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Tutkielmani käsittelee diskurssianalyysin keinoin pakolaisen ja turvapaikanhakijan representoitumista
sanomalehtiuutisissa. Teoreettisena lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi. Konstruktionistisesta
näkökulmasta pakolaisella ja turvapaikanhakijalla ei ole määrittelyistä irrallista ”luonnollista”
olemusta. Pakolaisuus rakentuu osaltaan julkisessa sanassa erilaisten erontekojen ja rajanvetojen kautta.
Tutkielmani tarkastelee sitä, miten pakolaiset ja turvapaikanhakijat esitetään, miten Suomi kuvataan
sekä miten pakolaisuudesta puhutaan työn yhteydessä. Analyysin jakautuminen pakolaisen, Suomen ja
työn näkökulmiin perustuu tausta-analyysiin, jossa olen luokitellut uutiset temaattisesti.

Aineisto koostuu Chilen pakolaisia käsittelevistä uutisista vuosina 1973 ja 1974 sekä vuoden 2005
pakolais- ja turvapaikanhakijauutisista Helsingin Sanomissa. Aineistossa on yhteensä 138 uutista.
Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt Norman Fairclough’n kriittistä diskurssianalyysiä. Uutisten
tarkastelu on jakautunut tekstitason analyysiin ja tulosten yhteiskunnalliseen tulkintaan. Analyysissä
olen keskittynyt tarkastelemaan millaisia representaatioita, identiteettejä ja suhteita pakolaisuutisissa
muodostuu. Millä tavalla pakolainen suhteutuu Suomeen ja Suomi pakolaiseen? Mikä on työpuheen
suhde pakolaisiin ja Suomeen? Tulosten yhteiskunnallisessa tulkinnassa tarkoituksena on ollut pohtia
sitä, millainen yhteiskunta uutisissa muodostuu? Kuka voi kuulua suomalaiseen yhteiskuntaan ja millä
ehdoin?

Chilen pakolaiset merkityksellistyvät uutisissa sisäisten eroavaisuuksien kautta. Pakolaiset jaetaan
chileläisiin metsämiehiin ja ”muiden alojen pakolaisiin”. Työpuheen taustalla on vuoden 1973
työllisyys- ja maahanmuuttopoliittinen tilanne. Vuoden 2005 aineistossa työpuhe on siirtynyt
maahanmuuttajiin. Pakolaiset kuvataan suhteessa työperusteisiin maahanmuuttajiin.
Turvapaikanhakijat jaetaan uutisissa oikeisiin ja vääriin. ”Perusteettomista” hakijoista ja ”Dublin-
kiertolaisista” puhutaan turvallisuuteen ja rikollisuuteen viittaavasti. Pakolaiset kuvataan työperusteisia
muuttajia hyödyttömämmiksi ja turvapaikanhakijat torjuttaviksi. Maahanmuuttajaryhmien välille
muodostuu näin hierarkia. Puhetapa myötäilee vuoden 2005 maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, jossa
yhtäältä korostetaan ”kiertolaisten” torjuntaa ja toisaalta painotetaan työperusteisten maahanmuuttajien
tärkeyttä Suomen menestymiselle.

Tulokset osoittavat, että pakolainen ei ole yhtenäinen kategoria. Pakolainen ei uutisissa rakennu
yksiselitteisesti toiseksi ja vieraaksi. Pakolaisuus ja turvapaikanhaku muodostuvat pikemminkin
sisäisten erojen kautta. Pakolaisuutisoinnin analysoinnissa olisi katsottava tekstitason ulkopuolelle, sillä
erojen tekeminen on yhteydessä yhteiskunnalliseen kontekstiin. Pakolaisuutisissa on lopulta kyse
neuvottelusta siitä, millä ehdoin yhteiskuntaan voi kuulua, ei kategorisesta toiseudesta.



SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO......................................................................................................................1

1.1 Pakolaisuuden ja turvapaikanhaun ajankohtaisuus.................................................3

1.2 Tutkimuskysymysten tarkennus ..................................................................................5

2. SUOMI JA PAKOLAISET.............................................................................................7

2.1 Muuttajia koskevien käsitteiden kirjo ........................................................................7

2.2 Maahanmuuttopolitiikka Suomessa ......................................................................... 11
Pakolaispolitiikka 1980-luvun lopulle asti ..................................................................... 11
Chilen pakolaiset .............................................................................................................. 15
Maahanmuuttopolitiikan aktivoituminen 1990-luvulta lähtien ..................................... 17
Työperusteinen maahanmuutto ....................................................................................... 20

2.3 ”Monikulttuurinen” Suomi?...................................................................................... 21

3. MUUKALAISUUDEN, TOISEUDEN JA IDENTITEETIN JÄLJILLÄ ............ 26

3.1 Pakolaiset uutisvirrassa - aiempaa tutkimusta....................................................... 26

3.2 Toiseuden ja identiteetin moninaisuus ..................................................................... 29

3.3 Muukalaisuus paljastaa kansallisen järjestyksen keinotekoisuuden .................. 32

4. UUTISAINEISTO JA KRIITTINEN DISKURSSIANALYYSI............................ 37

4.1 Aineiston tarkastelua .................................................................................................. 37
Chilen pakolaisia koskeva aineisto ................................................................................. 38
Vuoden 2005 aineisto ....................................................................................................... 39

4.2 Aineiston temaattinen jäsentyminen ........................................................................ 42

4.3 Kriittinen diskurssianalyysi analyysimenetelmänä................................................ 45
Diskurssianalyyttinen viitekehys ..................................................................................... 45
Fairclough’n kriittinen diskurssianalyysi ....................................................................... 47

4.4 Analyysi käytännössä.................................................................................................. 52

4.5 Teorian, empirian ja aineiston yhteensopivuus ...................................................... 53



5. CHILEN PAKOLAISIA KÄSITTELEVÄT UUTISET ......................................... 55

5.1 Pakolaisen representoituminen ................................................................................. 55
”Pakolaisongelma” ja ”siirtolaisuuskysymys”............................................................. 55
”Varsinaiset chileläiset” ja ”ei-chileläiset”.................................................................. 59

5.2 Suomi suhteessa pakolaiseen...................................................................................... 63
Solidaarinen mutta kokematon ........................................................................................ 63
Pakolaiset viranomaiskiistelyn kohteena ........................................................................ 65

5.3 Työn merkitys .............................................................................................................. 71
Pakolaisten työllistämisen ensisijaisuus ......................................................................... 71
”Metsämiehet” erottuvat ................................................................................................. 74

6. VUODEN 2005 PAKOLAISIA JA TURVAPAIKANHAKIJOITA
KÄSITTELEVÄT UUTISET .......................................................................................... 77

6.1 Pakolaisen ja turvapaikanhakijan representoituminen ........................................ 77
Kansallisella rajalla pakolaisuus konkretisoituu ........................................................... 77
Vaikeuksien kautta suomalaisuuden porteille ................................................................ 81
Kansallinen ote pettää ..................................................................................................... 85

6.2 Suomi suhteessa pakolaiseen ja turvapaikanhakijaan .......................................... 87
Euroopan ”kiertolaisuus” ulottuu Suomeenkin ............................................................. 87
Turvapaikanhakijoiden monet nimeämiset ..................................................................... 91
Hallinnoiva ja valvova Suomi kuvastuu erimielisenä .................................................... 95

6.3 Pakolaisuus talouden ja työn näkökulmasta........................................................... 98

7. TOISEUS MONEUTENA: PAKOLAINEN ELÄÄ KONTEKSTEISSAAN
SISÄISESTI ERILAISENA ........................................................................................... 102

7.1 Historialliset ja kontekstuaaliset puhetavat .......................................................... 103

7.2 Työpuhe jakaa pakolaisia ja rakentaa suhdetta Suomeen.................................. 107

7.3 Maahanmuuttajaryhmien välille rakentuu hierarkia ......................................... 111

7.4 Uutisen ”monikulttuurinen” yhteiskunta?............................................................ 116

8. LOPUKSI...................................................................................................................... 120



KIRJALLISUUS.............................................................................................................. 123

LIITTEET......................................................................................................................... 137

Tutkimusaineisto.............................................................................................................. 137



1

1. JOHDANTO

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä,
keitä Suomeen nyt on tulossa. (HS 9.11.1973)

Tämä tutkielma tarkastelee pakolaista tiedotusvälineissä muodostuvana käsitteenä ja kategoriana.

Lähtökohtana on konstruktionistinen näkemys siitä, ettei asioita voi ottaa sisällöltään annettuina, vaan

ne rakentuvat merkityksellistämisprosessien, erontekojen ja rajanvetojen kautta. Tässä viitekehyksessä

pakolainen on pakolaiseksi määritelty asia, eikä sillä ole määrittelyistä irrallista ”luonnollista”

olemusta. Julkinen sana muodostaa tärkeän kentän neuvottelussa siitä, mitä pakolaisuus ja pakolainen

ovat. Tässä tutkielmassa käsittelen diskurssianalyysin keinoin sanomalehden uutisissa esiintyviä

pakolaisia koskevia representaatioita ja sitä, miten pakolainen niissä rakentuu. Aineisto koostuu Chilen

pakolaisia käsittelevistä uutisista vuosina 1973 ja 1974 sekä vuoden 2005 pakolais- ja

turvapaikanhakijauutisista Helsingin Sanomien kotimaan osastolla. Edellä oleva sitaatti kuvaa

pakolaisista uutisoimisen tapaa. Uutisissa on pohjimmiltaan kyse neuvottelusta siitä, keitä Suomeen

oikeastaan on tulossa. Uutiset luovat vaikutelmaa hallinnasta koskien näitä kansallisvaltion rajan

ylittäviä ”pois paikaltaan” olevia ihmisiä.

Pakolaisuus on muutakin kuin diskursiivisia määrittelyjä, mutta tässä työssä en puhu pakolaisten

konkreettisesta koetusta elämästä. Tiedotusvälineet ovat paikka, jossa pakolaisuutta osaltaan

rakennetaan. Suomen suhde pakolaisiin ja Suomen pakolaispolitiikka ovat kiinnostaneet minua pitkään.

Katsomalla pakolaisten kielellistä representoitumista suomalaisessa kontekstissa voi myös nähdä sen,

miten suomalaisuutta muodostetaan suhteessa ulkopuoliseksi ja vieraaksi nähtyyn pakolaiseen.

Seminaarityöni käsitteli Chilen pakolaisten representoitumista Helsingin Sanomissa. Chilen pakolaiset

olivat ensimmäiset varsinaiset Suomeen saapuneet pakolaiset. Innostus jatkaa pakolaisteeman parissa

syntyi suurelta osin halusta selvittää, miksi Chilen pakolaisuutisissa työstä ja työllistymisestä

puhuminen oli niin keskeistä. Huomio ”työpuheen” keskeisyydestä Chilen pakolaiskirjoittelussa herätti

myös kysymyksen siitä, miksi puhetapa tuntuu nykyisyydestä katsottuna niin tutulta.
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Viime vuosina maahanmuutosta on keskusteltu paljon työllisyyden näkökulmasta. Vuoden 2005

aineistosta käy ilmi talous- ja hyötynäkökulman läsnäolo tämänhetkisessä maahanmuuttajapuheessa.

Työpuhe nouseekin aineistossa kiintoisaan asemaan. Taloudesta ja työstä puhutaan nyt ehkä enemmän

kuin koskaan maahanmuuton yhteydessä. Millä tavalla pakolaisuus ja työpuhe nykypäivänä liittyvät

toisiinsa? Maahanmuuttoasioissa erilaiset jaot toivottuihin ja ei-toivottuihin tulijoihin tuntuvat yleisesti

ottaen vahvistuneen. Suomi haluaa muiden EU-maiden tavoin houkutella ulkomaisia ”osaajia” maahan

ja samalla torjua ”laittomiksi” nimetyt muuttajat. Maahanmuutto eurooppalaisessa kontekstissa näyttää

jakautuneen kahtia, yhtäältä ”laittomaksi” nimettyyn kouluttamattomien ihmisten muuttoon, toisaalta

työvoiman muuttoon (Zimmermann 2005, 1). Minkälainen paikka pakolaisilla näyttäisi olevan tässä

maahanmuuttopoliittisessa tilanteessa? Onko maahanmuuttopolitiikka Suomen taloudelle välttämätöntä

vai onko se vastuunkantoa maailman ihmisistä?

Media ei toimi tyhjiössä. Se on yhteiskuntansa, poliittisen järjestelmänsä, kulttuurinsa, historiansa ja

arvojensa tuote (Tapper 2000, 7). Tiedotusvälineiden diskursseista voi lukea taustaoletuksia ja

itsestäänselvyyksiä, jotka heijastelevat ympäröivää yhteiskuntaa, sen kulttuurista ja poliittista

kontekstia. Yhteiskunnallisten tekijöiden huomioiminen mediatekstien analyysissä on tässä

tutkielmassa keskeistä. Sosiokulttuuriset tekijät ovat olennaisia analyysin teoreettis-metodologisen

perustan muodostavassa Norman Fairclough’n kriittisessä diskurssianalyysissä. Kontekstinäkökulma

on relevantti myös siksi, että aineisto sijoittuu Suomen maahanmuuttopolitiikassa taitekohtiin, joissa

aiemmat puhetavat pakolaisista eivät enää riitä. Näin tiedotusvälineiden tekstejä voi tarkastella

sosiokulttuuristen muutosten ilmentäjinä (Pietilä & Sondermann 1994, 73).

Pakolaisuutisia koskeva tutkimus on osoittanut pakolaisdiskurssin hallintokeskeiseksi puheeksi.

Pakolaiset eivät pääse ääneen, vaan viranomaiset puhuvat heidän puolestaan (esim. Raittila ym. 2002).

Kulttuurissa on siten tietynlaisia pakolaisia koskevia puhetapoja. En kuitenkaan lähde analysoimaan

pelkästään sitä, miten pakolainen konstruoituu mediassa tai miten pakolaisen asema suhteessa Suomeen

ja suomalaisiin uutisdiskurssissa rakentuu. Aiemmassa tutkimuksessa todetut pakolaiskirjoittelulle

ominaiset piirteet tulevat esiin myös tässä työssä. Keskeisempi tarkastelunäkökulma on kuitenkin

työpuheen ja yhteiskunnallisen kontekstin rooli merkitysten rakentumisessa.
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Työ etenee siten, että luon ensin katsauksen pakolaisuuden ja turvapaikanhaun ajankohtaisuuteen ja

tärkeyteen aiheesta käytävän julkisen keskustelun avulla. Sitten esittelen keskeisimmät

tutkimuskysymykset. Luvussa 2 käsittelen Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Tämän jälkeen käyn läpi

pakolaisuutisoinnista tehtyä tutkimusta ja esittelen työni keskeiset käsitteet. Luvussa 4 on vuorossa

aineiston esittely sekä metodologisten lähtökohtien ja käyttämieni analyysivälineiden tarkastelu.

Analyysiluvut tulevat tämän jälkeen. Kahdesta aineiston osasta saadut tulokset vertautuvat luvussa 7.

Luvussa keskustelen myös tuloksista laajemmassa mittakaavassa. Viimeisessä luvussa arvioin

tutkimustani ja pohdin mielekkäitä jatkotutkimusaiheita.

1.1 Pakolaisuuden ja turvapaikanhaun ajankohtaisuus

Jorma Anttilan (1993, 109) mukaan representaatiot objektivoivat asiat osaksi sosiaalista ympäristöä.

Representaatioiden avulla luokitellaan ja selitetään asioita ja tapahtumia. Tässä työssä keskeinen

viitekehys on juuri luokittelu ja siihen liittyvä kuuluminen. Ihmismielessä maailma jäsentyy erilaisten

kategorisointien kautta. Yksi tällainen kategoria on pakolainen. Pakolaisuus on jatkuvasti rakentuvaa:

kaikki sille annetut määrittelyt osallistuvat käsitteen merkityskamppailuun. Pakolaisen

merkityksellistymisessä keskeistä on ”meidän”, ”heidän” sekä näiden ryhmien ulkopuolelle jäävien

representoituminen tekstissä. Ketkä uutisissa esitetään ”meiksi”, ketkä ”heiksi”? Entä keille ei tunnu

löytyvän paikkaa?

Pakolainen on kategoria, joka rakentuu diskursiivisesti sosiaalisissa ja kulttuurisissa käytännöissä.

Suurella osalla suomalaisista ei ole henkilökohtaisia kontakteja pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin.

Valtaosa suomalaisista saa edelleenkin tietonsa etnisistä vähemmistöistä vain tiedotusvälineiden kautta

(Raittila ym. 2002, 203). Pakolaisuus näyttäytyy ennen kaikkea verbaalisten selitysten välityksellä.

Sillä, miten pakolaiset esitetään teksteissä, on keskeinen merkitys heitä koskevien käsitysten

rakentumisessa. Pakolaisia käsittelevien julkisten tekstien tutkiminen on tässä mielessä perusteltua.

Media-analyysin kautta voi päästä käsiksi nimenomaan siihen, miten pakolaisuus ymmärretään

kulttuurisesti.

Medialla on merkittävä asema yhteiskuntapolitiikan muovaajana ja sosiaalisten ongelmien

määrittelijänä (Sulkunen 1999, 151). Sosiokulttuurisia muutoksia tarkasteltaessa joukkotiedotuksen

tutkimisen tärkeyttä ei voi kiistää, sillä sen asema on niin keskeinen nykyisissä yhteiskunnallisissa
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järjestelmissä (Fairclough 1997, 11). Tiedotusvälineet vaikuttavat yhteiskunnallisen keskustelun

syntymiseen ja kulkuun. Puhutaan mediayhteiskunnasta, jossa tiedotusvälineet ovat merkittäviä

yhteiskunnallisen keskustelun ohjaajia ja aiheiden määrittäjiä. Niiden uutisointi ei ole merkityksetöntä

yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. Tiedotusvälineiden uutiset eivät ole heijastumia

”todellisuudesta”. Niiden sisältämät merkitykset ovat aina valittuja merkityksiä, jotka osallistuvat

todellisuuden muokkaamiseen. Uutisten analysointi on perusteltua juuri niiden mielletyn totuusarvon

takia. Uutisia luetaan enemmän ”totena” kuin mielipide- tai pääkirjoituksia. Mediayhteiskunnassa

tiedotusvälineiden kriittinen tarkastelu on tärkeää, mutta aivan erityisen tärkeää se on pakolaisten ja

turvapaikanhakijoiden kohdalla. He ovat itse suhteellisen kyvyttömiä vaikuttamaan tapaan, jolla heistä

kirjoitetaan.

Maahanmuutto- ja kulttuurikysymykset eri muodoissaan saivat vuoden 2005 aikana paljon palstatilaa.

Laajimmat aiheet olivat Ranskan ”toisen polven maahanmuuttajien” mellakat ja kohu profeetta

Mohammedista tehdyistä pilakuvista. ”Laittomien” siirtolaisten asema on ollut esillä niin

Yhdysvalloissa kuin Espanjassakin. Ranskan tapahtumien yhteydessä myös Suomessa virisi

keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, sen onnistumisesta ja syrjinnästä – olisiko vastaavankaltaista

protestointia voinut tapahtua meillä? Pilakuvakohun yhteydessä on puhuttu kulttuurien

yhteentörmäyksestä ja arvojen erilaisuudesta. Nämä tapahtumat tekevät ulkopuolisuuden ja ihmisten

välisten rajojen rakentumisen analysoimisen ajankohtaiseksi.

Maahanmuuttokysymyksistä keskusteltiin vuonna 2005 myös Suomessa. Sisäministeri Kari Rajamäen

turvapaikanhakijoita koskevat lausunnot olivat esillä tiedotusvälineissä. Rajamäki kutsui

turvapaikanhakijoita ”turvapaikkashoppailijoiksi”. Käsite konstruoi turvapaikanhaun taloudellisten

etujen tavoitteluksi. Painottamalla turvapaikanhakuun liittyviä negatiivisia asioita koko ilmiö voi

pahimmillaan leimautua ei-toivottavaksi. Tällaisessa puhetavassa ongelmaksi nousevat itse

turvapaikanhakijat, eikä asiaa nähdä puheenaiheena olevien ihmisten kannalta. Pakolaiskirjoittelussa

ongelmalähtöisyys onkin yleinen uutisointinäkökulma: pakolaiset nähdään monesti ongelmana ja heistä

kirjoitetaan kielteissävytteisesti ja ongelmakeskeisesti (esim. Raittila ym. 2002; Pietikäinen 2002b).

Ongelmalähtöisyys peittää alleen esimerkiksi näkökulman, jossa pakolaisuutta tarkasteltaisiin

ensisijaisesti hädänalaisten ihmisten reaktiona.
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Suomi on perinteisesti vastaanottanut vähän pakolaisia. Siksi on kiintoisaa nähdä, minkälaisina

pakolaiset, suomalaiset ja Suomi uutisoinnissa representoituvat nyt, kun maahanmuutto väestön

ikääntyessä nähdään tärkeänä Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle. Ulkomaalaispoliittinen keskustelu

näyttää yhä enemmän siirtyneen pakolaispolitiikasta työperusteiseen maahanmuuttoon. Siksi on

tarpeellista analysoida sitä, miten muutos näkyy tiedotusvälineiden tavassa puhua pakolaisista.

Minkälaiset maahanmuuttajat ovat Suomelle ”oikeanlaisia”? Miten puhe aktiivisesta

maahanmuuttopolitiikasta yhdistyy pakolaispuheeseen? Monet poliitikot, muun muassa

sisäasiainministeri Rajamäki, ovat olleet sitä mieltä, että pakolaiset ja työperusteinen maahanmuutto on

pidettävä erillään. Rajamäki pitää tärkeänä sitä, että aktiivisella maahanmuuttopolitiikalla on

kansalaisten hyväksyntä. Hän yhdistää kuitenkin työperäisen maahanmuuton turvapaikkapolitiikkaan

todetessaan, että ihmisten tuki aktiiviselle maahanmuuttopolitiikalle voi heiketä, jos ihmiset katsovat

turvapaikkapolitiikkaa käytettävän hyväksi. (Rajamäki 2006a.) Rajamäen lausunto luo kuvan

työperäisten tulijoiden ensisijaisuudesta. Turvapaikanhakijat eivät saa heikentää työperusteisten

muuttajien hyväksyntää. Mutta eikö juuri Rajamäen itsensä harrastama turvapaikanhakijoita leimaava

kielenkäyttö vähennä kansalaisten suopeaa suhtautumista maahanmuuttopolitiikkaan?

1.2 Tutkimuskysymysten tarkennus

Tämän työn tutkimustehtävä on pakolaisuuden representoituminen uutisissa. Mitä piirteitä pakolaisella

on uutistekstissä? Mitkä asiat pakolaisessa näyttävät olevan tärkeitä ja mitkä eivät? Missä yhteydessä

pakolainen ylipäätään on uutinen? Mitä asioita pakolaisiin ei liitetä tai millä tavalla heistä ei puhuta?

Yhtä tärkeää on se, mitä tekstistä puuttuu – ne representaatiot ja suhteet, joita siitä ei löydy. Oleellista

on niin ikään se, miten pakolaisuutisissa maailma kaiken kaikkiaan representoidaan. Analysoin myös

sitä, millä tavoin uutiset puhuvat Suomesta ja suomalaisista. Miten pakolaisten ja Suomen välille

rakennetaan samuutta ja eroa? Millaista puhetta työstä ja pakolaisten työllistymisestä/työllistämisestä

uutisissa esiintyy? Tutkimuskysymykset voi tiivistää Fairclough’ta (1997, 14) mukaillen seuraavasti:

1) Miten pakolainen tekstissä representoituu? Minkälainen identiteetti pakolaiselle muodostuu?

Millä tavalla pakolainen suhteutuu Suomeen?

2) Miten Suomi tekstissä representoituu? Millä tavalla suomalaiset identifioituvat? Miten Suomi

ja suomalaiset merkityksellistyvät suhteessa pakolaiseen?

3) Millä tavalla tekstissä puhutaan työstä ja työllistymisestä? Mikä on työpuheen suhde
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pakolaisiin ja Suomeen?

Tutkimuskysymykseni ei koske tiedotusvälineiden asennoitumista pakolaisten tuloon. En tarkastele

Helsingin Sanomien asennoitumista pakolaisiin vaan sitä, miten pakolaiset Helsingin Sanomissa

merkityksellistyvät. En kysy, kuvataanko pakolainen ”oikein” vai ”väärin”. Keskeistä on se, mitä

merkityksiä uutisista voi löytää, miten ne on rakennettu ja millaisia johtopäätöksiä uutisoinnin tavasta

voi vetää. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja eri aikoihin sijoittuvassa pakolaiskirjoittelussa on?

Tiedotusvälineiden näkemys pakolaisuudesta määrittelee myös sitä, millaisena pakolaisuus halutaan

nähdä ja minkälaisena pakolaisen rooli yhteiskunnassa käsitetään. Pohdintavaiheessa kurkotankin

tekstitason ulkopuolelle. Kauko Pietilän ja Klaus Sondermannin (1994, 6) tavoin katson minkälaisen

yhteiskunnan sanomalehden uutiset sisältävät. Mitä pakolaisuuden rakentuminen kertoo 1970- ja 2000-

luvun suomalaisesta yhteiskunnasta? Minkälaisia ihmisiä Suomeen ylipäätään halutaan? Korostuuko

pakolaispuheessa ihmisoikeus- vai hyötydiskurssi?

Tutkimusasetelmani on siis pikemminkin teema, pakolaisdiskurssi, kuin yksittäinen tutkimuskysymys.

Ajatus kansallisesta järjestyksestä ja siinä liikkumisesta on keskeistä pakolaisen tarkastelussa.

Pakolaisuuteen liittyy kuulumattomuus, ulkopuolisuus, erilaisuus ja toiseus, mutta samalla kuuluminen,

sisään pääseminen ja samuus. Kaikki pakolaisuudesta esitetyt lausumat ovat mukana rakentamassa

pakolaisuudesta sellaista ilmiötä, minä se tiedotusvälineissä näyttäytyy. Toisaalta pakolaisuus

muodostuu erityisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Laajemman kontekstin hahmottamiseksi on

tarpeen tarkastella Suomen pakolaispoliittista historiaa.
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2. SUOMI JA PAKOLAISET

Tässä luvussa luon katsauksen Suomen pakolaispolitiikkaan sen alkuajoista nykypäivään. Tarkastelen

etenkin analyysin kohteena olevia Chilen pakolaisia ja 2000-lukua. Käyn myös pääpiirteittäin läpi

Suomen pakolaishistorian 1900-luvun alusta aina pakolaispolitiikan murrosvaiheeseen 1980-luvun

lopulta 2000-luvulle. Ensimmäiseksi käyn kuitenkin läpi käsitteiden pakolainen, turvapaikanhakija,

siirtolainen ja maahanmuuttaja määrittelyä.

2.1 Muuttajia koskevien käsitteiden kirjo

Suomeen tulevia tai Suomessa olevia ulkomaalaistaustaisia ryhmiä koskevat viralliset määritelmät

vertautuvat kiinnostavasti aineistoon, jossa käsitteitä käytetään monimerkityksisesti ja rinnakkaisesti.

Käsitteiden valinnalla asia voidaan saada näyttämään tietynlaiselta. Nimeämisten epäjohdonmukaisuus

ja monimerkityksisyys ovat sinänsä mielenkiintoinen analyysikohde ja huomion kohteena myös

Fairclough’n ajattelussa. Suomalaista pakolaiskeskustelua on syytetty käsitteiden sekaantumisesta:

pakolaiset, turvapaikanhakijat ja siirtolaiset sekoittuvat (Luostarinen 1992b, 1). Aineistossani tapahtuu

juuri näin. Lisäksi erityisesti vuoden 2005 aineistossa keskeistä ovat uudet pakolaisia ja

turvapaikanhakijoita koskevat käsitteet.

YK:n määritelmän mukaan pakolainen on henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa

vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen ja poliittisen

mielipiteen johdosta ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella. Pakolainen on jättänyt kotimaansa

suojautuakseen vainolta, väkivallalta tai sekasorrolta. (Hakovirta 1989, 7-8.) Outi Lepolan (2002, 226)

mukaan pakolaisstatus on henkilöllä, joka on saanut joltakin valtiolta turvapaikan tai jonka YK on

todennut pakolaiseksi. Henkilöt, joille YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on antanut pakolaisstatuksen jo

ennen Suomeen tuloa, ovat kiintiöpakolaisia (Tapanainen 2003, 7). Turvapaikanhakijalla taas

tarkoitetaan henkilöä, joka pyytää suojaa ja oleskelulupaa toisesta maasta jättämällä

turvapaikkahakemuksen maan viranomaisille. Turvapaikanhakijan pakolaisstatus todetaan

hakemuksesta annetulla päätöksellä. (Lukkaroinen 2005, 12-13.) Turvapaikanhakijaa voidaan siis

kutsua pakolaiseksi vasta, kun hän on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen.
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Siirtolaisuuteen ei pakolaisuudesta tai turvapaikanhausta poiketen liity suoranaista uhkaa tai pelkoa.

Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen vapaaehtoisesti esimerkiksi työn, paremman

toimeentulon, avioliiton tai opiskelun vuoksi (Vartiainen-Ora 1996, 13; Tuomarla & Tamminen-Levä

1989, 192). Siirtolainen saapuu maahan pysyvästi hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. Siirtotyöntekijä

saapuu tekemään töitä vain väliaikaisesti. (Tuomarla 1993, 29.) Siirtolaisen ja pakolaisen välinen

keskeinen ero on se, että siirtolainen voi milloin vain palata lähtömaahansa (Vartiainen-Ora 1996, 13).

Siirtolaisuus on Suomessa yhdistetty ennen muuta työn perässä maasta lähteneisiin suomalaisiin.

Mitä merkitystä käsitteillä sitten on? Niiden käyttö kertoo aina ajastaan ja usein uudesta

maahanmuuttopoliittisesta tilanteesta. Nimityksillä käydään diskursiivista kamppailua. Nimeämällä

joku joksikin paljastetaan se, millaisena asia halutaan ensisijaisesti nähdä. Kielenkäytössä tehdyillä

valinnoilla toiset voidaan esittää toimijoina, toiset taas vallankäytön kohteina. Etnisten vähemmistöjen

kohdalla enemmistö on usein aktiivinen toimija ja vähemmistön edustaja toiminnan kohde. Käytetyt

käsitteet johdattavat eri asiayhteyksiin ja aikaansaavat erilaisia konnotaatioita. Hyvä esimerkki on

käsite ”elintasopakolainen”, jossa yhdistyvät pakolaisuus, taloudellisen hyödyn tavoittelu ja

pakolaisstatuksen hyväksikäyttö. Näin pakolaisen ja siirtolaisen raja hämärtyy ja tulijoiden

vilpittömyys tulee kyseenalaiseksi. Käytettävien käsitteiden valinta on erityisen merkityksellistä juuri

etnisten vähemmistöjen kohdalla. Heitä koskeva julkisuus on muutoinkin vähäistä. Vähemmistöistä

käytetyistä kielikuvista saattaa muodostua mielikuvia ja stereotypioita, jotka vaikuttavat näihin ryhmiin

kuuluvien ihmisten elämään. (Pietikäinen 2002b, 28-30.)

Edellä mainittuja käsitteitä käytetään aineistossa päällekkäisesti. Chilen pakolaisista puhutaan

”siirtolaisina”. Vuoden 2005 aineistossa turvapaikanhakijoita taas kutsutaan ”kiinalaispakolaisiksi” ja

heihin viitataan käsitteellä ”elintasopakolainen”. Termiä ”elintasopakolainen” alettiin käyttää 1980-

luvulla, jolloin pakolaisista puhuttiin muutenkin hyötykeskeisesti (Ruuska 1999, 201). 1990-luvun

alussa Suomeen tuli runsaasti somalialaisia turvapaikanhakijoita. Tilanne oli Suomessa uusi ja

somalialaisista virisi vilkas julkinen debatti (Aallas 1991, 34; Blomqvist 1995, 131). Heistä käyty

keskustelu nosti esille poikkeuksellisen rajuja sanallisia hyökkäyksiä ulkomaalaisia vastaan

(Luostarinen 1992b, 5). Uudessa tilanteessa somalialialaisiin lyötiin helposti ”elintasopakolaisen”

leima (Lepola 2004a, 499). Pekka Kuusisto (2000, 33) näkee koko pakolaisen käsitteen muuttuneen

negatiiviseksi somalialaisten myötä. Somalialaisia turvapaikanhakijoita kutsuttiin myös termillä
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”spontaanipakolainen”, joka oli tullut käyttöön edellisellä vuosikymmenellä (Eriksson 1989, 228).

Pakolaisuuteen liitettiin näin kokonaan uusia merkityksiä johtamalla sanasta uusia termejä. 1980-

luvulla turvapaikanhakija ei vielä ollut yleisesti käytetty käsite. Heitä oli tullut Suomeen hyvin vähän.

Käsitteen ”spontaanipakolainen” käyttö kertoo kenties siitä, miten uudenlaisessa tilanteessa uusi asia

käsitteellistetään vanhan tutun termin kautta.

”Elintasopakolaisuus” sisältää epäilyn pakolaisen todellisista motiiveista ja häivyttää pakolaisuuden

merkityksestä edellä esitetyn virallisen merkityksen. Pakolaisen merkityksellistyminen virallisen

määritelmän mukaisesti on ylipäätään melko piilossa aineistossa. Termi elintasopakolainen kertoo

osaltaan siitä, ettei käsitteiden käyttö ole yhdentekevää. Nimeämisen kautta käytetään aina valtaa.

Sanavalinnat eivät ole merkityksettömiä, sillä tietyn käsitteen valitseminen luo assosiaatioita siitä,

minkälaisesta ja missä tarkoituksessa Suomeen tulevasta ihmisestä on kyse. Käsitteiden valinnalla

toinen ihmisryhmä voi asettua toista alempaan tai ylempään asemaan. Turvapaikanhakijoiden

rinnastaminen ”elintasopakolaisiksi” kyseenalaistaa heidän oikeutensa hakea turvapaikkaa. Näin

rinnastamalla ”elintasopakolaisuus” turvapaikanhakijoihin siirretään merkityksiä asioiden välillä.

Käsite elintasopakolainen pohjaa ”tiedolle” pakolaisuuden syistä. Termi kertoo siitä, miten uudelle

”tiedolle” on luotu uusi kategoria (Billig 1987, 152). Yksittäisessä tilanteessa käyttöön otetut käsitteet

voivat kuitenkin jäädä hyvinkin pitkäikäisiksi ja jatkaa elämäänsä uusissa konteksteissa.

”Elintasopakolaisten” esiintyminen edelleen vuoden 2005 uutisissa on tästä hyvä esimerkki.

Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita määritetään aineistossa myös suhteessa muihin ulkomaalaisia

koskeviin termeihin. Eräs tapa representoida pakolaista on puhua hänestä maahanmuuttajien kautta.

Näin käytettynä käsitteellä maahanmuuttaja viitataan muihin kuin pakolaisiin; toisaalta käsitteitä

voidaan käyttää myös synonyymeina. Maahanmuuton lisääntyminen 1990-luvulla on heijastunut

siihen, että puhe maahanmuuttajista on osittain korvannut käsitteet ulkomaalainen, pakolainen ja

siirtolainen (Trux 2000a, 343; Matinheikki-Kokko & Pitkänen 2002, 62). 2000-luvun poliittis-

hallinnollisessa keskustelussa maahanmuuttaja on ollut keskeisesti käytetty termi, kun taas siirtolaiset

tai pakolaiset olivat käsitteinä esillä 1980-90 –luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa (Lepola

& Suurpää 2003, 3). Lepolan (2002, 225) mukaan maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen ulkomailta

pysyvässä tarkoituksessa asumaan muuttavaa ihmistä. Käsite maahanmuuttaja kattaa kaikki eri
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perustein maasta toiseen muuttavat ryhmät: siirtolaiset, pakolaiset ja turvapaikanhakijat (Helsingin

Sanomat 2005a).

Termin maahanmuuttaja käyttö on saanut lukuisia variaatioita. Etuliite yhdistetään useisiin käsitteisiin:

puhutaan maahanmuuttajaluokista ja maahanmuuttaja-alueista (Horsti 2005, 30). Anna Rastas, Laura

Huttunen ja Olli Löytty (2005a, 13) huomauttavat käsitteiden merkitysten nopeasta muuttumisesta ja

tästä syntyvästä tarpeesta arvioida niiden käyttökelpoisuutta uudelleen. Maahanmuuttaja on ollut 1990-

luvulla ja 2000-luvun alussa hyvä sana kuvaamaan Suomeen muualta tulleita ihmisiä. Kymmenen

vuoden kuluttua se voidaan jo kokea sopimattomaksi. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää, että käsitteellä

maahanmuuttaja viitattaisiin vain sellaisiin ihmisiin, jotka ovat vastikään muuttaneet Suomeen, eikä

täällä jo vuosia asuneisiin tai heidän jälkeläisiinsä. Myös pakolaisuus näyttäisi pysyvän tuntomerkkinä

pitkään. Aineiston eräässä uutisessa puhutaan yhtäältä ”suomalaismiehestä”, toisaalta jutussa mainitaan

hänen tulleen pakolaisena Suomeen lähes 20 vuotta sitten (HS 11.5.2005). Pakolaisena maahan tullutta

nimitetään ”suomalaiseksi”, mutta edelleen myös hänen pakolaistaustansa tuodaan esiin. Tällainen

neuvottelu eri kategorioiden välillä on aineistossa tyypillistä.

Maahanmuuttajuuden ja suomalaisuuden rajapinnalle on muodostettu 1990-luvulta alkaen uusia

käsitteitä. Tämä kertoo osaltaan suomalaisuuden määrittelyn hankaloitumisesta 2000-luvulla. Tosin

suomalaisuudenkin määrittely on aina edellyttänyt sisäisten erojen unohtamista (Rastas ym. 2005b, 17;

Löytty 2004, 46). Lepola (2000, 385) on tutkinut ulkomaalaisen käsitteellistä suomalaistumista. Hän

sanoo, että jos suomalaisuus ymmärretään laajasti kansalaisuudeksi, Suomessa asumiseksi ja

yhteiskuntaan kuulumiseksi, ulkomaalaisesta voi ehkä tulla suomalainen. Mutta jos painotetaan

syntyperää ja etnisyyttä, kaikista ulkomaalaisista ei saa suomalaisia. Maahanmuuttajilla ei myöskään

ole sijaa järjestelmässä, jossa “valtion tasa-arvoiset kansalaiset” tarkoittaa samaa kuin “yhteisen

kulttuurin jakavat kansakunnan jäsenet”, ei ainakaan nationalistisen ideaalin mukaan (Lepola 2004b,

269). Lepola (2000, 385) ehdottaa uudeksi käsitteeksi suomenmaalaista, riippumatta henkilön

etnisyydestä tai syntyperästä. Suomalaisuus jäisi näin tarkoittamaan etnistä ryhmää kun

suomenmaalaisuus viittaisi kansalaisuuteen. Jos suomalaisuus kuitenkin ymmärrettäisiin

yhteiskunnalliseksi yhteenkuuluvuudeksi, ja ei-etnisesti suomalaisetkin nähtäisiin osana Suomen

kansaa sanan poliittisessa merkityksessä, ei uudelle käsitteelle olisi tarvetta.
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Suomenmaalaisuus kuulostaa käsitteenä enemmän inklusiiviselta kuin eksklusiiviselta. Se ei pohjaa

vanhoihin termeihin suomalainen ja maahanmuuttaja. Monesti samantyyppisten käsitteiden kohdalla

lähtökohtana pidetään suomalaisuutta, johon nähden ”poikkeavat” määritetään. Tällainen käsite on

esimerkiksi ”maahanmuuttajataustainen”. Sen avulla kurkotetaan lähemmäksi suomalaisuutta, mutta

tehdään kuitenkin ero ”alkuperäiseen” suomalaisuuteen. Niin ikään käsite ”uussuomalaisuus” kuvastaa

pyrkimystä ottaa maahanmuuttajat suomalaisuuden piiriin. Toisaalta se kertoo myös tarpeesta pitää yllä

eroa suomalaiseksi tulleiden ja suomalaisiksi syntyneiden välillä. (Lepola 2004a, 502.)

2.2 Maahanmuuttopolitiikka Suomessa

Seuraavaksi luon katsauksen Suomen maahanmuuttopolitiikan historiaan. Tuon esiin pakolaispolitiikan

vähemmän tunnetun vaiheen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Keskityn kuitenkin erityisesti

Chilen pakolaisiin ja maahanmuuttopolitiikan murrosvaiheeseen 1980-luvulta 2000-luvulle. 1980-

luvulle asti on perusteltua puhua pakolaispolitiikasta varsinaisen maahanmuuttopolitiikan alkaessa

1990-luvulla. Maahanmuuttohistorian tarkastelun kautta hahmottuu aineistoa ympäröivä

yhteiskunnallinen tilanne ja se, miten tilanteeseen on tultu. Historian tarkastelun kautta selviää myös se,

miten työllisyyden ja pakolaisuuden väliset yhteydet on Suomessa ymmärretty. Lopuksi tarkastelen

viime vuosina esille noussutta työperusteista maahanmuuttoa ja ”monikulttuurisuuteen” pyrkimistä.

Pakolaispolitiikka 1980-luvun lopulle asti

Suomen maahanmuuttopolitiikan historia on verrattain lyhyt. Suomi ei perinteisesti ole ollut

maahanmuuttomaa, vaan Suomella on kokemusta poispäin suuntautuneesta muutosta. Täältä on

lähdetty suurin joukoin töiden perässä ulkomaille, esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan ja Ruotsiin

(Korkiasaari & Söderling 1998, 8). Toisen maailmansodan jälkeen tärkeimpiä muuttokohteita oli

Ruotsi, johon muutti Suomesta yli 400 000 siirtolaista. Satojen tuhansien ihmisten lähdön on sanottu

olevan helpotus naapurimaan pystyessä vastaanottamaan väestöllisen ylijäämän. (Söderling 1991, 28.)

Muuttoon liittyi halu parantaa taloudellista tilannetta, sillä Suomi ei pystynyt työllistämään työikään

1960-70 –luvuilla tulleita suuria ikäluokkiaan (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 7). Muuttoon

vaikutti myös maatalousväestön supistuminen Suomessa. Niin ikään Ruotsissa vallinnut työvoimapula

oli siirtolaisuuden taustalla (Mykkänen 1998, 5).
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Puhuttaessa Suomesta ”nuorena” maahanmuuttomaana ja 1990-luvun alussa tapahtuneesta

ulkomaalaisten määrän kasvusta unohdetaan helposti 1900-luvun ensimmäisen puoliskon tapahtumat.

Suomi vastaanotti vuosisadan alkupuolella paljon enemmän pakolaisia kuin 1900-luvun viimeisen

vuosikymmenen aikana (Pakolaisasiain neuvottelukunta 1989, 7-8). Tästä näkökulmasta puheet

suomalaisesta ”yhtenäiskulttuurista” ja Suomen ”monikulttuuristumisesta” 1990-luvun maahanmuuton

seurauksena asettuvat uuteen valoon (ks. kohta 2.3). Myytti kulttuurisesti, sosiaalisesti ja etnisesti

yhtenäisestä ja homogeenisesta Suomesta on ollut keskeinen kansallisvaltiota määrittävä tekijä

(Häkkinen & Tervonen 2005, 9-11).

Okko-Pekka Salmimies (1994, 110) näkee itsenäisyyden kolme ensimmäistä vuosikymmentä selkeänä

poikkeuksena Suomen pakolaispolitiikassa myöhempään aikaan verrattuna. 1920-luvun alussa

Suomessa oli yli 30 000 pakolaista: vallankumousta paenneita venäläisiä, itäkarjalaisia ja inkeriläisiä.

Tuolloin paljon köyhemmässä Suomessa pakolaiset muodostivat prosentin väestöstä. (Fredman ym.

1989, 48; Nygård 1998, 126.) Vuonna 1919 oli perustettu Valtion pakolaisavustuskeskus, jolle

pakolaishuolto oli keskitetty. Kyse ei ollut vain perusylläpidosta, vaan pakolaisia myös koulutettiin ja

heitä pyrittiin työllistämään. (Fredman ym. 1989, 49-50.)

1930-luvulla suhtautuminen pakolaisiin oli torjuvaa: heidän pelättiin vievän työpaikat ja aiheuttavan

levottomuutta työmarkkinoilla. Toisen maailmansodan aikana Suomi torjui pakolaisten tulon peläten

suhteiden Saksan kanssa huononevan. Ulkopolitiikka astui näin kuvaan. Euroopan suuresta

pakolaismäärästä Suomeen otettiin pari sataa pakolaista. (Fredman ym. 1989, 56, 59.) Jatkosodan

aikana Suomeen siirrettiin noin 65 000 inkeriläistä. Siirtojen syynä olivat muun muassa

heimosympatiat ja työvoimakysymys. Siirretyt inkeriläiset, joista suurin osa oli naisia, lapsia ja

vanhuksia, sijoitettiin maaseudulle helpottamaan työvoimapulaa. Sodan loputtua inkeriläiset

luovutettiin takaisin Neuvostoliittoon. (Halmesvirta ym. 2000, 66.) Sotien jälkeen Karjalan siirtoväkeä

asutettiin maan eri alueille yli 400 000 henkilöä, jota voi pitää maailmanlaajuisestikin huomattavana

hankkeena (Tuomarla 1993, 9; Forsander & Ekholm 2001, 110). Kaiken kaikkiaan Suomi vastaanotti

vuosien 1917-44 aikana merkittävän määrän pakolaisia suhteessa maan väkilukuun, yhteensä noin 100

000 pakolaista (Salmimies 1994, 110).
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Toisen maailmansodan päättyminen oli vedenjakaja Suomen ulkomaalaisten historiassa. Sodan jälkeen

maassa asuvien ulkomaalaisten määrä laski reilusti, eikä suuria pakolaismääriä enää otettu. 1950-luvun

lopulla ulkomaalaisia oli vajaa 5000 kun sodan aikana Suomeen oli tullut yli 60 000 ulkomaan

kansalaista. (Fredman ym. 1989, 62-63.) Mikäli mittarina on ulkomaalaisten määrä, toisen

maailmasodan jälkeistä aikaa voi luonnehtia sulkeutuneisuuden ja eristäytyneisyyden kaudeksi

(Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta 1994, 26; Korkiasaari & Söderling 1998, 14).

Salmimiehen (1994, 110) mukaan Suomen toisen maailmansodan jälkeinen pakolaispolitiikka on ollut

tiukempaa ja varovaisempaa verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin. Suomen kohdalla syitä tiukaksi

luonnehdittuun politiikkaan on haettu niin maantieteestä, työllisyydestä kuin politiikastakin. Salmimies

näkee turvapaikanhakijoiden vähäisen määrän taustalla Suomen maantieteellisesti syrjäisen aseman ja

maineen tiukan pakolaispolitiikan maana. Risto Veijalainen (1997, 61) puolestaan toteaa Suomen

ulkomaalaispolitiikan olleen kiinteästi sidoksissa sotien jälkeiseen heikkoon työllisyystilanteeseen.

Lars D. Erikssonin (1989, 226) mukaan työvoimapoliittisiin syihin onkin Suomessa vedottu usein

perusteltaessa pakolaisten vähäistä vastaanottoa. Todelliseksi syyksi kielteiseen suhtautumiseen

pakolaisten vastaanottoon Eriksson esittää kuitenkin muita, poliittisia tekijöitä. Pakolaiskysymys oli

kylmän sodan aikana lähinnä eurooppalainen ilmiö: pakolaisia pakeni sosialistisista maista länteen.

Pakolaisia käytettiin taistelussa sosialistista blokkia vastaan. Näin nuiva suhtautuminen pakolaisuuteen

oli seurausta pyrkimyksestä hyviin neuvostosuhteisiin. 1960-luvulla pakolaisongelma muuttui

Pohjoinen-Etelä -kysymykseksi. Suomessa entisenkaltainen politiikka kuitenkin jatkui ja

pakolaispolitiikka nähtiin luonteeltaan arkana ja tärkeänä osana ulkopolitiikkaa. (myös Lepola 2004a,

499; Salmio 2000, 25.) YK:n pakolaissopimuksen hyväksymistä vasta vuonna 1968 voidaan pitää

yhtenä todisteena Suomen itäpainotteisen ulkopolitiikan vaikutuksesta pakolaispolitiikkaan (Aallas

1997, 115; Eriksson 1989, 226).

Suomeen on saapunut pakolaisia monen vuosikymmenen aikana. Mistä lähtien voidaan puhua

varsinaisesta pakolaispolitiikasta? Eriksson (1989, 226) toteaa Suomen nykyisen pakolaispolitiikan

alkaneen varsinaisesti Chilen ja Vietnamin pakolaisten vastaanotosta 1970- ja 1980 –luvuilla. Hänen

mukaansa politiikka oli kuitenkin passiivista 1980-luvun lopulle asti. Suomen pakolaispolitiikka oli

lähinnä YK:n pakolaisjärjestöjen avustamista (Virtanen 1993, 12).
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Chilen ja Vietnamin pakolaisten tulon jälkeen seuraava murroskohta oli 1980-luvun puoliväli, jolloin

heräsi vilkas pakolaispoliittinen keskustelu. Tuolloin esimerkiksi Helsingin Sanomien etnisiä

vähemmistöjä koskeva kirjoittelu keskittyi Suomen ulkomaalais- ja pakolaispolitiikkaan ja etenkin sitä

kohtaan ulkomailta esitettyyn kritiikkiin (Pietikäinen 2002b, 21). Sari Pietikäisen (2002, 21) ja Esa

Aallaksen (1997, 17-18) mukaan juuri ulkomaiden taholta tullut painostus vaikutti ”kiintiöpakolaisten”

vastaanoton aloittamiseen. Vuonna 1986 Suomi sitoutui ottamaan vuosittain 100 pakolaista (Aronen

1998, 199). Inga Jasinskaja-Lahti ja Karmela Liebkind (2005, 364) huomauttavat, että 1980-luvulla

myös muiden kuin pakolaisina maahan saapuneiden ulkomaalaisten määrä alkoi hitaasti kasvaa. 1980-

luvun loppuvuosina Suomessa heräsi kiinnostus ns. inkeriläisiä kohtaan. Keväällä 1990 presidentti

Mauno Koivisto totesi, että inkerinsuomalaisia voidaan pitää ”paluumuuttajina” ja heidät rinnastettiin

näin suomalaisiin paluumuuttajiin (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2005, 365; Jaakkola 2005, 3).

Inkeriläisten vastaanottamisen on epäilty olleen myös 1980-luvun lopulla uumoillun työvoimapulan

motivoimaa, mutta tämän presidentti Koivisto on kiistänyt.

Suomen pakolaispolitiikka on ollut yhteydessä talouteen ja poliittiseen ympäristöön. Pakolaisuuden ja

työvoimakysymyksen suhde on ymmärretty läheisemmäksi tai kaukaisemmaksi kulloisestakin

yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta käsin. 1900-luvun alun tapahtumat kertovat siitä, miten

taloustilanne ja ulkopolitiikka vaikuttivat pakolaisten vastaanottoon. Myös tämän jälkeen Suomen

pakolaispolitiikan on nähty toimineen ulkopolitiikan ja työllisyystilanteen ehdoilla. Suomi ei tässä

kuitenkaan välttämättä eroa muista maista. Myös Ruotsin avokätisen pakolaispolitiikan on väitetty

pohjanneen osaltaan tavoitteeseen työvoiman saamisesta. Myös ”laittomien” siirtolaisten tulon

Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin on nähty hyödyttäneen vastaanottavia valtioita halvan työvoiman

muodossa, vaikka virallisesti ”laitonta” muuttoa onkin yritetty torjua. Ulkomaalaispolitiikka

näyttäisikin näin olevan kiinteästi yhteydessä muihin politiikan osa-alueisiin ja niiden tavoitteisiin.

Millaista kritiikkiä Suomen pakolaispoliittinen linja sitten on saanut osakseen?  Pakolaispolitiikkaa on

arvosteltu poliittisuudesta ja humanitaarisen näkökulman unohtamisesta. Eriksson (1989, 227-228)

painottaa sitä, että pakolaispolitiikan tulisi olla epäpoliittista ja ensisijaisesti humanitaarista toimintaa.

