-

tamaan ristiriita pääministerin lausunnon sekä toteutetun turvapaikkapolitii-

kan välillä sen sijaan, että asia todettaisiin yksinkertaisesti kertojan osuuteen 

kuuluvalla väitelauseella. Väitteet voivat näyttäytyä uskottavampina, kun nii-

den lähteenä on kertojanäänestä erillinen ääni; ulkopuoliset äänet ovat tekstin 

argumentaatiota tukeva resurssi (Machaal 2022: 173; ks. myös Sihvonen & 

Lehti 2018: 14–15). Esimerkissä 6.12 puheenvuoron painoarvoa kasvattaa ää-

nen lähteen institutionaalinen status: koska palautusten kannalta keskeisten 

instituutioiden keskeiset edustajat niin sanovat, on syytä uskoa, että raskaana 

olevia ja lapsia palautetaan Afganistaniin. Se, että raskaana olevia ja lapsia pa-

lautetaan Aghanistaniin, taas perustelee OE-verkoston ajamia linjanmuutok-

sia palautuspolitiikkaan.  

                                                 
94 OE-verkostoa ja sen tavoitteita vastustavia kansalaisääniä ei aineistossa sen sijaan referoida lain-

kaan. Teksteihin kuitenkin kirjoittuu jälkiä myös maahanmuuttovastaisista näkemyksistä ja puheenvuo-

roista, joita teksteissä käsitellään ja opponoidaan (ks. luku 6.2.3). 
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Edellä käsitellyissä esimerkeissä lainattuja aineksia yhdistää se, että sisäl-

löltään ja näkökulmaltaan ne ainakin jossain määrin tukevat OE-verkoston 

kannanottoja, minkä ansiosta ne on voitu integroida osaksi verkoston sano-

maa ja yhteisöllistä ääntä melko saumattomasti. Jos äänen vierauden ajattelee 

jatkumona, kyse ei tässä mielessä ole lopulta ollut kovin vieraista äänistä: 

vaikka äänet eivät ole alun perin lähtöisin verkostosta itsestään, ne on sulau-

tettu osaksi sen ääntä. Aineistossa kuitenkin lainataan myös sellaisia ääniä, 

joiden suhde OE-verkoston agendaan on ristiriitaisempi ja jotka siten eivät 

ongelmitta ole sovitettavissa oman äänen lomaan. Tällöin äänen lähteinä toi-

mivat erityisesti viranomais- ja päättäjätahot, joiden toimintaan OE-verkosto 

pyrkii aktivismillaan vaikuttamaan. Kuten esimerkki 6.12 osoittaa, myös päät-

täjien ääntä on mahdollista hyödyntää verkoston tavoitteita tukevalla tavalla, 

mutta aineistossa on myös tapauksia, joissa suhde institutionaalisiin ääniin 

rakentuu ristiriitaisemmaksi. Kitka tulee näkyviin tavassa, jolla äänet teks-

teissä kehystetään: ne merkitään eri tavoin vieraiksi sanoiksi, joihin verkosto 

ainakin jossain määrin tekee eroa. Seuraavissa luvuissa 6.2.2 ja 6.2.3 keskityn 

säätelykeinoihin, joilla ääniin tehdään eri tavoin eroa: episteemisiä arvioita 

välittäviin kielen keinoihin sekä kieltoon. 

 VÄITTEITÄ, EPÄILYKSIÄ JA VÄÄRÄÄ TIETOA: EPISTEEMISET 

ARVIOT ÄÄNTEN SÄÄTELYKEINONA 

 

Puheen vierauden voi ymmärtää jatkumoksi (Bahtin 1986: 89; Vološinov 

1990: 141–145): muualta peräisin oleva aines voidaan omaksua sellaisenaan 

tai vähäisin muutoksin osaksi omaa ääntä, mutta siihen voi myös eri keinoin 

tehdä eroa. Erityisesti turvapaikkapolitiikkaa linjaavia ja toteuttavia instituu-

tioita ja näiden edustajia referoidaan ja lainataan aineistossa tavalla, joka ko-

rostaa äänten olevan ristiriidassa suhteessa verkoston omaan ääneen ja agen-

daan. Toisin sanoen ääniin tehdään kielellisesti eroa ja ne merkityksellistetään 

vieraiksi. Tässä suhteessa erityisen merkityksellisiä ovat aineistossa esitetyt 

episteemiset arviot, joilla kertojanääni ottaa kantaa puheenvuorojen ja väittei-

den todenmukaisuuteen. Episteemisiä arvioita esitetään erityisesti modaali-

silla aineksilla, kuten kysymyslauseilla ja faktiivisilla verbeillä. Episteemisen 

modaalisuuden ilmaukset kertovat puhujan asennoitumisesta lausuman esit-

tämän asiaintilan mahdollisuuteen ja (epä)varmuuteen (Kangasniemi 1992: 

147–148; ISK § 1556). Myös tietyin sananvalinnoin otetaan kantaa lausumassa 

esitettyjen asiaintilojen todenmukaisuuteen: esimerkiksi näkemyksen nimit-

täminen faktaksi korostaa lausuman ja todellisuuden välistä vastaavuutta, 

siinä missä väite voi implikoida referoijan sitoutumattomuutta lausuman 

paikkansapitävyyteen (ks. ISK § 1561; Visakko 2019: 32). 

Havainnollistan samasta tekstistä peräisin olevilla esimerkeillä 6.13a ja 

6.13b, miten episteemisiä arvioita käytetään äänten säätelyyn. Esimerkeissä 

poliitikkojen, virkahenkilöiden ja viranomaisten puhe merkitään vieraaksi kir-

javin tavoin, muun muassa lyhyillä suoran esityksen lainauksilla, lausuman 
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totuudellisuuden kyseenalaistavalla dialogisella passiivilauseella sekä kan-

nanoton implikoivalla kysymyksellä. Äänten säätelykeinoihin sisältyy usein 

episteeminen ulottuvuus: tietyillä sananvalinnoilla ja modaalisilla aineksilla 

tarkastelun kohteeksi nostetaan puheenvuorojen totuusarvo.  

 

(6.13a) – – Tiistaina joukko mielenosoittajia saapui Helsingin Sanomien järjestämään 

vaalitenttiin kyltteineen muistuttamaan päättäjiä pakkopalautuksista. 

 

Kysymykseen, onko Afganistan turvallinen, ulkoministeri Soini vastasi ”kyllä”, ja Sipilä, 

että jatkuvaa maa-arviointia tehdään. [ epäsuora esitys] Tarkastetaanpa faktat: Af-

ganistan ja Irak ovat kaikissa tilastoissa kolmen maailman vaarallisimman maan joukossa. 

 

Sisäministeriön Päivi Nerg on ollut huolissaan kansalaiskeskustelusta, jossa ”väärä tieto 

lähti liikkeelle organisoidusti ja voimakkaasti”. [ suora esitys] 

 

Mikä tuo väärä tieto oli? 

 

Kansalaisilla oli hyvät syyt epäillä, että maanantaisella lennolla olisi ollut raskaana 

oleva nainen ja alaikäisiä lapsia. Heidät oli jo siirretty odottamaan pakkopalautusta.  

 

Epäily oli siis oikea. – – 

(JOUHU2/05042017) 

 

Esimerkissä 6.13a referoidaan ulkoministeri Soinin ja [pääministeri] Sipilän 

vastauksia kysymykseen Afganistanin turvallisuudesta. Ulkoministerin yhden 

sanan mittainen vastaus on lainausmerkeillä merkitty suoraksi esitykseksi; 

lausuman tarkka muoto esitetään huomionarvoisena. Tämän voi tulkita impli-

koivan, että ilmausta pidetään epäsopivana tai muutoin ongelmallisena. Lai-

nausmerkkien käytöllä voi olla muitakin funktioita kuin sitaatin merkitsemi-

nen sanatarkaksi: samanaikaisesti kielenkäyttäjä voi ottaa etäisyyttä sanot-

tuun ja osoittaa suhtautuvansa siihen varauksellisesti tai vastustaen (esim. 

Fairclough 1992: 119–120; Visakko 2019: 31). Ulkoministerin ja pääministerin 

näkemykset kyseenalaistetaan dialogisella passiivilauseella Tarkastetaanpa 

faktat. Makkonen-Craig (2005: 42–43, 51, 56–59, 65–66) määrittelee dialo-

gisen passiivilauseen verbialkuiseksi konstruktioksi, jonka predikaatti on aina 

passiivin indikatiivin preesensissä ja johon usein kytkeytyy (esimerkin 6.13a 

mukaisesti) liitepartikkeli -pA. Dialogisella passiivilauseella kertoja viittaa 

yleensä itseensä mutta suuntautuu samalla lukijaan ja kutsuu tätä osallistu-

maan (mts. 44–46). Makkonen-Craigin (mts. 68) mukaan dialogisella passii-

vilauseella merkitään tekstissä usein jonkinlaista siirtymää. Esimerkissä 6.13a 

dialogisen passiivilauseen myötä muuttuvat äänessäolija ja näkökulma: kerto-

jan oma ääni kommentoi edellä sanottua ja asettuu kontrastiin sen kanssa. Mi-

nisterien puheenvuorojen esitetään olevan ristiriidassa esimerkissä kertojan 

äänellä ilmaistujen faktojen (Afganistanin ja Irakin sijoittuminen tilastoissa 
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kolmen vaarallisimman maan joukkoon) kanssa. Näin kertoja tuo esiin suh-

tautumistaan ministerien sanomiseen ja tekee samalla näihin ääniin eroa. 

Keskeistä on, että puhe faktoista nostaa tarkastelun kohteeksi nimenomaan 

puheenvuoron suhteen tietoon; lausumia ei arvioida esimerkiksi niiden sopi-

vuuden tai esteettisen vaikutelman näkökulmasta. 

Äänten säätelyn näkökulmasta mielenkiintoista on, että verkoston toimin-

nan kannalta epäedullinen väite, pakkopalautuksia koskevan väärän tiedon le-

vittäminen, tuodaan tekstissä eksplisiittisesti esiin. Se kuitenkin merkitään 

suoralla esityksellä sisäministeriön [kansliapäällikkö] Nergin sanomaksi, 

minkä voi jälleen tulkita nostavan etusijalle referaatin tarkan muodon ja im-

plikoivan kertojan tekevän siihen eroa (esim. Fairclough 1992: 119–120; Vi-

sakko 2019: 31). Suhtautuminen sanottuun käy eksplisiittisesti ilmi jäljem-

pänä tekstissä, kun referaatin väite monivaiheisesti kumotaan. Kansliapäälli-

kön sanoja kaiutetaan kertojan äänellä esitetyssä kysymyksessä, joka riitaut-

taa esitetyn näkemyksen ja implikoi väitteen kyseenalaistavan kannanoton 

(Mikä tuo väärä tieto oli?  Tieto ei ollut väärä). Tämän jälkeen kertoja esit-

tää väitteitä, jotka eksplisiittisesti haastavat referaatin sisällön oikeellisuuden 

ja todenmukaisuuden. 

Esimerkissä 6.13a käytetään verbiä epäillä sekä sen nominijohdosta epäily 

viitattaessa käsityksiin siitä, että myös raskaana oleva nainen ja lapsia aiottiin 

pakkopalauttaa. Epäillä-lekseemillä ilmaistaan episteemistä arviota: kyse on 

asiaintilan arvioimisesta (epä)todennäköiseksi (Salminen 2020: 7–8; ks. 

myös Kangasniemi 1992: 169–170; ISK § 1561). Epäillä ja sen johdos epäily 

voivat olla kielto- tai myöntösuuntaisia eli niillä voidaan ilmaista sekä epäto-

dennäköisinä että todennäköisinä pidettyjä asiaintiloja (Salminen 2017; 

2020). Esimerkissä 6.13a ilmaus saa myöntösuuntaisen tulkinnan: verbillä 

epäillä kertoja esittää pitävänsä että-lauseella ilmaistua arviota (että maa-

nantaisella lennolla olisi ollut raskaana oleva nainen ja alaikäisiä lapsia) to-

dennäköisenä. Nomini epäily taas viittaa esimerkissä että-lauseen sisältöön. 

Vaikka epäileminen kuvaa varmuuden sijaan asiaintilan todennäköisyyttä, 

esimerkissä 6.13a epäilemiseen kuitenkin lisätään luonnehdintoja, joiden 

avulla epäileminen esitetään perusteltuna: epäilemiseen oli hyvät syyt, ja 

koska raskaana oleva nainen ja alaikäiset lapset oli siirretty odottamaan pak-

kopalautusta, epäily oli oikea. Näin sisäministerin edustajan väite asetetaan 

kyseenalaiseksi: väärän tiedon sijaan oli kyse epäilystä, joka aktivistien mu-

kaan osoittautui oikeaksi. Samanaikaisesti tekstissä käydään neuvottelua 

myös aktivistien itsensä esittämien väitteiden episteemisistä perusteista. 

Esimerkissä 6.13a lainattujen äänten opponointi jatkuu tekstin edetessä: 

 

(6.13b) Peruutus kuitenkin tuli viime hetkellä. Ehkäpä kansalaisten toiminnan ansiosta 

poliisi tarkisti faktat ja huomasi, ettei naista ja lapsia pidäkään palauttaa. – –  

 

Myös Sisäministeriön väite, ettei kukaan pakkopalautetuista olisi pyytänyt saada tavata 

edustajaansa [ epäsuora esitys], saattaa pian paljastua vääräksi tiedoksi. – – 

(JOUHU2/05042017) 
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Kertojan suhtautumista vieraaseen puheeseen osoitetaan esimerkeissä 6.13a 

ja 6.13b tietyillä latautuneilla, lausuman totuusarvoa kuvaavilla sananvalin-

noilla. Esimerkissä 6.13a sisäministeriön lausunto nimetään väitteeksi, joka 

saattaa pian paljastua vääräksi tiedoksi. Väite ja väärä tieto kyseenalais-

tavat sisäministeriön lausunnon paikkansapitävyyden. Relatiivilauseen valin-

nat tosin tuovat esiin vyyhtiin liittyvää epävarmuutta: futuurisiin ilmauksiin 

sisältyy aina epävarmuutta, jota episteeminen saattaa-verbi vielä korostaa 

(ks. ISK § 1556) – suoranaisen kumoamisen sijaan sisäministeriön väite ase-

tetaan kyseenalaiseksi. Kertojan äänellä esitettyjä käsityksiä nimitetään sen 

sijaan esimerkeissä 6.13a ja 6.13b faktoiksi (Tarkastetaanpa faktat; poliisi 

tarkisti faktat). Esimerkissä 6.13b faktana tarjotaan se, ettei naista ja lapsia 

pidä pakkopalauttaa. Deonttisen modaalisuuden ilmaus ei pidä tuo kannanot-

toon moraalista sävyä.  

Myös poliisin kuvataan esimerkissä allekirjoittavan väitteen todenperäi-

syyden: poliisin toimintaa kuvataan faktiivisella verbillä huomata, jonka 

saama lausetäydennys (ettei naista ja lapsia pidäkään palauttaa) esitetään 

totena (ISK § 1561). Faktiivisella verbillä kielenkäyttäjä osoittaa sitoutuvansa 

lausuman paikkansapitävyyteen – kyse on siten episteemisestä arviosta 

(mp.).95 Faktiiviverbejä käytetään myös muualla aineistossa erityisesti turva-

paikkapolitiikkaa linjaavien ja toimeenpanevien instituutioiden näkemyksiä 

esitettäessä. Kyse on äänten säätelyn keinosta, jonka avulla instituutioiden 

ääntä muovataan omiin tarkoitusperiin sopivaksi. Analysoin faktiiviverbien 

käyttöä tarkemmin seuraavan esimerkin 6.14 avulla: 

 

(6.14) – – Vaikka huonosti perustellut päätökset sekä menettelytapavirheet päätösten te-

ossa ja täytäntöönpanossa myönnetään, ei pakkopalautuksia olla valmiita lopettamaan. 

Päivän keskusteluissa ei luvattu välittömiä muutoksia vallitseviin käytäntöihin, vaikka nii-

den virheellisyyksiä tunnustettiin. 

 

- Toivomme, että Maahanmuuttovirasto ottaa vakavasti virheet, jotka he ovat itse myön-

täneet, ja huomaavat, että niillä voi olla hengenvaarallisia seurauksia niin irakilaisille 

kuin afganistanilaisillekin, sanoo irakilainen [etunimi sukunimi], yksi mielenosoituksen 

järjestäjistä. – – 

(JOUKE3/27022017) 

 

Maahanmuuttoviraston puhe on esimerkissä 6.14 muiden äänten suodatta-

maa: esimerkin ensimmäisessä kappaleessa kertoja esittää puheaktin kuvauk-

sen, ja toisessa kappaleessa referoidaan suoralla esityksellä turvapaikanhaki-

jaa, joka kertoo oman tulkintansa Maahanmuuttoviraston sanomisista. Ker-

toja käyttää valtaansa myös kuvatessaan puhetoimintoja verbeillä myöntää ja 

                                                 
95 Ei-faktiivisia ovat puolestaan episteemistä asennoitumista kuvaavat verbit, joiden lausetäyden-

nystä ei esitetä totena (esim. luulla ja epäillä, ISK § 1561).  
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tunnustaa, jotka molemmat ovat faktiiviverbejä: verbivalinnoilla osoitetaan, 

että asiaintilaa pidetään totena (ISK § 1561). Esimerkin ensimmäisessä kappa-

leessa passiivimuotoisten verbien tekijäksi (puhujaksi) hahmottuu tekstiyh-

teyden perusteella Maahanmuuttovirasto ja/tai siellä työskentelevät virkahen-

kilöt, ja toisessa kappaleessa tekijyys eksplikoidaan. Sen lisäksi, että myöntää 

ja tunnustaa ovat faktiivisia verbejä, molempiin sisältyy myös vastentahtoi-

suuden ja/tai epätoivottavuuden merkitys: tunnustus tai myöntäminen impli-

koi, ettei puheakti ole luonteeltaan täysin vapaaehtoinen tai että myöntämi-

sen/tunnustamisen kohteessa on jotain kielteistä tai arkaluontoista. Esimer-

kissä 6.14 myöntämisen ja tunnustamisen kohteena ovat huonosti perustellut 

päätökset sekä menettelytapavirheet päätösten teossa ja täytäntöönpa-

nossa, virheellisyydet [vallitsevissa käytännöissä] sekä virheet.  

Maahanmuuttoviraston puhe kehystetään tavalla, joka implikoi sen ongel-

mallisuutta. Esimerkin 6.14 ensimmäisen kappaleen molemmissa virkkeissä 

lauseiden välille rakentuu konsessiivinen suhde: adverbiaalikonjunktiolla 

vaikka ilmaistaan, että lauseissa esitetyt asiaintilat ovat paikkansapitäviä 

mutta ainakin joiltain osin odotusten vastaisia suhteessa toisiinsa (ISK § 1139; 

ks. myös Kauppinen 2006; Niemi 2010). Esimerkissä näin ollen implikoidaan 

odotuksenmukaista olevan, että myöntämisen ja tunnustamisen myötä turva-

paikkaprosessin vallitseviin käytäntöihin tehtäisiin välittömiä muutoksia ja 

pakkopalautukset lopetettaisiin. Esimerkin toisessa kappaleessa esitetyssä 

turvapaikanhakijan referaatissa taas implikoidaan, ettei Maahanmuuttovi-

rasto ole ottanut myöntämiään virheitä vakavasti [ja lopettanut pakkopalau-

tuksia]. Näin Maahanmuuttoviraston sanojen ja tekojen välillä esitetään ole-

van ristiriita.  

Puheakteina myöntäminen ja tunnustaminen kytkeytyvät usein tiettyihin 

institutionaalisiin konteksteihin, joissa näillä puheteoilla on konkreettisia seu-

rauksia ja joissa osallistujien rooleja määrittää tietty hierarkia. Molemmissa 

verbeissä voikin nähdä moraalisen ja juridisen merkitysulottuvuuden. Tällöin 

myöntäminen ja tunnustaminen ovat ensimmäinen askel moraalisesti tuomit-

tavan teon sovittamisessa. (Ks. Mäntynen & Shore 2006: 288–290, 296.) Tätä 

taustaa vasten esimerkin 6.14 voi myös nähdä vihjaavan, että ristiriita sanojen 

ja tekojen välillä on Maahanmuuttovirastolta moraalinen epäonnistuminen: 

kun myöntämistä ja tunnustamista ei seuraakaan huonoksi havaittujen toi-

mintamallien korjaaminen, moraalisesti arveluttava teko jää ikään kuin sovit-

tamatta.  

Esimerkissä 6.14 siis kuvataan faktiiviverbien avulla Maahanmuuttoviras-

ton asettuvan OE-verkoston kanssa samoille linjoille väitteissä, jotka ovat ver-

koston esittämien vaatimusten legitimiteetin kannalta keskeisiä. Se, että Maa-

hanmuuttoviraston esitetään myöntävän ja tunnustavan turvapaikkaproses-

siin liitettyjä virheitä, vahvistaa OE-verkoston sanomaa siitä, että turvapaik-

kapolitiikkaan ja -prosessiin on tehtävä muutoksia. Näin esimerkki havainnol-

listaa, miten vieraita ääniä voidaan tarvittaessa muokata ja liittää osaksi omaa 

puhetta niin, että se vahvistaa omaa agendaa (ks. Fairclough 2001: 155). Tässä 

suhteessa myös omiin näkemyksiin vastustaen tai ristiriitaisesti suhteutuvat 
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äänet voivat olla arvokas resurssi: vastahankaisten äänten integroiminen 

osaksi omaa kielenkäyttöä mahdollistaa kilpailevien diskurssien käsittelyn 

hallitulla tavalla (Visakko 2019: 31–32, 39–40). Tällaista hallittua dialogiin 

antautumista voi pitää strategisena valintana, joka tähtää epäedullisten ään-

ten neutralisointiin (mas. 32). Samankaltaista strategista dialogisuutta voi 

nähdä myös kieltolauseiden hyödyntämisessä, jota tarkastelen seuraavaksi.  

