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Genren elämää 
 
Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela 
 
 
Olemme genren uhreja. Tähän tapaan vitsailivat erään rockyhtyeen jäsenet, kun miehiltä 
kysyttiin, miksi heidän uudessa videossaan on vähäpukeisia naisia. Rokkareiden loh-
kaisuun kiteytyy jotain tärkeää genreistä eli tekstilajeista: ne ovat olennaisia keskinäi-
sessä kanssakäymisessämme. Ne ohjaavat sitä, miten toimimme erilaisissa tilanteissa ja 
miten tulkitsemme toistemme kielellistä ja muuta käyttäytymistä. Toisaalta muutamme 
genrejä jatkuvasti omilla teoillamme. Elämme jokapäiväistä elämäämme erilaisten laji-
en keskellä, ja nämä lajit elävät meissä. 
 
Julkaisu pureutuu monenlaisten lajien elämään. Genrejä tarkastellaan alan heterogeeni-
syyttä heijastaen useista kielitieteellisistä ja myös muista humanistisista lähtökohdista 
sekä yhteiskuntatieteellisistä ja filosofisista näkökulmista. Yksi tarkoitus on rakentaa 
siltoja eri alojen ja ajattelutapojen välille, samaan tapaan kuin niitä rakentaa tämän jul-
kaisun sisarteos Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja (Heikkinen ym. toim. 
2012). 
 
Sekä tämä verkkojulkaisu että käsikirja ovat tulosta Kotimaisten kielten keskuksen 
hankkeesta Tekstilajitutkimuksen teoriaa ja metodeja. Hankkeessa on aiemmin julkaistu 
myös artikkelikokoelma Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toi-
seen (Heikkinen toim. 2009), jossa käsitellään konkreettisia lajikysymyksiä yksittäisten 
tekstilajien ja kielenpiirteiden kautta. Tämä verkkojulkaisu ponnistaa samantapaisista 
lähtökohdista. Pääpaino on genreteorioiden ja genretutkimuksen menetelmien käytän-
töön soveltamisessa: Millaisia tekstilajeja on? Millaisia erilaiset tekstilajit ovat? Miten 
niitä on tarkoituksenmukaista tutkimuksessa lähestyä? Teoreettisiin ongelmiin ja mene-
telmien kehittämiseen liittyvät pyrkimykset ovat toki nytkin avoimesti mukana. Osa 
kokoelman kirjoituksista suorastaan tähtää metodisiin innovaatioihin erilaisten aineisto-
kokeiden avulla. 
 
Julkaisu on jaettu kahteen osastoon: Artikkeleihin sekä Katsauksiin, havaintoihin ja 
puheenvuoroihin. Artikkelit ovat toimituskunnan kommenttien lisäksi käyneet läpi ni-
mettömän vertaisarvioinnin. Arvioinnin järjestämisestä on vastannut toimituksessa 
Heikkinen. Katsauksia, havaintoja ja puheenvuoroja -osaston tekstejä on eri vaiheissa 
kommentoitu toimituksessa, ja kirjoittajat ovat luettaneet niitä omilla asiantuntijoillaan. 
 
Artikkeliosaston kirjoitukset avaavat kiinnostavia näkymiä sekä tekstilajien kirjoon että 
niiden tutkimisen monenlaisiin tapoihin. Artikkeleissa tarkastellaan Aristoteleen käsi-
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tyksiä puheista ja samalla puheiden olemusta yleisemmin (Kakkuri-Knuuttila), poliittis-
ta kielenkäyttöä niin parlamenteissa (Palonen) kuin lehdistössäkin (Lassila), valistusta 
(Vuori), viranomaislomakkeita (Günther & Raitakari), säädöstekstejä (Piehl & Loune-
la), tieteellisiä artikkeleita (Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää), muita tiede- ja tietotekstejä 
(Jantunen), verkkokeskusteluja (Lauhakangas), kirjeenmuotoista levyarvostelua ja siitä 
tehtyjä, osin ironisiakin tulkintoja (Rahtu) sekä lehdissä julkaistavia, eri tekstilajeja jäl-
jitteleviä aprillipiloja (Visakko & Voutilainen).  
 
Katsauksia, havaintoja ja puheenvuoroja -osaston kirjoitukset kertovat meneillään ole-
vista tutkimuksista ja selvityksistä, esittelevät tuloksia ja tutkimusprosesseihin liittyviä 
ongelmia sekä herättelevät keskustelua. Käsiteltävinä ovat lukion (Heikkilä; Valtonen) 
ja ammattikoulutuksen (Lankisen kaksi kirjoitusta) tekstit. Työelämän teksteistä kirjoi-
tetaan niin ammattikielen (Koskela & Katajamäki) kuin säädöskielen ja lainlaadinnan-
kin (Kankaanpää, Piehl & Räsänen) näkökulmasta. Viranomaisen ja kansalaisen koh-
taamista käsitellään kuulustelukertomusten (Helenius) ja erilaisten valistamaan pyrkivi-
en nykytekstien erittelyn kautta (Vuori). Aineistokysymykset korostuvat kahdessa teks-
tissä (Lauerma; Arppe & Lounela). Myös käytännön kielenhuollon (Hyvärinen) ja sel-
kotekstien (Kulkki-Nieminen & Leskelä) näkökulmia esitellään. Näiden lisäksi tarkaste-
luun otetaan monia täsmäkysymyksiä: historiallisten tekstilajien tulkinta (Sorvali), kau-
nokirjalliset alluusiot (Niinimäki), tekstilajin, tällä kertaa kuolinilmoitusten, oletetun 
vakiintuneisuuden vaikutus tutkimusasetelmaan (Leskelä) ja ajallisten suhteiden ana-
lysoinnin anti tekstilajitutkimukselle (Uusikoski). 
 
Katsauksia, havaintoja ja puheenvuoroja -osaston jälkeen ovat kirjoitusten lyhyet esitte-
lyt. Lopuksi esitellään kirjoittajat.  
 
Genrekysymysten monialaista tarkastelua on tarpeen jatkaa tulevaisuudessakin. Tätä 
tarkoitusta varten otamme mielellämme vastaan genretutkimukseen ja genreihin sekä 
tähän julkaisuun ja muihin genrejulkaisuihimme liittyvää palautetta (ks. palautemahdol-
lisuudesta julkaisun etusivua). Tarkempaa tietoa julkaisuista, myös niiden esittelyt ruot-
siksi ja englanniksi, ja muutakin genretietoa kartutetaan Kotuksen verkkosivuille. 
 
Tämä julkaisu on yksi Kotuksen genrehankkeen keskeisistä tuloksista. Hanke on ollut 
pitkä ja mutkikas, ja toimituskunnan jäsenet ovat eri vaiheissa hanketta pystyneet ole-
maan mukana toimitustyössä vaihtelevasti. Toimittajien työpanosta kuvaa järjestys, 
jossa toimittajat esitellään tekijätiedoissa. Vastaava toimittaja on Heikkinen. Voutilai-
nen on muun toimitustyönsä lisäksi hoitanut toimitussihteerin tehtäviä. Julkaisun vii-
meistelytyöhön on osallistunut Kotuksen verkkotoimituksesta Raija Miikkulainen. 
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Puhetaito ja puheiden lajit Aristoteleella 
 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila   
  
 

Pitää siis sanoa oikealla hetkellä: ”Huomatkaa tämä, sillä se koskee teitä yhtä paljon kuin mi-
nua.” tai ”Kerron teille jotain, mitä kauheampaa (tai ihmeellisempää) ette ole koskaan kuul-
leet.” (Aristoteles tarkkaavaisuuden herättämisestä, Retoriikka, III kirja, luku 14.) 

 
 
1. Johdanto  
 
Tekstien tutkimuksessa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota siihen, että Retoriikka-
teoksensa alussa Aristoteles tekee vertailuja puheiden ja filosofisten sekä dialektisten 
kommunikaatiomuotojen välillä tavalla, joka vastaa nykyaikaista käsitystä tekstilajeista 
(Isomaa 2009, 14–17; ks. Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää tk.; myös Halliwell 1994, 219). 
Aristoteleella nämä kolme kommunikatiivisen toiminnan muotoa liittyvät kiinteästi tiettyi-
hin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka määrittävät kullekin tekstille ominaiset tavoitteet ja kei-
not. Samalla Aristoteles vastaa oppi-isänsä Platonin haasteeseen selvittää filosofian, dia-
lektiikan ja puhetaidon suhteita.  
 
Aristoteles kirjoitti Retoriikka-teoksensa oppikirjaksi puhujille, ja tavoitteeni on nyt kuvata 
siinä esitettyjä keskeisiä puheella vaikuttamisen keinoja. Kuten tunnettua Aristoteles on 
järjestelmällinen ajattelija, joka pitäytyy pitkälle aikansa kulttuurisessa perinteessä. Tämä 
näkyy myös hänen puhetaitoa koskevissa käsityksissään. Aristoteles ei pidä Platonin ta-
paan ihanteena moraalisesti moitteettoman filosofin opetuspuheita, vaan näkee riittävästi 
haasteita vallitsevan puhekäytännön parantamisessa. Tärkeimpänä puhujan vaikuttamis-
keinona on argumentointi, ja tässä suhteessa puheet sekä filosofiset ja dialektiset puhumi-
sen sekä kirjoittamisen muodot eroavat tragediasta, joka on Poetiikka-teoksen kohteena. 
Puheet samoin kuin filosofiset ja dialektiset keskustelut rakentuvat argumenttien ketjuista.  
 
Tarkastelen aluksi, kuinka Aristoteles näkee argumentaatiotilanteiden määrittävän puhei-
den, filosofian sekä dialektiikan tavoitteita, kohteita sekä osallistujia. Tässä yhteydessä 
selviää, ettei puhujalla Aristoteleen mukaan ole yhtä ainoaa tavoitetta, vaan hän voi joko 
pyrkiä suostuttelemaan manipulatiivisin keinoin tai vakuuttamaan reilujen perustelujen 
avulla. Tästä seuraa se kääntäjän kannalta harmillinen seikka, että puhujan tavoitetta ku-
vaavalle termille pithanon ei ole yhtä ainoaa ilmaisua suomen kielessä kuten ei myöskään 
esimerkiksi englannin kielessä. Tämä osaltaan selittää termin käännöksestä käydyn kiistan. 
 
Tämän jälkeen esittelen Aristoteleen tavan luonnehtia puheiden kolme lajia (poliittinen 
puhe, oikeuspuhe ja juhlapuhe) sekä niille ominaiset pääargumentin muodot ja tavat raken-
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taa argumentteja pääargumentin premisseille. Argumenttien muodon tunnistaminen onkin 
yksi merkittävä Aristoteleen filosofinen keksintö. Usein on ajateltu virheellisesti, että vain 
muodollinen logiikka voi tutkia päättelyjen muotoja. Tästä syystä on liioiteltu Aristoteleen 
Ensimmäinen analytiikka -teoksen syllogistisen logiikan merkitystä. Tärkeitä päättelyn 
muotoja ovat kuitenkin esimerkiksi sellaiset poliittisen puhujan päättelymuodot, jotka ovat 
tunnistettavissa periaatteista ”on tehtävä se, millä on hyviä seurauksia” ja ”on pidättäydyt-
tävä tekemästä sellaista, millä on pahoja seurauksia”. Käytännön elämässä nämä ovat vä-
hintään yhtä hyödyllisiä kuin esimerkiksi Barbara-syllogismi, josta tunnetuin esimerkki on 
”Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, ja Sokrates on ihminen. Siis Sokrates on kuolevainen.”   
 