Pakolaispolitiikan voi ajatella olevan poliittista toimintaa, sillä siihen sisältyy YK:n pakolaisjärjestön

toiminnan tukeminen, kotimainen politiikka ja lainsäädäntö. Nykyisin myös EU ja sen jäsenmaat

vaikuttavat Suomen politiikan muotoutumiseen (Henriksson 2000, 9). Pakolaispolitiikan voi nähdä
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myös taloudellisena toimintana ja osana kehitysyhteistyötä. Erikssonin (1989, 225) mukaan

pakolaispolitiikka on kuitenkin perimmältään humanitääristä toimintaa. Suomen pakolaispolitiikasta on

puhuttu myös ns. valistuneen itsekkyyden politiikkana, jossa valitaan Suomelle sopivimmat kansat ja

hyödyllisimmät yksilöt (Tolkki 1990, 10, 45). Lisäksi Suomen ulkomaalaislainsäädännön on sanottu

pitkään olleen tiukka ja rajoittava sekä perustuneen kansalaisuuden tuomiin oikeuksiin.

Ulkomaalaisasetuksessa oli vielä 1984 säännös, jonka mukaan ulkomaalainen voitiin karkottaa, mikäli

hän käyttäytymisellään oli osoittanut, ettei hänen oleskelunsa Suomessa ole suotavaa. Monien

länsimaalaisittain itsestään selvien oikeuksien rajoitukset pysyivät Suomen lainsäädännössä voimassa

1980-luvun lopulle asti. Lakien muuttamisen taustalla oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen

ratifioiminen vuonna 1990. (Fredman 1991, 18-23; Salmimies 1994, 111-121.)

Chilen pakolaiset

Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen saapui vuosittain vain muutamia turvapaikanhakijoita

(Niemelä 1980, 6; Aallas 1989, 28). Pakolaiset olivat etäinen asia vuoteen 1973 asti. Tällöin Suomi

vastaanotti pakolaisia Chilestä. Aiemmin Suomeen ei ollut tullut pakolaisia toiselta puolen maailmaa

erilaisista olosuhteista. Vuosien 1973-77 aikana Suomeen tulleita 182 Chilen pakolaista voidaan pitää

ensimmäisinä varsinaisina Suomeen saapuneina pakolaisina. (Pakolaisasiain neuvottelukunta 1989, 8-

9; Pakolaistyöryhmä 1987, 7.) Heistä pääosa saapui vuosien 1973-74 aikana (Pakolaistoimikunta 1980,

2). Suomeen tuli kaikkiaan noin 300 pakolaista Chilestä (Brotherus 2004, 111).

Chilen pakolaisten tulon taustalla oli maassa syyskuussa 1973 tapahtunut sotilasvallankaappaus, jossa

kenraali Augusto Pinochetin joukot syöksivät presidentti Salvador Allenden vallasta.

Vallankaappauksen seurauksena kansalaisten demokraattisia oikeuksia kavennettiin. Julkista hallintoa

alettiin puhdistaa vasemmistolaisista, vasemmiston kannattajia vainottiin ja vankileirejä perustettiin

kaikkialle maahan. Allendea kannattaneiden puolueiden ja vasemmistolaisten lehtien toiminta

kiellettiin. (Collier & Sater 1996, 359-360.) Eläminen Chilessä osoittautui monelle vasemmistolaiselle

tai vasemmistolaiseksi epäillylle mahdottomaksi. Maasta lähti jopa satoja tuhansia poliittisia pakolaisia.

(Niemelä 1980, 6-7.)

Suomessa vallankaappaus sai välittömästi hallituksen ja lähes kaikkien poliittisten puolueiden jyrkän

tuomion (Rinne 1989, 36). Chilen pakolaisiin suhtauduttiin Suomessa myötätuntoisesti läpi koko
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poliittisen kentän (Brotherus 2004, 111). Myös kansalaismielipide tuki suojan antamista Chilen

pakolaisille (Laakkonen 1997, 127). Esimerkiksi vastaperustettuun Suomi-Chile –seuraan liittyi

vallankaappauksen jälkeen runsaasti jäseniä. Sirkku Päivärinne (2002, 25) kuvaa Chilen pakolaisten

tuloa ”nopeasti eteen tulleeksi solidaarisuustehtäväksi”. Miksi Suomi sitten päätti vastaanottaa

pakolaisia Chilestä? Magdalena Jaakkola (1989, 29) toteaa, että valtioneuvoston päätökseen

pakolaisten vastaanotosta vaikutti se, että YK:n pakolaisasiain pääkomissaari oli pyytänyt Suomea

vastaanottamaan pakolaisia. Chilen pakolaiset olivat siis kiintiöpakolaisia. Irene Rinteen (1989, 36)

mukaan päätöksen taustalla olivat myös ay-liikkeen vetoomus pakolaisten ottamisen puolesta sekä

Chilessä vierailleen suomalaisvaltuuskunnan vaatimus pakolaisten aseman helpottamisesta.

Chile ei kuitenkaan maana ollut Suomelle tuntematon, kuten Eeva-Liisa Myllymäki (1998, 83)

huomauttaa. Suomi oli tehnyt vuonna 1972 päätöksen ottaa Chile uudeksi

kehitysyhteistyökohdemaaksi. Yhteistyöhankkeet keskittyivät tekniseen ja pääoma-apuun.  Metsä- ja

puuteollisuus oli keskeisellä sijalla Suomen yhteistyössä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Suomi

harjoitti 1970-luvulla erilaista metsäalaan liittyvää yhteistyötä, kuten suunnittelu- ja koulutushankkeita,

myös Chilen kanssa. Sotilasvallankaappauksen vuoksi apu jäädytettiin ja Suomen kehitysluottosopimus

Chilen kanssa purettiin.

Hallituksen tekemä periaatepäätös pakolaisten vastaanottamisesta Chilestä asetti viranomaiset

kokonaan uuden tilanteen eteen. Valmistautumisaika oli lyhyt ja toimenpiteet jouduttiin suorittamaan

suuressa määrin improvisoiden. (Pakolaistoimikunta 1980, 1-3.) Syksyllä 1973 Suomelta puuttuivat

viralliset rakenteet pakolaisten vastaanottamiseksi (Pakolaistyöryhmä 1980, 1). Rinteen (1989, 37)

mukaan Suomen sosiaalilainsäädännössä ei puhuttu mitään pakolaisista vuonna 1973. Mitään Suomen

viranomaista ei myöskään oltu määrätty vastuuseen Suomeen saapuvista pakolaisista sen jälkeen kun

Valtion pakolaisavustuskeskus oli lakkautettu 1950-luvulla (Niemelä 1980, 6).

Ulkoasianministeriö asetti eri viranomaisista ja järjestöistä koostuvan toimikunnan pohtimaan

pakolaisten vastaanottoon liittyviä kysymyksiä todettuaan lainsäädännöllisten ja hallinnollisten

rakenteiden puuttumisen (Pakolaistyöryhmä 1987, 9). Ulkoasiainministeriön pyynnöstä Suomen

Punainen Risti vastasi pakolaisten huollosta ja vastaanotosta helmikuun 1974 loppuun ja Chilen

pakolaistoimikunta I koordinoi pakolaishuollon toimintaa. Tämän jälkeen vastuu siirtyi
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työvoimaministeriölle ja sen yhteydessä toimivalle Chilen pakolaistoimikunta II:lle. Myöhemmin

toimikunta otti nimekseen Pakolaistoimikunta. Sen toimeksiantoa laajennettiin, koska oli havaittu, että

työvoimaviranomaisten lisäksi pakolaisten asioita olivat käsitelleet esimerkiksi sosiaali- ja

terveysviranomaiset. (Pakolaistoimikunta 1980, ix, 3.)

Kaiken kaikkiaan Chilen pakolaiset ovat erityistapaus Suomeen saapuneiden pakolaisten joukossa.

Ensinnäkin, Chilen pakolaiset olivat ensimmäinen varsinainen Suomeen saapunut pakolaisryhmä ja he

tulivat maahan, joka oli valmistautumaton pakolaisten saapumiseen. Suomi tuli myös kansainväliseen

toimintaan mukaan uudella tavalla vastaanottaessaan pakolaisia Chilestä maailmanlaajuisesti paljon

huomiota ja myötätuntoa herättäneen vallankaappauksen jälkeen. Toiseksi, Chilen pakolaiset olivat

leimallisesti poliittisia pakolaisia. 1990- ja 2000 -luvun pakolaisryhmien, esimerkiksi Somaliasta,

entisestä Jugoslaviasta ja Kosovosta paenneiden kohdalla etnisyys, kansallisuus ja uskonto ovat olleet

vainon ja siten pakolaisuuden syinä. Chilen pakolaisia vainottiin kuitenkin juuri poliittisten

mielipiteidensä vuoksi. Aineistostani ilmenee, että kun Suomen ensimmäinen pakolaisryhmä saapui

maahan, heistä tuli sisäpoliittisia kiistakapuloita. Pakolaisten korostunut poliittisuus ja 2000-lukuun

verrattuna kärjistynyt sisäpoliittinen tilanne muodostivat viitekehyksen pakolaisten tulolle.

Historiallinen tarkastelu osoittaa, että vuonna 1973 pakolaispolitiikka alkoi tavallaan uudelleen. Siitä

lähtien Suomen politiikassa on ollut erilaisia murrosvaiheita (Pentikäinen 2005, 11). Chilestä ja

myöhemmin Vietnamista tulleet pakolaiset vastaanotettiin lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti ja

poliittisesti lähes valmistautumattomassa tilanteessa. 1980-luvulla otettiin askel eteenpäin kun

kiintiöpakolaisten ottamisesta tehtiin vuosikymmenen puolivälissä päätös. Päivärinne (2002, 25)

nimeää 1970-luvun pakolaispolitiikassa ”pilotiksi” ja 1980-luvun ”perehtymisen vuosikymmeneksi”.

1980-luvun lopulla pakolaiskeskustelu aktivoitui kun kiistely pakolaisten vastaanottamisesta alkoi.

1990-luku toi kuitenkin tullessaan suuren murroksen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrissä,

heitä koskevassa lainsäädännössä ja maahanmuuttopoliittisten linjanvetojen aktivoitumisessa.

Maahanmuuttopolitiikan aktivoituminen 1990-luvulta lähtien

1990-luku oli maahanmuuton murroskausi Suomessa. Maahanmuuttajien määrä kasvoi ja kyse oli

aivan erilaisesta ajasta kuin edellisinä vuosikymmeninä (Lepola & Suurpää 2003, 7). 1990-luvulla

myös maahanmuuttopoliittinen debatti vilkastui. Keskustelua käytiin muun muassa pakolaiskiintiöstä,
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turvapaikanhausta, ulkomaalaislainsäädännöstä, Suomen virallisesta pakolais- ja

maahanmuuttopolitiikasta ja suomalaisten asenteista (Lepola 2000; Suurpää 2002, 13). 1990-luvulta

lähtien muutoksia on tapahtunut niin hallinnollisella, lainsäädännöllisellä kuin poliittisellakin tasolla.

Maahanmuuttajien määrä lisääntyi joka vuosi yhtä paljon kuin kokonaisena vuosikymmenenä aiemmin

(Laari 1998, 31). Vuosikymmenen alusta vuoteen 2005 mennessä Suomessa asuvien ulkomaalaisten

määrä yli nelinkertaistui (Ulkomaalaisvirasto 2006b). Mistä kasvu johtui? Jasinskaja-Lahti ja Liebkind

(2005, 363) näkevät maahanmuuttajien määrän kasvun taustalla inkeriläisten, venäläisten ja virolaisten

Suomeen tulon. Väestörakenteen kansainvälistyminen on suurelta osin johtunut myös Suomessa

asuvien pakolaisten määrän kasvusta (Opetusministeriö 2003, 11).

Suomen pakolaispolitiikkaa on 1990-luvulle asti kuvattu olemattomaksi ja osaksi ulkopolitiikkaa

(Aallas 1997, 113). Tästä kertoo se, että Suomella ei ollut erillistä, päätettyä ulkomaalaispolitiikkaa

ennen 1990-luvun puoliväliä (Halonen 1997, 92). Ismo Söderling (1997, 7) näkee Suomen

maahanmuuttopolitiikan hahmottomana politiikkana, jonka toteuttamista ovat ohjanneet

viranomaistasoiset tulkinnat, päätökset ja linjavedot. Yhtenäisen linjan löytyminen on ollut vaikeaa

valtiollisen linjan puuttuessa (Pentikäinen 2005, 11).

Maahanmuuttopolitiikka on muuttunut 1990-luvulla Suomen kansainvälistymisen ja

toimintaympäristön muutoksen myötä. Keskeinen muutos on Euroopan Unionin jäsenyys, joka muutti

Suomen asemaa ja ulkopoliittista päätöksentekoa ja tätä kautta maahanmuuttopolitiikkaa (Salmio 2000,

21). Ihmisten liikkuvuutta EU:n alueella säädetään esimerkiksi Schengenin ja Dublinin sopimuksissa.1

Euroopan neuvostoon ja Euroopan unioniin liittyminen vaikutti ulkomaalaistilanteeseen siten, että EU-

maiden kansalaiset asettuivat tasa-arvoiseen asemaan oman maan kansalaisten kanssa. Lisäksi

ulkomaalaisten oikeudellista asemaa parannettiin. Kansainvälisen yhteistyön tiivistymisen loi näin

paineita lainsäädäntömuutoksiin. Suomen maahanmuuttopolitiikan onkin sanottu kehittyneen enemmän

1 Schengen-sopimuksen (1986) tarkoituksena on luoda alue, jossa väestön liikkuminen maasta toiseen on täysin esteetöntä.
Sopimukseen sisältyy kansalaisten henkilötarkastusten poistaminen eurooppalaisten sopimusvaltioiden välisillä rajoilla.
Schengen-sopimuksessa määritellään myös ns. ensimmäisen turvapaikkamaan periaate. Dublin-sopimuksen (1990)
pääperiaate on juuri tämä: turvapaikanhakijan on haettava turvapaikkaa EU:ssa ensimmäisestä YK:n pakolaissopimuksen
allekirjoittaneesta maasta, jossa hänen on mahdollista ottaa yhteyttä viranomaisiin. Jos tämä valtio evää turvapaikan, päätös
pätee koko EU:n alueella. (Pajunen 2004, 47.) Käytännössä eri EU-maissa turvapaikanhakukäytännöt vaihtelevat suuresti.
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ulkopuolisten kuin sisäisten paineiden velvoittamana. Tämän on nähty ilmentävän

maahanmuuttokysymysten arkaluontoisuutta Suomessa. (Forsander ym. 2004; 96, 99.)

Maahanmuuttopolitiikan aktivoituessa keskustelu vastuunalaisista päättäjistä on kiihtynyt. Esimerkiksi

vuonna 2005 käytiin maahanmuuttoon liittyvää hallinnollista debattia sisäasiain- ja työministeriön

välillä. Tämä näkyy myös aineistossani. Keskustelua maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden

siirtämisestä yhden ministeriön alaisuuteen on ollut vuosikausia, mutta päätöksiä ei ole tehty.

Keskustelussa on ollut mukana ministeriöiden valtataistelua ja erilaisia poliittisia painotuksia (ks.

Salmimies 1994). Viimeksi asia on ollut esillä julkisuudessa sisäministeriön työryhmän julkistaessa

raporttinsa, jossa ehdotetaan vastuuministeriöksi sisäasiainministeriötä. Hallinnolliset muutokset ovat

leimanneet pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa kautta vuosien. Vastuu

maahanmuuttoasioista on siirtynyt työministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön, josta se on siirtynyt

sosiaalihallituksen kautta jälleen sosiaali- ja terveysministeriölle. Vuonna 1997 maahanmuuttoasiat

siirrettiin työministeriölle, jolla on tällä hetkellä vastuu niin pakolaisten kuin muidenkin

maahanmuuttajien vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. (Forsander & Ekholm 2001, 111.)

1990-luvun yhteiskunnalliset muutokset sysäsivät liikkeelle maahanmuuttopoliittisen linjanvedon

(Suurpää 2002, 203). Ylimmällä poliittisella tasolla maahanmuuttopoliittisia linjauksia on tehty

vuodesta 1997 lähtien. Tällöin hallitus päätti maahanmuutto- ja pakolaispoliittisesta ohjelmasta. Kyse

oli ensimmäisestä korkean poliittisen tason päätöksestä Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Vuoden

1997 ohjelmassa nimetään keskeisiksi toiminta-alueiksi Suomen kansainväliset

vaikutusmahdollisuudet, maahantulo- ja turvapaikkapolitiikka sekä maahanmuuttajien vastaanotto ja

heidän kotouttamisensa yhteiskuntaan (Maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta 1997).

Ohjelman nimi kuvastaa sitä, että siinä painottuvat myös pakolaispoliittiset kysymykset. Outi Lepola ja

Johanna Suurpää (2003, 3) tulkitsevat ohjelman otsikon ”Hallittu maahanmuutto ja tehokas

kotoutuminen” siten, että ohjelmassa muuttoliike näyttäytyy asiana, jonka keskeisenä piirteenä on

pakolaisuus maailmanlaajuisena ongelmana. Ohjelmassa painotetaan Suomen humanitaarista vastuuta

pakolaisten vastaanottamisessa. Siinä ei puhuta työperusteisesta maahanmuuttopolitiikasta.

Lepolan ja Suurpään (2003, 8) mukaan vuoden 1997 maahanmuutto- ja pakolaispoliittisella ohjelmalla

oli vaikutuksensa kotouttamislain syntyyn vuonna 1999. Kotouttaminen on otettu käsitteenä käyttöön
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integraation suomenkieliseksi vastineeksi. Kotoutumislaissa kotoutuminen määritellään

”maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan

toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen”. Kotouttamisella tarkoitetaan

”viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja”. (Laki

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999.) Kotoutumis-käsitteen

käyttöönotto kertoo osaltaan Suomen ”varttumisesta” maahanmuuttomaana ja pakolaisia koskevan

kielenkäytön muuttumisesta sen mukana. Vielä 1970-80 -luvuilla puhuttiin pakolaishuollosta

(Päivärinne 2000, 25). Tämä näkyy myös Chilen pakolaisuutisissa.

Työperusteinen maahanmuutto

Omista tarpeista lähtevä aktiivinen maahanmuuttopolitiikka on Suomessa uutta. Myös terminologisesti

työperusteinen maahanmuuttaja on vain muutaman vuoden vanha käsite. Tämän työn kannalta

työperusteisen maahanamuuton tekee kiinnostavaksi se, miten pakolaiset vertautuvat uutisissa

työperusteisiin maahanmuuttajiin.

2000-luvulla väestön ikääntymisestä ja työvoimapulasta on käyty laajaa julkista keskustelua.

Ulkomainen työvoima ja työperusteiset maahanmuuttajat on nähty osittaisena ratkaisuna väestön

ikääntymisen aiheuttamaan työvoimapulaan (esim. Trux 2000a, Wallenius 2001, Forsander ym. 2004,

Valtioneuvoston kanslia 2004, Raunio 2005). Menneinä vuosikymmeninä Suomessa ei ole ollut

tarvetta ulkomaiselle työvoimalle (Jaakkola 2005, 1; Eriksson 1997, 23). Nyt maahanmuuttajat nähdään

taloudellisena voimavarana. On alettu puhua siitä, miten Suomeen saataisiin houkuteltua ulkomaalaisia

”osaajia”.

Työperäinen maahanmuutto ja aktiivinen maahanmuuttopolitiikka ovat keskeisesti esillä myös

hallitukselle vuonna 2005 annetussa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa. Ohjelman tavoite on

kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon, mutta sen pääpaino on kuitenkin työperusteisen

maahanmuuton edistämisessä (Työministeriö 2005, iii). Ohjelma painottuu siis eri tavoin verrattuna

edelliseen pakolaispoliittisesti painottuneeseen ohjelmaan. Uusin ohjelma eroaa vuoden 1997

ohjelmasta jo nimeltään. ”Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisesta ohjelmasta” on tullut pelkästään

”maahanmuuttopoliittinen ohjelma”.
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Ohjelman lähtökohtana on väestön ikääntyminen ja työvoiman tarjonnan väheneminen, joka vaikuttaa

työvoiman määrään lähivuosina (Työministeriö 2005, 1). Ohjelmassa todetaan maahanmuuttajia

tarvittavan työvoiman lisäksi ”yritystoiminnan käynnistäjiksi, työllistäjiksi ja globaalien verkostojen

ylläpitäjiksi”. Ohjelmassa puhutaan myös maahanmuuttopolitiikasta ja työperusteisista muuttajista

keinoina ”globalisaation hallinnassa” ja ”osaamispohjan vahvistamisessa”. (emt. 6.) Työperusteinen

maahanmuutto nähdään välttämättömyytenä, josta Suomen talouskasvu riippuu.

Työministeriön raportti maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan yhteydestä työpolitiikkaan kuvastaa

osaltaan 2000-luvun muutosta kohti ”aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa”. Raportissa todetaan, ettei

työpoliittisista syistä ole järkevää rajoittaa hallittua maahanmuuttoa. Raportissa puhutaan myös siitä,

miten pakolaisten vastaanoton humanitaariset tavoitteet ja työhallinnon työvoimapoliittiset tavoitteet

sovitetaan yhteen. Pakolais- ja työvoimapolitiikan yhteydestä raportti toteaa lisäksi sen, että pakolais-

ja turvapaikkapolitiikkaan liittyy sellaisia humanitaarisia kysymyksiä, joita ei ole tarpeen yrittää

integroida työhallintoon. (Työministeriö 2001, 53, 60, 63.)

2.3 ”Monikulttuurinen” Suomi?

Monikulttuurisuudesta on tullut keskeinen poliittis-hallinnollinen käsite ja tavoite myös Suomessa.

Esimerkiksi hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa puhutaan “monikulttuurisuuden ja eri

väestöryhmien välisten hyvien suhteiden edistämisestä” (Työministeriö 2005, 19). Keskustelu

monikulttuurisuudesta on kuitenkin verrattain nuorta ja käsite on Suomessa tullut laajempaan käyttöön

vasta 1990-luvulla. Monikulttuurisuuskeskustelun ajankohtaistuminen liittyy 1990-luvulla

kasvaneeseen maahanmuuttoon (Paananen 1999, 16; Lepola ym. 2003, 7; Huttunen 2005, 119).

Mitä monikulttuurisuudella sitten tarkoitetaan? Sisällöllisesti käsite on vakiintumaton ja sen merkitys

vaihtelee. Päivi Vartiainen-Oran (1996, 88) ja Maaria Ylängön (2000, 49) mukaan

monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa yhteiskunnassa esiintyy rinnakkain useita eri

kulttuurisia ryhmiä. Toisaalta monikulttuurisuus voi merkitä myös poliittisia ohjelmia, jossa valtio

pyrkii takaamaan eri ryhmille tasa-arvoiset oikeudet (Ylänkö 2000, 49). Puhuttaessa

monikulttuurisuudesta Suomessa voidaan kysyä, tarkoitetaanko sillä suomalaiseksi määritellyn
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yhteiskunnan kokonaisuuden monikulttuuristumista vai edellä mainittua erilaisten kulttuuristen

ryhmien rinnakkaiseloa.

Tarkoituksenani on käsitellä tuloksia monikulttuurisuuskeskustelun kautta. Minkälaista käsitystä

monikulttuurisuudesta tulokset heijastavat? Minkälaisessa Suomessa uutisten pakolaiset ja

turvapaikanhakijat elävät? Erityisen mielenkiintoiseksi kysymys asettuu vertailtaessa vuoden 1973-74

ja 2005 pakolaisuutisista saatuja tuloksia monikulttuurisuuden valossa. 1970-luvulla keskustelua

monikulttuurisuusideologiasta käytiin pääasiassa vielä Suomen ulkopuolella. Tosin myös Suomessa oli

1960-luvulta lähtien tapahtunut uudenlainen avautuminen muuhun maailmaan. Ajatus kansainvälisestä

solidaarisuudesta kehitys- ja rauhankysymyksineen oli noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Näiden asioiden tiimoilta oli syntynyt kolmanteen maailmaan liittyviä kansalaisliikkeitä.

Solidaarisuudesta puhutaan useasti Chilen pakolaisuutisissa. Suhdetta suomalaisten ja pakolaisten

välillä rakennetaan juuri solidaarisuuden käsitteen kautta. Solidaarisuudella viitataan johonkin kansojen

väliseen asiaan: puhutaan esimerkiksi ”Chilen kansan puolesta suoritettavasta

solidaarisuustoiminnasta” (HS 27.10.1973). Solidaarisuudesta puhuminen on 2000-luvulle tultaessa

hiipunut. Nykyään kansainvälisyyden sijasta puhutaan usein monikulttuurisuudesta.

Monikulttuurisuusajattelun vaikutukset alkoivat 1990-luvun kuluessa näkyä myös politiikassa.

Monikulttuurisuusideologia oli pontimena esimerkiksi 1990-luvun kotouttamispolitiikalle (Lepola ym.

2003, 8; Ylänkö 2000, 68). Ideologian mukaisesti Suomen nähtiin ja sen haluttiin kehittyvän

homogeenisesta kansallisvaltiosta monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi. Kotouttamispolitiikka on

esimerkki kansallisesta monikulttuurisuusohjelmasta, joka sisältää näkemyksiä yhteiskunnallisista, eri

ryhmien välisistä suhteista ja samalla määrittää kansakuntaa (Rastas ym. 2005b, 25). Ohjelmat voi

nähdä eräänlaisena kansapuheena, joissa kansakunnan rajat rakentuvat, ja joissa määritetään, millä

ehdoin rajan voi ylittää.

1990-luvulla monikulttuurisuus yhdistettiin siis ajatukseen maahan saapuvista ulkomaalaisista ja

maahanmuuttajista. Se alettiin esittää tavoiteltavana yhteiskunnallisena tilana. Monikulttuurisuus

nähtiin sellaisen maan ominaisuutena, jossa asuu ihmisiä ”monesta kulttuurista”. (Lepola 2000, 203;

2004a, 501.) Ajatus monikulttuurisuudesta tavoiteltavana tilana nojaa myönteiseen suhtautumiseen eri

kulttuureihin. Asetelmassa valtakulttuuria ei kuitenkaan vaadita muuttumaan. Suomalaisuus on
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edelleen lähtökohta, eikä monikulttuurisuus merkitse suomalaisuuden muuttumista, vaan erilaisten,

eheiksi ja yhtenäisiksi ymmärrettyjen, kulttuurien rinnakkaiseloa. Vaikka monikulttuurisuuspuhe

sisältää usein ajatuksen kulttuurisesta tasa-arvosta, pitää se kuitenkin usein lähtökohtanaan

suomalaisuutta, johon nähden muiden tasa-arvo muodostuu. (Rastas ym. 2005b, 24-26.)

Tämänkaltainen käsitys erillisistä ja rinnakkaisista kulttuureista nojaa fundamentalistiseen käsitykseen

kulttuurista. Maailman nähdään jakautuvan selvärajaisiin kulttuureihin ja kulttuurilla nähdään olevan

”perimmäinen” olemus (Rastas ym. 2005b, 27). Käsitys Suomen monikulttuuristumisesta 1990-luvulla

kasvaneen maahanmuuton seurauksena perustuu ajatukseen ”alkuperäisen” suomalaisuuden

homogeenisuudesta ja suomalaisesta yhtenäiskulttuurista. Tällaisen kulttuurikäsityksen näkökulmasta

voisikin puhua monikulttuuristumisesta Suomessa, ei Suomen monikulttuuristumisesta. Anna Rastaan,

Laura Huttusen ja Olli Löytyn (2005b, 27-28) mukaan ajatus monoliittisista kulttuureista viittaa

käsitykseen kulttuurien yhteensovittamattomuudesta, johon liittyvät kulttuureja säilyttävät hallinnalliset

toimet kansallisvaltion sisällä. Näin monikulttuurinen yhteiskunta näyttää alttiilta kulttuurisille

vastakkainasetteluille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että erilaisuus kuuluu yksityisen elämän alueelle ja

julkinen elämä on ”kulttuuritonta”. (myös Horsti 2005, 29.)

Mikko Lehtosen ja Olli Löytyn (2003, 7) mukaan erilaisuus voidaan onnistuneesti kohdata näkemällä

”meidän” keskinäinen erilaisuus. Myöskään ”muut” eivät ole yhtenäinen ryhmä. Ihmisten kahtiajako

meikäläisiin ja muukalaisiin häivyttää molempien jaossa tuotettujen osapuolten moneuden. Löytyn

(2005a, 182) mukaan jos suomalaisuus nähdään moniaineksisena, eivät ”toisetkaan” näytä niin

poikkeavilta. Kyseenalaistamalla kulttuuriset rajat voi näin nähdä suomalaisuuden lähtökohtaisen

monikulttuurisuuden. Näen oman työni Löytyn mainitsemana kulttuuristen rajavyöhykkeiden

tutkimuksena. Pakolaisten ja Suomen kohdalla kyse on nimenomaan neuvottelusta rajanylittämisen

mahdollisuuksista ja kuulumisen ehdoista. Suomalaisuus ja pakolaisuus eivät asetu meidän ja muiden

positioihin, vaan kategoriat ovat sisäisesti moninaiset.

Sisäiseen erilaisuuteen liittyy myös hybridin käsite. Käsitteen avulla voidaan purkaa ”toiseuttavia

kaksinapaisia prosesseja”. Hybridi viittaa kulttuurien syntymiseen prosessuaalisesti monien ainesten

yhdistelminä, ei selvärajaisina ja puhtaina. (Rastas ym. 2005b, 31.) Käsitys kulttuurin

muuttumattomuudesta siis kyseenalaistuu kulttuurin prosessuaalisuutta korostavasta näkökulmasta.
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Prosessuaalinen näkemys perustuu käsitykseen kulttuurista jatkuvana neuvotteluna ja toimijuutena.

(Hannerz 2005, 224-225.)

Prosessuaaliseen kulttuurikäsitykseen nojaten ajatus monikulttuurisuuden ajankohtaistumisesta

Suomessa vasta 1990-luvulla kyseenalaistuu. Monikulttuurisuuskeskustelu on verrattain uusi asia

Suomessa, mutta itse monikulttuurisuuden nuoruudesta suomalaisessa kontekstissa voidaan keskustella.

Ajatuksen taustaoletuksena on Suomen aiempi yksikulttuurisuus. Puhe monikulttuurisuuden

”nuoruudesta” viittaa myös siihen, että ajan kuluessa suomalainen monikulttuurisuus ”kypsyy” ja siitä

tulisi samanlaista kuin jonkun muun maan monikulttuurisuudesta. Tavoitteena olisi näin tietynlainen

monikulttuurisuus. Monikulttuurinen yhteiskunta muotoutuu kuitenkin aina erityiseksi tietyssä

historiallisessa tilanteessa ilman tiettyä kehityskaarta. (Rastas ym. 2005b, 22.) Marja-Liisa Trux

(2000b, 320) huomauttaa, että puhuttaessa monikulttuurisuudesta Suomessa ei olla tietoisia ideologian

historiallisesta, maantieteellisestä ja yhteiskuntapoliittisesta taustasta.

Monikulttuurisuus ja siihen usein liitettävä suvaitsevaisuus eivät ole arvovapaita käsitteitä, vaan

perustuvat tiettyyn valta-asemaan. Yhteiskunta on kulttuuristen kamppailujen ja neuvottelujen kenttä,

jossa joillakin ryhmillä on toisia enemmän valtaa määritellä ”normaali”. Monikulttuurisuus- ja

suvaitsevaisuuspuheessa usein erilaisiksi ja vastakkaisiksi asettuvia ”meitä” ja ”muita” onkin

tarkasteltava myös vallan näkökulmasta. Lehtosen ja Löytyn (2003, 8) mukaan monikulttuurisuuspuhe

ja maahanmuuttopolitiikka nojaavat erilaisuuden suvaitsemiseen, joka puolestaan perustuu oletukseen

”toisten” lähtökohtaisesta erilaisuudesta. Suvaitsevuuspuhe vaikuttaa tasa-arvoiselta, mutta piilottaa

valtasuhteet: sen, kuka suvaitsee ja ketä. Leena Suurpään (2005, 47) mukaan suvaitsevaisuutta on

tarkasteltava vähemmistöjen ja valtaväestön välisenä valtasuhteena.

Monikulttuurisuus voidaan käsitteenä määritellä monin tavoin. Sen voi myös nähdä merkitsevän sekä

positiivisia että negatiivisia asioita. Monikulttuurisuus tarkoittaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja

tutkimuskirjallisuudessa usein kulttuurisen rikkauden ylistämistä tai ongelmia (Rastas ym. 2005b, 22).

Tällainen kaksijakoisuus on havaittu myös mediateksteissä (esim. Horsti 2005). Kaksijakoisuus voi

tuottaa myös vastakkaisuutta valtaväestön ja vähemmistöjen välille. Sari Pietikäinen (2002, 244-245)

sanoo, että tiedotusvälineiden tapa esittää monikulttuuristuva Suomi paljolti muutoksen, sen vaatimien

toimenpiteiden ja ongelmien kautta rakentaa kuvaa kontrollointia vaativasta tilanteesta, joka on

negatiivinen ja mahdollisesti uhkaava. Etnisten vähemmistöjen identiteetti rakentuu näin muutoksen ja
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ongelmien tuojaksi. Valtaväestö asemoituu muutoksen kokijaksi ja uhriksi sekä toisaalta muutoksen

kontrolloijaksi.

Rinnakkaisten väestöryhmien hallinnointiin pohjaavaa ja täten kulttuurieroihin nojaavaa hallinnollista

monikulttuurisuutta on mielenkiintoista pohtia suhteessa kotouttamispolitiikkaan. Laura Huttusen

(2004, 136) mukaan suomalainen maahanmuuttopolitiikka lähtee ihmisten integroimisesta ja siitä, että

maahan muuttavat tulevat lopulta tasaveroisiksi suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Maahanmuuttajan

positiosta täytyisi siis olla mahdollista siirtyä suomalaisen positioon, marginaalista kohti keskusta.

Tämä on vaikeaa, mikäli suomalaisuuden ei nähdä voivan muuttua, eikä suomalaisen yhteiskunnan

kehitystä nähdä prosessina, johon kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Toisaalta pitäisi nähdä myös

mahdollisuus olla sekä suomalainen että maahanmuuttaja (Rastas ym. 2005b, 31). Tämä kuitenkin

edellyttää kategorioiden näkemistä moniaineksisina hybrideinä, jolloin niiden sisälle voi päästä ja

niiden välillä liikkua.
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3. MUUKALAISUUDEN, TOISEUDEN JA IDENTITEETIN JÄLJILLÄ

Tässä luvussa esittelen pakolaisuutisoinnista tehtyä tutkimusta ja pureudun työn keskeisiin teoreettisiin

käsitteisiin. Ajatukset muukalaisuudesta, toiseudesta, meistä ja heistä, identiteetistä, epähenkilöydestä

sekä kansallisesta järjestyksestä tarjoavat hedelmällisen lähtökohdan pakolaisdiskurssin tarkasteluun.

Konstruktionistisen teorianäkemyksen mukaisesti käsitteet ovat diskursiivisesti ”tosiasioiksi”

muodostuneita. Käsitteistä neuvotellaan pakolaisuutta ja suomalaisuutta käsittelevissä lehtiteksteissä.

Ne limittyvät läheisesti toisiinsa ja ne voidaan ymmärtää eri tavoin. Tässä esittelen käsitteet oman

tutkimusasetelmani näkökulmasta.

3.1 Pakolaiset uutisvirrassa - aiempaa tutkimusta

Etniset vähemmistöt esiintyvät uutistarjonnassa harvoin. Tämä on suhteellisen pysyvä tutkimustulos

maasta, ajasta ja tiedotusvälineestä toiseen ja riippumatta esimerkiksi kyseisen maan etnisestä

tilanteesta, etnisten ryhmien määrästä tai mediatarjonnasta. Suomalaiset tiedotusvälineet käsittelevät

etnisiä vähemmistöjä harvemmin kuin eurooppalaiset mediat. (Pietikäinen 2002b, 19-20.) Tosin

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrän lisääntyessä etnisten vähemmistöjen käsittely suomalaisessa

journalismissa on lisääntynyt (Raittila ym. 2002, 202). Sari Pietikäinen ja Heikki Luostarinen (1997,

178) tuovat esiin myös suomalaisuuden ja kansallisen identiteetin uuden pohdinnan EU-jäsenyyden

myötä.

Pietikäinen (2000, 150-151) on tutkinut Helsingin Sanomien etnisyyttä ja maahanmuuttoa käsitteleviä

uutisia Suomen maahanmuuttopolitiikan muutoksen vuosina 1985-1993. Tutkimuksesta käy ilmi

Suomen ulkomaalaisväestön määrän ja etnisyyttä sekä maahanmuuttoa käsittelevien uutisten välinen

yhteys. Ennen vuosia 1992-1993 etnisyyttä ja maahanmuuttoa käsiteltiin hyvin vähän: vuonna 1985

Helsingin Sanomat julkaisi vain 33 aiheeseen liittyvää juttua. Samana vuonna Suomessa asui 16 000

ulkomaalaista ja turvapaikanhakijoita oli parisenkymmentä vuodessa. Vähäinen juttujen määrä kulkee

käsi kädessä pienen ulkomaalaismäärän kanssa. Ulkomaalais- ja turvapaikanhakijamäärän kasvettua

1990-luvun alun jälkeen myös uutisia ilmestyi enemmän (vuonna 1992 249, vuonna 1993 200). (ks.

myös kohta 4.2)
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Etnisesti Suomi on ollut poikkeuksellisen homogeeninen maa. Ulkomaalaisten pieni määrä on

vaikuttanut myös aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Etnisyyteen liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa

huomattavasti vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. (Raittila ja Kutilainen 2000, 5.) 1980-luvun

loppuun asti maahanmuutto oli todella pientä. Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita käsittelevä uutisointi

alkoi kiinnostaa vasta 1980-lopulta lähtien maahanmuuton lisäännyttyä (Pietikäinen 2002a, 243).

Somalialaiset olivat ensimmäinen suurehko Suomeen tullut turvapaikanhakijaryhmä. Somalialaisia

turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 1990-luvun alussa tuhansia. Somalialaisten saapuminen sai aikaan

runsaasti mediajulkisuutta. Somalialaisten maahantulo käsittelevää uutisointia on analysoitu useassa

tutkimuksessa (esim. Aallas 1992, Luostarinen 1992a, Blomqvist 1995). Tällaiset nopeat muutokset,

poikkeukselliset tapahtumat ja erilaiset konfliktit muodostavatkin poikkeuksen etnisiä vähemmistöjä

koskevan uutisoinnin vähyyteen (Pietikäinen 2002b, 20). Tässä työssä ymmärrän pakolaisuutisoinnin

osaksi etnisiä vähemmistöjä koskevaa uutisointia.

Etnisyyttä mediassa koskeva tutkimus on vilkastunut 1990-luvulta lähtien. Suomalaiset tutkimukset

ovat lähestyneet etnisyyttä enimmäkseen kielen tai tekstin tutkimuksen näkökulmasta (Horsti 2000,

83). Pakolaisuutisointia on tutkittu 1990-luvun alusta lähtien myös useissa tiedotusopin, sosiologian ja

sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmissa. Tutkimusaineistona ovat tyypillisesti olleet sanomalehdet;

muita joukkoviestimiä on tutkittu vähemmän. Useimmin tutkimuskohteena ovat olleet uutiset (esim.

Heiskanen 1990, Vuorinen 1990, Järvinen 1992, Ahola 2002, Hynninen 2002, Karri 2002), mutta myös

yleisönosastoja on tutkittu (esim. Tolkki 1990, Haverinen 1992, Patronen 1998). Pakolaisuutisointia on

analysoitu myös siitä näkökulmasta, miten jokin lehti on suhtautunut pakolaisiin (esim. Paalosalo 1994,

Immonen 1995).

Tässä työssä en pyri tutkimaan lehden linjaa, vaan pureudun diskurssianalyyttisellä otteella kirjoittelun

eri merkityksiin. Tavoitteenani on löytää uutisissa esiintyvä monikerroksinen merkityksenanto, ei

analysoida lehden asennoitumista. Taustalla on ajatus siitä, että lehden eksplisiittistä kantaa

kiinnostavampaa ja avartavampaa on tutkia ilmimerkitysten takaa löytyvää hienovaraista ja usein

itsestään selvyydeksi muodostunutta merkityksenantoa. Uutisten tutkiminen on tässä suhteessa

perusteltua, sillä juuri niitä luetaan usein ”objektiivisina” kertomuksina maailmasta. Tyypillistä on

uutisen lukeminen totuttuna ja tuttuna tekstinä (Heikkinen ym. 2005, 233). Risto Kuneliuksen (2003,

257-258) mukaan uutisissa vahvistetaan käsitystä luonnollisesta todellisuudesta, siitä, mikä on totta.
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Uutinen ei näyttäydy tekijänsä tekstinä tai yksilön tekeminä valintoina, vaan institutionaalistuneena,

”tiedon” välittäjästä riippumattomana totuutena. Verrattuna esimerkiksi pääkirjoituksiin tai

mielipidekirjoituksiin uutisia luettaessa painotuksia ja näkökulmia ei pidetä niin voimakkaasti silmällä.

Uutisten perusteella on olemassa tietäviä tahoja (kuten viranomaiset), joiden antamin tietoihin

kansalaiset voivat luottaa (Kunelius 2003, 257). Viranomaisnäkökulma on nähty erityisen voimakkaana

pakolaisuutisoinnissa ja vähemmistöryhmien todettu olevan itseään koskevassa journalismissa

marginaalissa (Pietikäinen 2000, 291). Viranomaiset ovat etnisten vähemmistöjen ja joukkoviestinnän

”välissä” olevia toimijoita, jotka tulkitsevat ryhmien asioita (Pietikäinen & Luostarinen 1997, 174).

Pentti Raittilan, Karina Horstin ja Sari Pietikäisen (2002, 203) mukaan viranomaisten käyttäminen

lähteinä on varmaa ja turvallista. Tästä on kuitenkin seurauksena uutisia, joissa määrät ja hallinnon

ongelmat korostuvat.

Vähemmistöryhmien kehno esille pääsy uutisissa on nähty yhdeksi piirteeksi uutisten ”toiseuttavassa”

puhetavassa. Tiedotustutkimuksessa on usein lähdetty eroavaisuuden ja diskursiivisten rajojen

rakentumisesta kantaväestön ja etnisten vähemmistöjen välille (esim. Pietikäinen 2000, Brune 2004).

Toiseus ja sen rakentuminen on ollut keskeinen tutkimuksellinen lähtökohta ja tulos (esim. Raittila

2004). Esimerkiksi Sari Pietikäinen ja Heikki Luostarinen (1997, 184) toteavat, että riippumatta

aiheesta ja ajasta uutisoinnille on yhteistä eron tekeminen enemmistön ja vähemmistöjen välille.

Heidän mukaansa puhe meistä ja muista jäsentää tekstiä ylläpitäen toiseutta. Raittila, Horsti ja

Pietikäinen (2002, 206) sanovat, että toiseuttavan puhetavan taustalla on journalismin kieli, joka suosii

”pelkistyksiä” ja ”asioiden ilmaisemista vastakohtien ja konfliktien avulla”. Toiseuttavaan puhetapaan

on lisäksi liitetty uutisten keskittyminen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien tuomiin ongelmiin

(esim. Helminen 1998, 43; Pietikäinen 2000, 291; Pietikäinen 2002b, 14-30). Ullamaija Kivikuru

(2002, 56) näkee toiseuden rakentamisen yhtenä median vallankäytön muotona. Hänen mukaansa

media jakaa ihmiset meihin ja muihin. Määritykset tapahtuvat vallassa olijoiksi koettujen ehdoilla.

Vaikka samojen aiheiden onkin todettu toistuvan etnisistä vähemmistöistä kertovissa uutisissa, kertovat

juttujen aiheet myös niiden julkaisuajankohdasta. Pietikäinen (2000, 20-22) toteaa, että esimerkiksi

vähäisten pakolaismäärien 1980-luvulla uutisoitiin ulkomaiden Suomen politiikkaan kohdistamasta

kritiikistä. Tulijoiden määrän kasvaessa 1980-90 -lukujen taitteessa aiheiden painopiste siirtyi
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poliittisesta päätöksenteosta pakolaisten määriin ja kansalaisten reagointiin. Edelleen 1990-luvun alun

lamavuosina turvapaikanhakijoiden määrä nousi ja uutisointi keskittyi oleskelulupapäätöksiin ja

rikoksiin. Myös tulijoiden statusta (siirtolainen, turvapaikanhakija, pakolainen jne.) määriteltiin. Näen

aineistoni sisältävän edellä mainittuja pakolaisuutisoinnille tyypillisiä puhetapoja ja aiheita. Aineistoni

on kuitenkin samalla spesifi ja kuvastaa sitä erityistä ajankohtaa, jona uutisointi on syntynyt.

Chilen pakolaisuutisointia koskeva tutkimus on ollut lähes olematonta (ks. kohta 4.1), vaikka kyse on

ensimmäisistä varsinaisista Suomeen saapuneista pakolaisista. Tämä tutkielma paikkaa osaltaan

tutkimuksellista aukkoa. Pakolaisuutisoinnin tutkimuksessa on usein painotuttu tekstitason

tarkasteluun. Tässä tutkielmassa korostuu sitä vastoin tulosten sosiokulttuurinen tulkinta.

Sosiokulttuurisen ympäristön tarkastelu on perusteltua, sillä aineisto koostuu erilaisissa

yhteiskunnallisissa tilanteissa syntyneistä pakolaisteksteistä. Analyysiä ei voi tehdä ottamatta

huomioon vuoden 1973 ja vuoden 2005 välillä tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia, mukaan

lukien maahanmuuttotilanteessa tapahtunutta murrosta. Tiedotusvälineiden kautta voi osaltaan

tarkastella yhteiskunnan kehitystä, sillä ne heijastavat yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia (Fairclough

1997, 83).

3.2 Toiseuden ja identiteetin moninaisuus

Toiseudella tarkoitan suomalaisista ja Suomesta eroavaa sekä valtakulttuurista poikkeavaa.

Sosiologiassa poikkeavuus ja normaalius nähdään suhteellisina käsitteinä: tulkinnat poikkeavuudesta

ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan. Poikkeavuus ei siis ole henkilön ominaisuus vaan kyse on jonkin

määrittelemisestä poikkeavaksi. (Nouko-Juvonen 1998, 231-232.) Tietyn yhteisön ihmiset määrittävät,

mikä on normaalia tai poikkeavaa (Toivonen 1998, 27). Olli Löytyn (2005a, 162; 2005b, 9) mukaan

toiseudella viitataan yleensä siihen, miten jokin ”itsestä” tai ”normaalista” poikkeava ymmärretään

itseä tai normaalia alempiarvoiseksi. Toiseuden avulla pyritään paljastamaan valtasuhde, valtahierarkia,

jossa erilainen arvotetaan hierarkiassa alemmaksi.

Löytty (2005a, 172; 2005b, 11-12) tuo esiin omalle työlleni olennaisen seikan toiseudesta ja sen

käytöstä tutkimuksessa. Hän huomauttaa, että me-muut –erottelun  liiallinen korostaminen voi vääristää

toiseuden tutkimista. Myös Stuart Hall (1999, 154) puhuu siitä, miten binaariset vastakohdat ovat
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jäykkiä kätkien eroavaisuudet sisäänsä. Näin ne pelkistävät ja yksinkertaistavat. Löytyn (2005a, 173;

2005b, 11-12) mukaan tutkimuksissa puhutaan monesti dikotomioista ja binaarisista vastakohdista,

jolloin tulkintaan mahtuu vain kaksi vastakkaista asiaa. Näin siitä huolimatta, että tutkimuksen

tavoitteena on voinut olla nimenomaan mustavalkoisen maailmankuvan purkaminen. Jos lähtökohtana

on idea toisilleen vastakkaisista ryhmistä, on lopputuloksena väistämättä kahtiajakautunut maailma.

Tarkastelukohteen puolittaminen voi Löytyn mukaan näin estää sisäisen monikollisuuden näkemisen.

Toiseuden ja itsen sisäinen moninaisuus olisi kuitenkin tärkeää ottaa huomioon. Jyrkän dikotominen

näkökulma ei ole mielekäs myöskään tässä työssä sillä, pakolaiset ja Suomi eivät uutisissa muodostu

yhtenäisiksi ja vastakkaisiksi ryhmiksi. Mikäli huomio suunnataan vain kahteen toisensa määrittävään

luokkaan, analyysissä saatetaan sivuuttaa muut asiat. Nämä asiat voivat olla juuri niitä, jotka kertovat

itseksi ja toiseksi määrittyvien asioiden yhteisistä ominaisuuksista. Pakolaisuutisissa on kyse juuri

tästä: minkälaiset pakolaisten ominaisuudet lähentävät heitä Suomeen?

Oman analyysini keskiössä on pyrkimys nähdä pakolaisten moninaisuus ja heidän sisäiset toiseutensa.

Kategorioiden sisäinen erilaisuus on olennainen lähtökohta. Pyrin välttämään tarkastelussani

yksinkertaistavaa binaarisuutta. Aineistosta löytyy erilaisia merkityksiä niin pakolaisille kuin

Suomellekin, eivätkä merkitykset taivu yksiselitteisesti me-muut –asetelman alle. Luvussa 2 tuli esiin

se, miten eri kulttuurit ovat syntyneet prosessuaalisesti ja miten muutos on niille luonteenomaista.

Pakolaisuus tai suomalaisuus eivät nekään ole jäykkiä ja selvärajaisia asemia, joista ei olisi mahdollista

siirtyä pois.

Toiseuteen liittyy läheisesti identiteetin käsite. Löytyn (2005a, 166-167) mukaan toiseuden kautta

muodostetaan merkityksiä ja identiteettejä. Identiteetti edellyttää jatkuvaa rajan vetämistä tutun ja

vieraan välillä. Kansallista identiteettiä määritellään usein erojen avulla. Stuart Hallin (1999, 13, 250-

252) mukaan identiteetti rakentuu juuri eron kautta. Identiteetit eivät ole luonnollisia yksikköjä, vaan

ne syntyvät eron merkitsemisen ja poissulkemisen kautta. Vastakkaisuus on olennaista

merkityksellistämisprosesseissa: minkään termin merkitystä ei voi konstruoida muuten kuin suhteessa

toiseen, siihen, mitä se ei ole.

Pakolaisia ei voi tarkastella monoliittisena toisten ryhmänä. Näin ollen ei voi myöskään ajatella, että on

olemassa eheä ”pakolaisen identiteetti”. Identiteetti ei ole jäykkä, homogeeninen ja pysyvä käsite.
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Identiteetit ovat yhä enemmän liikkuvia, muuttuvia ja fragmentoituneita (Hall 1996, 4; Malkki 1996,

434-453). Ne rakentuvat erilaisten, usein ristikkäisten diskurssien ja käytäntöjen kautta. Identiteetin

joustavuus liittyy käsitykseen kulttuurin joustavuudesta; molemmat perustuvat ei-essentialistiseen

kulttuurinäkemykseen (Pulma 2005, 455). Toisaalta myös identiteetin ymmärtämistä joustavana ja

moninaisena käsitteenä on kritisoitu. Rogers Brubaker ja Frederick Cooper (2000, 6) kysyvät, miten

jokin, joka määritellään jatkuvasti fragmentoituneeksi, voidaan edes ymmärtää identiteetiksi.

Tässä työssä keskeistä on se, miten suomalaiset ja pakolaiset paikantuvat samuuden ja vierauden

kentällä. En näe pakolaisia yhtenäisenä joukkona ja kategorisesti toisina. Me ja he ovat keskeisiä

ryhmiä pakolaisuutisissa, mutta ne eivät riitä selittämään koko diskursiivista kenttää. Toisina nähdyt

ihmiset voivat vaihtua tilanteen mukaan eikä dikotomisuus ulko- ja sisäryhmän välillä ole aina selkeää.