 KIELTO JA MAAHANMUUTTOKESKUSTELUN DIALOGISUUS 

 

Yksi ilmeinen keino, jolla ääni aineistossa merkitään vieraaksi, on väitteen 

eksplisiittinen kielto. Kieltoa voi pitää intertekstuaalisena resurssina, sillä se 

implikoi lausuman myönteisen muodon olemassaolon ja samalla kiistää sen 

(Fairclough 1992: 121–122; 2001: 128; ks. myös ISK § 1610). Kiellon avulla 

kaiutetusta äänestä on mahdollista yksiselitteisesti irtisanoutua – kyse on tie-

tyllä tapaa ”maksimaalisesta vieraudesta”. Kielto voi kohdistua konkreettiseen 

ja yksilöityyn puheenvuoroon tai vaihtoehtoisesti ”yleisen mielipiteen” kaltai-

seen abstraktioon, joka ei kiinnity tiettyyn ainutkertaiseen puhetilanteeseen. 

Molemmissa tapauksissa kieltoja voidaan käyttää laajemman maahanmuutto-

keskustelun ja siinä esitettyjen väitteiden kommentointiin. Tästä näkökul-

masta kielto on kielenaines, joka orientoituu aiempaan aihetta koskevaan kes-

kusteluun ja tuo esiin sen dialogisen olemuksen. Bahtinille (1981; 1986) tämä 

on kaikkea kielenkäyttöä leimaava piirre: lausuma väistämättä suuntautuu jo 

puhuttuun ja mukautuu siihen.  

Tarkastelen ensin kieltoa, joka kohdistuu konkreettiseen, tietyn henkilön 

esittämään väitteeseen. Esimerkin 6.15 tekstissä käsitellään Afganistaniin 

suuntautunutta pakkopalautuslentoa. Esimerkissä ensin referoidaan poliisia 

edustavaa ylikomisariota, minkä jälkeen ylikomisarion väite eksplisiittisesti 

kiistetään kertojan äänellä: 

 

(6.15) Suomi pakkopalautti maanantaina lukuisia afganistanilaisia turvapaikanhakijoita 

Kabuliin. – –  Palautettujen joukossa oli kuusihenkinen perhe. Poliisi esti toistuvasti per-

heen asiainhoitajaa – – tapaamasta perhettä pakkopalautuksen yhteydessä perheen pyyn-

nöistä huolimatta. Ylikomisario Hannu Pietilä on kertonut tiedotteessa, ettei 

perheestä kukaan halunnut tavata edustajaa. [ epäsuora esitys] Tämä ei pidä 

paikkaansa. – – 

(JOUKE10/05042017) 

 

Esimerkissä 6.15 referoidaan epäsuoralla esityksellä tekstin ulkopuolista läh-

dettä, ylikomisariota, tai tarkemmin tiedotetta, jossa ylikomisario on näke-

myksensä esittänyt. Referaatti esittää poliisin näkökulman tekstissä käsitellyn 

afgaaniperheen tapaukseen. Referaattia seuraava, kertojanäänen näkemyksen 

ilmaiseva kieltolause kuitenkin eksplisiittisesti kiistää referaatin sisällön, 

jonka mukaan kukaan perheestä ei halunnut tavata edustajaa. Myös referoin-
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tia edeltävä, niin ikään kertojan ääntä edustava virke on sisällöllisessä ristirii-

dassa ylikomisarion referaatin kanssa: poliisin väitetään toistuvasti estäneen 

asiainhoitajaa tapaamasta perhettä. Näin ollen poliisin ääntä ei sulauteta 

osaksi OE-verkoston ääntä, vaan vieras ääni tuodaan tekstiin vain, jotta siitä 

päästään irtisanoutumaan (ks. Fairclough 1992: 121–122). Äänet ovat toisin 

sanoen avoimessa konfliktissa keskenään. 

Esimerkissä 6.15 kielto kohdistuu konkreettiseen, yksilöityyn lausumaan, 

jonka lähteeksi konstruoidaan turvapaikkapolitiikan toimeenpanemiseen 

osallistuva viranomainen, tekstissä nimetty ylikomisario. Aineistossa kiellolla 

kaiutetaan myös sellaisia näkemyksiä, joita ei välttämättä ole konkreettisesti 

lausuttu ääneen mutta joiden voi tulkita ainakin osaltaan ohjaavan turvapaik-

kapolitiikkaa etenkin turvapaikanhakijoiden palautusten osalta. Yksi aineis-

tossa toistuvasti käsitelty ja opponoitu käsitys koskee Afganistanin turvalli-

suutta. Esimerkin 6.16 tekstin osana on julkaistu kyltti, jossa näkemys Afga-

nistanin turvallisuudesta kiistetään kieltolauseella:  

 

(6.16) [TIEDOTE] AFGANISTANIN HALLITUS HUOLESTUI SUOMEN PAKKOPALAU-

TUKSISTA [otsikko] 

 

Lapsiperheiden säilöönotot ja pakkopalautusaikeet ovat saaneet Afganistanin hallituksen 

huolestumaan Suomessa olevien afgaaniturvapaikanhakijoiden tilanteesta. – – 

 

 

 

– – Afganistanin pakolaisministeri Alami, YK-viranomaiset ja lukuisat järjestöt ovat use-

asti vedonneet pakkopalautusten pysäyttämiseksi Afganistaniin siviiliuhrien määrän kas-

vettua. Maahanmuuttoviraston virheelliset päätökset asettavat pakkopalautetut suureen 

vaaraan. – – 
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– – Pakkopalautukset on lopetettava Afganistanin turvallisuustilanteen vuoksi ja Maa-

hanmuuttoviraston käytännöt on tarkastettava. 

(JOUHU22/06092017) 

 

Esimerkissä 6.16 on tekstiin kuvatiedostona lisätty kyltti, joka esiintyy aineis-

tossa hieman muunneltuna useampaan kertaan.96 Kyltissä on OE-verkostoon 

viittaavan aihetunnisteen lisäksi kiellon sisältävä kannanotto, jonka mukaan 

Afganistan ei ole turvallinen. Iskulausemainen ilmaus toistuu verkoston akti-

vismissa eri yhteyksissä, ja sen voi nähdä kaiuttavan yhtä keskeistä käsitystä, 

jota vastaan verkosto aktivismillaan kampanjoi: käsitystä Afganistanista 

maana, johon kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä on mahdol-

lista ja oikeutettua palauttaa. Ilmauksen iskulausemaisuus tekee siitä helposti 

siteerattavan ja kierrätettävän – se ikään kuin tarjoutuu rekontekstualisoita-

vaksi (ks. Visakko 2019: 39). Kyltti olisi OE-verkoston toimintaa seuranneelle 

kontekstistaan irrotettunakin ymmärrettävissä turvapaikkapolitiikkaa – ja 

erityisesti turvapaikanhakijoiden palautuksia – koskevaksi kommentiksi. 

Kyltti saa täsmällisemmän tulkintansa tekstiyhteydessään, jossa kerrotaan Af-

ganistanin hallituksen huolestuneen Suomessa olevien afgaaniturvapaikan-

hakijoiden tilanteesta. Huolen aiheuttajaksi nimetään lapsiperheiden säi-

löönotot ja pakkopalautusaikeet. Esimerkin 6.16 lopussa esitetään vielä ker-

tojan äänellä nesessiivinen ilmaus, jolla eksplisiittisesti vaaditaan Afganista-

nin turvallisuustilanteeseen vedoten pakkopalautusten lopettamista. 

Sen lisäksi, että kiellolla voidaan tyrmätä yksilöidyn lähteen esittämä nä-

kemys (esimerkki 6.15) ja toteutetusta turvapaikkapolitiikasta johdettavissa 

oleva käsitys (esimerkki 6.16), kielto voi kohdistua myös hahmottomampaan 

maailmankuvaan tai diskurssiin, jolle ei tekstissä osoiteta lähdettä. Turvapai-

kanhakijoiden ääntä edustavat esimerkit 6.17 ja 6.18 havainnollistavat tätä: 

 

(6.17) PAKKOKÄÄNNYTYS [päivämäärä]: Tämäkään ihminen ei ole tarpeeksi hyvä Suo-

melle? [otsikko] 

 

– –”Olen ollut säilöönotossa yli kaksi kuukautta. En voi nukkua enkä syödä, sillä pelkään, 

että poliisi tulee hakemaan ja pakkopalauttaa minut Irakiin. – – En ole tehnyt mitään 

väärää enkä rikollista. Tahdon vain elää rauhassa. Auttakaa minua!” – – 

(HUKE7/30052017) 

 

(6.18) Kabuliin perheensä kanssa [ajankohtana] pakkopalautettu [ikä] [nimi] kirjoittaa 

avoimen kirjeen Suomen hallitukselle, Migrille, suomalaiselle medialle ja kaikille suoma-

laisille. – –  

                                                 
96 Kyltistä on julkaistu blogissa myös versio, jossa Afganistania koskeva teksti on muodossa AFGHA-

NISTAN NOT SAFE. Blogissa on julkaistu asettelultaan ja väreiltään samankaltainen kyltti myös eri 

tekstillä (ks. esimerkki 5.7).  
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I am [nimi], a [ikä] old girl from Afganistan. My family – [lista perheenjäsenistä] - were 

forcefully deported from Finland to Afghanistan. We are now in [kaupunki], hiding, 

scared, waiting for death and sexual abuse. – – 

 

We are not criminals. We are normal people. I was praying and asking for them to let us 

see our legal assistant. All the police said no. Why did they need so many police with us?  

– – 

(HUKE5/23042017) 

 

Esimerkit 6.17 ja 6.18 ovat peräisin turvapaikanhakijoiden kokemuksellisen 

äänen representaatioista, joita olen analysoinut luvussa 6.1.1. Esimerkeissä 

6.17 ja 6.18 kielto tuo turvapaikanhakijan äänen rinnalle toisen, tarkemmin 

yksilöimättömän äänen, johon turvapaikanhakija puheessaan orientoituu. 

Esimerkin 6.17 tapauksessa implikoidaan, että on olemassa näkemys, jonka 

mukaan kyseinen turvapaikanhakija tai turvapaikanhakijat yleensä ovat teh-

neet jotain väärää ja/tai rikollista. Puheessaan turvapaikanhakija kiistää tä-

män väitteen paikkansapitävyyden ja esittää tämän jälkeen motiivikseen vain 

halun elää rauhassa. Sitaatti päättyy avunpyyntöön. Turvapaikanhakijan kir-

jeestä peräisin olevassa esimerkissä 6.18 turvapaikanhakija samassa hengessä 

kiistää perheensä olevan rikollisia (we are not criminals ~ emme ole rikolli-

sia), mikä antaa jälleen ymmärtää, että on olemassa käsitys turvapaikanhaki-

joiden rikollisuudesta – muuten väitettä ei olisi tarpeen kiistää. Sen sijaan tur-

vapaikanhakija luonnehtii itseään ja perhettään normaaliksi tai tavalliseksi 

(we are normal people ~ olemme tavallisia ihmisiä). Ilmausten voi edelleen 

tulkita implikoivan, että tavallisten, ei-rikollisten turvapaikanhakijoiden pi-

täisi saada jäädä maahan.97 

Esimerkit eivät viittaa tietyn yksilön tai kollektiivin näkemykseen vaan nii-

den voi tulkita aktivoivan laajemman diskurssin, jossa turvapaikanhakijoiden 

motiivit ja oikeus olla maassa kyseenalaistetaan. Everyn ja Augoustinoksen 

(2008: 652–653) mukaan turvapaikanhakijoita koskevaa keskustelua leimaa 

epäuskon kulttuuri (culture of disbelief): turvapaikanhakijoiden sekä heidän 

motiiviensa ja lausuntojensa vilpittömyyttä epäillään, mikä on tarpeen huomi-

oida, kun tavoitteena on ajaa turvapaikanhakijoiden asiaa. Myös Suomessa 

käytävää maahanmuuttokeskustelua leimaa usein epäluulo tulijoita kohtaan 

(ks. esim. Lahti 2019; Maasilta 2018). Turvapaikanhakijoiden motiivit kyseen-

alaistavan diskurssin voi ajatella olevan keskustelussa niin hallitseva, että se 

vaatii tulla otetuksi huomioon myös sellaisissa puheenvuoroissa, jotka ase-

moituvat ideologisesti toisin – Maasiltaa (2018: 69–70) seuraten voi puhua 

kaapatusta pakolaiskeskustelusta. Bahtinilaisesta näkökulmasta kielenkäy-

                                                 
97 Esimerkkien 6.17 ja 6.18 kieltolauseiden voi tulkita motivoituvan myös turvapaikanhakijoiden 

kertomasta: kumpikin turvapaikanhakija viittaa poliisin (potentiaaliseen) toimintaan, joka näyttäytyisi 

ymmärrettävämpänä, jos kyse olisi rikollisista.  
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tön dialoginen ulottuvuus merkitsee sitä, että keskustelua ei pääse aloitta-

maan puhtaalta pöydältä, vaan aiheesta aiemmin lausutut näkemykset muo-

vaavat tulevia lausumia ja kaikuvat niissä (Bahtin 1986: 93–96; 1981: 279–

281). Näin ymmärrettynä kysymys muuttoliikekeskustelun ”kaappaamisesta” 

näyttäytyy monitahoisempana: se, että aiemmat puheenvuorot ”tunkeutuvat” 

puheeseen, ei ole leimallista vain tietyille keskusteluille vaan kielenkäytölle 

ylipäätään. Esimerkeissä 6.17 ja 6.18 kielto tuo turvapaikanhakijoiden äänen 

lomaan vieraan, turvapaikanhakijoiden motiiveja kyseenalaistavan diskurs-

sin, joka kaikuu lausuman taustalla, vaikka puhujat siitä irtisanoutuvatkin. 

Äänet eivät kuitenkaan ole tekstissä läsnä yhdenvertaisina, sillä vieras dis-

kurssi on turvapaikanhakijoiden ääneen nähden alisteisessa asemassa. Tapa, 

jolla kertoja ääniä kaiuttaa, muovaa ja asemoi, saa äänet tekstissä asettumaan 

keskenään tietynlaiseen hierarkkiseen järjestykseen. Tämä on viimeisen ana-

lyysiluvun aihe.  

6.3 ÄÄNTEN HIERARKIAN RAKENTUMINEN TEKSTISSÄ  

Edellisissä alaluvuissa 6.1 ja 6.2 olen nostanut esiin kielen keinoja, joita aineis-

tossa käytetään äänten representoimiseen ja säätelyyn. Tässä alaluvussa ana-

lysoin, miten kaiutetut äänet asettuvat keskenään hierarkkiseen suhteeseen 

yhden ja saman tekstin sisällä. Hierarkialla tarkoitan arvojärjestystä, joka ra-

kentuu kertojan valintojen seurauksena: se, mitä ja miten eri äänten lähteitä 

aineistossa lainataan, vaikuttaa siihen, millaisen painoarvon äänet suhteessa 

toisiinsa tekstissä saavat.  

Tarkastelemani teksti edustaa journalistista kehystä (ks. luku 5.2), ja se 

koostuu suurelta osin erilaisista puheen representaatioista, kuten journalisti-

sille teksteille on tyypillistä (ks. Bell 1991: 52–53). Tekstissä nimettyjä äänen 

lähteitä ovat tietyt yksilöidyt turvapaikanhakijat, pääministeri Juha Sipilä 

sekä turvapaikanhakijan jututtamat eri puolueiden edustajat. Analysoin teks-

tin osissa (esimerkit 6.19a–6.19e). Leipätekstin virkkeet (tai välimerkkiin 

päättymättömät lauseet tai lausekkeet) on numeroitu esimerkkeihin viittaa-

misen helpottamiseksi. Hakasulkeisiin on merkitty puheen representoimiseen 

käytetty keino sekä äänen lähde ja/tai muuta relevanttia informaatiota, ja re-

ferointijaksot ja muut puheen representaatiot on merkitty oranssilla (lähteenä 

turvapaikanhakija), sinisellä (lähteenä päättäjä tai puoluetoimija) tai vihreällä 

(yksilöimätön äänen lähde) taustavärillä. Esimerkki 6.19a koostuu otsikosta 

sekä leipätekstin ensimmäisestä kappaleesta: 

 

(6.19a) TURVAPAIKANHAKIJAT TAPASIVAT SIPILÄN - PÄÄMINISTERI MYÖNSI 

ETTÄ TURVAPAIKKA-ASIOISSA ON TEHTY VIRHEITÄ [otsikko; epäsuora esitys  

pääministeri]  
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1. Rautatientorin turvapaikkamielenilmauksen edustajat [nimi] (Afganistan) ja [nimi] 

(Irak) tapasivat tiistaina Helsingin Narinkkatorilla pääministeri Juha Sipilän. 2. He ker-

toivat olleensa Rautatientorilla nyt 48 päivää viestittääkseen hallitukselle hätäänsä. [pu-

heaktin tiivistelmä  turvapaikanhakijat] 3. ”Oletteko kuulleet viestimme”, miehet kysyi-

vät. [suora esitys  turvapaikanhakijat] 

 

4. Sipilä myönsi kuulleensa mielenilmauksesta [referatiivirakenne –> pääministeri] ja oli 

tyytyväinen, että sai vihdoin tavata turvapaikanhakijoiden edustajat. [epäsuora esitys  

pääministeri] 5. Irakilainen [etunimi sukunimi] kysyi, tietääkö pääministeri perheistä, 

joita poistetaan ja on poistettu vastaanottokeskuksista kielteisten turvapaikkapäätösten 

jälkeen, vailla paikkaa minne mennä. [epäsuora esitys  turvapaikanhakija] 6. ”Onneksi 

Suomessa on vapaaehtoisia, jotka tarjoavat yösijaa”, [nimi] kiitteli. [suora esitys  turva-

paikanhakija] 7. Hän kysyi myös, tietääkö pääministeri pakkopalautuksista. [epäsuora esi-

tys  turvapaikanhakija] 8. ”Meillä on nyt 19 ihmistä, joiden ei ole turvallista palata koti-

maahan, eivätkä he ole tehneet mitään rikosta Suomessa. 9. Miksi te palautatte heidät”, 

irakilainen halusi tietää. [suora esitys  turvapaikanhakija] 

(JOUKE8/29032017) 

 

Esimerkin 6.19a reportaasimainen teksti synnyttää vaikutelman, että tekstin 

kirjoittaja seuraa turvapaikanhakijoiden ja pääministerin välistä keskustelua 

ja raportoi siitä. Näennäisesti kyse onkin dialogista turvapaikanhakijoiden ja 

pääministeri Sipilän välillä. Tekstissä äänten järjestys kuitenkin rakentuu hie-

rarkkiseksi: turvapaikanhakijoita referoidaan enemmän ja tarkemmin kuin 

pääministeriä, ja tekstin edetessä turvapaikanhakijoiden puheenvuoroihin la-

dataan eri keinoin painoarvoa. Esimerkissä 6.19a äänessä ovat enimmäkseen 

afganistanilainen ja irakilainen turvapaikanhakija, joiden pääministerille 

suunnattua puhetta representoidaan puheaktin tiivistelmän sekä suoran ja 

epäsuoran esityksen keinoin.  

Keskustelun toisena osapuolena toimii pääministeri Juha Sipilä, jota refe-

roidaan ensimmäisen kerran jo otsikossa. Äänten hierarkian näkökulmasta 

olennaista on, että lausunto tukee turvapaikanhakijoiden sanomaa: johtover-

biksi valittu faktiivinen myöntää (ISK § 1561) esittää merkittävässä valta-ase-

massa olevan pääministerin pitävän totena OE-verkoston toiminnan näkökul-

masta olennaista väitettä siitä, että turvapaikka-asioissa on tehty virheitä. 

Myös muualla aineistossa faktiiviverbejä käytetään strategisesti referoitaessa 

lähteitä, jotka lähtökohtaisesti ovat OE-verkoston vaikuttamistyön kohteita 

(ks. luku 6.2.2) – myös ”vastahankaisia” ääniä on mahdollista muovata ja mu-

kauttaa osaksi omaa ääntä (ks. Visakko 2019: 31–32). Myös jäljempänä teks-

tissä (virke 4) pääministerin vastausta referoitaessa käytetään myöntää-ver-

biä. Muista aineiston esimerkeistä poiketen myöntämisen kohteena olevaa 

asiaintilaa – mielenilmauksen olemassaoloa – ei voi pitää epätoivottavana, 

vaan verbivalinta osoittaa ennen kaikkea samalle linjalle asettumista. Teks-

tiyhteydessään myös 4. virkkeen jatko on tulkittavissa pääministerin referoin-
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niksi: kun reportaasimaisessa tekstissä kuvataan keskustelun osapuolen koke-

maa tyytyväisyyttä, syntyy mielikuva, että kohta perustuu pääministerin sano-

misiin.  

