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Kandidaatintutkielmassani tutkin, miten Yhdistyneistä Kansakunnista eli YK:sta kes-

kustellaan Suomi24-keskustelupalstalla. Tarkoituksenani on selvittää, millaisia sanoja 

käytetään puhuttaessa YK:sta ja millaisia merkityksiä ne luovat keskustelulle.  

YK:hon kuuluu 192 valtiota ja se onkin toiminnaltaan merkittävä maailmanlaa-

juinen organisaatio sekä vaikuttaja suurvaltapolitiikassa ja valtioiden välisissä suh-

teissa. YK:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sotien ehkäiseminen, ihmisoikeuksien puo-

lustaminen ja kansainvälisten sopimusten ylläpitäminen. (Hanhimäki 2008: 1.) Maille 

YK on tärkeä kohtaamispaikka, jossa pyritään löytämään ratkaisuja globaaleihin on-

gelmiin. YK:n jäsenenä Suomella on mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisiin sopimuk-

siin. Koska Suomi on YK:n jäsen, se on sitoutunut myös noudattamaan YK:n kansain-

välisiä sopimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksista. Lisäksi Suomi on myös sitoutunut 

YK:n arvoihin ja toimii esimerkiksi kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoi-

keuksien puolustajana. Suomi on saanut paljon kiitosta toiminnastaan YK:n arvojen 

puolesta sekä niiden puolustamisesta. Lisäksi Suomi on ollut mukana ratkomassa eri-

laisia ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikriisiä. (Suomen 

YK-liitto 2022a.)  

YK on ollut viime vuosina tasaisesti otsikoissa esimerkiksi erilaisten ihmisoi-

keusrikkomusten (Kokkonen 2020), pakolaisuuden (Rantanen 2017), orjuuden (Myl-

lyoja 2017), sotatoimien (Pöllänen 2017) ja kasvavan aliravitsemuksen (STT 2019) 

vuoksi. Koska aihe on ollut esillä uutisissa, se on luultavasti herättänyt keskustelua 

myös keskustelupalstoilla.  

Suomalaisista 61 prosenttia seuraa jotakin yhteisöpalvelua (Tilastokeskus 2017). 

Suomi24 on yksi suosituimmista keskustelupalstoista (Boman 2017) ja suurin yhteisö-

media (STT 2015). Viikoittain Suomi24-keskustelupalstalla käy 1,4 miljoonaan kävijää 

ja kuukaudessa jopa 86 prosenttia suomalaisista vierailee sivustolla (STT 

2015).  Suomi24-keskustelupalstalla keskustelu tapahtuu nimimerkkien takana. 

Vaikka keskustelu tapahtuu anonyymisti, voivat aktiiviset käyttäjät tunnistaa toisensa 

nimimerkeistään ja ihmisten keskuuteen voikin syntyä aktiivisia yhteisöjä. (Lagus, 

Pantzar, Ruckenstein, Ylisiurua 2016: 10.) Anonyymiys antaa ihmisille mahdollisuu-

den kertoa omia ajatuksiaan ja tunteitaan aiheeseen liittyen vapaammin kuin 
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kasvokkaisessa keskustelussa (Harju 2018: 53). Keskusteluista saadaan esille myös re-

hellisiä mielipiteitä, kun kirjoittajan ei voida identifioida tietyksi henkilöksi.  

Suomi24-keskustelupalstan suurin keskustelualue on Yhteiskunta. Keskustelu-

alue Yhteiskunnan kaksi suosituinta teemaa ovat uskonto ja politiikka, joista jälkimmäi-

sen piiriin YK kuuluu. Uskonto ja politiikka keskusteluissa tuodaan usein myös esille 

erilaisia näkökulmia asian tarkasteluun. (Lagus ym. 2016: 10, 25–26.)  

YK on merkittävä poliittinen vaikutta varsinkin kansainvälisessä politiikassa ja 

kansainvälisten poliittisten päätösten tekemisessä (Suomen YK-liitto 2022b). Luulta-

vasti sen takia sen toimintaa onkin tutkittu erilaisissa oppiaineissa, kuten valtiotie-

teissä. Aiheen kiinnostuneisuudesta viestii myös se, että poliittinen keskustelu on siir-

tynyt keskustelufoorumeilta myös muihin sosiaalisen median verkostoihin, kuten Fa-

cebookiin (Harju 2018: 53). Keskustelua ei siis pelkästään käydä anonyymisti 

Suomi24-keskustelupalstalla vaan myös muille alustoilla.  

Aikaisemmin YK:ta on kansainvälisesti tutkittu korpusavusteisen diskurssintut-

kimuksen näkökulmasta, jolloin tutkimus on keskittynyt puhutun kielen piirteisiin 

(Brun-Mercer 2018) ja kirjoitettujen asiakirjojen sanavalintoihin (Riccio & Venuti 

2009). Suomessa YK:n yleiskokouksen argumentteja on tutkittu diskurssintutkimuk-

sen (Karjalainen 2017) avulla, jolloin on pyritty selvittämään argumenteissa piilossa 

olevia merkityksiä. YK:n antamien sääntöjen aiheuttamaan keskustelua yleiskokouk-

sessa on tutkittu myös argumentaatioanalyysinnäkökulmasta (Kemppainen 2015). 

Tutkielmani näkökulma poikkeaa hieman aiempien tutkimusten näkökulmista. 

Aiemmat tutkimukset on tehty valtiotieteiden näkökulmasta, kun taas oman tutki-

mukseni lähtökohta on kielitieteellinen. Myöskään keskustelupalstoja ei ole vielä käy-

tetty aineistona, joten kansalaisten mielipide on jäänyt tutkimatta. Tutkimussuunnat 

ovat kuitenkin melko lähellä toisiaan, sillä käyttämäni menetelmä hyödyntää myös 

diskurssintutkimuksen piirteitä, jota on edellisissäkin tutkimuksissa hyödynnetty. 

Tutkimuskysymyksiäni on kaksi: 1) Millaisia diskursseja YK:hon liitetään 

Suomi24-keskustelupalstalla? ja 2) Millaisia sanaluokkia kollokaateista nousee esille? 
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Korpusavusteinen diskurssintutkimus (copus-assisted discourse studies, CADS) on 

korpuslingvistiikan osa-alue, joka tutkii isoista tekstimassoista nousevia piilotettuja 

merkityksiä (Baker 2006: 1). Teoreettisessa taustassaan CADS hyödyntää kahden eri 

tutkimussuuntauksen teorioita ja menetelmiä: korpuslingvistiikkaa ja diskurssintut-

kimusta (Partington, Duguid & Taylor 2013: 1). Korpuslingvistiikka ja diskurssintut-

kimusta yhdistää kiinnostus kielen rakenteisiin ja toimintaan sosiaalisissa tilanteissa 

(Mautner 2009: 32). Molemmissa lähestymistavoissa analyysin pohjana käytetään ai-

toja tekstejä, joiden pohjalta voidaan luoda päätelmiä säännönmukaisuuksista ja tois-

tuvuudesta (Jantunen 2018: 6a). 

Korpuslingvistiikka on kiinnostunut kielenkäytöstä osana sosiaalista toimintaa, 

jossa tutkitaan erityisesti kielen luomia ilmiöitä esimerkiksi semanttisesti ja pragmaat-

tisesti (McEnery & Wilson 1996: 334; Baker 2006: 1; Mautner 2009: 32). Korpuslingvis-

tiikka on kvantitatiivista tutkimusta ja se keskittyy laajojen tekstimassojen eli korpuk-

sien analysoimiseen (Baker 2006: 2; Partington ym.  2013: 10). Korpuksista tutkitaan 

kielellisiä ilmiöitä, jotka eivät näy suoraan päälle päin tekstistä (Bieber, Conrad & 

Reppen 1998: 5–6; Partington ym. 2013: 10). Korpuslingvistiikassa korpuksien analy-

soiminen tapahtuu erilaisten tilasto-ohjelmien avulla. Tilastollisesti tehty analyysi 

mahdollistaa laajempien tekstien tarkastelun ja auttaa analysoimaan kielen ominai-

suuksia myös yli lauserajojen. (Bieber ym. 1998: 4; Flowerdew 2012: 174–175.)  