Rajat eivät sijoitu yksiselitteisesti tavalla ’suomalaiset ovat meitä ja pakolaiset heitä’, vaan tietyt

pakolaiset voivat olla lähempänä meitä kuin heitä ja päinvastoin. Pyrin syventymään siihen, miten

kuulumisesta neuvotellaan pakolaisten ja Suomen kesken. Kenellä on mahdollisuus ylittää rajoja ja

millä perusteella? Entä kenelle ei tunnu löytyvän paikkaa?

Huomattavia ovat jaot toiseuden sisällä. Toisena pidetyn ryhmän, esimerkiksi maahanmuuttajien,

sisällä voi olla enemmän ja vähemmän toisina pidettyjä ihmisiä. Sopivalla koulutuksella varustetut

potentiaaliset maahanmuuttajat asettuvat ”Suomen pelastavaan” kehykseen. Toiseuden sisäisistä jaoista

kertovat myös käsitteet ”Dublin-kiertolainen” ja ”turvapaikkashoppailija”. Nimitykset asemoivat heidät

toisiksi toisten joukossa.

Myös suomalaiset voidaan esittää toiseuttavasti. Esimerkiksi virallista pakolaispolitiikkaa ja

journalismin vakiolähteinä esiintyviä viranomaistahoja kritisoivat suomalaiset kansalaisjärjestöt eivät

asetu yksiselitteisesti kumpaankaan ryhmään. Toiseuden ja vierauden representoitumisen ohella on

tarpeen etsiä pakolaispuheen harmaita sävyjä. Lisäksi historiallisen tilanteen huomioiminen antaa

mahdollisuuden päästä kiinni moninaisiin pakolaisdiskursseihin. Hallin (1999, 250-251) mukaan

identiteetit ja representaatiot muodostuvat tiettyjen reunaehtojen ja tilanteiden sisällä, eivät niiden

ulkopuolella. Identiteettien muodostumista on siis tarkasteltava historiallisissa paikoissa ja

diskursiivisten muodostumien sisällä. Ajallisen ja paikallisen kontekstin huomioiminen on olennainen
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näkökulma yhteiskunnallisesti erilaisissa tilanteissa ja toisistaan poikkeavissa

maahanmuuttopoliittisissa ympäristöissä syntyneen aineiston tulkinnassa.

3.3 Muukalaisuus paljastaa kansallisen järjestyksen keinotekoisuuden

Mary Douglas (2000, 86) on tutkinut ihmisille tyypillistä taipumusta luokitella asiat eri kategorioihin

luokittelujärjestelmässämme. Löytyn (2005b, 13) mukaan länsimainen ajattelu rakennettu pitkälti juuri

erilaisten kategorisoinnin varaan. Uutisissa asiat jakautuvat Suomeen ja muualle kuuluviksi ja maailma

hahmottuu kansallisten kategorioiden summana. Zygmunt Bauman (1997, 53-60) näkee tällaisessa

kategorisoinnissa tärkeimmäksi jaoksi ihmisten jakamisen meihin ja heihin. Erolla meihin ja heihin

Bauman tarkoittaa eroa sisäryhmän ja ulkoryhmän välillä. Sisäryhmiä on kahdenlaisia: pieniä

sisäryhmiä (esim. perhe) ja suuria sisäryhmiä (esim. kansakunta). Isommat sisäryhmät ovat

kuvitteellisia yhteisöjä, joiden eheys hahmottuu enimmäkseen niihin kuuluvien mielissä. Vaikkapa

kansakunnasta puhuttaessa yhdistäväksi asioiksi mielletyt piirteet asetetaan etusijalle lukuisiin

erottaviin piirteisiin nähden. Uutistekstissäkin on kyse juuri kansakunnan rajojen piirtämisestä.

Uutisissa luodaan käsitys Suomesta yhteisönä, ja toisaalta myös neuvotellaan siitä, kuka voi päästä

yhteisön sisälle.

Baumanin (1997, 53-55) mukaan sisä- ja ulkoryhmät ovat toisensa olemassaolon ehto ja saavat

merkityksensä vastakkaisuudesta. Vastakkainasettelu määrittelee molemmat osapuolet ja on tärkeä

osapuolen identiteetin rakentumisessa. Ilman tätä jakoa me-ryhmäläisten olisi vaikea löytää merkitystä

identiteetilleen. Vastakkainasettelun takia sisä- ja ulkoryhmät ovat ”todellisia” ja näyttävät sisäisesti

yhtenäisiltä ja eheiltä. Bauman kuvaa osuvasti vastakkaisuuden merkitystä ihmisten luokittelussa.

Vastakkaisuus on kuin viitekehys, jonka avulla ihminen piirtää maailmankarttansa, jossa me ja he

sijoittuvat omille paikoilleen.

Kansallisvaltioittain jaettu maailma ilmenee järjestyneenä ja johdonmukaisena. Se on rakentunut

selkeydelle, rajoille ja kansallisuuteen pohjaavalle ihmisten luokittelulle. Ihminen identifioidaan

kansallisen kuulumisen, tietyn kansalaisuuden jäsenyyden kautta. Kaikkien mielletään olevan jostakin

kotoisin, jolloin he ”kuuluvat” enemmän yhteen kuin toiseen paikkaan. Kauas omasta maasta



33

suuntautuvat muuttoliikkeet kertovat kuitenkin maailmasta, jossa kaikki eivät ole löytäneet omaa

paikkaansa, tai eivät voi elää paikassa, johon ”kuuluvat”. Hans Magnus Enzensbergerin (2003, 22)

mukaan muuttoliike on ollut läpi ihmiskunnan historian ihmisille tyypillinen piirre. Näin ollen ajatus

”luonnollisesta” paikasta on harhaanjohtava.

Maailman ”luonnollinen” ja yksiselitteinen jakautuminen selvärajaisiin ryhmiin kyseenalaistuu

pakolaisuutisissa. Pakolainen kuvastuu kansallisen järjestyksen ulkopuolisena (Malkki 1995, 9).

Kansallisen järjestyksen vahvuudesta kertoo kuitenkin se, että järjestyksen ulkopuolisenakin

pakolainen määrittyy suhteessa siihen, ettei hänen katsota kuuluvan yhteenkään selvärajaisiksi

mielletyistä kansallisista kategorioista. Muukalaisena kansallisesti järjestäytyneessä maailmassa

liikkuva pakolainen aiheuttaa joka tapauksessa hämmennystä, sillä hän osoittaa rajojen

keinotekoisuuden ja mahdollisuuden ylittää niitä (Bauman 1997, 70). Keinotekoisuudella viittaan tässä

siihen, että kansallinen järjestys on rakennettu ja sitä ylläpidetään. Toisaalta muutkaan järjestykset eivät

ole ”luonnollisempia” tai ”oikeampia”, vaan kaikki järjestykset ovat ihmisten tekemiä ja siten

muutettavia.

Kansakunnan kaltaisen suuren kuvitellun yhteisön ylläpitämisessä rajojen toistuva vetäminen suhteessa

ulkoryhmään on merkittävää (Bauman 1997, 59). Media on instituutio, jossa käsitystä yhtenäisestä

kansakunnasta osaltaan ylläpidetään. Sanomalehti on kansallisen joukkoviestinnän muoto

tarkastellessaan maailmaa tietyn kansakunnaksi mielletyn yksikön näkökulmasta. Julkisuus ja

tiedotusvälineet toimivat paikkaan sidotusta lähtökohdasta käsin ja toistavat käsitystä yhtenäisestä

kansakunnasta, joka kuitenkin on kuviteltu yhteisö (Anderson 1983). Kotimaan uutiset ovat erillään

ulkomaan tapahtumista. Tiedotusvälineet kelpaavat esimerkiksi siitä, miten keskeinen asema

kansallisella näkökulmalla on ja miten vaikea sitä on murtaa. Kansallisvaltioiden maailma on edelleen

perusta, johon tiedotusvälineiden uutisointi pohjaa. Moni tuskin vaivaa päätään sillä, miksi lehti

jakautuu mainittuihin osioihin, niin itsestään selvänä kansallisuus näyttäytyy.  Median uutisointi on

Michael Billigin (1995) mainitsemaa arkipäiväistä, näkymätöntä, banaalia nationalismia.

Globalisaation on väitetty merkinneen paikan merkityksen vähenemistä, niin identiteetin

muodostumisessa kuin tiedonvälityksessäkin. Vaikka kansallisvaltion roolin sanotaan heikenneen,

lehtitekstejä lukiessa kansallisvaltioihin jakautuva maailma näyttää edelleen selviöltä ja faktalta. Lukija

törmää uutistekstissä oletukseen kansallisuudestaan - hänen ajatellaan olevan kirjoittavan subjektin
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kanssa meikäläisiä. Kotimaan sivujen pakolaisuutiset kertovat ulkopuolisten tulosta ”meisyyden”

alueelle - niin lehden rakenteessa kuin elävässä elämässäkin.

Uutisissa pakolaiset kuvastuvat kansallisvaltioiden keskinäisiksi neuvottelukysymyksiksi. Valtiot

päättävät pakolaisten sisäänpääsystä alueelleen. Georg Simmelin (2005, 76-77) mukaan muukalaisen

asemaa ryhmässä määrää olennaisesti se, ettei hän ole alun perin kuulunut siihen ja että hän tuo siihen

ominaisuuksia, jotka eivät ole lähtöisin ryhmästä itsestään. Simmelille muukalainen on pysyvästi

aloilleen asettunut ihminen, jonka olemassaoloa määrittää silti irrallisuus. Hän näkee muukalaisuuden

merkitsevän juuri etäisyyden ja läheisyyden samanaikaista läsnäoloa. Muukalaisuus ei merkitse

tuntemattomuutta, muukalainen ei ole kuka tahansa. Muukalaisen tunnistaminen muukalaiseksi

edellyttää, että hänestä on olemassa tietoa (Ahmed 2000, 12, 55). Bauman (1997, 71) toteaa, etteivät

muukalaiset ole kaukana eivätkä lähellä ja juuri tästä syystä he aiheuttavat sekaannusta. Pakolaisten

kohdalla pelkkä fyysinen läheisyys, Suomen alueelle pääseminen, ei tee heistä sisäryhmäläisiä. Millä

ehdoin pakolaiset voivat lähentyä sisäryhmää tai jopa kuulua siihen? Kuulumisen ehtoihin liittyy myös

se, minkälaisena sisäryhmä, Suomi, representoituu.

Miten kansallinen järjestys ja identiteetti liittyvät toisiinsa? Kansallisen järjestyksen kautta tehdään

eheää käsitystä identiteetistä ja kansasta. Hall (1999, 54) pitää kansallisia kulttuureita diskursiivisina

keinoina, jotka esittävät eron yhtenäisyydeksi tai identiteetiksi. Kansalaisuuden ymmärtämisessä

tapahtuneesta muutoksesta kertoo kuitenkin puhe monikulttuurisuudesta. Yksi kulttuuri, yksi kansa ja

yksi valtio -tyyppinen ajattelu ei sovi yhteen monikulttuurisuuden idean kanssa, sillä monikulttuurisuus

nojaa usean kulttuurin esiintymisen mahdollisuuteen samassa valtiossa. Kansalaisuutta ja kansallisuutta

on 1980-luvulta lähtien alettu pohtia uudelleen eikä etnis-kulttuurisen yhtenäisyyden ideaan nojaava

kansakunta-ajattelu ole enää itsestään selvää. (Alasuutari & Ruuska 1999, 219.) Myös sanomalehdissä

monikulttuurisuus on tullut näkyväksi. 1990-luvulla muun muassa Aamulehti lanseerasi erillisen

Maahanmuuttajat-sivuston. Tämänkaltaisen journalismin voi kuitenkin nähdä nojautuvan sellaiseen

monikulttuurisuuskäsitykseen, jossa yhteiskunnassa elää rinnakkain keskenään erilaisia eheitä

kulttuureja ja niistä johdettavia identiteettejä. Näin ollen monikulttuurisuuskaan ei välttämättä tarkoita

luopumista asetelmasta, jossa asiat jakautuvat siististi kansallisen järjestyksen mukaan, oli kyse sitten

valtioiden järjestelmästä, kulttuurista tai journalismista.
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Alessandro Dal Lago (1999, 265-289) näkee kansalaisuuden keskeisen aseman siinä, miten ihmisenä

oleminen määrittyy ja mitä oikeuksia ihmiselle annetaan. Ihminen voi olla henkilö vain kuulumalla

kansalliseen järjestykseen. Dal Lagolle muukalaiset ovat ”epähenkilöitä”. Yleisesti ihmisen persoona

muotoutuu sosiaalisen verkoston kuten ystävyyden ja työn kautta. Dal Lagon näkökulmasta persoonana

olemisen ehtona on kansalaisuus, joka tuo oikeudet mukanaan. Asemaansa vakiinnuttamaton

muukalainen on ulkona persoonien tilasta, eikä hän ole kansalaisen tavoin yhteiskunnalle olemassa.

Pakolaisten tilanne hahmottuu vertaamalla heitä esimerkiksi narkomaaneihin ja köyhiin. Jälkimmäiset

ovat sosiaalisia ja legitiimejä subjekteja, joilla on kansalaisoikeudet ja näin persoonan oikeudet.

Muukalaisten juridinen ei-olemassaolo, kansalaisuuden puuttuminen, on syy heidän tilanteeseensa

epähenkilöinä. Juridisten oikeuksien ulkopuolella olevat ovat ihmisiä vain luonnollisessa, ei

sosiaalisessa mielessä.

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat esimerkkejä ryhmistä, jotka ovat alttiita supistumaan persoonista

epäpersooniksi. He ovat muukalaisia, joilta puuttuu kansalaisuus. Dal Lago näkee kielen asettavan

rajoja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden esittämiselle. Kielellinen sensuuri on yksi persoonien

hävittämisen muoto. Lehdistössä pakolaiseen ei viitata hänen olemassaolonsa autonomisilla

luonteenpiirteillä. Persoonaan kuuluvat määreet ovat näkymättömissä. Sen sijaan todetaan se, mitä

pakolainen ei ole suhteessa me-kategoriaan: pakolainen ei ole syntyperäinen eikä kansalainen. (Dal

Lago 1999, 265-289.) Dal Lagon mainitsemat epäinhimillistävät termit ovat tuttuja uutiskielestä:

pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin viitataan usein esimerkiksi termeillä ”tulva”, ”vyöry” ja ”virta”

(Horsti 2005, 86). Ne herättävät mielikuvia uhkasta, negatiivisista seurauksista ja tapahtumien

vääjäämättömyydestä (Pietikäinen 2002b, 29).

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohdalla merkityksellistä ei ole vain se, miten heidät

konstruoidaan julkisuudessa, vaan olennaista on myös enemmistön esittäminen. Kuinka suurta ja mihin

kohdistuvaa yhdenmukaisuutta esimerkiksi kansakuntaan kuuluminen edellyttää? (Pietikäinen &

Luostarinen 1997, 176.) Suomalaisuuden konstruointi vaikuttaa mielenkiintoiselta yhtäältä 2000-

luvulla, jolloin monikulttuurisuus kuuluvat jokapäiväiseen kielenkäyttöön. Toisaalta 1970-luvulle

sijoittuvan pakolaisaineiston kautta on mahdollista nähdä, minkälaisena suomalainen yhteiskunta

kuvastuu aikana, jolloin Suomi oli hiljalleen avautumassa kansainvälisesti. Koska kansalaisuutta

rakennetaan diskursiivisesti journalismissa, voi uutistekstien kautta tarkastella sitä, kuinka avoimena



36

Suomi näinä eri ajankohtina näyttää. Kenelle rajat ovat auki? Ketkä ovat kansallista logiikka vasten

peilautuvia muukalaisia? Millainen kansallinen järjestys aineistossa muodostuu ja miten se

rakennetaan?



37

4. UUTISAINEISTO JA KRIITTINEN DISKURSSIANALYYSI

Tässä luvussa esittelen diskurssianalyysin perusteet ja luon katsauksen Norman Fairclough´n kriittisen

diskurssianalyysin erityispiirteisiin ja siitä poimimiini analyysityökaluihin. Ensin on kuitenkin

vuorossa aineiston ja siitä tekemäni teema-analyysin esittely.

4.1 Aineiston tarkastelua

Tutkimusaineisto muodostuu 138 pakolaisia ja turvapaikanhakijoita käsittelevästä uutisjutusta

Helsingin Sanomissa.2 Uutiset ovat kotimaan osastolta, koska haluan tutkia nimenomaan pakolaisten

suhdetta ja representoitumista Suomeen nähden. Pääkirjoituksia, kolumneja tai mielipidekirjoituksia ei

aineistossa ole.3 Aineiston ensimmäisen osan muodostaa Chilen pakolaisia koskeva uutisointi lokakuun

alusta 1973 helmikuun alkuun 1974 (4.10.1973–1.2.1974). Olen kerännyt neljän kuukauden jaksolta

kaikki Chilen pakolaisten Suomeen tuloa ja elämää täällä koskevat jutut. Niitä on yhteensä 36.

Aikarajauksen olen tehnyt uutisoinnin tiheyden mukaan; uutisointi hiipui merkittävästi helmikuun alun

jälkeen. Aineiston toinen osa muodostuu vuoden 2005 pakolaisista ja turvapaikanhakijoista kertovista

uutisista. Tämä aineiston ajallisesti tuoreempi osa käsittää 102 uutista, joista 30 olen luokitellut

pakolaisjutuiksi ja 72 vastaavasti turvapaikanhakijoista kertoviksi uutisiksi.

Yhden lehden pakolaiskirjoittelusta ei voi vetää johtopäätöksiä, jotka koskisivat mediakenttää

laajemmin. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenakaan. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti tutkia Helsingin

Sanomien kirjoittelua pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ja pohtia analyysin yleistettävyyttä

suhteessa muuhun mediakenttään. Tarkoitus on analysoida sitä, miten pakolaiset ja turvapaikanhakijat

representoituvat uutisissa ja mikä on yhteiskunnallisen kontekstin rooli tässä

merkityksellistämisprosessissa. Uskon, että Helsingin Sanomat tarjoaa hyvän näköalan

pakolaiskirjoittelun analysointiin ja siinä tapahtuneiden muutosten havainnointiin.

2 Olen kerännyt aineiston Helsingin Sanomien verkkoarkistosta (www.hs.fi/arkisto). Käytetyt hakulausekkeet ovat
turvapaik* ja pakolai*. Ne jutut, joissa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista puhutaan irrallaan Suomesta, on jätetty pois.
Tällaisia juttuja ovat esimerkiksi uutinen, jossa käsitettä turvapaikka käytetään toisenlaisessa asiayhteydessä ja uutinen
Yhteisvastuu-keräyksestä maailman pakolaisten hyväksi.

3 Aineisto koostuu pääasiallisesti perinteisistä uutisjutuista, mutta mukana on myös uutisten yhteydessä olevia tietokulmia ja
taustajuttuja.

http://www.hs.fi/arkisto
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Miksi tutkia juuri Chilen pakolaisia käsitteleviä ja vuoden 2005 pakolais- ja turvapaikanhakijauutisia?

Aineiston osia erottaa ajallinen välimatka. Vaikka aineiston osien välinen ajallinen etäisyys on yli

kolme vuosikymmentä, niiden tavat puhua pakolaisista risteytyvät kuitenkin mielenkiintoisella tavalla.

Huomattavaa on työn nouseminen keskeiseen rooliin aineistossa. Tämä tekee aineistosta

kokonaisuudessaan kiintoisan analysoitavan. Aineistoni osat ovat syntyneet täysin erilaisissa

maahanmuuttopoliittisissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Vuonna 1973 Suomella ei ollut

pakolaispolitiikkaa. Sitä vastoin vuoteen 2005 mennessä maahanmuuttopolitiikassa on edetty niin

poliittisella kuin lainsäädännölliselläkin tasolla. Seuraavaksi käsittelen aineiston osia keskittyen siihen,

millaisessa yhteiskunnallisessa ympäristössä ne ovat syntyneet.

Chilen pakolaisia koskeva aineisto

Chilen pakolaisten analysointi Helsingin Sanomien uutisissa on erityisen mielenkiintoista siksi, että

heidän saapumisensa oli ensimmäinen kerta kun pakolaiset nousivat suomalaisessa lehdistössä

näkyväksi aiheeksi (Hujanen & Koiranen 1990, 142). Huomionarvoista on Chilen pakolaisten tulo

poliittisesti hyvin erilaiseen Suomeen verrattuna 2000-lukuun. 2000-luvulla poliittinen lehdistö ei ole

enää niin merkittävä osa lehdistökenttää kuin se oli 1970-luvulla, jolloin puoluelehdistö oli voimissaan

ja maan suurimmista lehdistä osa oli poliittisesti sitoutuneita. 1970-luvulla Helsingin Sanomat oli siis

osa varsin erilaista mediakenttää. Ensimmäiset pakolaiset saapuivat Suomeen vuosikymmenellä, jonka

poliittisuus näkyi puolue- ja poliittisesti sitoutuneiden lehtien tavassa kirjoittaa Chilen pakolaisista.

Chilen pakolaiset olivat ”erityistapaus” myös sillä tavalla, että he olivat korostuneesti vasemmistolaisia

poliittisia pakolaisia ja 1970-luvun poliittisen vastakkainasettelun ajassa tarjosivat väylän

sisäpoliittiselle taistelulle vasemmiston ja oikeiston välillä. Nykyisin pakolaispoliittiset erimielisyydet

eivät ole sitä luokkaa, kuin miltä tilanne näyttää katsomalla esimerkiksi Aamulehden ja Kansan

Uutisten uutisia vuosilta 1973 ja 1974.

Susanne Muurimäen (2002, 64-68) mukaan sisäpoliittiset rintamalinjat näkyivät lehtien

suhtautumisessa Chilen pakolaisiin. Vasemmistolehdet Suomen Sosialidemokraatti ja Kansan Uutiset

ajoivat pakolaisten oikeuksia solidaarisuushengessä ja nousivat heidän oikeuksiensa puolestapuhujiksi.

Lehdet kritisoivat kapitalistista järjestelmää ja näkivät pakolaiset aateveljinä. Kokoomuslainen

Aamulehti puolestaan leimasi pakolaiset vallankumouksellisiksi ja Suomen olevan vaaravyöhykkeessä.

Aamulehti arvosteli suomalaisia vasemmistolaisia ja hallituksen ulkopolitiikkaa, jonka se koki
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neuvostomyönteiseksi. Suomen Sosialidemokraatti kritisoi keskustajohtoisen ulkoministeriön

toimintaa, mitä Keskustapuolueen äänenkannattaja ei tehnyt. Suomenmaan kirjoitteluun vaikutti se, että

Keskustapuolue oli hallituksessa. Lehti tuki näin virallista ulkopolitiikkaa ja oli neuvostoystävällinen.

Helsingin Sanomat ei ole aineistoni ajankohtina ollut virallisesti minkään poliittisen ryhmittymän

äänenkannattaja. Helsingin Sanomien sitoutumattomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näkisin lehden

”objektiivisena” tai ”puolueettomana” uutisoijana pakolaisten suhteen. Tämän työn

tutkimuskysymykset eivät kuitenkaan keskity siihen, mihin suuntaan uutisteksti on poliittisesti

kallellaan. Puoluelehtien kärkkäät kannanotot pakolaisiin taustoittavat kuitenkin sitä 1970-luvun

poliittista tilannetta, jossa Chilen pakolaisista puhuttiin. Samoin Helsingin Sanomien Chilen pakolaisia

koskevissa uutisissa heijastuu 2000-lukua kärjistyneempi poliittinen tilanne. Toisaalta

pakolaisteksteissä poliittisuuden ja vallan voi ajatella olevan aina läsnä. Vallankäyttöä on se, mitkä

piirteet pakolaisessa korostuvat. Tässä mielessä kaikki tekstit ovat poliittista, koska ne tarkastelevat

ilmiöitä jostakin näkökulmasta ja saavat asiat näyttämään tietynlaisilta.

Vuoden 2005 aineisto

Siinä missä Chilen pakolaisten tulo merkitsi pakolaisuutisoinnin ensiaskelta, vuoden 2005 aineisto

sijoittuu aikaan, jolloin pakolaisuutisointi muodostaa vakiintuneen osa tiedotusvälineiden sisältöä.

Helsingin Sanomien rooli on ollut keskeinen pakolaisuutisoinnin vakiintumisessa. Lehti oli etulinjassa

uutisoimassa maahanmuuttajista 1990-luvun taitteessa, kun Suomi vähitellen muuttui

maahanmuuttomaaksi. (Pietikäinen 2002b, 15; ks. myös kohta 3.1.) Lehden arkistosta kokoamani

taulukko kuvastaa osaltaan Suomen maahanmuuttopoliittista muutosta ja sen näkymistä Helsingin

Sanomien kirjoittelussa.4

4 Olen kerännyt tiedot Helsingin Sanomien verkkoarkistosta (www.hs.fi/arkisto). Käytetyt hakulausekkeet ovat siirtolai*,
pakolai*, turvapaik* ja maahanmuutt*.

http://www.hs.fi/arkisto
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TAULUKKO 4.1
Neljän maahanmuuttokäsitteen esiintymiskerrat Helsingin Sanomien kotimaan osaston uutisissa
vuosina 1990-2005

TAPAHTUMAT VUOSI MAAHANMUUTTOKÄSITE %
Siirtolainen Pakolainen Turvapaikanh. Maahanm. Yht.

1990 14 38 44 5 100 (618)
1991 10 45 41 5 100 (516)
1992 12 48 33 6 100 (427)
1993 9 42 37 11 100 (392)
1994 16 44 29 11 100 (290)
1995 18 46 23 13 100 (260)
1996 18 37 21 25 100 (306)
1997 16 36 21 28 100 (281)
1998 17 30 22 32 100 (246)
1999 10 43 26 21 100 (594)
2000 10 23 33 35 100 (446)
2001 14 23 22 41 100 (295)
2002 15 19 28 37 100 (488)
2003 14 20 26 40 100 (337)
2004 8 20 42 29 100 (479)

1990-93: Suomeen tuli
turvapaikanhakijoita
Somaliasta

1992-95: Suomeen tuli
turvapaikanhakijoita
entisestä Jugoslaviasta

1999: Suomeen tuli
turvapaikanhakijoita
Kosovosta

2004: Slovakian
romanit
hakivat Suomesta
turvapaikkaa 2005 6 20 25 48 100 (306)

Taulukko kertoo kunkin vuoden osalta sen, kuinka maahanmuuttokirjoittelu on jakautunut eri

maahanmuuttajaryhmiä koskevien käsitteiden osalta. Maahanmuuttajaryhmiä koskeva käsitteistö on

muuttunut maahanmuuttopolitiikan murroskautena 1990-luvulta 2000-luvulle. Ajanjaksolla merkittävä

muutos on käsitteen maahanmuuttaja käytön lisääntyminen. Vuonna 1990 kaikista

maahanmuuttajaryhmiä koskevasta kirjoittelusta vain viidessä prosentissa puhuttiin maahanmuuttajista.

Vuonna 2005 jo lähes puolessa maahanmuuttajaryhmiä koskevista jutuista käytettiin käsitettä

maahanmuuttaja.

On mielenkiintoista, että vaikka Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on moninkertaistunut sitten

vuoden 1990, ei ulkomaalaisryhmiä koskeva uutisointi kaiken kaikkiaan ole vastaavasti noussut.5

Uutisoinnin kehitystä kuvaa paremmin vuosittainen vaihtelu, joka on seurausta pakolais- ja

5 On huomattava, että en ole tässä tarkastelussa ottanut huomioon esimerkiksi pääkirjoituksia, kolumneja tai kaupunki-
sivuja, enkä näin ollen voi puhua Helsingin Sanomista kokonaisuudessaan. Haluan tässä luoda katsauksen vain oman
tutkimusasetelmani kannalta olennaiseen kirjoitteluun. Juuri kotimaan osastolla pakolaiset esiintyvät ensi kertaa
saapuessaan Suomeen ja kotimaan uutisissa he representoituvat suhteessa Suomeen.
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turvapaikanhakijaryhmien maahantulosta. Taulukossa mainitaan eräitä pakolais- ja

turvapaikanhakijaryhmiä, joiden saapuminen selittää uutisoinnin lisääntymistä. Taulukossa esitettyjen

tapahtumien ei kuitenkaan ole tarkoitus kuvata kattavasti Suomeen kyseisenä aikana tulleita

maahanmuuttajaryhmiä. Taulukon pyrkimys on antaa viitteitä siitä, minkä ryhmien tulo on herättänyt

huomiota tiedotusvälineissä. Esimerkiksi vuonna 2004 puhe turvapaikanhakijoista oli runsasta.

Tuolloin Suomesta turvapaikkaa hakeneet Slovakian romanit selittävät uutisoinnin kasvua. Vuosina

1990-1995 uutisoitiin suhteellisesti paljon pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. Tätä selittävät osaltaan

Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta Suomeen tulleet ihmiset. Molemmat tapaukset kertovat siitä,

miten maahanmuuttajaryhmiä koskevat käsitteet menevät sekaisin. Somaliasta ja entisen Jugoslavian

alueelta tulleet olivat määritelmällisesti turvapaikanhakijoita, mutta Helsingin Sanomissa heistä

puhuttiin sekä pakolaisina että turvapaikanhakijoina. Myös Kosovosta tulleista turvapaikanhakijoista

puhuttiin pakolaisina. (Helsingin Sanomat 2006b.) Taulukko ei näin ollen kerro sitä, millä statuksella

Suomeen on tosiasiassa tultu. Taulukko kertoo sen, miten asia on julkisuudessa esitetty. Käsitteitä

käytetään päällekkäin myös oman aineistoni perusteella.

Maahanmuuttajia koskevien käsitteiden käyttäminen kertoo osaltaan yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Esimerkiksi taulukossa ilmenevän maahanmuuttajia koskevan uutisoinnin lisääntymisen voi tulkita

merkiksi siitä, että keskustelu suomalaisessa yhteiskunnassa jo olevista muuttajista, ”sisäisestä”

erilaisuudesta, on lisääntynyt. Käsitteellä viitataan jo Suomessa oleviin, mutta toisaalta myös

tulevaisuudessa saapuviin muuttajiin. Siinä missä vuoden 1973 Suomessa ei puhuttu

maahanmuuttajista, maahanmuuttajapuheen lisääntyminen uutisoinnissa 2000-luvulle tultaessa kertoo

Suomen ”varttumisesta” maahanmuuttomaana. Vuosien kuluessa pakolaisista ja turvapaikan saaneita

ihmisiä on alettu kutsua maahanmuuttajiksi.

Taulukosta käy ilmi se, että siirtolaisista on Helsingin Sanomissa keskusteltu 1990-luvulta 2000-luvulle

yhtä niukasti. 1990-luvun alussa keskusteltiin siitä, tarvitaanko siirtolaisia työvoimaksi ja ”väestökadon

estämiseksi”. Keskustelua aktiivisesta siirtolaispolitiikasta näkyy Helsingin Sanomissa siis jo ennen

1990-luvun lamaa. Siinä missä 1990-luvun alussa Helsingin Sanomat puhui ”siirtolaispolitiikan

luomisesta”, puhutaan nykyisin ”aktiivisesta maahanmuuttopolitiikasta”. (Helsingin Sanomat 2006b.)

Taulukko kertoo, miten aivan viime vuosina siirtolaisista puhuminen on vähentynyt. Työn perässä

muuttamiseen viitataan nykyään toisella, työperusteisen maahanmuuttajan, käsitteellä. Vielä 1970-



42

luvulla käsite siirtolainen oli käytössä yleisemmin, tämä näkyy Chilen pakolaisuutisissa.

Maahanmuuttokäsitteiden tarkastelu antaa taustaa sille, millaisen kehityksen kautta vuoteen 2005 on

tultu. Analyysin kattamana vuonna 2005 kirjoittelu maahanmuuttajista sekä pakolaisista ja

turvapaikanhakijoista yhteensä on suunnilleen yhtä runsasta. Maahanmuuttajista puhutaan kuitenkin

enemmän kuin yhtenäkään aiempana vuonna. Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista taas ei kirjoiteta

vuonna 2005 läheskään yhtä paljon kuin monena aiempana vuonna.  Kirjoittelu näyttää heidän osaltaan

kytkeytyvän juuri pakolais- ja turvapaikanhakijaryhmien maahantuloon. Vuonna 2005 Suomeen ei

tullut suuria pakolais- ja turvapaikanhakijaryhmiä. Näin ollen aineistossa keskustellaan pakolaisista ja

turvapaikanhakijoista vain muutamassa maahantulosta kertovassa uutisessa. Sitäkin enemmän heistä

puhutaan yleisellä tasolla, virkakoneiston ja lainsäädännön näkökulmasta. Aineistossani

maahanmuuttajapuheen runsaus näkyy siten, että uutisissa puhutaan pakolaisista ja

turvapaikanhakijoista sekä osana maahanmuuttajia että heihin vertautuvasti.

4.2 Aineiston temaattinen jäsentyminen

Aineiston hallintaa ja käsittelyä helpottaakseni olen analysoinut sitä temaattisesti. Temaattinen rakenne

toimii tausta-analyysinä ja perustelee varsinaisen analyysin kolmijakoista analyysimallia. Näen

temaattisen luokittelun hyödylliseksi myös siksi, että aineistoni on melko laaja. Temaattinen

jäsentäminen on tarpeen, jotta aineistosta syntyy kokonaiskuva. Jokainen uutinen on luokiteltu yhden

teeman alle. Teemat on muodostettu sen perusteella, mikä on uutisen keskeisin sisältö. Temaattinen

analyysi kertoo osaltaan sen, mistä näkökulmasta pakolaisuutta uutisissa tarkastellaan.

Muodostamiani teemoja ei voi tiukasti erotella, vaan ne liittyvät yhteen. Vaikka jokainen uutinen on

luokiteltu vain yhden teeman alle, monessa uutisessa kerrotaan useammasta teemasta. Tekemäni teema-

analyysi voitaisiin varmasti rakentaa toisellakin tavalla. van Dijk muistuttaa, että tekstin aiheen

määrittely on subjektiivista: se on osa tekstin ymmärtämistä ja tulkintaa ja perustuu ihmisen tiedolle

maailmasta ja henkilökohtaisille uskomuksille. Uutisen aiheella on keskeinen rooli koko uutisen

tulkinnassa, sillä teeman määrittyminen tekstistä kontrolloi tekstin loppuosan ymmärtämistä. (van Dijk

1988, 33-34; van Dijk 1991, 73.) Temaattisen rakenteen luotettavuutta puoltaa se, että sen sisältämät

teemat on aiemmassa tutkimuksessa todettu pakolais- ja turvapaikanhakijauutisille tyypillisiksi
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aiheiksi. Näitä ovat viranomaistoiminnan lisäksi pakolaisten määrä ja maahantulo (esim. Raittila &

Kutilainen 2000).

TAULUKKO 4.2
Chilen pakolaisia 4.10.1973-1.2.1974 sekä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vuonna 2005 koskevien
uutisten teemat Helsingin Sanomien kotimaan osaston uutisissa

TEEMA CHILE-AINEISTO VUODEN 2005 AINEISTO YHT.
PAKOLAISET TURVAPAIKANH.

Viranomaistoim. 20 2 23 45
Määrä 3 7 9 19
Maahantulo 7 2 5 14
Elämä Suomessa 4 7 3 14
Muu6 2 3 7 12
Rajavalvonta 9 9
Ulkom. työvoima 5 2 7
Katoaminen 5 5
Rikos 4 4
Talousvaikutukset 4 4
Palauttaminen 3 3
Ihmiskauppa 2 2
Yht. 36 30 72 138

Myös vuoden 2005 uutisten luokittelu pakolais- ja turvapaikanhakijauutisiin on osin tulkinnanvaraista,

sillä ryhmistä puhutaan samoissa uutisissa. Olen jakanut uutiset sen perusteella kumpi ryhmä niissä

mielestäni on keskeisimmin esillä. Tarkka jakautuminen ei sinänsä ole tutkimusasetelmani kannalta

olennaista. Taulukosta ilmenee kuitenkin se, että vuonna 2005 Helsingin Sanomissa turvapaikanhakijat

6 Luokassa muu ovat uutiset, jotka eivät aiheiltaan sovi muiden teemojen alle. Taulukossa olen jakanut uutiset kolmeen
osaan: Chilen pakolaisuutiset, vuoden 2005 pakolaisuutiset ja vuoden 2005 turvapaikanhakijauutiset. Mikäli johonkin
taulukon soluun olisi sopinut vain yksi uutinen, olen luokitellut kyseisen uutisen kohtaan muu. Näin on esimerkiksi
uutisessa, joka kertoo Chilen pakolaisten työllistymisestä (Turkulaistehdas järjestää chileläisille töitä Käyrään). Chilen
pakolaisuutisista sijoitin luokkaan muu myös jutun Allenden tytär hakee apua Suomesta. Luokassa muu ovat myös
seuraavat vuoden 2005 pakolaisaiheiset uutiset: Pikajunan konduktööriä puukotettiin Limingassa, Poliisi tutkii harvinaista
tapausta virkamiehen murhan yrityksenä; Suomalaismies pidätettiin mielenosoituksessa Irakissa, Suomalainen
rauhanaktivisti vaati yliopistojen uudistamista, Ulkoministeriö: Irak on vaikea maa, kun siellä ei ole omaa suurlähetystöä;
Suomalaismies vapautettiin Irakissa. Luokkaan muu kuuluvat lisäksi seuraavat vuoden 2005 turvapaikanhakija-aiheiset
uutiset: Turvapaikanhakija vai pakolainen; Halonen avaa Slovakiaan korkean tason suhteet, Ensivierailulla tarjoutuu
tilaisuus puhua myös romanien ongelmista; Pakolaislakimies tuomittiin kunnianloukkauksesta; Yli 100000 ulkomaalaista;
Haloselle kiitosta Slovakiassa romaniasioista, Vierailun isäntä valitteli, etteivät romaninuoret halua kouluun; Osa
Suomesta turvapaikkaa hakevista lapsista apaattisia, Ruotsin tilanne muistuttaa jo epidemiaa; Väitös: Viestimien suhde
maahanmuuttajiin kaksijakoinen, Turvapaikanhakijoita käsitellään etäisesti ja usein kielteisesti, Etnisistä ravintoloista ja
kulttuuritapahtumista riemuitaan.
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olivat paljon keskeisempi uutisaihe kuin pakolaiset. Sisäministeriön ja etenkin sisäministeri Rajamäen

aktiivisuus turvapaikkakysymyksissä selittää osaltaan turvapaikanhakijoita koskevien uutisten

runsautta. Sisäministeriön ja muiden viranomaisten runsas esillä olo uutisissa tekee

turvapaikanhakijoita koskevan uutisoinnin hyvin viranomaispainotteiseksi. Runsas viranomaispuhe

johtuu esimerkiksi kahden ministeriön välillä ilmenneistä ristiriidoista. Diskursiivisen rakenteen

hallinto- ja kontrollikeskeisyyttä lisää niin ikään runsas rajavalvontaa koskeva uutisointi.

Viranomaistoiminta vuonna 1973 ja vuonna 2005 koostuu erilaisista toimijoista. Vuonna 1973

keskeisimmät toimijat ovat ulkoministeriö ja SPR. Vuonna 2005 toimijoita on enemmän, esimerkiksi

sisäministeriö, Ulkomaalaisvirasto ja työministeriö. Tämä kertoo maahanmuuttoon liittyvien

rakenteiden vakiintumisesta verrattuna vuoteen 1973. Tuolloin pakolaiset tulivat Suomeen, jossa

rakenteita pakolaisten vastaanottoon ei ollut.

Uutisen teema ei ole sama kuin otsikon sisältö. Monesti uutisissa käsitellään pääasiallisesti jotain

muuta kuin asiaa, johon otsikossa viitataan. Näin on esimerkiksi Chilen pakolaisuutisissa ”työpuheen”

kohdalla. Työ tai työllistyminen ei nouse juuri lainkaan otsikoihin. Työ ei myöskään ole uutisten

pääasiallinen aihe, eikä se näin näy teemataulukossa. Silti uutisissa työstä ja työllistämisestä

puhuminen on keskeistä. Vuoden 2005 aineistossa työ- ja talouspuhe näkyy eri tavalla. Se sisältää

pakolais- ja turvapaikanhakijauutisia, joiden teema on ulkomainen työvoima tai maahanmuuton

talousvaikutukset.

Temaattinen luokittelu on pohjana analyysin jakamiselle kolmen näkökulman alle. Uutisten teemat

kertovat pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, Suomesta sekä siitä, miten pakolaisista puhutaan työn ja

talouden näkökulmasta. Uutiset maahantulosta, määrästä, elämästä Suomessa, rikoksista, katoamisesta

ja ihmiskaupasta ovat näkökulmia pakolaisuuden ja turvapaikanhakijan tarkasteluun.

Viranomaistoiminta, rajavalvonta ja turvapaikanhakijoiden palautus taas kertovat pakolaisuudesta ja

turvapaikanhausta Suomen näkökulmasta. Talouden ja työn näkökulma pakolaisuuteen tulee

maahanmuuton talousvaikutuksista ja ulkomaisesta työvoimasta kertovissa uutisissa.
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4.3 Kriittinen diskurssianalyysi analyysimenetelmänä

Tässä luvussa esittelen ensin yleisesti diskurssianalyysiä analyysimenetelmänä ja siirryn sitten

tarkemmin käyttämääni Norman Fairclough’n kriittiseen diskurssianalyysiin. Käyn läpi keskeiset

metodiset käsitteet representaatio, identiteetti, suhde, valta, ideologia ja konteksti.

Diskurssianalyyttinen viitekehys

Päästäkseni kiinni pakolaisuutisissa esiintyviin merkityksiin tarkastelen aineistoa diskurssianalyysin

avulla. Diskurssianalyysi nähdään yleensä väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Laajasti sillä voidaan

tarkoittaa kaikkea tekstin tai kielen käytön sosiaalista tutkimusta kaikista mahdollisista näkökulmista

(Hoikkala 1990, 142). Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen, vaan sisältää

erilaisia menetelmällisiä sovelluksia (Jokinen ym. 1993, 17).

Veikko Pietilä (1986, 48-49) jakaa diskurssianalyysin kahteen pääsuuntaan: perinteiseen

lingvistiikkaan ja toisaalta strukturalismiin sekä semiotiikkaan perustuvaan suuntaukseen. Fairclough’n

kriittisessä diskurssianalyysissä ovat läsnä molemmat diskurssinäkemykset. Fairclough’n (1997, 31)

mukaan kielitieteellisesti painottuneessa analyysissä diskurssi tarkoittaa sosiaalista toimintaa ja

vuorovaikutusta. Jälkistrukturalistisessa teoriassa diskurssi puolestaan nähdään todellisuuden

sosiaalisena konstruktiona, tiedon muotona.

Lisäksi sosiaalitieteellisen diskurssianalyysin voi jakaa kahteen lähestymistapaan:

sosiaalipsykologisesti virittyneeseen tulkitsevaan suuntaukseen ja kielen käytön ja vallan yhteyksiin

sekä kielen käytön seurauksellisuuteen painottuvaan suuntaukseen (Valtonen 1998, 97). Näen omassa

työssäni piirteitä molemmista lähestymistavoista. Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen (1993,

11) mukaan analyysitavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan kiinni samanlaisissa teoreettisessa

taustassa ja näin saman kolikon eri puolia. Ne painottavat diskursiivisen todellisuuden kahta

ulottuvuutta: todellisuus voi järjestyä monin eri tavoin, mutta jotkin jäsennystavat voivat vakiintua ja

tukahduttaa moninaisuuden, jolloin valtasuhteet nousevat keskiöön. Myös Fairclough’n

analyysimallissa kieli ymmärretään sekä vaihtelevana että hegemonisena.

Vaikka diskurssianalyysi voidaan siis ymmärtää eri tavoin, monia diskurssianalyyttisiä näkemyksiä
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yhdistää käsitys kielestä sosiaalista todellisuutta rakentavana toimintana, eikä ns. todellisuuden

heijastumana (esim. van Dijk 1997, Väliverronen 1998, Hall 1999, Fairclough 1997, Eskola &

Suoranta 1998). Diskurssianalyysin teoreettisesti keskeinen viitekehys on konstruktionismi, jonka

mukaan kieli ei ainoastaan heijasta todellisuutta, vaan merkityksellistää ja muokkaa sitä. Sosiaalisessa

konstruktionismissa kieltä ei nähdä välineenä ns. todellisuuden tavoittamiseen, vaan osana itse

todellisuutta (Eskola & Suoranta 1998, 195). Kieli on väline, jonka avulla todellisuutta rakennetaan

sosiaalisesti (Berger & Luckmann 1994). Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, 17-18) tiivistävät

diskursiivisen viitekehyksen peruslähtökohtia: Kielen käytön konstruoivaan luonteeseen liittyy se, että

kieli myös tuottaa seurauksia. Tekstissä voi esiintyä useita keskenään kilpailevia merkityssysteemejä

rinnakkain. Diskurssianalyyttisessa viitekehyksessä merkitykset ovat sidoksissa kontekstiinsa ja

toimijat kiinnittyneitä merkityssysteemeihin (ts. diskursseihin).

Merkityksen käsite on keskeinen kulttuurintutkimuksessa, jossa todellisuus ymmärretään sosiaalisesti

konstruoituneeksi ja merkitysvälitteiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma ei näyttäydy ihmisille

sellaisenaan, vaan sen suhteen kautta, joka ihmisillä on maailmaan. Ilmaukset todellisuudesta syntyvät

esimerkiksi mediaviesteinä. (Alasuutari 1999, 60; Sulkunen 1997, 27.) Kulttuurintutkimuksen nousu on

osa yhteiskuntatieteiden diskursiivisesta käänteestä, jossa korostuu viestinnän luonne merkityksiä

tuottavana toimintana (Väliverronen 1998, 13). Yhteiskuntatieteellinen tutkimus onkin nähty

kulttuurintutkimuksen näkökulmasta merkitysten tutkimisena. Keskeistä on yhteiskuntaelämän

merkitysjäsentyneisyyden korostaminen. (Alasuutari 1999, 58, 63; Heiskala 1990, 26.) Fairclough

(1997, 28) katsoo, että yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tutkimuksen välille muodostuu yhteys juuri

kielen analyysin kautta. Etenkin yhteiskunnallinen diskurssien tutkimus yhdistyy

kulttuurintutkimukseen merkityksen käsitteen keskeisyyden kautta.

Esa Väliverronen (1998, 18, 25) huomauttaa, että kulttuurintutkimus ei sisällä yleistä teoriaa

merkityksestä ja sen syntymisestä. Kulttuurintutkimus päinvastoin lähtee siitä, ettei millään asialla ole

itsestään selvää ja muuttumatonta merkitystä. Alasuutarin (1999, 55) mukaan kulttuurintutkimuksessa

keskeistä on ilmiön ymmärtävä, paikallinen selittäminen. Tietty historiallisesti ja kulttuurisesti

ehdollisena nähty asia tehdään ymmärrettäväksi. Kielen ymmärtäminen luonteeltaan todellisuutta

konstruoivaksi ei täten tarkoita ns. todellisuuden unohtamista. Joel Best (1989, 246-247) puhuu

konstruktionistien sisäisestä jaon tiukan ja kontekstuaalisen konstruktionismin edustajiin. Tämä työ

pohjaa kontekstuaalisen konstruktionismin ajatukselle siitä, että sosiaalisten määrittelyjen ulkopuolella



47

oleva todellisuus on otettava huomioon, eikä voi keskittyä vain siitä puhumisen tapaan. Myös

Fairclough´n kriittisessä diskurssianalyysissä tekstin yhteys kontekstiin ja sosiokulttuuriseen

ympäristöön on keskeistä.

Fairclough’n kriittinen diskurssianalyysi

Koska diskurssianalyysi on menetelmänä laaja, rakennan siitä omaan analyysiini sopivan

”työkalupakin”. Nojaan aineiston käsittelyssä Fairclough’n kriittiseen diskurssianalyysiin. Fairclough’n

teoreettis-metodologinen malli käy monestakin syystä hyvin yhteen tutkimusasetelmani kanssa.

Ensinnäkin, Fairclough’n analyysimallissa tekstin suhteuttaminen sitä ympäröivään kontekstiin on

olennaista. Tarkoituksenani on ylittää tekstin mikrotaso ja tarkastella tekstin ja kontekstin välisiä

yhteyksiä. Yhteiskunnallisesti painottunut kriittinen diskurssianalyysi on näin ollen hedelmällinen

lähtökohta analyysille. Toiseksi, Fairclough’n tekstianalyysissä tarkastellaan niin representaatioita kuin

toimijoiden välisiä suhteita ja identiteettejä. Kaikki ovat keskeisiä näkökulmia pakolaisdiskurssin

kattavassa ymmärtämisessä. Kolmanneksi Fairclough’n analyysityökalut sopivat hyvin yhteen

keskeisten teoreettisten käsitteiden sekä kansallisen järjestyksen, sisä- ja ulkopuolisuuden ja

kuulumisen tarkastelun kanssa.

Diskurssi suomennetaan usein puhetavaksi, tavaksi representoida jokin asia (Hall 1999, 105;

Väliverronen 1998, 29). Tässä ymmärrän diskurssin Fairclough’n mukaisesti kielenä, jonka avulla

tietty sosiaalinen käytäntö representoidaan tietystä näkökulmasta. Diskurssilla Fairclough tarkoittaa

sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä, mutta myös kuvia ja sanatonta viestintää. Hänen mukaansa

tiedotusvälineiden kieltä on analysoitava diskurssina. (Fairclough 1997, 28, 77.)

Fairclough’n diskurssianalyysiin kuuluu viestintätilanteiden tarkastelu. Viestintätilanteella hän

tarkoittaa tietyn tekstin, esimerkiksi uutisen analysointia. Fairclough’n hahmottelema viestintätilanteen

analyysimalli on kolmitasoinen. Siinä erotetaan teksti, diskurssikäytäntö ja sosiokulttuurinen käytäntö.

(Fairclough 1997, 78-79.)
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KAAVIO 4.1
Viestintätilanteen analyysimalli Fairclough´n mukaan

Tekstitason analyysiin kuuluu lingvistisiä työkaluja, kuten sanaston, virkkeiden ja tekstin

kokonaisrakenteen tarkastelua. Tekstissä huomio kiinnittyy siihen, miten siinä rakennetaan tieto- ja

uskomusjärjestelmiä, sosiaalisia suhteita sekä sosiaalisia identiteettejä. On myös katsottava, mitä

tekstistä puuttuu, eli mitä representaatioita, suhteita ja identiteettejä ei ole konstruoitu.

Diskurssikäytännöillä Fairclough viittaa tekstin tuotannon sekä kulutuksen prosesseihin ja

sosiokulttuurisella käytännöllä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteen, jonka osa viestintätilanne

on. (Fairclough 1997, 78-80.) Tutkimusasetelmani ei mahdollista diskurssikäytännön tarkastelua, ja

mielenkiintoni kohdistuukin tekstitason ohella sosiokulttuuriseen käytäntöön.

Representaatio voidaan yleisesti määritellä ”jonkin esittämiseksi jonkinlaiseksi” (Lehtonen 1996, 45;

Herkman 2001, 219). Fairclough viittaa representaatiolla siihen, millä tavoin tapahtumat, tilanteet,

suhteet ja ihmiset representoidaan tekstissä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että mediatekstit luovat

todellisuudesta omia muunnelmiaan, jotka syntyvät tehdyistä ratkaisuista. Representaatioiden

tutkiminen tarkoittaa siihen pureutumista, mitä valintoja tekstissä on: mitä siihen sisältyy ja mitä on

jätetty pois, mikä on ilmaistu suoraan ja mikä epäsuorasti, mitkä seikat ovat ensisijaisia ja mitkä

toissijaisia. Representaatioiden ohella suhteet ja identiteetit ovat Fairclough’n tekstianalyysissä

keskeisiä. Identiteettien ja suhteiden tarkastelussa on kyse siitä, miten tekstissä esiintyvät ryhmät on

konstruoitu, mitkä ryhmät muistuttavat toisiaan, mitkä ryhmät on rakennettu toisilleen vastakkaisiksi ja

miten identiteettejä ja suhteita rakennetaan toimijoiden välille. Käytännössä representaatioita,

identiteettejä ja suhteita ei voi selkeästi erottaa, vaan ne limittyvät. (Fairclough 1997, 135-136, 165-

SOSIOKULTTUURINEN KAYTANTO

DISKURSSIKAYTANTO

TEKSTI



49

166.)