Sisällöllisesti pääministerin puheen representaatioita ei voi pitää erityisen 

uutisarvoisina – tällaisia puheenvuoroja tuskin käsiteltäisiin journalistisessa 

mediassa. Ruohonjuuritason liikkeelle kuitenkin voi olla edullista jo osoitus 

pääsystä puheyhteyteen keskeisen vallanpitäjän kanssa. Esimerkissä 6.19a ku-

vataan verrattain harvinaista asetelmaa, jossa turvapaikanhakijat pääsevät 

esittämään pääministerille kysymyksiä ja esittämään näkemyksensä tämän 

johtaman hallituksen toteuttamasta politiikasta. Valta esittää kysymyksiä ja 

näin ollen kontrolloida vuorovaikutuksen kulkua on yksi kielellisen vallankäy-

tön ulottuvuus. Erityisesti arkikeskustelua virallisemmissa konteksteissa ky-

syminen ja vastaaminen ovat puhetoimintoja, jotka kytkeytyvät vuorovaiku-

tuksessa tiettyihin institutionaalisiin rooleihin niin, että kysyminen määrittyy 

usein instituution edustajan tehtäväksi (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 

2001: 17–19). Hierarkiaa rakentaakin osaltaan myös se, miten eri äänten läh-

teiden esittämät puhetoiminnot asemoivat puhujia suhteessa toisiinsa: esi-

merkin 6.19a tekstissä turvapaikanhakijat esittävät kysymyksiä ja ohjaavat 

keskustelun suuntaa, kun taas pääministerille on varattu vastaajan rooli.  

Pääministerin ääni saa enemmän tilaa tekstin jatkuessa esimerkissä 6.19b. 

Referoinnissa kuitenkin hyödynnetään faktiiviverbejä tavalla, joka asettaa 

pääministerin keskustelussa puolustuskannalle: 

 

(6.19b) 10. Pääministeri Sipilä sanoi tietävänsä palautuksista [referatiivirakenne  pää-

ministeri] ja vakuutti, että Suomen turvapaikkapolitiikka on linjassa muiden Euroopan 

maiden kanssa. [epäsuora esitys  pääministeri] 11. Sipilä kuitenkin myönsi, että Suo-

messa on tehty virheitä. [epäsuora esitys  pääministeri] 12. [Nimi] sanoi haluavansa lä-

hettää turvapaikanhakijoiden mielenilmauksen vaatimukset suoraan pääministerille [re-

feratiivirakenne  turvapaikanhakija], ja sai Sipilän yhteystiedot. 13. ”Toivon, että voitte 

auttaa turvapaikanhakijoita ja muutatte lain”, [nimi] vetosi. [suora esitys  turvapaikan-

hakija] 

  

14. Sipilän kohtaaminen [nimen] omin sanoin Narinkkatorilla [hyperlinkki, pienempi 

fontti, oranssi väri] 

(JOUKE8/29032017) 

 

Pääministerin ensimmäisessä referaatissa (virke 10) esiintyvä verbi tietää 

sekä jäljempänä seuraavat johtoverbit vakuuttaa (virke 10) ja myöntää (virke 

11) ovat faktiivisia ja kuvaavat puhujan pitävän esitettyjä asiaintiloja totena 

(ISK § 1561). Kuten otsikossa, myös virkkeessä 11 pääministerin kuvataan 

myöntävän, että turvapaikkapolitiikassa on tehty virheitä – näin pääministe-

rin esitetään asettuvan olennaisessa asiakysymyksessä samalle linjalle turva-

paikanhakijoiden kanssa. Samanaikaisesti valinnat rakentavat kuvaa keskus-

telussa puolustuskannalle joutuneesta pääministeristä, joka vastaa kritiikkiin, 

vakuuttelee kuulijoitaan ja esittää näille myönnytyksiä.  
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Tekstikappaleen loppuosassa referoidaan referatiivirakenteella (virke 12) 

sekä suoralla esityksellä (virke 13) turvapaikanhakijan pääministerille esittä-

miä toiveita. Pääministerin verbaalisia reaktioita toiveisiin ei kuvata, mutta 

tekstissä kuitenkin todetaan turvapaikanhakijan saaneen Sipilän yhteystiedot 

(virke 12), mitä voi pitää vastauksena turvapaikanhakijan ensimmäiseen 

pyyntöön. Tämä on esimerkin 6.19b ensimmäisen kappaleen ainoa ei-verbaa-

lista toimintaa kuvaava osuus – muutoin teksti koostuu referaateista ja näiden 

johtoilmauksista. Vaikka kyse ei ole puhetoiminnasta, osaltaan tekstikohta ra-

kentaa kuvaa puhetilanteesta, jossa turvapaikanhakija on aloitteellinen ja saa 

tahtonsa läpi.  

Pääministerin ääni saa esimerkissä melko tasapuolisesti tilaa suhteessa 

turvapaikanhakijan ääneen, mutta äänet eivät esiinny tekstissä samanarvoi-

sina. Turvapaikanhakijaa referoidaan myös mimeettisesti suoralla esityksellä 

siinä missä pääministerin sanomisiin viitataan diegeettisemmillä keinoilla. 

Tämä suo kertojalle mahdollisuuden esittää puhetta niin, että sen voi tulkita 

ainakin jossain määrin myötäilevän turvapaikanhakijoiden näkökulmaa. Esi-

merkin 6.19b lopussa on vielä Facebook-sivulle johtava hyperlinkki, jonka 

saatteessa luvataan tarjota pääministerin tapaamisesta turvapaikanhakijan 

kuvaus omin sanoin. Tämä korostaa entisestään nimenomaan turvapaikanha-

kijoiden äänelle annettua arvoa. Esimerkki havainnollistaa, ettei äänten mer-

kitys juonnu yksinomaan äänten saamasta tilasta (Fairclough 1997: 108–110) 

– keskeistä hierarkian rakentumisessa on, miten äänet kehystetään ja millaisia 

rooleja äänten lähteet tekstissä saavat.  

Seuraavassa esimerkissä 6.19c tekstin tilanne ja miljöö vaihtuvat, kun ker-

toja alkaa seurata tekstin alussa nimetyn turvapaikanhakijan liikettä ja pu-

hetta puolueiden vaaliteltoilla: 

 

(6.19c) PERUSSUOMALAISTEN EHDOKKAAT HYVÄKSYVÄT PALAUTUKSEN VAIN 

JOS TURVAPAIKANHAKIJA ON TEHNYT RIKOKSEN SUOMESSA [väliotsikko] 

                      

15. Afganistanilainen [nimi] kiersi kaikilla vaaliteltoilla tutustuen puolueiden tavoitteisiin 

ja kysyen näiden kantaa pakkopalautuksiin. [puheaktin tiivistelmä  turvapaikanhakija] 

  

18. ”Entä jos kuolen, kun Suomi palauttaa minut Afganistaniin?” [vapaa suora esitys  

turvapaikanhakija; kursiivi alkuperäinen] 

  

17. Vihreiden, Vasemmiston, RKP:n, Kristillisten ja Piraattipuolueen ehdokkaat vastusti-

vat pakkopalautuksia ja Kokoomuksen ja SDP:n edustajat vastustivat siinä tapauksessa, 

että ihmisen terveys tai henki ovat vaarassa. [puheaktin tiivistelmä  puolueiden edusta-

jat] 

(JOUKE8/29032017) 

 

Esimerkin 6.19c orientoiva virke 15 identifioi kansallisuuden ja nimen sisältä-

vällä subtantiivilausekkeella turvapaikanhakijan ja kuvaa tämän toimintaa ja 

puhetta. Teksti jatkuu mitä ilmeisimmin edellä nimetyn turvapaikanhakijan 
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puheen referoimisella. Kyse on johtoilmauksettomasta vapaan suoran esityk-

sen jaksosta, jossa puheen lähde jää lukijan pääteltäväksi (Leech & Short 1981: 

322–323, ISK § 1463) – sitaatti ikään kuin kelluu tekstissä, ja sen suhde edel-

tävään ja seuraavaan tekstijaksoon jää eksplikoimatta (ks. myös esimerkki 

6.9). Puheenvuoroa korostetaan typografisin keinoin: sitaatti on erotettu 

muusta tekstistä kursiivilla ja väljemmällä asettelulla.  

Seuraavassa kappaleessa kuvataan puolueiden edustajien kantoja kysy-

mykseen pakkopalautuksista. Huomionarvoista on, ettei puoluetoimijoita ni-

metä – olennaiseksi nostetaan puhujien puoluekytkös, ei näiden henkilölli-

syys. Vaikka puolueiden toimintaa kuvaava verbi vastustaa ei ole perusmerki-

tykseltään kommunikatiivinen verbi, tekstin reportaasimainen luonne ohjaa 

tulkitsemaan osuutta kertojan esittäminä tiivistyksinä eri puolueiden edusta-

jien [kunta]vaaliteltoilla esittämistä suullisista kannanotoista. Sama koskee 

esimerkin 6.19c väliotsikkoa, jossa esitetään perussuomalaisten [kunta-

vaali]ehdokkaiden näkemys turvapaikanhakijoiden palautuksista.98 Sama 

väite esitetään tekstin jatkuessa turvapaikanhakijan kertomana esimerkissä 

6.19d, johon rakentuu monikerroksinen ja hierarkkinen äänten kudelma: 

 

(6.19d) 19. ”Perussuomalaiset sanoivat kannattavansa pakkopalautuksia vain, jos turva-

paikanhakija on tehnyt rikoksen Suomessa [referatiivirakenne  puolue]”, [nimi] kertoo. 

[suora esitys  turvapaikanhakija] 

  

20. Hän tulkitsi pääministeri Sipilän (Keskusta) puheita niin, ettei Suomi palauta ketään, 

joka voi joutua vaaraan kotimaassaan. [epäsuora esitys  turvapaikanhakija] 

  

21. [Nimen] oma raportti Narinkkatorin vaaliteltoilta [hyperlinkki, pienempi fontti, 

oranssi väri]  

(JOUKE8/29032017) 

  

Virkkeessä 19 on monikerroksinen puheen representaatio, jossa kertoja refe-

roi turvapaikanhakijaa referoimassa perussuomalaisen puolueen edustajia 

(joista tosin puhutaan joukkoa rajaamatta perussuomalaisina). Goffmanin 

(1981: 144–146) esittämismuottia mukaillen esittäjän, tekijän ja toimeksian-

tajan roolit eriytyvät puheenvuoron sisällä: referaatin sisällön esitetään kuvas-

tavan perussuomalaisten kantaa (toimeksiantaja), mutta kannasta kertoo tur-

vapaikanhakija (tekijä), ja kokonaisuudessaan tämän kielellisen esityksen sa-

noittaminen tekstissä on kertojan vastuulla (esittäjä). Näkemys pakkopalau-

tuksista olisi ollut mahdollista esittää myös referoimalla suoraan perussuoma-

laisia, jolloin perussuomalaiset hahmottuisivat myös lausuman tekijäksi. Pe-

russuomalaisten ääni kuitenkin suodattuu esimerkissä 6.19d vahvasti turva-

paikanhakijan äänen läpi. Myöskään pääministeriä ei referoida suoraan, vaan 

                                                 
98 Esitettyä näkemystä voi pitää epäodotuksenmukaisena, sillä se on ristiriidassa perussuomalaisen 

puolueen virallisen maahanmuuttopoliittisen linjan kanssa. 
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hänen puheistaan esitetään turvapaikanhakijan suulla tulkinta (virke 20). Pe-

russuomalaisten tapaan myös pääministerin voi tulkita toimivan referaatissa 

toimeksiantajan roolissa, mutta tekijänä turvapaikanhakijalla on valtaa päät-

tää, miten pääministerin sanomiset esitetään. Epäsuorassa esityksessä myös 

kertojan kontrolli korostuu (Leech & Short 1981: 320): johtoilmaukseen va-

littu tulkita-verbi korostaa referoinnin subjektiivisuutta. Merkityksellistä on-

kin, että turvapaikanhakijan subjektiivinen arvio pääministerin sanomisista 

osoitetaan kertomisen arvoiseksi. Turvapaikanhakijan oman äänen arvoa ko-

rostaa myös kappaleen loppuun sijoitettu hyperlinkki, joka esimerkin 6.19b 

linkin tapaan vie turvapaikanhakijan itse kirjoittamaan kuvaukseen tapahtu-

neesta.  

Esimerkissä 6.19d äänten hierarkiassa turvapaikanhakijan ääni on kor-

keimmalla: turvapaikanhakijan äänelle annetaan tekstissä tilaa muiden ään-

ten kustannuksella, ja muut äänet pääsevät esiin ainoastaan turvapaikanhaki-

jan välittämänä. Tekstissä tärkeitä eivät olekaan poliittisten toimijoiden ilmai-

semat näkemykset sinänsä vaan turvapaikanhakijan välittämät tulkinnat ja 

johtopäätökset poliitikkojen puheesta. Huomionarvoista on, että esimerkissä 

esitetyt referaatit tukevat sisällöllisesti OE-verkoston tavoitteita: ääniä muo-

vataan ja hyödynnetään siltä osin kuin äänet palvelevat omia tarkoitusperiä 

(ks. alaluku 6.2). 

Tekstin lopussa lainataan jälleen pääministeriä, joka reagoi tälle esitettyi-

hin kysymyksiin: 

  

(6.19e) SIPILÄ LUPASI PUHUA SISÄMINISTERIN KANSSA ISKUISTA [väliotsikko, pu-

heaktin tiivistelmä  pääministeri] 

  

22. Sipilältä kysyttiin vaaliteltalla myös kantaa turvapaikanhakijoihin kohdistuneeseen 

väkivaltaan kuten polttopullo- ja pippurisumuteiskuihin. [puheaktin tiivistelmä  yksi-

löimätön ääni] 23. ”Miksei ketään ole pidätetty”, kysyttiin yleisön joukosta. [suora esitys 

 yksilöimätön ääni] 24. Pääministeri lupasi selvittää asiaa sisäministeri Paula Risikon 

kanssa. [puheaktin tiivistelmä  pääministeri] 

(JOUKE8/29032017) 

 

Esimerkissä 6.19e referoidaan pääministerille esitettyjä kysymyksiä. Kysy-

mysten esittäjää ei passiivimuotoisissa lauseissa (virkkeet 22 ja 23) ekspli-

koida, mutta aiheeltaan ja näkökulmaltaan kysymykset sopivat OE-verkoston 

agendaan. Huomionarvoista on, että näitä yksilöimättömiä ääniä referoidaan 

tarkemmin kuin pääministeriä, jonka sanomisista esitetään puheaktin tiivis-

telmä esimerkin 6.19e aloittavassa väliotsikossa ja virkkeessä 24. Kommuni-

kaatiota kuvaavaksi verbiksi valittu luvata on performatiivinen ilmaus, jolla 

puhuja sitoutuu toimimaan kuvaamallaan tavalla (Austin 1962). Verbivalinta 

korostaa jälleen asetelmaa, jossa pääministeri vastaa OE-verkoston kannalta 

olennaisiin kysymyksiin tavalla, joka näyttäytyy jonkinlaisena myöntymisenä 

keskustelulle annettuihin raameihin. Merkillepantavaa onkin, että läpi tekstin 

turvapaikanhakijoiden (ja esimerkissä 6.19e yksilöimättömien kysymysten 
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esittäjien) sanomisten kuvataan johtavan OE-verkoston näkökulmasta myön-

teiseen lopputulemaan: turvapaikanhakija saa pyydettäessä pääministerin yh-

teystiedot, pääministerin kuvataan myöntävän virheitä ja lupaavan selvittää 

esille nostettuja ongelmia, puolueiden edustajien esitetään vastustavan pak-

kopalautuksia ainakin joissain tilanteissa. Äänten säätelyllä siis rakennetaan 

kuvaa tuloksekkaasta vaikuttamistyöstä. 

Kokonaisuudessaan esimerkkien 6.19a–6.19e tekstissä turvapaikanhaki-

joiden ääni on hierarkian huipulla. Tekstissä kuvataan vuorovaikutusta, jossa 

turvapaikanhakijat määräävät keskustelun agendan ja esittävät kysymyksiä 

päättäjille. Turvapaikanhakijoiden lisäksi tekstissä kuullaan poliittisten puo-

lueiden ja instituutioiden edustajia, joita lainataan diegeettisin keinoin epä-

suoran esityksen ja puheaktin tiivistelmien avulla; suoralla esityksellä refe-

rointia ei ole lainkaan. Poliitikkojen puheista rakennetaan erityisesti verbiva-

lintojen (luvata sekä faktiiviverbit myöntää, tietää, vakuuttaa) avulla kuvaa, 

jonka mukaan puheenvuorot ainakin jossain määrin myötäilevät turvapaikan-

hakijoiden vaatimuksia. 

Turvapaikanhakijoita referoidaan politiikan toimijoita enemmän ja usein 

myös tarkemmin, mimeettisiä keinoja hyödyntäen. Erityistä painoarvoa tur-

vapaikanhakijoiden ääni saa, kun muut äänet esitetään alisteisina sille. Poli-

tiikan toimijoiden ääni suodattuu turvapaikanhakijan äänen läpi, kun teks-

tissä referoidaan turvapaikanhakijaa kertomassa poliitikkojen sanomisista. 

Tällaisissa tapauksissa poliitikkojen alkuperäisen kielellisen esityksen sana-

tarkkaa lainaamista tärkeämmäksi osoitetaan se, mitä turvapaikanhakija pu-

heenvuoroista kertoo. Asetelma eroaa merkittävästi journalistisille teksteille 

tyypillisestä asetelmasta, jossa maahanmuuttokysymyksiä kommentoivat tyy-

pillisesti viranomaiset ja erilaiset asiantuntijat sekä päättäjät (esim. Niemi & 

Perälä 2018: 160–168; Chouliaraki & Zaborowski 2017). Huomionarvoista on, 

miten myös interdiskursiiviset valinnat tukevat turvapaikanhakijoiden ääntä: 

journalistisesta reportaasista ammentavan esitystavan voi nähdä ohjaavan lu-

kemaan tekstiä realistisena kuvauksena todellisuudesta ja tuovan siten teks-

tissä representoidulle äänelle uskottavuutta. 

Edellä luvussa 6 olen tarkastellut aineistossa hyödynnettyjä ääniä ja äänten 

säätelykeinoja. Olen ensinnäkin erottanut kaksi turvapaikanhakijoiden äänen 

representaatiota, jotka eroavat toisistaan keinoiltaan ja funktioltaan: kollek-

tiivinen ääni on poliittisen toimijuuden rakentamisen väline, siinä missä ko-

kemuksellinen ääni korostaa turvapaikanhakijan yksilöllisyyttä ja vetoaa blo-

gin lukijoihin. Lisäksi olen tarkastellut, millaisia muita ääniä aineistossa 

kaiutetaan ja miten eri äänten välisiä suhteita säädellään. Äänillä tuetaan ver-

koston omaa argumentaatiota, mutta potentiaalisesti vastahankaisia tai hai-

tallisia ääniä pyritään myös hallitsemaan niin, että ne kääntyvät tukemaan 

tekstit tuottaneen verkoston omaa ääntä (ks. Visakko 2019: 31–32). Äänten 

legitimiteettiä voidaan horjuttaa asettamalla kyseenalaiseksi äänten esittä-

mien väittämien totuusarvo. Vaihtoehtoinen strategia on esittää potentiaali-

sesti haitallisten äänten asettuvan keskeisissä asiakysymyksissä verkoston ää-
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nen kanssa samalle linjalle esimerkiksi faktiiviverbejä hyödyntäen. Ääni voi-

daan myös tuoda tekstiin vain kumottavaksi. Valinnat asemoivat äänet teks-

tien sisällä keskenään hierarkkiseen järjestykseen, jossa tietyt – aineistossa 

usein nimenomaan turvapaikanhakijoille kuuluvat – äänet saavat toisia enem-

män tilaa ja painoarvoa. Analyysi osoittaa, että äänet ovat aineistossa joustava 

diskursiivinen resurssi, jolla on keskeinen rooli tekstien näkökulmien ja ideo-

logian rakentajana. Aineistossa orientoidutaan paitsi genrejen kaltaisiin kult-

tuurisiin kielenkäytön resursseihin myös puheenvuoroihin ja teksteihin, joita 

kierrättämällä, toistamalla ja muovaamalla rakennetaan suhteita aiempiin 

kielellisiin esityksiin ja konteksteihin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna teksti 

on sosiaalinen olento, johon kirjoittuu jälkiä sosiokulttuurisista konventioista 

ja resursseista sekä historiasta. 
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7 PÄÄTÄNTÖ 

Tässä luvussa pohdin ja arvioin tutkimusasetelmaa, tutkimuksen tuloksia sekä 

viitekehystä. Käsittelen ensin tekemiäni teoreettis-analyyttisia valintoja, 

minkä jälkeen teen yhteenvedon analyysilukujen keskeisistä tuloksista ja esi-

tän niiden pohjalta päätelmiä (luvut 7.1.1–7.1.3). Tämän jälkeen pohdin, mitä 

kriittisen tutkimusagendan laajentaminen merkitsee (7.2). Lopuksi luvussa 

7.3 tarkastelen tutkimuksen aineistoa laajemmin yhteiskunnallisen muuttolii-

kekeskustelun kontekstissa: mitä analyysin tulokset kertovat muuttoliikekes-

kustelun rajoista ja mahdollisuuksista?  