Diskurssintutkimuksen lähtökohtana on kvalitatiivinen tutkimus, joka keskittyy 

tutkimaan kielen muodostamia rakenteita sekä niiden merkityksiä vuorovaikutuk-

sessa (Partington ym. 2013: 10).  Erilaiset kielelliset rakenteet muodostavat kulttuuri-

sia ja yhteiskunnallisia asetelmia, joita diskurssitutkimuksessa pyritään selvittämään 

(Jorgensen & Phillips 2002: 2; Pälli & Lillqvist 2020: 375; Johnstone 2018: 16–17, 19). 

Diskurssintutkimuksen keskeisin käsite on diskurssi. Diskurssilla tarkoitetaan laajaa 

kielellistä joukkoa, mutta myös sosiaalisia ja ideologisia olettamuksia, jotka 
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rakentavat keskustelua ja käytöstä kielen ympärille (Flowerdew 2012: 178; Johnstone 

2018: 2).  Diskurssille tyypillinen piirre on tutkia kieltä osana vuorovaikutusta, kuten 

keskustelua, joka luo diskurssille sosiaalisen käyttökontekstin.  Sosiaalinen käyttö-

konteksti voi olla puhuttua tai kirjoitettua kieltä. (Howarth 2000: 2; Johnstone 2018: 2.) 

Tutkimussuuntana CADS pohjautuu fraseologiseen kielikäsitykseen. Fraseolo-

gisen kielikäsityksen mukaan tietyt sanat esiintyvät säännöllisesti toisensa kanssa. 

Säännöllisesti esiintyvien sanojen esiintymisfrekvenssi toistensa kanssa on suuri (Co-

wie 1998: 10, Gries 2008: 4.) Toistuvasti yhdessä esiintyvät sanat muodostavat semant-

tisen yksikkönsä lauseessa, joka liikkuu lauseen sisällä aina yhdessä. Sanojen semant-

tisen esiintyvyyden tulee olla säännöllistä, jotta voidaan puhua toistuvasta raken-

teesta. (Gries 2008: 4, 5 & 6.) Kun sanat esiintyvät toistuvasti rinnakkain toistensa 

kanssa, kyseisestä ilmiötä voidaan kutsua kollokaatioksi. Kollokaatit ovat säännölli-

sesti toistensa seurassa esiintyviä semanttisia yksiköitä. Kollokaatit voidaan jakaa eri-

laisiin ryhmiin, joita kutsutaan diskurssiprosodioiksi.  (Baker 2006: 87, 95–96.)  

Diskurssiprosodialla tarkoitetaan samassa semanttisessa ryhmässä olevien kol-

lokaattien tarkastelua niiden kontekstissa (Baker 2006: 87). Diskurssiprosodiassa sa-

nojen merkitykset syntyvät sanojen keskinäisistä suhteista, joista syntyy erilaisia pii-

lomerkityksiä, tunteita ja asenteita (Wichmann 2005: 3; Baker, Hardie & McEnery 

2006: 58–59). Diskurssiprosodian kanssa läheisenä käsitteenä on semanttinen prefe-

renssi (Baker ym. 2006: 58–59). Semanttinen preferenssi on käsite, joka tarkoittaa sa-

nojen suhdetta sanamuotojen ja muiden kollokaattien välillä. Samaan semanttiseen 

preferenssiin kuuluvat sanat esiintyvät usein toistensa kanssa ja sen takia semanttinen 

preferenssi keskittyykin tarkastelemaan kokonaisia lauseita yksittäisten sanojen si-

jaan. Semanttinen preferenssi on kiinnostunut myös sanojen merkityksestä (Baker ym.  

2006: 144; Flowerdew 2008: 118.) Käsitteitä semanttinen preferenssi ja diskurssipro-

sodia käytetään lähteestä riippuen eri tavalla. Keskeisenä erona voidaan kuitenkin pi-

tää käsitteiden tarkkailun lähtökohtia. Semanttisen preferenssin näkökohta on puhu-

jista riippumaton, kun taas diskurssiprosodia keskittyy puhujan ja kuulijan suhtee-

seen sekä välitettyihin asenteisiin. (Baker ym.  2006: 144–145.)  

Tutkimussuuntana CADS sopii erityisesti isojen aineistojen, kuten keskustelu-

palstojen tutkimiseen ja sen avulla voidaankin tutkia keskustelujen erilaisia sävyjä 

(Stubbs 1996: 154). Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimussuuntana CADS:ia, koska 

sen avulla voidaan tutkia keskustelupalstoja, jotka ovat myös tämän tutkimuksen 

kohteena. Lisäksi CADS:in avulla on tarkoitus löytää piilotettuja asenteita YK:sta 

Suomi24-keskustelupalstalta. 

Tutkimuksessani käytän käsiteenä diskurssiprosodiaa, koska tarkastelen tutki-

muksessani sanoja ja niiden semanttisia ryhmiä niiden esiintymiskontekstissaan. Eri-

tyisesti pyrin selvittämään, millaisia piilomerkityksiä sanat ilmaisevat keskustelupals-

tojen vuorovaikutuksessa. Diskurssiprosodia sopii käsitteenä paremmin 
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tutkimukseni intresseihin ja se on tutkimukseni kannalta semanttisen preferenssin kä-

sitettä täsmällisempi. 
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3.1 Suomi24-korpus aineistona 

Aineistonani käytän Suomi24-korpusta, joka on saatavilla Korp-käyttöliittymässä eikä 

sen käyttöön tarvita erityistä lupaa. Suomi24-korpus on tarkoitettu ei-kaupallisen 

opetus- ja tutkimuskäyttöön. (Lagus ym.  2016: 5 & 11.) Aineistoon ei ole tallennettu 

tietoa käyttäjistä (Lagus ym.  2016: 9), joten heidän tunnistamisensa on mahdotonta. 

Tutkimusaineistosta tekeekin eettisen juuri se, että Suomi24-korpus on kaikkien va-

paassa käytössä eikä keskustelupalstan käyttäjiä voida eritellä aineistosta. Suomi24-

korpus koostuu Suomi24-keskustelufoorumin viesteistä vuosilta 2001–2020 ja on laa-

juudeltaan noin 4,6 miljardia sanetta ja 392 miljoonaa virkettä (Kielipankki 2021).  

 

3.2 Oman tutkimukseni aineisto 

Korpissa hakusanana käytin lyhenteen YK perusmuotoa. Hakutuloksia haulla tuli 24 

821 konkordanssia. Konkordanssilla tarkoitetaan sanan käyttöyhteyksiä ja esiinty-

mistä tekstissä (Baker ym.  2006: 42–43; Baker 2006: 71). Tulokset sisältävät kaikki ha-

kusanani taivutusmuodot. Haun aikaväliksi olen rajannut 1.1.2016-31.12.2020, koska 

vuosien 2016–2020 välillä on tapahtunut paljon merkittäviä päätöksiä ja poliittisia ta-

pahtumia YK:n näkökulmasta, kuten esimerkiksi Agenda 2030 julkaiseminen (Ulko-

ministeriö 2015), Yhdysvaltojen presidentin vaihtuminen (Mikkonen 2019), YK:n 

yleiskokous (Suomen YK-liitto 2019) ja koronan leviäminen (Saarikoski 2020).   

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
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Latasin haun tulokset Exceliin, jossa poistin taulukosta kaksoiskappaleet eli dup-

likaatiot. Duplikaatiolla tarkoitetaan sanojen tai lauseiden esiintymistä aineistossa 

useamman kuin yhden kerran. Aineistosta poistettiin kaksoiskappaleet, sillä niiden 

esiintyvyys vääristää tulosten frekvenssejä. (Baker ym.  2006: 64.) Tämän jälkeen osa-

korpukseni oli laajuudeltaan 19 132 konkordanssia ja 756 699 sanetta.  

Lisäksi aineistoa siivottiin poistamalla turhat välimerkit, kuten pilkut, pisteet ja 

kysymysmerkit. Aineisto lemmatisoitiin Excelissä. Lemmatisoimalla aineisto muute-

taan kaikki tekstissä olevat sanat perusmuotoon. Ilman aineiston lemmatisointia tie-

tokoneohjelma tulkitsisi taivutusmuotojen olevan erillisiä sanoja, joka voisi vääristää 

tutkimustuloksia (Sinclair 1991: 41).  

 

3.3 AntConc-konkordanssiohjelma analyysin apuna 

Aineiston kollokaatioanalyysi toteutettiin AntConc-konkordanssiohjelmalla, joka las-

kee aineistoni sata yleisintä kollokaattia niiden frekvenssien mukaan (Anthony2021). 