Argumenttien muodosta Aristoteles käyttää nimitystä topos (lat. locus), joka on suomen-
nettu sanalla näkökohta. Retoriikka-teoksen esitystä jäsentävät muun muassa näkökohdat 
kolmea eri puhetilannetta varten. Itse näkökohdan käsite on osoittautunut ongelmalliseksi 
siksi, että useimmat näkökohdat esitetään hyvin tiiviissä muodossa yleisinä periaatteina, 
siihen tapaan kuin juuri mainitsemani kaksi poliittisen puhujan tarvitsemaa näkökohtaa. 
On siis syytä ottaa kantaa Aristoteleen dialektiikan ja retoriikan tulkinnassa käytyyn perin-
teiseen kiistakysymykseen, onko näkökohta ensisijaisesti keksimisen vai todistamisen vä-
line. Käsitykseni mukaan näkökohta on näitä molempia, mikäli sen kaikki osat otetaan 
huomioon. Tämän jälkeen on luontevaa esitellä retorisen argumentin tärkeimmät muodot, 
retorinen syllogismi (enthymema) ja sen yhteys näkökohtaan, sekä retorinen induktio (pa-
radeigma). Tässä yhteydessä otan kantaa retorisen syllogismin rakennetta koskevaan kiis-
taan, joka koskee sitä, onko enthymema sellaisenaan täydellinen vaikutuskeino vai tulisiko 
sitä täydentää lisäämällä puuttuvat premissit tai mahdollisesti puuttuva johtopäätös.  
 
Kolmas Aristoteleen puhetaidon yhteydessä käyty kiista koskee retoriikan kolmen vaiku-
tuskeinon keskinäisiä suhteita: onko argumentaation ydin (logos) riippuvainen kahdesta 
muusta kielellisen vaikuttamisen keinosta eli luonnetta osoittavasta ethos-keinosta ja kuuli-
joiden tunteisiin vetoamisen pathos-keinosta. Tyylin tarkastelun yhteydessä perustelen, 
että tyylilliset valinnat koskevat puhujan luonnetta ja vaikuttavat kuulijoiden tunteisiin 
sekä samalla muokkaavat itse argumenttia. Yksi puheelle ominaista tyyliä muodostava 
keino ovat sananparret eli maksiimit (gnomê), jotka Aristoteles näkee näkökohtien ohessa 
toisena tapana keksiä argumentteja. Siksi on paikallaan esitellä, kuinka maksiimeista ra-
kennetaan retorisia syllogismeja. Koska metafora on maksiimien ohella puheille ominai-
nen vaikutuskeino, osoitan, kuinka sekin liittyy Aristoteleella argumentaatioon. Lopuksi 
arvioin, missä määrin Aristoteleen näkemys puhetaidosta vastaa Platonin Gorgias- ja 
Faidros-dialogissa ilmaisemia ajatuksia puhetaidosta ja sille ominaisesta teoriasta.  
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2. Puhe, filosofia ja dialektiikka Platonilla ja Aristoteleella  
 
Määritellessään puhetta tekstilajina Aristoteles rinnastaa sen kahteen muuhun argumen-
tatiiviseen tekstilajiin eli dialektiikkaan ja filosofiaan vertaamalla omia näkemyksiään 
Platonin vastaaviin näkemyksiin. Yhteistä heille on se, että kummallakin nämä kolme 
argumentaation lajia ovat toisistaan eroavia tekstilajeja liittyen tiettyihin sosiaalisiin 
kommunikaatiotilanteisiin. Tarkastelen ensin Platonin näkemyksiä. Hänelle dialektiikka 
on filosofian menetelmä tavoitella totuutta sellaisista eettisistä kysymyksistä kuin, mitä 
on hyve tai mikä on tiedon ja hyveen suhde. Tosin hänen näkemyksensä dialektiikasta 
filosofian menetelmänä vaihtelee eri dialogeissa. 
 
Platon suhtautui erittäin kriittisesti vallitsevaan puhetaitoon ja asetti sen filosofian ja 
filosofisen puhetaidon vastakohdaksi. Gorgias-dialogissaan hän rinnastaa vallitsevan 
puhetaidon keittotaitoon ja kosmetiikkaan, kun taas aito puhetaito (tekhnê), jos sellainen 
olisi, vastaisi hänen käsitystään lääketieteestä ja urheilutieteestä. Ratkaiseva ero näiden 
vastakohtaparien välillä liittyy kullekin ominaiseen teoreettiseen tietoon sekä moraali-
seen tavoitteeseen. Platonin mukaan olemassa oleva puhetaito pyrkii keittotaidon ja 
kosmetiikan tapaan vain miellyttämään empiirisesti koeteltujen keinojen avulla. Oikean 
puhetaidon haltijalla on teoreettista tietoa, jonka nojalla hän tuntee tavoittelemansa ta-
voitteen oikean olemuksen (fysis), joka Platonilla on hyvä inhimillinen elämä valtiossa. 
Puhetaidolla on siten yksi määrätty kohde, hyvä elämä. Puhetaidon haltijalla on tämän 
lisäksi tietoa syistä (aitiai), sillä hän tuntee syyt sille, miksi tietyt retoriset keinot va-
kuuttavat eri yleisöryhmät. Tämän voi tulkita siten, että puhuja sanan varsinaisessa mie-
lessä on filosofi, joka tietää, miksi empiirisesti koetellut menetelmät kuulijoiden vakuut-
tamiseksi toimivat kussakin tapauksessa. (Gorgias 463a–466a; Faidros 270b–272b, 
273d–e; Kakkuri-Knuuttila 2006). Tosin Gorgias-dialogissa Platon ei näytä uskovan, 
että tämänkaltainen filosofinen tieto olisi mahdollista saavuttaa. Tässä dialogissa hän ylis-
tää dialektiikkaa eli Sokrateen kyselymenetelmää ainoana oikeana filosofian menetelmänä. 
Faidros-dialogissa hän suhtautuu edelleen kielteisesti vallitsevaan puhetaitoon, mutta pitää 
samalla mahdollisena kehittää eettisesti korkeatasoista totuutta tavoittelevaa filosofista 
puhetaitoa (Barnes 1995b, 259; Calvo 1992, 60).  
 
Aristoteleen tapa tehdä ero puheiden, filosofian ja dialektiikan välillä eroaa huomatta-
vasti hänen oppi-isänsä Platonin näkemyksistä ja heijastaa tärkeää eroaa heidän välil-
lään yleisimminkin. Kun oppi-isä tavoitteli kaukaisia ihanteita, oppilas oli valmiimpi 
hyväksymään olemassa olevan todellisuuden puutteineen ja pyrki kehittämään siinä 
parannuksia. Tästä on osoituksena se, että Aristoteles hyväksyy sosiaalisena tosiasiana 
kolme vallitsevaa puhekäytäntöä, oikeuspuheet, poliittiset puheet sekä juhlapuheet, ja 
pyrkii oppikirjassaan tarjoamaan keinoja kunkin puhujan käyttöön. Koska osa puhujista 
käyttää joko tarkoituksella tai huomaamattaan epäreiluja keinoja eli virhepäätelmiä, 
puhujan on hyvä tuntea ne, jotta osaa kumota ne sopivalla tavalla. Puheet ja filosofia 
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kuuluvat täten Aristoteleella eri sosiaalisiin yhteyksiin, eikä hän käsittele Platonin ta-
paan filosofisia kasvatuspuheita. 
 
Puhetilanteet ovat Aristoteleelle tyypillisesti päätöstilanteita, joissa vastakkaisia teesejä 
puolustavat puhujat tarjoavat päätöksentekijälle tai -tekijöille tietoja tietoisen ja harkitun 
päätöksen pohjaksi (Graver 1994). Puheita vaativat sosiaaliset tilanteet syntyivät kreikka-
laisissa kaupunkivaltioissa niiden demokratisoitumisprosessin osana. Varhaisin puhetaitoa 
edellyttävä muutos tapahtui oikeuskäytännöissä vuoden 470 eKr. paikkeilla. Aiemmasta 
käytännöstä poiketen syyttäjän ja syytetyn tuli itse puolustaa puhein asiaansa, ja kuka ta-
hansa saattoi joutua syytetyn ja syyttäjän asemaan. Näin kyvystä pitää puheita tuli yksi 
kansalaisten perustaidoista. (Kennedy 1963, 58–61.) Aristoteleen Retoriikka-teoksen ta-
voitteena on siten antaa välineitä puhujille kolmea eri päätöstilannetta varten, jotta päätök-
sentekijällä olisi mahdollisimman hyvät perusteet päätöksensä pohjaksi. 
 
Platonille tärkein filosofinen keskustelutapa on kysymys–vastaus-muotoa olevat vuoro-
puhelut, joita kutsutaan nimellä elenkhos (kumoaminen). Niissä Sokrates toimii kysyjä-
nä johdattaen vastaajana olevan keskustelukumppaninsa ristiriitaan vastaajan alussa 
antaman teesin kanssa. Myös Aristoteles kutsuu dialektiikaksi tätä keskustelumuotoa. 
Hänen kohdallaan dialektiikan ja filosofian suhde on Platonia monimutkaisempi kysy-
mys ainakin sen perusteella, että tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, missä 
määrin Aristoteleen dialektiikka on hänelle riittävä filosofian menetelmä. (Aiheesta 
käytyä keskustelua esittelee Kakkuri-Knuuttila 2005, 31–36.) Aristoteles sanoo itse 
hieman epämääräisesti, että dialektiikan taidosta on hyötyä väittelykilpailujen ohessa 
tavallisissa arkisissa keskusteluissa sekä filosofiassa (Top. I 2). Tutkijat eivät tulkin-
noissaan ole ottaneet huomioon, että Aristoteleen kyselymenetelmä on Platonin mene-
telmää selvästi kehittyneempi. Kun Platonilla Sokrateen vastaaja saa ainoastaan hyväk-
syä tai hylätä Sokrateen ehdottaman uskomuksen, Aristoteleen dialektiikassa vastaaja 
saa esittää täsmennyksiä kysyjän ehdottamiin uskomuksiin. Lisäksi vastaajan tehtävänä 
on ratkaista virheargumentit. (Kakkuri-Knuuttila 2010; tulossa.)  
 
Aristoteles käsittelee Retoriikka-teoksessaan argumentaation kannalta kaikkia kolmea 
keskeistä tekijää: argumenttien muotoa eli rakennetta, premissien hyväksyttävyyttä sekä 
niiden kielellistä asua. Sen sijaan hänen dialektisten väittelyiden harjoittelijalle laati-
mansa oppikirja, Topiikka-teos, käsittelee lähinnä kahta ensin mainittua. Argumentin 
muodolla en tarkoita pelkästään muodollisen logiikan käsittelemiä päättelymuotoja. 
Esimerkiksi Topiikka-teos sisältää dialektisen väittelijän tarpeisiin neljättä sataa argu-
menttimuotoa, joista Aristoteles käyttää nimitystä topos (lat. locus; suomennettu näkö-
kohdaksi). Topiikka-teoksen näkökohdista suuri osa koskee suvun ja lajin käsitteiden kes-
kinäisiä loogisia suhteita. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kuin ”suku predikoidaan kai-
kille (suvun) lajin jäsenille essentiaalisesti” ja ”suku on laajempi kuin laji”, jotka perus-
tuvat suvun ja lajin käsitteiden määritelmällisille ominaisuuksille (Top. IV 1, 120b15–
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29, IV 2, 121b1–14). Vaikka tämänkaltaiset näkökohdat ovat osin yhteisiä sekä puhetai-
dossa, dialektiikassa että filosofiassa (Ret. I 2, 1358a9–12), Retoriikka-teos sisältää kutakin 
puhetilannetta varten erityisiä näkökohtia. Esittelen tuonnempana eräitä näkökohtia po-
liittiselle puhujalle, joten tässä riittää mainita yksi keskeisimpiä:  
 

[o]n tehtävä asioita, jotka aiheuttavat onnellisuutta tai jonkun sen osan tai mieluummin 
enentävät sitä kuin vähentävät (Ret. I 5, 1361b10–12). 

 
Dialektiikkaa, puhetaitoa ja filosofiaa yhdistää Aristoteleellä se premissien hyväksyttä-
vyyttä koskeva tieto-opillinen käsitys, että argumentaation premissien tulee olla endok-
saa eli uskottavia käsityksiä (Cooper 1994, 200–209; Most 1994, 173–182). Selitys tälle 
käy ilmi uskottavia käsityksiä määrittävästä Topiikka-teoksen alussa esitetystä luettelos-
ta:  
 

[u]skottavia käsityksiä ovat ne, joihin uskovat kaikki, useimmat tai viisaat, tai viisaista 
kaikki, useimmat tai tunnetuimmat ja arvostetuimmat (Top. I 1, 100b21–23).  
 