7.1 TUTKIMUKSEN ANTI 

Konteksti on diskurssintutkimuksen avainkäsitteitä. Tämän väitöskirjan tut-

kimusprosessin keskeiset haasteet ovat kytkeytyneet juuri kontekstiin. Sekä 

teoreettisena että käytännöllisenä ongelmana on ollut, että kansalaistoimijoi-

den tuottama aineisto voi pitää sisällään periaatteessa mitä tahansa: Miten al-

kaa tutkia jotain, mikä voi olla melkein mitä tahansa? Mistä aineistossa on 

kyse? Mitkä ovat aineiston olennaiset kontekstit? Aineiston keskeisten kon-

tekstien konstruoiminen on ollut merkittävä – ja aikaa vievä – osa tutkimuk-

sen tekemistä: esimerkiksi journalistisen kontekstin relevanssi – siis muun 

muassa se, että tutkimusaineistossa orientoidutaan faktapohjaisten journalis-

tisten genrejen normeihin – on yksi analyysin ja aiempaan tutkimuskirjalli-

suuteen syventymisen myötä saavutettu tutkimuksen tulos. Tutkimusprosessi 

onkin osoittanut konkreettisesti, ettei konteksti ole diskurssintutkimuksessa 

ennalta määrätty ja tiedetty vaan olennainen tutkimuksen kohde (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019: 39–40; ks. myös Goodwin & Duranti 1992). Läpi tutkimuk-

sen teon olen joutunut korjaamaan ennakko-oletuksiani. Esimerkiksi se, että 

aineisto on julkaistu blogissa, ei ole ollut niin merkittävä aineistoa määritte-

levä piirre kuin tutkimuksen alussa oletin. Kontekstien määrittämisen vaikeus 

onkin yhteydessä aineiston erityislaatuun. Tutkimukseni aineistoa voi Heik-

kistä ja Hiidenmaata (1999) mukaillen kuvailla rosoiseksi: 

 

Aineiston   rosoisuus   on   ainoastaan eduksi. Se ensinnäkin haastaa 
kielenkäytön tutkimuksen lähtökohdat: on näet tutkittava sitä, mitä 
maailmassa on, eikä sitä, minkä käsittelyyn on helpot työkalut. 
Toiseksi erityyppisten tilanteiden kuvaaminen ja käsittely avartavat 
tutkimusta ja osoittavat suuntia, joihin kontekstin aidosti huomioon-
ottavaa tutkimusta tulisi kehittää. 

(Heikkinen & Hiidenmaa 1999: 150.) 
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Heikkisen ja Hiidenmaan (1999: 150) kirja-arviosta löytyvä katkelma on jo rei-

lun kahden vuosikymmenen takaa, ja sen jälkeen kielentutkimuksen piirissä 

on ehditty analysoida mitä moninaisimpia aineistoja. Silti lainaus tuntuu ajan-

kohtaiselta. Tutkimuksen edetessä aineiston rosoisuus on ohjannut pohti-

maan perimmäisiä kysymyksiä: Mitä sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön 

yhteenkietoutuneisuus tarkoittaa? Entä kielen dialogisuus? Miten konteksti 

rakentuu kielenkäytössä? Miten ja millaiset normit ohjaavat kielenkäyttöä? 

Nämä ovat kysymyksiä, joiden parissa jokainen funktionaalista kielentutki-

musta tekevä työskentelee. Rosoinen aineisto voi kuitenkin tarjota pohdin-

nalle erityisen otolliset olosuhteet, sillä aineiston rosoisuus pakottaa löytä-

mään ja muodostamaan nimenomaan kyseiselle aineistolle sopivan tutkimus-

asetelman ja analyysivälineet. Monella tapaa yllätyksellinen ja vieraskin ai-

neisto on myös konkretisoinut, miten voimakkaasti tutkijan ennakkokäsityk-

set ja henkilökohtaiset tekstihistoriat ohjaavat tekstien tulkintaa (ks. Solin 

2006: 72–74) – ja miten uudessa kontekstissa tututkin semioottiset resurssit 

voivat aluksi näyttää vierailta. 

Olen määritellyt tämän väitöskirjan edustavan intertekstuaalisuuden tut-

kimusta. Intertekstuaalisuus on ollut työssäni paitsi tutkimuksen kohde myös 

se teoreettinen linssi, jonka läpi aineiston moninaisuudesta on ollut mahdol-

lista alkaa hahmottaa järjestystä. Aineiston merkitysten auki keriminen on al-

kanut siitä keskeisestä intertekstuaalisuuden perusajatuksesta, että tekstit 

saavat aina merkityksensä suhteessa toisiinsa (esim. Solin 2006: 73). Analyy-

siluvussa 5 osoitan sinänsä moninaisen aineiston järjestyvän tiettyjen periaat-

teiden mukaisesti. Esitän, että tässä järjestymisessä on kyse juuri intertekstu-

aalisista suhteista ja niiden säännönmukaisuuksista. Esimerkiksi direktiivis-

ten ilmausten yleisyys (humanitaarinen kehys), affektiivisten ainesten kasau-

tuminen referointijaksoihin (journalistinen kehys) ja valokuvien vähäisyys 

(poliittis-hallinnollinen kehys) ovat tuloksia, jotka tulevat ymmärrettäviksi ja 

saavat merkityksenä nimenomaan intertekstuaalisuuteen kytkeytyvinä valin-

tojen kimppuina. Kyse on toisin sanoen tekstien historiallisuudesta: teksteissä 

tehdyt valinnat kytkevät ne – tietoisesti tai tahattomasti – osaksi aiempia teks-

tejä, tilanteita ja traditioita. Näin esimerkiksi tietynlaiset direktiiviset ilmauk-

set voivat (yhdessä tekstin muiden valintojen kanssa) rakentaa mainosmaista 

vaikutelmaa. Analyysiluvussa 6 tarkastelen aineiston metadiskursiivisesti 

erottuvia ääniä intertekstuaalisena kielenkäytön resurssina ja analysoin, mil-

laisia tehtäviä äänet teksteissä saavat. Äänillä esimerkiksi rakennetaan argu-

mentaatioon uskottavuutta sekä rakennetaan siltaa aiempaan maahanmuut-

tokeskusteluun. Teksteihin tuodaan myös kertojan ääneen sekä Oikeus elää -

verkoston agendaan nähden riitasointuisia ja vieraita ääniä, joita hallinnoi-

daan eri tavoin: Ääniä voidaan integroida osaksi OE-verkoston yhteisöllistä 

ääntä esimerkiksi osoittamalla, että äänet asettuvat keskeisissä väitteissä sa-

malle linjalle verkoston kanssa. Äänten uskottavuutta voidaan myös horjuttaa 

asettamalla puheenvuorojen propositionaalisen sisällön faktuaalisuus kyseen-

alaiseksi.  
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Aineiston moninaisuuden ja erityisluonteisuuden vuoksi valmiiden luokit-

telujen tai analyysimallien soveltaminen analyysissa ei ole tullut kysymykseen. 

Lähestymistapani on ollut eklektinen; olen omaksunut teoreettis-analyyttisia 

välineitä eri perinteistä, erityisesti systeemis-funktionaalisesta kieliteoriasta, 

visuaalisesta kieliopista, genreteorioista sekä lingvistisestä moniäänisyyden ja 

referoinnin tutkimuksesta. Bahtinin (1981; 1986) vaikutusta on muun muassa 

käsitys kielenkäytön dialogisesta olemuksesta sekä äänen vierauden asteittai-

suudesta. Äänten analyysissa olen tukeutunut erityisesti referoinnin tutki-

mukseen, minkä lisäksi olen tarkastellut äänten lähteiden kategorisaatiota. 

Kielen ilmiöistä modaalisuus on korostunut erityisesti analysoidessani epis-

teemisten arvioiden (luku 6.2.2) ja kiellon (6.2.3) roolia äänten säätelyssä. Li-

säksi olen soveltanut Goffmanin (1981: 144–146) esittämismuottia puhujan 

saamien roolien analyysissa. 

Systeemis-funktionaalisesta kieliteoriasta (esim. Halliday 1994) olen 

omaksunut interpersonaalisuuden käsitteen, joka on ollut yksi kehysten ana-

lyysin fokuksista. Interpersonaalisten valintojen analyysissa olen kuitenkin 

tukeutunut pääasiassa fennistiseen tutkimukseen. SF-teorian rooli tutkimuk-

sessa näkyykin vahvemmin tutkimuksen lähtökohdissa ja kielikäsityksessä: 

analyysia on ohjannut käsitys kielenkäytöstä kontekstisidonnaisena sosiaali-

sena toimintana, jossa keskeistä on mahdollisuus valita. SF-teorian vaikutus 

näkyy epäsuorasti myös kuvien ja tekstien visuaalisuuden analyysissa, jossa 

olen hyödyntänyt osin systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan pohjautuvaa 

visuaalisuuden kielioppia (Kress & van Leeuwen 2006). Valokuvat ja muut vi-

suaaliset elementit ovat olennainen merkityksiä rakentava resurssi aineis-

tossa. Visuaalisen kieliopin tarjoamien analyysivälineiden avulla on ollut mah-

dollista osoittaa, että aineiston järjestyneisyys ei koske vain kielellisiä vaan 

myös visuaalisia resursseja; tekstien kielelliset ja visuaaliset resurssit ”puhu-

vat samaa kieltä”. 

Olen hyödyntänyt tutkimuksessa myös genreteoreettisia näkökulmia ja vä-

lineitä analysoidessani sitä, miten ja millaisiin genrekonventioihin aineistossa 

orientoidutaan. Siinä missä lingvistinen genretutkimus on perinteisesti kes-

kittynyt erilaisiin institutionaalisiin konteksteihin ja verrattain vakiintuneisiin 

genreihin (esim. Swales 1990), tämä tutkimus valottaa sitä, miten genrejä (ja 

muita kulttuurisia semioottisia resursseja) hyödynnetään epäinstitutionaali-

sissa, vähemmän säännellyissä konteksteissa. Tutkimuksen aineistoa voi pitää 

genrenäkökulmasta tarkasteltuna erityisen antoisana. Tutkimuksen tulokset 

syventävät ymmärrystä genrestä dynaamisena ja notkeana resurssina, jonka 

käyttö ei rajoitu selväpiirteisiin ja ennalta määriteltävissä oleviin diskurssiyh-

teisöihin ja tilanteisiin. Samanaikaisesti tutkimuksen tulokset avaavat poten-

tiaalisesti uusia näkökulmia ja jatkotutkimuksen aiheita myös institutionaali-

sen kielenkäytön ja genrejen alueella: tulosten innoittamana olisi esimerkiksi 

mahdollista selvittää, onko poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteille tyypil-

listä vetoomus-jaksoon vertautuvaa rakenneosaa löydettävissä yleisemminkin 

genreistä, joiden tavoitteena on aikaansaada muutoksia institutionaalisissa 

konteksteissa.   
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Genreen ja genretutkimukseen kytkeytyy myös kysymys blogin määritel-

mästä: onko blogissa kyse (makro)genrestä, kuten ainakin osassa tutkimuk-

sesta on esitetty (esim. Herring ym. 2005: 142–143; Helasvuo, Johansson & 

Tanskanen 2014: 15–16; Koskinen 2014)? Olen käynyt läpi blogiin liittyvää 

keskeistä käsitteistöä aineistoon keskittyvässä luvussa 3. Tavoitteena on ollut 

aineiston kontekstualisointi sekä aineiston ominaispiirteiden mahdollisim-

man läpinäkyvä ja tarkka kuvaus.99 En kuitenkaan ole sitonut analyysia esi-

merkiksi tietokonevälitteisen viestinnän tai tarkemmin blogitutkimuksen 

kenttään. Tämä on ollut tietoinen valinta: tutkimuksen edetessä on käynyt sel-

väksi, ettei blogi itsessään ole keskeinen, koko aineiston tekstien sisältöä ja 

kielellisiä valintoja ohjaava ja yhtenäistävä tekijä. Tämän tutkimuksen aineis-

ton tapauksessa blogia ei ole ensinkään mielekästä ymmärtää genreksi vaan 

julkaisukanavaksi tai -alustaksi, joka on mahdollistanut maksuttoman, no-

pean ja (ainakin potentiaalisesti) laajalle yleisölle suunnatun julkaisutoimin-

nan. Blogia voi tässä tapauksessa lähestyä myös eräänlaisena arkistona, johon 

eri konteksteihin suuntautuvaa vaikuttamistyötä on dokumentoitu. Myös ak-

tivistimedia (Nikunen 2019: 46–47) on yksi mahdollinen käsitteistys: blogi 

tuo esiin journalistisessa mediassa vähemmän käsiteltyjä teemoja ja näkökul-

mia, ja julkaisutoimintaa motivoi solidaarinen suhtautuminen turvapaikanha-

kijoihin. Olennaista on, että blogialusta mahdollistaa moninaisten resurssien 

ja diskurssien yhdistämisen tavalla, joka ei suoraan juonnu blogin tarjoumista 

vaan lainaa muista konteksteista. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että blo-

gialustaa on mahdollista käyttää myös tavalla, johon tarjoumat eivät kan-

nusta: esimerkiksi osassa poliittis-hallinnollisen kehyksen teksteissä hyödyn-

netään A4-koon asiakirjamalleja sekä sivunumeroita.  

Intertekstuaalisuuden eri ilmiöitä ja keinoja on tutkittu viljalti kielentutki-

muksessa ja lähialoilla, ja myös kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä in-

tertekstuaalisuus on kuulunut kiinnostuksen kohteisiin jo koulukunnan var-

haisista vaiheista lähtien (ks. Fairclough 1992). Tietyt tässä tutkimuksessa 

hyödyntämäni käsitteet sekä analyysin kohteet edustavat perinteistä käsitystä 

intertekstuaalisuudesta: esimerkiksi hyödyntämäni jako avoimeen interteks-

tuaalisuuteen ja interdiskursiivisuuteen sekä analyysissa esiin nousevat refe-

roinnin keinot ja genre ovat tuttuja ilmiöitä aiemmasta intertekstuaalisuuden 

tutkimuksesta ja teoriasta. Uudempaa näkökulmaa edustaa Bhatialta (2016) 

lainattu ja sovellettu käsitys käytännöistä intertekstuaalisuuden – tai tarkem-

min interdiskursiivisuuden – keskeisenä osa-alueena. Käytäntöihin liittynevät 

myös väitöskirjan suurimmat menetelmälliset kysymysmerkit. Bhatia (2016) 

                                                 
99 Aineiston tarkka kuvaus on palvellut ainakin kahta funktiota: Ensinnäkin yksityiskohtaisella ku-

vauksella on vieraannuttava vaikutus, joka auttaa näkemään tutun teknologian tarjoamat mahdollisuu-

det selkeämmin – mistä osista ja tarjoumista blogi oikeastaan koostuu? Toiseksi kuvaus tekee ymmär-

rettäväksi aineiston tekniset ominaisuudet myös esimerkiksi ajallisen etäisyyden päästä – voihan hyvin 

olla, että blogi ajan myötä marginalisoituu ja muuttuu toimintaperiaatteiltaan monelle vieraaksi. 
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korostaa monimenetelmäisen otteen tarvetta, ja vaikka myös tässä tutkimuk-

sessa menetelmäpaletti on laaja, keskeiset menetelmälliset valinnat edustavat 

lingvististä tekstianalyysia – esimerkiksi tekstien tuottamisen prosesseja ei ole 

ollut mahdollista tämän väitöskirjan puitteissa tutkia. Voi esittää kysymyksen, 

onko käytäntöihin mahdollista päästä käsiksi ainoastaan tekstien välityksellä. 

Tähän kytkeytyy myös kysymys käytäntöjen ja genrejen suhteesta: onko käy-

täntöjä ja genrejä mahdollista kaikissa tapauksissa edes erottaa toisistaan, ja 

olisiko tutkimuksessa ollut käytäntöjen käsitteen sijaan ollut mahdollista tai 

mielekästä hyödyntää yksinomaan genreä laajasti ymmärrettynä? 

Käyn seuraavaksi yhteenvetomaisesti läpi tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

ja pohdin niiden merkitystä. Varsinaisten analyysitulosten lisäksi myös käyt-

tämäni keskeiset analyysikäsitteet (kehys ja ääni) voi mieltää tutkimuksen tu-

lokseksi: analyysikäsitteet ovat eläneet analyysiprosessin mukana, ja analyy-

sissa tekemäni havainnot ovat ohjanneet edelleen muovaamaan analyysikäsit-

teitä (ks. tarkemmin luku 3.4). 

 KEHYKSEN KÄSITE JA ANALYYSIN PÄÄTULOKSET 

 

Kehyksen käsitteen määrittelyssä olen ammentanut inspiraatiota Goffmanin 

(1974) teoriasta, mutta tapa, jolla olen kehyksen käsitteen tutkimuksessani 

operationalisoinut, eroaa käsitteen aiemmista käyttötavoista ja on rakennettu 

vastaamaan nimenomaan tämän tutkimuksen tarpeisiin. Olen tarvinnut käsit-

teen kuvaamaan sitä kontekstien, konventioiden ja kielellisten keinojen muo-

dostamaa järjestystä, jota olen alkanut aineistossa analyysiprosessin myötä 

hahmottaa. Tässä hyödylliseksi on osoittautunut löyhästi sovellettu goffmani-

lainen ajatus kehyksestä abstraktina mallina, joka ohjaa tulkitsemaan, mistä 

tilanteessa on kyse. 

Oma käsitykseni siitä, mitä tutkimuksen aineistossa oikein on meneillään, 

on ollut aluksi hatara ja vaatinut vahvistuakseen pitkällistä syventymistä. Ke-

hyksen käsitteen avulla olen analysoinut, millaisiin laajempiin kielellisiin tra-

ditioihin ja konteksteihin aineiston teksteissä orientoidutaan ja miten tekstejä 

on tämän perusteella mahdollista ryhmitellä. Toisin sanoen olen kuvannut ja 

tutkinut kehyksen käsitteen avulla tekstien interdiskursiivisia suhteita. Olen 

nimennyt kehyksiksi kategoriat, joihin olen luokitellut tekstejä sillä perus-

teella, että ne hyödyntävät samankaltaisia diskursiivisia keinoja ja ammenta-

vat samantyyppisistä konventioista. Olen edelleen pilkkonut kehyksen käsit-

teen toisiinsa limittyviin osa-alueisiin, jotka ovat muodostaneet analyysin 

polttopisteet: diskursiiviset valinnat, käytännöt ja vastaanottajat yhdistävät 

tekstejä saman kehyksen sisällä mutta eroavat kehysten välillä. Diskursiivisten 

valintojen osalta olen syventynyt analyysissa tekstien rakenteeseen sekä inter-

personaalisiin ja visuaalisiin valintoihin. Muitakin mahdollisuuksia olisi ollut, 

mutta analyysin myötä juuri nämä ovat osoittautuneet hedelmällisiksi, kun ta-

voitteena on ollut kuvata yhtäältä kunkin kehyksen ominaispiirteitä ja toi-

saalta eri kehysten välisiä eroja. 



 

249 

Kehysten analyysissa olen hyödyntänyt teoreettis-menetelmällisiä väli-

neitä muun muassa genreteorioista, systeemis-funktionaalisesta kielentutki-

muksesta sekä visuaalisesta kieliopista. Kehyksen käsitteen operationalisaa-

tiolla sekä moninaisella menetelmäpaletilla olen pyrkinyt vastaamaan nimen-

omaan tämän tutkimuksen aineiston ja tutkimusasetelman tarpeisiin. Olen 

tarvinnut käyttööni analyysivälineistön, joka soveltuu keskenään hyvinkin eri-

laisten tekstien analyysiin mutta joka samanaikaisesti mahdollistaa mielek-

kään vertailtavuuden eri aineistokategorioiden välillä. Valintani ovat siten mo-

tivoituneet aineiston erityislaadusta. Tavoitteenani ei ole varsinaisesti ollut ra-

kentaa analyysimallia, joka olisi sovellettavissa myös muihin tutkimuksiin, 

mutta kehittämääni kehyksen käsitettä pitäisi pystyä hyödyntämään myös 

muiden aineistojen analyysissa.100 

Käyn seuraavaksi läpi yhteenvetomaisesti tutkimuksen tuloksia kehyksit-

täin. Humanitaarisen kehyksen teksteissä mobilisoidaan blogin lukijoita osal-

listumaan verkoston toimintaan. Pääasialliseksi vastaanottajaksi konstruoitu-

vat Oikeus elää -verkoston tavoitteisiin myötämielisesti suhtautuvat ”tavalli-

set kansalaiset”, joita houkutellaan osaksi aktivistien arvopohjaista yhteisöä. 

Tekstien tasolla yhteys OE-verkostoon muodostuu kiinteäksi: teksteissä ver-

koston näkemyksiä sanoitetaan monikon ensimmäisessä persoonassa, ja teks-

tit käsittelevät usein nimenomaan verkoston toimintaa, erityisesti Rautatien-

torin mielenosoitusta ja siihen kytkeytyviä tukitoimia. Tekstit ovat luonteel-

taan suostuttelevia ja kantaaottavia, ja niissä käytetään runsaasti affektiivisia 

aineksia sekä direktiivisiä ilmauksia. Nimenomaan humanitaariselle kehyk-

selle ominaisia resursseja ovat esimerkiksi kyltit, tyylitellyt kampanjakuvat ja 

turvapaikanhakijoiden tunteisiin vetoavat yksilötarinat. Teksteissä on yhty-

mäkohtia perinteisten kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöjen markkinointiin 

(esim. Vestergaard 2013): teksteillä kampanjoidaan turvapaikanhakijoiden oi-

keuksien puolesta ja kerätään varoja verkoston toimintaan.  