AntConc kollokaatiohaun olen toteuttanut MI-testin (Mutual Information) avulla 

(Barnbook 1996: 101), joka keskittyy erityisesti sisältösanoihin (Baker 2006: 101). MI-

testi kertoo, kuinka vahva kollokaatio on havaitun sanan ja korpuksen välillä. Kysei-

nen testi tehdään laskemalla sanojen odotetut esiintymistodennäköisyydet ja suhteut-

tamalla tuloksia korpuksen kokoon. MI-testi korostaa tuloksissaan sisältösanoja kie-

liopillisten sanojen sijaan (Jantunen 2018b). Laskennassa kaikki yli 3 pistettä saaneet 

kollokaatit lasketaan vahvoiksi ja merkitseviksi kollokaateiksi. MI-testin ongelmaksi 

voi kuitenkin muodostua se, että alhaisen taajuuden sanoille saatetaan antaa korkeita 

pisteitä (Baker 2006: 101–102).  

Kollokaatioanalyysin tarkasteluvälinä käytän L4 ja R4. Käyttämäni tarkastelu-

väli on neljä sen takia, että yhden sanan väli olisi liian pieni ja kuuden sanan liian iso 

(Baker 2006: 103). Suomessa lauseen keskimääräinen pituus on 5–6 sanaa (Huumo 

1989: 461). Kun rajaus tehdään molemmin puolin neljän merkitsevän sanan kohdalla, 

voidaan ottaa huomioon myös suomen sanajärjestyksen keskeisimmät ja lauseissa 

merkitsevimmät jäsenet. Sanojen vähimmäisfrekvenssinä käytin 50, joten sanan täy-

tyy esiintyä aineistossa vähintään 50 kertaa. Näin voidaan poissulkea useasti keskus-

teluissa esille tulevat kommentit.  

Saadusta aineistosta valitsin analyysiini sata merkitsevintä kollokaattia (liite 1). 

Osan kollokaateista olen joutunut jättämään pois, koska ne eivät ole merkittäviä tut-

kimuksen ja tulosten kannalta. Esimerkiksi osan sijapääteistä, kuten ssa Korp oli tul-

kinnut virheellisesti kollokaateiksi. Lisäksi pois jäivät Korpin väärin perusmuotoon 

muutetut sanat, kuten pakolainensopimus tai ihminenoikeusjulistus. Korp oli myös 
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tulkinnut moniosaiset nimet väärin useammaksi kollokaatiksi. Esimerkiksi kollokaatti 

ki viittaa YK:n entiseen pääsihteeriin Ban-ki Mooniin.  
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Olen jakanut kollokaatit yhdeksään diskurssiprosodiaan, joita ovat kommunikointi, 

toimenpide/tehtävä, kommunikatiivinen toiminta, päätökset, sopimukset ja asiakir-

jat, kokoukset, henkilöt, jäsenyys sekä järjestöt ja elimet. (Kuvio 1.) Diskurssiprosodi-

oiden kollokaatteja yhdistävät tietyt teemat, jotka tulevat esiin sanojen samankaltai-

suutena. Diskurssiprosodiat olenkin luonut juuri kollokaattien samankaltaisuuden 

perusteella, jonka apuna on toiminut sanojen semanttinen merkitys yksin ja suhteessa 

lauseen muihin jäseniin. 

 

 

Kuvio 1. Diskurssiprosodiat ja niiden prosentuaaliset osuudet.  
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Sopimukset ja asiakirjat -diskurssiprosodiassa kuvataan YK:n tekemiä sopimuksia ja 

niiden vaikutusta YK:n jäsenvaltioihin. Lisäksi samassa diskurssiprosodiassa kerro-

taan myös YK:n tekemiä tutkimuksia ja tilastoja, joissa kerrotaan esimerkiksi erilaisten 

ohjelmien toteutumisesta tai globaaleista uhkakuvista, kuten ilmastonmuutoksesta. 

Päätökset-diskurssiprosodiassa esiintyvät YK:n tekemät päätökset ja asenteet, jotka 

kertovat YK:n suhtautumisesta esimerkiksi erilaisiin rikkomuksiin ja operaatioihin. 

Lisäksi samassa diskurssiprosodiassa tuodaan ilmi myös YK:n jäsenvaltioiden velvol-

lisuudet osana YK:n toimintaa. Kokoukset-diskurssiprosodiassa käsitellään YK:n ko-

kouksia sekä niihin liittyvää sanastoa. Henkilöt-diskurssiprosodiassa keskustellaan 

YK:hon liittyvistä viroista ja henkilöistä, jotka toimivat YK:ssa jossakin virassa. Kes-

kustelussa tulee ilmi myös erilaisia ammattinimikkeitä.  

Kommunikointi-diskurssiprosodiassa kuvataan kommunikointia YK:n jäsenten 

välillä sekä YK:n virallisesti antamia lausuntoja esimerkiksi erilaisiin sotilaallisiin toi-

miin. Lisäksi YK ottaa kantaa kriiseihin esimerkiksi tuomitsemalla tai tukemalla krii-

sien osapuolia. Kommunikatiivinen toiminta -diskurssiprosodiassa esiintyvät toimin-

taa kuvaavat asiakirjat. Asiakirjoista on lähtenyt liikkeelle erilaisia konkreettisia toi-

mia, kuten sopimuksien täytäntöön panoa sekä erilaisia julistuksia. Toimenpide/teh-

tävä -diskurssiprosodiassa kerrotaan YK:n tekemistä kansainvälisistä operaatioista, 

joihin YK on ottanut kantaa tai on ollut mukana. Lisäksi diskurssiprosodiassa kerro-

taan YK:n arvojen vastaisesta toiminnasta, joka loukkaa kansainvälisiä sopimuksia. 

Keskustelussa tuodaan ilmi myös YK:n antamia suosituksia.  

Jäsenyys-diskurssiprosodiassa kuvataan YK:n jäsenvaltioita ja niiden velvolli-

suuksia sekä tuodaan ilmi jäsenvaltioiden toimintaa suhteessa YK:n omaan toimin-

taan ja sen arvoihin. Järjestöt ja elimet -diskurssiprosodiassa kerrotaan erilaisista jär-

jestöistä, jotka tekevät yhteistyötä YK:n kanssa sekä YK:n erilaisista elimistä, jotka toi-

mivat YK:n alaisuudessa.  

Luokittelusta nousee esiin kolme diskurssia: YK:n toiminnan diskurssi, viralli-

sen YK:n diskurssi ja YK:n järjestöt diskurssi. Diskursseihin olen päätynyt luokittele-

malla diskurssiprosodiat niiden merkityksen perusteella isompiin luokkiin. Esimer-

kiksi virallisen YK:n diskurssiin kuuluvat YK:ta virallista puolta kuvaavia diskurssi-

prosodioita, kuten sopimukset ja asiakirjat, päätökset, henkilöt ja kokoukset. YK:n toi-

minta diskurssiin kuuluvat toimintaa kuvaavat diskurssiprosodiat eli kommuni-

kointi, toimenpide/tehtävä ja kommunikatiivinen toiminta. YK:n järjestöt diskurs-

sissa kuvataan YK:n jäsenyyttä ja siihen kuuluvia järjestöjä/elimiä. YK:n järjestöt -dis-

kurssiin kuuluvat jäsenyys- ja järjestöt/elimet -diskurssiprosodiat.  
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4.1 Virallisen YK:n diskurssi 

Isoimmaksi diskurssiksi nousee virallisen YK:n diskurssi (taulukko 1). Virallisen YK:n 

diskurssi sisältää neljä diskurssiprosodiaa, jotka ovat sopimukset ja asiakirjat, päätök-

set, kokoukset ja henkilöt. Virallisen YK:n diskurssi kuvastaa erityisesti YK:n virallista 

puolta, johon kuuluvat erilaiset poliittiset sopimukset ja asiakirjat sekä YK:hon liitetyt 

henkilöt. Lisäksi diskurssi sisältää kokouksiin liittyvää sanastoa.  

 
 

Taulukko 1.  Virallisen YK diskurssin diskurssiprosodiat ja kollokaatit luokiteltuina.  