Tämänkaltaiset näkemykset ovat tuttuja sekä dialektiikan harrastajille, puhujan kuuli-
joille, että filosofian tutkijoille, koska ne ovat joko heidän omia näkemyksiään tai hei-
dän arvostamiensa henkilöiden käsityksiä. Esimerkiksi Retoriikka-teoksen etiikkaa kos-
kevissa näkemyksissä Aristoteles ei rajoitu oman filosofisen teoriansa mukaisiin käsi-
tyksiin, vaan ainoastaan mainitsee niitä muiden joukossa. Tämä näkyy esimerkiksi seu-
raavassa onnellisuutta (eudaimonia) kuvaavassa huomautuksessa:  
 

[o]lkoon onnellisuus hyveisiin perustuva hyvä elämä tai elämän riippumattomuus tai turvat-
tu miellyttävä elämä tai aineellinen ja ruumiillinen hyvinvointi yhdistyneenä kykyyn turva-
ta ja käyttää niitä (Ret. I 5, 1360b14–17; Most 1994, 174). 

 
Luettelon endoksa-luonne korostuu kun Aristoteles huomauttaa välittömästi sen jälkeen, 
että ”[v]armaankin kaikki ovat yhtä mieltä, että yksi tai useampi näistä on onnellisuutta” 
(Ret. I 5, 1360b17). 
 
Aristoteles luonnehtii filosofian, dialektiikan ja puhetaidon keskinäisiä suhteita niiden 
kohteiden avulla. Toisin kuin Platonille filosofia ei Aristoteleelle ole yksi tiedon ala; se 
ei rajoitu hyvää elämää koskeviin kysymyksiin. Häntä voidaan perustellusti pitää ny-
kyisenkaltaisten tieteenalojen luokittelun luojana. Filosofian, samoin kuin dialektiikan, 
kohteena ovat yleiset ongelmat, joista voidaan saavuttaa totuus. Puhetilanteissa taas 
tehdään yksittäisiä monimutkaisia tapahtumia koskevia päätöksiä, joissa ei voida saa-
vuttaa täydellistä totuutta, mutta juuri puheiden avulla voidaan saavuttaa mahdollisim-
man hyvä ratkaisu (Ret. I 1, 1355a39–b7).1 Vastakkaisia kantoja puolustavat puhujat 

                     
1 Aristoteles sanoo puhetaidon muistuttavan dialektiikkaa sikäli, että kummassakin voidaan käsitellä lähes 
mitä tahansa aihetta (Ret. I 1, 1355b8–11, I 2, 1355b25–34, I 4, 1359b14–16). Tosin hän täsmentää puhe-
taidon alaa tuonnempana (Halliwell 1994, 216–219; Nehamas 1994, 281). 
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pyrkivät jo tämän kilpailuasetelman motivoimina tuomaan esiin monipuolisesti päätet-
tävää asiaa koskevia seikkoja.  
 
Puhetaito ja filosofia eivät eroa toisistaan ainoastaan kohteensa, vaan myös puhujien ja 
yleisön argumentaatiotaitojen osalta. Filosofian harjoittaminen vaatii Aristoteleella ar-
gumentaatiotaitojen kehittämistä dialektisissa väittelyissä, mutta vastaavaa ei edellytetä 
puhujilta eikä heidän yleisöltään. Puheiden yleisönä ovat tavalliset ihmiset, joilla ei ole 
argumentaatiokoulutusta, eivätkä he sen vuoksi kykene seuraamaan pitkiä ja monimut-
kaisia argumenttiketjuja (Ret. I 2, 1357a1–12).  
 
Puheissa käsiteltävien asioiden ainutkertaisuuden ja yleisön intellektuaalisten taitojen 
vähäisyyden vuoksi parhaankaan puhujan ei tule joka tilanteessa asettaa tavoitteekseen 
yleisön vakuuttamista. Aristoteles rinnastaa puhetaidon muihin käytännön taitoihin, 
kuten lääkintätaitoon, todetessaan, että on riittävää löytää kuhunkin tilanteeseen sopivat 
mahdollisimman hyvät vaikuttamiskeinot. Lääkärinkään tavoite ei voi aina olla potilaan 
parantaminen, vaan ainoastaan terveyden edistäminen siinä määrin kuin kulloinkin 
mahdollista. (Ret. I 1, 1355b12–14.)  
 
Koska vastakkaisia teesejä puolustavien puhujien päätehtävä on tarjota päätöksenteki-
jöille eri näkökantoja ratkaisua vaativaan ongelmaan, heidän on tunnettava hyvin käsi-
teltävä asia ja pystyttävä muokkaamaan tietonsa maallikkoyleisön hallittavissa olevaan 
asuun.2 Sen lisäksi puhujan on tarpeen herättää luottamusta ja pitää yllä yleisönsä mie-
lenkiintoa. Nämä edelleenkin tärkeät vaikutuskeinojen lajit – asia-argumentit (logos), 
kuulijoiden tunteisiin vetoaminen (pathos) ja luonne (ethos) eli puhujan luotettavuuden 
osoittaminen – ovatkin peräisin Aristoteleen Retoriikka-teoksesta (Ret. I 2, 1356a1–20). 
Myös ethos- ja pathos-keinoja koskevista ohjeista Aristoteles käyttää nimitystä topos. Eri 
näkökohtaluettelojen laadinnassa Aristoteles on oletettavasti käyttänyt aineistonaan tuol-
loin saatavilla olleita puheita.   
 
Logos-, ethos- ja pathos-keinojen lisäksi Aristoteles käsittelee puhetaidon oppikirjassaan 
puheiden jäsennystä sekä tyyliä. Puheen pääosien luettelo (johdanto, asian esittely, vakuut-
taminen, loppusanat) on oletettavasti varhaisimpia tekstin osien jäsennystapoja (Ret. III 13, 
1414a30–37). Tämä tekstien jäsennys on edelleen käyttökelpoinen puheiden ja myös tie-
teellisten tekstien rakennusohje, mutta joudun jättämään sen tarkemman käsittelyn muiden 
tehtäväksi. Puheille ominaista kaunokirjallista tyyliä, kuten maksiimien ja metaforien käyt-
töä, jota esittelen lyhyesti, en pitäisi puheita tekstilajina määrittelevänä piirteenä, vaan pi-
kemminkin puhujan käytössä olevana strategisena tehokeinona. Jos esimerkiksi poliittisen 
puhujan tyyli on tylsä asiatyyli, kysymyksessä on vain huono puhe.  
 

                     
2 Ohjeet poliittisten puheiden pitäjille alkavat luetteloilla aiheista, joihin puhujan tulee perehtyä (Ret. I 4 
ja 5). 
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Jo tässä yhteydessä on mahdollista ratkaista yksi puhetaidon keskeistä termiä koskeva tul-
kinta- ja käännösongelma. Aristoteles hyväksyy puhujaksi yhtälailla henkilön, joka luo 
vakuuttuneisuutta reiluin että epäreiluin, manipulatiivisin keinoin esimerkiksi virhepäätel-
mien avulla. Tämä piirre erottaa puhetaidon Aristoteleen mukaan sekä filosofiasta että 
dialektiikasta. Aidossa dialektiikassa pyritään nimittäin hyvään ja reiluun argumentaation, 
kun taas epäreiluja argumentteja tarkoituksella käytettäessä dialektiikka muuttuu sofistii-
kaksi.3 (Ret. I 1, 1355b15–21.) Tämä tarkoittaa sitä, että yleisön vakuuttuneisuutta ei puhe-
taidossa luoda pelkästään vakuuttamisen vaan myös suostuttelun avulla. Tämä ratkaisee 
termiä pithanon koskevan kiistan, jossa yhden tulkinnan mukaan pithanon tarkoittaa va-
kuuttamista (convincing; Ryan 1984, 184–187, suomennos 1997) ja toisen mukaan suos-
tuttelua (persuasion; Roberts 1924; Freese 1926). Kun puhuja nojaa epäreiluihin keinoihin, 
joiden tehokkuus perustuu yleisön tottumattomuuteen niiden erittelyssä, on kysymys suos-
tuttelusta pikemminkin kuin vakuuttamisesta. Termin suostuttelu kielteinen vivahde näkyy 
selvästi siinä, että on luontevaa sanoa ”Hän suostutteli minut tekemään x:n vasten tahtoa-
ni”. Sen sijaan ei sanota ”Hän vakuutti minut tekemään x:n vasten tahtoani”. (Ryan 1984, 
187.) Koska myös virhepäätelmien käyttö kuuluu puhetaidon alaan, puhuja voi siis joskus 
suostutella ja joskus vakuuttaa.  
 
Vaikka Aristoteles ei moitikaan kovin sanoin vallitsevaa puhekäytäntöä, hän suhtautuu 
erittäin kielteisesti saatavilla olleisiin puhetaidon oppaisiin. Hän ei moiti niitä vain siitä, 
että ne tarjoavat pelkästään empiirisen tason tietoa, vaan hänen arvionsa sisältää vahvaa 
moraalista närkästystä. Tarjolla olevat oppikirjat eivät hänen mielestään sano mitään itse 
pääasiasta, retorisista todistuksista eli enthymemoista. Ne on laadittu lähinnä oikeuden 
istuntojen syyttäjille sekä puolustajille ja siksi painottavat epäolennaisia seikkoja, kuten 
ennakkoluulojen ja vihan herättämistä. Aristoteles toteaa, että on virhe keskittyä tuomarien 
tunteiden kiihdyttämiseen, koska tunteet liittyvät ainoastaan päätöksentekijöihin, eivät 
kohteena olevaan asiaan. Pelkästään tunteisiin vaikuttaminen on sama kuin puuseppä vää-
rentäisi työssään käyttämänsä mittatikun. (Ret. I 1, 1354a11–26; Cooper 1994, 194–198; 
Schütrumpf 1994, 101–103.)  
 
 
3. Puheiden lajit 
 
Retoriikka-teos antaa ohjeita argumentointiin kolmessa sen aikaisessa päätöstä edellyttä-
vässä puhetilanteessa: poliittinen päätöksenteko, oikeuden istunto ja juhla. Nämä tilanteet 
määrittävät, kuka on puhuja, mikä on käsiteltävä asia ja yleisö sekä mikä on käsiteltävän 
asian ajankohta verrattuna puheen pitämisen ajankohtaan (Ret. I 3, 1358a36–59a5). Monet 
näistä ohjeista ovat yhä hyödyllisiä: vastaavia puhetilantilanteita on nykyäänkin länsimai-
sessa kulttuurissa.  

                     
3 Calvo (1992, 60) esittää, että Platon hyväksyy epäreilut argumentaatiot aidossa filosofisessa retoriikassa 
silloin, kun pyritään vaikuttamaan yleisöön, joka ei vakuutu järkiperustein. 
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Poliittisessa päätöksentekotilanteessa Aristoteleen puhujat ovat poliitikkoja. Kansalaisista 
eli Ateenan vapaista miehistä muodostuvan yleisön tehtävä on äänestämällä ratkaista, mitä 
on tehtävä ratkaistavana olevalle ongelmalle. Oikeuspuhujat olivat ajan käytännön mukaan 
syytöksen nostanut henkilö ja hänen syyttämänsä henkilö, ja ratkaisun asiassa teki kansa-
laisista koottu valamiehistö. Juhlapuheita pidettiin puhekilpailuissa sekä illallisilla, ja koh-
teena oli juhlittava henkilö tai puheen aiheeksi valittu asia. Puheiden kohteena olevat asiat 
ja siis pääväitteet ja -argumentit eroavat sikäli, että poliittisessa puheessa käsiteltävän ta-
pahtuman ajankohta on tulevaisuudessa, oikeuspuheessa menneisyydessä ja juhlapuheessa 
puheen hetkessä. (Ret. I 3, 1358a36–20.) 
 