Mikä tekee kriittisestä diskurssianalyysistä erityisen ”kriittisen”? Jaana Hujanen ja Sari Pietikäinen

(2000, 7-8) määrittelevät kriittisen diskurssianalyysin väljäksi termiksi tutkimukselle, joka on

kiinnostunut kieleen ja valtaan liittyvistä kysymyksistä. Fairclough’n mukaan kyse on siitä, miten

yhteiskunnassa toimivat valtasuhteet vaikuttavat tiedotusvälineisiin ja miten tiedotusvälineet toisaalta

vaikuttavat valtasuhteisiin, esimerkiksi etnisyyttä koskeviin suhteisiin. Vallankäyttöön kietoutuu

ideologisuus: tiedotusvälineiden kieli toimii ideologisesti esittäessään maailman tietyllä tavalla.

Ideologia esiintyy luonnollistetussa kielenkäytössä, ”tervejärkisissä alkuoletuksissa”. Ideologialla

Fairclough tarkoittaa väittämiä, jotka ilmenevät tekstistä epäsuorasti ja esiintyvät tekstin

itsestäänselvyyksissä myötävaikuttaen näin eriarvoisten valtasuhteiden ylläpitämiseen. Ideologia liittyy

toisten, aiempien tekstien läsnäoloon tekstissä. (Fairclough 1989, 2; 1997, 23, 25-26, 64.)

Fairclough’n mukaan jokaisen tekstin kohdalla tulisi miettiä, toimiiko se ideologisesti. On kysyttävä,

mikä on valitun representaation yhteiskunnallinen alkuperä ja mikä voisi motivoida juuri kyseisen

representaation. Ideologisuuteen liittyvät myös valinnasta aiheutuneet seuraukset eli se, miten juuri

tietty representaatio vaikuttaa asianosaisten pyrkimyksiin. Ideologiaa ei kuitenkaan ole kaikkialla, vaan

joissakin teksteissä toisia enemmän. Fairclough’n mukaan tiedotusvälineiden diskurssi tulisikin nähdä

monimutkaisten ja ristiriitaisten prosessien kentäksi, johon kuuluvat myös ideologiset prosessit.

Kriittisen diskurssianalyysin kriittisyys tarkoittaa tiivistetysti sitä, että kiinnitetään huomiota tekstin

yhteyksiin ideologioihin, valtasuhteisiin ja kulttuurisiin arvoihin. (emt. 1997, 23-26, 39, 67.)

Tiedonvälityksen valta perustuu pitkälti siihen liitettyyn totuudellisuuteen (Herkman 1996, 29).

Kuneliuksen (2003, 225) mukaan diskurssien suhde vallankäyttöön piilee siinä, että ne määrittävät sen,

mikä on totta tai mikä ymmärretään normaalina. Miten kysymys vallasta ja ideologisuudesta suhteutuu

kysymykseen ”totuudesta”? Fairclough’n (1997, 25-26) mukaan representaatioiden, suhteiden tai

identiteettien merkitystä valtasuhteissa voi arvioida kajoamatta totuudellisuutta koskeviin kysymyksiin.

Kysymys siitä, auttavatko itsestään selvinä esitetyt väitteet tuottamaan valtasuhteita, on eri asia, kuin

kysymys näiden väitteiden totuudellisuudesta. Hall (1999, 100-102) näkee diskurssin joukkona

lausumia, jotka tuottavat tietyn ryhmän etuja palvelevaa tietoa. Näin diskurssi rinnastuu ideologiaan.

Hall siteeraa Michel Foucault’a, jonka mukaan ajatus ideologiasta perustuu jaottelulle tosiin (tiede) ja
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epätosiin (ideologia) maailmaa koskeviin lausumiin. Maailmaa koskevat lausumat kuitenkaan harvoin

olevat yksiselitteisesti tosia tai epätosia, vaan nimenomaan kielen avulla ”faktat” voidaan konstruoida

eri tavoin. Diskurssien välinen kamppailu, vallankäyttö, ratkaisee ”totuuden” asiassa. Diskursiivisessa

katsantokannassa valta on keskeistä, sillä juuri se, eivät ”faktat”, tekee asioista ”tosia”.

Näin ollen suhde ”totuuteen” on diskurssianalyysissä erilainen kuin yleensä ajatellaan (Eskola ja

Suoranta 1998, 200). Totuuteen päästään käsiksi vain sen representaatioiden kautta ja kaikkiin

representaatioihin sisältyy tiettyjä näkökulmia, arvoja ja tarkoitusperiä (Fairclough 1997, 66). Hall

(1999, 104) tiivistää Foucault’n ajatukset seuraavasti: Jonkin diskurssin tuottama tieto on perusta

tietynlaiselle vallalle, jota harjoitetaan niitä kohtaan, joista ”tiedetään”. Kyse on valtasuhteesta, sillä

diskurssin tuottavilla on aina valta tehdä diskurssista totta ja vahvistaa sen asema tietona.

Fairclough’lle tekstin ja kontekstin välinen yhteys on tärkeä. Hänen mukaansa kysymys vallasta ja

ideologisuudesta liittyy kiinteästi kysymys seurauksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Kieli on

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa siten, että se muotoilee kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä uutta luoden että

vanhaa uusintaen. Se, onko konventionalinen vai luova kielenkäyttö hallitsevaa, riippuu

yhteiskunnallisista olosuhteista ja siitä, kuinka kieli toimii niissä. Toisaalta kriittisen diskurssianalyysin

kielikäsitys tarkoittaa kielen ja tekstin tarkastelemista sosiokulttuurisesti muotoutuneena

yhteiskunnallisena tuotoksena. Kriittisessä analyysissä kieli siis ymmärretään sosiaalisesti ja

historiallisesti vaihtelevaksi ja sen nähdään olevan dialektisessa vuorovaikutuksessa muiden

yhteiskunnallisten alueiden kanssa. (Fairclough 1997, 51, 75-76.) Kaksisuuntaisuus merkitsee sitä, että

taustalla oleva yhteiskunta vaikuttaa tekstin painotuksiin, mutta asian tekstuaalinen esittäminen voi

myös vaikuttaa yhteiskuntaan vahvistaen asiasta vakiintunutta käsitystä tai esittäen sen uudella tavalla

(Fairclough 1992, 104). Jyrki Kalliokoski (1995, 23) puhuu tästä kielen ”kaksoiskontekstuaalisuutena”.

Näen oman aineistoni vaikutussuhteen kaksisuuntaisuuden näkökulmasta siten, että kukin aika ja siinä

harjoitettu pakolaispolitiikka tuottavat omanlaistaan tapaa puhua pakolaisista, ja tämä puhetapa

osallistuu pakolaisuuskäsityksen muotoutumiseen yhteiskunnassa.

Kontekstilähtöisyydellä tarkoitan sitä, että analysoitavaa toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja

paikassa, johon tulkinta pyritään suhteuttamaan (Jokinen ym. 1993, 30). Kontekstin käsite vastaa

Fairclough’n sosiokulttuurisen käytännön käsitettä. Fairclough’n (1997, 85) mukaan sosiokulttuurista
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ulottuvuutta voi analysoida eritasoisesti. Läheisin taso on välitön tilannekonteksti ja hieman

kauemmaksi sijoittuvat tilannetta ympäröivien institutionaalisten käytäntöjen konteksti sekä

yhteiskunnan ja kulttuurin kokonaiskehys. On hyödyllistä eritellä kolme tarkastelupintaa: taloudellinen

ja poliittinen (valta ja ideologia) sekä sosiokulttuurinen (arvot ja identiteetti).

Yhteiskunnallisen ulottuvuuden analysointi on sosiologisesti tärkeää. Sen avulla tekstistä nousevat asiat

voi asettaa laajempaan kontekstiin ja pohtia niiden merkitystä yhteiskunnassa. Pyrin löytämään

yhteiskunnallisesta ympäristöstä apuvälineitä tulosten tulkintaan. Yhteiskunnallisen kontekstin

huomioiminen on tärkeää, sillä uutiset eivät synny tyhjiössä, vaan ympäröivä yhteiskunnallis-

kulttuurinen tilanne kehystää niitä. Tiedonvälityksen erityispiirre verrattuna yhteiskunnan muihin

instituutioihin on se, että mediainstituutio ei ole ainoastaan osa yhteiskunnallista järjestystä, vaan siinä

heijastuu myös muiden yhteiskunnan instituutioiden toiminta. Joukkoviestintä välittää muiden

instituutioiden tuottamaa tietoa (Kunelius 2003, 201). Lehtitekstit kertovat muun muassa politiikasta ja

talouselämästä.

Tämän työn sosiokulttuurinen ulottuvuus muodostuu aineiston kanssa samaa aikaa ja tilannetta

kuvaavista erilaisista teksteistä. Vuoden 1973 uutisten konteksti muodostuu muun muassa 1970-lukua

koskevista pakolaispoliittisista linjanvedoista viranomaisteksteissä sekä analyysiajankohdan muusta

kirjoittelusta Helsingin Sanomissa. Vastaavasti nykyinen pakolais- ja maahanmuuttopoliittinen

ympäristö, eri tahojen pakolaispoliittiset linjanvedot ja lehtikirjoittelu muodostavat vuoden 2005

uutisten kontekstin.

Kriittisessä diskurssianalyysissä sosiaalinen todellisuus ymmärretään erilaisten diskurssien

pelikenttänä. Tekstien maailma hahmottuu kilpailevien, ristiriitaistenkin diskurssien alueena, jossa

kukin diskurssi merkityksellistää maailmaa omista lähtökohdistaan. (Fairclough 1989, 22.)

Tekstianalyysi voi johdattaa olemassa oleviin sosiaalisiin vastakkaisuuksiin ja yhteiskunnallisiin

muutoksiin. Fairclough näkee kielen ilmentävän yhteiskunnassa vallitsevia ristiriitoja. Hänen mukaansa

erilaiset jännitteet ja ristiriidat tulevat esiin tekstuaalisen merkityksen moniaineksisuutena.

Sosiokulttuurisen kontekstin avulla voi päästä kiinni niihin yhteiskunnallisiin tekijöihin, jotka ovat

tekstitasolla ilmenevän monimerkityksisyyden taustalla. Tämän työn aineisto on ajankohdilta, joita voi

pitää Suomen maahanmuuttopolitiikassa muutoksen aikoina ja ristiriitaiset merkitykset näkyvät
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aineistossa. Fairclough näkee tiedotusvälineiden tekstit sosiokulttuuristen muutosten mittarina ja hänen

mukaansa niiden pitäisi olla materiaaleja muutosten tutkimisessa. (Fairclough 1997, 27, 73.)

4.4 Analyysi käytännössä

Työ jakautuu Fairclough´n mallia mukaillen tekstitason ja sosiokulttuurisen tason tarkasteluun. Tasot

vastaavat työn analyysi- ja tulkintavaiheita. Aineiston käsittelyssä on tiivistetysti kyse

representaatioiden rakentumisen tutkimisesta (tekstitaso) ja yhteiskunnallisen tulkinnan

(sosiokulttuurinen taso) hakemisesta. Jokisen ym. (1993, 32) mukaan vihjeitä eri käsitteiden

merkityksiin voi hakea tekstin lause- ja episodikontekstista. Tätä aineistouskollista kontekstointia

käytän analyysivaiheessa. Analyysissä pysyttelen tekstitasolla, jossa metodisina avainkäsitteinä ovat

representaatio, suhde ja identiteetti. Tarkastelen niiden rakentumista kolmen aineistosta nousevan

näkökulman (pakolainen, Suomi, työ) kautta. Analyysissä en katso vain sitä, mitä representaatioita,

suhteita ja identiteettejä tekstissä on, vaan myös sitä, miten niiden merkitys tuotetaan. Miten-

kysymykseen vastaaminen onkin diskurssianalyysissä keskeistä (Luostarinen & Väliverronen 1991,

54). Tekstikatkelmien kohdalla olen yrittänyt valita analyysin kannalta hedelmällisimmät kohdat.

Tekstipätkiä on lyhennelty ja analyysiin nähden epäolennaiset kohdat on jätetty pois. Olen kuitenkin

yrittänyt välttää tekstinäytteiden liiallista typistämistä, jotta analysoitavan asian konteksti ei jäisi

piiloon.

Uutisissa olevat merkityspotentiaalit ovat lukemattomat; tarkastelen uutisia tässä kolmen näkökulman

kautta. Analyysi etenee siten, että käsittelen kummankin aineiston osan omassa luvussaan. Vaikka

analysoin pakolaisuuden, Suomen ja työn representoitumista erikseen, kietoutuvat näkökulmat yhteen.

Tarkastelen näkökulmien välisiä yhteyksiä luvussa 7, jossa myös vertailen aineiston osia keskenään.

Miksi-kysymyksen pohtiminen edellyttää tekstitasoa laajempaa tarkastelua. Niinpä tulkintavaiheessa

liikun sosiokulttuurisella tasolla, jossa tulkintaoppainani ovat yhteiskunnan pakolaispoliittiset

linjaukset, pakolaisuutisissa esiintyvät viittaukset muihin teksteihin (intertekstuaalisuus), aiempi

tutkimus, tutkimusajankohdan muu lehtikirjoittelu ja julkinen keskustelu sekä työni keskeiset

teoreettiset käsitteet.

Työ ei mahdollista juurikaan tiedotusvälineistä yhteiskuntaan päin toimivan vaikutussuhteen tarkempaa
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tarkastelua. Pureudun ennen kaikkea siihen, miten ympäröivä yhteiskunta näkyy lehtidiskurssissa.

Kuten todettua, tiedotusvälineet ovat monelle tärkeä portti, jopa ainoa kosketuspinta,

pakolaiskysymyksiin. Niinpä keskustelen pohdintaluvussa myös siitä, mikä voisi olla tiedotusvälineissä

luodun järjestyksen ja pakolaiskuvan rooli suhteessa kansalaisten mielipiteisiin, pakolaisuuden

ymmärtämiseen ilmiönä ja pakolaispolitiikkaan.

4.5 Teorian, empirian ja aineiston yhteensopivuus

Olen edellä käynyt läpi valitsemaani kriittisen diskurssianalyysin metodia. Fairclough’n laajaan

analyysimalliin pohjaava aineiston tarkastelu on mielestäni hedelmällisempi lähtökohta kuin

esimerkiksi se, että lähtökohtaisesti tavoittelisin erilaisten tulkintarepertuaarien tai diskurssien

paikantamista. Aineistoni sijoittuu eri ajankohtiin ja on monimerkityksinen, jolloin liian tarkkojen

ennakko-oletusten välttäminen on hyvä analyysin tapa. Toisaalta aineistovetoisessa analyysissa voi

käydä niin, että moninaisuuden lähtökohdaksi ottaminen tuo tulokseksi jotain aivan muuta, ja jokin

diskurssi onkin dominoiva (Jokinen ym. 1993, 80). Lähtökohtana on kuitenkin avoin, mainittuihin

kolmeen näkökulmaan painottuva analyysi. Näen moninaisuusnäkökulman edesauttavan aineiston

kokonaisvaltaista tarkastelua ja estävän päätymisen ennakkoon todennäköisiltä vaikuttaneisiin

tuloksiin, mikäli niitä ei tekstistä ole löydettävissä.

Fairclough’n ajatukset identiteetin muodostumisesta, toimijoiden välillä olevista suhteista, ensisijaisista

ja toissijaisista merkityksistä sekä tekstin moniaineksisuudesta sopivat hyvin yhteen työn teoreettisten

lähtökohtien kanssa. Eskolan ja Suorannan (2000, 196) mukaan teoreettinen peruskäsitteistö rakentuu

tutkimusaineistosta käsin. Pohja tämän työn teoreettis-menetelmällisille valinnoille onkin aineistossa.

Kyse on kuitenkin ennemmin teoreettisten käsitteiden, kuin minkään kokonaisen teorian

hyödyntämisestä. Teoreettisesti lähden pikemminkin kategorioiden ulkopuolisuuden ja kuulumista

koskevien neuvottelujen tarkastelusta, kuin selkeärajaisten kategorioiden analysoinnista. Ajatus toisista

ja identiteetin muodostumisesta vastakkaisuuteen nähden on tarpeellinen pakolaisdiskurssia

tutkittaessa. Tässä työssä ymmärrän toiseuden ja identiteetin kuitenkin joustaviksi rajaa merkitseviksi

käsitteiksi. Myös muukalainen on samankaltainen selkeärajaisuuden tuolla puolen oleva teoreettinen

apuväline. Dikotomisen lähestymistavan sijasta on parempi tukeutua teoreettisesti liikkuviin käsitteisiin

ja siihen, miten ne suhteutuvat uutisissa rakentuvaan kansalliseen järjestykseen. Lähtökohtana on

ensisijaisesti neuvottelu kuulumisesta tai kuulumattomuudesta, ei itse kuuluminen. Se, miten
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ulkopuolisuutta ja sisäpuolisuutta esitetään, ja miten siitä neuvotellaan, on antoisampi tutkimuskohde

kuin pelkän kuulumisen kuvaaminen. Kuuluminen on moniulotteista, ei selkeärajaista ja dikotomista.
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5. CHILEN PAKOLAISIA KÄSITTELEVÄT UUTISET

Tässä luvussa analysoin Chilen pakolaisten representoitumista heitä koskevissa Helsingin Sanomien

uutisissa vuosina 1973-74. Pakolaisuuden rakentumisessa keskeistä on se, miten pakolainen esitetään

suhteessa Suomeen ja mikä rooli työpuheella on suhteessa pakolaisuuteen. Analyysin jako kolmeen

näkökulmaan perustuu tekemääni teema-analyysiin (ks. kohta 4.2). Jako kolmeen alalukuun on tehty

myös analyysin rakenteellisen selkeyden vuoksi, sillä käytännössä analyysinäkökulmat leikkaavat

monissa kohdin.

Uutisia taustoittaa Chilen pakolaisten erityisasema: he olivat ensimmäiset Suomen tulleet varsinaiset

pakolaiset. Chilen pakolaisten saapuminen näyttäytyy lehdessä eräänlaisena jatkokertomuksena, joka

saa vähitellen uusia käänteitä ja toimijoita. Pakolaisten ensimmäiset kuukaudet hahmottuvat tarinaksi

yhteiskuntaan ”sijoittamisesta”. Koska kyse on tietyn pakolaisryhmän saapumisesta Suomeen, analyysi

etenee väkisinkin melko kronologisesti, poiketen kuitenkin kronologiasta tarpeen tullen.

5.1 Pakolaisen representoituminen

Chilen pakolaiset rakentuvat uutisissa keskeisesti heidän maahantulostaan, määrästään ja elämästään

Suomessa kertovissa uutisissa. Seuraavaksi käsittelen pakolaisuuden representoitumista pääasiassa

näiden teemojen alle sijoittuvissa uutisissa. Millaisena pakolainen representoituu?

”Pakolaisongelma” ja ”siirtolaisuuskysymys”

Chilessä 11.9.1973 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen maan tapahtumista, mukaan lukien pois

pyrkivistä pakolaisista, uutisoitiin Helsingin Sanomissa tiheään. Pakolaiset esiintyvät ensimmäisen

kerran lyhyessä jutussa 4.10.1973. Uutisessa puhutaan Suomen taloudellisesta tuesta Chilen

pakolaisille. Sama uutinen kertoo myös päätöksestä lähettää suomalainen valtuuskunta Chileen. Tässä

vaiheessa Chilestä lähtevät pakolaiset näyttävät Suomen näkökulmasta vielä kaukaiselta asialta. Kyse

on tavanomaista suomalaisesta pakolaispolitiikasta, avustustoiminnasta maan rajojen ulkopuolella.

Valtuuskunnan matkan jälkeisistä lausunnoista kertova uutinen tuo pakolaiset jo lähemmäksi Suomea.
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Uutisessa puhutaan ”osallistumisesta pakolaisongelman ratkaisemiseen” ja pakolaisten

turvapaikkaoikeudesta Chilen rajojen ulkopuolella (HS 24.10.1973). Seuraavana päivänä tilanne

konkretisoituu kun uutinen päätöksestä vastaanottaa Chilen pakolaisia Suomeen ilmestyy.

Suomi ottaa sata Chilen pakolaista [otsikko]. [… ] Hallitus päätti vastaanottaa pakolaiset näiden
omien hakemusten perusteella yhteistyössä YK:n pakolaiskomissaarin kanssa. (HS 25.10.1973)

Uutinen tuo esiin useita toimijoita. Suomen valtio on aktiivinen toimija ottaessaan pakolaisia. Puhe

YK:sta profiloi Suomen vastuunkantajaksi kansainvälisellä kentällä. Myös pakolaisten esitetään

vaikuttaneen asiaan hakemustensa kautta. Pakolaisten tulosta aiheutuvista toimenpiteistä ja

mahdollisista ongelmista aletaan kertoa seuraavana päivänä. Pakolaiset myös yhdistetään siirtolaisiin.

Työryhmä valmistelemaan pakolaisten saapumista [otsikko].  Suomeen saapuvien chileläisten
pakolaisten asioiden hoitamista varten on perustettu tilapäinen eri ministeriöiden välinen
työryhmä. [...] Pakolaisten tuloa on katsottava ulkoministeriön jaostopäällikön Antti Lassilan
mukaan asiallisesti siirtolaisuuskysymyksenä. (HS 26.10.1973)
Asian joustavan käsittelyn varmistamiseksi nimitettiin ministeriöiden ja etujärjestöjen edustajista
koostuva työryhmä selvittämään Chilestä tulevien pakolaisten ongelmat. (HS 9.11.1973)
Mitään organisaatiota ei vielä ole luotu pakolaiskysymyksen hoitamiseksi. (HS 21.11.1973)
Parhaillaan selvittelee työvoimaministeriön alainen toimikunta Chilen pakolaisten työhön
sijoittumis-, talous-, sosiaali- ja sivistyksellisiä ongelmia. (HS 11.1.1974)

Otsikossa puhutaan ”pakolaisista” – tämä kielii siitä, miten käsite pakolainen alkaa uudessa tilanteessa

merkitä juuri Chilestä tulevia pakolaisia. Vastaavasti 1990-luvun uudessa tilanteessa somali-sanasta tuli

synonyymi termille pakolainen (Aallas 1991, 50). Katkelmassa sanotaan pakolaisten tuovan mukanaan

”asioita” ja ”ongelmia”, jotka on hoidettava. Asian voi ymmärtää niin, että on olemassa ongelmia, jotka

ovat erityisesti ”pakolaisten ongelmia”. Pakolainen ei identifioidu ensisijaisesti pakenevana ihmisenä,

vaan häntä tarkastellaan Suomen näkökulmasta. ”Pakolaisten ongelmista” puhuminen representoi

pakolaisen ongelmien tuojana Suomelle, jonka on pulmat ratkaistava. Teun A. van Dijk (1988) puhuu

pakolaisen kolmesta roolista: hän on ongelma, hän voi aiheuttaa ongelman ja hänellä voi olla ongelma.

Juha Rekolan (1995, 34) mukaan vähemmistöistä kirjoitetaan monesti juuri ongelmien yhteydessä.

Ongelmat eivät usein ole yksilöllisiä, vaan ne esitetään yhteisönäkökulmasta, jolloin juuri vähemmistön

edustajista itsestään tulee ongelma.
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Pakolaisten tulo aiheuttaa ”pakolaisongelman ratkaisemista”, ”asioiden hoitamista”, ”asian käsittelyä”

ja ”pakolaiskysymyksen hoitamista”. Tällainen puhetapa representoi pakolaiset poikkeamana

tavanomaisuuteen (Kalliokoski 1995, 87). Puhe ”kysymyksestä” ja ”ongelmista” esittää pakolaisten

tulon aiheuttamat toimenpiteet ajallisesti rajattuina ja tilapäisinä – niiden ratkettua voidaan palata

normaaliin päiväjärjestykseen. Tätä representoi myös puhe ”tilapäisestä työryhmästä”. Pakolaisten

saapuminen vaikuttaa virkamiesmäisesti ratkaistavalta erilliseltä asialta, jonka Suomi pystyy

selvittämään hallinnollisilla toimilla. Pakolaisten ja Suomen suhde muodostuu edellä mainittujen

termien valossa etäiseksi. Lisäksi uutisessa Chilen pakolaiset nimetään ”chileläisiksi pakolaisiksi” ja

”siirtolaisiksi” – molemmat näistä nimityksistä muodostuvat myöhemmissä uutisissa keskeisiksi

pakolaisuuden määrittäjiksi.

Sen jälkeen kun pakolaisten vastaanotosta on kerrottu, aletaan arvioida heidän tuloajankohtaansa ja

määräänsä. Pakolaisten tulo viivästyy ja tietoon pakolaisten määrästä ennakoidaan muutoksia.

Chileläispakolaisten tulo viipyy [otsikko]. Suomen Punainen Risti odottaa chileläisiä pakolaisia,
joiden ensimmäisen erän piti alun perin tulla Suomeen jo ensi viikonloppuna. [...] Pakolaisia tulee
kahdenlaisia: Chileen muista maista tulleita pakolaisia, jotka uusi hallitus on karkottanut maasta
ja ei-toivottuja chileläisiä. Suomen hallitus on luvannut ottaa vastaan korkeintaan sata pakolaista,
mutta määrä saattaa nykyisten arvioiden mukaan jäädä paljon pienemmäksi. (HS 7.11.1973)

Oletus pakolaisten kansallisuudesta on luettavissa siitä, että SPR:n ilmoitetaan odottavan nimenomaan

chileläisiä pakolaisia. Tässä pakolaiset jaetaan ensi kerran kansallisuuksiin nojaten kahteen ryhmään:

chileläisiin ja muiden maiden kansalaisiin. Pakolaisia kutsutaan ”eräksi”, jolla implikoidaan

myöhemmin tulevia uusia ”pakolaiseriä”. Näin pakolaisia käsitteellistetään tavaroihin yhdistyvällä

metaforalla (Horsti 2005, 106).

Pakolaisten kuljetus hoidetaan YK:n pakolaiskomissaarion ja ulkoministeriön yhteistyönä. (HS
9.11.1973)
Apulaispääsihteeri Gunnar Rosénin mukaan pakolaiset kuljetetaan ensin SPR:n
keskustoimistoon, josta heidät siirretään myöhemmin maaseudulle majoitettavaksi mahdollisia
opastuskursseja varten. Lopullisista sijoituspaikoista ei vielä tässä vaiheessa voida Rosénin
mukaan antaa virallisia tietoja. (HS 19.11.1973)

Samantyyppistä kollektiivista ja dehumanisoivaa kieltä on puhe kuljetuksesta. Pakolaiset ovat

viranomaisten toiminnan kohteita, ja käytetyt verbit ”kuljettaa” ja ”siirtää” kertovat etäännytetystä
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suhteesta toimijoiden ja kohteiden välillä (ks. Blomqvist 1995, 135). ”Sijoituspaikoista” tulee

mielleyhtymä rakennusten, kuten virastojen, sijoittamiseen. Pakolaisista puhutaan usein myös

luonnonkatastrofeista johdettujen dehumanisoivien kielikuvien kautta (esim. Pietikäinen 2002b).

Chilen pakolaisuutisissa ei kuitenkaan käytetä pakolaisista metaforia kuten virta tai tulva. Vaikuttaa siis

siltä, että tätä useissa pakolaistutkimuksissa (esim. Horsti 2005) todettua puhetapaa ei käytetty vielä

Chilen pakolaisuutisissa.

Uutisille on tyypillistä pakolaisten määrän kertominen, vaikka siitä ei aina ole varmaa tietoa. Arvion

esittäminen myös tuloajankohdasta näyttäytyy olennaisena. Pakolaisista tietäminen kuvastuu siis

tärkeänä. Tarpeen tietää pakolaista voi tulkita siten, että tietämisen kautta Suomella on tilanne

hallinnassa.  Epävarman tiedon esittämisen voi nähdä tietynlaisena varmuuspuheena, joka viestittää

siitä, että Suomi on varautunut pakolaisten tuloon. Summittaisten lukujen kertominen näyttäytyy

parempana vaihtoehtona kuin se, ettei arvioita esitettäisi lainkaan (vrt. Kalliokoski 1995, 84).

Pakolaisten odottelu läpäisee koko aineiston.

Kaikki on valmista Suomeen saapuvia chileläisiä pakolaisia varten. Täsmällinen tulopäivä ei ole
vieläkään selvillä, mutta ensimmäisiä odotetaan aivan näinä päivinä, kerrotaan ulkoministeriöstä.
Nykyhetken tietojen mukaan Suomeen on tulossa kaikkiaan 74 pakolaista. (HS 16.11.1973)
Chilen pakolaisia saapunee tänä iltana [otsikko]. Ensimmäisten 35 Chilen pakolaisen odotetaan
saapuvan Suomeen maanantai-iltana. (HS 19.11.1973)
Suomeen odotetaan päivittäin pakolaisia Chilestä. (HS 21.11.1973)
Chilen pakolaisia on Suomessa tällä hetkellä jo 17. Uusien pakolaisten tulosta ei heidän
vastaanotostaan huolehtivalla Suomen Punaisella Ristillä ole vielä tietoa. (HS 23.11.1973)
Suomeen odotetaan ensi viikon puolivälissä pariakymmentä pakolaista lisää Chilestä. Tarkka
tulopäivä ei vielä ole selvillä. [… ] Ensi viikolla saapuvien pakolaisten joukko saattaa olla 20:tä
suurempi. Osa jatkanee kuitenkin täältä matkaansa muihin maihin. (HS 5.1.1974)

Kuten puhe ”pakolaiskysymyksestä” ja ”asioiden hoitamisesta”, myös numeerinen puhe kertoo

implisiittisesti vastakkaisesta, normaalista ”pakolaisettomasta” tilasta. Pelkästään lukujen esittäminen

ohjaa päättelemään, että kyse on Suomen kannalta merkityksellisistä määristä ja implisiittisesti

tekstissä mukana olevasta normaalitilan järkkymisestä. (Kalliokoski 1995, 87.) Pakolaisten tulo

kuvastuu asiana, johon Suomen on varauduttava.

Tekstissä mainittavien viranomaistoimijoiden ei kerrota odottavan pakolaisia. Aktiivilauseen sijasta

käytetään passiivimuotoa odottaa-verbistä. Kyse on Fairclough’n (1997, 41) mainitsemasta aktiivisen
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toimijan häivyttämisestä. Puhujan häivyttäminen on yksi tapa yrittää lisätä vakuuttavuutta ja saada asia

näyttämään enemmän todelta. Tilanne kuvastuu siten, että pakolaisten tulo ei ole kiinni

suomalaisviranomaisista. Pakolaisia tulee joka tapauksessa.

Tilanteen muuttuminen määrän ja pakolaisten kotimaan osalta kuvastuu seuraavassa. Tilanteen

muuttuminen esitetään pakolaisten valinnasta johtuvaksi.

Chilestä aluksi viisi pakolaista [otsikko]. Vain viisi halukasta Chilestä lähtevää pakolaista saapuu
lähiaikoina Suomeen. Alun perin piti tämän viikon kuluessa tulla 45, mutta 40 pakolaista näki
paremmaksi muuttaa Sveitsiin ja Hollantiin. Suomeen tulevat pakolaiset eivät ole Chilen
kansalaisia vaan mm. haitilaisia ja argentiinalaisia. Lisäryhmiä Chilestä on kuitenkin
odotettavissa. (HS 9.11.1973)

Alussa uutisoitu 100 chileläispakolaisen joukko on nyt kutistunut ensin vain viiteen pakolaiseen, jotka

eivät ole chileläisiä, vaan muualta Latinalaisesta Amerikasta. Ennakko-odotuksiin näyttäisi kuuluneen

se, että pakolaiset ovat nimenomaan chileläisiä. Tätä implikoi se, että pakolaisten kansallisuus

ilmaistaan myös siten, että he eivät ole Chilen kansalaisia. Lopussa mainitaan kuitenkin, että lisää

pakolaisia on tulossa.

Uutisista voi lukea ulos pakolaisiin kohdistuneiden ennakko-odotusten muuttumisen. Suomeen tulevat

pakolaiset representoidaan kuitenkin suhteessa ennakkokäsityksiin. Chilen kansalaiset ovat niitä, joiksi

pakolaiset ensisijaisesti käsitetään, jolloin poikkeama chileläisyydestä esitetään nimenomaan negaation

kautta. Pakolaiset eivät ole ensisijaisesti haitilaisia ja argentiinalaisia vaan ei-chileläisiä. Kansallisuus

representoituu pakolaisten kohdalla tärkeänä tietona ja sen kautta tuotetaan heidän sisäänsä eroa

(Lehtonen & Löytty 2003, 12).

”Varsinaiset chileläiset” ja ”ei-chileläiset”

Lähes kuukauden odottelun jälkeen uutinen kertoo pakolaisten saapumisesta.

Räntä vastaanotti Chilen pakolaiset [otsikko]. Yhdeksän Chilestä päästettyä
latinalaisamerikkalaista poliittista pakolaista saapui maanantai-iltana Helsinkiin lähes
puolentoista vuorokauden matkan jälkeen. [...] Räntäviimainen Helsinki näytti tulokkaille
epäystävälliset kasvonsa, mutta joukon nuorin – kuusivuotias guatemalalainen Pavlo – tahtoi
nälästä ja väsymyksestä huolimatta lähteä lumeen leikkimään.  (HS 20.11.1973)
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Äidin, isän ja pikkuveljen kanssa saapui Suomeen guatemalalainen Giovanna, 10 vuotta. Nukke
oli kevyt ja vastaukset putoilivat reippaasti vaikka takana oli rasittava matka [kuvateksti]. (HS
20.11.1973)
Loputtomalta tuntuvaa pakoa maasta toiseen on ollut niiden latinalaisamerikkalaisten pakolaisten
elämä, jotka päätyivät maanantai-iltana Suomeen, maahan, jonka vapautta ja solidaarisuutta he
ylistivät. Suomi ottaa nyt ensimmäistä kertaa vastaan poliittisia pakolaisia. [… ] Innokkaimmat
alkoivat opiskella suomea jo maanantai-iltana. Kaikki puhuvat lähes pelkästään espanjaa.  (HS
20.11.1973)

Pakolaiset representoidaan ensi kerran poliittisiksi pakolaisiksi. Lisäksi heistä käytetään nyt myös

käsitettä latinalaisamerikkalainen pakolainen. Pakolaisten tulon olosuhteet esitetään kehnoina,

räntäviimaiseksi kuvattu Helsinki personifioituu kolkoksi kaupungiksi.  Räntä ja lumi representoivat

Suomen erilaisena ja kylmänä paikkana. Otsikossa sanan räntä voi ajatella paikkaavan sanaa Suomi:

Suomen sijasta räntä vastaanotti pakolaiset. Pavlo ja Giovanna kuvastuvat tavallisina, mutta samalla

urheina lapsina, jotka uupumuksesta huolimatta ovat reippaita ja ihastuvat lumesta. Pakolaisten

kerrotaan kehuvan Suomea ja heidän todetaan alkaneen jo opiskella suomea. Puhe ylistämisestä

rakentaa pakolaisten ja Suomen välille välimatkaa. ”Vapaan ja solidaarisen” Suomen voi ajatella

representoituvan Chilestä päästettyjen ihmisten pelastajana. Pakolaiset eivät uutisessa puhu Suomesta

suoraan, vaan heidän sanomisistaan raportoidaan epäsuorasti. Tämä on yleistä läpi aineiston –

pakolaisten puhetta lainataan suoraan harvoin. Chilen pakolaiset ovat suoraan äänessä kolmessa jutussa

aineiston yhteensä 36 uutisesta.

Seuraavissa katkelmissa pakolaisten määrän lisäksi tärkeänä tietona kuvastuvat heidän

saapumisaikansa ja –tapansa. Samoin pakolaisten sijoittuminen ja taloudellinen tuki Suomessa

kuvataan yksityiskohtaisesti.

Kaksi SAS:n vuorokonetta toi maanantai-iltana yli 40 pakolaista Suomeen. Ensimmäinen erä
saapui klo 19. Heidän joukossaan oli 13 aikuista ja yhdeksän lasta. Samalla lennolla olivat Itä-
Berliiniin matkalla olleet 18 pakolaista. He vaihtoivat konetta Helsingissä. Noin klo 23 saapui
lisää 25 pakolaista. (HS 11.12.1973)
Turun kaupunginhallitus päätti vuokrata Suomen punaiselle ristille tilapäisesti huonetiloja Turun
kristillisestä kansanopistosta. [… ] Vuokraus koskee opiston piharakennusta kokonaisuudessaan
sekä puurakennuksesta kaksi huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston. Vuokra on 3500 markkaa
kuukaudessa. Siihen sisältyy lämpö, vesi ja saunan käyttöoikeus. (HS 11.1.1974)
Turusta noin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Käyrän vastaanottokodissa asuu tällä hetkellä 65
pakolaista ja Turkuun on majoitettu 30 pakolaista. Käyrän ensihuoltokeskuksesta on siirtynyt
tähän mennessä pois 13 pakolaista. [… ] Tullessaan maahan saa jokainen aikuispakolainen
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maahantulorahana 100 markkaa ja lapsi 30 mk. Päivärahaa maksetaan aikuisille 10 mk ja lapsille
3 mk. Ensihuollon päättyessä maksetaan poistumisrahana aikuisille 330 mk.  (HS 25.1.1974)

Pikkutarkat tiedot pakolaisten olosuhteista ja etuuksista Suomessa luovat etäisen ja kontrolloivan

katseen pakolaiseen. Materiaalisten olosuhteiden pikkutarkka kuvailu kertoo myös teknisestä

suhtautumista pakolaisiin. (vrt. Horsti 2005, 111.) Tarkkojen rahasummien maininta identifioi

pakolaiset pikemminkin avun tarvitsijoina ja toimenpiteiden kohteina, kuin aktiivisina toimijoina

(Huttunen 2004, 143).

Chileläiset muodostuvat seuraavassa jälleen ensisijaisiksi pakolaisiksi, kun muut määritellään ei-

chileläisiksi. Chileläiset asettuvat normiksi, pakolaisiksi, joita Suomi ensisijaisesti odottaa.

Tämänkaltainen puhe on esimerkki toiseudesta, jota ei rakenneta suhteessa kaikkiin pakolaisiin.

Pakolaisuus rakentuu sisäisesti moninaiseksi. (Löytty 2005b, 12.)

Maanantaina Helsinkiin lensi yhdeksän ihmistä kolmesta Latinalaisen Amerikan maasta. Jo viime
torstaina saapui chileläinen perhe, joka myös kuuluu siihen sadan pakolaisen kiintiöön, jonka
Suomi on luvannut hoitaa. [...] Suomeen maanantaina saapuneessa ryhmässä on kolme
chileläistä, kaksi bolivialaista ja nelihenkinen guatemalalainen perhe. Ei-chileläiset ovat ihmisiä,
jotka pakenivat omassa maassaan kokemaansa vainoa Chileen joutuakseen sitten uudestaan
vainon kohteiksi.  (HS 20.11.1973)
Seitsemän poliittista pakolaista tuli tiistai-iltana Chilestä Suomeen. Kukaan heistä ei kuitenkaan
ollut chileläinen.  (HS 21.11.1973)
Auran pakolaiskeskuksessa on tähän mennessä 29 henkilöä, joista viisi on chileläistä. Loput ovat
paenneet Chileen toisista Latinalaisen Amerikan maista presidentti Allenden aikana. (HS
11.12.1973)

Chileläisten pakolaisuus on selvä, mutta muu kansalaisuus ei automaattisesti luo mielleyhtymää

pakolaisuuteen. Tekstissä todistetaan muiden pakolaisuudesta toteamalla heidän olleen vainon

kohteena. Siksi heidän pakolaisasemansa ja Suomeen tulonsa on oikeutettu. Ei-chileläisten

pakolaisuutta ei siis oteta yhtä lailla itsestään selvyytenä.  Puhe kertoo yleisemmin siitä, miten

ulkomaalaisten läsnäolo näyttää aina vaativan selityksen (Ruuska 1999, 206). Kansallisuuspuheen

keskeisyydestä kertoo myös nimitys ”varsinainen chileläinen”.

Ulkoministeriö on tähän mennessä hyväksynyt 74 chileläispakolaisen käsittävän listan. Näistä on
varsinaisia chileläisiä kaksi kolmasosaa. Ensimmäisissä saapumiserissä on chileläisiä vähän siksi,
että he tarvitsevat maastapoistumisluvan.  (HS 21.11.1973)
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Tässä ”chileläispakolainen” viittaa kaikkiin pakolaisiin kansallisuudesta riippumatta kun taas

”varsinaisilla chileläisillä” tarkoitetaan Chilen kansalaisia. Viimeisessä virkkeessä chileläisillä

tarkoitetaan Chilen kansalaisia. Chilen kansalaisten vähäiselle määrälle annetaan erikseen selitys, jonka

voi tulkita merkitsevän ennakko-oletusta pakolaisten chileläisyydestä. Käsitteellistä sekasotkua

täydentää chileläisyyden käyttäminen myös yleisnimityksenä kaikille Chilen pakolaisille

kansalaisuudesta riippumatta, kuten seuraavissa katkelmissa.

Chileläiset asuvat koulukodissa [otsikko] (HS 21.11.1973)
Chileläisiä muuttaa Käyrästä Turkuun [otsikko]. Osa Chilen pakolaisista muuttaa Turkuun. (HS
11.1.1974)

Pakolaisten tulon jälkeisenä päivänä ilmenee ongelma. Uutinen kertoo pakolaisten

viihtymättömyydestä maaseudulla.

SPR:n apulaispääsihteeri: Pakolaisten viihtyminen maalla suurin ongelma [otsikko]. Punaisen
Ristin huolena on nyt pakolaisten viihtyminen. Jotkut tulleista ovat ”kulttuurin puolesta sanoneet,
että he olisivat mieluummin asettuneet kaupunkiin”. [...] Perezit eivät tienneet itse, kuinka kauan
he joutuvat olemaan väliaikaisessa pakolaiskodissaan Aurassa. He ovat aikaisemmin asuneet
suurkaupungeissa ja olisivat nytkin mieluummin menneet johonkin kaupunkiin. Rouva Marta
Arrecis sanoi, että ”kulttuurin puolesta olisi mukavampi asua kaupungissa”. Hänen mielestään
kaupungissa oppisi myös paremmin kieltä ja joutuisi enemmän tekemisiin ihmisten kanssa.
Perezit arvelivat kuitenkin yhdessä, että ehkä on kaikkein parasta rauhoittua tapahtuneiden
jälkeen vähän aikaa maalla. [...] Perezit olivat kiitollisia Suomen lähetystölle, joka on
ymmärtäväisesti hoitanut heitä alusta alkaen. He ovat yllättyneitä tällä ihmisten lämmöstä ja
ystävällisyydestä. (HS 21.11.1973)

Kenen ongelmasta otsikossa on kyse? Teksti implikoi viihtymättömyyden olevan ongelma ja huoli

SPR:lle, ei pakolaisille. Pakolaisten puheessa viihtymättömyys häipyy taustalle ja he representoituvat

melko tyytyväisiksi olotilaansa.

Kansallisuus representoituu tärkeäksi ominaisuudeksi pakolaisessa ja se myös jakaa heitä. Kansallisuus

niin ikään implikoi pakolaisuutta: ei-chileläiset pakolaiset eivät merkityksellisty automaattisesti

pakolaisiksi. Suomeen tulevien pakolaisten määrästä, saapumisajasta ja -tavasta sekä oloista täällä

raportoidaan yksityiskohtaisesti. Pakolaisten myös kerrotaan ylistävän Suomea ja olevan maalle

kiitollisia. Suomen kuvaaminen onkin pakolaiskuvan rakentumisessa keskeistä. Käsittelen seuraavaksi

sitä, miten pakolaisten vastaanottajamaa, Suomi, representoituu uutisissa.
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5.2 Suomi suhteessa pakolaiseen

Pakolaisuutisille on todettu tyypilliseksi se, että niissä puhuvat viranomaiset, eivätkä pakolaiset itse.

Viranomaisnäkökulma on voimakkaana myös Chilen pakolaisuutisissa. Yli puolessa uutisista aiheena

on viranomaistoiminta (ks. kohta 4.2). Tarkastelen seuraavaksi sitä, millaisena viranomaistoimijana

Suomi kuvastuu uutisissa.

Solidaarinen mutta kokematon

Kaiken kaikkiaan Suomen representoituminen uutisissa on monitahoista. Pakolaisia vastaanottavan

maan nimissä esiintyy useita toimijoita eikä Suomi representoidu yhtenäisenä ja yksiäänisenä.

Pakolaisten saapumisen viivästyessä Suomi representoituu valmiina heidän tuloonsa. Puhe siitä, miten

”kaikki on valmista” on jopa juhlallista ja tekstin sävy odottava. Pakolaiset ovat asia, johon Suomen on

pitänyt varautua.

Työryhmä valmistelemaan pakolaisten saapumista [otsikko] (HS 26.10.1973)
Suomen Punainen Risti odottaa chileläisiä pakolaisia, joiden ensimmäisen erän piti alun perin
tulla Suomeen jo ensi viikonloppuna. Pakolaisten tulo on nyt viivästynyt, mutta SPR on varannut
majoitustilat, tulkit ja eri osatehtävistä vastaavat henkilöt valmiiksi pakolaisten huoltoa varten.
(HS 7.11.1973)
Kaikki on valmista Suomeen saapuvia chileläisiä pakolaisia varten. Täsmällinen tulopäivä ei ole
vieläkään selvillä, mutta ensimmäisiä odotetaan aivan näinä päivinä, kerrotaan ulkoministeriöstä.
(HS 16.11.1973)

Useissa uutisissa puhutaan pakolaisten ”sijoittamisesta”, ”sopeuttamisesta” ja ”perehdyttämisestä”

suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen punainen risti ja eri ministeriöt ovat luvanneet auttaa kaikkia Chilestä tulevia pakolaisia.
Pienen vaate- ja ruoka-avun ja kurssittamisen jälkeen heidät yritetään sijoittaa normaaliin
suomalaiseen elämään.  (HS 20.11.1973)
Tiistaina lähdetään Turun lähellä sijaitsevalle maatilalle, jonka sijaintipaikka on tarkoin varjeltu
salaisuus, jotta pakolaiset ja heidän kaksi tulkkiaan saavat asettua sinne rauhassa. (HS
20.11.1973)
Tiistai-iltana saapui Helsinkiin lisää seitsemän pakolaista. Myös heidät sijoitetaan ”sopeutumaan”
Käyrän koulukotiin Auraan. (HS 21.11.1973)
Kaikki Chilestä tulevat pakolaiset viedään ensin Auraan Turun lähelle, missä heitä sopeutetaan
Suomen oloihin. (HS 21.11.1973)
Suomen oloihin pakolaiset perehdytetään ulkoministeriön kehitysyhteistyötoimiston kursseilla.
(HS 23.11.1973)
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Katkelmissa olevat verbit implikoivat yksisuuntaista vuorovaikutussuhdetta. Pakolaisten tulo on

poikkeama, ja puheella ”sijoittamisesta” ja ”sopeutumisesta” Suomeen viestitään staattisuuden

palauttamisesta. Puhe asettumisesta maatilalle kuvastaa pakolaisille varattua erillistä tilaa, jossa heidät

perehdytetään Suomeen. Sopeutuminen myös nähdään toteutuvana tosiasiana. Samoin ”normaali

suomalainen elämä” esitetään faktana.

Pakolaisten tuloon varautuneen Suomen ohella uutisissa representoituu myös kokematon Suomi, jolta

puuttuvat viralliset rakenteet pakolaisten vastaanottoon. Pakolaiset ovat muutoksen tuojia ja Suomi

representoituu hieman hankalassa tilanteessa muutoksen kokijana (Pietikäinen 2002, 253). Pakolaiset

koettelevat Suomen voimavaroja.

Pakolaiskysymyksen hoitoa on tiettävästi hankaloittanut se, että Suomessa ei ole
siirtolaislainsäädäntöä, joka olisi suoraan alistanut pakolaiskysymyksen yhdelle viranomaiselle.
(HS 9.11.1973)
Tämä [pakolaisten tulo] aiheuttaa virkamiehille paljon työtä, koska Suomi ei hänen
[ulkoministeriön jaostopäällikkö Antti Lassila] mukaansa ole koskaan ennen ollut siirtolaisia
vastaanottava maa. (HS 26.10.1973)

Suomen kokemattomuuden esitetään haittaavan ”pakolaiskysymyksen hoitoa”. Pakolaiskysymyksen

kuuluminen yhden viranomaisen alaisuuteen esitetään toivottavana asiaintilana. Puhe kysymyksestä

viittaa ratkaisun hakemiseen, jonka jälkeen asia on käsitelty. Suomesta piirtyy kuva kokemattomana

maana suhteessa ”siirtolaisia” vastaanottaneisiin maihin. Suomea tarkastellaan useassa uutisessa

erityisesti suhteessa Ruotsiin. Uutisessa Suomen vastaanottamasta 100 pakolaisesta todetaan Ruotsin

tehneen jo aiemmin päätöksen vastaanottaa 200 pakolaista (HS 25.10.1973). Suomi vertautuu Ruotsiin

myös kerrottaessa Suomen kokemattomuudesta.

Ruotsiin on jo tullut Chilestä pakolaisia. Siellä heidän huollostaan vastaavat
pakolaisviranomaiset, jollaisia Suomessa ei ole. (HS 7.11.1973)

Suomesta sanotaan puuttuvan pakolaisviranomaiset. Toisessa uutisessa todetaan, ettei Suomessa ole

siirtolaislainsäädäntöä. Chilen pakolaiset käsitteellistetään sekä pakolaisiksi että siirtolaisiksi. Käsitteet

määrittävät Chilen pakolaisten tulon täysin eri tavalla. Puhe pakolaisuudesta katsoo asiaa vainottujen

ihmisten saapumisena turvaan. Siirtolaisuuden kautta asia yhdistyy työhön Suomeen tulon syynä.

Avaan siirtolaispuhetta myöhemmin tässä luvussa ja pohdintaosiossa. Vastausta käsitteen käyttöön on

haettava tekstitason ulkopuolelta.
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Pakolaisten puheessa Suomi representoituu solidaarisena, vieraanvaraisena ja vapaana ilmaista

vasemmistolaisia mielipiteitä (HS 20.11.1973). Chileä kuvaillaan sanoilla demokratian

tukahduttaminen, ihmisoikeuksien polkeminen ja sotilasdiktatuuri (HS 24.10.1973). Bolivialainen

pakolainen kuvailee kotimaataan näin.

”En voi palata Boliviaan. Minulla ei ole mitään takeita turvallisuudestani jos menen sinne.” (HS
20.11.1973)

Pakolaisuuden syyksi kuvastuu selkeästi vaino, oikeudettomuus ja vaarat kotimaassa. Pakolaisuus on

nimenomaan vainottujen ihmisten turvaan pääsemistä. Siirtolaisuuspuhe, ja siihen liittyvä työ, tulevat

merkityksellistämään Chilen pakolaisia enemmän myöhemmin, kun uutiset alkavat kertoa pakolaisten

elämästä heidän saavuttuaan Suomeen. Myös Suomen representoitumnen saa uusia aineksia kahden

konfliktin noustessa esiin.

Pakolaiset viranomaiskiistelyn kohteena

Konflikteista molemmat koskevat vastaanottajamaan, Suomen, toimintaa. Kiistelyn aiheina ovat

pakolaisten valintamenettely Chilessä sekä heidän olosuhteensa Suomessa. Uutisessa suomalaisten

harjoittamista valintamenetelmistä pakolaisleireillä Suomi merkityksellistyy vastuuttomaksi.