 

Diskurssiprosodia Kollokaatit 

Sopimukset ja asiakirjat yleiset sopimuksiin viittaavat substantiivit: 
päätös, sopimus, päätöslauselma, mandaatti, valtuutus, veto 

 

yleiset asiakirjoihin ja tilastoihin viittaavat            
substantiivit: agenda, artikla, jäsen, raportti, ohjelma,       
tilasto, arvio 

 

tarkemmat sopimuksiin viittaavat substantiivit: 
yleismaailmallinen, ihmisoikeusjulistus, pakolaissopimus, 
gcm, siirtolaissopimus, ihmisoikeussopimus 

Päätökset verbit: kieltää, sitoutua, tuomita, hyväksyä, velvoittaa 

 

substantiivit: hyväksyntä, pyyntö 

 

adjektiivit: vastainen 

 

adverbit: nimenomaan  

Kokoukset substantiivit: yleiskokous, kokous, peruskirja, äänestys 

Henkilöt yleisnimet: rauhanturvaaja, tarkkailija, lähettiläs, edustaja, 
tutkija, pääsihteeri 
 

erisnimet: Ban 
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Diskurssin sisällä laajimmaksi diskurssiprosodiaksi muodostuu sopimukset ja asia-

kirjat. Diskurssiprosodiassa esiintyy substantiiveja, jotka kuvaavat YK:n yleisiä sopi-

muksia, kuten päätöslauselma, mandaatti ja sopimus. Esimerkissä 1 kollokaatti päätös ku-

vastaa sopimusta siitä, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle. Ahvenanmaan kiista oli-

kin yksi ensimmäisiä Kansainliiton (nykyisen YK:n) ratkaisemia poliittisia kiistoja. 

Kiistan ratkaisemisella voidaan korostaa YK:n poliittista vaikutusvaltaa kriiseissä.   

Kollokaatti valtuutus (esimerkki 2) käytetään kuvaamaan YK:n elinten tekemiä pää-

töksiä. Esimerkki 2 kollokaatti on substantiivi ja sen ilmaiseekin lupaa toimia annet-

tujen ohjeiden mukaan. Ilman turvallisuusneuvoston lupaa USA ei olisi voinut tehdä 

iskuja Daeshiin. YK:lla on siis merkittävää poliittista valtaa kriisien selvittelyssä. 

1) Ahvenanmaa on YK:n ja Suomen yhteisellä päätöksellä yksikielinen ruotsinkielinen 
maakunta.  

2) USA:n johtama liittouma on tehnyt iskuja Daesh — järjestön tukikohtiin vuoden 2014 
syyskuusta lähtien ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta. [– – ] 

Lisäksi diskurssiprosodiaan kuuluu myös tarkempia sopimuksiin viittaavia substan-

tiiveja, kuten ihmisoikeusjulistus, pakolaissopimus ja siirtolaissopimus. Viitattaessa tar-

kempiin sopimuksiin sanan sopimus eteen on lisätty erittelevä määriteosa. Näin on 

saatu muodostettua täsmällinen yhdyssana, kuten ihmisoikeussopimus tai ihmisoikeus-

julistus. (VISK § 436 & § 403.) Substantiivit kuvaavat jokaisen maan velvollisuutta nou-

dattaa yhteisiä sopimuksia sekä kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Esimerkissä 3 ih-

misoikeusopimus kuvaa valtioiden velvollisuutta kunnioittaa ihmisoikeussopimuksia 

eri puolilla maailmaa.  

3) [– –] Olemme jäseninä Euroopan Unionissa ja olemme hyväksyneet YK:n ihmisoikeus-
sopimuksia ja lukuisia sopimuksia EU:ssa ja kansainvälisesti, joita noudatamme. 

Yleisten ja tarkemmin määriteltyjen sopimusten lisäksi diskurssiprosodiassa esiintyy 

yleisesti tilastoihin ja asiakirjoihin viittaavia substantiiveja, kuten tilasto, raportti, 

agenda ja artikla. Kollokaatti artikla (esimerkki 4) kuvastaa YK:n ihmisoikeuksiin viit-

taavaa pykälää, jonka mukaan sananvapaus kuuluu kaikille eikä sitä voida rajoittaa 

ilman syytä. Esimerkissä 5 kollokaatti tilasto viittaa paenneiden ihmisten määrään 

sota-alueelta ja kertoo ihmisten pakenemisen määrän lisääntyneen viime vuoden ai-

kana sodasta johtuen. Kollokaatti raportti (esimerkissä 6) viittaa luonnon tilan muut-

tumiseen ja lajien nopeaan katoamiseen. Sanalla raportti viitataan myös aiemmin tut-

kijoiden antamaan selvitykseen aiheesta.    

4) Saapa nähdä kunnioittaako ylläpito YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 19 artiklaa (sa-
nanvapaudesta), vai poistetaanko tämä keskustelu valtaapitäviin tahoihin kohdistu-
vana " vihapuheena  
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5) Viime vuoden aikana keskimäärin noin 1 700 ihmistä pakeni kotoaan joka päivä Afga-
nistanissa. Se johti ennätykselliseen 600 000 ihmisen pakenemiseen, YK:n tilastot kerto-
vat.  

6) " 8. Kuudes sukupuuttoaalto Tutkijoiden mukaan maapallolla on menossa kuudes su-
kupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, hupenee vauhdilla. Aihe 
ei ole uusi, vaan tutkijat ovat varoitelleet eliölajien nopeasta katoamisesta jo vuosikym-
meniä. YK:n Kansainvälisen luontopaneelin raportti julkaistiin viime keväänä. "  

 

Päätökset-diskurssiprosodia nousee toiseksi isoimmaksi diskurssiprosodiaksi. Pää-

tökset-diskurssiprosodiassa esitetään YK:n tekemiä päätöksiä. Eniten päätökset-dis-

kurssiprosodiassa on verbejä, kuten hyväksyä ja tuomita sekä substantiiveja pyyntö. Esi-

merkit 7 ja 8 kuvaavat verbien käyttöä lauseissa. Esimerkissä 7 kollokaatti tuomita ku-

vastaa YK:n tapaa toimia. Jos yhteisiä sopimuksia ei noudateta, voidaan yhteisellä 

päätöksellä erottaa YK:sta. Kollokaatti hyväksyä (esimerkissä 8) kuvaa YK:lta tarvitta-

vaa lupaa, mutta samalla myös poliittista valtaa Euroopassa.  

7) YK:n edeltäjä Kansainliitto tuomitsi hyökkäyksen ja erotti NL:n jäsenyydestään. 

8) Venäjä ei ole II maailmansodan jälkeen sotinut rajojensa ulkopuolella muuta kuin kut-
suttuna ja YK:n hyväksymänä. Georgia oli YK:n rauhanturvaoperaatio ja Syyria YK:n 
hyväksymä ja valtion kutsusta tehty terrorismin vastainen operaatio. [ – –] 

 

Lauseissa 9 ja 10 substantiivi muotoisia kollokaatteja ovat pyyntö ja hyväksyntä. Esi-

merkissä 9 kollokaatti pyyntö ilmaisee YK:n poliittista ja sotilaallista toimintaa kriisi-

alueilla, kuten Afganistanissa. Sotilaallisen toiminnan tarkoituksena on säilyttää de-

mokratia ja kaataa demokratiaa uhkaava vastarinta. Kollokaatti hyväksyntä (esimer-

kissä 10) kuvastaa NATO:n osallistumista sotiin YK:n apuna ja YK:n suostumuksella. 

9) NATO meni Afganistaniin YK:n pyynnöstä turvaamaan sen demokraattisesti valittua 
hallintoa ääri-islamilaisia tailibaneja vastaan ja Libyaan se teki ilmaiskuja YK.n turval-
lisuusneuvoston pyynnöstä estämään kansanmurhaa. [ – –] 

10) Yhtä sotaa lukuunottamatta Nato on osallistunut operaatioihin, joilla on ollut YK:n tur-
vallisuusneuvoston hyväksyntä.  

 

Verbien ja substantiivien lisäksi diskurssiprosodiassa esiintyy myös adjektiivi vastai-

nen, joka kuvastaa YK:n sopimusten ehtoja ja niiden noudattamista. Esimerkissä 11 

abortti ei ole sopimusten vastainen, joten adjektiivi ilmaisee toiminnan olevan linjassa 

sopimusten kanssa.  