Kunkin puhelajin tavoite ilmenee sille ominaisen pääväitteen muodossa, ja koska puheti-
lanteissa tavallisesti puolustetaan vastakkaisia väitteitä, kukin puhelaji sisältää kaksi alala-
jia. Poliittisen puheen lajit ovat kehottaminen ja varottaminen, joten puhuja joko suositte-
lee jonkin toimenpiteen tekemistä tai siitä pidättäytymistä. Oikeuspuhuja puolustaa tai 
syyttää eli pyrkii osoittamaan, että syytetty on tehnyt rikollisen teon tai ei ole sitä tehnyt. 
Juhlapuheen lajit ovat ylistys ja moite; juhlittu henkilö tai asia joko on tai ei ole kunnioi-
tuksen arvoinen. (Ret. I 3, 1358a36–1359a5.) Aristoteelisessa puheessa on vain yksi pää-
teesi, johon esitetyt asiat liittyvät ja jonka puolesta perustelut annetaan joko suoraan tai 
välittävien perustelujen kautta.4 
 
Poliittisen puheen pääväite on siis, että jotain on tehtävä tai että tietystä toimenpiteestä on 
pitäydyttävä. Hyvä perustelu toiminnan puolesta on osoittaa, että siitä seuraa jotain hyvää, 
ja vastaavasti hyvä perustelu tiettyä toimintaa vastaan on se, että siitä seuraa jotain pahaa: 
 

Kaikki kehottavat ja kieltävät puheet käsittelevät onnellisuutta ja asioita, jotka edistävät sitä tai 
ovat sen vastakohtia. On näet tehtävä asioita, jotka aiheuttavat onnellisuutta tai jonkun sen osan 
tai mieluummin enentävät sitä kuin vähentävät, eikä ole tehtävä onnellisuutta tuhoavia, estäviä 
tai sen vastaisia asioita. (Ret. I 5, 1360b9–13.) 

   
Näin muodostetaan poliittisen puheen pääargumentteja. Seuraavat näkökohdat auttavat 
tunnistamaan mikä on hyvää ja mikä pahaa eli ohjaavat keksimään ja perustelemaan pää-
argumentin premissejä: 
 

Hyvää on se, minkä vastakohta on pahaa. Edelleen hyvää on se, minkä vastakohta on viholli-
selle hyödyllinen. (Ret. I 6, 1362b30–32.) 
 
Asia on hyvä jollei se ole liioiteltu; jos se taas on suurempi kuin pitää, on se paha. Edelleen se 
on hyvä, minkä vuoksi on uhrattu paljon vaivaa tai kuluja, sillä sen ajatellaan olevan  hyvä ja 

                     
4 Nykypäivän talouselämän puheissa näyttää yhdistyvän kaksi Aristoteleen puheiden lajia. Esimerkiksi 
jonkin yrityksen juhlissa pidetyssä puheessa on asianmukaista kehua kyseessä olevaa yritystä: tässä on 
puheen juhlapuheosa. Toiseksi puhuja pyrkii yhdistämään puheeseensa oman sanoman: jonkin tulevai-
suuteen liittyvän toimenpidesuosituksen. Tässä on puheen poliittinen osa. Sanomalehtien pääkirjoitukset 
vastaavat usein joko aristoteelista poliittista puhetta tai juhlapuhetta sikäli, että niissä on yksi pääväite, 
kehotus tehdä jotain tai jonkin jo tehdyn toimenpiteen arvio (Kakkuri-Knuuttila 1989).  
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sitä pidetään päämääränä; se on monien osatekojen päämäärä ja päämäärä on hyvä asia. (Ret. I 
6, 1363a2–5.) 

 
Seuraava näkökohta ohjaa tunnistamaan eri henkilöiden hyvinä ja pahoina pitämiä asioita: 
 

Ja ennen kaikkea ihminen pitää hyvänä sitä, mitä rakastaa, kuten voittoa rakastava voittoa, 
kunniaa rakastava kunniaa, rahaa rakastavaa rahaa ja niin edelleen. Hyvää ja edullista käsiteltä-
essä argumentti johdetaan luetelluista asioista. (Ret. I 6, 1362b38–1363a4.) 

 
Hyvinä asioina Aristoteles mainitsee edelleen ”hyvät ystävät”, ”suuri määrä hyviä lapsia”, 
”hyvä ruumiillinen kunto”, ”varakkuus”, ”kunnia” ja ”maine” sekä ”inhimilliset hyveet” 
(Ret. I 5, 1360b19–21).  
 
Oikeuspuheen kohteena on oikeus ja vääryys ja ylistyspuheen kohteena kunniallisuus ja 
häpeällisyys tai se mikä on jaloa ja rumaa (Ret. I 3, 1358b25–29, I 9, 1366a23–25). Koska 
vääryyden tekeminen määritellään vapaaehtoiseksi lainvastaiseksi vahingoittamiseksi, 
oikeuspuhujan on huomioitava perusteluissaan kolme tärkeää seikkaa: 
 

ensimmäiseksi mistä ja kuinka monista syistä ihmiset tekevät vääryyttä, toiseksi minkälaisia 
ovat heidän mielentilansa, ja kolmanneksi minkälaisille ja missä tilanteissa oleville ihmiselle 
he tekevät vääryyttä (Ret. I 10, 1368b3–7). 
 
Oikeuspuhujan näkökohdat koskevat siten muun muassa nautinnon tuntemista ja erilaisia mie-
lentiloja, oikeudenmukaisia ja epäoikeudenmukaisia tekoja, sekä suurempaa ja pienempää pa-
haa (Ret. I 10–14). 

 
Henkilön jalouden osoittamiseksi vedotaan hänen hyveisiinsä. Aristoteles mainitsee tässä 
yhteydessä oikeudenmukaisuuden, miehuullisuuden, kohtuullisuuden, runsaskätisyyden, 
suurisieluisuuden, anteliaisuuden, rauhallisuuden, järkevyyden ja viisauden (Ret. I 9, 
1366b1–3). Luonteenpiirteiden merkkeinä ovat niitä vastaavat teot: esimerkiksi sodassa 
kunnostautuminen on miehuullisuuden merkki, joten teot toimivat luonteenpiirteiden pe-
rusteluina (tarkemmin Ret. I 9, 1366a25–b34). 
 
 
4. Näkökohta eli topos  
  
Dialektiikan tutkimuksessa topos-termi on liitetty antiikin aikana laajalti käytössä olleisiin 
muistitekniikoihin, joissa uusien asioiden, kuten puheen osien, muistaminen perustuu en-
nalta opittuihin paikkajärjestelmiin, vaikkapa tietyn talon huoneiden tai kadun talojen luet-
teloihin. Puhetta painettaessa mieleen sen kukin osa liitetään järjestyksessä muistipaikka-
järjestelmän vastaavaan osaan. Puhetta pidettäessä mieleen palauttaminen helpottuu käy-
mällä läpi tuttu paikkasysteemi. Aristoteles ei kuitenkaan käytä topos-sanaa aivan tässä 
merkityksessä Topiikka- ja Retoriikka-teoksissaan, sillä niissä näkökohta liittyy argument-
tien muodostamiseen. Tutkijat ovat ehdottaneet, että samoin kuin muistipaikkajärjestelmää 
voidaan käyttää aina uudelleen, myös argumenttien näkökohtia voidaan käyttää toistuvasti 
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tietyn rakenteen mukaisten argumenttien tuottamiseksi. (Sorabji 1972, 22–23, 26; Stump, 
1978, 16.)  
 
Aristoteles ei itse määrittele näkökohdan käsitettä, joten useimmat näkökohdat herättävät 
suppean esitystapansa vuoksi hämmennystä. Perinteinen näkökohtia koskeva kiista on 
koskenut sitä, onko näkökohta ohje argumenttien keksimiseksi (Stump 1978, 168, 170, 
173–174) vai onko se periaate argumentin tukemiseksi (de Pater 1968, 164–188; Ryan, 
1984).5  Koska useimmat Retoriikka-teoksen näkökohdat on esitetty hyvin tiiviissä muo-
dossa, niiden ymmärtämiseksi on paikallaan tarkastella esimerkkiä dialektiikan topoksesta:  
 

Jos jonkin on esitetty olevan jonkin suku, tulee ensimmäiseksi tarkistaa kaikista tuon asian 
kanssa samaan sukuun kuuluvista, onko niin, että sukua ei predikoida jostakin, kuten aksidens-
sin tapauksessa. Jos esimerkiksi hyvä on esitetty nautinnon suvuksi, tutki, onko niin, että jokin 
nautinto ei ole hyvä. Siinä tapauksessa hyvä ei selvästikään ole nautinnon suku, sillä suku pre-
dikoidaan kaikista saman lajin jäsenistä. (Top. IV 1, 120b15–20.) 

  
Tässä annetaan ohje dialektisen keskustelun kysyjälle, jonka tehtävänä on vastaajan hy-
väksymän teesin kumoaminen. Puhujan tilanne on samanlainen, koska hänen on kilpail-
tava vastakkaista teesiä puolustavan toisen puhujan kanssa. Tässä näkökohdassa on erotet-
tavissa neljä osatekijää: 1) väittelyn lähtökohtatilanne, joka tässä on vastaajan teesi ”S on 
L:n suku”; 2) kysyjän puolustettava väite, joka on edellisen vastakohta ”S ei ole L:n suku”; 
3) neuvo sopivan argumentin etsimiseksi tämän väitteen puolesta: käy läpi kaikki L:n ala-
lajit ja selvitä, onko jokin niistä sellainen, että S ei kuulu sille; 4) päättelysääntö ”suku kuu-
luu kaikille lajin jäsenille”. Päättelysääntö sanoo, miksi annettu ohje toimii tässä tilanteessa 
ja oikeuttaa siirtymään saaduista premisseistä ”A on L:n alalaji” ja ”A ei ole S” tavoitel-
tuun johtopäätökseen. Näkökohdan havainnollistamiseksi Aristoteles antaa usein asiaa 
valaisevan esimerkin, kuten tässäkin tapauksessa. (Kakkuri-Knuuttila 2005, 43–46.) 
 
Vaikka useimmat näkökohdat sekä Retoriikka- että Topiikka-teoksessa annetaan tiiviis-
sä muodossa joko ilman ohjetta tai perustelua, käsitykseni mukaan kaikki argumentaati-
oon liittyvät näkökohdat ovat täydennettävissä siten, että ne sisältävät kaikki osat 1–4. 
Tämä ratkaisee kiistan, onko näkökohta keksimisen ohje vai päättelysääntö: se on mo-
lempia. 
 
Mikä tahansa päättelysääntö ei kelpaa puhujan kuten ei myöskään dialektikon käyttöön, 
vaikka päättely olisi täysin pätevä eli loogisesti validi.6  Koska puhuja pyrkii vaikuttamaan 
yleisön uskomuksiin tietyllä tavalla, päättelysuhteen on ensinnäkin oltava niin ilmeinen, 
että yleisö pitää siirtymää premisseistä johtopäätökseen hyväksyttävänä. Esitettyjen argu-
menttien perustelujen on lisäksi oltava yleisön hyväksymiä. Tämä näyttää edellyttävän, 
että perustelujen olisi oltava yleisön tuntemia ja aluksi uskottavampia kuin perusteltava 
väite, jotta argumentilla olisi voimaa nostaa johtopäätöksen uskottavuutta (Kakkuri-
                     
5 Argumenttia tukeva periaate vastaa Toulminin (1958) analyysissä warrant-osaa. 
6 Perusteellinen esitys enthymemasta on Burnyeat 1994 (lyhyempi versio Burnyeat 1995). 
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Knuuttila 2005, 47). Koska molempia ehtoja voi olla vaikea toteuttaa, puhujan on raken-
nettava argumentoidessaan luotettavuuttaan (ethos), jotta yleisö hyväksyisi väitteiden pe-
rusteluiksi myös aiemmin tuntemattomia asioita (Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää 2008).   
 