Suomen tapa valita pakolaiset Chilestä herättää ärtymystä [otsikko]. Chilen poliittisten
pakolaisten auttamiseksi toimivissa Yhdistyneiden kansakuntien ja pohjoismaisissa piireissä on
herättänyt kiusaantuneisuutta ja ärtymystä tapa, jolla Suomi hyväksyy turvapaikkaoikeutta
hakevat pakolaisensa. [… ] Pakolaiset valittivat siitä, että Suomi noudattaa kylmästi
hartiapankkilinjaa, kun taas muilla mailla on pyrkimyksenä avustaa hädänalaisimpia tapauksia
suhtautumalla valintoihin poliittisesti ennakkoluulottomasti. [...] Suomalaisten valitsijain
käyttäytyminen ja kuulustelumenetelmät pakolaisleirillä ovat herättäneet ihmetystä myös
Suomessa ja varsinkin ulkoasiainministeriössä, jonka poliittisen osaston lähettämiin
viitekehyksiin kaiken katsotaan perustuvan. Suomalaistaholta kerrottiin, että asioiden hoito
Helsingissä oli aluksi ”sekasortoinen ja vastuuta välttelevä, mutta nyt kaikki alkaa järjestyä”.
Taustalla väikkyy myös sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen nahistelu. [...] Lähteiden
mukaan suomalaiset valitsijat valistivat pakolaisia sanomalla, että Suomi tarvitsee kovan työn
tekijöitä, sillä maassa on kyllin älymystön edustajia, arkkitehtejä, lakimiehiä, insinöörejä, joiden
aloilla ilmenee työttömyyttä. Suomalaiset selittivät, että Suomi on kapitalistinen maa, missä
tehdään kovasti töitä, ja missä ihmiset ovat kovia ja työtä joutuu tekemään jopa 30 asteen
pakkasessa. Pakolaisille kerrottiin, että Suomessa on voimakkaita rotuennakkoluuloja.
Suomalaiset eivät pidä neekereistä, ilmoitettiin kahdelle mustaihoiselle Dominikaanisesta
tasavallasta kotoisin olevalle pakolaiselle. Muutamille pakolaisille ihmeteltiin, miksi he eivät
palaa takaisin omaan kotimaahansa. Salvador Allenden hallituskaudellahan myönnettiin
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poliittinen turvapaikka tuhansille muiden Latinalaisen Amerikan maan vainoamalle
toisinajattelevalle. (HS 2.12.1973)

Uutisessa pakolaisten vastaanottamisesta kerrotaan Suomen päättäneen ottaa pakolaiset ”näiden omien

hakemusten perusteella yhteistyössä YK:n pakolaiskomissaarin kanssa” (HS 25.10.1973). Suomi

representoituu kansainvälisen vastuunsa kantavana maana, joka ottaa ne pakolaiset, jotka haluavat

tänne tulla.

Jutussa Suomen valintamenetelmistä rakentuu toisenlainen, omaa etuaan ajava, Suomi. Uutisessa

kerrotaan Ruotsin Chilen suurlähettilään pelastaneen monen Chilessä olevan poliittisen pakolaisen

hengen ja tanskalaisen diplomaatin esitelmöineen pakolaisille Suomesta antaen maasta miellyttävän

vaikutelman. Siinä missä aiemmin on puhuttu ”yhteispohjoismaisesta solidaarisuustoiminnasta” (HS

24.10.1973), Suomi representoituu nyt muihin Pohjoismaihin nähden vastuuttomana toimijana. Suomi

esitetään hylkiönä myös kansainvälisesti YK:n piirissä. Ulkoministeriön kerrotaan myöntävän

alkuvaiheen sekasortoisuuden, mutta ihmettelevän yhtä lailla viranomaisten väitettyjä menetelmiä.

Ulkoministeriö myöntää ongelmien olemassaolon: esiin nostetaan alkuvaiheen ”sekasorto” ja taustalla

oleva sisäpoliittinen taistelu.

Kaiken kaikkiaan Suomi representoituu uutisessa työvoimaa rekrytoivana maana, joka sanelee,

minkälaisia työntekijöitä se haluaa. Puheella kapitalismista, työteliäisyydestä, ihmisten kovasta

luonteesta ja kylmästä ilmastosta Suomen ja pakolaisten välille rakentuu erilaisuutta ja välimatkaa.

Helsingin Sanomissa julkaistaan myös Chilessä olevien ulkomaalaisten pakolaisten julkilausuma:

Vaikutelmaksemme jäi, että he [Suomen edustajat] tulivat varta vasten luodakseen Suomesta
kuvan, joka masentaisi ihmiset ja joka lisäksi poliittisin perustein pudottaisi pois sellaiset
henkilöt, jotka he katsoivat ei-toivotuiksi. [… ] Yksityishaastatteluissa keskityttiin painottamaan
meille Suomen kielteisiä puolia jopa äärimmäisyyksiin saakka. Esimerkkejä: ”on yhtä kylmää
kuin Siperiassa”, ”emme tarvitse ammattitaitoisia emmekä intellektuaaleja”, ”teillä ei tule
olemaan mahdollisuuksia opiskella”, ”tarvitsemme ihmisiä vain raskaaseen työhön, kuten
metsureita tai tehdastyöläisiä”. Lisäksi toistettiin usein kysymys, miksi olimme lähteneet omista
maistamme. Antamamme vastauksen vuoksi, että olimme lähteneet poliittisen vainon takia,
tähdennettiin, että ”Suomi on kapitalistinen maa, haluatteko kuitenkin sinne?” [… ] Olemme
vakuuttuneita siitä, että Suomen kansan ja hallituksen solidaarisuuden henki on se, jonka ilmaisee
YK:ssa allekirjoitettu sopimus. Sen tarkoituksena on taata ihmisen perusoikeudet eikä
”kaupallista solidaarisuutta”, joka käyttää hyväkseen diktatuurin takaa-ajamia henkilöitä,
valitsemalla heidän joukostaan nuoret, voimakkaat, teknikot ym. Toivomme, että Suomen kansa
ja hallitus havahtuisivat näkemään, millaisiksi pakolaisten valintaperusteet ovat muuttumassa.
(HS 2.12.1973)
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Virkailijoiden sanotaan edustavan ”kaupallista solidaarisuutta”. Heidän toiminnastaan kerrottaessa

Suomesta piirtyy kuva kovana ja karuna maana, johon pääsevät ihmiset valitaan poliittisen ja

ammattitaustan perusteella. Kaiken kaikkiaan valintakeskustelussa representoituu erimielinen ja

ristiriitainen Suomi. Suomen edustajat Chilessä esitetään kylminä ja kovina ja Suomen hallitus sekä

kansa solidaarisina. Suomi määrittyy ulossulkevan ei-puheen kautta. Suomesta piirtyy kuva

yhteiskuntana, johon ei ole asiaa, jos ei ole kuten ”me”. Suomi kuvastuu maana, joka ”tarvitsee” vain

tietynlaisia ihmisiä.

Seuraavien päivien uutisissa ulkoministeriö ei enää representoidu passiivisena vaan kiistää väitetyn

valintamenettelyn ja kritiikin.

Ulkoministeriö: Chilen pakolaiset eivät ole valittaneet vääristä valinnoista [otsikko]. Suomen
ulkoministeriö ei ole saanut julkilausumaa, jossa Chilessä sijaitsevan pakolaisleirin ulkomaalaiset
pakolaiset väittävät Suomen edustajien toimineen epähumaanisti valitessaan pakolaisia Suomeen.
Suomen edustajien sanotaan toimineen kylmästi, torjuvasti ja ”kaupallisesti”. Ulkoministeriö
ilmoittaa, että sen ohjeena Suomen Chilen lähetystölle on ollut toimia yhteistyössä YK:n
pakolaiskomissaarin viraston kanssa ja sen ohjeita noudattaen. Suomeen tulevien pakolaisten
tietoon on myös annettu yleiset säännökset, jotka koskevat kaikki Suomessa oleskelevia
ulkomaalaisia. [… ] Lisäksi suurlähetystö on saanut ohjeet antaa tietoja Suomen oloista. UM
korostaa, että Suomen suurlähetystö oli ensimmäisten joukossa antamassa turvaa pakolaisille.
[… ] Sisäasiainministeriön muistiossa, joka on annettu pakolaisten tietoon, sanotaan mm., että
pakolaisten tulee noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä sekä alistua toimiin, joihin on ryhdytty
yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Pakolainen voi vapaasti ajaa kannetta Suomen
tuomioistuimissa ja nauttia niissä samaa kohtelua kuin suomalaiset. (HS 3.12.1973)
Suomeen tulevien YK:n leireillä olevien pakolaisten valintaperusteista ulkoministeriöstä
kerrotaan, että pakolaiset ovat YK:n ilmoituksen mukaan esittäneet valituksia kaikkia heitä
haastatelleita maita kohtaan. Pakolaisten epävarmuus tulevaisuudestaan ja pitkäksi venyvä
oleskelu leireillä on ilmeisesti sanellut heidän esiintymisensä, jonka pääasiallinen ja sinänsä
hyväksyttävä tarkoitus on ollut yleismaailmallisen huomion kiinnittäminen heidän ongelmiinsa,
[ulkoministeriön] tiedotteessa sanotaan. (HS 5.12.1973)

Otsikossa todetaan viranomaistahon auktoriteetilla, että pakolaiset eivät ole valittaneet

valintamenettelystä. Koko valituskeskustelua ei otsikon mukaan ole tapahtunut. Tekstin voi tulkita

siten, että koska ulkoministeriö ei ole saanut julkilausumaa, se ei ole paikkaansa pitävä. Vastauksena

Suomeen kohdistettuun kritiikkiin tekstissä todetaan, että ulkoministeriö on antanut ohjeet Suomen

edustajien toiminnalle. Ohjeiden sanotaan perustuvan YK:n ohjeistukseen. Pakolaisten kritiikki asettuu

kyseenalaiseksi, kun sitä vastaan puhuvat sekä ulkoministeriö että YK. Lisäksi todetaan, että

pakolaisille on vain kerrottu yleiset säännökset, jotka koskevat kaikkia ulkomaalaisia Suomessa.
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Pakolaiset laitetaan samalle viivalle muiden Suomen ulkomaalaisten kanssa, jolloin virheellisen

menettelyn mahdollisuus jää taka-alalle. Pakolaisia verrataan myös suomalaisiin.

Pakolaisten Suomea kohtaan esittämä kritiikki asettuu kyseenalaiseksi myös tekstissä implikoidulla

puheella pakolaisten epärehellisyydestä. Suomeen kohdistettu kritiikki ja se, onko valintoja koskevaa

ongelmaa tosiasiallisesti olemassa, jää taustalle. Näin siksi, että pakolaiset itse esitetään asiassa väärin

toimineina. Myös muita maita kohtaan esitetty arvostelu lieventää Suomeen kohdistuvaa kritiikkiä.

Pakolaisten ”vääräksi” representoituvaa toimintaa kuitenkin ymmärretään. Keskustelu

valintaprosessista jatkuu vielä ulkoministeriön tiedotteen pohjalta.

Pakolaisille on pyritty antamaan Suomesta tosiasioita ja oloja vastaava kuva. Heidän joukossaan
oli mm. arkkitehtejä ja vastavalmistuneita lääkäreitä, jotka olettivat voivansa siirtyä samaan
ammattiin Suomessa, kuten Etelä-Amerikan maissa on ollut heille mahdollista. Heille
ilmoitettiin, että ulkomaiset tutkinnot eivät automaattisesti päde Suomessa. Tutkintoja on
täydennettävä, mikä edellyttää maan kielen taitamista. Opiskelun rahoittamiseksi heidän olisi
varauduttava myös ruumiillisen työnteon mahdollisuuteen, joka on Suomessa varsin yleistä
opiskelijoiden keskuudessa. (HS 5.12.1973)

Tekstissä otetaan annettuna Suomea koskevien ”tosiasioiden” olemassaolo. Pakolaisille esitetään

vaatimuksia siitä, miten Suomessa on toimittava. Suomessa on varauduttava myös ruumiillisen työn

tekoon – tässä pakolaisten asema vertautuu suomalaisten opiskelijoiden asemaan. Toinen aineistossa

esiintyvä konflikti koskee pakolaisten elinoloja. Seuraavassa Chile-seura ja SPR keskustelevat

pakolaisten olosuhteista.

Chile-seura ja SPR eri mieltä pakolaisten olosuhteista [otsikko]. Suomen Punaisen Ristin ja
Suomi-Chile –Seuran käsitykset Suomeen saapuneitten chileläispakolaisten täällä osakseen
saaman kohtalon laadusta ja hoidon tasosta poikkeavat ratkaisevasti toisistaan. Käyrän
vastaanottokeskuksen johtaja Juhani Alanko katsoo, että Suomi-Chile–Seura tahallaan yllyttää
pakolaisia valittamaan. Näitä valituksia seura käyttää Suomen Punaisen Ristin mukaan
sisäpolitiikan teon välikappaleena Suomessa. Suomi-Chile–Seurasta puolestaan väitetään, että
pakolaisia kohdellaan leirillä kuin alemman luokan ihmisiä ilman normaaleja kansalaisoikeuksia.
(HS 15.1.1974)
SPR puolustaa Käyrän oloja. Chile-seura tuomitsee pakolaisten kohtelun [otsikko]. [… ] Punaisen
ristin mukaan pakolaisten asiat on järjestetty yhtä hyvin kuin kenen tahansa suomalaisen,
terveydenhoidon osalta jopa paremmin kuin tavallisten kansalaisten. [...] [Punaisen Ristin
apulaispääsihteeri Gunnar Rosén] pitää kuitenkin erittäin valitettavana sitä, että pakolaisista
tehdään kotimaisen politiikan välikappaleita. Rosén epäilee, ettei kaikkien tarkoituksena ole
niinkään pakolaisten etujen ajaminen kuin ”kotimaisen poliittisen myntin lyöminen”. Chile-
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seuran sihteeri Leena Haapaniemi puolestaan kiistää Punaisen ristin syytökset poliittisista
tarkoitusperistä. Hän kertoi pakolaisten kääntyvän huolissaan seuran puoleen, koska SPR ei ole
kyennyt heitä auttamaan. Hän ihmettelee syytöksiä poliittisesta toiminnasta ”kun seura parhaan
kykynsä mukaan auttaa pakolaisia”. (HS 15.1.1974)
Suomen Punainen Risti ja Chile-seura ovat eri mieltä pakolaisten haastattelemisesta. SPR on
antanut tiedotteen, jossa se moittii tiedotusvälineitä pakolaisten ahdistelemisesta ja pyytää
ottamaan huomioon heidän arkaluontoisen asemansa. (HS 20.12.1973)

Suomalaiset järjestöt puhuvat pakolaisten olosuhteista heidän puolestaan. Otsikossa ”Chile-seura ja

SPR… ” asia profiloituu suomalaisten järjestöjen erimielisyydestä, ei olosuhteista, käsin. Niin ikään

toisessa otsikossa ”SPR puolustaa… ” toimijoina ovat suomalaiset järjestöt, jotka ”puolustavat” ja

”tuomitsevat”.  Keskustelu olosuhteista jää toissijaiseksi kun se esitetään sisäpoliittisten kiistojen

leimaamaksi. Pakolaisten tilanne vertautuu suomalaisiin, joihin nähden tilanteen sanotaan olevan yhtä

hyvä. Suomea ulkoryhmänä ja pakolaisia sisäryhmänä ei aseteta vastakkaisiksi (vrt. Bauman 1997, 53-

55), vaan ne pikemminkin rinnastuvat. Pakolaisten valitukset asettuvat merkityksettömiksi, kun heitä

sanotaan kohdeltavan yhtä hyvin kuin suomalaisia. Uutisessa todetaan, ettei viranomaisilla ole

velvollisuutta järjestää pakolaisille ”mitään ekstrapalvelua sen yli mitä oman maan asukkailla on”.

Suomalaisten saama kohtelu asettuu standardiksi ja kun pakolaisia verrataan suomalaisiin, heidän

kohtelunsa ei voi olla huonona. Pakolaiset vertautuvat Suomeen myös seuraavassa uutisessa. Syyksi

esillä olleisiin ongelmiin esitetään pakolaisten kansallisuus ja kulttuuri.

Pakolaiset valittavat myös siitä, että aivan pienetkin lapset joutuvat syömään samaa ruokaa kuin
aikuiset. SPR puolestaan on vastannut näihin valituksiin, että suomalaisetkin lapset syövät
samanlaista ruokaa kuin aikuiset. [… ] Gunnar Rosén pitää syytöksiä perusteettomina. Hän katsoo
hankaluuksien ja valituksien johtuvan monesta eri syystä. Ensinnäkin pakolaisten joukko on
kirjava. Siinä on edustettuna seitsemän eri kansallisuutta. ”Kaikki eri kansallisuudet katselevat
asioita vähän eri tavalla.” Lisäksi pakolaisten sosiaalinen jakauma vaihtelee vaikutusvaltaisissa
asemissa olleista tavallisiin ihmisiin. Myös poliittisesti pakolaiset edustavat keskenään hyvin
erilaisia kantoja. Pakolaiset eivät ole Rosénin mukaan suinkaan ”pelkkää äärivasemmistoa”, vaan
poliittinen jako ulottuu vasemmalta laidalta pitkälle keskustan oikealle puolelle. Melkoinen ero
on myös chileläisten ja ei-chileläisten välillä. Ei-chileläiset ovat olleet pakolaisina jo useita
vuosia ja heidän taholtaan tulee valituksia melko vähän. Chileläiset joutuivat sen sijaan
pakolaisen asemaan yllättäen ja ovat tästä syystä kohdanneet vaikeuksia. Monella oli esimerkiksi
kotiapulaiset omassa maassaan. Rosén toteaa, ettei Käyrä ole mikään lomahotelli, mutta että olot
ovat suhteellisen hyvät kun sellainen paikka kyettiin yhtäkkiä järjestämään. Syynä
viihtymättömyyteen on hänen mukaansa ollut väliaikainen ahtaus. Käyrä on mitoitettu noin
50:lle, mutta sinne on ahdettu yli 80 ihmistä. Lisäksi joulun ja uudenvuoden kaamosaika on
vaikuttanut pakolaisten mielialaan. (HS 15.1.1974)
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SPR:n mukaan pakolaisten ryhmä on hyvin hajanainen ja siinä on seitsemää eri kansallisuutta.
Tämän vuoksi myös vaikeuksiin suhtaudutaan eri tavalla, SPR toteaa. (HS 25.1.1974)

Pietikäisen (2002, 244) mukaan median esiin nostamat ongelmat liittyvät harvemmin viranomaisten

toiminnan arviointiin tai tulijoiden kokemiin kulttuurisiin ongelmiin. Tässä on kuitenkin kyse juuri

näistä teemoista. Pakolaisten hankaluudet representoituvat heistä itsestään, heidän erilaisuudestaan,

kansallisuudestaan ja mielialastaan johtuviksi. Taustalla on ajatus siitä, että kansallisuus tekee ihmisistä

erilaisia ja eri tavalla käyttäytyviä. Pakolaiset kuvataan Suomeen nähden toiseuttavasti, yhteisiä

piirteitä tai ominaisuuksia ei tunnisteta. (Löytty 2005b, 9.) Toisaalta kansallisuuden ja kulttuurin

perusteella pakolaiset jaetaan myös keskenään erilaisiksi. Kulttuurisilla eroilla selitetään pakolaisten

käyttäytymistä, jolloin esitetyt ongelmat jäävät taustalle. Kulttuurieroista puhuminen on yksi keskeisiä

toiseuttamisen tapoja, ja sen kautta tuotetaan hierarkkisia valtasuhteita (Rastas ym. 2005, 28).

Keskustelu kuvaa myös sitä, miten se, että pakolaiset ovat Suomeen nähden ei-alkuperäisiä ja

ulkopuolisia, määrittää heitä. Pakolaista määrittää hänen erilaisuutensa, joka myös saa ongelmat

näyttämään heistä itsestään ja heidän erilaisuudestaan johtuviksi. (Simmel 2005, 76.) Samassa uutisessa

pakolaisten kerrotaan myös ristineen asuinpaikkansa ”Siperiaksi”. Suomen toiminta representoituu näin

hyvin eri tavoin pakolaisten ja SPR:n puheissa. SPR:n puolelta asuinolot esitetään riittävän hyviksi ja

annetaan ymmärtää, ettei asuinpaikan tarvitse olla ”mikään lomahotelli”. (HS 25.1.1974.)

Järjestöjen lisäksi myös poliitikot kiistelevät Chilen pakolaisista. Kommunistien kansanedustaja nimeää

Chilen juntan ”fasistiseksi” ja tuomitsee suomalaisten viranomaisten suhtautumisen pakolaisiin. Hän

nimeää koulukodin ”humanitääriseksi keskitysleiriksi”. Perustuslaillisten kansanedustaja taas toteaa,

että ”moraalisesti rappeutunutta” Chilen johtoa ihannoitiin väärin perustein ulkomailla. Hän myös

tuomitsee kehitysluoton antamisen Chilelle erehdykseksi ja tuomitsee näin Suomen ulkopoliittisen

johdon. (HS 10.1.1974.)

Suomi representoituu näiden kahden konfliktin yhteydessä eri tavoin. Neuvottelussa Suomesta on

mukana useita toimijoita. Vastakkain asettuvat Chile-seura ja SPR, pakolaiset ja ulkoministeriö,

hallitus ja oppositio sekä oikeisto ja vasemmisto, joiden representoimat Suomi-kuvat poikkeavat

toisistaan. Pakolaisten puheessa rakentuu sekä solidaarinen että vastuuton Suomi. Suomen maineesta

neuvotellaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansallisesti Suomi esitetään sekä positiivisessa

että negatiivisessa valossa suomalaisten järjestöjen toimesta. Kansainvälisesti Suomen maine tahrautuu.
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5.3 Työn merkitys

Työn analysoiminen on analyysissä omana näkökulmanaan, vaikka sitä ei näy teema-analyysissä (ks.

kohta 4.2). Työ ei ole aineistossa uutisten pääasiallisena aiheena, vaikka työllistämisestä puhutaan yli

puolessa uutisista. Työstä puhuminen nousee uutisissa keskeiseksi pakolaisuuden merkityksellistäjäksi.

Tarkastelen seuraavaksi pakolaisuuden rakentumista työn kautta.

Pakolaisten työllistämisen ensisijaisuus

Uutisissa puhutaan pakolaisten työllistämisestä jo ennen heidän saapumistaan. Työstä puhuminen alkaa

uutisesta, jossa pakolaisten vastaanotosta kerrotaan ensi kerran.

Hallitus päätti vastaanottaa pakolaiset näiden omien hakemusten perusteella yhteistyössä YK:n
pakolaiskomissaarin kanssa. Samalla hallitus velvoitti työvoima- ja ulkomaalaisasioita hoitavat
viranomaiset laatimaan yksityiskohtaiset suunnitelmat Chilen pakolaisten perheenhuoltajien
sijoittamiseksi heidän koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin Suomessa. Tässä
otetaan huomioon ne koulutusmahdollisuudet, jotka Suomessa kehitysyhteistyöorganisaation
kautta tarjoutuvat. (HS 25.10.1973)
Hallitus teki iltakoulussaan periaatepäätöksen sadan pakolaisen vastaanottamisesta ja heidän
kouluttamisestaan ja työhön sijoittamisestaan. (HS 3.11.1973)

Uutisessa yhdistetään pakolaisten ottaminen ja heidän työllistämisensä. Työllistäminen mainitaan heti

vastaanottopäätöksestä kertomisen jälkeen, jolloin se merkityksellistyy tärkeänä. Kehitysyhteistyön

mainitseminen viittaa aiempiin yhteyksiin Suomen ja Chilen välillä. Pakolaiset eivät identifioidu

kotimaastaan pakenevina ihmisinä, vaan uutinen keskittyy siihen, mitä pakolaiset voivat tehdä

Suomessa. Pakolaisia tarkastellaan ammatti-ihmisinä ja työntekijöinä.

Chilessä vierailleen parlamenttivaltuuskunnan raportista kertovassa uutisessa todetaan seuraavaa.

Valtioneuvoston toivotaan kiireesti eduskunnan myötävaikutuksella myöntävän tarpeelliset varat
pakolaisten matkakustannuksiin Chilestä Suomeen heidän kouluttamisekseen ja työhön
sijoittamisekseen. (HS 3.11.1973)

Työllistämisestä puhutaan rinnakkain vastaanottopäätöksen tekemisen kanssa. Puhe matkakustannusten

myöntämisestä pakolaisten työhön sijoittamista varten identifioi tulijat ensisijaisesti työvoimana.

Työllistyminen näyttää tärkeimmältä pakolaisiin kohdistettavalta toimenpiteeltä.
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SPR antaa pakolaisille vain asunnon ja perushuollon aluksi. Työvoimaviranomaisten ja
hallituksen yhteistoimin pakolaiset pyritään mahdollisimman pian sijoittamaan suomalaisille
työmarkkinoille. (HS 7.11.1973)
Pakolaisten vastaanottoa valmistelleeseen toimikuntaan kuuluu eri ministeriöiden ja Punaisen
ristin edustajia. Pakolaiset on tarkoitus sijoittaa eri puolille Suomea sitä mukaan kuin vapaita
sopivia työpaikkoja avautuu. (HS 16.11.1973)
Pakolaiset yritetään sijoittaa normaaliin suomalaiseen työelämään mahdollisimman pian. SPR
tulee Rosénin mukaan antamaan heille kaikinpuolisen huollon ensimmäisten viikkojen tai
kuukausien aikana, mikäli työnsaanti viivästyy. (HS 19.11.1973)
Suomen kirkko on valmis ottamaan vastaan kymmenen Chilen pakolaista ja huolehtimaan heistä
kunnes he ovat saaneet työpaikan. (HS 13.12.1973)

Töihin pääseminen representoituu itsestään selvänä ja kiireellisenä viranomaistehtävänä. Se on tavoite,

jonka jälkeen viranomaiset ovat hoitaneet osuutensa. Pakolaiset representoidaan voimakkaasti Suomen

näkökulmasta. Maininnat ”sijoittamisesta” kielivät pakolaisten hallintokeskeisestä tarkastelusta. SPR

kuvataan väliaikaistoimijaksi, jos työnsaannissa tulee ongelmia. Katkelmissa työnsaanti näyttäytyy

asiana, joka määrittelee pakolaisen asettumisen Suomeen. Tavoitteena on pakolaisten pääseminen

”normaaliin suomalaiseen työelämään” (HS 19.11.1973).

Työllistämispuhe on läpi aineiston määrätietoista. Pakolaisten saapuessa se lisääntyy ja säilyy

vastaansanomattomana ja perustelemattomana tavoitteena.

Ensimmäinen ryhmä tuli Chilestä. Pakolaiset maatilalle saamaan tietoa Suomesta [otsikko].
Maatilalla pakolaiset asuvat vain ensi hätään ja oppivat alkeet suomalaisesta yhteiskunnasta.
Mahdollisimman pian heille luvataan hankkia asumis-, työ- ja opiskelumahdollisuuksia; vielä ei
mitään näistä ole selvitetty. (HS 20.11.1973)
Suomeen odotetaan päivittäin pakolaisia Chilestä. Heidät sijoitetaan työelämään heti kun he ovat
saaneet tarpeelliset perustiedot maasta. (HS 21.11.1973)
Ammattikasvatushallitus vastaa Chilen pakolaisten sopeuttamisesta [otsikko]. Valtioneuvosto
määräsi keskiviikkona ammattikasvatushallituksen viranomaiseksi, jonka tehtävänä on vastata
Chilestä Suomeen saapuneiden pakolaisten sopeuttamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan.
Ammattikasvatushallitus on valmis järjestämään pakolaisille kursseja sen jälkeen kun heidän
ammatillinen ryhmittymisensä on selvinnyt.  (HS 6.12.1973)
Toimikunnan tulee huolehtia siitä, että pakolaisille järjestetään heidän sopeutumisensa kannalta
tarpeellista koulutusta ja että heidät sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan koulutuksensa ja
ammattitaitonsa edellyttämiin tehtäviin. (HS 16.12.1973)
SPR ei vastaa pakolaisten ammattikasvatuksesta, mutta jakaa heille yleistä tietoa Suomesta.
Opetukseen sisältyy mm. suomen kielen alkeisopetusta. (HS 25.1.1974)

Uutisen mukaan Suomesta annetaan ”tietoa” ja maasta kerrotaan ”alkeet” pakolaisille. Pakolaiset

esitetään passiivisina tiedon vastaanottajina. Heitä tarkastellaan ylhäältäpäin henkilöinä, joiden
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tekemisistä viranomaiset päättävät. Passiivisten verbimuotojen (”sijoitetaan”) käyttäminen representoi

pakolaiset kohteina. (Blomqvist 1995, 135.) Työllistämisestä ja sopeutumisesta puhutaan uutisissa

rinnakkain. Työpaikan saaminen representoituu tavoitteena, johon pääsemiseksi pakolaisia sopeutetaan

ja huolletaan. Perustietojen ja alkeiden opettelu näyttäytyy toissijaisena ja alisteisena

työllistämistavoitteeseen nähden. Myös puhe ”tyytymisestä” opiskelemaan kielii siitä, miten

työllistyminen kuvastuu Suomen näkökulmasta ensisijaisena asiana.

Yksi  chileläinen  perhe  saapui  Suomeen  jo  viime  torstaina.  Se  on  ehtinyt  saada  työ-  ja
asuntoasiansa kuntoon. (HS 20.11.1973)
Maanantaina aloitti ensimmäinen chileläinen työnteon. Toiset saavat tyytyä vielä opiskelemaan
suomen kieltä ja käymään ns. orientoitumiskurssia. (HS 11.12.1973)
Suomessa on noin 90 Chilestä saapunutta pakolaista. Heistä ensimmäiset alkavat jo päästä työhön
ja saada asuntoja alkuvuodesta. (HS 5.1.1974)

Katkelmissa kerrotaan tavoitteen toteutumisesta. Uutisesta Suomeen ensimmäisenä saapuneesta

chileläisperheestä voi lukea ajatuksen siitä, miten työpaikan löytäminen on ylin pakolaisiin kohdistuva

tavoite. Samoin uutisessa 90 Suomessa olevasta Chilen pakolaisesta työllistyminen on asia, jonka

pakolaisen odotetaan ensimmäisenä saavan kuntoon. Pakolaisten työllistyminen nimetään myös

”tulokseksi”. Puhe ”tuloksesta” tarkastelee pakolaisia hyödyn näkökulmasta: heihin kohdistetut

työllistämistoimet ovat tuottaneet ”tuloksen”.

Ensimmäisiä käytännön tuloksia Suomeen saapuneitten chileläispakolaisten työllistämisestä alkaa
hiljakseen näkyä. Ensimmäisestä n. 30 hengen pakolaisryhmästä viidelle on tiedossa tai luvassa
töitä ja loputkin saavat ilmeisesti eräästä turkulaistehtaasta työtä tehtäväksi Käyrästä jos haluavat
– useimmat ovat jo ilmoittaneet haluavansa. Lisäksi on vielä yksi aikaisemmin omin neuvoin
Suomeen saapunut pakolainen sijoittunut työhön Helsingissä. [...] Yksi sijoittunut jo Helsingissä
[väliotsikko]. Ensimmäisestä pakolaisryhmästä on kahdelle luvassa varmasti kolmannelle
todennäköisesti työtä tietokonealalla vuoden alusta. Erään ryhmän jäsenen sijoittumisesta
helsinkiläisen yrityksen palvelukseen on käyty neuvotteluja. [...] Suomen Punainen Risti, joka
huolehtii ensi vaiheen järjestelytoimista, on ryhtynyt harkitsemaan uusien tilojen hankkimista,
sillä Käyrä alkaa olla täynnä. Toisaalta odotettavissa olevat työhön sijoittumiset saattavat
helpottaa hieman tilannetta. (HS 12.12.1973)

Työllistymisistä kerrotaan yksityiskohtaisesti ja epävarmatkin tapaukset mainitaan. ”Sijoittumisella”

näytetään viittaavan nimenomaan työllistymiseen. Työhön sijoittuminen esitetään toivottavana myös

siksi, että se helpottaa Käyrän koulukodin ahtautta.
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”Metsämiehet” erottuvat

Koko Chilen pakolaisia koskevan aineiston keskeisin pakolaisia määrittävä asia on metsäalalla

työskentelevien pakolaisten esiin nostaminen pakolaisten joukosta. Metsäammattilaisuudesta puhutaan

jo ennen pakolaisten tuloa. Suomessa aloitetut toimet näyttävät tarkoittavan työllistämistä.  ”Olisi

sijoitettava” tuo työllistämiseen ehdottoman sävyn.

Jo alkuun saatettuja toimia pakolaisten vastaanottamiseksi valtuuskunta kiirehtii. Pakolaisia olisi
sijoitettava työhön mm. metsätalous- ja kupariteollisuuden aloille, mutta myös erilaisten
stipendien turvin. (HS 3.11.1973)

Ammatillisen ryhmittymisen arviointi pakolaisten keskuudessa on toistuvaa. Uutisoinnin taustalla

näyttää olevan tietty oletus siitä, minkälaisia pakolaisia Suomeen on tulossa. Tämä ennakkokäsitys

kehystää uutisointia. Seuraava uutinen pitää sisällään oletuksen Suomeen tulevista metsäalalla

työskentelevistä pakolaisista. Pakolaisen koulutus- ja työtaustaa pidetään kaiken kaikkiaan relevanttina

tietona. Pakolaiset eivät ole ”keitä tahansa”.

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, keitä Suomeen nyt on tulossa. Myös saapumisaika on
avoin. Suomen Punaisen Ristin saamien tietojen mukaan olisi Suomeen saapumassa mm.
lääkäreitä, asianajajia ja opiskelijoita. [… ] Alun perin Chilestä piti tulla lähinnä metsäalan
ammattimiehiä, jotka ovat olleet mukana kehitysyhteistyössä samoissa projekteissa suomalaisten
kanssa. (HS 9.11.1973)

Metsäalalla työskennelleet pakolaiset esitetään vähemmän työläinä pakolaisina vastaanottajamaalle.

Heidän ei sanota tarvitsevan perehdytystä. Metsäalalla työskennelleet chileläiset erotetaan muista

pakolaisista nimeämällä muut ”lopuiksi” ja ”muista Latinalaisen Amerikan maista” kotoisin oleviksi.

Työvoimaministeriön mukaan metsäalan työntekijöille olisi melko helppoa hankkia koulutusta
vastaava työpaikka. Toisaalta on vielä epävarmaa, miten myöhemmin tuleville muiden alojen
pakolaisille saadaan töitä, ministeriöstä kerrotaan. (HS 9.11.1973)
Suunnilleen puolet pakolaisista on metsäalalla Suomen ja Chilen välisen kehitysyhteistyön
puitteissa työskennelleitä chileläisiä, loput pakolaisista ovat muista latinalaisen Amerikan maista.
(HS 16.11.1973)
Suomeen maanantaina tulevassa ryhmässä on myös lapsiperheitä. [SPR:n apulaispääsihteeri
Gunnar] Rosénin mukaan tiedetään tulijoista lisäksi, että eräät ovat saaneet metsäalan
koulutuksen. Metsänhoitajat ja metsämiehet voidaan hänen mielestään sijoittaa työpaikoille
varsin pian. Muille järjestää ulkoministeriön kehitysyhteistyötoimisto perehdyttämiskursseja
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suomalaisiin oloihin. Tarpeen mukaan antavat ammattikoulutusta työvoimaviranomaiset sekä
ammattikasvatushallitus, sanoo Rosén.  (HS 19.11.1973)

Metsämiehet identifioituvat lähelle suomalaisia: he ovat olleet mukana samoissa projekteissa

suomalaisten kanssa. Metsäammattilaiset esitetään suomalaisille vanhoina tuttuna. Kun Suomelle tuttu

metsätyöläisyys nostetaan esiin, kaikki pakolaiset tullaan määrittäneeksi työtaustasta käsin. Myös muut

pakolaiset profiloituvat ammatillisin termein ”muiden alojen pakolaisiksi”. Heidät esitetään

perehdytystä tarvitsevina ja vaikeampina työllistää. Tällainen nimeäminen identifioi pakolaiset

voimakkaasti työn ja ammattitaustan kautta. Työn kautta chileläiset metsämiehet identifioituvat

pakolaisten joukosta erottuvaksi ryhmäksi. Merkitysten nähdään rakentuvan erontekojen kautta

(Jokinen ym. 1993, 39). Tässä pakolaiset merkityksellistyvät sisäisesti erilaisiksi työn kautta.

Pakolaisten voimakas identifiointi työllistymisen kautta saa aikaan sen, että he eivät identifioidu

sisäisesti yhtenäisenä ryhmänä (vrt. Hall 1999, 252).

Kuusi ammattilaista pääsi Suomeen [väliotsikko]. [… ] Kaikki kuusi kävivät torstaina
tutustumisvierailulla metsähallituksessa Helsingissä. Heidän uskottiin neuvotelleen myös
työpaikoista Suomessa. Heidän sijoittamisessaan ei pitäisi olla vaikeuksia, sillä metsäalan
ammattihenkilöistä on pulaa. (HS 14.12.1973)
Viisi pakolaisista saanee työpaikan metsähallinnosta. Metsähallitus on esittänyt maa- ja
metsätalousministeriölle viiden pakolaisen palkkaamista helmikuun alusta lukien. Tämän jälkeen
olisi pakolaisista kaikilla metsäkoulutusta saaneilla työpaikka. (HS 25.1.1974)

Huomattavaa on, miten suomalaisille ”tutuiksi” representoitujen metsäammattilaisten työllistymistarina

kerrotaan yksityiskohtaisesti. Heidän työllistymisensä on aiemmin todettu olevan muita helpompaa.

Nyt kerrotaan, että ”kaikilla metsäkoulutusta saaneilla on työpaikka”. Uutisessa kuvastuu

viranomaistehtävän onnistuminen. Ne pakolaiset, joille Suomi oli ennakoinut työpaikan löytyvän, ovat

työpaikan saaneet.

Simmel (2005, 79) sanoo muukalaisuuden merkitsevän etäisyyden ja läheisyyden samanaikaista

läsnäoloa. Työn kautta pakolaisten ja Suomen väliseen suhteeseen rakennetaan sekä läheisyyttä että

etäisyyttä. Työstä puhumisen yhteydessä toiseus ei tarkoita jyrkkää eroa suomalaisten ja pakolaisten

välillä eikä samuuden kieltämistä. Työn kautta osa pakolaisista representoituu Suomelle läheisiksi.
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Työpuhe asettaa pakolaiset koulutus- ja työtaustasta riippuen erilaiseen asemaan Suomeen

”sopeutumisessa”.
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6. VUODEN 2005 PAKOLAISIA JA TURVAPAIKANHAKIJOITA
KÄSITTELEVÄT UUTISET

Tässä luvussa erittelen pakolais- ja turvapaikanhakijauutisia vuodelta 2005. Vilkas erityisesti

turvapaikanhakijoita koskeva keskustelu näkyy Helsingin Sanomissa heitä koskevien artikkelien

runsautena. Tarkastelen pakolaisista ja turvapaikanhakijoista kertovia uutisia yhdessä. Näiden ryhmien

representoituminen uutisissa eroaa merkittävimmin siinä, että turvapaikanhakijoita koskevissa jutuissa

painottuu enemmän kontrollinäkökulma.

Analyysi etenee siten, että tarkastelen aineistoa tausta-analyysin perusteella keskeisiksi nousevista

näkökulmista käsin. Erittelen sitä, miten pakolaiset ja turvapaikanhakijat, Suomi sekä työhön ja

talouteen liittyvä puhe ilmenevät uutisissa. Analyysin jakautuminen tällä tavoin perustuu sen

temaattiseen analyysiin (ks. kohta 4.2). Kuten totesin jo edellisessä luvussa, analyysinäkökulmat

kietoutuvat yhteen ja niiden tarkastelu erillään palvelee myös analyysin selkeyttä ja työn rakennetta.

6.1 Pakolaisen ja turvapaikanhakijan representoituminen

Yli puolet vuoden 2005 pakolais- ja turvapaikanhakijauutisista kertoo maahantulosta tai määrästä.

Tarkastelen tässä myös sitä, miten pakolaiset representoidaan heidän elämästään Suomessa kertovissa

uutisissa. Lisäksi analysoin turvapaikanhakijoiden katoamista ja ihmiskauppaa käsitteleviä uutisia.

Kansallisella rajalla pakolaisuus konkretisoituu

Maahantulosta kertovien uutisten on todettu kuuluvan ”perusuutisointiin” pakolaisten kohdalla (esim.

Pietikäinen 2000, 108; 2002, 20). Järjestyksestä irrallaan oleville ihmisille kansallinen järjestys käy

ilmi juuri rajapinnoilla, heidän kohdatessaan kansallisen lainsäädännön ja toiset ihmisryhmät (Ruuska

2005, 224). Seyla Benhabibin (2004, 1) mukaan poliittisen yhteisön jäsenyys on merkityksellinen vain

ilmentyessään sisäänpääsyä ja kuulumista koskevissa rituaaleissa. Uutistekstissä turvapaikanhakijat

kuvastuvat eri valtioiden välillä liikkuviksi ihmisiksi, joiden maahan pääsyn ehdoista ja siellä
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pysymisestä päättävät valtiot. Pakolaiset näyttäytyvät eri maiden välillä siirreltävinä objekteina, kun

YK:n pakolaisjärjestön todetaan ”siirtäneen” pakolaisia Kirgisiasta Iso-Britanniaan.

Uzbekkipakolaisia tulossa Lontoosta Suomeen [otsikko]. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR siirsi
perjantaina 11 uzbekistanilaista pakolaista Kirgisiasta Lontooseen. Pakolaiset olivat jatkamassa
heti matkaansa Suomeen, Ruotsiin ja Hollantiin. Heidän odotettiin saapuvan määrämaihinsa
myöhään perjantaina. [… ] Uzbekistanilaisia pakeni kotimaastaan Kirgisiaan toukokuussa. (HS
17.9.2005)

Vaikka pakolaiset representoituvat pakenevina ihmisinä, näyttää kansainvälinen järjestö kuitenkin

taholta, joka päättää heidän lopullisesta paikastaan. Pakolaisuus ja turvapaikanhaku piirtyvät

kansainvälisesti määriteltävinä asioina ja YK:n pakolaisjärjestö tahona, joka voi antaa

pakolaisstatuksen. Toisaalta myös valtiot kontrolloivat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden

liikkumista ja juuri kansallisvaltion rajan ylittäminen on asia, jonka kautta pakolaisesta tulee uutinen.

Pakolaisille ja turvapaikanhakijoille onkin ominaista juuri liikkuminen ilman varmaa jäsenyyttä

kansallisessa yhteisössä, jossa he määrittyvät ei-kansalaisiksi (Brysk & Shafir 2004, 6). Kansallisesti

järjestäytyneessä maailmassa pakolainen kuvastuu ulkopuolisena (Malkki 1995, 9).

Maahantulosta kertovat uutiset ovat esimerkki sisä- ja ulkoryhmän kohtaamisesta. Suomesta rakentuu

implisiittisesti sisäryhmä, kun uutisissa puhutaan ulkoryhmäläisten saapumisesta tänne. (Bauman 1997,

53-55.) Julkinen puhe rakentaa tällä tavalla kansakunnan rajoja (Löytty 2004, 44). Maahantulosta

kertovat uutiset saavat kansallisen järjestyksen näyttämään ”luonnolliselta” lähtökohdalta asioiden

tarkastelulle.

Pakolaisuus ja turvapaikanhaku esitetään myös ”virallisten” määritelmien ja kriteerien mukaisesti.

Niiden mukaan ”turvapaikanhakijaksi kutsutaan ihmistä, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta

vieraasta maasta” ja ”pakolaiseksi kutsutaan ihmistä, jolle jokin valtio on antanut turvapaikan tai jonka

UNHCR toteaa olevan pakolainen” (HS 24.1.2005). Pakolaisuus kuvastuu asiana, joka ei ole

asianomaisen itsensä päätettävissä, vaan valta määritellä pakolaisiksi pääsevät on valtioilla ja

kansainvälisellä järjestöllä.

Maahantulosta kertovissa uutisissa mainitaan usein pakolaisten määrä. Pakolaisten maahantulon

uutisluonnetta kuvastaa myös ennakointi pakolaisten tuloajankohdasta. Seuraavassa uutisessa Suomi

representoituu kansainvälisen yhteisön jäsenenä, joka toimii yhteistyössä YK:n kanssa.
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Suomeen tulee 44 vietnamilaista pakolaista [otsikko]. Suomeen saapuu tällä viikolla 44
vietnamilaista pakolaista. YK:n pakolaisviraston UNHCR:n mukaan 21 vietnamilaisen
pakolaisen ryhmä sijoitetaan Ruukin kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle, 14 pakolaista sijoitetaan
Helsinkiin ja yhdeksän Kajaaniin Kainuuseen. Pakolaiset ovat Keski-Vietnamin
vuoristoheimolaisia. (HS 19.10.2005)
Lisää vietnamilaisia pakolaisia on tulossa. Heidän tuloaikatauluistaan sovitaan [… ] sitä mukaa
kun kunnat saavat pakolaisille tarkoitetut asunnot kuntoon. (HS 20.5.2005)

Mitkä ominaisuudet näyttävät määrittävän pakolaista hänen ylittäessään rajan? Tyypillisesti

maahantulouutisissa mainitaan määrän lisäksi pakolaisten lähtömaa ja kansallisuus sekä kerrotaan

käytännöistä Suomessa. Kaiken kaikkiaan ominaista on yksityiskohtaisuus (vrt. Horsti 2005, 111).

Turvapaikanhakijoiden tuloajankohta kerrotaan tarkasti. Seuraavassa uutisessa mainitaan, ettei

tulotavasta ole vielä tietoa – tämän voi tulkita kuvastavan matkustusreittiä koskevan tiedon tärkeyttä.

Kaksi Kosovon romaniperhettä haki Torniossa turvapaikkaa [otsikko]. Tornion poliisiasemalle
saapui lauantai-iltana kymmenen Kosovon romania, jotka hakivat turvapaikkaa Suomesta. Kello
22.30 saapuneeseen seurueeseen kuului kaksi perhettä. Toinen perheistä kertoi tulleensa Ruotsin
Kiirunasta ja toinen Söderhamnista. [… ] Toistaiseksi ei ole selvillä, miten turvapaikanhakijat
olivat tulleet Suomeen. Seurue siirrettiin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen Ouluun.
(HS 31.1.2006)

Aineistolle on tyypillistä pakolaismäärän vuosittainen seuranta ja siitä raportoiminen, kuinka paljon

pakolaisia on tullut, kuinka paljon olisi vielä tulossa ja miten määrä suhteutuu muihin vuosiin.

Turvapaikanhakijoiden määrän nouseminen tai laskeminen kuvastuu olennaisena tietona. Puhe

ennätysmäärästä luo mielikuvan suuresta hakijajoukosta.

Suomesta haki turvapaikkaa ennätysmäärä ihmisiä. Yli 3400 hakijaa sai kielteisen päätöksen
[otsikko]. [… ] Hakijoiden määrä kasvoi Ulkomaalaisviraston (Uvi) alustavien tietojen mukaan
edellisvuodesta 13 prosentilla eli 430:llä. [… ] Aiempi ennätysmäärä oli vuodelta 1992, jolloin
Suomesta haki turvapaikkaa 3634 ihmistä. Tällä vuosituhannella vähiten hakijoita oli vuonna
2001, jolloin hakemuksen teki 1651 ihmistä. (HS 24.1.2005)
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu pysähtyi. [otsikko] (HS 16.12.2005)

Otsikossa kerrotaan hakijoiden ennätysmäärästä ja kielteisen päätöksen saaneiden määrästä.

Mielenkiintoista on se, miten myönnettyjen turvapaikkojen tai oleskelulupien lukumäärän kehitys

näyttäytyy toissijaisena hakijoiden kokonaismäärän kehitykseen nähden. Otsikossa mainittuihin
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kielteisiin päätöksiin puututaan vasta uutisen lopussa. Pakolaismäärän kutsuminen ”saldoksi” on osa

pakolaisia koskevaa numeerista käsittelytapaa. Kvantifiointi luo illuusiota luotettavuudesta ja

”objektiivisuudesta” (Kalliokoski 1995, 84; Blomqvist 1995, 136). Määrällisen informaation

esittäminen myös kuvastaa Suomen tietäväisenä sen suhteen, keitä ja kuinka paljon maahan on tullut.

Seuraavassa uutisessa turvapaikkahakemusten määrän vähenemiseen viitataan kilpaurheilusta tutusti

viittaamalla ”tahdin hyytymiseen”.

Viime vuonna Suomeen lähes 4000 hakijaa [otsikko]. Suomesta haki viime vuonna turvapaikkaa
ennätykselliset 3861 ihmistä. [… ] Tänä vuonna hakemuksia oli jätetty kesäkuun loppuun
mennessä 1821. Alkuvuosi ennakoi koko vuoden saldoksi yli 4000 hakemusta, mutta tahti hyytyi
kesäkuussa. (HS 26.7.2005).

Lukujen ja prosenttien vyöryttämisen kautta turvapaikanhaku piirtyy kontrolloituna toimintana.

Keskusteluissa turvapaikanhakijoista näkyy yleisesti ajatus tällaisesta ”hallitusta maahanmuutosta”

(Suurpää 2005, 48). Viranomaisilla on valta kontrolloida turvapaikanhakijoita ja he näyttäytyvät

portinvartijoina sen suhteen, ketkä saavat luvan jäädä. Maahanmuuton kontrollointi ja

“hallitsemattoman maahantulon” ehkäiseminen nähdään valtioiden tehtävänä (esim. Sosiaali- ja

terveysministeriö 1992). Hallitun maahanmuuton kautta voidaan saada valtion haluamia muuttajia ja ei-

toivottujen maahantulo pystytään estämään.

Aineistossa keskeinen tapa käsitteellistää turvapaikanhakijoita on heidän jakamisensa eri ryhmiin.

Turvapaikanhakijoihin liitetään uutisissa toistuvasti käsite ”Dublin-tapaus”. Maahantulijoiden joukosta

erotetaan ”Dublin-tapaukset”.

Kolmannes hakijoista on niin sanottuja Dublin-tapauksia, eli he olivat hakeneet turvapaikkaa jo
jostain muusta EU-maasta tai Norjasta ennen Suomea. (HS 15.4.2005)
Hakijoista alle puolet Dublin-tapauksia [otsikko]. Ulkomaalaisvirasto on kesäkuun loppuun
mennessä käsitellyt yhteensä 1860 turvapaikkahakemusta. Toisessa EU-maassa kielteisen
päätöksen saaneita, niin sanottuja Dublin-tapauksia heistä oli 822. (HS 23.8.2005)

Käsitteestä ”Dublin-tapaus” näyttää tulleen rutiininomainen uutiskieleen kuuluva turvapaikanhakijoita

merkityksellistävä käsite. Turvapaikanhakijasta puhuminen ”Dublin-tapauksena” kehystää hänet

byrokratian ja lainsäädännön näkökulmasta, ei niinkään turvapaikan tarpeessa olevana yksilönä.

Uutisissa Suomen turvapaikkapolitiikka kontekstoituu voimakkaasti osana EU:n

turvapaikkapolitiikkaa. Runsas Dublinin sopimuksesta johdettu termistö on esimerkki tästä.
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Pakolaisten ylittäessä kansallisen rajan, tieto siitä, keitä tulee, kuinka paljon, mistä ja miksi, näyttää

tärkeältä. Pakolainen representoituu osana jotakin: kansallisuutensa edustajana ja numerona muiden

joukossa. Hän on lukumäärää kasvattava hakija, jota tarkastellaan tilastollisesti. Pakolainen on osa

jostakin kokonaisuudesta, jonka lukumäärä, tuloaika ja –reitti raportoidaan yksityiskohtaisesti.

Numeerisen tiedon joukosta esiin nousevat ”Dublin-tapaukset”. Valtioiden järjestelmässä liikkuva

pakolainen määrittyy kollektiivisesti ja jää etäälle. Aineistosta nousee kuitenkin myös personoivampia

tapoja puhua pakolaisista.

Vaikeuksien kautta suomalaisuuden porteille

Maahantulosta ja määristä kertovissa uutisissa pakolaiset näyttäytyivät toiminnan kohteina. Pakolaisten

elämästä Suomessa kertovissa jutuissa he ovat kuitenkin esillä yksilöinä ja toimijoina. Pakolaisten

Suomessa olosta rakentuu selviytymis- ja menestystarinoita, kuten seuraava uutinen

vietnamilaissyntyisestä miehestä.