11) Ihan nyt oikeasti. YK ilmoittaa jatkuvasti niille, jotka rikkovat ihmisoikeussopimuk-
sia. Miksei YK ole koskaan valittanut yhdellekään maalle aborteista? Koska abortit 
eivät ole YK:n ihmis- eikä lastenoikeuksiensopimusten vastaista toimintaa. 
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Kokoukset-diskurssiprosodiassa esitetään kokouksiin liittyvää yleissanastoa, kuten 

kokous ja äänestys. Kokoukset-diskurssiprosodian kaikki jäsenet ovat substantiiveja, 

kuten kokous, yleiskokous ja äänestys. Esimerkissä 12 kollokaatti yleiskokous kertoo YK:n 

tekemästä poliittisesta ratkaisusta. YK puolustaa myös yleiskokouksessa Ukrainan it-

senäisyyttä eikä suostu päättämään Ukrainan itsenäisyyttä vastaan. Kollokaatti perus-

kirja (esimerkissä 13) edustaa YK:n velvollisuuksia sodan uhatessa tai sen koittaessa 

jotakin jäsenmaata kohtaan. Mahdollisen hyökkäyksen aikana jokaisen jäsenvaltion 

tulee täyttää sotilaallinen velvollisuutensa avun antajana. Kollokaatti äänestys (esi-

merkki 14) kertoo hyvin poikkeuksellisesti YK:n heikosta asemasta äänestystilan-

teessa, jonka kaatoi yksi ainut valtio.  

12) Jotta Krim muuttuisi virallisesti osaksi Venäjää, tarvittaisiin YK:n yleiskokouksen pää-
tös asiasta sekä Ukrainan tunnustus. [– –]    

13) Turvatakuu on kirjattu Pohjois-Atlantin sopimuksen 5 artiklaan, jonka mukaan hyök-
käys yhtä jäsenmaata kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia kohtaan. 5 artiklan pe-
rustana on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjan 51 artiklan suoma oikeus yh-
teiseen puolustautumiseen.  

14) Joo yk pelkkä vitsi Venäjä käytti eilen veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvoston ää-
nestyksessä ja esti kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamisen selvittämään 
malesialaiskoneen alasampumista. 

Henkilöt-diskurssiprosodiassa esiintyy henkilöihin viittaavia yleisnimiä sekä yksi 

erisnimi. Henkilöt-diskurssiprosodiassa esiintyvät kollokaatit kuuluvat kaikki sub-

stantiiveihin, jotka voidaan vielä tarkemmin jaotella yleis- ja erisnimiin. Yleisnimiin 

kuuluvat esimerkiksi kollokaatit rauhanturvaaja, pääsihteeri, edustaja ja tutkija. Esimer-

kissä 15 kollokaatti kuvastaa tutkijoiden tekemää yllättävää löytöä maasta. Tutkimuk-

sen järjestäjänä toimi YK, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi tehdä erilaisia tutkimuk-

sia. Kollokaatti lähettiläs (esimerkki 16) kuvastaa ja määrittelee Francois Delattrea. Sa-

malla konteksti kertoo myös Delattren mielipiteen tehdyistä rikoksista.  

15) Viimeksi maaliskuun alussa julkaistussa Aleppo-raportissa YK kertoi, että tutkijat oli-
vat löytäneet ratkaisevaa todistusaineistoa, jonka mukaan Syyrian ilmavoimat pudotti-
vat Aleppoon myrkyllisiä teollisuuskemikaaleja kuten klooria.  

16) YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Ranskan YK-lähettiläs Francois Delattre pitää rikok-
sia ” sairaina ja vastenmielisinä ”. [– –] 

Diskurssiprosodiassa esiintyy myös yksi erisnimi, Ban, jolla viitataan YK:n kahdek-

santeen pääsihteeriin Ban Ki-moohin. Esimerkissä kollokaatin konteksti Ban (esi-

merkki 17) kuvataan Trudeaun ja Ki-moonin tulevaa tapaamista Kanadassa.  

17) Trudeau on sopinut tapaavansa YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin torstaina Ottawassa, 
vaikkakin tapaamisen syy ei ole tiedossa.  



 

 

15 

 

4.2 YK:n toiminta diskurssi 

YK:n toimintaa kuvaavaa diskurssiin kuuluu kolme diskurssiprosodiaa kommuni-

kointi, toimenpide/tehtävä ja kommunikatiivinen toiminta (Taulukko 2). YK:n toi-

minta diskurssi kuvaa YK:n tekemiä operaatioita ja samalla kuvastaa ja esittelee YK:n 

arvoja ja niiden vastaista toimintaa. Diskurssissa tulee esille myös kommunikatiivinen 

toiminta, joka kuvastaa erilaista toimintaa tai sopimuksia, jotka ovat laittaneet liik-

keelle jonkin poliittisen hankkeen. Samassa diskurssissa kerrotaan myös YK:n toteut-

tamasta kommunikoinnista, joka ottaa kantaa asioihin ja samalla vetoaa myös, omiin 

poliittisiin arvoihinsa.  

 

Taulukko 2. YK:n toiminta diskurssin diskurssiprosodiat ja kollokaatit luokiteltuina. 

 

Diskurssiprosodia Kollokaatit 

Kommunikointi toimintaa kuvaavat verbit: valvoa, varoittaa, vedota, julistaa, 
määrätä, ehdottaa, tunnustaa, pyytää 
 
substantiivit: lupa, kannanotto 

Toimenpide/tehtävä yleiset YK:n toimintaa viittaavat substantiivit: operaatio, 
homma, tehtävä 

 

rajatummat YK:n toimintaan viittaavat substantiivit:     
kidutus, suositus, kriisinhallintaoperaatio  
 

YK:n toimintaa kuvaavat verbit: erota 

Kommunikatiivinen 
toiminta 

toimintaan kuvaavat verbit: allekirjoittaa, ratifioida,          
julkaista, valtuuttaa, panna, laatia 

 

substantiivi: julistus 

 

Kommunikointi-diskurssiprosodiassa on YK:n toimintaa kuvaavia verbejä, kuten val-

voa, vedota ja julistaa sekä YK:n toimintaa kuvaavia substantiiveja, kuten lupa ja kan-

nanotto. Esimerkissä 18 kollokaatti vetosi kertoo YK mielipiteestä Puolan aborttioikeu-

den puolesta, jotta lakia ei kiristettäisi. Lain kiristäminen voisi olla vaaraksi niin lap-

selle kuin äidillekin. Esimerkki 19 (pyytää) kuvastaa kahden ison järjestön sotilaalli-

sesta yhteistyöstä rauhanturvaamiseksi.  
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18) [– –] Ehdotus olisi poistanut oikeuden aborttiin silloinkin, kun sikiö on vaikeasti vam-
mainen. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu vetosi Puolaan: ” Lakiehdotus vahingoittaisi 
naisten itsemääräämisoikeutta omasta ruumiistaan ja elämästään sekä altistaisi heidät 
julmalle ja epäinhimilliselle kohtelulle  

19) Afganistanissa on YK-rauhanturvaoperaatio, jota johtamaan YK on Natoa pyytänyt ja 
Nato on suostunut johtamaan YK-turvallisuusneuvoston vuonna 2001 päättämää Af-
ganistanin rauhanturvaamisoperaatiota, jonka nimenä on ISAF. [– –] 

 

Kommunikointi-diskurssiprosodiassa esiintyy myös kaksi YK:n toimintaa kuvaavaa 

substantiivia, jotka ovat lupa ja kannanotto. Kollokaatti lupa (esimerkissä 20) kertoo 

YK:n tehtävästä estää aseiden kuljetus valvomalleen alueelle, jotta aseilla ei voitaisi 

hyökätä siviilikohteisiin. Esimerkissä 21 kollokaatti kannanotto kuvastaa jokaisen ih-

misen oikeutta uskonnon vapauteen. YK on myös ottanut kantaa asian puolesta.  

 

20) [– –] YK:n tehtävänä oli varmistaa, että Hizbollah ei saisi mm. raketteja, joita se voisi 
käyttää ja käytti hyökkäyksissään Israelin siviilikohteisiin. YK:n tehtävänä oli olla puo-
lueeton tarkkailija alueella ja raportoida rikkomuksista. YK:lla ei ollut lupaa päästää 
mm. raketteja valvomalleen alueelle  

21) [– –] Jokaisella on oikeus ilmaista vakaumus samoin kuin oikeus olla tuomatta julki us-
konnollista tai uskonnotonta katsomustaan, mikä on todettu myös Suomea sitovissa 
YK:n ihmisoikeuskomitean kannanotoissa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisuissa. 