 
5. Retorinen syllogismi ja näkökohta 
 
Ero loogisesti pätevien eli deduktiivisten ja ei-deduktiivisten päätelmien välillä on tärkeä 
kaikessa argumentaatiossa ja päättelyssä, joten ei ole ihme että Aristoteles kiinnitti tähän 
eroon huomiota. Syllogismi yleiskäsitteenä tarkoittaa Aristoteleella pätevää päättelyä: 
 

Syllogismi on keskustelua, jossa kun tietyt asiat on annettu, niiden nojalla seuraa välttämättä 
jotain muuta (Ensimmäinen Analytiikka I 1, 24b19–20).7 

 
Aristoteleen pyrkimys erottaa argumentoivat tekstilajit selkeästi toisistaan ilmenee myös 
syllogismien luokittelussa retorisiin, dialektisiin ja todistaviin (filosofisiin) päätelmiin. 
Retorista syllogismia hän kutsuu nimellä enthymema. Retoriikka-teoksessaan Aristoteles 
esittää tärkeän huomion: osa puheissa esiintyvistä argumenteista ei ole syllogismeja En-
simmäisen analytiikan ankarassa merkityksessä, vaan ne ovat todennäköisyyspäätelmiä. 
Tämä seuraa siitä, että argumentin taustalla oleva yleinen periaate ei päde poikkeuksetta 
vaan ainoastaan useimmissa tapauksissa: 
 

Edelleen [Topiikassa] sanotaan syllogismiksi ja tässä taas enthymemaksi sitä, että joistakin läh-
tökohdista seuraa jotakin muuta juuri niiden takia, joko yleisesti tai useimmissa tapauksissa 
(Ret. I 2, 1356b16–18). 
  
Enthymemalle on tyypillistä, että osa argumentin rakenteesta jätetään lausumatta, joko osa 
premisseistä tai aiottu johtopäätös. Aristoteles sanoo itse, että sen minkä kuulijat tietävät sano-
mattakin, he voivat itse lisätä (Ret. I 2, 1357a17–19). Hänen oma esimerkkinsä enthymemasta 
on seuraava: 
 
Esimerkiksi jos haluamme saada aikaan päätelmän, että Dorius on voittanut kilpailussa seppe-
leen, riittää kun sanotaan hänen voittaneen Olympian kisoissa, eikä tarvitse lisätä, että Olympi-
an kisoissa on palkintona seppele, sillä kaikki tietävät sen. (Ret. I 2, 1357a19–21.) 

 
Syy enthymemaattiseen argumentointiin on nähdäkseni sen retorinen teho: argumentaatio 
on vaikuttavampaa, kun kaikkea ei lausuta julki. Tämä ajatus antaa perusteen ratkaista 
retoriikan tutkimuksen perinteinen kiista siitä, onko enthymema sellaisenaan täydellinen 
retorinen vaikutuskeino vai onko se epätäydellinen ja tulee täydelliseksi vasta kun siihen 
lisätään puuttuvat premissit.8 Käsitykseni mukaan molemmat kannat ovat osin oikeassa. 
Julkilausumattomien premissien lisääminen on välttämätöntä päättelyn pätevyyden arvioi-
miseksi, ja tältä kannalta on melko samantekevää, missä muodossa päättely on alun perin 
                     
7 Määritelmällisesti päättely on loogisesti pätevä, mikäli se on totuuden säilyttävä eli päättelyn väite on tosi, 
jos päättelyn premissit ovat tosia (Hiipakka 1986, 116–119). 
8 Sir David Rossin mukaan enthymema on sellaisenaan täydellinen (Aristotle’s Prior and Posterior Ana-
lytics 1949, 500). Vastakkaista kantaa kannattaa Ryan (1984, 43–45, 75). 
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esitetty. Mutta retorisen tehon kannalta julkilausumattomuus ei ole pinnallinen seikka, 
vaan enthymemaa määrittävä tekijä. On siis erotettava argumentaation looginen ja strate-
ginen taso.  
 
Lienee paikallaan havainnollistaa, kuinka retoriikan suppeasti esitetyt näkökohdat ovat 
apuna enthymeman muodostamiseksi. Otetaan esimerkiksi edellä mainittu poliittisen 
puheen näkökohta ”Hyvää on se, minkä vastakohta on pahaa”. Täydentämällä tämä pe-
riaate näkökohdan rakenteen mukaisesti, saamme näkyviin sen soveltamistilanteen: 
 

(1) Jos vastapuoli esittää, että jokin on pahaa, ja haluat osoittaa, että (2) se on hyvää, niin 
(3) etsi tämän vastakohta ja osoita, että se on pahaa, sillä (4) hyvää on se, minkä vastakohta 
on pahaa. 

 
Esimerkki tähän näkökohtaan nojaavasta retorisesta syllogismista voisi olla seuraava: 
  

Jos tuhlaamme rahamme ylellisyyksiin ja jätämme varustautumatta, olemme helppo saalis vi-
hollisellemme. 

 
Tämä enthymema sopii puheeseen, jossa puolustetaan varustautumista vihollisia vastaan. 
Enthymemaattisen ilmaisun tehokkuus ilmenee hyvin, kun kirjoitamme tätä edeltävät reto-
riset syllogismit argumentin perusmuotoon, jossa näkyvät myös julkilausumattomat osat 
(merkitty hakasuluin []). Tällöin tarvitsemme myös toisen näkökohdan ”Se mikä tuottaa 
pahaa, on pahaa”. (Top. II 9, 114b18–24.) 
 

[Se mikä tuottaa pahaa, on pahaa.] 
Jos tuhlaamme rahamme ylellisyyksiin ja jätämme varustautumatta, olemme helppo  saalis vi-
hollisellemme. 
[Olla helppo saalis viholliselle on pahaa.] 
______________________________________________________________________ 
[Rahojen tuhlaaminen ylellisyyksiin ja varustautumatta jättäminen on pahaa.] 
   
[Hyvää on se, minkä vastakohta on pahaa.] 
[Rahojen tuhlaaminen ylellisyyksiin ja varustautumatta jättäminen on pahaa.] 
______________________________________________________________________ 
[Rahojen käyttäminen varustautumiseen ylellisyyksiin tuhlaamisen sijaan on hyvää.] 

 
Soveltamalla vielä päättelysääntöä ”On tehtävä se, mikä on hyvää” päädytään lopulta pu-
hujan tarkoittamaan johtopäätökseen ”On varustauduttava”. 
 
Aristoteles pitää kaikissa kolmessa tässä käsitellyssä argumentaatioyhteydessä (puhetai-
dossa, dialektiikassa ja filosofiassa) tärkeänä myös yksittäistapauksesta yleiseen nojaavaa 
induktiivista yleistystä (epagôgê). Retorista induktiota hän kutsuu nimellä paradeigma. 
Siinä argumentoidaan yksityistapauksesta toiseen, jolloin yleistys jätetään lausumatta (Ret. 
I 2, 1356b2–6).9 Hän katsoo kuitenkin enthymeman olevan retorista induktiota tärkeämpi 

                     
9 Ryan 1984, luku 3. 
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vaikuttamiskeino ja kutsuu sitä puhetaidon ruumiillistumaksi (soma).10  
 
Epäreilut enthymemat eivät ole aitoja, vaan ainoastaan näennäisiä enthymemoja, koska ne 
ovat vakuuttavia vain näennäisesti.11 Argumentaatio on niissä päällisin puolin kunnossa, 
mutta tarkempi analyysi osoittaa, että joko julkilausumattomat premissit tai oletettu päätte-
lysääntö tai molemmat eivät ole hyväksyttäviä. Esimerkiksi merkkiin (sêmeion) nojaava 
periaate ”Jos A on B:n merkki, ja jos B kuuluu C:lle, niin A kuuluu C:lle” johtaa vain nä-
ennäisesti kelvollisiin päätelmiin.12 Esimerkki tästä on:  
  

Dionysos (C) on varas (A), koska hän (C) on paha (B). 
 
Tämä on virhepäätelmä, koska varastaminen ei ole ainoa pahuuden muoto. Puhuja voi 
hämätä kuulijoita näennäisesti enthymemaattisella argumentaatiolla joko tarkoituksella tai 
taitamattomuuttaan. Hämäys onnistuu, mikäli kukaan yleisöstä ei ehdi tai vaivaudu perus-
teellisempaan analyysiin.  
 
Myös Aristoteles katsoo, että joissain tilanteissa näennäiset enthymemat ovat paikallaan. 
Juhlapuhuja voi esimerkiksi idealisoida juhlittavan ominaisuuksia liittämällä häneen hy-
veitä, jotka ovat lähellä hänen omia ominaisuuksiaan. Tyhmää voi kutsua rehelliseksi ja 
paksunahkaista hyväluontoiseksi. Helposti äärimmäisyyksiin joutuvaa henkilöä voidaan 
luonnehtia vastaavin hyvein: äkkipikaista saatetaan kuvata rohkeaksi ja tuhlaavaista anteli-
aaksi. Tarpeettomasti vaarallisiin tilanteisiin hankkiutuvasta voidaan sanoa, että todennä-
köisesti hän tekisi näin jalosta motiivista. (Ret. I 9, 1367a33–b6.) 
 
 
6. Puheiden tyylille ominaiset vaikuttamiskeinot: tyyli, maksiimi ja metaforat 
 
Yksi kiinnostavimmista Aristoteleen puhetaitoa koskevista kysymyksistä on kolmen vai-
kuttamiskeinon, asia-argumenttin (logos), kuulijoiden tunteisiin vetoamisen (pathos) ja 
puhujan luonteen osoittamisen (ethos), keskinäinen suhde. Ovatko ne toisistaan erillisiä vai 
yhden ja saman kokonaisuuden, tehokkaan argumentin, eri puolia?13 Ykseyttä ovat puolus-
taneet muun muassa Ryan ja Ricoeur, joiden mukaan puheelle ominaiset tyylilliset ratkai-
sut vaikuttavat sekä kuulijoiden tunteisiin (pathos) että puhujan itsestään luomaan kuvaan 

                     
10 Aristoteles Ret. I 1, 1354a15; Ryan 1984, 34. Aristoteles toteaa kuitenkin, että paradeigma sopii 
parhaiten poliittisiin puheisiin, kun taas enthymema sopii parhaiten oikeuspuheisiin (Ret. I 9, 1368a29–
33).  
11 Eräät tulkitsijat ovat esittäneet, että retorisen syllogismin ei tarvitse olla pätevä kummassakaan 
mielessä. Muun muassa David Ross esittää, että retorisen päättelyn pätevyydellä ei ole merkitystä 
(Aristotle’s Prior and Posterior Analytics 1949, 499). Vastaavan kannan esittävät Arthur B. Miller ja 
John D. Bee (1972, 201–214), joiden mukaan enthymema on sydämen ja tunteen, ei järjen ja demon-
straation asia (mt. 210). 
12 Ks. Ryanin luettelo 1984, 110–113. 
13 Aristoteles toteaa itse, että juhlapuheen argumenttimuodot soveltuvat myös puhujan omaan käyttöön 
ethos-keinoina (Ret. I 9, 1366a27).  
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(ethos) (Ryan 1984, 174 – 177; Ricoeur 1996, 343).14  
 
Tyyliä Aristoteles käsittelee Retoriikka-teoksen III kirjassa, jossa hän esittelee useita tyylin 
kannalta tärkeitä tekijöitä: kielellisten ilmaisujen valinta, tuttujen tai vierasperäisten sano-
jen käyttö, maksiimit, vertaukset ja metaforat eli vertaukset ilman julkilausuttua rinnastus-
ta, vastakkainasettelut sekä puheen jäsennys ja rytmi. Sellaiset sanat kuin häpeämättömyys, 
kateus, aviorikos, varkaus tai epätasa-arvo ilmaisevat moraalisesti tuomittavia asioita, eikä 
niitä käyttävä puhuja voi välttyä osoittamasta omia arvostuksiaan. Tietoisena tästä kielen 
piirteestä, Aristoteles näkee ethos- ja pathos-keinot asia-argumentin (logos) osina. Tämä 
tarkoittaa sitä, että mainittujen tyylillisten keinojen valinta vaikuttaa argumentin sisältöön. 
Logos eli argumentin ydin ei siis ole riippumaton muista retoriikan vaikuttamiskeinoista eli 
ethos- ja pathos-keinoista.  
 