Humanitaarisen kehyksen teksteissä esiintyy huomattavaa variaatiota, 

minkä vuoksi en ole kokenut mielekkääksi yrittää kuvata yhtenäisellä raken-

nemallilla kehykseen luokittelemiani tekstejä. Sen sijaan olen pyrkinyt osoit-

tamaan, että erilaiset rakenteelliset ratkaisut ovat yhteydessä tekstien suostut-

televaan ja ohjailevaan funktioon. Tekstien runsas variaatio herättää kysy-

myksen, olisiko tekstejä ollut aiheellista luokitella vielä hienosyisemmin esi-

merkiksi käytännön ohjeistaviin sekä mielipidekirjoitusmaisiin. Toisaalta 

tekstien moninaisuutta voi pitää odotuksenmukaisena: humanitaarisen ke-

hyksen keskeiset kontekstit löytyvät enemmän tai vähemmän järjestyneen 

kansalaistoiminnan alueelta, joita voi muiden kehysten institutionaalisiin 

                                                 
100 Olennainen kysymys tietenkin on, millaisissa tapauksissa tämän tutkimuksen kaltainen kehysten 

analyysi olisi ylipäätään mielekästä tai tarpeen. Kehys on ollut tässä tutkimuksessa tapa selvittää, mitä 

aineistossa itse asiassa on, millaisille vastaanottajille se on suunnattu ja niin edelleen. Jos aineisto kyt-

keytyy selkeästi esimerkiksi tietyn instituution toimintaan ja jos aineisto on tutkijalle entuudestaan tut-

tua, samankaltaiselle analyysille tuskin on tarvetta. 
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konteksteihin verrattuna pitää verrattain väljästi säädeltyinä. Toinen kysymys 

koskee kehyksen nimeämistä: tavoittaako humanitaarinen luokittelemieni 

tekstien keskeiset ominaispiirteet? Valitsemallani nimityksellä olen halunnut 

korostaa tekstien keinojen ja näkökulmien kytköksiä vakiintuneiden kansa-

lais- ja ihmisoikeusjärjestöjen kampanjointiin. Kehyksen teksteissä on kuiten-

kin myös piirteitä, joita voi pitää ominaisina nimenomaan ruohonjuuritason 

kansalaisaktivismille. Humanitarismin ja aktivismin limittäisyys sekä erot 

ovat muutoinkin jääneet analyysissa vähemmälle huomiolle. 

Journalistiseen kehykseen luokittelemani tekstit hyödyntävät journalisti-

sille ja tiedottaville teksteille ominaisia keinoja. Olennainen luokitteluperuste 

on ollut orientoituminen journalististen genrejen normeihin. Jotkin tekstit jäl-

jittelevät huomattavan uskollisesti uutisgenren konventioita, kun taas osa 

teksteistä kytkeytyy selkeämmin lehdistötiedotteen traditioon. Jossain määrin 

kehyksessä ammennetaan myös reportaasigenrestä. Kielellisten ja esitystek-

nisten valintojen myötä tekstien ideaalivastaanottajaksi rakentuvat tiedotus-

välineet, joille tekstejä on myös tosiasiassa lähetetty. 

Journalistisen kehyksen tekstien voi tulkita osallistuvan turvapaikanhaki-

jatilannetta koskevaan merkityskamppailuun kahdella tasolla: Ensinnäkin 

kyse on siitä, mitä ja miten turvapaikanhakijoiden tilanteesta julkisessa kes-

kustelussa kerrotaan: millaiset äänet, näkökulmat ja tapahtumat konstruoi-

daan relevanteiksi ja uutisarvoisiksi? Toiseksi kamppailu koskee sitä, kenellä 

ylipäätään on oikeus tuottaa turvapaikanhakijoita ja turvapaikkajärjestelmää 

koskevaa tietoa. Kamppailu koskee siten sekä representaatioita että itse tie-

dontuotantoa ja sen ehtoja. Huomionarvoista on, ettei aineistossa juuri esitetä 

suoraa kritiikkiä journalistisen median uutisointia ja painopisteitä kohtaan. 

Sen sijaan verkosto on omalla tiedontuotannollaan nostanut esiin kenties vä-

hemmälle mediahuomiolle jääneitä näkökulmia.  

Journalistisen kehyksen keskeisissä käytännöissä onkin laajasti ottaen 

kyse tiedon hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta. Aineisto ei kuitenkaan 

edusta journalismia tai journalistista tiedontuotantoa, joita koskevat omat 

alan sisäiset normistonsa: verkoston blogi ei ole journalistinen media, eikä se 

esimerkiksi ole journalistisen itsesäätelyn piirissä. Aineiston journalistisen ke-

hyksen herättämä olennainen kysymys koskeekin sitä, mikä on tämäntyyppi-

sen, yhteiskunnan ruohonjuuritasolla ja yhteiskunnallisissa liikkeissä tuote-

tun tiedon asema ja merkitys yhteiskunnassa. Joskus perinteisten tiedontuo-

tantoon keskittyvien instituutioiden ulkopuolella tuotettuun tietoon suhtau-

dutaan – varmasti usein täysin aiheellisesti – varauksella. Erityisesti nk. vasta- 

tai valemedioiden kohdalla on kannettu huolta journalismin arvovallan ja ase-

man murentumisesta (ks. esim. Juntunen 2017: 57–60). Ilmiötä voi tarkas-

tella myös hieman toisesta näkökulmasta: se, että esimerkiksi erilaiset kansa-

laisliikkeet omaksuvat journalismille ominaisia ilmaisutapoja, on merkki ni-

menomaan journalismiin liitetystä (arvo)vallasta ja merkittävästä yhteiskun-

nallisesta asemasta. Tähän pohjautuu analyysissa esittämäni ajatus siitä, että 

journalistista ilmaisutapaa hyödyntämällä voidaan samalla ikään kuin lainata 

journalismiin liitettyä uskottavuutta: esimerkiksi uutisgenren konventioita 
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lainaamalla on mahdollista hyötyä siitä kulttuurisesta sopimuksesta, jonka 

mukaan uutisdiskurssin hyväksytään kertovan tosiasioista (ks. Pallaskallio 

2013: 43–44).  

Vaihtoehtoisesti uutisgenreä ja uutisdiskurssia voi pitää kulttuurisesti niin 

merkittävinä resursseina, että ne tarjoutuvat ikään kuin itsestään luontevaksi 

esitystavaksi silloin, kun jotain yleisesti uutisarvoiseksi miellettyä tapahtuu101 

– tai kun tapahtuman uutisarvoisuutta on tarpeen korostaa. Erityisesti jour-

nalistista kehystä koskeva analyysi valottaa mielenkiintoisella tavalla genreä 

kulttuurisena resurssina, jonka käyttö ei rajaudu tiettyyn selväpiirteiseen dis-

kurssiyhteisöön – näin näkökulma vaihtuu genrejen institutionaalisesta sää-

telystä ja vakaudesta niiden luovaan hyödyntämiseen. Kuten analyysitulokset 

osoittavat, esimerkiksi uutisgenreä on mahdollista hyödyntää ja muovata eri 

tarkoituksiin sopivaksi myös journalististen toimitusten ulkopuolella niin, että 

se kuitenkin säilyy tunnistettavana.102  

Poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstit muodostavat kaikista kehyksistä 

suppeimman (yht. 7 tekstiä) ja selkeimmin omaksi kategoriakseen erottuvan 

kategorian. Tekstien tavoitteeksi voi määritellä turvapaikkapolitiikkaa ohjaa-

vaan lainsäädäntöön sekä sen toimenpanoon vaikuttamisen, ja muita kehyksiä 

voimakkaammin tekstit käsittelevät nimenomaan turvapaikkapolitiikan jär-

jestelmätasoa. Tekstien ensisijaiseksi vastaanottajaksi kirjoittuvatkin lakeja 

säätävät sekä niitä toimeenpanevat instituutiot, jotka usein myös eksplisiitti-

sesti nimetään teksteissä. Tekstien voi tulkita vastaavan instituutioille niiden 

omalla kielellä: Tekstit hyödyntävät hallinnon teksteille tyypillisiä keinoja, ku-

ten nominaalistuksia, luettelointia sekä asiakirjamalleja. Affektiivisesti latau-

tuneita aineksia käytetään vain niukalti. Osa teksteistä kytkeytyy esinemäi-

sellä olemuksellaan selkeästi ”aaneloskulttuuriin” (Heikkinen 2000b: 210) ja 

on siten huomattavan kohosteisia blogiympäristössä. Tekstit erottuvat muusta 

aineistosta myös pituudeltaan: vahvimmin ”aaneloskulttuuria” edustavat 

tekstit ovat blogikontekstissa huomattavan pitkiä (1 885 ja 1 565 sanetta103).  

Poliittis-hallinnollisessa kehyksessä juridisella diskurssilla on korostunut 

merkitys: teksteissä vedotaan usein olemassaolevaan lainsäädäntöön ja oi-

keusnormeihin. Teksteissä käytetään myös lähdeviitteitä tiedon oikeellisuu-

den osoittamiseksi. Journalistisesta kehyksestä poiketen teksteissä ei kuiten-

kaan varsinaisesti tuoteta uutta tietoa. Kaikkinensa poliittis-hallinnollisen ke-

hyksen tekstit konstruoivat ”virallisen”, lakien, normien ja instituutioiden hal-

litseman maailman, jossa olennaista ei ole yksittäisten virkahenkilöiden ja po-

liitikkojen toiminta tai yksittäisten turvapaikanhakijoiden kohtalo vaan turva-

paikkapoliittinen järjestelmä, jonka tulosta molemmat ovat.  

                                                 
101 On myös syytä huomioida, että tekstejä on kirjoittanut toimittajataustainen aktivisti (Taustakes-

kustelut). 

102 Journalistisen ja humanitaarisen kehyksen sekoittumista aineistossa olen havainnollistanut yh-

den tekstin analyysin avulla. 

103 Noin seitsemän ja kuusi sivua tekstinkäsittelyohjelmaan kopioituina. 
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Huomionarvoista on tekstien julkaisuajankohta. Poliittis-hallinnollisen ke-

hyksen tekstit edustavat blogin varhaisempaa tuotantoa: kaikki tekstit on jul-

kaistu kahden viikon sisällä helmi-maaliskuussa 2017, ja peräti 5 tekstiä 7:stä 

on julkaistu samana, ensimmäisen blogitekstin julkaisua seuraavana päivänä. 

Viimeinen poliittis-hallinnolliseen kehykseen luokittelemani teksti on jul-

kaistu 23.3.2017, ja tämän jälkeen blogin vastuuhenkilö on vaihtunut (Tausta-

keskustelut). Samalla on muuttunut blogin painopiste: instituutioille osoitet-

tujen vaatimusten sijaan aineistossa painottuvat verkoston oma tiedontuo-

tanto (journalistinen kehys) sekä kansalaisten mobilisoiminen toimintaan 

(humanitaarinen kehys). Painopisteen muutosta voi selittää kirjoittajavastuun 

vaihdoksella, mutta myöhäisempien tekstien voi myös tulkita motivoituvan ai-

nakin osin siitä, etteivät poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstit ole (ainakaan 

kaikilta osin) johtaneet tavoiteltuihin muutoksiin järjestelmätasolla: esimer-

kiksi humanitaarisessa kehyksessä toteutettua kampanjointia yksittäisten tur-

vapaikanhakijoiden puolesta voi lukea reaktiona järjestelmässä ilmenneisiin 

ongelmiin.   

 ÄÄNEN KÄSITE JA ANALYYSIN PÄÄTULOKSET 

 

Toinen käyttämäni keskeinen analyysikäsite on ääni, joka kytkeytyy erityisesti 

bahtinilaiseen käsitykseen kielenkäytön moniäänisyydestä. Ääni edustaa ke-

hykseen nähden perinteisempää näkökulmaa intertekstuaalisuuteen. Toisin 

kuin kehystä, äänen käsitettä ovat käyttäneet aiemmin samansuuntaisesti 

myös muut kielentutkijat (esim. Visakko 2019). Äänen representaatioiksi olen 

määritellyt sellaiset tekstiosuudet, jotka hahmottuvat metatekstuaalisten vih-

jeiden avulla kertojan tai muun äänessäolijan kaiuttamiksi intertekstuaalisiksi 

aineksiksi. 

Analyysissa kiinnostus on kohdistunut erityisesti turvapaikanhakijoiden 

äänen representaatioihin. Olen erottanut toisistaan kaksi keskeistä represen-

taatiota: ensinnäkin turvapaikanhakijoiden henkilökohtaisiin kokemuksiin 

keskittyvän kokemuksellisen äänen ja toiseksi turvapaikanhakijoiden yhteisiä 

tavoitteita sanoittavan kollektiivisen äänen. 

Tyypillisesti kokemuksellisen äänen representaatiossa yksittäinen ja yksi-

löity turvapaikanhakija kertoo yksikön 1. persoonassa omasta, usein epätoi-

voisesta tilanteestaan sekä siihen liittyvistä tunteistaan ja kokemuksistaan. 

Ääni kytketään erilaisilla tunnistetiedoilla (esim. nimi, ikä, kansalaisuus) tiet-

tyihin todellisiin henkilöihin (ks. Agha 2005: 42–44). Kokemuksellinen ääni 

tuotetaan pääsääntöisesti mimeettisillä referoinnin keinoilla niin, että ulko-

puolisen kertojanäänen kuuluvuus jopa minimoidaan. Representaatiossa hyö-

dynnetään affektiivisia ja empatiaa kutsuvia kielen keinoja, kuten mentaalis-

ten tilojen ja tunteiden kuvauksia sekä suoraan lukijoille osoitettuja avun-

pyyntöjä. Tarinat houkuttelevatkin lukijaa eläytymään turvapaikanhakijan ti-

lanteeseen. Kokemuksellisen äänen representaation ansiona voi pitää sitä, että 
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se nostaa keskiöön erilaisten tapahtumien ja toimien merkityksen turvapai-

kanhakijoille itselleen. Kokemuksistaan kertoo turvapaikanhakija itse – muita 

ääniä tai lähteitä ei käytetä turvapaikanhakijan kertoman vahvistamiseksi. 

Representaatiota voi kuvailla avoimen subjektiiviseksi: olennaiseksi nostetaan 

nimenomaan turvapaikanhakijan kokemukset ja tulkinnat.  

Kokemuskertomusten käyttö ja korostunut merkitys julkisessa keskuste-

lussa ja yhteiskunnan eri aloilla on saanut osakseen kritiikkiä: yksilön henki-

lökohtaista kokemusta korostavien kertomusten on nähty suojautuvan kritii-

kiltä sekä faktantarkistukselta (Mäkelä 2020a; Mäkelä 2020b; ks. myös Mä-

kelä, Björninen, Hämäläinen, Karttunen, Nurminen, Raipola & Rantanen 

toim. 2020).104 Aineiston kokemuksellisen äänen representaatiot eivät aina 

ole luokiteltavissa varsinaisesti kertomuksiksi, mutta niissä voi nähdä yhty-

mäkohtia kritisoituihin kokemuskertomuksiin. On kuitenkin syytä ottaa huo-

mioon aineiston kokemuksellisen äänen representaatioiden erityinen kon-

teksti: kokemuksellista ääntä käytetään erityisesti tilanteissa, joissa turvapai-

kanhakijaa uhkaa akuutti pakkopalautus lähtömaahansa. Se, että kertomuk-

sellisia aineksia sisältävä kokemuksellisen äänen representaatio valikoituu 

käytettäväksi juuri tämäntyyppisissä tapauksissa, kertonee jotain tämän re-

surssin (koetusta) potentiaalista puhutella ihmisiä. Aineiston valossa kyse on 

viimesijaisesta keinosta, jolla yksittäisen turvapaikanhakijan tilannetta yrite-

tään parantaa. Olennaista on myös huomioida, mihin tai kehen kokemukselli-

sen äänen representaatioilla vedotaan ja mitä sillä tavoitellaan: kokemukselli-

nen ääni ei ole keino vedota instituutioihin vaan mobilisoida kansalaisia suo-

raan toimintaan. 

Samanaikaisesti kokemuksellisen äänen representaatioiden voi nähdä 

tuottavan tärkeää, usein yhteiskunnallisessa keskustelussa piiloon jäävää tie-

toa. Feministit ovat kritisoineet institutionaalista tiedontuotantoa objektiivi-

suuden ihanteesta, jonka varjolla naisten (ja muiden alisteisessa asemassa ole-

vien ihmisryhmien) näkökulmat sekä toisenlaiset tiedon tuottamisen ja tietä-

misen tavat on sysätty syrjään (ks. esim. Harding 1991; Stivers 1993: 408–

411). Haraway (1988) on kiistänyt näkökulmattoman ja universaalin tiedon 

mahdollisuuden ja puhunut sen sijaan paikantuneesta tiedosta (situated 

knowledge), mikä korostaa tiedon väistämättömän tilanteista ja osittaista 

luonnetta: tieto on aina kontekstisidonnaista ja paikantuu tiettyihin ruumii-

siin, paikkoihin ja tilanteisiin. Tilanteisuus ei tee tiedosta käyttökelvotonta; 

nimenomaan näkökulman tiedostaminen ja avoin artikuloiminen mahdollis-

taa tiedon episteemisistä perusteista, rajoitteista ja mahdollisuuksista keskus-

telun (Haraway 1988: 583–585). Kokemustensa kautta turvapaikkaa hakeneet 

ihmiset ovat kartuttaneet tietoa, jota muilta puuttuu – turvapaikanhakijoilla 

                                                 
104 Erityisen ongelmallisena on nähty tapa, jolla yksittäinen kokemuskertomus voidaan esittää ikään 

kuin edustavana esimerkkinä vaikkapa jonkin instituution toiminnasta. On huomautettu, ettei instituu-

tioiden ole yleensä mahdollista vastata tällaisiin ”pieni ihminen vastaan järjestelmä” -tyyppisiin kerto-

muksiin – ainakaan samankaltaista, tunteisiin vetoavaa ja tunteita herättävää kertomusmallia hyväksi 

käyttäen. (Mäkelä 2020a: 28–29; Mäkelä 2020b: 41–46.) 
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voi siten katsoa olevan erityistä episteemistä auktoriteettia, joka ei rajoitu vain 

heidän henkilökohtaiseen tilanteeseensa vaan koskee myös turvapaikkajärjes-

telmää ja sen toimintaa. Turvapaikanhakijoiden kokemuksellisen äänen rep-

resentaatiot tekevät näkyväksi sellaisia turvapaikkajärjestelmän tuottamia 

seurauksia, jotka muutoin olisivat vaarassa jäädä näkymättömiin: kokemuk-

sellinen ääni kertoo, miltä turvapaikkaprosessi tuntuu ja millaisia jälkiä se yk-

silöihin jättää. Omakohtaisten tarinoiden kertomista voikin pitää vastarin-

tana, joka kohdistuu institutionaalisesti ylläpidettyyn hiljaisuuteen (Million 

2009: 54–56; ks. myös hooks 1989: 8–9).  

Aineiston toisessa keskeisessä turvapaikanhakijoiden äänen representaati-

ossa, kollektiivisessa äänessä, on yksilöidyn ja ainutkertaisen äänen sijaan 

kyse monen yksittäisen äänen muodostamasta yhteisestä sanomasta. Kollek-

tiivisen äänen representaatiota käytetään aineistossa ilmaisemaan turvapai-

kanhakijoiden (ja joissain tapauksissa myös turvapaikanhakijoiden tukijoi-

den) yhteisiä näkemyksiä, tavoitteita ja vaatimuksia, jotka koskevat turvapaik-

kajärjestelmän toimintaa. Tyypillisesti kollektiivisen äänen representaatiot 

ovat aineistossa verrattain suppeita, vain virkkeen mittaisia. Poliittis-hallin-

nollisen kehyksen teksteissä kollektiivisen äänen representaatiot saavat kui-

tenkin allekirjoitusmaisen funktion, jolloin turvapaikanhakijoiden kollektiivi 

kirjoittuu koko tekstin toimeksiantajaksi (ks. Goffman 1981: 144–146).  

Kokemukselliseen ääneen verrattuna kollektiivisen äänen esittämisen kei-

not ovat diegeettisempiä: pääasiassa puheaktin tiivistelmiä ja epäsuoraa esi-

tystä. Äänen lähteeseen viitataan usein turvapaikanhakijuuden eksplikoivilla 

kollektiivinimityksillä, joihin jossain tapauksissa liittyy myös kansalaisuuteen 

viittaava adjektiivilauseke. Kansalaisuutta lukuun ottamatta representaati-

oista ei käy ilmi, keitä tai millaisia yksilöitä yhteisen äänen taustalla on; yksi-

löiden taustojen ja identiteettien sijaan olennaisia ovat yhteisesti jaetut tavoit-

teet. Tässä tapauksessa konstruoitu ryhmä perustuukin yhteisten näkemysten 

varaan (ks. Pälli 2003: 101), ei esimerkiksi samaan kansalaisuuteen, kieleen 

tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen. Siinä missä kokemuksellisen 

äänen avulla yksittäiset turvapaikanhakijat vetoavat yleisöön omilla kasvoil-

laan ja tarinoillaan henkilökohtaisen avun saamiseksi, kollektiivisessa äänessä 

turvapaikanhakijat järjestäytyvät muovatakseen yksilöiden toimintaedellytyk-

siä rajoittavaa järjestelmää – kyse on siten poliittisesta vaikuttamisesta ja voi-

masuhteista. 