 

 

 Toimenpide/tehtävä -diskurssiprosodiassa on YK:n toimintaan yleisesti viittaavia 

substantiiveja, kuten operaatio ja homma sekä rajatumpia YK:n toimintaan viittaavia 

substantiiveja, kuten kriisinhallintaoperaatio ja kidutus. Lisäksi diskurssiprosodiaan 

kuuluu myös YK:n toimintaa kuvaavia verbejä, kuten erota. Esimerkissä 22 kollokaatti 

operaatio kuvaa YK:n hyväksymään operaatiota terrorismia vastaan.  

22) Toimimme YK:n hyväksymissä operaatioissa terrorismia vastaan. [ – –] 

Yleisesti toimenpiteisiin viittaavien substantiivien lisäksi diskurssiprosodiassa 

esiintyy myös rajatumpia toimintaan viittaavia substantiiveja, kuten kidutus ja krii-

sinhallintaoperaatio. Kollokaattia kriisinhallintaoperaatio (esimerkki 23) käytetään ku-

vaamaan YK:n hyväksymää ja organisoimaa kriisinhallintaoperaatiota, jonka avulla 

pyritään estämään terroristien valtaannousu Afganistanissa. Ensimmäinen terroris-

min torjunta epäonnistui, mutta YK löysi terroristit ja kohdisti heidän torjumiseensa 

uuden operaation. Esimerkissä 24 YK kertoo raportissaan Venäjän kiduttavan val-

tiota kritisoivia ihmisiä, joka on YK:n ihmisoikeuksien ja arvojen vastaista toimintaa. 
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Kollookaatti suositus (esimerkki 25) kertoo YK:n ohjeesta poistaa ohjukset Palestii-

nasta. Koska Palestiina ei totellut YK:n suosituksia, tuomitsi YK teot rankasti.  

23) Afganistanissa on meneillään YK:n hyväksymä kriisinhallintaoperaatio- Muuten 
maa olisi jo terroristien hallussa. Irakiin mentiin kaatamaan verinen diktatuuri. So-
dan jälkihoito epäonnistui, mutta nyt ISIS on tiltujen suruksi lyöty.  

24) Putinin Venäjän miehitysjoukot kyllä ihan itse hoitelevat krimiläisten kurissapidon 
kidutuksin ja telotuksin. Näin YK:n raportin mukaan. [– –]   

25) Eihän ne ehdi, kun pitää suurennuslasilla tuijottaa Israelia, se on kesto ja vakio uuti-
sen paikka pitää suomalaiset tilanteen tasalla, niin että taas ne sionazit syytävät oh-
juksia rauhaa rakastavien palestiinalaisten niskaan vastoin YK:n suosituksia ja tuo-
mioita.  

Diskurssiprosodiasta löytyy myös yksi YK:n toimintaa kuvastava verbi, erota. Esimer-

kissä 26 kommentoija kertoo YK:sta eroamisen olevan epäinhimillistä. YK:n jäsenenä 

inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille jäsenille.  

26) Niinkauan kuin olemme YK:n jäsen, niin meillä on sopimusten mukaisia velvollisuuk-
sia. Tietysti voisimme olla Pohjois-Korean kaveri ja eroaisimme YK:sta. EU-jäsenyys 
tuo myös velvotteita. [– –]  

 

Toinen YK:n toiminnan -diskurssiin liittyvä diskurssiprosodia on kommunikatiivinen 

toiminta. Kommunikatiivinen toiminta -diskurssiprosodiassa kuvastaan YK:n asiakir-

joja, jotka ovat laittaneet liikkeelle jonkin toiminnan tai operaation. Kommunikatiivi-

sen toiminnan diskurssiprosodiassa esiintyy pääasiassa verbejä, kuten laati, ratifioida 

ja allekirjoittaa sekä substantiivi, julistus. Esimerkissä 27 kollokaatti valtuuttaa kuvastaa 

YK:n poliittista ja sotilaallista valtaa antamalla luvan NATO:lle osallistua kriisinhal-

lintaan. Ilman YK:n antamaa lupaa NATO:lla ei ole sotimiseen oikeutta muualla kuin 

Pohjois-Atlantilla. Kollokaatti allekirjoittaa (esimerkki 28) kertoo jokaisen jäsenvaltion 

velvollisuuksista noudattaa yhteisiä sopimuksia. Sopimukset ovat sitovia, vaikka yk-

sittäinen puolue olisikin niitä vastaan. Esimerkissä 29 YK:n julkaista kertoo ihmisoi-

keuksien olevan huonolla tolalla Krimillä, vaikka yleinen ihmisoikeusjulistus koskee 

myös heitä.  

27) NATO ei osallistu sotiin. Oman alueensa ulkopuolella se osallistuu vain YK:n valtuut-
tamaan kriisinhallintaan. [– –]  

28) Persuja ei silloin ollut edes olemassa kun Suomi liittyi YK jäseneksi ja allekirjoitti pa-
kolaissopimukset, samoin kuin EU.n sopimukset pakolaisista ja maahanmuutosta 

29) Krimillä ei tosiaan sodita tällä hetkellä Venäjän sotilallisen valloituksen jälkeen, mutta 
YK:n ihmisoikeusjärjestö julkaisi juuri uuden raportin ja sen mukaan Krimillä on sur-
kea ihmisoikeustilanne edelleen. 
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Substantiivi julistus (esimerkissä 30) kuvastaa YK:n julistusten poliittista arvoa. Julis-

tuksilla pyritään takaamaan kaikkien oikeudet ja samalla myös kertoo poliittisesta 

vallasta myös tavallisten ihmisten kesken. Omien oikeuksien perusteleminen ja omiin 

oikeuksiin vetoaminen on varmastikin yleistä keskusteltaessa YK:sta. 

 

30) Huvittavaa miten aina vuorotellen yrität perustella uskonnollisia näkemyksiäsi YK:n 
julistuksilla ja sitten kuitenkin toteat että YK:lla ei ole oikeus määrittää ihmisoikeuk-
sia. [– –]  

4.3 YK:n järjestöt diskurssi 

YK:n järjestöt diskurssiin kuuluu kaksi diskurssiprosodiaa: jäsenyys sekä järjestöt ja 

elimet (Taulukko 3). YK:n järjestöt diskurssi kuvastaa YK:n alaisia järjestöjä tai YK:ssa 

toimivia elimiä, mutta myös YK:n jäsenmaiden vastuuta ja velvollisuuksia osana YK:n 

tekemiä sopimuksia.  

 

Taulukko 3. YK:n järjestöt diskurssin diskurssiprosodiat ja kollokaatit luokiteltuina.  

Diskurssiprosodia Kollokaatit 

Jäsenyys substantiivit: jäsenyys, alainen, jäsenvaltio, jäsenmaa 

Järjestöt ja elimet yleiset järjestöihin viittaavat substantiivit: organisaatio,  
kansainliitto, alaisuus, komitea 

 

rajatummat järjestöihin ja YK:n elimiin viittaavat           
substantiivit: ilo, pakolaisjärjestö, unhcr, eu, who, amnesty,   
tuomioistuin, turvallisuusneuvosto, rauhanturvajoukot,            
turvaneuvosto 

 

 

Jäsenyys-diskurssiprosodian kollokaatit ovat kaikki substantiiveja, kuten jäsenvaltio, 

jäsenmaa ja jäsenyys. Esimerkissä 31 kollokaatti jäsenvaltiot kuvastaa YK:n jäsenten yh-

teistä poliittista voimaa yhtä valtiota vastaan. Kollokaatti alainen (esimerkki 32) kertoo 

YK:n tekemistä poliittisista tutkimuksista onnettomuuden selvittämiseksi. YK:n tutki-

mukset osoittavat poliittisen vallan lisäksi myös halua puolueettomuuteen, koska on-

nettomuuden syitä tutkitaan neutraalisti ilman kenenkään syyttelyä. YK:lla on myös 

useita eri alan alaisia, jotka tekevät esimerkiksi poliittista tutkimusta.  Kollokaatti 
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jäsenmaa (esimerkissä 33) kuvastaa sopimuksia, joihin Suomikin YK:n jäsenenä on si-

toutunut. Sopimukset velvoittavat meitä ottamaan pakolaisia Suomeen.  