Järvenpääläisen Nguyen Van Phucin, 44, elämä näyttää kaikin puolin mallikkaalta: kaunis
puoliso, viisi pontevaa poikaa ja suloinen tytär. Omakotitalo on iso, ja uusi on valmistumassa
nykyisen viereen. Mies kuitenkin valittelee pitkään jatkunutta työttömyyttään ja rahan
niukkuutta. Säästäväisenä, ahkerana ja kekseliäänä hän on silti pystynyt jatkamaan uuden talon
tekoa. (HS 20.5.2005)

Uutisessa tuodaan esiin miehen elämän mallikkuus. Hyvän elämäntilanteen kuvaaminen paljastaa sen,

että 20 vuotta sitten Suomeen saapunut Nguyen Van Phuc representoidaan jutussa edelleen

pakolaisena. Perheen, talon ja työn voi tulkita asioina, jotka eivät ole pakolaiselle itsestään selvyyksiä.

Löytyn (2005, 162) mukaan maahanmuuttajien elämää kuvattaessa kiinnitetään helposti huomiota

siihen, mikä eroaa suomalaisuudesta ja esille nousevat ennemmin erot kuin yhdistävät asiat. Tässä

elämän mallikkuuden korostaminen viittaa kuitenkin siihen, että pakolaisena maahan tulleen elämä on

nyt monin tavoin samanlaista kuin suomalaistenkin elämä. Seuraavassa katkelmassa mielenkiintoista

on Nguyen Van Phucille annettu ”neuvonantajan” asema.

Nguyen Van Phucin koko perhe ja lähisuku ovat tulleet Suomeen. Myös uudet vietnamilaiset he
toivottavat tervetulleiksi. Neuvojakin on. ”Ensimmäinen vaatimus on, että oppii suomen kielen,
se on elämän avain, muuten täällä on kuin kuuro ja mykkä”, Nguyen Van Phuc sanoo. Myös
suomalaisille on toive: tulijoita pitää avustaa sopeutumisessa ja kotiutumisessa. [… ] ”Tulija on
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kuin vauva, jolle pitää neuvoa, miten rahat riittävät: mistä voi ostaa halvalla, mitä täällä kannattaa
syödä.” (HS 20.5.2005)

Nguyen Van Phucin voi yhtäältä ajatella puhuvan melkein ”suomalaisen” positiosta. Tähän viittaa

uusien vietnamilaisten toivottaminen tervetulleiksi Suomeen. Puhumalla pakolaisista ”kuuroina”,

”mykkinä” ja ”vauvoina” piirtyy heistä melko avuton, passiivinen ja sopeuttamista vaativa kuva.

Toisaalta Nguyen Van Phuc esiintyy myös pakolaisena esittäessään toiveita ”suomalaisille”. Uutisessa

hän kertoo pakolaispositiosta käsin suomalaisille myös, millaisia he ovat. Hän kiistää suomalaisten

rasistisuuden, mutta ei pidä suomalaisia kovin ahkerina. Erilaisista tavoista identifioida Nguyen Van

Phuc kertoo myös se, että uutisessa kerrotaan hänen tulleen Suomeen pakolaisena, mutta hänet myös

nimetään ”järvenpääläiseksi”.

Fairclough (1997, 125) puhuu siitä, miten toimijat voivat samaan aikaan ”esittää” eri rooleja. Jutussa

Nguyen Van Phuc representoituu pakolaispositiossa ja hänestä piirtyy kuva menestyvänä

”superpakolaisena”. Hänet voi kuitenkin nähdä myös eräänlaisena ”supersuomalaisena”:

pakolaispuheessa tuotetaan ennen kaikkea suomalaisuutta ja asetelmaa, jossa suomalaisuus rakentuu

tavoiteltavaksi normiksi (Horsti 2005, 291). Nguyen Van Phuc on ”säästäväinen, ahkera ja kekseliäs” –

ja näin jopa parempi kuin suomalaiset. Myös Horstin (2005, 191) tutkimissa maahanmuuttajauutisissa

stereotyyppinen suomalaisuus, sisukkuus ja kova työnteko esitetään haastateltavien maahanmuuttajien

parhaimpana puolena. Suomalaisuus kuvastuu tavoiteltavana ominaisuutena, ja jos se on jossakin

kohdin saavutettu, asiasta riemuitaan. Nguyen Van Phucista kertovassa uutisessa voi nähdä juuri

riemua siitä, että pakolainen on vaikeuksienkin jälkeen onnistunut saavuttamaan asioita, jotka voidaan

nähdä suomalaisuudelle tyypillisenä.

Toinen ”sankaritarina” kertoo bosnialaissyntyisistä pakolaisista.

Pakolaiset tuovat uutta eloa Haukivuorelle. Bosnialaiset kokevat olevansa jo haukivuorelaisia.
Vastasaapuneet afgaanit kaipaavat lisää kielikursseja. [otsikko]. ”Ei tunnu enää siltä, että olemme
täällä pakolaisina ja ulkomaalaisina. Olemme haukivuorelaisia”, sanoo Samira Alic, 33,
erinomaisella suomen kielellä. [… ] Haukivuorella pakolaiset on otettu vastaan ilman suuria
marinoita ja riitoja. Etukäteen on järjestetty tavarakeräyksiä ja infotilaisuuksia. ”Kun otetaan
kuntalaiset alusta asti mukaan, pakolaiset tulevat läheisemmiksi ennen kuin he saapuvatkaan”,
pakolaisohjaaja Tuija Hotti sanoo. [Sosiaalijohtaja Kari] Wainion mukaan kunta ei rikastu valtion
pakolaiskorvauksilla, mutta tulijat tekevät kunnasta elävämmän. (HS 6.9.2005)

Uutisessa Haukivuori näyttäytyy esimerkillisenä asuinpaikkana pakolaisille. Pariskunta esitetään hyvin

integroituneina pakolaisina, sillä uutisessa kerrotaan, että heillä on työtä, yhteiskunnallista aktiivisuutta
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ja kielitaitoa. Nämä asiat kuvastuvat suomalaisuudelle ominaisina, jolloin pakolaisten integroituminen

näyttäisi tarkoittavan suomalaisuudelle tyypilliseksi nähtyjen asioiden omaksumista. Mielenkiintoisesti

uutisessa kuitenkin kaikki, myös ”haukivuorelaisiksi” nimettävät Alicit, nimetään otsikossa niin ikään

pakolaisiksi. Pakolaisten ”pakolaisuudesta” ja ”suomalaisuudesta” käytävästä neuvottelusta kertoo

myös toinen uutinen, jossa puhutaan ”suomalaismiehestä”, mutta kuitenkin mainitaan hänen tulleen

pakolaisena Suomeen 17 vuotta sitten (HS 12.5.2005). Pakolaisuus näyttää siis melko pysyvältä

kategorialta. Pakolaiset esimerkiksi nimetään yhtäältä ”bosnialaisperheeksi” ja toisaalta

”närpiöläistyneiksi pakolaisiksi” (HS 5.12.2005). Jälkimmäinen termi liu’uttaa pakolaisia

käsitteellisellä tasolla kohti ”suomalaisuutta”, ja tekee samalla eron alkuperäiseen suomalaiseen.

Närpiöön muuttaneesta Suomessa syntyneestä ihmisestä kun tuskin puhuttaisiin ”närpiöläistyneenä”.

Sen sijaan pakolaisen ”närpiöläistyminen” on maininnan arvoinen asia.

Uutisessa pakolaisten sanotaan tuovan ”uutta eloa” ja ”elävöittävän” kuntaa, mikä on tyypillistä

maahanmuuttajiin liitettävää puhetta. Heidän nähdään usein ”rikastuttavan” uuden maansa elämää ja

kulttuuria (esim. Pentikäinen 2005, 251; Maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta 1997). Klaus

Sondermann (1990, 31-32) puuttuu kiinnostavasti oletukseen ulkomaalaisten kulttuuria

”rikastuttavasta” vaikutuksesta. Yleensä ajatellaan, että ulkomaalaiset pitäisi integroida

yhteiskunnallisesti. Edellisessä uutisessa pakolaiset kuvataan hyvin integroituneina. Samalla puhumalla

heidän ”rikastuttavasta” vaikutuksestaan pyydetään heitä kuitenkin olemaan integroitumatta

kulttuurisesti ja säilyttämään alkuperäisyytensä. Kulttuurien erottamiseksi ulkomaalaisista puhutaan

yhtenäisinä ryhminä, esimerkiksi pakolaisina, jolloin jokainen ryhmä rinnastetaan yhtenäiseen

kulttuuriin. Tällöin ”positiivisilla stereotyypeillä” toistetaan oma kulttuuri ja omat toiveet. Sondermann

näkee tällaiset ”positiiviset” ennakkoluulot yrityksenä vastata negatiivisiin mielikuviin, mutta

todellisuudessa niiden olevan kuitenkin usein vain ”filantrooppinen” versio rasistisesta ajattelutavasta.

Yksi tapa kuvata pakolaisia on siis representoida heidän liikkuvan kohti suomalaisuutta yhdistämällä

heihin suomalaisuudelle tyypillisinä pidettyjä asioita, kuten työ ja perhe. Uutisissa pakolaisista

puhutaan myös suhteessa muihin maahanmuuttajaryhmiin.

Miehen työpaikka toi intialaisen Lalita Golan Suomeen [otsikko] Lalita Gola, hänen miehensä
Tarun Gola ja nelivuotias Bhavik ovat juuri sellaisia muuttajia, joita Suomi haluaa houkutella.
Sekä Lailta että hänen miehensä ovat hyvin koulutettuja ja kansainvälisiä. [… ] Työtä etsiessään
Lalita Gola hakeutui työvoimapalveluihin ja maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurivalmennukseen.
”Sanoivat, että heillä on hyvin vähän palveluja minun kaltaiselleni, mutta voisin osallistua silti.”



84

Muut kurssin osallistuvat olivat avioliiton kautta Suomeen tulleita tai pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita. ”Heistä monilla oli huono asenne ja he valittivat, miten huonosti asiat täällä
ovat. Mielestäni täytyy kuitenkin olla tyytyväinen siellä, missä on tai muuten ei sopeudu
koskaan.” (HS 2.10.2005)

Uutisen lähtökohta on poikkeuksellinen: ei-pakolaisena maahan tullut maahanmuuttaja puhuu

pakolaisille. Lalita Gola asemoituu koulutettuna maahanmuuttajana pakolaisten kanssa eri kastiin, jota

hänen kommenttinsa vahvistaa. Maahanmuuttajat jakautuvat Suomen toivomiin koulutettuihin ja

kansainvälisiin muuttajiin sekä huonon asenteen omaaviin pakolaisiin. Suomen haluamiksi muuttajiksi

nimettyjen kansainvälisten ja koulutettujen ulkomaalaisten ei esitetä tarvitsevan valmennusta.

Sopeutumista korostetaan myös seuraavassa jutussa. Siinä myös todetaan faktana, että

maahanmuuttajan on yritettävä suomalaista enemmän pärjätäkseen ja opittava ”maan tavat”.

Uaesa Lukman tuli Irakista kymmenen vuotta sitten pakolaisena, ja hän on ehtinyt kokea, mitä
maahanmuuttajalle voi tapahtua, jos hän ei tiedä maan tapoja. [… ] Lukmanin mielestä
kantaväestö unohtaa usein, että maahanmuuttajien on pakko yrittää enemmän pärjätäkseen. [… ]
Ongelmista huolimatta opiskelijat suhtautuvat epäillen siihen, että Suomen lähiöissä voisi syntyä
samanlaisia mellakoita kuin Ranskassa. He ovat yhtä mieltä siitä, että jos ei ole tyytyväinen, pitää
lähteä pois: ei kenenkään ole pakko olla täällä. (HS 6.12.2005)

Maahanmuuttajien asema kuvastuu suomalaisia huonompana, eikä suomalaisesta yhteiskunnasta piirry

tasa-arvoinen kuva. Pois lähteminen representoi sopeutumisen pakkoa, ja integraatioprosessi kuvastuu

yksisuuntaisena.

Vaikeuksista voittoon –tarinoita on vuoden 2005 uutisoinnissa useita. Uutisissa kerrotaan

menestyneistä ja työllistyneistä pakolaisista. Siinä missä pakolaistarinat kuvaavat pakolaiset

positiiviseen sävyyn, rakentuu niissä myös myönteinen Suomi-kuva. Pakolainen pärjää Suomessa,

kunhan sopeutuu ja saa neuvoja. On kuitenkin yritettävä suomalaista enemmän. Suomi taas sopeutuu

pakolaisiin valmistautumalla etukäteen. Suomea kritisoidaan, mutta lempeästi: rasisteja suomalaiset

eivät ole, vaikkakin vähän laiskoja. Pakolaisille rakentuu monenlaisia positioita. Yhtäältä heidät

pidetään pakolaisen positiossa, toisaalta heidät nimetään kuntalaisiksi ja he puhuvat muille pakolaisille

”suomalaisesta” positiosta.

Fairclough’n (1997, 266) mukaan analyysissä on kysyttävä myös, mitä representaatioita tekstistä ei

löydy. Näiden onnistuneiden tarinoiden taustalle jäävät onnellista loppua vailla olevat kertomukset
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syrjintäkokemuksista, työllistymisongelmista ja epäonnistumisista kotoutumisessa. Näissä tarinoissa

kotoutuminen representoituu sopeutumisena Suomeen ”sellaisena kuin se on”.

Kansallinen ote pettää

Turvapaikanhakijoiden katoaminen oli keskeinen aihe vuoden 2005 turvapaikkauutisoinnissa. Vuosi

2005 näyttäisi olevan vuosi, jolloin turvapaikanhakijoiden katoaminen ja siihen uutisissa liitetty

ihmiskauppa nousevat ensimmäistä kertaa julkisuuteen. Vuoden aikana aiheesta oli Helsingin

Sanomissa seitsemän uutista, siinä missä viimeisen kymmenen vuoden aikana Helsingin Sanomista

löytyy vain neljä uutista turvapaikanhakijoiden katoamisesta (Helsingin Sanomat 2006b).

Satoja turvapaikanhakijoita katoaa vastaanottokeskuksista vuosittain. [… ] Turvapaikanhakijoilla
on vapaa liikkumisoikeus vastaanottokeskuksissa, eivätkä viranomaiset voi tietää, mihin
omaehtoisesti poistuneet ovat menneet. (HS 22.3.2005)

Uutisissa kadonneista hakijoista representoidaan Suomen tarvetta hallita hakijoiden liikkeitä. Tilanne

representoituu siten, että turvapaikanhakijat eivät ole Suomen viranomaisten kontrollissa. Vaikka heistä

puhutaan kadonneina, esitetään heidät myös itsenäisinä ja aktiivisina toimijoina, jotka voivat liikkua

vapaasti. Näin ollen katoaminen kuvaa kuitenkin tilannetta vain viranomaisten näkökulmasta.

Turvapaikanhakijoiden katoamiseen etsitään syytä ihmiskaupasta.

Kahdesti kadonneet kiinalaiset ihmetyttävät [otsikko]. Laitonta työvoimaa, ihmiskauppaa vai
jotain vielä pahempaa? (HS 5.10.2005)
Ihmisten salakuljettaminen on Kiinassa järjestäytynyttä toimintaa, jota hoitavat eri puolille
maailmaa levittäytyvät verkostot. Osa toiminnasta on puhdasta ihmiskauppaa, jossa vastoin
tahtoaan siirrettäviä ihmisiä myydään eteenpäin. Useimmiten Eurooppaan pyrkivät kiinalaiset
ovat kuitenkin lähteneet matkaan vapaaehtoisesti paremman toimeentulon toivossa. (HS
29.11.2005)
Vastaanottokeskuksista on kadonnut tänä vuonna jo yli 1100 ihmistä kesken
turvapaikkaprosessin. [… ] ”Rikollisjärjestöt ja ihmissalakuljettajat käyttävät
turvapaikkaprosessia hyväkseen”, [sisäministeri Kari] Rajamäki sanoi. [… ] Jos
turvapaikkapäätös on ollut kielteinen, hakija välttää katoamisellaan palautuksen kotimaahansa.
Vaikka hakijat kaikkoavat ulkomaille, he voivat jäädä yhä Suomen riesaksi. Jos hakija
tunnistetaan turvapaikanhaun yhteydessä jossain muualla Euroopassa, hänet pitää tuoda takaisin
Suomeen ja toimittaa täältä kotimaahansa. (HS 30.11.2005)
Yli 40 prosenttia kiinalaisten turvapaikanhakijoiden hakemuksista on rauennut kolmen viime
vuoden aikana Suomessa, koska hakija on kadonnut vastaanottokeskuksesta tai perunut
hakemuksensa. [… ] Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Jaakko Sonck uskoo, että ainakin osa
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heistä on tuotu laittomasti Suomeen ja jotkut heistä voivat olla myös ihmiskaupan uhreja. (HS
29.11.2005)

Turvapaikkajärjestelmän ”väärinkäyttäjien” sanotaan ylläpitävän ”maailmanlaajuista verkostoa”, joka

pyrkii salakuljettamaan ihmisiä EU:n alueelle. Suomen viranomaisten otteesta päässeiden kadonneiksi

nimettyjen hakijoiden epäillään olevan ”laitonta työvoimaa”. ”Katoamisissa” on kuitenkin kyse

hallinnan otteesta karkaamista, omasta näkökulmastaan turvapaikanhakijat eivät ”katoa” (Horsti 2005,

110).

Hakijat positioituvat yhtäältä vapaaehtoisesti rikolliseen toimintaan lähteneinä ja väärinkäyttäjinä,

toisaalta rikollisuuden uhreina. Turvapaikanhaku yhdistyy rikollisuuteen ja laittomuuteen kun

hakijoiden Suomeen tulo kuvataan maailmanlaajuiseksi ”järjestäytyneeksi toiminnaksi” ja

”salakuljettamiseksi”. Puhe salakuljetuksesta representoi ihmiset epäinhimillistävästi; salakuljetus

yhdistetään usein tavaran salakuljetukseen. Etäännyttävää kieltä on myös puhe hakijoiden tuomisesta ja

toimittamisesta – heidät kuvataan kansallisvaltioiden siirtelemiksi kohteiksi. Turvapaikanhakijoiden

yhdistäminen järjestelmän hyväksikäyttöön ja rikollisjärjestöihin rakentaa kuvaa perusteettomista

hakijoista.

Viranomaiset eivät pääse käsiksi kadonneiksi sanottuihin hakijoihin, eikä valtio pysty näin täysin

kontrolloimaan, keitä sen rajojen sisäpuolella on. Kyse ei ole vain kansallisten rajojen valvomisesta,

vaan EU-maat kuvastuvat sisäryhmänä, joka kontrolloi yhteistä rajaa. Tästä syystä Suomi ei pysty

kontrolloimaan myöskään hakijoiden paluuta, jota säätelee EU:n laajuinen sopimus. Näin ollen EU

heikentää Suomen kykyä säädellä, kuka valtion alueelle pääsee (Isin & Wood 1999, 4). Kyse on

neuvottelusta kansallisen hallinnasta ja sen otteen pysyvyydestä. Mikäli ote lipsuu, voidaan

turvapaikanhakijat nimetä rikollisuuteen viittaavin termein, esimerkiksi laittomuuspuheen kautta. Jos

vääränlainen ihminen pääsee maahan, kyse on ”laittomasta” maahantulosta. Seuraavassa katkelmassa

kuvastuu se, miten turvapaikanhausta puhutaan rikollisuuden ja laittomuuden yhteydessä.

Rajamäki esittää EU-direktiiviä ja kansallista lainsäädäntöä, jolla viranomaisia tutkinnassa
auttaville, kolmansista maista tuleville ihmiskaupan uhreille voitaisiin myöntää oleskelulupa tai
turvapaikka. Rajamäen mielestä tällainen järjestäytynyt rikollisuus on koko EU:lle vakava uhka.
[… ] Valmisteilla oleva ihmiskaupan vastainen suunnitelma esittää laittomaan maahantuloon
liittyen useita toimenpiteitä. (HS 17.3.2005)
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Ministeri Rajamäen lausunnoissa turvapaikanhakijoiden maahantulon taustalla on rikollisuus, joka

käyttää järjestelmää väärin. Myös hakijoiden toiminta, ”katoaminen”, on Suomen kannalta

ongelmallista. Toisenlainen näkökulma katoamisteemaan tulee Pakolaisneuvonnan edustajalta. Hän

kritisoi sisäministerin lausuntoja turvapaikanhakijoiden katoamisiin liittyvästä ihmissalakuljetuksesta ja

rikollisuudesta. Edustaja arvostelee sisäministerin näkemyksiä ”yksipuolisiksi ja värittyneiksi”, ja

kokee syytösten leimaavan hakijat rikollisiksi. Hän toteaa myös, että katoamiset eivät ole vain

suomalainen ilmiö, vaan ”tiukentuneet turvapaikkamenettelyt kaikkialla Euroopassa saavat ihmiset

jatkamaan pakomatkaa”. (HS 1.12.2005.) Pakolaisneuvonnan edustajan lausunnossa nousee näin esiin

katoamisten poliittinen tausta, eikä ilmiö näyttäydy yksinomaan yksilöiden toimintana.

6.2 Suomi suhteessa pakolaiseen ja turvapaikanhakijaan

Suomi ilmenee aineistossa paljolti erilaisen viranomaistoiminnan kautta. Viranomaistoimintaan liittyy

myös turvapaikanhakijoiden palautus ja rajavalvonta. Nämä teemat kertovat siitä, miten Suomen

representoituminen painottuu hallinto- ja kontrollinäkökulmiin, etenkin turvapaikanhakijoiden osalta.

Viranomaispuheessa keskustellaan ulkomaalaishallinnosta, uudesta ulkomaalaislaista ja erityisesti

turvapaikanhakijoista. Viranomaisista Suomen ääntä käyttävät sisäministeriö, sen alainen

Ulkomaalaisvirasto, työministeriö sekä pakolaisjärjestöt. Uutisissa Suomen edustajat neuvottelevat

siitä, minkälaisia pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat. Ovatko he suojeltavia, väärinkäyttäjiä vai uhka

turvallisuudelle?

Euroopan ”kiertolaisuus” ulottuu Suomeenkin

Uutisissa on eri tavoin kyse siitä, millä tavalla Suomi pystyy tietämään maassa olevista ei-kansalaisista

ja kontrolloimaan heidän liikkumistaan. Käsitystä valtion kyvystä kontrolloida pakolaisten tuloa

representoidaan toistuvasti:

Ulkomaalaisviraston ja työministeriön edustajat käyvät valitsemassa tulijat yleensä
pakolaisleireiltä. Valinnat perustuvat haastatteluihin, joihin osallistuu myös suojelupoliisin
edustaja. (HS 20.5.2005)

Katoamisuutisissa Suomi ei kuvastu täydelliseen kontrolliin kykenevänä, koska hakija saatetaan

palauttaa toisesta maasta Suomeen eurooppalaisen sopimuksen nojalla. Turvapaikanhaku

representoituu myös hakijamäärien osalta osittain Suomesta riippumattomana asiana. Se näyttäytyy
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kansainvälisenä, erityisesti Pohjoismaihin ja Eurooppaan sijoittuvana ilmiönä, jonka esiintyminen

muualla vaikuttaa Suomeen.

[Turvapaikanhakijoiden] määrä on edelleen hyvin pieni verrattuna moneen muuhun länsimaahan.
[… ] Turvapaikanhakijoiden määrä on kehittynyt Suomessa päinvastaiseen suuntaan kuin
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joissa hakijoita oli syksyyn mennessä tuntuvasti edellisvuotta
vähemmän. [… ] ”Norja kiristi viime vuonna turvapaikan, majoituksen ja avustusten saamisen
kriteerejä. Tanska teki omat vastaavat toimensa jo aikaisemmin”, [… ] Matti Heinonen Uvin
pakolais- ja turvapaikkalinjalta. ”Muiden maiden toimet aiheuttivat sen, että hakijamäärä nousi
aluksi Ruotsissakin. Nyt hakijamäärä nousee vuorostaan Suomessa”, hän arvioi. Heinonen uskoo,
että myös Suomen hakijamäärä on kääntymässä laskuun. Näin käynee [… ] sitten, kun tieto
hakemusten nopeutuneista käsittelyajoista ehtii levitä riittävän laajalle. (HS 24.1.2005)
Poliisi epäilee seurueen saapuneen Suomeen siksi, että se oli saanut Ruotsista kielteisen
turvapaikkapäätöksen. (HS 31.1.2005)
Hakijamäärän uskotaan kasvavan vielä tänä vuonna. Muissa länsimaissa suunta on ollut jo
pidempään toinen, ja Suomen tilastoissa näkyy muiden maiden tiukentunut linja. (HS 15.4.2005)

Valtioiden toimet näyttävät vaikuttavan toisiinsa. Nopeutuneella menettelyllä ja kiristyneellä

politiikalla hakijoiden tulo voidaan estää. Turvapaikanhaku kehystyy eri valtioiden välisenä hakijoiden

kulkemisena. Uutisissa rakennetaan käsitystä turvapaikanhakijoista valtiosta toiseen liikkuvina

”kiertolaisina”.

Euroopan unionin alueella tiedetään olevan noin 30000 Dublin-kiertolaista. Suomeen heitä pyrkii
vuosittain alle 1500. (HS 23.8.2005)
Ministerit etsivät ratkaisua turvapaikkakiertolaisuuteen. [… ] Monet turvapaikanhakijat päätyvät
kiertämään EU-maita toivoen, että hakemus hyväksytään toisessa maassa. (HS 27.6.2005)
”Kärjistäen voisi sanoa, että jos muut maat seuraisivat yhtä tehokkaasti kielteisten päätösten
täytäntöönpanoa kuin Suomi, ei tällaista kiertolaisten ja maan alla asuvien joukkoa jäisi
Eurooppaan vellomaan”, [johtaja Mervi] Virtanen [työministeriön turvapaikka- ja
maahanmuuttoyksiköstä] sanoo. (HS 23.8.2005)

”Kiertolaiset” representoituvat Euroopassa olevana joukkona, joka levittäytyy alueen eri maihin. Termi

kategorisoi turvapaikanhakijan päämäärättömäksi kulkijaksi, joka ei ensisijaisesti pakene vainoa, vaan

kiertelee Eurooppaa omasta halustaan. ”Kiertolaisten” sanotaan ”pyrkivän” Suomeen, ei ”hakevan

turvapaikkaa”, jolloin toiminta kuvastuu epäilyttävänä. Samalla puhe ”avustuksista” implikoi

toiminnan taloudellisesti motiivia. Hakijat eivät liiku ainoastaan turvapaikkaa etsimässä, vaan myös

erilaisten etuuksien perässä. Työministeriön edustajan lausunto viittaa siihen, että kaikki valtiot eivät

huolehdi ”kielteisten päätösten täytäntöönpanosta”. Käytännössä tällä viitataan ihmisten
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”palauttamiseen”. ”Palauttaminen” on osa pakolais- ja turvapaikanhakijapuheelle ominaista

luonnollistettua ajattelutapaa, jossa ihmisillä nähdään olevan ”oikeaksi” määritellyt paikkansa Malkin

(1996, 5) mainitsemassa kansallisessa järjestyksessä (national order of things).

Uutisessa tuodaan ilmi EU:n tarve kontrolloida alueella olevia ”30 000 Dublin-kiertolaista”. Näin EU:n

sisällä on jatkuvasti ”liikkuvuuden potentiaali”, johon kohdistuva kontrollin tarve tulee esiin mikäli

nämä ihmiset ylittävät kansallisen rajan. Kiertolaiset representoituvat ennen kaikkea liikkuvina, jonakin

muutoksen ja epäjärjestyksen tuojina, joita staattisena kuvastuva kansallinen järjestelmä yrittää pitää

järjestyksessä. Kiertolaiset kuvastuvat kategorioiden välisinä, kansallisen järjestyksen ulkopuolisina, ja

määrittyvät Simmelin (2005, 76-77) muukalaisten irrallisuudesta käsin. He eivät ole alun perin asuneet

alueella, jossa nyt ovat.

Mary Douglas (2000, 86) on ruotinut käsityksiä puhtaudesta ja liasta esimerkkinä ihmisille tyypillisestä

maailman jäsentämisestä ja kategorisoimisesta. Hän toteaa lian olevan suhteellista: se mikä on likaa

yhdessä paikassa, ei ole sitä toisaalla. Turvapaikanhaun teemaan sovellettuna asian voi nähdä siten, että

turvapaikanhakija on ilmentymä epäjärjestyksestä ja kansallisen hallinnan pettämisestä siinä vaiheessa

kun hän ei pysy kansallisen järjestyksen hallinnassa, vaan on väärässä paikassa. Kansallisvaltiot eivät

ole ”palauttaneet” hakijaa ”oikealle” paikalleen siihen EU-maahan, johon he ovat ensimmäisenä

saapuneet tai heidän lähtömaahansa. ”Kiertolaisuudesta” puhutaan myös rikollisuuteen liittyvillä

termeillä.

Maan vaihtaminen Schengen-alueen sisällä liittyy [… ] [Ulkomaalaisviraston johtaja Esko] Revon
mukaan yleensä joko turvapaikanhakujärjestelmällä keinotteluun tai erilaisiin inhimillisiin syihin.
[… ] Yhteistä on, että hakijat usein yrittävät peittää jälkensä: eivät hae turvapaikkaa
ensimmäisessä maahantulopisteessä – esimerkiksi satamassa tai lentokentällä – vaan jossakin
sisämaassa ja ehkä vasta jonkin aikaa Suomessa oleskeltuaan. Jälkien häivyttämisyrityksillä
hakijat pyrkivät voittamaan aikaa ja kiertämään niin sanottua Dublinin sopimusta. [… ] Tuloreitin
salailu on vaikeutunut sen jälkeen, kun EU ryhtyi puolitoista vuotta sitten tallentamaan
turvapaikanhakijoiden sormenjäljet ja muut tuntomerkit niin sanottuun Eurodac-järjestelmään.
(HS 26.7.2005)

Turvapaikanhakija assosioituu rikollisuuteen kun häneen viitataan käsitteellä ”keinottelu”.

Keinottelusta puhuminen luo lisäksi mielikuvan nopeiden taloudellisten etujen perässä kulkevasta

hakijasta. Turvapaikanhaku ei kategorisoidu tarkoituksenmukaisena toimintana, vaan epäilyttävänä ja

hämäräperäisenä asiana. Konnotaatio rikollisuuteen syntyy puheella ”jälkien peittämisestä”,
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”tuntomerkeistä” ja ”sormenjäljistä”. Turvapaikanhakijoiden vilpilliseksi kuvattu toiminta hankaloittaa

viranomaisten mahdollisuuksia hallita heidän paikkaansa ja liikkumistaan. Tarvetta kontrolloida näitä

ihmisiä kuvaa myös sormenjälkirekisteri, jonka avulla hakijoita seurataan Euroopan laajuisesti. EU tuo

kansallisen hallinnan oheen ylikansallisen kontrolloivan tahon.

Viranomaisten puheessa Suomi merkityksellistyy ristiriitaisesti. Kaiken kaikkiaan sisäministeriö ja sen

alainen Ulkomaalaisvirasto edustavat aineistossa yleensä vastakkaisia kantoja pakolaisjärjestöihin

nähden. Tämä kuvastuu myös käsityksissä Suomesta turvapaikanhakumaana.

Kehitys on muihin länsimaihin nähden poikkeavaa. Koko EU:ssa turvapaikanhakijoiden määrä
laski vuodesta 2003 vuoteen 2004 noin 19 prosenttia, ja vähenemisen odotetaan jatkuvan. [… ]
[Ulkomaalaisviraston Arja] Kekkonen perustelee Suomen suosiota sillä, että Suomen
lainsäädäntö on liberaali ja sen tulkinta joustavaa. ”Suomi ei ole antanut lainkaan kielteisiä
päätöksiä somalialaisille, afganistanilaisille eikä irakilaisille hakijoille maiden yleisen tilanteen
vuoksi.” (HS 15.4.2005)
Suomi on [Pakolaisneuvonnan tiedottaja Reetta] Helanderin mukaan paremminkin
turvapaikanhakijan viimeinen toivo kuin Rajamäen mainitsema ”anteliaan vastaanoton” maa.
Kolme neljästä Suomeen pyrkivästä Dublin-kiertolaisesta on saanut kielteisen päätöksen
Ruotsissa tai Norjassa. (HS 23.8.2005)

Turvapaikanhakijoiden tuloa tarkastellaan Suomen näkökulmasta: hakijoiden tulo riippuu valtiosta ja

niiden politiikasta. Valtiot pystyvät politiikallaan kontrolloimaan tilannetta, ja hakijoiden määrän

suhteen juuri valtiot ovat avainasemassa. Sitä mahdollisuutta, että turvapaikkaa tarvitsevien ihmisten

määrä olisi tosiasiallisesti kasvanut, ei tässä oteta lukuun. Uutisessa mainitaan, ettei Suomi ole antanut

lainkaan kielteisiä päätöksiä tietyistä maista tulleille. Kielteinen päätös ei tässä kuitenkaan merkitse

turvapaikkaa tai oleskelulupaa, vaan tilapäistä ns. B-lupaa7, mikä ei uutisesta käy ilmi.

Pakolaisneuvonnan edustaja ei näe turvapaikanhakijoiden tulevan Suomeen etuuksien vuoksi. Hänen

lausuntonsa viittaa hakijoiden aitoon turvapaikan tarpeeseen. Kuitenkin niin puhe liberaalista

lainsäädännöstä, Suomesta ”viimeisenä toivona” kuin ”anteliaan vastaanoton” maasta, perustuu

taustaoletukseen turvapaikanhakijasta ”kiertolaisena”. ”Kiertolaisuuden” syiksi representoituvat eri

7 B-lupa tarkoittaa tilapäistä oleskelulupaa. Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen
pysyvästi. Se on uusittava määräajan päätyttyä. (Ulkomaalaisvirasto 2006a.) B-lupa ei oikeuta työntekoon. Kunnilla ei ole
velvollisuutta ottaa B-luvan saanutta asukkaakseen. He eivät myöskään ole Kelan tukien piirissä. (Pakolaisneuvonta 2006.)
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asiat: taloudelliset etuudet tai epätoivoinen tarve löytää turvapaikka. Huomionarvoista on, miten

”kiertolainen” esiintyy aineistossa normaalina yleiskielen sanana merkitsemässä turvapaikanhakijaa.

Erittelen käsitteen kiertolainen ja muiden nimitysten käyttöä enemmän seuraavassa alaluvussa.

Turvapaikanhakijoiden monet nimeämiset

Uutisille on ominaista turvapaikanhakijoiden käsittely erilaisten nimeämisten kautta.

Viranomaispuheessa hakijat jaetaan ”A- ja B-luokan hakijoihin”:

B-lupa myönnetään yleensä hakijalle, jolle ei ole voitu myöntää turvapaikkaa vainon tai muun
kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella, mutta jota ei myöskään jostain syystä voida poistaa
maasta. Muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa nämä hakijat ovat usein jääneet maahan laittomiksi
siirtolaisiksi ilman mitään lupia. [… ] B-lupalaisista on tullut eräänlaisia haamuhenkilöitä, joita
mikään muu järjestelmä kuin vastaanottokeskus ei tunnista. [… ] Tilanteesta ovat tuskastuneet
paitsi turvapaikanhakijat itse, myös heitä auttavat kuntien ja vastaanottokeskusten työntekijät.
Kunnissa vallitsee täysi kaaos, koska juuri kukaan ei tiedä, mitä oikeuksia B-lupalaisella on ja
mitä ei. (HS 19.12.2005)
Turvapaikan A- ja B-luokan hakijat [otsikko] (HS 19.12.2005)

”B-lupalaiset” kuvataan turvapaikanhakijoiden keskuudessa ulkopuolisiksi, epähenkilöiksi, jotka eivät

ole olemassa muiden kuin vastaanottokeskuksen näkökulmasta. Dal Lagon (1999, 265-289; myös

Kristeva 1992, 102-103) mukaan turvapaikanhakijat ovat esimerkki ryhmästä, joka on altis

supistumaan persoonasta epäpersoonaksi kansalaisuuden puuttumisen vuoksi. Yksi tapa hävittää

persoona on kielellinen sensuuri. Turvapaikanhakijoiden kuvaaminen oikeudellisin ja byrokraattisin

termein ”A- ja B-luokan hakijoina” epäinhimillistää heidät. Epäinhimillistävää kielenkäyttöä on myös

puhe Dublin-tapauksista. Hakijoita ei kuvata ensisijaisesti ihmisinä, vaan tietyn sopimuksen alla

kulkevina kiertolaisina.  Tämä kertoo hallinnollisesta otteesta. Yleisemmällä tasolla puhe ”A- ja B-

luokan hakijoista” viittaa ulkomaalaisten keskuudessa olevaan eriytymiseen sen mukaan, mitä

oikeuksia valtio heille myöntää. ”B-lupalaisten” kategoria asettuu tässä mielessä oikeudettomaan

päähän. Heidän lupansa sulkee heidät muun muassa koulutuksen, sosiaalipalveluiden ja työnteon

ulkopuolelle. Tästä syystä B-lupalaisten sosiaalinen elämä rajoittuu ja heistä tulee epähenkilöitä. Juuri

tällainen oikeudettomuus estää persoonana olemisen, sillä sosiaalisena oleminen on persoonana

olemisen ehto.
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”B-lupalaiset” representoituvat turvapaikanhakijoiden joukossa hankalimmiksi, epävakauden

aiheuttajiksi turvapaikkajärjestelmälle. Douglasin (2000, 86) ajatuksia seuraten ”B-lupalaisia” ei ole

pystytty sijoittamaan mihinkään luokittelujärjestelmän kategoriaan. He eivät ole sen paremmin

kielteisen kuin myönteisen turvapaikkapäätöksen saajia. Heidän paikastaan ei ole varmuutta, vaan he

ovat todennäköisiä liikkujia, anomalioita (emt. 88). He ovat kuten Simmelin (2005, 76) muukalaiset,

potentiaalisia kulkijoita. ”B-lupalaiset” käsitteellistetään nimenomaan viranomaiskoneiston ja

turvapaikkajärjestelmän näkökulmasta ”laittomiksi”. Kuten Horsti (2005, 75) toteaa, ”laittomuuden”

esittäminen neutraalina käsitteenä peittää alleen valtasuhteen. Tulija on kansallisvaltion näkökulmasta

”laiton”. ”Laittomaksi” nimetylle tällainen kielellinen sensuuri sen sijaan tarkoittaa epähenkilöitymistä

(Dal Lago 1999, 272). Voikin kysyä, tuleeko ”laittomuudesta” henkilön ominaisuus, häntä kuvaava

määre, kun ”laittomuus” yhdistetään siirtolaisuuteen?

Käsitteen siirtolainen käyttämistä on tässä yhteydessä vaikea tulkita muutoin kuin mediateksteille

ominaisena eri maahanmuuttajaryhmiä koskevien käsitteiden sekoittumisena (ks. Horsti 2005, 85, 105).

Käsitys ”laittomuudesta” ei uutisissa yhdisty vain ”B-lupalaisiin”, vaan se merkityksellistää

turvapaikanhakua yleisemminkin. Kuten todettua, myös kadonneita turvapaikanhakijoita kuvataan

laittomuuspuheen yhteydessä. Turvapaikanhakijoista puhutaan myös ”perusteettomina”. Hakijoiden

”perusteettomuus” otetaan tekstissä annettuna.

Rajamäki ottaisi turvapaikanhakijoilta pois toimeentulotuen [otsikko]. Sisäministeri Kari
Rajamäki (sd) poistaisi toimeentulotuen perusteettomilta turvapaikanhakijoilta. Hän pitää [… ]
vakavana asiana sitä, että Suomeen tulee muita EU-maita enemmän toisaalla jo kielteisen
päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. ”Perusteettoman, ei suojelun tarpeessa olevan hakijan
oleskelu saattaa kestää vastaanottokeskuksessa jopa kaksi kuukautta. Silloin toimeentulotuen
maksaminen on hukkaan heitettyä rahaa”, ministeri sanoo. Rajamäen mukaan
turvapaikanhakijoille riittäisi ruoan, terveydenhuollon ja asumisen kustantaminen. Silloin
toimeentulotuen väljä maksaminen ei enää houkuttelisi maahan onnenonkijoita. (HS 22.8.2005)

Laittomuuspuhe on lähellä perusteettomuutta, mutta niiden välillä voidaan nähdä aste-ero. Laittomuus

on käsitteenä poissulkevampi kuin perusteettomuus. Perusteettomuus ei ole laittomuuden lailla

välttämättä rikollista. (Horsti 2005, 180-181.) Laittomuudesta puhuminen representoi

turvapaikanhakijat koko yhteiskunnan ulkopuolisiksi siinä missä perusteettomuus viestittää ”vain”

järjestelmän väärinkäytöstä. Edellisessä katkelmassa tullaan pelkän otsikon perusteella esittäneeksi

kaikki turvapaikanhakijat taloudellisten syiden motivoimina. Viimeisestä lauseesta ei käy ilmi, onko
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”onnenonkija” Rajamäen vai lehden käyttämä termi. Tällä ei sinänsä ole merkitystä – termi joka

tapauksessa yhdistyy diskursiivisesti turvapaikanhakijoihin.

Vuonna 2005 turvapaikka-asiat olivat runsaasti esillä tiedotusvälineissä etenkin sisäministeri Kari

Rajamäen kommentoinnin kautta. Rajamäki on aineistossa merkittävä viranomaistoimija. Kuten edellä

nähtiin, Rajamäki muun muassa kuvaa turvapaikanhakijoita ”perusteettomina”. Hänen lausunnoissaan

huomio kiinnittyi kuitenkin erityisesti puheisiin ”ankkurilapsista” ja ”turvapaikkashoppailusta”, joiden

kautta turvapaikkajärjestelmä rakentui väärinkäytön kohteeksi. Rajamäki viittaa ”shoppailulla”

taloudellisten etujen perässä liikkumiseen. Hän puheessaan turvapaikanhakijoita liikuttaa maasta

toiseen vaurastuminen, ei vaino.

Yli puolet turvapaikkahakemuksista todetaan perusteettomiksi. Sisäministeri Rajamäki ottaisi tuet
”turvapaikkashoppailijoilta”. Pakolaisneuvonta: Suomi on usein turvapaikanhakijan viimeinen
toivo. [otsikko]. [… ] Rajamäki sanoi [… ], että turvapaikkakiertolaisia tulisi Suomeen muita
maita enemmän hyvien toimeentuloetujen takia. [… ] Ministeri Rajamäki ilmaisi huolensa
Suomen ”anteliaasta vastaanottojärjestelmästä korkeine päivärahoineen”, mikä vetäisi Suomeen
enemmän Dublin-kiertolaisia ja niin sanottuja elintasopakolaisia kuin muihin maihin. [… ] Uvissa
on laskeskeltu, että parikymmenhenkinen romaniperhe Bulgariasta ehtii lyhyessä ajassa ”ansaita”
Suomessa 3000-4000 euroa, mikä on sikäläiseen elintasoon suhteutettuna valtava summa. (HS
23.8.2005)
Rajamäki haluaa myös tehostaa turvapaikkaa hakeneiden ihmisten taustojen selvittämistä ja
valvontaa: ”Erityisesti perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa kasvussa.”
(HS 30.11.2005)
Kari Rajamäki (sd) arvosteli [… ] varsin kovasanaisesti sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat
hakeneet turvapaikkaa useasta eri EU-maasta. [… ] ”Näistä turvapaikanhakijoista voi käyttää
termiä turvapaikkakiertolaiset. ”(HS 29.6.2005)

Sama asia, ”Dublin-kiertolaisuus”, voi representoitua hyvin eri tavalla riippuen siitä, mitä uutisessa

aiheesta kerrotaan ja minkä tekijöiden esitetään vaikuttavan ilmiöön. Tarkasteltaessa

esimerkinomaisesti kahta ”Dublin-tapauksista” kertovaa juttua ilmiö näyttää erilaiselta.

Turvapaikkapäätöksiä on lisäksi nopeuttanut, että yhä useampi Suomesta turvapaikkaa pyytävä
on jo hakenut turvapaikkaa jostain toisesta eurooppalaisesta, niin sanottuun Dublinin
sopimukseen kuuluvasta, maasta. [… ] Sopimuksen mukaan perusteet turvapaikan myöntämiseksi
ovat sopimusmaissa samanlaiset ja maat luottavat toistensa ratkaisuihin. Siksi niin sanotut
Dublin-tapaukset palautetaan maahan, josta he ovat aiemmin hakeneet turvapaikkaa. Ennen
hakijoiden aikaisempien hakemusten selvittäminen saattoi kestää kuukausia. Nyt valtaosan
sormenjäljet ovat yhteisessä sähköisessä tietokannassa. (HS 23.2.2005)
Kolme neljästä Suomeen pyrkivästä Dublin-kiertolaisesta on saanut kielteisen päätöksen
Ruotsissa tai Norjassa. Heidän palauttamistaan ei kuitenkaan ole hoidettu loppuun saakka. [… ]
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[Pakolaisneuvonnan] Helander ja [työministeriön] Virtanen painottavat, että osittain ongelmat
syntyvät myös siitä, että EU:n alueella ei ole vieläkään yhtenäistä turvapaikkakäytäntöä. Myös
Dublinin sopimus on osoittautunut erittäin huonosti toimivaksi. (HS 23.8.2006)

Ensimmäisessä jutussa kerrotaan Ulkomaalaisviraston nopeutuneesta turvapaikkahakemusten

käsittelystä. Tekstissä linjataan Dublinin sopimukseen kuuluvien maiden käytännöt toisiaan

vastaaviksi. Työministeriön ja Pakolaisneuvonnan edustajien puheessa Dublinin sopimus esiintyy

ongelmaisena ja EU:n yhtenäisen turvapaikkapolitiikan puuttuminen tuodaan esiin. Painotukset ja

tarkastelunäkökulma luovat näin samasta asiasta erilaisen kuvan. Kun ”kiertolaisuuden” kuvataan

johtuvaksi poliittisen yhtenäisyyden puutteesta, ilmiö ei merkityksellisty hakijoiden vääränlaisena

toimintana ja tarve hakijoiden kontrolliin ei korostu. Sitä vastoin, mikäli Dublinin sopimus

representoituu toimivana, näyttäytyy asia ensisijaisesti turvapaikanhakijan valvontaa vaativana

kulkemisena. Tekstistä on siis luettava ulos myös se, mistä siinä ei puhuta. Se, mistä ilmiön esitetään

johtuvan, konstruoi myös turvapaikanhakijan eri tavalla. Se, miten turvapaikanhakija ymmärretään,

vaikuttaa myös siihen, minkälaisia toimia häneen pitää kohdistaa.

Järjestöjen edustajat saavat äänensä harvemmin esiin, kun taas sisäministeri, sisäministeriö ja

Ulkomaalaisvirasto esiintyvät vuoden 2005 uutisissa aktiivisesti. Sisäministeri Rajamäki saa uutisissa

paljon tilaa, jolloin myös turvapaikanhakijat esiintyvät toistuvasti ”ei-aitoina” ja taloudellisten etujen

motivoimina. Ulkomaalaisviraston ja sisäministeriön edustajat eivät ole ainoita, jotka puhuvat

turvapaikanhakijoista kiertolaismerkityksessä. Työministeriön edustaja toteaa myös, että

turvapaikanhakijoiden joukossa on sekä ”vainottuja että paremman tulotason tänne houkuttelemia

ihmisiä” (HS 1.12.2005).

Dublin-tapauksista löytyy Helsingin Sanomista muutama mainita 2000-luvulta, mutta

turvapaikanhakijoiden kutsuminen (Dublin)-kiertolaisiksi on yleistynyt vasta vuonna 2005 (Helsingin

Sanomat 2006b). Turvapaikanhakijoista näytetään ”tiedettävän” uutta, jolloin uudelle tiedolle on

syntynyt uusi ”kiertolaisuuden” kategoria (Billig 1987, 152).
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Hallinnoiva ja valvova Suomi kuvastuu erimielisenä

Aineistossa on keskeistä viranomaisten keskinäinen kiistely, jonka johdosta Suomi rakentuu

hallinnollisesti erimielisenä turvapaikanhakijoiden vastaanottajamaana. Suomen käytännöt ja lait

representoituvat korjausta tarvitsevina.

Pakolaisneuvonta moittii tilapäisten oleskelulupien myöntämislinjaa. Ulkomaalaisvirasto:
Päätökset uuden ulkomaalaislain mukaisia [otsikko]. (HS 7.6.2005)
Sisäministeriö: Vastaanottokeskusten henkilökunnalle tiedonantovelvollisuus. ”Se veisi
nykyiseltä vastaanottotyöltä kokonaan pohjan” [otsikko] (HS 8.11.2005)
Ulkomaalaisvirasto syyttää maistraatteja lepsuilusta. Uvi: Ulkomaalaistaustaisten tietoja muutettu
liian vähin perustein [otsikko] (HS 9.11.2005)
Pakolaisneuvonnan lakimies kummeksuu Rajamäen näkemyksiä. Pakolaistyötä tekevät eivät
lisäisi sisäministeriön valtaa [otsikko] (HS 1.12.2005)
Nopeutettu turvapaikkamenettely voi sisältää oikeusturvaongelmia. Vähemmistövaltuutettu
selvitti menettelyn aiheuttamia riskejä [otsikko] (HS 13.12.2005)
Uusi ulkomaalaislaki on osoittautunut monelta osin epäonnistuneeksi. Lain seuraukset hipovat jo
perusoikeuksien loukkaamista. Ministeriö joutunee perääntymään ja kirjoittamaan lain uusiksi
[otsikko] (HS 19.12.2005)

Pakolaisasioita hoitavien viranomaisten kommenteissa neuvotellaan siitä, minkälaisia

turvapaikanhakijat ovat ja millä painotuksilla turvapaikanhakuasioita olisi hoidettava. Uutisissa

kiistelyjen osapuolina ovat usein sisäministeriö ja sen alainen Ulkomaalaisvirasto ja pakolaisjärjestöt.

Karkeasti voi sanoa, että ensi mainittu representoituu tiukkuuden, kurin, järjestyksen ja kontrollin

valvojana. Tähän liittyvät tehtävät kuuluvat myös sisäministeriön toimialaan maahanmuuttoasioissa.

Järjestöjen kommenteissa pakolaiskysymys kuvastuu enemmän (ihmis)oikeuspainotteisena asiana.

Tämänkaltainen ero siinä, miten turvapaikanhakija esitetään, ei sinänsä ole yllättävä. Sen sijaan vuoden

aikana esiintynyttä runsasta, eri tahojen välistä eripuraisuutta voi pitää huomionarvoisena.

Kärkevimmin esitetty erimielisyys rakentuu sisä- ja työministeriöiden välille. Ministeriöiden kiistelyä

luonnehditaan ”reviirisodaksi” (HS 1.12.2005). Ministeriöiden edustajien kommenteissa

turvapaikanhaku kuvastuu erilaisena ja erilaisia toimenpiteitä vaativana.

Rajamäki vaatii edelleen koko ulkomaalaishallintoa ministeriöönsä [otsikko]. [… ] Ministerin
ilme muuttui vakavaksi, kun hän palasi vanhaan vaatimukseensa koota koko ulkomaalaishallinto
sisäministeriön alaisuuteen. Perusteeksi on noussut turvallisuus, kun säilöönottokeskuksesta on
paennut parin viime kuukaudenkin aikana useita ihmisiä. Nykyisin työministeriö hallinnoi
vastaanottokeskuksia ja suljettua säilöönottoyksikköä. (HS 23.2.2005)
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Sisäministeri Kari Rajamäki on esittänyt useasti että [...] vastaanottokeskukset siirtyisivät
sisäministeriölle. [… ] Hän [työministeri Tarja Filatov] on sanonut, että sisäministeriö on
vastaanottokeskukselle oikea paikka, jos halutaan korostaa turvapaikanhakijoiden kontrollia ja
sulkea rajoja. ”Mutta meiltä vaaditaan jatkuvasti koko ajan enemmän aktiivista
maahanmuuttopolitiikkaa, joka vastaa työvoiman tarpeeseen. Jos tätä halutaan, työministeriö on
perusteltu. Se hoitaa paitsi humanitaarista myös työhön perustuvaa maahanmuuttoa”, Filatov on
maininnut. (HS 1.12.2005)
”Laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa ei voida torjua ilman kaikkien viranomaisten entistä
tiiviimpää yhteistyötä. Tässä tarvitaan nöyryyttä tunnustaa ihmiskaupan edessä se vaikea tehtävä,
joka meillä kaikilla on kansallisesti ja kansainvälisesti”, Rajamäki sanoi. [… ] Kansliapäällikkö
Markku Wallin tiivistää työministeriön kannan: turvapaikanhakijoiden asioita ei voida hoitaa
poliisiministeriössä, koska kohdejoukko on arka.  (HS 2.12.2005)

Ministeriöiden välisessä keskustelussa turvapaikanhakuun esitetään kaksi erilaista lähestymistapaa.