Kollektiivisen äänen merkitystä voikin lähestyä poliittisen toimijuuden nä-

kökulmasta: yhteisen äänen muodostaminen on edellytys poliittisen subjektin 

syntymiselle. Filosofi Rancièren (2009: 57) ajattelussa politiikka merkitsee va-

kiintuneen yhteiskunnallisen järjestyksen rikkomista. Yhteiskunnallista elä-

mää määrittelevät erilaiset instituutiot ja mekanismit, jotka asemoivat ihmiset 

tiettyihin ennalta määriteltyihin positioihin sillä seurauksella, että vain osa tu-

lee tunnustetuiksi yhteiskunnan täysi- ja puhevaltaisiksi jäseniksi. Vakiintu-

nut järjestys on mahdollista haastaa muodostamalla yhteenliittymiä, jotka te-

kevät näkyväksi ihmiset, joiden ei yleensä katsota olevan kykeneviä puhumaan 
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omasta puolestaan. Tällainen poliittiseksi subjektiksi tuleminen edellyttää en-

nalta määriteltyjen identiteettien ja positioiden torjumista. (Mt.)  

Laajemmin koko Oikeus elää -mielenosoituksen ja turvapaikanhakijoiden 

ja heidän tukijoidensa järjestäytymisen voi katsoa olevan politiikkaa Ran-

cièren tarkoittamassa merkityksessä: Hirvosen (2017: 156–157) mukaan Rau-

tatientorin mielenosoitusleirissä turvapaikanhakijoista kehkeytyi poliittinen 

subjekti, jonka perustana ei ole etnisyys, uskonto tai muu jaettu ominaisuus 

tai identiteetti. Lingvistisesti tarkasteltuna tämän poliittisen subjektiviteetin 

synnyn voi tulkita lihallistuvan erityisesti kollektiivisen äänen representaati-

oissa, jossa turvapaikanhakijat kollektiivina vaativat tulevansa tunnustetuiksi 

kykenevinä poliittisina osapuolina. Kollektiivisen äänen representaatiossa 

turvapaikanhakijoita määrittää nimenomaan heidän puheensa: turvapaikan-

hakijat vaativat, pyytävät ja vetoavat muuttaakseen järjestelmää, jossa turva-

paikanhakijoiden mahdollisuudet toimia ovat varsin rajatut. Samalla turva-

paikanhakijan kategoria irtautuu paitsi kapeasta oikeudellisesta määritel-

mästä myös siitä käyttöhistoriasta, joissa turvapaikanhakijat konstruoidaan 

äänettömäksi ja/tai uhkaavaksi homogeeniseksi joukoksi. Rancièrelaisittain 

turvapaikanhakijuus rakentuu merkitsemään uutta yhteenliittymää, joka ään-

tään käyttämällä kyseenalaistaa nykyisen yhteiskunnallisen järjestyksen luon-

nollisuuden ja mielekkyyden. 

Turvapaikanhakijoiden äänen representaatioiden lisäksi olen tarkastellut, 

millaisia kertojan ulkopuolisia ääniä teksteissä kaiutetaan sekä miten eri ään-

ten kuuluvuutta aineistossa säädellään. Minua on kiinnostanut erityisesti se, 

miten vaikutelma äänen vieraudesta – tai toisaalta ulkopuolisen äänen omi-

misesta tai omaksumisesta – kielellisesti tuotetaan. Tämän tutkimuksen puit-

teissa ei ole ollut mahdollista toteuttaa perinpohjaista analyysia aineistossa 

esiintyvien äänten säätelykeinoista. Sen sijaan olen keskittynyt muutamaan 

nimenomaan tässä aineistossa keskeiseen ilmiöön. Olen ensinnäkin tarkastel-

lut, miten teksteissä hyödynnetään ja esitetään erilaisia institutionaalisia ää-

niä tavalla, joka tukee Oikeus elää -verkoston argumentaatiota – ääni ikään 

kuin omaksutaan tai sulautetaan osaksi verkoston omaa ääntä. Tähän tapaan 

aineistossa hyödynnetään niin kokonaisia, alun perin journalistisessa medi-

assa julkaistuja tekstejä kuin yksittäisten, usein tietyn instituution edustajana 

esiteltyjen henkilöiden lausuntojakin. Kun kyse on tiettyyn henkilöön ja tämän 

historiaan kytketystä äänestä, puheen lähteen identifioivissa substantiivilau-

sekkeissa puhujan institutionaalinen asema tai muu kytkös instituutioon tuo-

daan eksplisiittisesti esiin; puhuja kategorisoidaan tietyn instituution tai yh-

teisön edustajaksi. Tämänkaltaisella kategorisaatiolla puhujan asema tai rooli 

osoitetaan puheenvuoron tulkinnan kannalta relevantiksi (Pälli 2003: 86–88; 

Jokinen ym. 2012: 50).  

Toiseksi olen tarkastellut erilaisia kertojan esittämiä episteemisiä arvioita 

resurssina, jolla vaikutelmaa äänen ja sen esittämien väitteiden uskottavuu-

desta säädellään. Tähän tapaan käytettyjä kielen keinoja ovat esimerkiksi re-

feraatin johtoilmauksissa käytetyt faktiiviverbit (esim. myöntää) sekä totuus-

arvoa kommentoivat substantiivilausekkeet (esim. väärä tieto, fakta ja väite). 
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Huomionarvoista on, ettei episteemisiä arvioita käytetä yksioikoisesti niin, 

että ulkopuolisten, lähtökohtaisesti OE-verkoston kanssa eri linjalle asettu-

vien lähteiden sanomiset esitettäisiin totuusarvoltaan kyseenalaisina ja kerto-

jan omalla äänellä esitetyt näkemykset taas varmoina. Äänten säätely on tätä 

hienovaraisempaa ja strategisempaa: esimerkiksi Maahanmuuttoviraston ja 

poliitikoiden esitetään faktiiviverbeillä pitävän totena lausuntoja, jotka legiti-

moivat OE-verkoston kannanottoja, ja epäillä-lekseemillä puolestaan osoite-

taan, että turvapaikanhakijoiden asemaa ajavien kansalaistoimijoiden tieto on 

ollut paikoin luonteeltaan epävarmaa. 

Kolmanneksi olen tarkastellut kieltoa intertekstuaalisena elementtinä, joka 

tuo esiin maahanmuuttokeskustelussa esiintyviä näkemyksiä torjuakseen ne 

(ks. Fairclough 1992: 121–122). Kyse on siten keinosta, jolla kaiutettu ääni 

merkitään vieraaksi. Kiellolla kommentoidaan sekä konkreettisia lausuntoja, 

joilla on selkeästi identifioitu lähde, että hahmottomampia, laajemmassa 

muuttoliikekeskustelussa esiintyviä mielipiteitä ja asenteita. Maahanmuutto-

keskustelun dialogisuuden näkökulmasta erityisen kiinnostavina voi pitää 

kieltolauseita, joissa turvapaikanhakijat kiistävät syyllistyneensä vääryyksiin 

tai olevansa rikollisia. Puheenvuoroja voi lukea esimerkkinä siitä, miten tur-

vapaikanhakijoiden motiivit kyseenalaistava puhetapa ei rajaudu maahan-

muuttovastaiseen diskurssiin vaan muovaa muuttoliikekeskustelua yleisem-

minkin (ks. myös Every & Augoustinos 2008: 652–653). 

Valittujen säätelykeinojen analyysin lisäksi olen analysoinut, miten eri ää-

net asettuvat – pitkälti edellä kuvattujen keinojen käytön myötä – toisiinsa 

nähden hierarkkiseen suhteeseen yhden tekstin sisällä (luku 6.3). Olennainen 

– ja kansalaisaktivismin kontekstin huomioon ottaen myös odotettu – tulos 

on, että turvapaikanhakijoiden ääni saa tekstissä eniten tilaa ja painoarvoa. 

Turvapaikanhakijoita referoidaan enemmän ja myös tarkemmin kuin teks-

tissä kaiutettuja muita lähteitä, pääministeriä ja muita poliitikkoja. Hierarkia 

ulottuu myös tekstissä kuvattuihin puherooleihin: turvapaikanhakijoiden ku-

vataan luotsaavan keskustelua ja esittävän kysymyksiä ja vaatimuksia poliiti-

koille. Usein turvapaikanhakijoiden ääni saa tilaa jopa siinä määrin, että tur-

vapaikanhakijat esittävät tiivistelmiä ja tulkintoja poliitikkojen sanomisista 

sen sijaan, että tekstissä referoitaisiin suoraan politiikkoja. Analyysi osoittaa, 

että aktivistiverkoston blogi on väylä tuoda esiin turvapaikanhakijoiden oma 

ääni, joka institutionaalisilla julkisen keskustelun areenoilla usein jää kuulu-

mattomiin.  

 KEHYSTEN JA ÄÄNTEN ANALYYSIEN SUHDE 

 

Yksi pohtimisen arvoinen kysymys koskee kehyksen ja äänen suhdetta: miten 

kehyksen ja äänen käsitteet sekä niiden avulla toteuttamani analyysit suhteu-

tuvat toisiinsa? Tutkimuksessa on painottunut kehysten analyysi, mikä näkyy 

myös analyysilukujen keskinäisessä suhteessa: kehys-luku on huomattavasti 
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ääni-lukua laajempi, ja suhteutan ääni-luvun tuloksia osin kehysten analyy-

siin. Tämä on ollut tietoinen valinta. Kehys-luvussa tehty analyysi tekstien 

orientoitumisesta erilaisiin kielenkäytön traditioihin ja resursseihin tarjoaa 

kontekstia äänten analyysille. On kuitenkin huomioitava, että kehyksessä ja 

äänessä kyse on erilaisista lähestymistavoista, joihin nojautuvia analyyseja 

työstin pitkään irrallaan toisistaan. Tutkimusprosessin edetessä aloin hah-

mottaa myös kehysten ja äänten välisiä risteymiä, joita olen jossain määrin 

tehnyt näkyväksi äänen analyysilukujen lomassa.  

Kuten luvussa 4 totean, olen kytkenyt äänen käsitteen erityisesti avoimeen 

intertekstuaalisuuteen, siinä missä kehyksessä on kyse ennen kaikkea tekstien 

rakentamista interdiskursiivisista suhteista. Asia ei kuitenkaan ole täysin yk-

siselitteinen. Useimmat äänen representaatiot ovat luokiteltavissa avoimen 

intertekstuaalisuuden alaisuuteen, mutta turvapaikanhakijoiden äänen ana-

lyysissa käytän äänen käsitettä kuvaamaan myös sellaisia äänen representaa-

tioita, jotka eivät hahmotu varsinaisesti intertekstuaalisiksi aineksiksi. Näin 

on tapauksissa, joissa äänen lähde hahmottuu turvapaikanhakijaksi mutta 

joissa on kyse kertojanäänestä, ei tekstin ulkopuolelta peräisin olevasta ää-

nestä, jota tekstissä lainataan. 

Kehys puolestaan kytkeytyy interdiskursiivisuuden ohella myös avoimeen 

intertekstuaalisuuteen: kehysten tekstit poikkeavat toisistaan myös siinä, mi-

ten ja millaisia suhteita toisiin teksteihin ja puheenvuoroihin ne rakentavat. 

Tätä voi pitää aiemman tutkimuksen valossa odotuksenmukaisena – esimer-

kiksi referointikonventiot ovat osin tekstilajikohtaisia (Mäntynen 2005; Solin 

2006: 83–85). En kuitenkaan ole tarkastellut systemaattisesti sitä, millaisia 

eroja tai yhtäläisyyksiä kehysten välillä on referoinnissa ja muussa kielellisten 

esitysten representoinnissa. Sen sijaan olen nostanut kehysten analyysissa 

esiin avoimen intertekstuaalisuuden teemoja silloin kun ne ovat olennaisella 

tavalla kytkeytyneet analyysin polttopisteisiin: interpersonaalisuuteen, raken-

teeseen, käytäntöihin tai vastaanottajaan. Olen esimerkiksi huomioinut, että 

journalistiseen kehykseen luokittelemissani teksteissä erilaiset puheen repre-

sentaatiot ovat keskeistä sisältöä ja että poliittis-hallinnollisen kehyksen teks-

teissä lainsäädäntö ja ylipäätään juridinen diskurssi muodostavat keskeisen 

intertekstuaalisen varannon. 

Analyysi antaa kuitenkin viitteitä siitä, että turvapaikanhakijoiden koke-

muksellisen ja kollektiivisen äänen käyttö aineistossa on eriytynyt kehyksit-

täin: kokemuksellisen äänen representaatio on erityisesti humanitaarisen ke-

hyksen keino, siinä missä kollektiivisen äänen representaatio on olennainen 

osa poliittis-hallinnollisen kehyksen tekstejä. Journalistisessa kehyksessä 

esiintyy molempia representaatioita. Väitöskirjassani en kuitenkaan tarjoa sy-

vällistä analyysia siitä, miten turvapaikanhakijoiden äänen representaatiot 

suhteutuvat eri kehyksiin. Vielä vähemmälle käsittelylle on jäänyt äänten sää-

telykeinojen sekä tekstiin rakentuvan äänten hierarkian suhde kehyksiin. Ky-

symys ei ole merkityksetön, sillä erityisesti äänten hierarkian kohdalla olen-

naista on, minkä tyyppisestä tekstistä on kyse: analyysissa käsittelemäni esi-

merkkiteksti (luku 6.3) edustaa journalistista kehystä, ja äänten hierarkian 
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ymmärtämiseksi on otettava huomioon myös tekstin interdiskursiiviset suh-

teet – tässä kyseisessä tapauksessa erityisesti orientoituminen journalististen 

genrejen konventioihin. Vasta tätä taustaa vasten on mahdollista sanoa jotain 

siitä, mikä tekstiin rakentuvassa äänten hierarkiassa on erityistä tai konven-

tionaalista. Tämä esimerkki on osoitus siitä, miten konventioihin orientoitu-

misen ohella aineistossa myös neuvotellaan konventioihin kytkeytyvistä nor-

meista ja haastetaan niitä, kirjoitetaan uusiksi: Bahtinin (1981: 270–272) sa-

noja lainaten kielenkäyttöä yhdentävien keskihakuisten voimien lisäksi läsnä 

ovat keskipakoiset, uutta luovat virtaukset. 

7.2 KRIITTISEN AGENDAN LAAJENTAMINEN: EHTOJA 
JA SEURAUKSIA 

Tämän työn tarkoituksena on ollut osallistua keskusteluun kriittisen diskurs-

sintutkimuksen painopisteistä ja tulevaisuudesta sekä kehittää analyysiväli-

neitä ja mielekkäitä tulokulmia nimenomaan kansalaisyhteiskunnan tekstien 

tutkimiseen. Erityisesti tutkimusta on motivoinut kysymys kielenkäytön 

emansipatorisista, vapauttavista ja vallan väärinkäytöksiä vastustavista mah-

dollisuuksista, joiden tutkimisen koen kriittisen diskurssintutkimuksen tehtä-

väksi. Jo tutkimuksen alusta lähtien yksi työlleni asettama tavoite oli argu-

mentoida tämän agendan laajentamisen tarpeen puolesta. Kuitenkin jo tämän 

tutkimuksen teon aikana vastaavat äänenpainot ovat nousseet kriittisen dis-

kurssintutkimuksen marginaalista kohti valtavirtaa. Kuten olen luvussa 2.1.3 

pyrkinyt osoittamaan, tämäntyyppiset näkemykset ovat olleet osa kriittisen 

diskurssintutkimuksen sisäistä kritiikkiä jo pitkän aikaa. Erityisen näkyvästi 

emansipatoristen diskurssien ja kansalaisyhteiskunnan kielenkäytön tutki-

muksen puolesta on argumentoitu positiivisen diskurssianalyysin nimissä. 

Suuntaus on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä erityisesti nimityksestään, 

mutta myös naiivina pidetystä näkökulmastaan. Positiivisen diskurssianalyy-

sin voi puutteistaan huolimatta nähdä laajemman kriittisen suuntauksen tar-

peellisena kehitysvaiheena ja keskustelunavauksena, joka on kannustanut 

kriittisiä diskurssintutkijoita pohtimaan omaa työtään uudessa valossa sekä 

kysymään toisenlaisia kysymyksiä.105 

Minulla ei ole antaa tyhjentävää kiteytystä sille, mitä kriittisen diskurssin-

tutkimuksen laajennettu agenda merkitsee tai mitä se harjoittajiltaan vaatii. 

Työn edetessä on kuitenkin käynyt selväksi, että vaikutukset lävistävät koko 

                                                 
105 Ainakin näin on käynyt omalla kohdallani: perinteisempää kriittistä diskurssintutkimusta edus-

taneen pro gradu -tutkielmani lopussa (Herneaho 2016: 132) haen evästystä jatkoon J. R. Martinilta, 

joka patistaa kriittisiä diskurssintutkijoita tutkimaan myös emansipatorisia diskursseja, jotka tarjoavat 

tietoa yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuudesta (Martin 2000: 297). Katkelmassa Martin ei vielä 

käytä positiivisen diskurssianalyysin nimitystä, mutta tuo kuitenkin esiin samantyyppisiä näkökulmia. 
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tutkimusprojektin ja ovat luonteeltaan niin eettisiä, käytännöllisiä kuin teo-

reettisiakin. Kaikkien vaikutusten läpikäyminen ei ole mahdollista tai miele-

kästäkään; sen sijaan nostan seuraavaksi esiin keskeisiä kysymyksiä erityisesti 

teoriataustaan, aineistoon sekä tutkijapositioon liittyen. Mikä siis muuttuu, 

minkä on muututtava ja mitä seurauksia tällä kaikella on?  

Kriittisen diskurssintutkimuksen alusta saakka suuntauksen yhtenä tehtä-

vänä on ollut teoretisoida ja tutkia yhteiskunnallisten järjestysten ja kielen-

käytön monisyistä suhdetta. Kun dominanssin ja eriarvoisuuden tuottamisen 

sijaan kiinnostus kohdistuu vastarintaan ja solidaarisuuteen, kysymys tutki-

muksen teoreettisista lähtökohdista sekä analyysivälineiden soveltuvuudesta 

saa uutta relevanssia. Esimerkiksi Kressin (1996: 19) näkemys on ollut, että 

perinteisen kriittisen diskurssintutkimuksen työkalut soveltuvat myös laajen-

netun tutkimusagendan välineiksi. Van Dijk (2021: 1–2, 10) sen sijaan on to-

dennut, että eri näkökulmasta valtaa ja kielenkäyttöä tarkasteleva tutkimus 

vaatii teorian kehittämistä, ja teoria puolestaan tarvitsee tuekseen runsaasti 

empiiristä analyysia – esimerkiksi ymmärrys rasistisista käytännöistä ja dis-

kursseista ei anna suoraan välineitä analysoida antirasismia (mt.). Myös oma 

kokemukseni tämän tutkimuksen pohjalta puhuu sen puolesta, että tutkimus-

suuntauksen teoreettis-analyyttista välineistöä on tarve kehittää vastaamaan 

nimenomaan kansalaistoimijoiden aineistojen näkökulmasta mielekkäisiin 

kysymyksiin.  

Kriittisessä diskurssintutkimuksessa on alusta asti omaksuttu näkökulmia 

ja käsitteistöä yhteiskuntatieteistä ja laajemmin ihmistieteistä, ja osin ongel-

maan voidaan hakea vastausta ammentamalla jo olemassa olevasta tutkimuk-

sesta ja teorioista, jotka valaisevat vastarinnan mahdollisuuksia ja muotoja 

sekä yhteiskunnallisten liikkeiden toimintaa. Kun kyse on lingvistisestä tutki-

muksesta, tämä ei kuitenkaan nähdäkseni riitä. Kielen roolin valaiseminen yh-

teiskunnallisten järjestysten rakentamisessa ja ravistelemisessa on kysymys, 

jonka pohtimiseen nimenomaan lingvisteillä on erityiset valmiudet – ja moti-

vaatio. Tähän tematiikkaan kytkeytyy esimerkiksi ymmärrys (kielellisestä) 

vallasta ja sen toiminnasta: Miten valta operoi, millaisia ovat sen keskeiset me-

kanismit? Millaista on kielenkäytössä ilmenevä ja kielen avulla toteutettava 

valta? Miten kielellä dominoidaan ja tullaan vapaiksi? Edellä mainittuja kysy-

myksiä on toki käsitelty kriittisen diskurssintutkimuksen perinteessä mitta-

vasti, mutta voittopuolisesti diskursiivisen dominanssin näkökulmasta. Haas-

teena on hahmottaa, miltä samat kysymykset näyttäytyvät ”alhaalta ylös” 

suuntautuvassa vaikuttamisessa. Kokonaisen teorian rakentaminen ei välttä-

mättä ole mahdollista yhden tutkimuksen puitteissa (ks. myös van Dijk 2021: 

10). On myös selvää, ettei yhtä, kaiken selittävää teoriaa ole kuviteltavissa; pi-

kemminkin vastarinnan ja vallan mekanismeja on kartoitettava konteksti-

sidonnaisesti tutkimus ja aihe kerrallaan, kokonaiskuvaa vähitellen hahmotel-

len.  