 

31) YK:n jäsenvaltiot painostivat Venäjää Krimin suhteen  

32) Onnettomuuden syyn tutkinta tehtiin YK:n alaisen ICAO organisaation valvomana 
teknisia faktoja tieteellisesti tutkien. [– –]  

33) no vaikkapa siksi että Suomi on YK ja EU jäsenmaa, sopimukset sitovat pakolaisasi-
assa. [– –] 

 

YK:n järjestöt diskurssiin kuuluvat myös järjestöt ja elimet -diskurssiprosodia. Järjes-

töt ja elimet -diskurssiprosodiassa tulevat esiin YK:n alaisina toimivat järjestöt ja YK:n 

kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt.  Järjestöt ja elimet -diskurssiprosodiassa esiintyy 

yleisesti järjestöihin viittaavia substantiiveja, kuten organisaatio, kansainliitto ja komitea 

sekä rajatummin YK:n järjestöihin ja elimiin viittaavia substantiiveja, kuten pakolais-

järjestö, unhcr, ilo ja tuomioistuin. Esimerkissä 34 kerrotaan YK:ta edeltäneen Kansain-

liiton poliittisesta heikkoudesta, koska se ei voinut estää toista maailmansotaa sytty-

mästä. Kollokaatti komitea (esimerkissä 35) kuvastaa YK:n tapaa tehdä isoja päätöksiä. 

Päätöksenteossa täytyy huomioida päätöksen vaikutukset lapsiin ja heidän oikeuk-

siinsa. Esimerkissä 36 kuvataan YK:n ja NATO:n yhteistyötä ja erityisesti YK:n soti-

laallista ja poliittista valtaa. Ilman YK:n hyväksyntää NATO ei olisi voinut lähteä Af-

ganistaniin sotimaan.  

 

34) Kansainliitto ei pystynyt lainkaan pitämään kurissa esimerkiksi Hitleriä, Mussolinia ja 
Stalinia. Kaksi edellä mainittua ennen röyhkeimpiä aluevaltauksiaan erottivat omat 
maansa Kansainliitosta. - - 

35) [– –] Vaatimus lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta perustuu YK:n lapsen oi-
keuksien yleissopimuksen 3 artiklaan ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä anta-
maan yleiskommenttiin. Lapsen etu selvitetään lapsivaikutusten arvioinnilla.  

36) NATO meni Afgnaitsaniin YK:n alaisuudessa.  

 

Rajatummin YK:n järjestöihin ja elimiin viitataan substantiiveilla. Esimerkissä 37 kol-

lokaatti kuvastaa YK:n pakolaisjärjestön kriteerien täyttämiä pakolaisia. Kollokaatti 

kertoo myös tilastollista tietoa siitä, kuinka paljon sotaa pakenevia ihmisiä on. Kollo-

kaatti tuomioistuin (esimerkissä 38) kertoo YK:n tuomioistuimen omaksumista. Kollo-

kaatista käy ilmi myös se, millaisia arvoja ja ohjeita tuomioistuin käyttää oman toi-

mintansa tukemisessa. Kollokaatti turvallisuusneuvosto (esimerkissä 39) kuvastaa YK:n 



 

 

20 

 

nopeaa reagointi Ukrainan itsenäisyyden puolesta. YK:n turvallisuusneuvosto ko-

koontuu ja päättää siitä, miten Ukrainan kanssa toimitaan.  

 

37) [– –] Kuitenkin YK:n pakolaisjärjestön mukaan kolmisen prosenttia Välimeren yli tule-
vista täyttää oikean pakolaisen määritelmän. Muut ovat mitä ovat. [– –] 

38) [– –] ” Kansallisten etujen ja vapauksien polkeminen kansainvälisillä sopimuksilla on 
tyypillistä internatsismin ideologialle, ja siinä tarkoituksessa käytetään myös Geneven 
pakolaissopimusta sekä YK:n ihmisoikeuksien julistusta, kun tuomioistuimet ovat hy-
väksyneet ne ohjenuorikseen. [– –]  

39) [– –] Ukrainan presidentti esittää maahan poikkeustilaa välikohtauksen jälkeen Yhdys-
valtain YK-lähettiläs Nikki Haley. YK:n turvallisuusneuvosto hätäistuntoon Ukrainan 
vuoksi.  
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Tutkielmassani selvitin, millaisia diskursseja käytetään lyhenteen YK kanssa ja millai-

sia merkityksiä ne luovat keskustelulle YK:sta. Johdannossa asetin tutkimuskysymyk-

siä kaksi: 1) Millaisia diskursseja YK:hon liitetään Suomi24-keskustelupalstalla? ja 2) 

Millaisia sanaluokkia kollokaateista nousee esille? 

Aineistosta nousi kolme erilaista diskurssia: virallisen YK:n -diskurssi, YK:n toi-

minta -diskurssi ja YK:n järjestöt -diskurssi. Virallisen YK:n -diskurssissa keskustelta-

essa käytetään pääasiassa substantiiveilla ja verbeillä, mutta mukaan mahtuu myös 

pienempiä luokkia, kuten adjektiiveja ja adverbeja.  YK:n toiminta -diskurssissa kes-

kustellaan enimmäkseen verbeillä ja substantiiveilla. YK:n järjestöt -diskurssissa kes-

kustellaan taas pelkillä substantiiveilla. Tuloksista voikin huomata sen, että keskus-

telu on hyvin substantiivi ja verbi painotteista, joka puolestaan viestii siitä, että kes-

kusteluissa viitataan YK:hon yleisellä tasolla, mutta myös tarkempaa erittelyä teh-

dään. Usein keskusteluissa viitataan YK:n sopimuksiin, kokouksiin, henkilöihin, toi-

mintaa ja jäseniin. Lisäksi keskustellaan erityisesti edellä mainittujen diskurssipro-

sodioiden toiminnasta. 

Merkitykseltään keskustelu on pääasiassa neutraalia, mutta joukkoon mahtui 

myös negatiivisia ja positiivisia kommentteja. Eniten tunteita keskusteluissa herättivät 

YK:n tekemät päätökset ja toiminta. Myös kommunikoinnissa näkyi vahvasti keskus-

telijoiden suhtautuminen YK:n toimintaan. Tunteita ja mielipiteitä herättivät erityi-

sesti joko puoltavat tai vastustava kommentit. 

Aiemmin tehtyjen kansainvälisten tutkimusten tuloksia ei voida juurikaan ver-

rata oman tutkimuksekseni tuloksiin, sillä aiemmat tutkimukset on toteutettu erilai-

sella menetelmällä kuin oma tutkimukseni. Jyväskylän yliopistossa tehdyissä opin-

näytetöissä sen sijaan selviää, että kokouksissa käytävät keskustelut YK:n toimista ja 

velvollisuuksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kansalaisten suojelemisen kanssa 

ovat hyvin kiistanalaisia aiheita (Karjalainen 2017: 61; Kemppainen 2015: 129). Myös 

5 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
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omassa tutkimuksessani tuli ilmi asioiden kiistanalaisuus ja erilaiset mielipiteet siitä, 

mitä YK:n pitäisi tehdä ja miten. Toisaalta myös YK:n toimintojen oikeutusta mietittiin 

kommenteissa. Vaikka tieteenalat ovat erilaiset on kuitenkin hyvä huomata asioiden 

monet puolet ja poliittisten päätösten kiistanalaisuus. Oman tutkimukseni uusi näkö-

kulma kertoo, millaista keskustelu on keskustelupalstoilla ja millaisia sanavalintoja 

YK:sta puhuttaessa käytetään. Tutkimukseni myös täydentää aukkoa yhteiskuntatie-

teiden ja kielitieteiden väliltä ja antoi uutta tietoa siitä, mitä ihmiset ajattelevat YK:sta 

ja sen tekemistä päätöksistä. Aiemmat yhteiskuntatieteiden tutkimukset ovat osoitta-

neet vain YK:n sisäisten asiakirjojen ja kokousten kielellisiä valintoja sekä argument-

teja. 