Sisäministeriölle turvapaikanhaku representoituu ensisijaisesti turvallisuuskysymyksenä. Rajamäki

esittää perusteluksi vaateelleen ”laittoman maahanmuuton” ja ihmiskaupan torjunnan. Sisäministeriö

kuvastuu yhteistä etua ajavana kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Työministeriölle

turvapaikanhaku ei ole turvallisuuskysymys. Turvapaikanhakuasioiden perustellaan kuuluvan

työministeriölle vetoamalla työperusteiseen maahanmuuttoon. Toisaalta turvapaikanhakijat kuvataan

myös ”araksi” kohdejoukoksi. Tekstiä voi tulkita siten, että koska aktiivinen työhön perustuva

maahanmuuttopolitiikka aloitetaan, ei näkökulma turvapaikanhakijoihin voi olla kontrolloiva ja rajoja

sulkeva.

Pakolais- ja turvapaikanhakupuheen voi nähdä liittyvän jatkuvaan rajan valvomiseen. On ihmisiä, jotka

päästetään sisään, ja toisia, jotka jätetään ulkopuolelle. Sisälle pääseminen perustuu valtion

määrittelemiin tai kansainvälisesti useiden valtioiden päättämiin kriteereihin. Rajojen valvominen

liittyy aineistossa myös konkreettiseen rajavalvontaan.

Yleisurheilun MM-kisojen sisärajatarkastuksissa jäi yli 20 ihmistä kiinni väärillä papereilla
matkustamisesta. Heistä valtaosa haki heti kiinni jäätyään turvapaikkaa Suomesta. [… ] Yhtään
varsinaista turvallisuusriskiä haaviin ei [… ] sattunut”, [… ] Kimmo Elomaa rajavartiolaitoksen
esikunnasta kertoo. [… ] ”Voi olla, että joudumme muuttamaan arvioitamme siitä, kuinka paljon
ulkomaalaisia Suomessa oleskelee laittomasti” [… ], Janne Piiroinen Helsingin
rajatarkastusosastosta ennakoi. [… ] Ilman papereita Suomeen yrittäneistä valtaosa oleskeli aivan
luvallisesti Ruotsissa. Piiroisen mukaan he käyttäytyivätkin ikään kuin Pohjoismaiden
kansalaiset, eli lähtivät Suomeen ilman passia kuin ketkä tahansa medelsvenssonit. (HS
16.8.2005)
[Suomen] rajavalvonta on luotettavaa, ja järjestelmä havaitsee valtaosan laittomista
rajanylityksistä. Muihin EU-maihin verrattuna laiton maahanmuutto on Suomessa liki
olematonta. [… ] Rajavalvonnassa on kyse unionin sisäisestä turvallisuudesta. (HS 23.11.2005)



97

Luvatonta liikehdintää länsirajalla [otsikko]. (HS 19.9.2005)

Katkelmasta kuvastuu hyvin se, miten turvapaikanhakijoiden identifioiminen on kiinni heidän

paikastaan valtioiden järjestelmässä – rajan ylityksen jälkeen heistä tulee ”laittomia”. ”Laittomuus” on

määre, joka asetetaan heille valtion toimesta. Uutisesta voi lukea ulos oletuksen siitä, että

turvapaikanhakija voi olla potentiaalinen turvallisuusriski. Jef Huysmansin (1995, 60) mukaan tämä on

luottamuksen ja pelon dialektiikkaa, jossa valtaväestön edustajat ottavat jotkut sisään ja sulkevat toiset

ulos.

Rajavalvonnasta kertovissa uutisissa puhutaan esimerkiksi ulkorajojen valvomisen tiukentumisesta

Schengen-alueeseen liittymisen jälkeen ja vapaasta liikkumisesta EU-sisärajojen sisällä. Suomen

rajoina eivät enää piirry vaan oman maan rajat. Suomen turvapaikka-asiat rakentuvat laajemmassa

kontekstissa myös valvonnan suhteen.

EU:n sisärajoja säätelee myös niin sanottu Dublinin sopimus, jonka mukaan turvapaikanhakija
saadaan palauttaa takaisin siihen EU-maahan, johon hän on ensimmäisenä saapunut. (HS
23.11.2005)
Kun Suomi 2001 liittyi käytännössä Schengen-alueeseen, vähenivät passintarkastukset [… ],
Helsingin rajatarkastusosaston päällikkö, majuri Janne Piiroinen kertoo. ”Se mahdollisti
tarkastusten parantamisen ja tehostamisen.” Rajalta käännytettiin kolminkertainen määrä ihmisiä,
ja rikoksiakin tuli ilmi kaksinkertaisesti. Kääntöpuolena on tietenkin se, ettei sisärajoilla enää
tavallisesti ole tarkastuksia. ”Se helpottaa matkustamista, mutta lisää laitonta siirtolaisuutta”. (HS
23.11.2005)

EU-politiikkaa representoituu toisaalta helpottavana tekijänä, toisaalta ”laitonta siirtolaisuutta”

lisäävänä. Sisätarkastusten poistuminen EU-kansalaisilta kuvastuu tarkastusten kiristymisenä muiden

alueella liikkuvien osalta. Toisaalta sisärajojen tarkastusten poistuminen näyttäisi merkitsevän sitä, että

rajalla ei pystytä erottelemaan ”laillisia” ja ”laittomia” ihmisiä entiseen tapaan. Venäjän puolelta

tulevia kolmansien maiden turvapaikkaa hakevia kansalaisia kutsutaan ”paineeksi” (HS 22.6.2005).

Sana assosioi tilanteen hallintaa vaativaksi.
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6.3 Pakolaisuus talouden ja työn näkökulmasta

Aineistosta nousee talouteen ja hyötyyn nojaava tapa puhua pakolaisista. Pakolaisista puhutaan

ulkomaisesta työvoimasta ja maahanmuuton talousvaikutuksista kertovissa uutisissa. Pakolaiset

representoituvat niissä toisiin maahanmuuttajaryhmiin nähden. Esimerkiksi maahanmuuton

talousvaikutuksista kertovassa uutisessa pakolaiset vertautuvat helposti työllistettäviin muuttajiin.

Maahanmuutto maksaa Suomelle vielä enemmän kuin tuottaa. Valtaosa maahanmuuttajista
siirtyy veronmaksajiksi kuudentena vuonna. Humanitaarisista syistä tulleet usein avustusten
varassa, työnsaanti vaikeaa [otsikko]. [… ] [Työministeriön] tutkimuksessa kävi ilmi, että
työnsaanti on sitä helpompaa, mitä pidempään maahanmuuttaja on Suomessa asunut. Kun
muuttajat töihin päästyään alkavat maksaa veroja ja tukien tarve vähenee, muuttuu koko
maahanmuuton ”tase” ajan kuluessa positiiviseksi. Työpaikan saamista edistävät kielitaito ja
erityisesti suomalainen koulutus. ”Jos jätetään humanitaarinen muutto laskelmien ulkopuolelle,
maahanmuuttajat maksavat jo kuudentena maassaolovuonnaan välittömiä veroja enemmän kuin
saavat suoria tukia”, toteaa [… ] Aki Kangasharju, yksi selvityksen tekijöistä. Kun
humanitaarinen muutto laskettiin mukaan, maahanmuuton vaikutus julkiseen talouteen säilyi
negatiivisena koko tarkastelujakson ajan. [… ] Humanitaarisista syistä tulleiden on ollut muita
vaikeampi saada töitä, ja siksi he ovat joutuneet tukien varaan. Pakolaiset ovat useimmiten
Irakista, Iranista, Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta. (HS 9.2.2005)

Maahanmuuttoa tarkastellaan uutisessa taloudellisena ilmiönä. ”Taseesta” puhuminen vahvistaa

maahanmuuton käsitteellistymistä kustannusnäkökulmasta. Tilanne, jossa maahanmuuttajista aiheutuu

vähän kustannuksia Suomelle, representoituu tavoiteltavana asiaintilana. Pakolaiset nimetään

”humanitaariseksi muutoksi”, joka on taloudellisilta vaikutuksiltaan negatiivisempaa kuin muu muutto.

Pidemmän Suomessa olon, tietyn kansallisuuden, suomalaisen koulutuksen ja kielitaidon omaavat sekä

nuoret ja koulutetut näyttäytyvät Suomen (talouden) kannalta parhaina muuttajina. Näihin ryhmiin

nähden pakolaiset konstruoituvat enemmän kustannuksia aiheuttavina ja vaikeammin työllistyvinä.

Oleskelun pidentyessä maahanmuuttajien sanotaan siirtyvän ”veronmaksajiksi”. Ilmaisusta voi lukea

ulos sen, että veronmaksaja-kategoriassa maahanmuuttaja on jo lähempänä yhteiskuntaan kuulumista ja

”kansalaisuutta”.

Uutisessa viitataan siihen, miten tärkeitä ja hyödyllisiä ”nuoret, koulutetut ja Suomessa pitkään asuvat”

maahanmuuttajat Suomen tulevaisuudelle ovat, myös ”työvoiman lähteenä” (HS 9.2.2005). Jutussa

todetaan myös, ettei humanitaarisia muuttajia voi tarkastella samoin kuin muita muuttajia – tekstissä

kuitenkin verrataan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia ilman pakolaisten mukaan ottamista ja

pakolaiset huomioiden. Näin myös pakolaisia tullaan tarkastelleeksi talous- ja hyötynäkökulmasta.
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Tästä näkökulmasta heidät esitetään hyödyttömämmiksi Suomelle. Kustannuslähtökohta on esillä myös

puhuttaessa pakolaisten ”sijoittamisesta”.

Pakolaisten hajasijoitus maakuntiin ei luo pysyvää asumista. Pakolaiset eivät jää
sijoituskuntiinsa, vaan siirtyvät Helsinkiin tai Turkuun. [… ] [otsikko] [… ] ”Kunnat ovat mukana
arvokkaassa ihmisoikeustyössä vastaanottaessaan pakolaisia. Isot kunnat eivät voi yksin kantaa
vastuuta kaikista uusista pakolaisista, niihin kohdistuu suomalaistenkin muuttopaine. Helsinkiin
on jo sijoitettu niin paljon kuin on pystytty”, työmarkkinaneuvos Sirkku Päivärinne
työministeriöstä sanoo. [… ] Valtio maksaa kunnille laskennallisen korvauksen jokaisesta kuntaan
sijoitetusta pakolaisesta kolmelta ensimmäiseltä Suomessa asutulta vuodelta. [… ] [Tutkija
Hanna] Ahlgren-Leinvuo painottaa, että pakolaiset ehtivät muuttaa alkusijoituskunnistaan pois
ennen kuin valtion maksaman laskennallisen korvauksen ajanjakso on ohi. Tutkijan mukaan
pienet, väestökadosta kärsivät kunnat hyötyvät taloudellisesti pakolaisten vastaanotosta, kun taas
Helsingin kaltaiset kaupungit kärsivät, koska ne joutuvat ennen pitkää järjestämään palvelut alun
perin muihin kuntiin sijoitetuille pakolaisille. (HS 6.9.2005)

Uutinen kertoo pakolaisista, jotka eivät pysty siellä, minne Suomen viranomaiset ovat heidät

”sijoittaneet”. Asiaa tarkastellaan pakolaisia vastaanottavan viranomaisen näkökulmasta. Pakolaiset

eivät representoidu aktiivisina toimijoina. Mahdollisuutta valita itse asuinpaikka ei konstruoida

itsestäänselvyydeksi, vaan ”sijoituspaikasta” pois lähteminen on jutun ”uutinen”. Tekstissä puhutaan

”hajasijoittamisesta” – näin pakolaiset käsitteellistyvät virastoista tutulla metaforalla. Tällaisella

kielenkäytöllä hakijoita tullaan tarkastelleeksi epäinhimillistävällä tavalla. Horstin (2005, 106)

tutkimissa turvapaikanhaku-uutisissa hakijoista puhuttiin esimerkiksi eläin- ja tavarametaforien kautta.

”Hajasijoitus” representoidaan pakon sanelemaksi Helsingin ollessa jo ”täynnä” suomalaisista.

Toisaalta pienten kuntien velvollisuus kantaa vastuunsa tuodaan esiin. Sen sijaan pakolaisuus rakentuu

kustannusten kautta ja näyttäytyy tietyille kunnille haittana ja toisille hyötynä. Pakolaisten

sijoittaminen on kuin nollasummapeliä, jossa yhden toimijan hyöty on toiselta pois. Taloudellinen

näkökulma pakolaisuuteen on esillä myös ”sijoittamisongelmista” kertovassa uutisessa.

Pakolaisten kuntiin sijoittamisesta vastaava työministeriö tuskailee, että vielä muutama vuosi
sitten paikkoja oli enemmän kuin pakolaisia, mutta nyt tilanne on toinen. [… ] Nihkeyden
taustalla kummittelee kuntien rahapula. Kunnat valittelevat, että asuntotilanne on heikko ja että
pakolaiset olisivat lisärasite niiden sosiaali- ja terveydenhuollolle. ”Kunnista on saatu palautetta,
että monissa tapauksissa kustannusten korvaukset eivät ole riittäviä”, kertoo maahanmuuttoasiain
koordinaattori Anu Wikman-Immonen Kuntaliitosta. Valtio maksaa kunnille pakolaisten
vastaanottamisesta korvausta kolmen vuoden ajalta. [… ] Kuntien mielestä erityisesti kolmen
vuoden aikaraja on ongelma, koska tulijat voivat tarvita tukea pitempäänkin. [… ] ”Kotoutuminen
on vielä kolmen vuoden jälkeen kesken. Siihen menee käytännössä pitempi aika”, sanoo Vaasan
maahanmuuttajatyön johtaja Mirja Törmä. [… ] [Työministeriön työmarkkinaneuvos] Sirkku
Päivärinne huomauttaa, ettei pakolaiskysymystä voi katsella vain taloudellisesta näkökulmasta.
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Jotkin kunnat ovat kantaneet vastuuta, jotkin eivät. ”Ei tätä asiaa ole euroilla ratkaistu, vaan
siihen on tarvittu tahtopolitiikkaa”, Päivärinne sanoo. Kuntien auttamishalu voi [työministeriön
erikoissuunnittelija] Leni Salmelinin mukaan myös olla valikoivaa. Kun pakolaisvirrat entiset
Jugoslavian alueelta hiljenivät, myös kuntien halu ottaa pakolaisia vastaan väheni. (HS
26.11.2005)

Pakolaiset esitetään kunnille yksinomaan taloudellisena kysymyksenä, ja rahan puute syynä

haluttomuuteen vastaanottaa heitä. Pakolaiset representoituvat ylimääräisenä menoeränä,

”lisärasitteena”; valtion tukikin todetaan niukaksi. Valtion edustajien kommentissa näkökulma

pakolaiseen laajenee ja vihjaa, että kyse onkin kuntien halusta kantaa vastuuta. Esiin tuodaan myös

”etninen hierarkia”, joka vaikuttaisi kuntien toimintaan. Pakolaiset käsitteellistyvät tässä yhteydessä

tutun virta-metaforan kautta (ks. Horsti 2005, 86).

Pakolais- ja maahanmuuttokysymysten tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta saa rinnalleen myös

väestöpoliittisen näkökulman.

Maahanmuuton osuus Suomen väestönkasvusta on parissakymmenessä vuodessa kasvanut
rajusti. Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2003, jolloin maahanmuuttajat muodostivat jo 43
prosenttia vuotuisesta väestönlisäyksestä. [… ] Tuolloin [1990-luvun alkupuolella] Suomeen
muutti paljon inkeriläisiä entisen Neuvostoliiton alueelta, ja Somalian sisällissota toi pakolaisia
alueelta myös Suomeen. [… ] Karkeasti ottaen 7000 ihmisen osuus väestölisäyksestä tulee
luonnollisesta väestönkasvusta, eli Suomessa syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta. Loput
lisäyksestä, viime vuosina noin 6000 ihmistä, tulee nettosiirtolaisuudesta, eli Suomeen
muuttaneiden ja Suomesta pois muuttaneiden erotuksesta. [… ] Tutkimusjohtaja Aki Kangasharju
Vattista sanoo, että nykyinen maahanmuutto ei vielä riitä, jos työvoiman halutaan riittävän
tulevaisuudessakin. [… ] Suomen pitäisikin hänen mielestään pian alkaa harrastaa aktiivista
maahanmuuttopolitiikkaa, sillä Suomi kilpailee samasta työvoimasta muiden EU-maiden kanssa.
”Ikärakenteen paikkaaminen maahanmuutolla on pitkä ja hidas prosessi”, Kangasharju korostaa.
Kangasharjun mukaan maahanmuuttajien lapset, eli niin kutsutut toisen polven maahanmuuttajat
menestyvät elämässä keskimäärin jopa paremmin kuin valtaväestö. Ensimmäisellä polvella
menee esimerkiksi ennakkoluulojen ja kielitaito-ongelmien vuoksi työelämässä usein vielä
valtaväestöä keskimäärin heikommin. ”Toisella polvella on kova halu kouluttautua ja tehdä töitä,
mikä on kansantalouden kannalta erittäin mieluisaa.” (HS 12.4.2005)

Suomessa syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta syntyvä väestönkasvu kategorisoidaan

”luonnolliseksi”. Ulkomailta tuleva ja sinne menevä muutto nimetään ”siirtolaisuudeksi” – asia

kehystetään näin työn tekemisen näkökulmasta. ”Aktiivisella maahanmuuttopolitiikalla” viitataan

uutisessa juuri työntekijöiden muuttoon Suomeen. Maahanmuutto kuvastuu pitkällä tähtäimellä

hyödylliseksi, sillä ”toisen polven maahanmuuttajat menestyvät elämässä keskimäärin jopa paremmin

kuin valtaväestö” ja ”toisella polvella on kova halu kouluttautua ja tehdä töitä, mikä on kansantalouden
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kannalta erittäin mieluisaa”. Termillä ”toisen polven maahanmuuttaja” positioidaan ihminen edelleen

suomalaisuuden ulkopuolelle. Lisäksi käsitteenä ”toisen polven maahanmuuttaja” on mahdottomuus

(Rastas ym. 2005a, 13). ”Toisen polven muuttajat” ovat tosi asiassa syntyneet ja kasvaneet Suomessa.

Myös seuraavassa uutisessa hallituksen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta keskitytään ulkomaiseen

työvoimaan.

Eläkeryntäys alkaa tänä vuonna [otsikko]. Hallitus valmistelee parhaillaan Suomen ensimmäistä
maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. [… ] Ohjelman takana on hallitusohjelmaankin kirjattu
poliittinen yksimielisyys siitä, että Suomi tarvitsee kipeästi maahanmuuttoa täyttämään väestön
ikääntymisen ja eläkkeelle lähdön synnyttämää työvoima-aukkoa ja huoltosuhteen vinoumaa.
[… ] Pian valmistuva maahanmuutto-ohjelma linjaa kaikkia maahanmuuton muotoja
kiintiöpakolaisuudesta ja turvapaikanhausta työperäiseen siirtolaisuuteen. Painopiste on kuitenkin
työvoimassa ja kotoutumisessa, Virtanen kertoo. ”Me kilpailemme samasta työvoimasta muiden
EU-maiden kanssa. Pieni kaukainen ja huonosti tunnettu Suomi ei perinteisesti ole ollut
ulkomaisen työvoiman kultamaa.” Sitkeästä työttömyydestä huolimatta joitakin aloja uhkaa jo
nyt työvoimapula. (HS 12.4.2005)

Työperusteisten muuttajien näyttäytyvät Suomen pelastajina, joita Suomi ”tarvitsee kipeästi”.

Maahanmuuttajat representoidaan suomalaisten jättämän ”aukon” täyttäjiksi. Myös muut

maahanmuuton muodot, kiintiöpakolaisuus ja turvapaikanhaku, mainitaan, mutta työperusteiset

muuttajat esitetään ensisijaisina muuttajina, joiden ehdoilla maahanmuuttopolitiikkaa suunnataan. Heitä

tarkastellaan uutisessa vain työntekijöinä, muut piirteet identiteetistä ovat poissa. Tulevaisuus piirtyy

korostetun dramaattisesti, kun töiden teko konkretisoidaan. Oikeanlaisten muuttajien saaminen

työvoimakilpailussa piirtyy Suomen kohtalonkysymyksenä. Suomen tulevaisuus ilman tietynlaisia

muuttajia kuvastuu karuksi.
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7. TOISEUS MONEUTENA: PAKOLAINEN ELÄÄ KONTEKSTEISSAAN
SISÄISESTI ERILAISENA

Olen edellisissä luvuissa analysoinut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita käsitteleviä uutisia kahden eri

ajankohtaan sijoittuvan aineiston pohjalta. Analyysi on keskittynyt tekstissä rakentuviin

representaatioihin sekä uutisten toimijoiden välisiin suhteisiin ja identiteetteihin. Tarkastelu on

jäsentynyt kolmen aineistosta nousseen ja tutkimusasetelman kannalta olennaisen näkökulman alle.

Pakolaisen ja turvapaikanhakijan representoitumisen ohella aineistossa on ollut keskeistä Suomen ja

työ- ja talouspuheen ilmeneminen. Lähdin liikkeelle pyrkimyksestä tarkastella pakolaista uutiskielessä

rakentuvana kategoriana.

Laura Huttusen (2004, 135) mukaan erilaiset ulkomaalaisryhmiä koskevat kategoriat tuottavat

kulttuurista keskusta ja marginaalia. Analyysi on osoittanut, että myös kategorioiden sisälle voi

rakentua erilaisia keskuksia ja marginaaleja. Pakolaisuuden sisälle muodostuu useita

merkityspotentiaaleja, muun muassa erilaisten nimeämisten kautta. Tämän työn aineiston perusteella

pakolainen ei ole tietty, pysyvä ja eheä kategoria. Pakolaisuus on muuttuvaa, se sisältää erilaisuutta ja

hajanaisuutta (vrt. Lehtonen & Löytty 2003, 7). Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sisälle

rakentuvien erojen kautta he positioituvat eri tavoin suhteessa Suomeen.

Pakolaisuuden sisäinen moninaisuus tarkoittaa myös sitä, että pakolainen ei ole yksiselitteisesti toinen

Suomeen nähden. Uutisissa on ennen kaikkea kyse neuvottelusta pakolaisen suhteesta Suomeen, eikä

pakolainen tässä prosessissa automaattisesti asemoidu vieraaksi ja kaukaiseksi. Pakolaisuudessa on

anomalistisia piirteitä. Kaikkia pakolaisia tai turvapaikanhakijoita ei ole helppo sijoittaa selkeästi

mihinkään kategoriaan. He liikkuvat kategorioiden välillä kuulumatta mihinkään. Anomaliat kuitenkin

muistuttavat rajoista. Kun jokin luokitellaan poikkeavaksi, tarkentuvat sen kategorian rajat, johon se ei

kuulu (Douglas 2000, 89). Tässä työssä olennainen kysymys on ollut se, miten poikkeavuudesta

neuvotellaan ja mitkä ovat kuulumisen ehdot. Se, miten pakolainen asemoituu ja millä tavalla hänet

esitetään suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan, on kiinni kulloisestakin yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Pakolaisuuden sisäinen moninaisuus liittyy siis kiinteästi uutisia ympäröivään yhteiskunnalliseen ja

maahanmuuttopoliittiseen kontekstiin. Tiivistän seuraavassa aineistosta nousseet havainnot, jotka

kehystävät pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden merkityksellistymistä.
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1) Pakolaisuus on sisäisesti moninaista. Uutisissa rakentuva pakolainen ei ole yhtenäinen ja

muuttumaton kategoria. Pakolaisuuden sisälle rakentuu erilaisia merkityksiä.

2) Pakolaisuutisointi on kontekstisidonnaista. Uutisia ympäröivä yhteiskunnallinen tilanne

vaikuttaa pakolaisuuden representoitumiseen.

Nämä havainnot konkretisoituvat tuloksissa seuraavasti:

1) Chilen pakolaiset merkityksellistyvät uutisissa sisäisten eroavaisuuksien kautta. Pakolaisten

representoiminen työn kautta jakaa pakolaisia ja rakentaa heidän suhdettaan Suomeen. Työpuhe

liittyy kiinteästi vuoden 1973 yhteiskunnalliseen kontekstiin.

2) Vuonna 2005 työpuhe on siirtynyt maahanmuuttajiin. Pakolaiset kuvataan suhteessa

työperusteisiin maahanmuuttajiin. Turvapaikanhakijat jaetaan uutisissa ”oikeisiin” ja ”vääriin”.

Heistä puhutaan turvallisuuteen ja rikollisuuteen viittaavasti. Näin maahanmuuttajien sisälle

rakentuu hierarkia, jota on tarkasteltava ajankohtaisesta maahanmuuttopoliittisesta tilanteesta

käsin.

Tässä luvussa erittelen sitä, miten eri tavoin pakolaiset ja turvapaikanhakijat representoidaan sisäisesti

moninaisina ja kontekstiin sidotusti. Katson, miten puhetavat suhteutuvat aiempaan tutkimukseen ja

mitä teoreettisia johtopäätöksiä tuloksista voi vetää. Lisäksi pohdin tuloksia laajemmassa

perspektiivissä. Tarkastelen vuosien 1973 ja 2005 yhteiskunnallisen tilanteen heijastumista

pakolaisuutisiin, eli pohdin tuloksia Fairclough’n analyysimallin sosiokulttuurisessa kontekstissa.

Tämän jälkeen käsittelen sitä, minkälaisen (monikulttuurisuus)ideologian uutisista voi lukea? Kuka

hyväksytään yhteiskuntaan kuuluvaksi? Mitkä ovat kuulumisen ehdot?

7.1 Historialliset ja kontekstuaaliset puhetavat

Tuloksissa ilmenee pakolaisuuden ja turvapaikanhaun monikerroksinen rakentuminen. Pakolaisuus ja

turvapaikanhaku muodostuvat uutisissa yhtäältä historiallisesti. Tulokset kertovat samoista

pakolaisuutisille tyypillisistä piirteistä kuin aiempi tutkimus. Viranomaispuhe on hallitsevaa niin

uutisaiheissa kuin näkökulmissakin. Temaattisen analyysin perusteella kolmasosassa uutisista

viranomaisten toiminta on uutisten aiheena. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat saavat äänensä kuuluviin
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harvoin. Anna-Kaisa Oikarisen (2001, 11-21) mukaan pakolaisten kohdalla vastaanotosta, haitoista ja

kustannuksista on kirjoitettu runsaasti, mutta ei pakolaisten sijoittumisesta yhteiskuntaan eikä heidän

työllistymisestään. Oma aineistoni yhtäältä tukee tätä väitettä, toisaalta kyseenalaistaa sen.

Aineistosta löytyy negatiivisiin asioihin keskittyvä tapa puhua pakolaisista ja etenkin

turvapaikanhakijoista. Tulokset eivät silti täysin tue näkemystä pakolaisuutisoinnin keskittymisestä

vastaanottoon, ongelmiin ja kustannuksiin. Pakolaisia seurataan uutisissa myös vastaanottovaiheen

jälkeen. Chilen pakolaisten kohdalla heidän työllistymistään kirjoitetaan paljon. Työpuhe muodostuu

jopa hallitsevaksi tavaksi ymmärtää Chilen pakolaisten vastaanotto ja eläminen Suomessa. Vaikka

Chilen pakolaisuutisissa seurataankin pakolaisten elämää, heidän työllistymistään ja olosuhteitaan

Suomessa, on uutisointi kuitenkin hallinnointi- ja viranomaispainotteista. Pakolaiset eivät saa ääntään

kuuluviin itseään koskevissa uutisissa. Pakolaisten tulosta piirtyy kuva viranomaistoimintana

hoidettavana asiana. Myös vuoden 2005 aineistossa on uutisia Suomessa pidempään olleista

pakolaisista. Näissä ”selviytymistarinoissa” pakolaiset pääsevät enemmän ääneen.

Pakolaisuutisissa meidän ja heidän välisen eron on sanottu tulevan esiin erojen ja konfliktien

esittämisen kautta (Brune 2004, 385). Eroja ja yhteentörmäyksiä tulee esiin myös omassa aineistossani.

Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita nimitetään käsitteillä ja verbeillä, jotka eivät tuo heitä lähelle

Suomea, vaan korostavat erilaisuutta ja ongelmia. Esimerkki tästä on turvapaikanhakijoihin liitettävä

“laittomuuden” käsite, joka korostaa totaalista oikeudettomuutta olla Suomessa tai Euroopassa. Toisin

kuin pakolaisia, turvapaikanhakijoita tarkastellaan turvallisuuteen liittyvänä kysymyksenä. Uutisissa

eroa ja kuulumattomuutta luodaankin etenkin suhteessa turvapaikanhakijoihin.

Selkeää pakolaisten ja Suomen välistä me-he –asetelmaa rikotaan kuitenkin monissa kohdin aineistoa.

Esimerkiksi Chilen pakolaisuutisissa suomalaisten viranomaisten ja järjestöjen välille rakentuu

konflikti, jossa järjestöt ovat pakolaisten asialla. Samoin vuonna 2005 keskeistä on suomalaisten

viranomaistoimijoiden keskinäinen kiistely. Aineistolle onkin kokonaisuudessaan ominaista runsas

poliittisia ja hallinnollisia erimielisyyksiä puiva uutisointi. Suomalaisten toimijoiden lausunnoissa

pakolaiset ja turvapaikanhakijat rakentuvat erilaisiksi. Suomi representoituu näin erimieliseksi.

Sisäministeriölle on annettu vuonna 2005 paljon tilaa uutisissa. Sisäministeriön edustajien lausunnot

representoivat turvapaikanhaun ensisijaisesti valvonta- ja kontrollikysymyksenä. Sisä- ja
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työministeriön kiistelyssä ilmenevät niiden erilaiset pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevat

käsitykset. Pakolaisjärjestöjen edustajat painottavat ihmisoikeusnäkökulmaa, mutta heille uutisissa

annettu tila on vähäinen. Chilen pakolaisuutisissa on kyse Chile-seuran, SPR:n ja ulkoministeriön

kiistelystä siitä, millaisia oikeuksia pakolaisten tulisi saada ja miten heitä tulisi kohdella Suomessa.

Fairclough (1997, 27) näkee tekstissä esiin tulevien konfliktien ja ristiriitojen ja sitä kautta tekstissä

esiintyvien erilaisten merkitysten kertovan sosiokulttuurisesta muutoksesta. Aineiston osat

sijoittuvatkin muutoksen aikoihin Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Vuonna 1973 pakolaiset tulivat

lähes valmistautumattomaan Suomeen, kun taas vuonna 2005 maahanmuuttopolitiikan rakenteet ovat

jo kauan olleet olemassa.

Pakolaisuutisille tyypillisiä ovat jutut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määristä ja maahantulosta.

Näin on myös omassa aineistossani. Määrästä ja maahantulosta kertovat uutiset ovat heti

viranomaisuutisten jälkeen hallitsevimpia aineistossa. Mistä tällaisten uutisten runsaus kertoo?

Maahantulouutiset kertovat kansallisesti järjestäytyneestä maailmasta (Malkki 1996, 5), jossa kaikilla

on oma paikkansa. Ne kuvastavat sitä, miten kansallisvaltioilla on oikeus päättää keitä ja kuinka paljon

se päästää rajojensa sisäpuolelle. Uutisissa on kyse kansallisen järjestyksen ylläpitämisestä. Kansallisen

hallinnan on pystyttävä kontrolloimaan rajanylittäjiä. ”Omalta” paikaltaan lähteneen tulo muiden

alueelle on uutinen. Uutiset kertovat rutiininomaisesti tulijoiden kansallisuuden. Tällä tavoin käy ilmi

ihmisen ”oikea” paikka luonnollisena pidetyssä kansallisuuksien järjestelmässä. Pakolaiset ja

turvapaikanhakijat ovat järjestelmän ”irtolaisia”, kansallisvaltioiden alueilla liikkuvia ei-kansalaisia

(Dal Lago 1999, 265-289).

Useassa tutkimuksessa on todettu, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat esitetään uutisissa

kollektiivisesti ja yksilöllisyyttä häivyttävästi massana. Pakolaisesta kirjoitetaan usein objektin roolissa

(esim. Blomqvist 1995, 143-145). Myös Chilen pakolaisjutuille ja vuoden 2005 pakolais- ja

turvapaikanhakijauutisille on tyypillistä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käsittely etäännyttävästi

ja epäinhimillistävästi. Kuten Horstin (2005, 110) tutkimissa uutisissa, myös omassa aineistossani

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita “siirretään” ja “kuljetetaan”. Uutisissa Suomi kuvastuu osana

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita hallinnoivaa kansallisvaltioiden yhteisöä, joka kuljettaa

”pakolaiseriä” maasta toiseen ja palauttaa turvapaikanhakijoita. Ryhmät ovat Suomen hallinnan

kohteita. Epäinhimillistävät käsitteet näyttävät olevan ominaista pakolaisuutisoinnille eli kyse on
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historiallisesta puhetavasta. Samantyylisestä objektoivasta diskurssista kertoo puhe “Dublin-

tapauksista”.

Samalla aineistossa esiintyvät käsitteet kertovat kuitenkin myös erityisestä maahanmuuttopoliittisesta

tilanteesta. Vuoden 2005 uutisissa turvapaikanhakijoita kutsutaan uusilla käsitteillä. “Dublin-

kiertolainen” ja “Dublin-tapaus” ovat esimerkkejä 2000-luvun objektivoivasta diskurssista. Termin

kautta turvapaikanhakija representoidaan byrokratian näkökulmasta, jolloin hänen inhimillisyytensä jää

taustalle. Dal Lagon (1999, 272) mukaan tällaisessa puhetavassa on kyse turvapaikanhakijan

kielellisestä sensuroimisesta ja epähenkilöitymisestä. Hakijoita ei kuvata ensisijaisesti ihmisinä, vaan

tietyn sopimuksen alla kulkevina kiertolaisina. Käsite kertoo siitä, miten maahanmuuttopoliittisen

tilanteen muutokset heijastuvat uutistekstin tapaan puhua turvapaikanhakijoista. Konteksti vaikuttaa

siihen, miten pakolainen ja turvapaikanhakija esitetään. Epäinhimillistävä termi “Dublin-tapaus” ei

olisi ollut mahdollinen vielä muutama vuosi sitten. Suomen uudenlainen toimintaympäristö osana EU:a

tuo myös uusia termejä.

Edellä olen tarkastellut tulosteni yhtäläisyyksiä ja eroja aiempaan tutkimukseen nähden. Tulokset ovat

osittain samankaltaisia kuin aiemmassa tutkimuksessa. Kuitenkin aineistoni puhetavat ovat läheisesti

sidoksissa konteksteihinsa, jolloin niistä löytyy aiempaan tutkimukseen nähden osittain uusia tapoja

merkityksellistää pakolaisuus ja turvapaikanhaku. Tämän työn tulokset osoittavat pakolaisuutisoinnin

olevan kontekstisidonnaista. Aineistossa esiintyvien puhetapojen tulkinnassa on katsottava tekstitason

ulkopuolelle ja pohdittava tuloksia suhteessa sosiokulttuuriseen ympäristöön. On tarkasteltava kieltä

yhteiskunnallisena tuotoksena ja yhteiskunnallisesti muotoutuneena (Fairclough 1997, 76).

Maahanmuuttopolitiikka ei ole itsenäinen politiikan alue, vaan siihen vaikuttavat kunkin maan

historialliset, taloudelliset ja muut poliittiset voimat (Forsander ym. 2004, 93). Myöskään

maahanmuuttoa koskevaa kirjoittelua ei voi tarkastella irrallaan muusta yhteiskunnasta. Ei riitä, että

analyysissä keskittyy siihen, miten eri toimijat pääsevät uutisissa esiin ja mistä teemoista uutiset

kertovat. On pohdittava sitä, miten tavat kuvata pakolaisuutta, Suomea ja työtä liittyvät toisiinsa.

Minkälainen yhteiskunta uutisissa muodostuu? Pakolaisuutisissa on ennen kaikkea kyse kansallisen

järjestyksen ja siihen suhteutuvien ulkopuolisten määrittelystä. Tässä mielessä pakolaisuutisointia on

välttämätöntä tarkastella suhteessa yhteiskunnalliseen kontekstiin. Pakolaisuutisissa ei ole kyse vain
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rajan vetämisestä meidän ja muiden, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sekä suomalaisten välille.

Pakolaisuutisissa on pohjimmiltaan kyse neuvottelusta siitä, kuka voi kuulua tähän yhteiskuntaan.

7.2 Työpuhe jakaa pakolaisia ja rakentaa suhdetta Suomeen

Chilen pakolaisuutisissa työllistämisestä puhutaan lähes jokaisessa uutisessa. Pakolaisista puhuminen

työllistettävinä on tärkein heitä merkityksellistävä puhetapa. Työpuhe rakentaa yhtäältä pakolaisten

keskinäisiä eroja, toisaalta pakolaisten suhdetta Suomeen. Työn kautta muodostuva yhteys pakolaisten

ja Suomen välillä rikkoo pakolaisten näkemisen kokonaisvaltaisesti toisina. Suomi kuvastuu Chilen

pakolaisuutisissa yhteiskuntana, johon sisään pääsemisessä työllistymisellä on keskeinen rooli.

Työllistäminen näyttäytyy viranomaisten tärkeimpänä pakolaisiin kohdistamana toimenpiteenä.

Pakolaisen näkeminen työllistettävänä tarkoittaa myös sitä, että pakolaista tarkastellaan ensisijaisesti

suhteessa siihen, mikä hänen roolinsa on suomalaisessa yhteiskunnassa. Pakolaisten representoiminen

hädänalaisina vainoa pakenevina ihmisinä asettuu toissijaiseksi ja jää työllistämispuheen taustalle.

(Fairclough 1997, 136.)

Työstä puhumisen keskeisyys Chilen pakolaisten kohdalla on erityinen puhetapa verrattuna 2000-luvun

tapaan puhua pakolaisista. Vuoden 2005 aineistossa puhutaan myös työstä, mutta ei samalla tavalla (ks.

kohta 7.3). Toisaalta työllisyyden ja pakolaisuuden yhteydet ovat kyllä näkyneet Suomen

maahanmuuttopolitiikassa yhteiskunnallisesta tilanteesta riippuen. Esimerkiksi 1980-luvun puolivälissä

pakolaisista keskusteltiin väestö- ja työvoimapolitiikasta käsin. Laman tultua pakolaisuudesta tuli

inhimillisyyskysymys. (Ruuska 1999, 201.) Lepola (2004a, 499) yhdistää somalialaisten

turvapaikanhakijoiden leimaamisen elintasopakolaisiksi 1990-luvun alun huonoon talous- ja

työllisyystilanteeseen. Tässäkin työssä on perusteltua lähteä purkamaan työn suurta roolia

pakolaisuuden rakentumisessa yhteiskunnallisesta tilanteesta käsin.

Työpuhe saa alkunsa ensinnäkin siitä, että Suomelle kehitysyhteistyön kautta tutut chileläiset metsäalan

työntekijät nostetaan uutisissa esiin. Chile oli 1970-luvun alussa nimetty yhdeksi tärkeimmistä

kahdenvälisen kehitysyhteistyön maista (Helsingin Sanomat 1973a). Osa pakolaisista representoidaan

Suomen vanhoiksi tutuiksi. Pakolaisten tulo ei näin näyttäydy Suomelle täysin vieraalta ja oudolta.
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Helposti työllistettävien chileläisten metsäammattilaisten ei sanota tarvitsevan muunlaista

”perehdytystä”. Pakolaisen ammatillinen status näyttäytyy tärkeänä pakolaisen mahdollisuuksissa

integroitua Suomeen. Työllistyminen yleensäkin näyttäytyy uutisissa suomalaiseen yhteiskuntaan

sijoittumisena. Suomalaisessa yhteiskunnassa ansiotyön on nähty leimaavan voimakkaasti

integroituneena olemista. Työ on osoitus yhteiskuntakelpoisuudesta ja sen puuttuessa normivaje on

täytettävä muulla hyväksyttävällä toiminnalla, esimerkiksi opiskelulla. (Forsander 2001, 42, 59.)

Erilaiset kurssit ja opiskelu kuvataan Chilen pakolaisten toissijaisena vaihtoehtona. Kurssitus ja opinnot

esitetään kuitenkin vain välivaiheena kohti ensisijaista päämäärää eli työllistymistä. Työn kautta yksilöt

ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä. Uutisista nousee yksilöimisen strategia: pakolaiset jaetaan hyödyllisiin

ja hyödyttömämpiin ammattitaustan mukaan. Suomen pakolaispolitiikkaa on syytetty sopivimpien

kansojen ja hyödyllisimpien yksilöiden valitsemista, ns. valistuneen itsekkyyden politiikasta (Tolkki

1990, 10, 45).

Vaikka pakolaiset myöhemmin osoittautuvat myös muiksi kuin chileläisiksi metsämiehiksi, säilyy

pakolaisten keskuudessa jako standardiksi muodostuviin metsämiehiin ja muihin. Tästä kertoo

esimerkiksi se, että ”metsäalan pakolaisista” kerrotaan uutisissa säännöllisesti ja heidän

työllistymistään seurataan. Tämä kertoo pakolaisten asettamisesta ennalta jäykkään positioon. Heidät

on alun perin määritetty tietynlaisiksi, ja käsitys tietynlaisesta pakolaisuudesta säilyy loppuun asti.

Uudessa tilanteessa entuudestaan tuttuja chileläisiä tarkastellaan menneisyyden ja keskinäisen

yhteistyön kautta. Chileläisyys, tietynlainen työtausta ja aiempi yhteistyö Suomen kanssa nousevat

pakolaisuuden keskeisiksi määrittäjiksi. Muihin kuin chileläisiin metsäammattilaisiin viitataan ”muiden

alojen pakolaisina” ja ”loppuina pakolaisina”. Termit kertovat chileläisten metsäammattilaisten

asettamisesta ensisijaisiksi pakolaisiksi ja muiden pakolaisten representoimisesta heihin nähden. Tämä

saa aikaan kaikkien pakolaisten representoitumisen työllistymismahdollisuuksien kautta.

Työn merkitys on siinä, että sen kautta pääsee selkeän me-he –asetelman ulkopuolelle. Kyse on

Simmelin (2005, 81) mainitsemasta muukalaisuudesta. Hänen mukaansa muukalainen on lähellä meitä,

kun tunnemme kansallisten, sosiaalisten, ammatillisten tai yleensä inhimillisten yhtäläisyyksien

vallitsevan välillämme. Työ muodostuu pakolaisten ja Suomen välisessä suhteessa yhdistäväksi

tekijäksi. Lähimpänä Suomea ovat chileläiset metsämiehet. Chileläisiin metsureihin sopii Zygmunt

Baumanin ja Sara Ahmedin esittämä muukalaisuus. Bauman (1997, 70) ei muukalaisuudella tarkoita
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tuntemattomuutta, vaan juuri tuttuutta. Muukalaisen tunnistaminen muukalaiseksi vaatii etukäteistietoa

(Ahmed 2000, 12, 55). Metsämiehistä tiedetään paljon ja heidät pystytään näin erottamaan ”meistä” tai

”heistä”. Sen sijaan ”loput” tai ”muiden alojen” pakolaiset ovat selkeästi ”heidän” joukossaan. Näin

siksi, että heidän työllistämisensä kuvataan vaikeana, ja juuri työ on potentiaalinen väylä lähemmäksi

”meisyyttä”.

Pakolaisiin liitetään monesti vastakkaisuus, vieraus ja kategorinen toiseus Suomeen nähden. Toiseuden

käsitettä käytetään jäsentämään suhdetta tutun ja vieraan välillä (Löytty 2005a, 162). Toiseuden

käsitteen ymmärtäminen jäykkänä vierautta ja eroa Suomeen kuvaavana käsitteenä ei kuitenkaan istu

tapaan, jolla Chilen pakolaiset diskursiivisesti rakentuvat. Pakolaisuutta ei määritä ensisijaisesti

vastakkaisuus Suomeen nähden, vaan pakolaisuuden sisään tehdyt erot. Identiteetille ominainen rajan

vetäminen tehdään pakolaisten sisällä. Pakolaisten identiteetti muodostuu fragmentoituneeksi sen

kautta, miten pakolaisten ja Suomen välistä suhdetta rakennetaan työn kautta. Simmel (2005, 76) näkee

jatkuvan irrallisuuden määrittävän muukalaisuutta. Chileläisiä metsämiehiä ei kuitenkaan Simmelin

muukalaisen tavoin kuvaa se, että he eivät ole alun perin kuuluneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyse

on pikemminkin siitä, että tietyille pakolaisille on annettu aiemman yhteistyön perusteella paremmat

mahdollisuudet tulla yhteiskunnan jäseniksi. Kysymys on siitä, mitä meistä voi tulla ja miten meidät

esitetään enemmän kuin siitä, keitä olemme ja mistä olemme tulleet. Identiteetti on enemmän

”tulemisen” kuin ”olemisen” kysymys. (Hall 1996, 4.)

Metsäalalla työskentelevien pakolaisten keskeisyyttä on tarkasteltava myös 1970-luvun alun

yhteiskunnallisista lähtökohdista käsin. Aineistossa perustellaan pakolaisten joukossa olevien

metsäalan ammattilaisten työhön sijoittamisen helppoutta sillä, että ”metsäalan ammattihenkilöistä on

pulaa” (HS 14.12.1973). Tuolloisen työllisyystilanteen tarkastelu tekee chileläisten metsämiesten

representoitumisen ensisijaisina ja Suomelle hyödyllisimpinä pakolaisina ymmärrettäväksi. Myös

muissa vuoden 1973 uutisissa kerrotaan, että 1970-luvun alkupuoliskolla vallinneen korkeasuhdanteen

aikana oli pulaa ammattityövoimasta, mutta myös työvoiman ylitarjontaa (Helsingin Sanomat 1973b;

Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 142; Korkiasaari 2001, 18). 1970-luvun alussa vallitsi käsitys siitä, että

työvoimapula oli tullut jäädäkseen. Maahanmuuttopoliittista keskustelua käytiin

työmarkkinanäkökohdista käsin, ja työnantajapuolella tuotiin varovasti esille ajatus ulkomaisesta

työvoimasta ratkaisuna työvoimapulaan. (Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta 1988, 98-99.) Ajatus
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ulkomaisesta työvoimasta ei kuitenkaan edennyt käytännön tasolle saakka. 1970-luvun yhteiskunnalle

ominainen tapa nähdä pakolaisuus työmarkkinalähtökohdista käsin heijastuu kuitenkin keskeisesti

tapaan, jolla Chilen pakolaiset uutisissa rakentuvat.

Myös Chilen pakolaisten tuloa koskevissa viranomaisteksteissä pakolaiskysymys yhdistetään

työllistymiseen. Pakolaistoimikunnan (alkuperäiseltä nimeltään Chilen pakolaistoimikunnan) vuonna

1980 julkaistussa mietinnössä todetaan viranomaistoimista työhön sijoittamisen olleen keskeisin

tehtävä pakolaisia koskevista toimenpiteistä. Työministeriö valittiin pakolaisista vastaavaksi

viranomaiseksi siksi, että sillä oli hallinto, joka saattoi toteuttaa työllistämistehtävän. Lisäksi

työministeriön valintaa perustellaan sillä, että sille kuuluivat myös siirtolaisuutta koskevat asiat.

(Pakolaistoimikunta 1980, 47.) Näin siirtolaisuus ja pakolaisuus käsitetään myös viranomaisteksteissä

toisiinsa liittyviksi ja samantyyppisiä toimia edellyttäviksi asioiksi.

Toiseksi työkeskeisestä puhetavasta kertoo juuri pakolaisten käsitteellistäminen siirtolaisina. Uutisissa

Chilen pakolaisten tulon kerrotaan virkamiehen suulla olevan ”siirtolaisuuskysymys”. Kyseessä ei ole

mikään yksittäinen määrittely vaan uutisissa viitataan pakolaisiin siirtolaisina useaan otteeseen. Miksi

näin? 1970-luvun Suomessa siirtolaisuus oli päivänpolttava yhteiskunnallinen kysymys. Muun muassa

työvoiman ylitarjonta sai aikaan Ruotsiin suuntautunutta siirtolaisuutta. Suomalaisten joukkomuutto

naapurimaahan oli tuolloin Suomen oma siirtolaisuuskysymys. Muuttoliike näyttäytyi suomalaisessa

kontekstissa ennen kaikkea työn perässä tapahtuvana muuttona. Siirtolaisuuden ajankohtaisuus näkyy

myös Helsingin Sanomien uutisoinnissa. Vuoden 1973 uutiset kertovat Ruotsiin muuttaneista

suomalaisista siirtolaisista. Siirtolaisuuden ajankohtaisuus näkyy lehdessä myös uutisoinnissa Länsi-

Eurooppaan muuttavista vieras- ja siirtotyöläisistä.

Pakolaisuus sitä vastoin oli vuoden 1973 Suomessa kaukainen asia. Suomeen ei käytännössä ollut tullut

pakolaisia sitten toisen maailmansodan päättymisen. Suomi oli jatkosodan jälkeen asuttanut satoja

tuhansia sodassa menetettyjen alueen karjalaisia, mutta heidät oli nimetty siirtoväeksi tai evakoiksi, ei

pakolaisiksi. Fairclough’n (1997, 27, 73) mukaan tekstuaalisen moniaineksisuuden takana voi nähdä

alustavia, keskeneräisiä ja ristiriitaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Merkitysten moninaisuuden voi

tulkita kertovan sosiokulttuurisesta muutoksesta. Siirtolaisuuspuheen voi tulkita siten, että
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pakolaisuuden yhdistäminen siirtolaisuuteen asettaa sen tutumpiin raameihin ja tekee asian

ymmärrettävämmäksi uudessa tilanteessa.

Uutisointi selittyy ehkäpä osittain juuri Chilen pakolaisten ”pioneeriasemalla” Suomen

maahanmuuttopolitiikassa. Pakolaisten tulo oli alku heidän representoitumiselleen suomalaisessa

kontekstissa. Uutiset kertovat Suomen haparoinnista ensiaskelillaan pakolaisten vastaanotossa eikä

uutistekstissäkään aina näytä olevan selkeää, keitä Suomeen on tulossa.

Pakolaisia erotteleva työpuhe rakentaa myös eriarvoisuutta heidän keskuuteensa. Niillä pakolaisilla,

joiden työpanos on hyödyllisin suomalaiselle yhteiskunnalle, on parhaimmat mahdollisuudet kuulua

siihen. 1970-luvun yhteiskunnallisessa tilanteessa metsäalan taustan omaavat pakolaiset ovat näitä

helpoiten ”sijoittuvia”. Chilen pakolaisuutisissa rakentuvan toiseuden ja identiteetin moneuden taustalla

on 1970-luvun yhteiskunnallinen konteksti. Chilen pakolaisia koskeva uutisointi esimerkki

pakolaispuheesta, joka heijastelee yhteiskunnassa vallitsevaa maahanmuutto- ja työllisyyspoliittista

ympäristöä.

7.3 Maahanmuuttajaryhmien välille rakentuu hierarkia

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuvaaminen eroaa merkittävästi vuoden 2005 aineistossa. Uutiset

kuvaavat Suomea, jossa näkökulma maahanmuuttoon on yhtäältä taloudesta ja toisaalta

turvallisuudesta lähtevä. Uutisista nousee talouden ja hyödyn näkökulmaan nojaava tapa puhua

pakolaisista. Turvallisuus- ja kontrollinäkökulma on puolestaan turvapaikanhakijauutisissa keskeinen

diskursiivinen järjestys. Maahanmuuttopolitiikka kuvastuu oikeanlaisten työperusteisten muuttajien

tavoitteluna ja vääränlaisten turvapaikanhakijoiden torjuntana. Mitä pakolaisuuden ja turvapaikanhaun

representoitumisesta ensisijaisesti talouteen ja turvallisuuteen liittyvänä kysymyksenä seuraa? Miten

heitä ei representoida? Ihmisoikeusnäkökulma pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin jää talouteen ja

turvallisuuteen keskittyvän puheen taustalle.