Aristoteles toteaa, että ”[t]yyli on sopivaa, jos se ilmaisee tunnetta ja luonnetta ja on oike-
assa suhteessa puheen perustana oleviin asioihin” (Ret. III 7, 1408a10–11). Kielelliset te-
hokeinot tulee siten valita sekä asian että puhujan mukaan. Häväistyksestä puhuttaessa 
tulee käyttää vihastuneen sanoja ja kunniakkaasta on puhuttava ihaillen. Esimerkiksi oi-
keudenistunnossa syyttävän osapuolen saattaa olla edullista herättää vihaa syytettyä koh-
taan.15 Jos arkisesta asiasta puhutaan ylevästi, syntyy koominen vaikutelma, ja samoin käy 
jos oppimaton henkilö käyttää runsaasti outoja sanoja ja monimutkaisia ilmaisuja. Puhujan 
tulee siksi valita ikäänsä ja sosiaaliseen asemaansa sopiva tyyli. Soveliaat ilmaisut luovat 
puhujasta rehellisen vaikutelman ja saavat kuulijat uskomaan, että mitä hän sanoo, on totta. 
(Ret. III 7, 1408a11–.) 
 
Moraalisia periaatteita ilmaisevien sananparsien eli maksiimien (gnômê) käyttö on yksi 
puheiden tyyliä luova vaikuttamiskeino (Ret. II 21). Maksiimit liittyvät toimintaan ja sano-
vat mitä tulee tehdä ja mistä pidättäytyä, ja niiden valinta paljastaa erityisesti puhujan suh-
detta yleisöönsä eli puhujan luonnetta (ethos). Eettisesti korkeatasoiset maksiimit esittävät 
puhujan moraalisesti arvostettavana, hyveellisenä, hyväntahtoisena sekä käytännöllisesti 
järkevänä henkilönä (Ret. II 1, 1378a6–8). Ne vaikuttavat myös yleisön tunteisiin, sillä 
Aristoteles toteaa, että kuulijoita ilahduttavat erityisesti sellaiset maksiimit, joita he pitävät 
totuuksina (Ret. II 21, 1395b2–11). 
 
Osoitan seuraavaksi, että maksiimit eivät ole irrallaan enthymema–topos-järjestelmästä, 
vaan ovat joko premissejä tai johtopäätöksiä. Maksiimi ”Kenenkään järkevän ihmisen ei 
tulisi opettaa lapsistaan liian viisaita” on johtopäätös ja tarvitsee täydennyksekseen perus-
telun, jotta siitä tulisi enthymema (Ret. II 21, 1394a29–30). Perusteluksi Aristoteles ehdot-

                     
14 Vastakkaista kantaa on puolustanut Barnes (1995b, 263), joka pitää Aristoteleen eri näkemyksiä Reto-
riikka-teoksen osista keskenään ristiriitaisina. 
15 Aristoteles käsitteleekin Retoriikka-teoksensa II kirjan luvuissa 1–11 laajalti tunteita: minkälaisissa tilan-
teissa tietyt tunteet syntyvät, minkälaiseen toimintaan ne liittyvät, ja kuinka ne saadaan syttymään. Tunteen 
rakenteesta Nehamas 1194, 262. 
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taa ”Koska muutoin heistä tulee laiskoja ja he herättävät kateutta muissa”. Näin syntyy 
seuraava enthymema: 
 

Kenenkään järkevän ihmisen ei tulisi opettaa lapsistaan liian viisaita, koska muutoin heistä tu-
lee laiskoja ja he herättävät kateutta muissa. 

 
Enthymeman taustalla voimme nähdä esimerkiksi seuraavan näkökohdan: 
 

Tulisi välttää sellaisen tekemistä mikä tuhoaa tai estää onnellisuutta tai edistää sen vastakohtaa 
(Ret. I 5, 1360b12–13). 

 
Argumentin perusmuotoon täydennettynä päätelmä olisi näin seuraava: 
 

[Tulisi välttää sellaisen tekemistä, mikä edistää pahaa.] 
Liian viisaat lapset ovat laiskoja ja herättävät kateutta muissa. 
[Laiskuus ja kateuden herättäminen muissa on pahaa.] 
_______________________________________________________ 
Kenenkään järkevän ihmisen ei tule opettaa lapsistaan liian viisaita. 

 
Aristoteles toteaa, että perustelun antaminen on tärkeää varsinkin silloin, kun maksiimi on 
vastakkainen tutulle sanonnalle. (Ret. II 21, 1394b8–10.) 
 
Metaforan Aristoteles ymmärtää tavallisuudesta poikkeavan nimen käytöksi tavallisen 
nimen sijaan (Runousoppi 21, 1457b6–7). Se on yksi tärkeimmistä puheiden tyyliä muok-
kaavista seikoista ja toimii taitavasti käytettynä tehokkaana keinona kuulijoiden mielen-
kiinnon ja oikean tunnetilan virittämisessä sekä puhujan luotettavuuden rakentamisessa. 
Metafora herättää tunteita kun metaforisen ilmaisun tunnelataus siirtyy käsiteltävään asi-
aan, kuten esimerkiksi kutsuttaessa miestä leijonaksi tai nimitettäessä Orestesta äidinsur-
maajaksi tai isänsä surman kostajaksi. Metafora voi liittyä puheen yksittäiseen osaan, tai 
sitä voidaan käyttää toistuvasti viemään käsiteltävää asiaa eteenpäin. (Ret. III 2 ja 10; Ru-
nousoppi 21.)16   
 
Metaforan tehtävä on lisäksi havainnollistaa ja selventää asioita ja siten tyydyttää inhi-
millistä halua oivaltaa uusia asioita: 
 

[A]sioiden oppiminen helpolla tavalla on kaikille mieluista [ja] kaikilla sanoilla on jokin mer-
kitys ja mieluisimpia ovat sellaiset sanat joiden avulla opimme ymmärtämään. Oudot sanat ei-
vät sano meille mitään, tavalliset sanat ilmaisevat sellaista minkä jo tiedämme; uusia asioita 
oppii parhaiten ymmärtämään metaforan avulla. (Ret. III.10, 1410b10–13.) 

 
Aristoteles toteaa, että juuri tästä syystä pidetään erityisessä arvossa sellaisia metaforia, 
jotka välittävät tietoa välittömästi, kun ne on lausuttu tai ainakin hetken kuluttua. Onnistu-
nut metafora ei ole liian kaukaa haettu, jolloin se on epäselvä, eikä liian ilmeinen, jolloin se 
on ikävystyttävä. (Ret. III 10, 1410b20–36.) 
                     
16 Perusteellinen esitys Aristoteleen metaforasta retoriikassa ja runoudessa on Ricoeur 1996.  
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Runousoppi-teoksensa luvussa 21 Aristoteles jakaa metaforan neljään alatapaukseen. La-
jista voidaan käyttää suvun nimeä, kuten silloin kun ihmistä kutsutaan eläimeksi tai ankku-
rissa olevasta laivasta sanotaan sen seisovan. Jos taas Odysseuksen sanotaan tehneen tu-
hansia jaloja tekoja monien sijaan, kysymys on siirtymästä suvusta lajiin. Kun rukoilijaa 
kutsujaan kerjääjäksi tai kerjääjää rukoilijaksi, saman lajin (pyytäjä) alalajien nimet vaih-
tavat paikkaa. Näin saadaan eroja ilmaisun kauneudessa ja moraalisessa sävyssä. Tehok-
kaimpana Aristoteles pitää analogiaan perustuvaa metaforaa, joka syntyy kun sama suhde 
vallitsee ensimmäisen ja toisen sekä kolmannen ja neljännen tekijän välillä, ja puheessa 
toinen ja neljäs tekijä vaihtavat paikkaa.  
 

Esimerkiksi viinimalja on Dionysokselle samaa kuin kilpi Arekselle. Niinpä runoilija voi kut-
sua viinimaljaa Dionysoksen kilveksi ja kilpeä Areksen viinimaljaksi. Edelleen vanhuus on 
elämälle sama kuin ilta päivälle. Niinpä runoilija voi kutsua iltaa päivän vanhuudeksi, tai kuten 
Empedokles, kutsua vanhuutta elämän illaksi tai iltaruskoksi. – – tämä [auringon valon levit-
täminen] on samassa suhteessa aurinkoon kuin kylväminen siemeneen, mistä syystä sanotaan 
”kylväen jumalallista valoaan”. (Runousoppi 21, 1457b20–30.) 

 
Tässä mainittu metafora elämän ilta osoittaa tuttuudellaan osuvien metaforien kestävyyttä. 
 
 
7. Puhetaito taitona  
 
Tarkastelen lopuksi, kuinka Aristoteleen näkemys puheiden laatimisen edellyttämästä 
teoreettisesta tiedosta liittyy aiempaan kreikkalaiseen taitoja koskevaan perinteeseen. 
Samalla täydennän luvussa 2 annettua kuvaa Platonin ja Aristoteleen puhetaitoa koske-
vien ajatusten eroista ja yhtäläisyyksistä.  
 
Retoriikka-teoksen alussa Aristoteles toteaa, että vakuuttaminen on toimintaa, jota toiset 
osaavat paremmin ja toiset huonommin; harjaantumisen kautta kukin voi siinä edistyä. 
Tätä hän pitää perusteluna sille, että puheiden laatimista on pidettävä taitona (technê) (Ret. 
I 1, 1354a1–11).17 Taidolla hän tarkoittaa perinteisen kreikkalaisen käsityksen mukaan 
käytännöllistä toimintaa, joka edellyttää sekä älyllistä kykyä että ruumiintoimintojen hal-
lintaa. Lääkintätaidon lisäksi taitoihin luettiin myös talon rakentaminen, kenkien valmis-
taminen, kutominen, hevosten hoito, huilun soitto, tanssi, näytteleminen, runojen kirjoitta-
minen, matematiikka ja meteorologia. Taidon katsottiin perustuvan tieteelliseen tietoon 
(epistêmê) ja tuottavan testattavia tuloksia, ja sitä sääteli joukko sääntöjä, jotka voitiin vä-
littää opetuksen kautta. Taito merkitsi siten harkinnan soveltamista jollekin todellisuuden 
alueelle sattuman hallitsemiseksi ja inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Antiikin Krei-
kassa meidän termejämme tiede ja taito vastasivat siis sanat epistêmê ja tekhnê, tosin nii-

                     
17 Toisin kuin useimmat muut Aristoteleen Retoriikan tutkijat Barnes (1995, 259–264) ei pidä puhetaitoa 
taitona eikä Retoriikka-teosta puhetaidon teoreettisena esityksenä, vaan katsoo sen tarjoavan pelkästään 
peukalosääntöjä puhujan käyttöön. 
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den merkitykset vaihtelivat ajan ja koulukunnan mukaan.18  
 
Kaikille taidoille on ominaista kuhunkin liittyvä erityinen päämäärä. Lääkärin päämäärä on 
terveyden edistäminen ja suutarilla kengän valmistuminen, rakentajan tavoite on talo ja 
puhujan tavoite on kuulijoiden ja päätöksentekijöiden vakuuttaminen tai suostuttelu niin 
pitkälle kuin mahdollista. Taidon ylin tavoite ei ole mielivaltaisesti valittavissa, vaan se on 
jossain mielessä luonnollinen. Inhimillinen harkinta ei siten koske taidon yleistä päämää-
rää, vaan keinoja, joilla tavoitteet ovat toteutettavissa. (Nikomakhoksen etiikka III 3, 
1112b12–15.) 
 