Tutkimukseni ehkäpä isoimmaksi haasteeksi osoittautui kollokaattien luokittelu 

diskursseihin ja diskurssiprosodioihin. Oman hankaluutensa luokitteluun toi ryh-

mien tulkinnallisuus ja useat kollokaatit olisivat voineet kuulua myös useampaankin 

diskurssiprosodiaan. Laadullisen tutkimuksen haasteena onkin se, että tulosten ana-

lysointi on aina tulkinnanvaraista ja subjektiivista (Eskola & Suoranta 1998: 16). Tut-

kimussuuntana CADS:n heikkous on analyysi, joka tapahtuu ilman kokonaista kon-

tekstia. Ilman kontekstia voi olla vaikea päätellä asiayhteyttä ja edeltäneitä komment-

teja. Koska tutkimuksessa ei saada kontekstia aiheen ympärille, diskurssit täytyy pää-

tellä kielellisistä rakenteista. Vaikka korpukset ovat laajoja, ne eivät kerro kaikkia dis-

kursiivisia konstruktioita. Tämä on tärkeää muistaa erityisesti siksi, että keskustelut 

muuttuvat jatkuvasti eikä CADS:n tuloksia voi tämän takia yleistää liikaa. (Baker 

2006: 178.)  

Tutkimusmenetelmän heikkouksien lisäksi tutkimukseen on saattanut vaikuttaa 

myös tekemäni valinnat tutkimuksen aikana, kuten kollokaattien jakaminen erilaisiin 

diskurssiprosodioihin ja diskursseihin. Kollokaattien luokittelun olen kuitenkin teh-

nyt omien tulkintojeni kautta. Laadulliseen tutkimukseen ja myös CADS:in vaikuttaa 

se, ettei tutkimus ole koskaan täysin objektiivista vaan tutkija tekee erilaisia valintoja 

esimerkiksi kollokaattien luokittelun ja analysoinnin suhteen (Baker & McEnery 2015: 

8–9). Lisäksi analyysini olisi voinut kirjoittaa pikemminkin siitä näkökulmasta, mitä 

ihmiset keskustelevat Suomi24-palstalla YK:sta.  

Aineistoni oli otannaltaan tarpeeksi laaja kollokaatioanalyysin tekemiseen, joten 

siltä osin tutkimus on onnistunut. Politiikka on yksi Suomi24-keskustelupalstan laa-

jimmista aiheista, joten yleisesti politiikka selvästikin herättää keskustelua. Olen kui-

tenkin joutunut rajaamaan aineistoni tiettyihin vuosiin, koska muuten aineiston ana-

lysointi olisi ollut liian raskasta. Useimmista keskusteluista pystyy kuitenkin huomaa-

maan keskustelijoiden kannan esimerkiksi tehtyihin päätöksiin. Tuloksia tarkastel-

lessa on kuitenkin hyvä huomata, että Suomi24-keskustelupalstaa käyttävät tietyt ih-

miset eikä tämän takia tuloksia voida yleistää koskemaan yleisiä mielipiteitä tai aja-

tuksia (Harju 2018:54). Tuloksista voidaan päätellä ihmisten ajatuksia ja mielikuvia 
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YK:sta ja sen toiminnasta. Näitä mielikuvia voidaan käyttää myös YK:n imagon ra-

kentamiseen ja mahdollisesti muuttamiseen. Järjestöä voisi yrittää tuoda vaikkapa lä-

hemmäs ihmisiä tekemällä politiikasta yksinkertaisempaa ja mielenkiintoisempaa. 

Jatkotutkimuksena voisi käyttää diskurssintutkimuksen viitekehystä tarkastel-

taessa lyhennettä YK osana lauseenjäsennystä. Samalla voitaisiin tutkia esimerkiksi 

sitä, saavatko sanat positiivisia, neutraaleita tai negatiivisia merkityksiä. Toinen jatko-

tutkimusidea voisi olla tutkia Suomi24-keskustelupalstalla esiintyvää YK:n käyttöä 

koko Suomi24-korpuksen näkökulmasta eli vuodesta 2001 vuoteen 2020. Näin saatai-

siin tietää pitemmällä aikavälillä käytyä keskustelua YK:sta. Jatkotutkimuksissa voisi 

ottaa laajemman otannan, jotta selviäisi se, vaikuttaako pidempi otanta tutkimuksen 

tuloksiin ja mahdollisesti esiin nouseviin sanaluokkiin. Samalla selviäisi se, millaisia 

mielikuvia YK:sta on ihmisille eri vuosina tullut ja miten ne ovat muuttuneet verrat-

tuna esimerkiksi nykypäivään.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

LIITE 1. Sanan YK sata merkitsevintä kollokaattia ja niiden frekvenssit. 

 

Kollokaatti Sija Frekvenssi MI 

valtuutus  1.  77 5.17283 

pakolaisjärjestö 2. 103 5.14776 

yleiskokous 4. 189 5.11465 

ihmisoikeusjulistus 7. 195 5.08339 

siirtolaissopimus 8. 69 5.07597 

rauhanturvajoukot 9. 64 5.07597 

kriisinhallintaoperaatio 10. 66 5.05428 

pääsihteeri 12. 384 5.02431 

valtuuttaa 13. 100 4.97836 

unhcr 15. 142 4.93110 

pakolaissopimus 16 220 4.90896 

turvallisuusneuvosto 17. 653 4.88775 

yleismaailmallinen 19. 77 4.88333 

ban 20. 53 4.87315 

peruskirja 22. 373 4.85745 

päämaja 23. 65 4.85041 

pyyntö 24. 186 4.84695 

lähettiläs 25. 81 4.84597 

turvaneuvosto 26. 159 4.83426 

alainen 27. 261 4.79554 

julistus 28. 717 4.68222 

alaisuus 29. 50 4.65374 

rauhanturvaaja 30. 96 4.64971 

ihmisoikeussopimus 31. 104 4.64713 

mandaatti 32. 245 4.63323 

tilasto 33. 88 4.60467 

komitea 34. 83 4.58065 

hyväksyntä 35. 57 4.56901 

jäsenvaltio 36. 174 4.51329 

agenda 37. 277 4.51023 

gcm 38. 210 4.50945 

virka 39. 116 4.50769 

raportti 41. 274 4.45976 

who 42. 112 4.44038 

tarkkailija 43. 104 4.42768 

tutkimus 44. 221 4.40855 



 

 

 

 

amnesty 45. 52 4.40137 

päätöslauselma 46. 265 4.39450 

kokous 47. 157 4.36497 

ihmisoikeus 48. 556 4.35571 

varoittaa 49. 83 4.35298 

suositus 50. 63 4.35281 

määritelmä 51. 110 4.34954 

ratifioida 53. 56 4.32874 

äänestys 54. 102 4.29719 

artikla 55. 204 4.27672 

vartiotorni 56. 92 4.25080 

kannanotto 58. 66 4.23772 

ilo 59. 52 4.23725 

tuomioistuin 60. 61 4.14873 

joulukuu 61. 67 4.13083 

york 62. 81 4.13042 

kestävä 63. 56 4.12844 

jäsenyys 64. 79 4.11297 

tuomita 65. 347 4.11175 

arvio 66. 73 4.10592 

pysyvä 67. 81 4.09389 

jäsenmaa 68. 137 4.09185 

eu 69. 1274 4.08905 

organisaatio 70. 97 4.08343 

allekirjoittaa 71. 271 4.07597 

ehdottaa 72. 56 4.06315 

vastainen 74. 221 4.05974 

edustaja 75. 130 4.05942 

new 76. 89 4.05186 

tänään 77. 81 4.04950 

mukaan 78. 1162 4.03075 

jäsen 79. 284 4.02850 

vedota 80. 100 4.02634 

valvoa 81. 86 4.01842 

kidutus 82. 57 4.01404 

erota 83. 77 4.01184 

lupa 84. 99 4.00489 

määritellä 85. 166 3.99980 

tunnustaa 86. 205 3.99723 

sääntö 87. 70 3.99580 

mukainen 88. 86 3.99444 

ohjelma 89. 71 3.97779 

pyytää 90. 116 3.97395 

geneve 91. 75 3.97387 

laatia 92. 87 3.96433 

tehtävä 93. 189 3.95873 

velvoittaa 94. 75 3.95606 

sitoutua 95. 107 3.94092 



 

 

 

 

veto 96. 132 3.93054 

päätös 97. 411 3.92766 

homma 98. 53 3.92125 

hyväksyä 99. 448 3.92043 

tutkija 100. 51 3.90291 

sopimus 102. 954 3.89433 

määrätä 103. 92 3.89217 

operaatio 104 112 3.88333 

kansainliitto 105 69 3.88071 

julistaa 106. 172 3.88018 

kieltää 108. 212 3.86725 

tutkia 109. 124 3.86526 

panna 110. 57 3.86447 

nimenomaan 111. 51 3.85358 

julkaista 112. 88 3.84890 

 

 

 