Yksi agendan laajentamisesta seuraava ilmeinen muutos koskee tutkimuk-

sen aineisto(j)a. Perinteisesti kriittisen diskurssintutkimuksen aineistot ovat 
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edustaneet erilaisten eliittien ja yhteiskunnallisten instituutioiden kielenkäyt-

töä. Aineistoja on kerätty erityisesti journalistisesta mediasta ja politiikasta 

sekä muiden merkittävien, valtaa käyttävien instituutioiden piiristä. Tällaisia 

institutionaalisia aineistoja yhdistää moni piirre, joka helpottaa aineistojen 

keräämistä, käsittelyä ja analysoimista: Aineistoja tuotetaan, jaellaan ja arkis-

toidaan ammattimaisesti. Aineistot ovat usein julkisia, niiden julkaisuajat ja -

paikat ovat tyypillisesti ennakoitavissa, ja aineistoihin on mahdollista päästä 

käsiksi myös jälkikäteen. Aineistoja tuottavien tahojen tyypillisesti korkea yh-

teiskunnallinen asema perustelee aineistojen tarkkaa ja kriittistä analyysia. 

Tämäntyyppisten, ainakin jossain määrin institutionaalisten ja ennakoitavien 

aineistojen tutkiminen merkitsee myös sitä, että aineistot ovat tyypillisesti tut-

kijalle jo entuudestaan ainakin jossain määrin tuttuja, mikä helpottaa aineis-

ton kanssa toimimista. Toisin sanoen tutkijaa koskee etuoikeus ottaa jotakin 

annettuna – kaikkea ei tarvitse erikseen selvittää. Esimerkiksi tiedotusvälinei-

den julkaisemia tekstejä tutkittaessa lähtökohdaksi voi ottaa, että kyse on jour-

nalismin instituutiosta ja että teksteillä on tietynlaista valtaa. Tutkijan on 

myös yleensä mahdollista nojata aiempaan tutkimukseen: vaikkapa politiikan 

diskurssin tutkimuksella on pitkät perinteet ja moninaiset analyysityökalut.  

Mikään edellä mainittu ei lähtökohtaisesti koske aineistoja, jotka syntyvät 

ei-institutionaalisen kansalaistoiminnan piirissä. Erilaiset kansalaisliikkeet 

voivat järjestäytyä äkillisesti ja toimia hetken ajan, eikä erilaisten aineistojen 

synty ole etukäteen ennakoitavissa. Aineistot eivät välttämättä ole avoimesti 

saatavilla, ja aineiston saavutettavuutta voi hankaloittaa sekin, jos aineistoja 

ei arkistoida tai ne eivät muista syistä säily. Jo tutkimukseen soveltuvan ai-

neiston löytäminen voi osoittautua hankalaksi. Kuten aiemmin olen tämän 

tutkimuksen osalta kuvannut, myös aineiston laatu – se, millaista aineisto on, 

voi asettaa omat haasteensa. Aineiston potentiaalisen moninaisuuden ja vie-

rauden takia aineistoon perehtyminen voi vaatia huomattavan paljon aikaa, ja 

myös analyysissa tarvittavan välineistön koostaminen voi olla työläämpää. 

Myös sen selvittäminen, mitä aineistolta kannattaa tai edes voi kysyä, ottaa 

todennäköisesti aikansa: asiat selkiytyvät vasta tutkimuksen edetessä, ja tut-

kimus louhii esiin uusia, mielekkäämpiä tutkimuskysymyksiä. 

Aineiston erityislaatu tuo mukanaan myös erityisiä eettisiä kysymyksiä, 

jotka eivät ole samalla tavalla relevantteja yhteiskunnallisiin eliitteihin ja ins-

tituutioihin kohdistuvassa tutkimuksessa. Aineiston tuottajat eivät ole valtaa-

pitäviä tai julkisuuden henkilöitä, eikä heillä yksilöinä ole erityistä valta-ase-

maa. Aineisto voi myös olla arkaluontoista, vaikka se olisikin jokseenkin julki-

sesti saatavilla. (Ks. myös luku 3.1.) Näistä syistä tutkijan on eri tavalla pun-

nittava, milloin, millaisia ja ennen kaikkea miten tekstejä (tai muuta aineistoa) 

on perusteltua tutkia. Tässä tutkimuksessa keskeinen aineistoon liittyvä eetti-

nen valinta on ollut keskittyä kansalaisaktivismiin, jossa vaikuttamistyötä on 

tietoisesti tehty julkiseen keskusteluun osallistumisen ja mediajulkisuuden 

kautta. 

Agendan laajentaminen antaa aihetta pohtia uudelleen myös tutkijaposi-

tiota: miten tutkija asemoituu suhteessa tutkimuskohteeseensa? Kriittisen 
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diskurssintutkimuksen tehtäväksi on usein yleisluontoisesti määritelty (kielel-

lisen) vallankäytön näkyväksi tekeminen. Valtaapitävien sanomisten kriitti-

nen arviointi on ollut itsestään selvä osa tutkimuksen agendaa, ja perinteistä 

kriittisen diskurssintutkijan roolia voisikin hieman karrikoiden luonnehtia 

vahtikoiraksi tai valistajaksi. Kun mielenkiinto kohdistuu potentiaalisesti 

emansipatorisiin ja voimasuhteita uudelleen määritteleviin kielenkäytön ta-

poihin, tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan yleensä ole antaa välineitä näi-

den puhetapojen vastustamiseen tai arvioida niiden ongelmallisuutta. Kuten 

jo edellä huomautan, on myös otettava huomioon, että tutkimuksen kohteena 

olevilla tahoilla ei ole muodollista valtaa tai korkeaa yhteiskunnallista asemaa. 

Tällöin tutkijan oma valta-asema korostuu. Tämä ohjaa kiinnittämään eri-

tyistä huomiota siihen, miten tutkija tutkimuskohdettaan käsittelee. Kysymys 

tutkijan asemoitumisesta on myös käytännöllinen: miten löytää analyysiin sel-

lainen näkökulma ja ääni, että tuloksena olisi tieteellisesti kiinnostava ja sa-

manaikaisesti eettiset standardit täyttävä tutkimus? 

Pohdinnasta ei tietenkään seuraa, että tutkijan tulisi suhtautua tutkimus-

kohteeseensa kritiikittömästi tai juhlistaa sitä (vrt. Martin 2004). Van Dijk 

(2021: 8) korostaa, että myös antirasistisia liikkeitä ja toimijoita on voitava 

kritisoida, jos nämä kielenkäytössään ja käytännöissään rikkovat yhdenvertai-

suuden periaatteita. Muodostaisi myös omanlaisensa eettisen ongelman, jos 

kansalaistoimijoihin suhtauduttaisiin tutkimuksessa holhoavasti – kriittisen 

analyysin voi nähdä myös arvostuksen osoituksena. Kriittinen diskurssintut-

kija ei sitoudukaan yksittäisiin liikkeisiin ja toimijoihin sekä näiden toiminta-

tapoihin sinänsä vaan yleisemmin tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin. Tämä ei 

sulje pois esimerkiksi kanssatutkijuuden mahdollisuutta; läheisempi yhteistyö 

tutkittavien yhteisöjen kanssa voi olla yksi vastaus tutkimuksen potentiaalisiin 

eettisiin ongelmiin. Usein tutkija ei kuitenkaan ole tutkimansa yhteisön jäsen, 

ja tutkijan positio eroaa sitoumuksineen ja tavoitteineen aktivistin positiosta. 

Parhaimmillaan tämä voi olla myös tutkimuksen vahvuus. 

Tutkimus on yksi merkittävä yhteiskunnallisen vallankäytön paikka, ja tut-

kijat käyttävät tahtomattaankin valtaa. Tutkija ei kuitenkaan välttämättä ha-

lutessaankaan kykene suoraan edistämään tutkimiensa kansalaisliikkeiden 

asiaa. Sen sijaan tutkijan roolin voi ymmärtää eräänlaiseksi välittäjäksi: tutki-

muskohteen valinnalla on mahdollista kasvattaa tiedeyhteisön tietoisuutta tie-

tyistä teemoista, ja tutkimusta yleistajuistamalla potentiaalisen yleisön laa-

juus kasvaa. Kun kyse on vähemmän tutkituista kansalaistoimijoiden kielestä 

ja käytännöistä, myös perinteinen uuden tiedon tuottamisen funktio korostuu. 

Kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä tehtyjen tutkimusten ansiosta tiede-

tään jo paljon siitä, miten kieltä käytetään hierarkioiden ja yhteiskunnallisten 

erojen tuottamiseen. Valtaa, yhteiskunnallisia voimasuhteita ja kielenkäyttöä 

eri näkökulmasta tarkastelevien tutkimusten kasaantuessa lisätään ymmär-

rystä kielen emansipatorisista mahdollisuuksista. 

Kaikkeen tutkimukseen kytkeytyy kysymys siitä, mikä on vastuumme en-

sinnäkin tutkijoina ja toiseksi kansalaisina. Kriittisen diskurssintutkimuksen 
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piirissä on tavattu ajatella, että nämä eivät ole mielekkäällä tavalla erotetta-

vissa toisistaan: velvoite kohdistaa katseemme epäkohtiin ja kamppailla oi-

keudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta ei koske meitä ainoastaan kan-

salaisina vaan myös tutkijoina. Se, mitä tämä kussakin tapauksessa tarkoittaa, 

on kuitenkin väistämättömän avoin ja ennalta määrittelemätön kysymys, joka 

saa vastauksensa vasta kontekstissaan, kunkin tutkijan, tutkimusperinteen ja 

tutkimuskohteen dialogin seurauksena. Jokainen yksittäinen tutkimus myös 

piirtää esiin uusia, relevantimpia kysymyksenasetteluja: mitä voimme kysyä, 

mitä meidän tulisi saada tietää?   

Tässä tutkimuksessa esittämäni analyysi ja siitä tekemäni päätelmät eivät 

tietenkään kerro koko totuutta aineistosta. Valtavirrasta poikkeavasta näkö-

kulmastaan huolimatta tutkimustani ei voi pitää radikaalina irtiottona kriitti-

sen diskurssintutkimuksen viitekehyksestä, ja voikin esittää kysymyksen, mil-

laisia näköaloja aineiston erityislaatuisuuteen muunlaiset lähestymistavat po-

tentiaalisesti olisivat voineet avata. Kriittisen diskurssintutkimuksen laajen-

netun tutkimusagendan keskeiset työkalut ja näkökulmat ovat vasta muotou-

tumassa, joten on vielä liian aikaista tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin tai 

huonosti kriittinen tutkimusperinne taipuu käsittelemään kielellisen vastarin-

nan ja vapautumisen tematiikkaa. On kuitenkin oltava avoin myös sellaiselle 

mahdollisuudelle, että tematiikkaan syventyminen edellyttää tätä tutkimusta 

selkeämpää irtiottoa kriittisen diskurssintutkimuksen teoreettis-analyyttisista 

lähtökohdista. 

7.3 LOPUKSI: MUUTOKSEN SIEMENIÄ 

Tämän väitöskirjan alkupuolella pohdin maahanmuuttokeskustelun ”kaap-

paamista” ja toisaalta vapautumisen mahdollisuutta, ja tähän pohdintaan väi-

töskirja on myös hyvä päättää. Miltä tutkimuksen tulokset näyttävät tästä nä-

kökulmasta? Tuodaanko Oikeus elää -blogissa muuttoliikekeskusteluun uusia 

näkökulmia, jotka avaavat toisin tekemisen mahdollisuuksia?  

Kysymystä pohdittaessa on otettava huomioon, että olen pyrkinyt muovaa-

maan tutkimusasetelman niin, että tutkimuksessa otettaisiin mahdollisimman 

hyvin huomioon aineiston ominaislaatu ja erityisyys. Valintani analysoida ai-

neistoa aineistolähtöisesti on kuitenkin samalla johtanut siihen, että tutki-

muksen tulokset eivät ole suoraan vertailtavissa esimerkiksi politiikan dis-

kurssia tai mediaa koskevien tutkimusten tuloksiin. Siksi kysymykseen tämän 

aineiston avaamista uusista tulokulmista muuttoliikekeskusteluun ei ole yk-

sinkertaista vastausta. Jos vertailtavuutta olisi halunnut painottaa, tutkimuk-

sen aineistosta olisi voinut tutkia esimerkiksi maahanmuuton diskursseja tai 

turvapaikanhakijoiden representaatioita, joista on olemassa runsaasti tutki-

mustuloksia. Samalla kuitenkin olisi kadotettu jotain tämän tutkimuksen ai-

neiston erityislaatuisuudesta. 
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Kysymystä keskustelun vapauttamisesta voi lähestyä pohtimalla, mitä tut-

kimuksen tulokset kertovat muuttoliikekeskustelun rajoista. Tämän väitöskir-

jan aluksi siteeraan turvapaikanhakijan kirjoittamaa runoa, joka ei ole osa tä-

män tutkimuksen aineistoa. Runo on yksi esimerkki resurssista, jota blo-

giaineistossa ei (ainakaan oman tulkintani mukaan) ole hyödynnetty, vaikka 

se toki olisi ollut mahdollista. Miksi näin on? Tai vielä yleisemmin: miksi ai-

neisto on sellaista kuin se on, vaikka se voisi periaatteessa olla mitä tahansa? 

On selvää, ettei muuttoliikekeskustelu ole täysin rajoittamatonta tai sattu-

manvaraista – niin kuin ei mikään kielenkäyttö (ks. Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 52–53, 57–68). Kuten tekemäni analyysi aineiston intertekstuaalisista 

suhteista osaltaan osoittaa, tekstit väistämättä rakentavat suhteita menneisiin 

kielenkäyttötilanteisiin ja -tapoihin ja ennakoivat myös tulevaa: jokainen pu-

heenvuoro liittyy osaksi moninaista puhujien ketjua (Bahtin 1986: 67–69; ks. 

myös Vološinov 1990: 92). Analyysin tulokset myös antavat kiinnostavan nä-

kökulman muuttoliikekeskustelun rajoihin: vaikka kielellisiä valintoja ei kan-

salaisaktivismin tapauksessa normiteta ulkopuolelta, tietystä kulmasta tarkas-

teltuna aineistoa voi pitää yllättävän sovinnaisena. Aineistossa ei esimerkiksi 

esitetä vaatimuksia avoimista rajoista tai laajempaa visiota, jossa siirtolai-

suutta ajateltaisiin uudelleen. Aineistoa ei tässä mielessä voi luonnehtia val-

lankumoukselliseksi; teksteissä ei visioida kokonaan toisenlaista järjestelmää 

vaan pyritään saamaan aikaan muutoksia nykyisen järjestelmän sisällä. Argu-

mentoinnissa vedotaan usein olemassaolevaan lainsäädäntöön ja oikeusnor-

mistoon, ja yksittäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla korostetaan usein 

heidän haavoittuvuuttaan.  

Tästä ei kuitenkaan voi päätellä, että radikaalien ajatusten muodostaminen 

tai niiden julkituominen muuttoliikekeskustelussa olisi mahdotonta – tai ettei 

tutkimusaineistossa olisi kumouksellista potentiaalia. Aineiston valinnat oh-

jaavat pohtimaan tekijöitä, jotka muovaavat sitä, miten muuttoliikkeistä pu-

hutaan. Koko Oikeus elää -verkostoa voi pitää vastauksena akuuttiin turvapai-

kanhakijoiden kriisiin, jossa on ollut konkreettisesti kyse turvapaikanhakijoi-

den elämän edellytyksistä. Tähän viittaa myös verkoston nimi, Oikeus elää / 

Right to Live, joka ilmaisee useissa oikeusnormistoissa vahvistetun keskeisen 

ihmisoikeusperiaatteen.106 Kansalaistoimijoiden valta piilee joukkovoimassa: 

muutosten aikaansaaminen vaatii usein laajojen yhteenliittymien ja liittolai-

suuksien muodostamista yli vakiintuneiden ryhmärajojen. Tavoitteiden saa-

vuttamiseksi on tärkeää pystyä puhuttelemaan myös henkilöitä, jotka eivät 

kuulu liikkeen sisäpiiriin ja jotka ovat kannoissaan epävarmoja. Tällöin on tar-

peen puntaroida, millaisilla argumenteilla ja kannanotoilla on mahdollista 

saavuttaa laajaa hyväksyttävyyttä – toki niin, etteivät kompromissit vesitä liik-

keen tarkoitusta. Tämä voi ohjata tekemään varovaisempia valintoja erityi-

sesti, kun kyse on muuttoliikekeskustelusta, jota leimaa usein on epäluuloinen 

                                                 
106 Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artiklassa periaate on muo-

toiltu seuraavasti: ”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuu-

teen.” 
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tai jopa vihamielinen sävy. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, ettei vai-

kuttamistyö ole keskittynyt tulevaisuuteen kurkottavaan visiointiin ja että ai-

neistossa on vältetty nykyisessä keskustelu- ja asenneilmastossa radikaaleilta 

näyttäytyviä ehdotuksia. Näin on voitu myös ehkäistä ennalta tilanne, jossa 

verkoston vaatimukset olisi helppoa torjua naiiveina tai toteuttamiskelvotto-

mina.   

Mitä aineistossa sitten on, ja mikä siinä on uutta? Aineiston voi luonnehtia 

orientoituvan kansalaisyhteiskunnan kontekstin lisäksi myös journalismin ja 

tiedottamisen sekä politiikan ja hallinnon konteksteihin: teksteissä kamppail-

laan julkisen keskustelun agendasta sekä tavoista, joilla lakeja säädetään ja 

toimeenpannaan. Aineistossa orientoidutaan yhteiskunnan olennaisiin valta-

keskittymiin, joiden piiristä omaksutaan ”vallakkaita” diskursiivisia resurs-

seja, rooleja sekä käytäntöjä. Tämän tutkimuksen valossa ei ole hahmotetta-

vissa erillistä ”solidaarisuuden kielioppia” tai kielellisiä käytäntöjä ja resurs-

seja, joita voisi itsessään pitää olemukseltaan emansipatorisina. Merkitykset 

eivät ole ankkuroituina tiettyihin kielen keinoihin, vaan ne rakentuvat aina ti-

lannekohtaisesti kontekstissaan.  

Aineistossa hyödynnetyt resurssit ovat tuttuja – sen sijaan tavat, joilla re-

sursseja työstetään, käytetään ja yhdistetään, ovat ainutlaatuisia. Aineiston 

uutta luova potentiaali piilee siten osin tavassa, jolla asioita tehdään toisin val-

lakkaiden käytäntöjen ja diskurssien sisällä: resursseja työstetään strategi-

sesti niin, että ne säilyvät tunnistettavina mutta avaavat samalla uusia näkö-

kulmia turvapaikkakeskusteluun. Esimerkiksi tiedottavista tekstilajeista tut-

tua ”uutiskolmiota” hyödynnetään aineistossa kerrottaessa asioista, jotka ei-

vät täytä journalistisen median perinteisiä uutiskriteerejä. Samalla teksteillä 

kamppaillaan representaatioiden ohella myös siitä, kenellä on valta ja oikeus 

tuottaa tietoa. Nimenomaan näihin valtakeskittymiin orientoituminen kertoo 

siitä, että tekstien taustalla on ymmärrys yhteiskunnallisista voimasuhteista 

sekä niihin kietoutuvista kielellisistä käytänteistä.107 Yhteiskunnan rakenne, 

sen keskeiset järjestelmät ja valtasuhteet ikään kuin heijastuvat kansalaisyh-

teiskunnan tuottamaan aineistoon.  

Institutionaalisten väylien lisäksi vaikuttamistyötä tehdään aineistossa 

myös suoran toiminnan keinoin. Vaikka liikkeen yksittäisillä jäsenillä ei ole 

merkittävää valta-asemaa, omaehtoinen järjestäytyminen ja joukkovoima 

ovat tehneet liikkeestä toimijan, joka on onnistunut tuomaan keskusteluun 

turvapaikanhakijoiden näkökulmasta olennaisia näkökulmia – ja saanut ai-

kaan myös konkreettisia muutoksia turvapaikanhakijoiden asemaan. Laajem-

min Oikeus elää -liikkeen voi tulkita onnistuneen erilaisia materiaalisia ja se-

mioottisia resursseja mobilisoimalla tuottamaan yhteiskuntaan konfliktin, 

                                                 
107 Runojen puutetta aineistossa voi osin selittää tällä: niin tärkeää kuin runous onkin, lainsäädän-

nön ja journalismin kaltaisten valtakeskittymien diskurssijärjestykset eivät ole runoilijoille suosiolliset. 

Millaiset mahdollisuudet tiedotteena lähetetyllä runolla olisi tulla julkaistuksi tiedotusvälineissä? Suh-

tauduttaisiinko hallinto-oikeudessa suopeasti runomuotoiseen muutoksenhakuvaatimukseen? 
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joka on pakottanut myös turvapaikkakysymyksiä sivusta seuranneet arvioi-

maan maahanmuuttojärjestelmän legitimiteettiä. Tämä on avannut tilan, 

jossa aiemmin kyseenalaistamaton ja luonnollisena pidetty yhteiskunnallinen 

järjestys ja sitä säätelevät voimasuhteet näyttäytyvät sopimuksenvaraisina – 

ja siten alttiina erilaisille murtumille ja liikahduksille (ks. Rancière 2009; Hir-

vonen 2017).  

Kuten intertekstuaalisuuden teorioissa painotetaan, tekstienvälisyys on 

kielenkäytön väistämätön piirre: kaikki kielenkäyttö kytkeytyy väistämättä ta-

valla tai toisella jo puhuttuun. Bahtinin (1986: 69, 89–93) mukaan jokainen 

lausuma suuntautuu aiempaan keskusteluun ja tavalla tai toisella vastaa sii-

hen. Tästä näkökulmasta dialogisuus on kielenkäytön olemuksellinen piirre. 