Aristoteleen ja Platonin käsitykset puhetaidon ja etiikan suhteista ovat kuitenkin varsin 
etäällä toisistaan, mikä ilmenee heidän edellä esitellyissä puhetaidon tavoitteen määritte-
lyissään. Platonin tavoite on kehittää kokonaan uudenlainen näkemys puhetaidosta ole-
massa olevan puhetaidon sijaan. Ideaoppinsa mukaisesti aidon, eettisesti korkeatasoisen 
filosofisen puhetaidon haltija Platonilla tuntee tavoitteen oikean luonteen (fysis), eli hänen 
tavoitteensa on vakuuttaa kuulijansa siitä, mitä on hyvä inhimillinen elämä (Calvo 1992).19 
Aristoteles esittelee hyvän elämän käsityksensä Nikomakhoksen etiikka -teoksessaan, mut-
ta katsoo täydellisen hyveen olevan erittäin harvinaista. Kuten on käynyt ilmi, puhetaito on 
Aristoteleellä eettisesti neutraalia.20 Tämä ilmenee jo mainitusta erosta dialektiikan ja reto-
riikan välillä: tarkoituksella epäreiluja päättelyjä esittävä kysyjä ei ole dialektikko vaan 
sofisti, kun taas puhuja säilyy puhujana epäreiluista vaikutuskeinoistaan huolimatta.  Puhe-
taidon merkitystä ei totuuden tavoittamisessa tule silti vähätellä, sillä Aristoteleen mukaan 
”totuus ja oikeus ovat luonnostaan vahvempia kuin niiden vastakohdat” (I 1, 1355a21; 
Schütrumpf 1994, 112). Perustellessaan ethos-tekijän merkitystä puheessa hän tosin toteaa, 
että 
 

[u]skomme näet mieluummin ja nopeammin kunnollisia ihmisiä yleensä kaikissa asioissa, mut-
ta erityisesti silloin, kun asiat eivät ole varmoja (Ret. I 2 1356a58; Halliwell 1994, 215).21  

 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän olettaisi täydellistä hyvettä puhujalta tai yleisöltä. 
Retoriikka-teoksen ilmeisenä motiivina näkisin tavoitteen nostaa vallitsevan puhetaidon 
tasoa asettamalla argumentaatio puheiden ytimeen ja tarjoamalla ohjeita erottaa hyvät ja 
huonot argumentit toisistaan (Most 1994, 183).22  
 
Tästä huolimatta Platonin ja Aristoteleen käsitykset puhetaidon edellyttämästä teoreettises-
                     
18 Varhainen kreikkalainen näkemys taidosta esiintyy lääketieteellisissä kirjoituksissa, erityisesti 
Hippokrateen teksteissä (ks. Ferrari & Negetti 1983,197–220; Nussbaum 1986, 94–95). 
19 Tältä kannalta on kiinnostava Aristoteleen huomautus, että oikeudenistunnossa vain tuomarille kuuluu 
selvittää, onko käsiteltävä teko lainvastainen vai ei, tämä ei ole puhujan tehtävä (Ret. I 1, 1354a26–33; 
Schütrumpf 1994, 113–115).  
20 Halliwell 1994, 215. Nehamas (1994, 268) vetoaa erityisesti kohtaan Ret. II 1 1377b31–78a4. 
21 Täsmennys Ret. II 1, 1378a6–19. Sprute (1994, 118) tosin esittää, että moraali on merkittävä puhujalle 
vain sikäli, että hänen on tunnettava yleisönsä moraaliset näkemykset.    
22 Garverin teoksen (1994) pääongelma on puhetaidon ja etiikan suhde Retoriikka-teoksessa. 
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ta tiedosta ovat osin samankaltaiset.23 Platonin vaatimuksena Gorgias-dialogissa on, että 
toisin kuin pelkän kokemuksen pohjalta toimiva aidon taidon (tekhnê) haltija tuntee toi-
minnan tavoitteen oikean luonteen (fysis) lisäksi syyt (aitiai), miksi toiminta onnistuu. Pla-
tonin erottelua taitoihin liittyvän teoreettisen ja empiirisen tiedon välillä vastaa Aristote-
leen Metafysiikka-teoksen alussa esittämä taidon haltijoiden luokittelu käsityöläisiin ja 
mestareihin. Aristoteles pitää käsityöläisten tietoa kokemustietona ja kutsuu mestareiden 
tietoa tekhnê-tiedoksi.24 Mestari on taidon varsinainen haltija, koska hän tuntee yleisen, 
kun taas kokemus, ja siis käsityöläinen, tuntee vain yksityisen.25 Tosin Aristoteles toteaa, 
että 
 

[t]oimintaa silmällä pitäen kokemus ei näytä olevan missään suhteessa taitoa huonompi, ja ko-
kemuksen omaavat selviävät jopa paremmin kuin ne, joilla on teoria ilman kokemusta (Met. I 
1, 981a14–15). 

 
Erityisen kiinnostava on seuraava huomautus, joka osoittaa Aristoteleen näkemyksen syy-
tiedosta taitotiedon osana: 
  

Taito syntyy kun monesta kokemuksen kautta saavutetusta käsitteestä muodostuu yleinen ar-
vostelma, joka koskee joukkoa olioita. On nimittäin kokemuksen asia muodostaa arvostelma, 
että kun Kallias oli sairastuneena tähän tautiin, niin tämä teki hänelle hyvää, ja vastaavasti Sok-
rateen tapauksessa ja monien muiden yksilöiden tapauksessa; mutta arvostelma, että tämä on 
tehnyt hyvää jokaiselle, jolla on tietty ruumiin rakenne ja joka kuuluu tiettyyn luokkaan, kun 
hän oli sairastunut tähän tautiin, ts. esim. flegmaattiset tai sapekkaat ihmiset kuumetaudissa – 
tämä on taidon asia. (Met. I 1, 981a8–13.) 

 
Esimerkki selventää, että termi yleinen tarkoittaa Aristoteleelle enemmän kuin pelkkä em-
piirinen yleistys muotoa ”Lääke a parantaa kaikki tautiin s sairastuneet henkilöt”. Sen si-
jaan oletetaan, että tietyssä taudissa flegmaattisia on hoidettava tietyllä tavalla, sapekkaita 
toisella tavalla, ja kutakin muutakin ryhmää hänen ruumiinrakennettaan parhaiten vastaa-
valla tavalla. Yleistykset ovat siis kokoelma rajoitettuja yleistyksiä muotoa: ”Kuumetautia 
hoidetaan menetelmällä a tyyppiä x olevien potilaiden tapauksessa ja menetelmällä b tyyp-
piä y olevien potilaiden tapauksessa ja menetelmällä c tyyppiä z olevien potilaiden tapauk-
sessa”. Aristoteleen syykäsitys eroaa siten empiristisestä säännönmukaisuusnäkemykses-
tä.26 Syyn tietäminen merkitsee välittävän tekijän tuntemista, jonka ansiosta tietty toimin-
tatapa on tehokas tietyissä tilanteissa.27 Aristoteles käyttää itse nimitystä välitermi kaikille 

                     
23 Yksityiskohtainen analyysi Platonin ja Aristoteleen puhetaidon käsityksistä on McCabe 1994. 
24 Politiikka-teoksessa Aristoteles erottelee kolme lääkärin tyyppiä ja sanoo vastaavien tasojen löytyvän 
muistakin taidoista. Nämä ovat tavallinen alan harjoittaja, korkeamman tasoinen lääkäri ja lääkintätaitoa 
opiskellut (Pol. III 11, 1182a4–5). Myös Platon erottaa taidon vaistonvaraisesta kyvystä (Gorgias 463a–
465e; Valtio 381b; Protagoras 312b, 317c). 
25 Tämä näkemys on päinvastainen monille kielille yhteisen sananlaskun ”Harjoitus tekee mestarin” kanssa. 
26 Tässä esitetyn tulkinnan mukaan Aristoteleen näkemys taitoon sisältyvästä teoreettisesta tiedosta on 
lähellä Platonin Faidros-dialogin metodologisia huomautuksia, jotka koskevat puheiden ja luonteiden 
tyyppien vastaavuutta. 
27 Tätä lähellä oleva näkemys tieteellisestä selityksestä on ollut esillä viimeaikaisessa keskustelussa 
kriittisen realismin parissa (ks. Bhaskar 1975). 
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eri selityksen tyypeille. 
 
Aristoteleen näkemys näkökohdista näyttää siten vastaavan Platonin ja Metafysiikka-
teoksen vaatimuksia taidoille ominaisesta syytiedosta. Näkökohdan ehdot 1 ja 2 luonneh-
tivat tilanteen määrittämällä toiminnan tavoitteen eli puolustettavan väitteen vastakohtana 
kilpailevan puhujan väitteelle, ja tekijä 3 on ohje etsiä väitteelle tietynlaisia perusteluja. 
Syytiedon kannalta ratkaiseva on tekijä 4 eli päättelysääntö. Mikäli päättelysääntö on pu-
hujan yleisölle ilmeinen, kuten sen reilussa retorisessa argumentaatiossa tulee olla, se antaa 
samalla selityksen ohjeelle eli syyn sille, miksi ohjeen mukainen menettely tuottaa halutun 
tuloksen. (Kakkuri-Knuuttila 2005, 45.)  
 
Retoriikka-teoksessaan Aristoteles ottaa samalla vastaan Platonin Faidros-dialogissa esit-
tämän haasteen tuntea erilaiset yleisöt, sillä argumenttien vakuuttavuus ei ole objektiivi-
nen, yleisöstä riippumaton asia: 
 

Koska puheen vaikutusmahdollisuus perustuu sielujen johdattamiseen, täytyy sen joka aikoo 
menestyä puhujana, välttämättä tuntea sielun monet eri muodot. Niitä on nyt niin ja niin monta, 
sellaisia ja sellaisia, ja siksi nuo ihmiset ovat tuollaisia, nämä tällaisia. Tätä moninaisuutta vas-
taa puheen muotojen moninaisuus: niitäkin on niin ja niin monta, sellaisia ja sellaisia. (Faidros 
272c–d.) 

 
Aristoteleen ethos- ja pathos-keinot pyrkivät juuri tähän: vetoamaan kulloiseenkin yleisöön 
sitä puhuttelevalla tavalla. Puhujan luonteen kannalta Aristoteles nostaa esiin kolme teki-
jää: järki, hyve ja hyvä tahto (Ret. II 1, 1378a8). Nämäkään eivät ole objektiivisia seikkoja, 
vaan vakuuttavuus perustuu siihen, millaisen kuvan puhuja onnistuu kuulijoilleen välittä-
mään itsestään. 
 
Saadaksemme selkeämmän käsityksen tunteiden merkityksestä puheen vaikuttavuuden 
kannalta, havainnollistan edellä kuvattua syy-tiedon rakennetta Aristoteleen Retoriikka-
teoksen II kirjan tunneteorian avulla, jossa tunteet ovat välittäviä mekanismeja puheiden ja 
kuulijoiden puheiden perusteella tekemien päätösten välillä.28 Erilaisten yleisöjen huomi-
oon ottaminen tilanteen vaatimusten mukaisesti vastaa myös Platonin Faidros-dialogin 
ajatusta, että hyvä puhuja tuntee kuulijoiden sielun ja osaa asettaa sanansa kullekin sopi-
valla tavalla (Schütrumpf 1994, 103–104). Kuulijoiden sielun tuntemus on siis tärkeää 
sekä puhujan luonteen osoittamiseksi että kuulijoiden tunteisiin vetoamiseksi. Tunteista 
Aristoteles toteaa, että ”[t]unteita ovat ne, joiden johdosta muuttuneina ihmiset päätyvät 
erilaisiin ratkaisuihin ja joihin liittyy tuska ja nautinto” (Ret. II 1 1378a19–20; Frede 1996, 
270). Retoriikka-teoksen II kirjan luvut 2-11 esittelevätkin yksityiskohtaisesti eri tunteita 
(suuttumus, rauhallisuus, ystävällisyys, pelko, rohkeus, häpeä, häpeämättömyys, suosiolli-

                     
28 Aristoteleen näkemys tunteista ei ole sama puhetaidon ja etiikan yhteydessä. Retoriikka-teoksen näke-
mys tunteista perustuu Platonin Filebos-dialogin prosessuaaliseen malliin, jossa nautinto on tuskan pois-
tamista, kun taas Nikomakhoksen etiikka -teoksessa nautinto kytkeytyy hyveen mukaiseen toimintaan 
(Frede 1996, 261–279). 
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suus, sääli, närkästys, kateus, vahingonilo) juuri tästä näkökulmasta. Tämä käsittely eroaa 
tunteiden asemasta oikeudellisessa argumentaatiossa, jossa tunteet ovat myös osana argu-
menttien sisältöä (Ret. I 10). Tunteet ovat keskeinen selittävä tekijä sille, miksi ihmiset 
rikkovat lakia, joten oikeudellisessa argumentaatiossa on painotettava tunteiden halukom-
ponenttia (Frede 1996, 265).  
 