Tämän työn alussa lähdin siitä, että 2000-luvun pakolaiskirjoittelussa työstä puhuminen ei ole

merkittävää. Vuoden 2005 aineiston tarkastelu vahvistaa näkemyksen osittain. Pakolaisista ei puhuta

työllistettävinä kuten Chilen pakolaisten kohdalla. Työpuhe on siirtynyt 2000-luvulla
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maahanmuuttajiin. Työstä puhuminen liittyy kuitenkin pakolaisuuteen edelleen. Pakolaiset vertautuvat

uutisissa työperusteisiin maahanmuuttajiin.

Maahanmuuton tarkastelu hyödyn näkökulmasta näyttäytyy 2000-luvulla keskeisenä puhetapana.

Maahanmuuttoa tarkastellaan aineistossa taloudellisista lähtökohdista. Siitä puhutaan ”taseena”, johon

ei-humanitaariset muuttajat vaikuttavat positiivisesti. ”Humanitaarinen muutto” eli pakolaiset

representoituvat talousvaikutuksiltaan hyödyttömämmiksi. Hyötyyn ja talouteen nojaava puhetapa

ilmenee myös vuoden 2005 maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta. Uudessa ohjelmassa

pakolaiskysymykset saavat vähemmän painoarvoa verrattuna vuoden 1997 ohjelmaan. Vuoden 2005

ohjelmassa sen painopisteeksi mainitaan työperusteisten maahanmuuttajien houkutteleminen Suomeen.

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että maahanmuuttajat helpottavat työvoiman

saatavuusongelmia, laajentavat Suomen osaamispohjaa ja lisäävät innovatiivisuutta. Ohjelmassa

todetaan, että ”pitkällä aikavälillä kaikenlainen maahanmuutto keskimäärin hyödyttää yhteiskuntaa”.

Ohjelmassa sanotaan myös humanitaarisista syistä maahan tulleiden työhön pääsyn edellytysten

paranevan ajan kuluessa. (Työministeriö 2005, 7.) Maahanmuuttopolitiikkaa tarkastellaan näin

kokonaisuudessaan hyödyn näkökulmasta. Maahanmuuton tarkastelu taloudellisena kysymyksenä tekee

käsitteen sisäisesti moninaiseksi (Löytty 2005b, 12). Pakolaiset asemoituvat maahanmuuttajien

keskuudessa talousvaikutuksiltaan hyödyttömämmiksi ”toisiksi”. Pakolaisen tarkastelu hyödyllisyyden

näkökulmasta muuttaa kuitenkin pakolaisuuden merkitystä (vrt. Huysmans 1995, 59). Taloudellinen

tarkastelu etäännyttää pakolaisuuden ydinmerkityksen ja tarkastelee pakolaisuutta toiseen ilmiöön

tarkoitetuilla kriteereillä.

Hyötyyn nojaava tapa pakolaisista ei voi kuitenkaan pitää täysin uutena. Pakolaisista on puhuttu myös

suoremmin hyödyn kautta. Esimerkiksi 1980-luvun puolivälissä pakolaisista puhuttiin ratkaisuna

väestö- ja työvoimapulaan. 1990-luvun laman myötä hyötypuhe loppui ja pakolaisten vastaanotosta tuli

yleisinhimillinen kysymys. 1980-puolivälistä 1990-luvulle tultaessa Suomessa puhuttiin

työvoimapulasta, jota ratkottaisiin maahanmuutolla. Kyse ei kuitenkaan ollut mistä tahansa muutosta,

vaan keskustelussa painotettiin paluumuuttoa, muun muassa inkeriläisiä. (Ruuska 1999, 201, 206.)

Vuoden 2005 uutisissa kuvastuu aika, jossa muuttajat eivät myöskään voi olla keitä tahansa. Suomeen

on saatava hyödyllisiä ”osaajia”. Näkökulma maahanmuuttoon ei ole vain kansallinen. 2000-luvun

Suomi representoituu maailmanlaajuisen talouskilpailun osalliseksi. Tällöin myös maahanmuutto
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palvelee tätä päämäärää. Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa tuodaan esiin inkerinsuomalaisten

paluumuuton kanavointi työmarkkinoiden tarpeisiin, mutta korostetaan maailmanlaajuista kilpailua

globaaleista osaajista. (Työministeriö 2005, 19.) Kyse on Suomen kilpailusta ulkomaisesta työvoimasta

ja tätä myöten koko Suomen selviämisestä (Työministeriö 2001, 29).

Vuoden 2005 uutisissa pakolaiset representoituvat työperusteisia maahanmuuttajia hyödyttömimpinä.

Maahanmuuttajaryhmien joukossa kaikkein torjuttavimmaksi asetetaan kuitenkin turvapaikanhakijat,

jotka kuvataan turvallisuuteen ja rikollisuuteen viittaavilla käsitteillä. He ovat vääränlaisia toisia, joita

vastaan Suomen kansakuntana on puolustauduttava (Ahmed 2003, 206). Vuoden 2005 aineistolle on

tyypillistä turvallisuuteen nojaava puhetapa, joka yhdistyy nimenomaan turvapaikanhakijoihin. Myös

muussa tutkimuksessa turvapaikanhakijan on havaittu representoituvan turvallisuuskysymyksenä (esim.

Horsti 2005).

Turvapaikanhakijoita tarkastellaan uutisissa keskeisesti EU:n kehyksessä. Huomionarvoista ovat

erilaiset turvapaikanhakijoita koskevat nimitykset. Hakijoista puhutaan Euroopassa maasta toiseen

kulkevina ”kiertolaisina” ja ”onnenonkijoina”, joiden kerrotaan rikollisuutta implikoiden ”häivyttävän

jälkiään”. Myös puhe ”laittomuudesta” ja ”perusteettomuudesta” tuottaa rikollisuusdiskurssia. Tällaisen

kielenkäytön seurauksena hakijoista rakentuu kuva hämäräperäisinä järjestelmän väärinkäyttäjinä.

Turvapaikanhakijoiden nimeäminen ”turvapaikkahoppailijoiksi” rakentaa turvapaikanhakijat ei-

oikeutettuina maahan pyrkijöinä. Hakijoiden vihjataan kulkevan ympäri Eurooppaa taloudellisten

etuuksien perässä. Turvapaikanhakijoista kertovissa uutisissa tarkastellaan suureksi osaksi ”ei-aidoiksi”

implikoituja, hakijoita.

Turvapaikanhakijat representoituvat ”laittomiksi” nimenomaan suhteessa kansalliseen järjestykseen.

Laittomuus merkitsee kansallisen järjestyksen ulkopuolella olemista. Hakija voidaan nimetä

”laittomaksi”, mikäli hän pääsee kansallisen hallinnan otteesta eikä hänen paikkansa EU:n alueella

pysy kontrollissa. Laittomuudessa ei siis ole kyse vain viime aikoina runsaasti tiedotusvälineissä esillä

olleesta Välimeren ”laittomasta siirtolaisuudesta”, vaan myös EU:n sisällä turvapaikanhakijan on

oltava kontrollissa, tai hänet voidaan nimetä laittomaksi. Tässä kuvastuu laittomaksi nimittämisen

satunnaisuus.
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EU:n alueelle ”laillisesti” tulleet voidaan nimetä laittomiksi silloin, kun he siirtyvät toiseen EU-

maahan. Näin ollen hakija representoituu ”lailliseksi” ensimmäisessä EU-maassa. Siellä hänen

paikkansa on oikeutettu, mutta siirtyessään toiseen EU-maahan hänestä tulee ”kiertolainen”, jonka

paikkaa on kontrolloitava. Hänet on palautettava ensimmäiseen EU-maahan. Siellä on hänen EU:n

alueella ”oikeaksi” määritelty ja Dublinin sopimuksen mukainen paikkansa. Näin ollen sisärajojen yli

voivat kulkea laillisesti vain tietyn statuksen omaavat henkilöt. Mikäli sisärajan ylittää ”kolmannen

maan kansalainen” hänet nimetään ”laittomaksi” tai ”kiertolaiseksi”. Kyse on siitä, miten samanlaisia

tekoja kutsutaan eri nimillä, riippuen siitä kuka niitä tekee (Bauman 1999, 62). ”Kolmannen maan

kansalainen” ei kuulu ”meihin”, niihin joiden ”kuuluu” olla EU:n alueella. Siinä missä EU-kansalainen

voi kulkea sisärajojen läpi vapaasti, ei-unionin kansalaisen turvapaikanhakijan ylitys nimetään

laittomaksi.

”Dublin-kiertolaisuus” ja ”turvapaikkashoppailu” ovat esimerkkejä termeistä, jotka tulivat käyttöön

vasta vuoden 2005 aikana. Ne ovat tälle ajalle tyypillisiä käsitteitä, jotka merkityksellistävät

turvapaikanhakijoita taloudellisten etujen hyväksikäyttäjinä. Käsitteet merkityksellistävät 2000-luvulla

turvapaikanhakijat samassa merkityksessä kuin 1980-luvulla käyttöön otettu ”elintasopakolaisuuden”

käsite. Elintasopakolaisuudesta puhutaan edelleen myös vuoden 2005 aineistossa.

Horsti (2005, 181) tulkitsee laittomuuspuheen lisääntymisen osaksi 1990-luvun kiristynyttä

kontrollipolitiikkaa. EU-politiikan on sanottu 1990-luvulta lähtien lisänneen kontrollia EU:n

ulkorajoilla esimerkiksi erilaisten lakimuutosten ja tiukentuneiden käytäntöjen kautta (Vartiainen-Ora

1996, 49; Hynynen 1997, 253; Henriksson 2000, 39; Åberg 2006). EU:n maahanmuuttopolitiikkaa on

yleisesti kritisoitu ”EU-linnakkeen” muodostamisesta (Close 1995, 135; Salmio 2000, 25; Ekholm

2001, 170). Politiikan tavoitteena on nähty olevan halu vähentää turvapaikanhakijoiden määrää (Santel

1995, 75; Koser 1997, 157; Vink 2005, 114). Esimerkkinä tiukentuneista käytännöistä aineistossa

nousee esiin Eurodac-sormenjälkirekisteri, joka kuvastaa tarvetta pitää turvapaikanhakijat

eurooppalaisen valvovan silmän alla. Useat tutkijat katsovat, että EU:ssa maahanmuuttoasioita on yhä

enemmän alettu liittää turvallisuuteen (esim. Mervola 2005, 27).

Esimerkkinä maahanmuuton näkemisestä turvallisuuskysymyksenä Jef Huysmans (1995, 53-59)

mainitsee Schengenin ja Dublinin sopimukset, joissa pakolais- ja turvapaikanhakukysymyksistä on
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puhuttu huumeiden, terrorismin, poliisiyhteistyön ja rikollisuuden yhteydessä. Tämä ilmentää Sara

Ahmedin (2003, 209) mainitsemaa terroristin ja turvapaikanhakijan yhdistämisestä poliittisessa

diskurssissa. Pakolaisuuden ja turvapaikanhaun muuttuminen turvallisuusongelmaksi ei ole viatonta,

sillä siinä ihmisten merkitys muuttuu. ”Turvallistetun” (securitized) maahanmuuttajan ajatellaan

turvallisuuspuheessa tuovan alueelle ja valtaväestölle ”disharmoniaa” (Huysmans 1995, 59).

Julkisuudessa rikollisuuden ja laittomuuden yhdistäminen maahanmuuttoon näkyy esimerkiksi

sisäministeri Rajamäen äskettäisessä kirjoituksessa, jossa hän toteaa ”kansalaisten turvallisuuden

vahvistamisen” tärkeäksi asiaksi EU:ssa. Rajamäen mukaan kansalaisten luottamus EU:hun riippuu

paljon siitä, miten unioni onnistuu ”terrorismin, rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnassa”.

(Rajamäki 2006b.) Turvallistava puhe luo selkeät rajalinjat: rajojen sisäpuolella on kansalaisia, joita on

suojeltava ulkoa tulevilta uhkilta, muun muassa ”laittomalta maahanmuutolta”. Turvapaikanhaun

yhdistämisellä laittomuuksiin ja rikollisuuteen ja täten hakijoiden tarkastelemisella

turvallisuuskysymyksenä näyttää tällä hetkellä olevan vankka asema turvapaikanhakijoita koskevassa

puheessa.

Loppujen lopuksi uutisissa on kyse neuvottelusta siitä, ovatko turvapaikanhakijat ”aitoja” vai eivät?

Tästä seuraa se, millä painotuksin heihin pitäisi suhtautua. Aineistoa hallitsee diskursiivinen järjestys,

joka vihjaa turvapaikanhakijoiden olevan ”laittomia” ja ”perusteettomia”. Mitä jää tällaisen kontrollia

ja turvallisuutta korostavan diskurssin taakse? Uutisissa toissijaiseksi jää hakijoiden representoiminen

ihmisinä, jotka hakevat turvaa, ja joilla on siihen oikeus. Kirsi Henriksson (2000, 43) kritisoi

laittomuuden tuoman rikollisuuden leimaa, sillä ”väärin perustein” maahan pyrkivien joukossa on

todellisia turvapaikan tarpeessa olevia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi hankalan viisumikäsittelyn

valinneet laittomaksi nimettävän maahantulon päästäkseen turvaan.

Lisäksi voi miettiä Dublinin sopimukseen kuuluvien maiden vaihtelevien turvapaikkakäytäntöjen

vaikutusta siihen, että hakijat siirtyvät toiseen EU-maahan hakemaan turvapaikkaa ja tulevat tämän

seurauksena leimatuiksi ”kiertolaisiksi” ja näin kontrollia vaativiksi. Kiertolaisuudesta muodostuu

uutisissa kuva turvapaikanhakijan harrastamana ”väärinkäyttönä”, mikäli ilmiön taustasta, Dublinin

sopimuksen toimimattomuudesta, ei kerrota.  Kun turvapaikanhakijat näin käsitteellistetään laittomina

ja vilpillisinä, tulee heistä turvallisuuteen liittyvä kysymys. Turvallisuuden puolustaminen edellyttää
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puolestaan turvattomuutta aiheuttavien asioiden kontrollointia. Rikollisuutta implikoiva kielenkäyttö

voi siis saada aikaan sen, että turvapaikanhakijoiden representoituessa ”kiertolaisuudessaan”

rikollisiksi, viranomaisten puuttuminen asiaan näyttää perustellulta. Näin ollen turvapaikanhakijoiden

käsitteellistäminen rikollissävytteisesti voi myös tulla oikeuttaneeksi kontrollia (vrt. Ahmed 2003, 210;

Blomqvist 1995, 133). Kun hakijat nimetään ”laittomiksi” tai ”perusteettomiksi”, tulee turvallisuudesta

huolehtiminen ja suojautuminen näiltä rikollisiksi ja väärinkäyttäjiksi esitettyjä ihmisiä vastaan

tärkeäksi (Huysmans 1995, 53; 2000, 751).

Laittomuuspuhetta on tarkasteltava myös suhteessa EU:n koko maahanmuuttopolitiikkaan. Muun

muassa EU:n kiristyneen ulkorajakontrollin on sanottu lisänneen ”laitonta” maahantuloa (esim.

Henriksson 2000, 39; Forsander ym. 2004, 81). Näin EU:n oma politiikka synnyttäisi ”laittomuutta”.

Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että maahanmuuttopolitiikka on kokonaisuus. Tällä hetkellä EU:ssa

ja myös Suomessa tavoitellaan ulkomailta osaavia maahanmuuttajia. Euroopan maissa on suunnitteilla

maahanmuuttajille suunnattuja erilaisia testejä ja kokeita, jotka heidän on läpäistävä päästäkseen

muuttamaan. Mikäli maahanmuuttopolitiikan kriteerit vedetään liian tiukalle, seurauksena voi olla

turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen. Tästä taas voi seurata turvapaikkakriteerien

tiukentuminen, jolloin ”laiton” maahanmuutto puolestaan kasvaa.

7.4 Uutisen ”monikulttuurinen” yhteiskunta?

Vuosien 1973 ja 2005 uutisissa on esillä erilaisia maahanmuuttajaryhmiä. Terminologian muutos on

yhteydessä yhteiskunnalliseen muutokseen. Aineiston osien välistä suurta maahanmuuttopoliittista

muutosta kuvaa se, miten vuoden 2005 uutisissa maahanmuutto näyttäytyy jo pelkkien käsitteiden

valossa moninaisempana ilmiönä kuin Chilen pakolaisten saapuessa. 1970-luvulla ei puhuttu

maahanmuuttajista. Siirtolaisuus oli tuon ajan ajankohtainen kysymys. Vuoden 2005 aineistossa eri

maahanmuuttajaryhmät määrittyvät eri tavoin suhteessa Suomeen. Työperusteiset maahanmuuttajat

ovat toivottuja, kun taas ”kiertolaisiksi” ja ”laittomiksi” nimettyjä turvapaikanhakijoita vastaan on

suojauduttava.

Tämänkaltainen jako toivottuihin ja ei-toivottuihin muuttajiin heijastaa Suomen

maahanmuuttopolitiikkaa. Vuoden 2005 aineiston voi nähdä esimerkkinä siitä, miten joukkoviestintä

tulkitsee maailmaa sellaisten diskurssien avulla, jotka uusintavat vallitsevaa yhteiskunnallista
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järjestystä (Kunelius 2003, 226). Vuoden 2005 maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa puhutaan

”kiertolaisuuden” torjumisesta ja toisaalta painotetaan työperusteisen maahanmuuton tärkeyttä.

Suomen tavoittelema maahanmuutto ei ole minkälaista muuttoa tahansa. Suomi haluaa oikeanlaisia

”osaajia”, työikäisiä ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Tällainen näkökulma maahanmuuttoon korostaa

vastaanottavan yhteiskunnan saamaa hyötyä (Suurpää 2002, 56). Uudessa maahanmuuttopoliittisessa

ohjelmassa puhutaan monikulttuurisuuden roolista tässä uudenlaisessa ”aktiivisessa

maahanmuuttopolitiikassa”. Millaisena ”monikulttuurisena” yhteiskuntana Suomi 2000-luvun alussa

näyttäytyy?

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa pääpainon todetaan olevan työperusteisen maahanmuuton

edistämisessä, ja monikulttuurisuuden rooli nähdään tärkeänä suhteessa tähän. Yhteiskunnan

monikulttuuristumisen sanotaan heijastuvan ”yritteliäisyyden ja innovatiivisuuden lisääntymisenä”.

Monikulttuurisuuden sanotaan olevan tärkeä ”kilpailu- ja houkuttelevuustekijä” pyrittäessä

houkuttelemaan työperusteisia maahanmuuttajia.  (Työministeriö 2005, iii, 2, 19.) Vuoden 2005

aineistossa Suomen sanotaan Suomen tarvitsevan työvoiman maahanmuuttoa “kipeästi” (HS

12.4.2005). Monikulttuurisuus kuvastuu tärkeänä siksi, että se on suomalaiselle yhteiskunnalle etu

(Matinheikki-Kokko & Pitkänen 2002, 70).  Maaria Ylängön (2000, 69, 73) mukaan

monikulttuurisuutta tarkastellaan yhä useammin juuri kansallisena kilpailutekijänä ja pelkästään

kansalliset lähtökohdat nähdään edistyksen jarruna. Monikulttuurisuus nähdään kaikkien etuna, koska

etninen syrjintä on resurssien tuhlausta. Vuoden 2005 Suomessa kyse ei näytä olevan ainoastaan

edistyksestä ja resurssien tuhlauksesta, vaan siitä, että monikulttuurisuus nähdään välttämättömänä.

Koska monikulttuurisuus on tärkeää työvoiman saannille, kuvastuu se tärkeänä myös Suomelle, jolle

työvoiman saanti on kohtalonkysymys. Työvoimapula näyttäytyy suomalaisen yhteiskunnan

ongelmana, ja maahanmuuttajia kutsutaan “ongelmanratkaisun välineiksi” (Työministeriö 2005, 7).

Monikulttuurisuuden lisäksi myös hyvän asenneilmaston merkitystä on alettu korostaa työperusteisen

maahanmuuton lisäämiseksi. Aineistossa todetaan ulkomaisen työvoiman saannin olevan vaikeaa, jos

maa profiloituu muukalaisvihamieliseksi (HS 12.4.2005). Lisäksi asenteiden parantuminen yhdistetään

työvoimapulaan Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa: ”Suomalaiset alkavat vähitellen ymmärtää, että

väestön vanhetessa työvoimapula on todellinen uhka. Siksi on erityisen mielenkiintoista tietää, ovatko

asenteet ulkomaiseen työvoimaan muuttuneet.” (Helsingin Sanomat 2005b.) Työministeriön raportissa
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todetaan, että ulkomaisen työvoiman tarve ja asenneilmapiirin kehittyminen suopeaksi nykyistä

suuremmalle maahanmuutolle edellyttää hyvien etnisten suhteiden kehittämistä (Työministeriö 2001,

14). Mielenkiintoisiksi tämänkaltaiset puhetavat tekee se, miten asenteiden positiivisuus kuvataan

tärkeänä nimenomaan siksi, että se on Suomelle hyödyllistä.

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa erotetaan kantaväestö ja maahanmuuttajaryhmät.

Monikulttuurisuus konkretisoituu ”väestöryhmien välisiksi hyviksi etnisiksi suhteiksi”. (Työministeriö

2005, 19-20.) Vuoden 2005 Suomi rakentuu näin sisäisesti erilaiseksi monikulttuuriseksi

yhteiskunnaksi. Monikulttuurisuuden näkeminen erilaisten väestöryhmien rinnakkaiselona ilmentää

monikulttuurisuuden ymmärtämisestä hallinnallisena monikulttuurisuutena. Hallinnallisen

monikulttuurisuuden mukaan monikulttuuriseksi muuttunut kansakunta nähdään luonnollisesti erillisiin

monokulttuureihin jakaantuneeksi. Kun valtio määrittelee itsensä monikulttuuriseksi,

monikulttuurisuudesta ei tule yhtenäisyyttä hajottavaa tekijää. Sitä vastoin monikulttuurisuudesta

muodostuu kansakunnan kokonaisuutta ylläpitävä tekijä. (Horsti 2005, 191, 299-300.)

Sara Ahmed näkee muukalaisten merkityksen siinä, että he tekevät kansakunnalle mahdolliseksi

kuvitella itsensä heterogeeniseksi ja nähdä muukalaisten ero ”meidän erona”. Ero kuuluu 2000-luvun

Suomessa “meidän” määritelmään. Työperusteisten maahanmuuttajien houkuttelu ja ”laittomien”

turvapaikanhakijoiden torjuminen kuvastaa sitä, miten monikulttuurisuus sisältää ristiriitaisia

sisäänpääsyn ja ulossulkemisen prosesseja. Monikulttuurisuuden kautta voidaan erottaa ne muukalaiset,

joiden eron kansakunta sietää ja ne, joiden erilaisuus voi olla vaarallista heterogeenisellekin

kansakunnalle. (Ahmed 2000, 95-97.) Vuoden 2005 uutisissa kuvastuu se, miten toisten erilaisuus on

välttämätön voimavara ja toisten erilaisuus uhka. Tällainen hyötyyn ja vastaanottavan maan tarpeisiin

nojaava monikulttuurisuus voidaan eettisestä näkökulmasta kyseenalaistaa. Maahanmuuttoon liitetään

usein hallittavuus, mutta myös monikulttuurisuus näyttää kuvastuvan jonakin, jota pitää kontrolloida.

Vuoden 1973 suomalainen yhteiskunta kuvastuu sitä vastoin sisäisesti eheänä. Chilen pakolaisuutisissa

puhutaan ”suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisesta”. Suomalainen yhteiskunta kuvastuu jonakin

tiettynä ja staattisena. Työtaustaltaan sopivat pakolaiset voivat sijoittua yhteiskuntaan helpoiten. Kyse

on vanhoiksi tutuiksi kuvattujen pakolaisten tulosta Suomeen, eikä tilanne täten representoidu

Suomelle suurena muutoksena. Jos vuoden 2005 uutisissa kuvastuu monikulttuurinen yhteiskunta, niin
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vuoden 1973 Suomea voisi kuvailla homogeeniseksi kansallisvaltioksi. Mutta tarkoittavatko

sopeutuminen ja monikulttuurisuus kuitenkaan kovin eri asioita ajan kulumisesta huolimatta? Mikäli

monikulttuurisuus nähdään hallinnallisena monikulttuurisuutena ja tuontitavarana, suomalainen

kulttuuri pysyy muuttumattomana normina (Horsti 2005, 197). Sekä sopeutumiseen että

monikulttuurisuuteen piiloutuu näin valtasuhde (Rastas ym. 2005b, 24). Sekä sopeutumis- että

monikulttuurisuusajattelu perustuvat käsitykseen selkeärajaisista, eheistä ja erillisistä kulttuureista.

Pakolaisuutisissa kuvastuu se, että yhteiskuntaan on mahdollista päästä sisään työn kautta. Työ on asia,

jonka kautta neuvotellaan kuulumisen ehdoista. Maahanmuuttajien ja pakolaisten joukosta nousevat

esiin ne, jotka voidaan helpoiten työllistää. 1970-luvun Suomessa pakolaisten työllistäminen kuvastuu

vilpittömänä ja kyselemättömänä. Vanhat tutut chileläiset auttavat Suomea paikkaamalla

metsäteollisuuden työvoimapulaa. Vuonna 2005 kyse on kuitenkin täysin eri tilanteesta, työ on eri

syystä tärkeää. Vuoden 2005 Suomi on kilpailukyky-yhteiskunta, jonka on pärjättävä globaalissa

toimintaympäristössä. Maahanmuuton yhteys työhön ei enää ole viaton, vaan suhdetta kuvastaa

välttämättömyys. Työperusteisista maahanmuuttajista käydään globaalia kilpailua, jossa Suomen on

menestyttävä. Siinä missä vuoden 1973 uutisissa työllistäminen vaikuttaa hyväntahtoiselta ja

viattomalta, kuvastuu ulkomaisen työvoiman saaminen vuonna 2005 elinehtona Suomen

menestykselle. Aloitin tämän työn aineistositaatilla vuodelta 1973, jossa todettiin, ettei tiedetä, “keitä

Suomeen nyt on tulossa”. Ihmettelyyn voi analyysin perusteella vastata siten, että tulijat eivät voi olla

keitä tahansa. 2000-luvun Suomessa heistä ja heidän ominaisuuksistaan on tiedettävä, jotta voidaan

päättää, päästetäänkö heidät sisään vai suljetaanko ulos.
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8. LOPUKSI

Käyttämäni teoreettis-metodologiset työkalut osoittautuivat hedelmällisiksi erilaisiin yhteiskunnallisiin

konteksteihin sijoittuneen pakolaisuutisoinnin tarkastelussa. Tämä tutkielma on osoittanut, että

pakolaisuutisoinnin tulosten suhteuttaminen yhteiskuntaan tekee uutisoinnissa esiintyneet merkitykset

ymmärrettäviksi.

Pertti Alasuutarin (1999, 235) mukaan yleistettävyys tarkoittaa, että tulokset pätevät muuhunkin kun

käsillä olevaan tapaukseen. Tässä työssä tavoitteenani on ollut ymmärtää vuosien 1973 ja 2005 uutisten

tapoja käsittää pakolainen ja suhteuttaa tulokset yhteiskunnalliseen kontekstiin. Olen halunnut tutkia

näitä tiettyjä tapauksia, niissä esiintyviä puhetapoja ja niiden yhteyksiä. Kahden eri aineiston vertailu

toi tutkielmaan kiintoisan lisäulottuvuuden. Kahden tapauksen vertailun kautta uskon saaneeni aiheesta

enemmän ja syvällisemmin irti. Tässä mielessä tutkimukseni on ollut paikallista. Näin ollen en näe

yleistettävyyden nousevan tutkielmassani kovin keskeiseksi kysymykseksi. Näen kuitenkin tulosten

yleistettävyyttä lisäävänä tekijänä sen, että olen tuonut esiin aiemmassa tutkimuksessa todettuja

pakolaisuutisoinnin piirteitä tulosten ja johtopäätösten lomassa. Myös vertailuasetelma parantaa

tulosten yleistettävyyttä (Eskola & Suoranta 2000, 66).

Pakolaisuutisoinnin laajempaa ymmärtämistä on mielestäni lisännyt se, että olen painottanut tulosten

tulkinnassa yhteiskunnallisen kontekstin merkitystä. Tätä kautta koen saaneeni tietoa myös

yhteiskunnasta, en pelkästään siitä, miten yhteiskunta heijastuu uutisissa. Erilaisissa konteksteissa

syntyneiden pakolaistekstien analyysi on osoittanut pakolaisuuden muodostuvan ja asettuvan

ymmärrettäväksi suhteessa kontekstiin. Ei ole syytä olettaa, että aineistoni jokin erityispiirre saisi

aikaan yhteiskunnallisen kontekstin heijastumisen uutisoinnissa. Uskon, että tämänkaltainen tulos voisi

päteä myös muuhunkin pakolaiskirjoitteluun kuin vain omaan aineistooni. Ajallisesta erosta huolimatta

aineiston osista löytyy keskinäisiä yhtäläisyyksiä, esimerkiksi työhön ja hyötyyn liittyvä puhetapa.

Tämän tuloksen tarkastelu suhteessa aiempaan tutkimukseen antaa aiheen olettaa, että työhön liittyvä

diskursiivinen järjestys on yksi tapa puhua pakolaisista.

Olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen validiutta eri tavoin. Olen kertonut tekemistäni valinnoista

aineiston hankinnassa. Myös aineiston hankinnan ja luokittelun mahdollisimman tarkka kuvailu ovat
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lisänneet tulosten luotettavuutta. Olen pyrkinyt etsimään aineistosta yleisimpiä ja toistuvimpia

pakolaisille annettuja merkityksiä ja toisaalta keskittämään tarkasteluni keskeisimpiin aineistossa

esiintyviin teemoihin. Tausta-analyysi on perustellut käyttämääni analyysin jakoa ja sen keskittymistä

yleisimmistä teemoista kertoviin uutisiin. Olen lisäksi esittänyt otteita uutisista laajasti ja laittanut

liitteeksi aineistoni uutisten otsikot. Lisää luotettavuutta on tuonut tulosten sitominen teoriaan ja

Suomen maahanmuuttohistoriaan.

Kiinnostukseni kohteena on ollut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden esittäminen ja yhteiskunnallisen

kontekstin näkyminen pakolaisuutisissa, erityisesti työhön liittyvä puhe. Aineisto on muodostunut

Helsingin Sanomien uutisista. Aineistoon kuuluviin rajoituksiin kuuluu se, että tarkastelun kohteena

ovat vain yhden sanomalehden uutiset. Kyse on kuitenkin Suomen suurimmasta lehdestä. Lisäksi

kerätty aineisto on sekä ajallisesti että määrällisesti laaja. Näistä syistä uskon aineiston olevan riittävän

kattava antamaan tietoa tutkimuskysymyksestäni. Aineiston asettamia rajoituksia on vähentänyt

tutkimuskysymykseni kannalta läheisten tutkimusten esittely. Toisaalta aineiston laajuus on aiheuttanut

sen, että kovin tarkka tekstitason analyysi ei ole ollut mahdollista. Analyysissä olisi voinut painottua

voimakkaammin tekstitasolle ja löytää näin ehkä rikkaampaa merkityksenantoa. Tässä tutkielmassa

tarkoituksena on kuitenkin ollut myös tulosten yhteiskunnallinen suhteuttaminen, joka on estänyt

yksityiskohtaisen tekstianalyysin.

Olen analysoinut uutisia tietystä näkökulmasta, jolloin osa havainnoista jää väistämättä sivuun.

Tutkimusasetelmassani yhteiskunnallisen kontekstin rooli on ollut keskeinen. Aineisto on osoittautunut

hyvin rikkaaksi yhteiskuntatieteelliselle tulkinnalle. Moniaineksisessa aineistossa Norman Fairclough’n

sekä teksti- että yhteiskunnallisella tasolla liikkuva analyysimalli on osoittautunut toimivaksi. Tulosten

tulkinnassa olisi varmasti voinut painottua myös toisenlaisiin yhteiskunnallisiin tekijöihin. Esimerkiksi

Chilen pakolaisuutisia olisi ollut kiintoisaa pohtia enemmän solidaarisuuspuheen ja vuoden 1973

sisäpoliittisen tilanteen kautta. Tässä olen suhteuttanut tulokset yhteiskunnallisesti oman

tutkimusasetelmastani, kansallisen järjestyksen ja kuulumisen, näkökulmasta. Olen keskittynyt

johtopäätöksissä tutkimusasetelmani kannalta keskeisten seikkojen, kontekstin ja työpuheen

pohdintaan. Tämä on perusteltavissa myös sillä, että aiemmassa pakolaisuutisoinnin tutkimuksessa

kontekstisidonnainen tarkastelu ja työstä puhuminen eivät ole olleet keskeisiä asioita.
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Kontekstin tuominen tulosten tulkintaan on mielestäni antanut aineistosta syvempää tietoa, kuin

pysyttely pelkällä tekstitasolla. Lisäksi muukalaisuuden, toiseuden ja identiteetin käsitteiden joustava ja

avoin ymmärtäminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi moniaineksisessa aineistossa. Ratkaisu on

perusteltu myös siksi, että jäykäksi ja vieraaksi ymmärretyn toiseuden teoreettinen ymmärtäminen voi

aiheuttaa sen, että aineistosta löytyy vain toiseutta vahvistavia piirteitä. Tällainen tutkimus voi

vahvistaa maailman dikotomista jakautumista meihin ja heihin. Maailma ei kuitenkaan taivu

kategoriseen toiseuteen.

Tämä työ on osoittanut, että lähtemällä teoreettisesti joustavista käsitteistä ja keskittymällä myös

yhteiskunnalliseen analyysiin pakolaisuutisoinnista voi saada paljon irti. Pakolaisuutisoinnin

analysoinnissa on etsittävä vastausta myös miksi-kysymykseen. Tässä suhteessa uutisoinnin

yhteiskunnallinen tarkastelu on tarpeen. Havainnot toiseuden sisäisestä moneudesta ja kontekstin

roolista pakolaisuuden rakentumisessa tuovat esiin mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita. Tämän

työn tulokset kertovat 2000-luvun maahanmuuttopoliittisesta tilanteesta, jossa maahanmuuttaja on

sisäisesti eri tavoin jakautunut käsite.  Työperusteiset maahanmuuttajat tulevat esiin vuoden 2005

pakolaisuutisissa. Suomen tavoitteena on jatkossa saada maahan ulkomaista työvoimaa.

Maahanmuuttajien ja työpuheen välisten yhteyksien lisätutkimus on näin ollen perusteltua ja

ajankohtaista. Toisaalta Chilen pakolaisuutisten analyysissä esille noussut työpuheen keskeisyys

herättää kysymyksen siitä, miten Chilen pakolaisista puhuttiin vuosien 1973 ja 1974 jälkeen?

Muuttuiko tapa, jolla heidät nähtiin suhteessa Suomeen, ja minkälaiseksi työpuheen rooli muodostui?
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LIITTEET

Tutkimusaineisto

Helsingin Sanomien Chilen pakolaisaiheiset uutiset 4.10.1973-1.2.1974

  4.10.1973 Suomalainen valtuuskunta Chileen
24.10.1973 Chile-ryhmä povaa juntalle vaikeuksia, ”Ihmisoikeuksia loukattu”
25.10.1973 Suomi ottaa sata Chilen pakolaista, Tarkkailijoita Lähi-itään
26.10.1973 Työryhmä valmistelemaan pakolaisten saapumista
27.10.1973 ”Poliittiset riidat haittaavat Chilen auttamista”
  3.11.1973 Chile-valtuuskunta kiirehti hallitusta
  7.11.1973 Chileläispakolaisten tulo viipyy
  9.11.1973 Chilestä aluksi viisi pakolaista
16.11.1973 Kaikki valmista pakolaisia varten
19.11.1973 Chilen pakolaisia saapunee tänä iltana
20.11.1973 Räntä vastaanotti Chilen pakolaiset
20.11.1973 Ensimmäinen ryhmä tuli Chilestä. Pakolaiset maatilalle saamaan tietoa

Suomesta
21.11.1973 Chileläiset asuvat koulukodissa
21.11.1973 SPR:n apulaispääsihteeri: Pakolaisten viihtyminen maalla suurin ongelma
23.11.1973 Suomessa jo 17 Chilen pakolaista
  2.12.1973 Hartiapankkilinja etualalla: Suomen tapa valita pakolaiset Chilestä

 herättää ärtymystä
  2.12.1973 Julkilausumassa Chilestä valitetaan: Valinta taloudellisin perustein
  3.12.1973  Ulkoministeriö: Chilen pakolaiset eivät ole valittaneet vääristä

 valinnoista
  5.12.1973 Yli 80 pakolaista saa Chilessä suojan Suomen lähetystössä
  6.12.1973 Ammattikasvatushallitus vastaa Chilen pakolaisten sopeuttamisesta
11.12.1973 Chileläinen ay-johtaja saapuu Suomeen
12.12.1973 Turkulaistehdas järjestää chileläisille töitä Käyrään
13.12.1973 Kirkko valmis ottamaan vastaan Chilen pakolaisia
14.12.1973 Chileläinen ay-johtaja: Lopettakaa kehitysapu
16.12.1973 Toimikunta Chilen pakolaisia varten
20.12.1973 Allenden tytär hakee apua Suomesta
29.12.1973 Suomeen tullut chileläistyttö sai lavantaudin
    5.1.1974 Chilestä tulee lisää pakolaisia ensi viikolla
  10.1.1974 Ehrnrooth tuomitsi ulkopolitiikan, Chile ja pakolaiset innostivat edustajia
  11.1.1974 Chilestä 15 uutta pakolaista
  11.1.1974 Chileläisiä muuttaa Käyrästä Turkuun
15.1.1974                         Chile-seura ja SPR eri mieltä pakolaisten olosuhteista

  15.1.1974 SPR puolustaa Käyrän oloja, Chile-seura tuomitsee pakolaisten kohtelun
  24.1.1974 Chilen pakolaisille kysytään Helsingiltä kaupungin asuntoja
  25.1.1974 SPR puolustautuu: Chilen pakolaisten vapautta ei rajoiteta
    1.2.1974 ”Kotikunnan löytäminen auttaisi pakolaisia”
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Helsingin Sanomien pakolaisaiheiset uutiset 9.2.-6.12.2005

  9.2.2005 Maahanmuutto maksaa Suomelle vielä enemmän kuin tuottaa. Valtaosa
maahanmuuttajista siirtyy veronmaksajiksi kuudentena vuonna.
Humanitaarisista syistä tulleet usein avustusten varassa, työnsaanti vaikeaa

  9.2.2005 Ensimmäinen tutkimus talousvaikutuksista
  7.3.2005 Venäläisiä tulee eniten
  7.3.2005 Malja naisille
10.3.2005 Tutkimus: Joensuun skinit olivat pikkurosvoja. Skinijoukko tehtaili

rikoksia, mutta rasismia ohjasi sattuma. Suomalaisskini on hyvin nuori ja
kavereistaan riippuvainen

12.4.2005 Maahanmuuttajien osuus väestönkasvusta yli 40 prosenttia.
Ulkomaalaissyntyisten suurempi syntyvyys lisää kasvuosuutta edelleen.
Tutkijat: Nykyinen maahanmuutto ei vielä riitä tulevaan työvoimapulaan

12.4.2005 Eläkeryntäys alkaa tänä vuonna
18.4.2005 Pikajunan konduktööriä puukotettiin Limingassa. Poliisi tutkii harvinaista

tapausta virkamiehen murhan yrityksenä
11.5.2005 Suomalaismies pidätettiin mielenosoituksessa Irakissa. Suomalainen

rauhanaktivisti vaati yliopistojen uudistamista. Ulkoministeriö: Irak on
vaikea maa, kun siellä ei ole omaa suurlähetystöä

11.5.2005 Suomeen tulee 27 pakolaista Vietnamista
12.5.2005 Suomalaismies vapautettiin Irakissa
20.5.2005 Suomen uudet pakolaiset saapuivat Ouluun Vietnamista. 27 hengen

vietnamilaisryhmä kuuluu vainottuun vuoristokansaa. Suomeen sijoitettu
tänä vuonna yhteensä 675 pakolaista

  20.5.2005 Vain 15 maata ottaa kiintiöpakolaisia
  20.5.2005 ”Tulija on kuin vauva, jolle pitää neuvoa kaikki”
    6.9.2005 Pakolaiset tuovat uutta eloa Haukivuorelle. Bosnialaiset kokevat olevansa jo

haukivuorelaisia. Vastasaapuneet afgaanit kaipaavat lisää kielikursseja
    6.9.2005 Pakolaisten hajasijoitus maakuntiin ei luo pysyvää asumista. Pakolaiset

eivät jää sijoituskuntiinsa, vaan siirtyvät Helsinkiin tai Turkuun. Kunnat
saavat korvausta pakolaisten vastaanottamisesta

    6.9.2005 Pakolaisten tulo Suomeen
  17.9.2005 Uzbekkipakolaisia tulossa Lontoosta Suomeen
  2.10.2005 Miehen työpaikka toi intialaisen Lalita Golan Suomeen
  2.10.2005 Maahanmuuttajat nuorempia kuin kantaväestö
  2.10.2005 Väestöliitto: Perheellä tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa. Perhe

unohtuu, jos tulijoita kohdellaan vain työvoimana
19.10.2005 Suomeen tulee 44 vietnamilaista pakolaista
27.10.2005 Maahanmuuttajiin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin. Erityisesti

asenteet ulkomaista työvoimaa kohtaan ovat lientyneet
27.10.2005 Painopiste työperustaiseen maahanmuuttoon
26.11.2005 Kuntien asenne pakolaisten vastaanottoon tiukkeni. Rahapulan takia

pakolaisille on vaikea löytää asuinpaikkaa
26.11.2005 Suomeen 1500 pakolaista vuodessa
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  5.12.2005 Pimeys ja pakkanen säikyttivät Närpiön bosnialaisperheen.
Ulkomaalaisystävällinen kaupunki otti ensimmäiset pakolaiset 1988

  5.12.2005 Viranomaiset kiistävät väitteet halpatyövoimasta
  6.12.2005 Opiskelijat eivät usko Suomessa syntyvän mellakoita. ”Jos rakastan

miestäni, minun pitää rakastaa myös Suomea”
  6.12.2005 Alaikäisen serkkunsa naineelle ei herunut oleskelulupaa. KHO: Avioliitolla

yritettiin kiertää maahantulosäännöksiä

Helsingin Sanomien turvapaikanhakija-aiheiset uutiset 19.1.-22.12.2005

  19.1.2005 Oikeus hylkäsi syytteet ihmissalakuljetuksesta. Kurdeja tuotiin
purjeveneellä laittomasti Virosta Suomeen

  21.1.2005 Turvapaikanhakijoiden määrä nousi Lapissa
  24.1.2005 Suomesta haki turvapaikkaa ennätysmäärä ihmisiä. Yli 3400 hakijaa sai

kielteisen päätöksen
  24.1.2005 Turvapaikanhakija vai pakolainen
  31.1.2005 Kaksi Kosovon romaniperhettä haki Torniossa turvapaikkaa
  17.2.2005 Pakolaislakimies tuomittiin kunnianloukkauksesta
  23.2.2005 Turvapaikkaratkaisun saaminen nopeutui viime vuonna. Rajamäki vaatii

edelleen koko ulkomaalaishallintoa ministeriöönsä
  23.2.2005 Ulkomaalaisviraston päätösten tavoiteajat ja toteutusajat
  11.3.2005 Poliisi tutkii putkapaloa tuhotyönä
  17.3.2005 Ministeri Kari Rajamäki: Avuliaille uhreille oleskelulupa
  22.3.2005 Vastaanottokeskuksista katosi puolessa vuodessa 950 turvapaikanhakijaa.

Osa palannee kauttakulkumaahan
  15.4.2005 Uuteen ulkomaalaislakiin vaaditaan jo muutoksia. Uvi: Työntekijän

oleskelulupakäytäntö liian jäykkä
  15.4.2005 Yli 100000 ulkomaalaista
  15.4.2005 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita
  16.4.2005 Halonen avaa Slovakiaan korkean tason suhteet. Ensivierailulla tarjoutuu

tilaisuus puhua myös romanien ongelmista
  17.4.2005 Kaksi perhettä haki turvapaikkaa Kemissä
  20.4.2005 Haloselle kiitosta Slovakiassa romaniasioista. Vierailun isäntä valitteli,

etteivät romaninuoret halua kouluun
  21.5.2005 Kidutuksen puuttuminen rikoslaista toi Suomelle taas moitteita.

Samankaltainen rikoslaki myös Ruotsissa ja Norjassa
  25.5.2005 Osa Suomesta turvapaikkaa hakevista lapsista apaattisia. Ruotsin tilanne

muistuttaa jo epidemiaa
    1.6.2005 Nelosen uutiset: Irakissa kidutettuja Suomeen
    7.6.2005 Pakolaisneuvonta moittii tilapäisten oleskelulupien myöntämislinjaa.

Ulkomaalaisvirasto: Päätökset uuden ulkomaalaislain mukaisia
  20.6.2005 Päättäjät tutustuvat vastaanottokeskuksiin
  22.6.2005 Lakon jatko alkoi itärajalla sopuisissa merkeissä
  27.6.2005 Ministerit etsivät ratkaisua turvapaikkakiertolaisuuteen
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  29.6.2005 Kosovon YK-hallinto esti Suomen yrityksen palauttaa albaaneja
levottomalle serbialueelle. Käännytetyt turvapaikanhakijat takaisin
Suomeen

  26.7.2005 Viime vuonna Suomeen lähes 4000 hakijaa
  26.7.2005 Kisatarkastuksista näyttö: Schengen-rajat turvapaikanhakijoiden väylä

Suomeen. Ruotsinlaivojen tarkastukset poikineet jo kolme hakemusta.
Rajavartiolaitos uskoo saavansa todisteet riskiarvioiden osuvuudesta

  26.7.2005 ”Hiusraja oli palautunut epäilyttävästi alaspäin”
  27.7.2005 EIT: Kongolaismiehen käännytys rikkoisi ihmisoikeussopimusta. Suomesta

turvapaikkaa hakenut toimi soluttautujana ja ilmiantajana presidentti
Mobutun erikoisjoukoissa

    3.8.2005 Kajaanissa eniten rasistisia rikoksia ulkomaalaisten määrään suhteutettuna.
Oulun lääni muutenkin tilastoissa synkintä aluetta. Pitserian omistaja:
”Täällä on pahempaa kuin Israelissa”

    8.8.2005 Tampereen surmasta epäillyt turvapaikanhakijoita
    9.8.2005 Surmaajiksi epäillyt algerialaismiehet kiinni Espoossa
  13.8.2005 Sateisissa siivoustalkoissa on opiskeltu suvaitsevaisuutta. Maahanmuuttajat

mukana Perniön vastaanottokeskuksen työleirillä
  16.8.2005 Heinäkuun loppuun mennessä yli 2000 hakijaa
  16.8.2005 Kisavalvonnassa sata käännytystä ja yli 20 tulijalla väärät paperit.

Rajavartiolaitos saattaa tarkistaa arvioitaan luvatta Suomessa olevista
  22.8.2005 Rajamäki ottaisi turvapaikanhakijoilta pois toimeentulotuen
  23.8.2005 Hakijoista alle puolet Dublin-tapauksia
  23.8.2005 Yli puolet turvapaikkahakemuksista todetaan perusteettomiksi. Sisäministeri

Rajamäki ottaisi tuet ”turvapaikkashoppailijoilta”. Pakolaisneuvonta: Suomi
on usein turvapaikanhakijan viimeinen toivo

  19.9.2005 Luvatonta liikehdintää länsirajalla
  19.9.2005 Autojen kyydissä yritetään harvoin rajan yli. Rajavartiolaitos varoittaa

tuomasta tuntemattomia ulkomaalaisia rahaa vastaan autolla Suomeen
  5.10.2005 Kahdesti kadonneet kiinalaiset ihmetyttävät
  5.10.2005 Sisäministeriö tehostaa taistelua ihmiskauppaa vastaan. Uhreille pian

määräaikainen oleskelulupa Suomeen
  9.10.2005 Suomi palautti Bulgarian romaneita
14.10.2005 Maahanmuuttajien kotiutumista helpotetaan
22.10.2005 Väitös: Viestimien suhde maahanmuuttajiin kaksijakoinen.

Turvapaikanhakijoita käsitellään etäisesti ja usein kielteisesti. Etnisistä
ravintoloista ja kulttuuritapahtumista riemuitaan

  8.11.2005 Yksintulleiden lasten määrä kasvanut
  8.11.2005 Sisäministeriö: Vastaanottokeskusten henkilökunnalle

tiedonantovelvollisuus. ”Se veisi nykyiseltä vastaanottotyöltä kokonaan
pohjan”

  9.11.2005 Ulkomaalaisvirasto syyttää maistraatteja lepsuilusta. Uvi:
Ulkomaalaistaustaisten tietoja muutettu liian vähin perustein

  9.11.2005 Tilapäiset oleskeluluvat yleistyneet
15.11.2005 Demarinuoret: Rajamäen erottava tai muutettava linjauksiaan
23.11.2005 Suomalainen rajavalvonta on EU-maiden huippulaatua. Venäjän

rajavartijoiden karsiminen ei lisää työtä Suomessa
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23.11.2005 Sisärajat avoimiksi
23.11.2005 Schengen tiukensi valvontaa ulkorajoilla. Rajatarkastusten määrä väheni

lentokentällä lähes kolmasosaan
29.11.2005 Kymmenet kadonneet kiinalaispakolaiset voivat olla ihmiskaupan uhreja.

Lähes puolet vastaanottokeskuksiin tulleista kiinalaisista on hävinnyt
29.11.2005 Oravaisista katosi tyttökolmikko kesällä
29.11.2005 Lähtijät yleensä vapaaehtoisia
30.11.2005 Yli 1100 ihmistä kadonnut kesken turvapaikanhaun
  1.12.2005 Pakolaisneuvonnan lakimies kummeksuu Rajamäen näkemyksiä.

Pakolaistyötä tekevät eivät lisäisi sisäministeriön valtaa
  1.12.2005 Työ- ja sisäministeriö ajautuivat mykkäkouluun turvapaikka-asioissa.

”Keskustelua eivät käy sen enempää ministeriö kuin virkamiehetkään”
  1.12.2005 Kahden ministeriön reviirisota
  2.12.2005 Sisäministeriö kiistää kriisin turvapaikkayhteistyössä. Kansliapäällikkö

Viljanen hämmästyi työministeriön syytöksistä
11.12.2005 Venäläinen ympäristöaktivisti hakee turvapaikkaa Suomesta. Sosnovyi

Borin ydinvoimalain toimintaa arvostellut Haritonov kokee olevansa
vaarassa Venäjällä

13.12.2005 Nopeutettu turvapaikkamenettely voi sisältää oikeusturvaongelmia.
Vähemmistövaltuutettu selvitti menettelyn aiheuttamia riskejä

13.12.2005 Nopeutettu turvapaikkamenettely
14.12.2005 Ulkomaisen työvoiman tuloa voisi jouduttaa monin keinoin. Työryhmä

keräsi 35 linjausta maahanmuuton helpottamiseksi
14.12.2005 Joka kymmenes tullut työn perässä
16.12.2005 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu pysähtyi
17.12.2005 Työntekijä kuoli onnettomuudessa Sosnovyi Borissa. STUK: Onnettomuus

ei vaikuta ydinvoimalan toimintaan
19.12.2005 Uusi ulkomaalaislaki on osoittautunut monelta osin epäonnistuneeksi. Lain

seuraukset hipovat jo perusoikeuksien loukkaamista. Ministeriö joutunee
perääntymään ja kirjoittamaan lain uusiksi

19.12.2005 Turvapaikan A- ja B-luokan hakijat
19.12.2005 Rooble Ayan Ali haluaa lapselleen tulevaisuuden
22.12.2005 Ulkomaalaisvirasto viivytteli päätöksessä