Bahtinin (1986: 94; 1981: 279) Raamatusta ammentavan vertauksen sanoin 

yksikään kielenkäyttäjä ei ole paratiisin Aatami tai Eeva, joka pääsisi viljele-

mään sanaa neitseellisen maahan; mullasta versoo jo merkitysten rehevöit-

tämä puutarha. Analogiaa voi jatkaa huomioimalla, että toiset diskurssit ovat 

kasvattaneet jo vahvat juurakot, jotka hankaloittavat toisenlaisia olosuhteita 

vaativien puhetapojen kasvua. Tämä auttaa ymmärtämään, miten jotkin dis-

kurssit ovat niin levinneitä, että niiden huomioimatta jättäminen on vaikeaa, 

jollei mahdotonta: siemeniä voi toki viskellä maahan, mutta jos niiden mielii 

itävän, on otettava huomioon maaperän ominaisuudet ja jo olemassa oleva 

kasvillisuus.  

Kun leikittelee ajatuksella kielenkäytöstä puutarhana tai metsänä, myös 

muutoksen mahdollisuuksia on mahdollista hahmottaa: vaikka eläviä organis-

meja – kasveja, kieltä – ei voi tai ole tavoiteltavaakaan täysin hallita, maaperää 

muokkaamalla ja lannoittamalla on mahdollista raivata tilaa merkityksenan-

nolle, joka tukahduttamisen sijaan ravitsee ja luo uutta. Myös tutkijalla on 

oma roolinsa tässä prosessissa. Valintamme tutkijoina määrittelevät osaltaan 

sitä, millaiselle kielenkäytölle – ja sen kannattelemille sosiaalisille järjestyk-

sille – luodaan tilaa ja mikä puolestaan saa jäädä katveeseen. Tästä voi am-

mentaa voimaa: kun muutoksen siemeniä kylvetään, meidän ei tarvitse toi-

mettomina odottaa ja toivoa parasta; voimme itsekin upottaa kätemme mul-

taan. 
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LÄHTEET 

Aineistolähteet 
 

Tutkimusaineisto 

 

HUKE1/26022017 = Welcome to our blog! https://demofi.blogspot.fi/2017/02/welcome-to-
our-blog.html  

HUKE2/07032017 = Demonstration Flyers https://demofi.blogspot.fi/2017/03/demonstra-
tion-flyers.html  

HUKE3/27032017 = NÄIN VOIT TUKEA OIKEUS ELÄÄ -MIELENILMAISUA https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/03/nain-voit-tukea-oikeus-elaa.html  

HUKE4/09042017 = ANTAKAA LAPSILLE OIKEUS ELÄÄ - GIVE THESE CHILDREN 
RIGHT TO LIVE https://demofi.blogspot.fi/2017/04/finlands-bright-future-suomen-va-
loisa.html  

HUKE5/23042017 = Kirje [paikasta] [Urgent appeal from a deported family in [paikka] Af-
ghanistan] https://demofi.blogspot.fi/2017/04/kirje-[paikasta]-urgent-appeal-
from.html  

HUKE6/13052017 = Support the asylum seekers’ demonstration / Tue turvapaikanhakijoiden 
mielenosoitusta / Stöd asylsökandes demonstration https://demofi.blog-
spot.fi/2017/05/support-asylum-seekers-demonstration.html  

HUKE7/30052017 = PAKKOKÄÄNNYTYS [pvm]: Tämäkään ihminen ei ole tarpeeksi hyvä 
Suomelle? https://demofi.blogspot.fi/2017/05/pakkokaannytys-[pvm]-tamakaan-ih-
minen-ei.html  

HUKE8/30052017 = FORCED DEPORTATIONS ALERT [pvm] to Baghdad on Turkish Air-
lines https://demofi.blogspot.fi/2017/05/forced-deportations-alert-[pvm]-on.html  

HUKE9/01062017 = Pakkopalautus [pvm]: NÄENKÖ ENÄÄ KOSKAAN LAS-
TANI?   https://demofi.blogspot.fi/2017/06/pakkopalautusvaroitus-[pvm]-naenko.html  

HUKE10/02062017 = Deportation Alert: WILL I EVER SEE MY CHILD AGAIN? https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/06/deportation-alert-will-i-ever-see-my.html  

HUKE11/07062017 = NUORI TURVAPAIKANHAKIJA MENEHTYI - VÄHEKSYTÄÄNKÖ 
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TERVEYSONGELMIA? https://demofi.blog-
spot.fi/2017/06/nuori-turvapaikanhakija-menehtyi_7.html  

HUKE12/07062017 = A YOUNG ASYLUM SEEKER DEAD DUE TO ILLNESS - Are asy-
lum seeker health issues of being ignored?  https://demofi.blog-
spot.fi/2017/06/a-young-asylum-seeker-dead-due-to.html  

HUKE13/13062017 = Turvapaikanhakijat heitteillä – kuka vastaa? https://demofi.blog-
spot.fi/2017/06/turvapaikanhakijat-heitteilla-kuka.html  

HUKE14/19062017 = Asylum seekers are being neglected – who is responsible? https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/06/asylum-seekers-are-being-neglected-who.html  

JOUKE1/27022017 = TIEDOTE: Maahanmuuttovirasto kuuntelee turvapaikanhakijoiden 
vaatimukset tänään: Viikkoja jatkuneella mielenosoituksella vaikutusta https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/02/tiedote-maahanmuuttovirasto-kuuntelee.html  

JOUKE2/27022017 = TIEDOTE: Turvapaikanhakijat vaativat Maahanmuuttovirastolta uutta 
käsittelyä https://demofi.blogspot.fi/2017/02/tiedote-turvapaikanhakijat-vaativat.html  

JOUKE3/27022017 = TIEDOTE: Rautatientorin mielenosoitus jatkuu - Maahanmuuttovi-
rasto ei vastannut turvapaikanhakijoiden vaatimuksiin https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/02/tiedote-rautatientorin-mielenosoitus.html  
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JOUKE4/08032017 = Tiedote: Rautatientorin mielenosoituksen yhteydessä tapahtunut itse-
murhayritys https://demofi.blogspot.fi/2017/03/tiedote-rautatientorin-mielenosoituk-
sen.html  

JOUKE5/15032017 = Lehdistötiedote 15.3.2017 https://demofi.blogspot.fi/2017/03/lehdis-
totiedote-1532017.html  

JOUKE6/24032017 = TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MIELENOSOITUSTELTTA YRITET-
TIIN POLTTAA / Anlagd brand på de asylsökandes demonstration / Arson Attack at the 
Asylum Seekers’ Demonstration in Helsinki https://demofi.blogspot.fi/2017/03/tiedote-
2432017-turvapaikanhakijoiden.html  

JOUKE7/27032017 = TUKEA VIRTAA TURVAPAIKANHAKIJOILLE / Support flows to the 
asylum seekers, Elisabeth Rehn criticizes the government's asylum politics https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/03/press-release-26-march-2017-tukea.html  

JOUKE8/29032017 = TURVAPAIKANHAKIJAT TAPASIVAT SIPILÄN - PÄÄMINISTERI 
MYÖNSI VIRHEITÄ TAPAHTUVAN TURVAPAIKKAPÄÄTÖKSISSÄ https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/03/turvapaikanhakijat-tapasivat-sipilan.html  

JOUKE9/31032017 = ASYLUM SEEKERS MET WITH FINLAND’S PRIME MINISTER JUHA 
SIPILÄ - THE PM ADMITTED MISTAKES HAVE BEEN MADE IN ASYLUM MATTERS 
https://demofi.blogspot.fi/2017/03/asylum-seekers-met-with-finlands-prime.html  

JOUKE10/05042017 = ASIAINHOITAJA EPÄILEE VIRHEITÄ AFGAANIPERHEEN PAK-
KOPALAUTUKSESSA - MIELENOSOITTAJAT MARSSIVAT SISÄMINISTERIÖÖN 
https://demofi.blogspot.fi/2017/04/asiainhoitaja-epailee-virheita.html  

JOUKE11/06042017 = REPRESENTATIVE SUSPECTS MISTAKES IN THE FORCED DE-
PORTATION OF AN AFGHAN FAMILY – DEMONSTRATORS MARCHED TO THE MIN-
ISTRY OF THE INTERIOR https://demofi.blogspot.fi/2017/04/legal-representative-sus-
pects-mistakes.html  

JOUKE12/07052017 = The Supreme Administrative Court changed decisions concerning asy-
lum seekers’ deportations: Individual circumstances must be taken into consideration 
https://demofi.blogspot.fi/2017/05/the-supreme-administrative-court.html  

JOUKE13/16052017 = Iraqis were stigmatized as an ethnic group https://demofi.blog-
spot.fi/2017/05/iraqis-were-stigmatized-as-ethnic-group.html  

JOUKE14/17052017 = SUOMI PAKKOPALAUTTI YÖLLÄ TURVAPAIKANHAKIJOITA AF-
GANISTANIIN https://demofi.blogspot.fi/2017/05/suomi-pakkopalautti-yolla.html  

JOUKE15/17052017 = ASYLUM SEEKERS WERE FORCIBLY RETURNED TO AFGHANI-
STAN DURING THE NIGHT https://demofi.blogspot.fi/2017/05/asylum-seekers-were-
forcibly-returned.html  

JOUKE16/19052017 = TURVAPAIKANHAKIJAT NEUVOTTELEVAT OIKEUDESTA MIE-
LENOSOITUKSEEN RAUTATIENTORILLA https://demofi.blogspot.fi/2017/05/turva-
paikanhakijat-neuvottelevat.html  

JOUKE17/19052017 = ASYLUM SEEKERS ARE NEGOTIATING FOR THE RIGHT TO 
DEMONSTRATE AT HELSINKI RAILWAY SQUARE https://demofi.blog-
spot.fi/2017/05/asylum-seekers-are-negotiating-for.html  

JOUKE18/04062017 = Interfaith celebration of Ramadan at the Railways Square. Ramadan 
Piknik kokosi eri uskontokunnat Rautatientorille https://demofi.blogspot.fi/2017/06/in-
terfaith-celebration-of-ramada-at.html  

JOUKE19/09062017 = Friend of deceased asylum seeker: Treatment was delayed until it was 
too late https://demofi.blogspot.fi/2017/06/friend-of-deceased-asylum-seeker.html  

JOUKE20/30062017 = Fwd: [TIEDOTE] HELSINGISSÄ KORKEITA TURVALLISUUSUH-
KIA - TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MIELENILMAUS SIIRRETÄÄN TURVAAN 
https://demofi.blogspot.fi/2017/06/fwd-tiedote-helsingissa-korkeita.html  

JOUKE21/05092017 = [TIEDOTE] TURVAPAIKANHAKIJAT RAKENTAVAT TALON KOL-
MEN SEPÄN AUKIOLLE https://demofi.blogspot.fi/2017/09/tiedote-turvapaikanhaki-
jat-rakentavat.html  
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JOUKE22/05092017 = [PRESS RELEASE] IRAQI ASYLUM SEEKERS BUILD A HOUSE 
DURING HELSINKI DESIGN WEEK 2017 https://demofi.blogspot.fi/2017/09/press-re-
lease-iraqi-asylum-seekers.html  

JOUKE23/22092017 = [TIEDOTE] AFGANISTAN TURVATON NAISTOIMITTAJILLE – 
VIISI TOIMITTAJAA LOIKKASI SUOMEN VIERAILULLA https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/09/tiedote-afganistan-turvaton.html  

JOUHU1/03042017 = PAKKOPALAUTTAAKO SUOMI TÄNÄ YÖNÄ TURVAPAIKANHAKI-
JOITA KABULIIN? https://demofi.blogspot.fi/2017/04/pakkopalauttaako-suomi-tana-
yona.html  

JOUHU2/05042017 = KASVAVA JOUKKO SUOMALAISIA VAATII PAKKOPALAUTUSTEN 
LOPETTAMISTA – MYÖS KESKUSTAN HELSINGIN PIIRI JA VALTUUSTO-
RYHMÄ https://demofi.blogspot.fi/2017/04/kasvava-joukko-suomalaisia-vaatii.html  

JOUHU3/07042017 = TURVAPAIKANHAKIJAT SYTYTTÄVÄT KYNTTILÄT RUOTSIN UH-
REILLE https://demofi.blogspot.fi/2017/04/turvapaikanhakijat-sytyttavat-kyntti-
lat.html  

JOUHU4/10042017 = Roots of Nationalism and Historical Context. Event at the Railways 
Square with Teivo Teivainen and Miika Tervonen https://demofi.blog-
spot.fi/2017/04/roots-of-nationalism-and-historical.html  

JOUHU5/11042017 = SUOMI AIKOO PALAUTTAA PERHEEN IRAKIIN – MUKANA SEIT-
SEMÄN ALAIKÄISTÄ LASTA https://demofi.blogspot.fi/2017/04/suomi-aikoo-palaut-
taa-perheen-irakiin.html  

JOUHU6/12042017 = FINLAND INTENDS TO DEPORT A FAMILY WITH SEVEN UNDER-
AGE CHILDREN TO IRAQ https://demofi.blogspot.fi/2017/04/finland-intends-to-de-
port-family-with.html  

JOUHU7/12042017 = MAUNDY THURSDAY CANDLELIGHT VIGIL IN MEMORY OF THE 
DEPORTED https://demofi.blogspot.fi/2017/04/maundy-thursday-candlelight-vigil-
in.html  

JOUHU8/12042017 = FINLAND INTENDS TO DEPORT A FAMILY WITH SEVEN UNDER-
AGED CHILDREN TO IRAQ https://demofi.blogspot.fi/2017/04/finland-intends-to-de-
port-family-with_12.html  

JOUHU9/12042017 = PAKKOPALAUTUSTA PELKÄÄVÄ PERHE KIRJOITTI SÄILÖSTÄ SI-
PILÄLLE JA NIINISTÖLLE https://demofi.blogspot.fi/2017/04/pakkopalautusta-pel-
kaava-perhe.html  

JOUHU10/20042017 = [TAPAHTUMA] NARINKKATORILLA PUOLUSTETAAN LASTEN 
OIKEUKSIA JA JOUTSENOON SÄILÖÖNOTETTUJA LAPSIA https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/04/tapahtuma-narinkkatorilla-puolustetaan.html  

JOUHU11/26062017 = SUOMI PAKKOPALAUTTAMASSA NUORTA IRAKILAISNAISTA 
ISÄN JA MILITIAN VAINOON https://demofi.blogspot.fi/2017/06/suomi-pakkopalaut-
tamassa-nuorta.html  

JOUHU12/27062017 = Suomi palauttaa [nimen] Irakiin, isä tapettu vain kuukausi sitten 
https://demofi.blogspot.fi/2017/06/suomi-palauttaa-[nimen]-irakiin-isa.html  

JOUHU13/02072017 = Ulkomaalaispoliisi jatkamassa keskitettyjä pakkopalautuslentoja Af-
ganistaniin?  https://demofi.blogspot.fi/2017/07/ulkomaalaispoliisi-jatkamassa.html  

JOUHU14/04072017 = [TIEDOTE] EILEN AFGANISTANIIN PAKKOPALAUTETTU SAI TÄ-
NÄÄN PALAUTUKSELLE KIELLON OIKEUDELTA https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/07/tiedote-eilen-afganistaniin.html  

JOUHU15/05072017 = SUSPENSION OF DEPORTATION DECLARED TODAY, DEPORTA-
TION TO AFGHANISTAN CARRIED OUT YESTERDAY - WILL FINLAND RETRIEVE 
THIS [IKÄ] BOY? https://demofi.blogspot.fi/2017/07/suspension-of-deportation-decla-
red.html  
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JOUHU 16/13072017 = Suomi pakkopalautti akuuttiin hoitoon määrätyn miehen Irakiin – 
[nimi] vapautui säilöstä https://demofi.blogspot.fi/2017/07/suomi-pakkopalautti-akuut-
tiin-hoitoon.html  

JOUHU17/08082017 = MIELENOSOITTAJAT VASTUSTAVAT PAKKOPALAUTUSTA TAM-
PEREELLA https://demofi.blogspot.fi/2017/08/mielenosoittajat-vastustavat.html  

JOUHU18/15082017 = [TIEDOTE] ITÄ-UUDENMAAN POLIISI RAJOITTI MIELENOSOIT-
TAJIEN SANANVAPAUTTA https://demofi.blogspot.fi/2017/08/tiedote-ita-uuden-
maan-poliisi-rajoitti.html   

JOUHU19/22082017 = [TIEDOTE] POLIISIN VIRHEEN TAKIA PAKKOPALAUTETTU 
[NIMI] PALASI SUOMEEN [pvm] https://demofi.blogspot.fi/2017/08/tiedote-poliisin-
virheen-takia.html  

JOUHU20/23082017 = [PRESS RELEASE] [NIMI], DEPORTED BECAUSE OF MISTAKES 
BY THE POLICE, RETURNED TO FINLAND https://demofi.blogspot.fi/2017/08/press-
release-[nimi]-deported-because-of.html  

JOUHU21/05092017 = [TIEDOTE] SUOMI PAKKOPALAUTTAMASSA TURVAPAIKANHA-
KIJOITA AFGANISTANIIN? https://demofi.blogspot.fi/2017/09/tiedote-suomi-pakko-
palauttamassa.html  

JOUHU22/06092017 = [TIEDOTE] AFGANISTANIN HALLITUS HUOLESTUI SUOMEN 
PAKKOPALAUTUKSISTA https://demofi.blogspot.fi/2017/09/afganistanin-hallitus-
huolestui-suomen.html  

JOUHU23/06092017 = [PRESS RELEASE] Afghan government questions the forced depor-
tion to Afghanistan? https://demofi.blogspot.fi/2017/09/press-release-afghan-govern-
ment.html  

JOUHU24/16092017 = MUISTOTILAISUUS IRAKIN ISKUN UHREILLE KOLMEN SEPÄN 
AUKIOLLA https://demofi.blogspot.fi/2017/09/muistotilaisuus-irakin-iskun-uh-
reille.html  

JOUHU25/10112017 = [TIEDOTE 10.11.2017 ] TURVAPAIKANHAKIJOITA VAROITETAAN 
- TARKASTETAANKO PUHUTTELU OIKEIN? https://demofi.blogs-
pot.com/2017/11/tiedote-10112017-turvapaikanhakijoita.html 

JOUHU26/14112017 = [TIEDOTE 14.11.2017] POLIISI PAKKOPALAUTTI RASKAANA OLE-
VAN - LÄÄKÄRI EI SUOSITTANUT https://demofi.blogspot.com/2017/11/tiedote-
14112017-poliisi-pakkopalautti.html  

POHA1/27022017 = Afghanistan - detailed demands of protesters https://demofi.blog-
spot.fi/2017/02/afghanistan-detailed-demands-of.html  

POHA2/27022017 = Iraq - Situation https://demofi.blogspot.fi/2017/02/iraq-detailed-de-
mands-of-protesters.html  

POHA3/27022017 = DEMANDS OF THE PROTESTING ASYLUM SEEKERS https://de-
mofi.blogspot.fi/2017/02/demands-of-protesting-asylum-seekers.html  

POHA4/27022017 = Refugees Humanitarian Demands https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/02/blog-post-demands.html  

POHA5/27022017 = Irakin turvallisuustilanne 12.1.2017 https://demofi.blogs-
pot.fi/2017/02/irakin-turvallisuustilanne-1212017.html  

POHA6/15032017 = HELSINKI NEEDS TO BE A SAFE HOME ALSO FOR ASYLUM SEEK-
ERS AND THE UNDOCUMENTED https://demofi.blogspot.fi/2017/03/helsinki-needs-
to-be-safe-home-also-for.html  

POHA7/23032017 = Afghanistan – mielenosoittajien yksityiskohtaiset vaatimukset 
https://demofi.blogspot.fi/2017/03/afghanistan-mielenosoittajien.html  

LT1/23032017 = TURVAPAIKANHAKIJAT JATKAVAT MIELENILMAISUAAN RAUTA-
TIENTORILLA / Asylum seekers continue their demonstration at Helsinki Railway 
Square https://demofi.blogspot.fi/2017/03/turvapaikanhakijoiden-mielenosoituk-
sen.html  
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LT2/06042017 = Tutkija: SUOMEN TURVAPAIKKAPROSESSIT SAATTAVAT IHMISIÄ 
HENGENVAARAAN https://demofi.blogspot.fi/2017/04/tutkija-suomen-turvapaikka-
prosessit.html  

LT3/08042017 = RESEARCHER: FINLAND'S ASYLUM DECISION PROCESSES ENDAN-
GER PEOPLE'S LIVES https://demofi.blogspot.fi/2017/04/researcher-finlands-asylum-
decision.html 

LT4/06072017 = Thank You Helsinki Pride 2017! https://demofi.blogspot.fi/2017/07/thank-
you-helsinki-pride-2017.html  

LT5/01082017 = A short documentary with Right to Live demonstrators and the Deportations 
Flight to Kabul in April 2017 https://demofi.blogspot.fi/2017/08/a-short-documentary-
with-right-to-live.html  

LT6/04082017 = Right To Live Demo in Helsinki Pride 2017 https://demofi.blog-
spot.fi/2017/08/right-to-live-demo-marching-for-human.html  

LT7/10062017 = 6 months of Right To Live Demo! https://demofi.blogspot.fi/2017/08/6-
months-of-right-to-live-demo.html  

LT8/28102017 =  RIGHT TO LIVE AWARDED BY RESEARCHERS! https://demofi.blog-
spot.fi/2017/10/right-to-live-awarded-by-researchers.html  

 

Tausta-aineisto 

 

Taustakeskustelut: Puhelin- ja sähköpostikeskustelut Helsingin kaupunginvaltuutetun sekä 
kolmen Oikeus elää -aktivistin kanssa.  
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