Kaikissa puhetilanteissa ethos-keinon tehtävä on oikean tunnetilan luominen, jotta kuulijat 
tekisivät puhujan tavoitteleman tilannearvion ja päätyisivät hänen tavoittelemaansa päätök-
seen. Aristoteleen mukaan puhujan on tunnettava 1) millaisessa tilassa tietyn tunteen koki-
jat ovat, 2) millaiset ihmiset tällöin ovat tunteen kohteina sekä 3) millaisissa tilanteissa 
tämä tunne yleensä koetaan (Ret. II 1, 1378a23–24). Esimerkiksi suuttumus määrittyy ha-
luksi kostaa tilanteessa, jossa todetaan itseä tai läheisiä vastaan kohdistunut tahallinen 
loukkaus tai vähättely. Tunteisiin liittyy tavallisesti jonkinlainen tuskan ja nautinnon ko-
kemus, ja suuttumuksen kohdalla tuska liittyy loukkauksen tai vähättelyn tunnistamiseen ja 
nautinto koston odotukseen. (Ret. II 2, 1378a30–b10.) Muiden tunteiden kohdalla Reto-
riikka-teoksen II luvun esittelyt eivät kuitenkaan tuo esiin toimintaan tähtäävää halutekijää 
(Cooper 1996, 251), joka ei olekaan keskeinen ethos-tekijän näkökulmasta.  
 
Aristoteleen käsitys tunteista vastaa täten tänä päivänä tunteiden komponentiaaliseksi teo-
riaksi kutsuttua tunnekäsitystä (Greenspan 1988). Sen mukaan tunteissa on tuntemusteki-
jän (feeling) lisäksi tiedollinen eli kognitiivinen tekijä sekä arvostava eli evaluatiivinen 
tekijä (Cooper 1994; Nussbaum 1996, 304). 29 Nämä muodostavat mekanismin, johon 
vaikuttamalla puhuja pyrkii luomaan haluamansa uskomukset ja niiden mukaisen päätök-
sen kysymyksessä olevasta asiasta. Tunteilla on välittävänä mekanismina useita toiminta-
tapoja, joista tärkein perustuu siihen, että uskomukset ovat tunteen keskeinen tekijä. Kun 
tilannetta koskevat uskomukset muuttuvat, myös tuntemustekijä ja koko tunnereaktio 
muuttuu ja tämän seurauksena kuulijan tilannearvio muuttuu.30 On ilmeistä, että vihastunut 
henkilö oikeudenistunnon juryssä on valmis langettamaan ankaramman tuomion kuin rau-
hallisella mielellä oleva. Aristoteleen sanoin: asiat eivät näet näytä samalta niistä, jotka 
ovat ystävällisiä ja vihaavat tai jotka ovat suuttuneita ja rauhallisia, vaan kerta kaikkiaan 
erilaisilta tai tärkeydeltään erilaisilta (Ret. II 1, 1377b28–31). 
 
Otetaan tästä vielä esimerkki. Jos juhlapuhujan tehtävänä olisi ylistää Aristotelesta, hänen 
tulisi keksiä perusteluja väitteelle, että Aristoteles on arvostettava tai jalo henkilö. Sopiva 
näkökohta pääargumentin muodostamiseksi olisi ohje selvittää, onko hän viisas. Viisauden 
arvioimiseksi sopiva ohje olisi selvittää hänen tekojaan, onko hän esimerkiksi kirjoittanut 
hyviä teoksia. Koska näin ilmeisesti on, juhlapuhujallamme olisi perusteita väitteensä puo-
lesta: Aristoteles on viisas, koska hän on kirjoittanut lukuisia länsimaiseen ajatteluun mer-
                     
29 Frede (1996, 261–264) osoittaa, että Aristoteles on omaksunut näkemyksensä tunteista (pathê) proposi-
tionaalisen sisällön omaavana ja kohteeseen suuntautuneena eli intentionaalisena Platonin Filebos-
dialogista.  
30 Leighton (1994, 206–217) esittelee neljä eri tunnemekanismin tapaa vaikuttaa kuulijan päätökseen. 
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kittävästi vaikuttaneita teoksia. Tämän tukena toimisi näkökohta, joka sisältää yleisen peri-
aatteen ”Henkilö, joka on kirjoittanut hyviä teoksia, on viisas”. Pääväitteen tueksi tarvitta-
va näkökohta sisältää periaatteen ”Viisaus on arvostettavaa”. Tämänkaltaiset periaatteet 
siis vastaavat Platonille ja Aristoteleelle yhteisen taitoteorian edellyttämää syy-tekijää.  
 
Mutta koska yleisö ja puhuja itse vaihtelevat eri tilanteissa, Aristoteleen ylistäjän on osoi-
tettava luonnettaan eli ethostaan ja vedottava kuulijoidensa tunteisiin muotoilemalla argu-
menttinsa yleisölle sopivaan kielelliseen asuun. Nuoren henkilön suuhun tuskin sopii mo-
nimutkainen kieli, jota taas iäkkäämpi ja kokeneempi voi käyttää. Koulutetulle yleisölle ei 
tarvitse pitkään kertoa ,kuka Aristoteles oli, kun taas vähemmän koulutusta saaneille hänen 
voi olettaa olevan vähemmän tunnettu historian hahmo. Nämä valinnat vaikuttavat myös 
argumentin asiasisältöön.  
 
Näin syntyy yhteys Metafysiikka-teoksen käsitykselle yleisestä, josta esimerkkinä olivat 
kuumetaudin hoitokeinot ruumiinrakenteeltaan erilaisille potilaille. Näyttää siis siltä, että 
vaikka Retoriikka-teos sisältää hyvin monenlaisia aineksia ja usein pitkinä listoina, sen 
pohjana on Aristoteleen Metafysiikka-teoksessaan esittämä näkemys taitotiedon luonteesta 
syitä koskevana. Tässä Aristoteles liittyy Platonin taitotietoa koskeviin käsityksiin sekä 
vielä varhaisempaan kreikkalaiseen perinteeseen.  
 
 
8. Lopuksi 
 
Olen tarkastellut Aristoteleen käsitystä puheista ja puhetaidosta hänen Retoriikka-
teoksensa sekä siitä käytyjen viimeaikaisten keskustelujen pohjalta. Aluksi osoitin, että 
Aristoteleen käsitys puheista sekä filosofisista ja dialektisista keskusteluista vastaa nykyai-
kaista käsitystämme eri tekstilajeista. Tarkasteltuani puheiden kolmea päälajia, poliittista 
puhetta, oikeuspuhetta ja juhlapuhetta, esittelin näkökohdan välineenä keksiä ja perustella 
argumentteja puheen pääväitteen ja sen premissien tueksi. 
 
Puheelle tekstilajina on ominaista argumentaation esittäminen tiiviissä muodossa. Tämän-
kaltaisesta retorisesta argumentista Aristoteles käyttää nimeä enthymema, ja sen pari on 
retorinen induktio eli paradeigma. Osoitettuani enthymeman ja näkökohdan yhteyden ku-
vasin puheelle ominaisia tyylikeinoja, kielellisten ilmaisujen valintaa sekä maksiimeja eli 
sananparsia sekä metaforia. Koska nämä samalla ovat keinoja vaikuttaa yleisön tunteisiin 
(pathos) sekä ilmaista puhujan luonnetta (ethos), puolustin tulkintaa, jonka mukaan asia-
argumentti (logos) ei ole näistä kahdesta muusta vaikutuskeinosta irrallinen. Argumentin 
sisältöä määrittävät sekä pathos- että ethos-keinot. 
 
Lopuksi tarkastelin Aristoteleen puhetekstejä tuottavan taidon käsitystä. Osoitin, että nä-
kökohta teoreettisena välineenä täyttää Platonin ja Aristoteleen oman, kuten myös varhai-
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semman kreikkalaisen taitoja koskevan keskustelun asettaman vaatimuksen taitotiedosta 
syitä antavana tietona. Tämä ei kuitenkaan vähennä merkittävää eroa Platonin ja Aristote-
leen käsitysten välillä, joka koskee puhetaidon ja etiikan välisiä suhteita: kun Platonin 
ihanteena on hyvää elämää tavoitteleva filosofinen puhetaito, Aristoteles pyrkii paranta-
maan puhujien kykyä puhua totuudenmukaisesti ja kuulijoita vakuuttavalla tavalla.  
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Parlamentaarinen retoriikka 
– puntaroivan ja suostuttelevan politiikan tyyli 
 
Kari Palonen 
 
 
1. Parlamentaarisen puheen omaleimaisuus 
 
Parlamentarismilla tarkoitan tässä erityistä retorista politiikan tyyliä. Se yhdistää halli-
tuksen vastuullisuuden parlamentille, parlamentaaristen menettelytapojen sekä parla-
mentaarisen puhekulttuurin aspektit. Nämä käsitteen merkityskerrostumat auttavat pa-
remmin ymmärtämään parlamentaarista retoriikkaa, joka sisältää parlamentaaristen pu-
heiden poliittisen asetelman, poliittisten menettelytapojen ja puhekulttuurin aspektit. 
Parlamentarismin retorinen merkitys ilmenee myös siinä, että parlamentin jäsenyys 
muovaa henkilön poliittista profiilia: hänen odotetaan myös puhuvan uudella tavalla, 
sekä parlamentaariselle yleisölle että parlamentaarisen poliittisen kulttuurin käytäntöjä 
seuraten. Seuraavassa suhteutan parlamenttipuheet retoriikan historian pitkään linjaan 
sekä korostan parlamentti-instituution ja sille leimallisen poliittisen kulttuurin merkitys-
tä parlamenttipuheille. Lopussa käännän näkökulmaa ja suhteutan parlamentaarisen 
puheen eri aspektit retoriikan historiasta tunnettuihin tyyppiluokituksiin. 
 
Esitykseni tavoitteena on tuottaa lukijalle välineitä oppia parlamentaarisen retoriikan 
lukutaitoa, opettaa lukemaan poliittista puhetta parlamenttien pöytäkirjoista ja doku-
menteista. On helppo pitää esimerkiksi eduskunnassa pidettyjä puheita ikävinä ja vai-
keaselkoisina. Retorisella luennalla parlamentaarisista debateista ja puheista näiden 
osana voi löytää paljon poliittisesti merkittävää ja kiinnostavaa. Kansanedustajat politi-
koivat hyödyntäen tiettyjä menettelytapoja ja puhekulttuurin käytäntöjä, jotka he suh-
teuttavat parlamentin voimasuhteisiin ja poliittiseen tilanteeseen yleensä. 
 
Parlamenttia on myös helppo moittia suljetuksi seurapiiriksi tai klubiksi, jonka riidat 
peittelevät jäsenten syvempää yhteisymmärrystä ja muiden sulkemista klubin ulkopuo-
lelle. Parlamentaarinen kieli olisi tällöin eräänlainen murre, sosiolekti, joka yhdistää 
edustajia ja erottaa heidät rahvaasta. Tämä tulkinta kadottaa kuitenkin sen, että parla-
mentti instituutiona ja poliittisena kulttuurina on muodostanut omat erityiset menettely-
tapansa käsitellä asioita ”parlamentaarisesti”, deliberoida kysymyksistä puolesta ja vas-
taan jokaisessa parlamentaarisen prosessin vaiheessa. Tällaisena parlamentaarinen viit-
taa pikemminkin toiminnan ideaalityyppiin kuin instituutioon. 
 
Toisin sanoen, parlamentaarinen menettelytapa viittaa adjektiivin itsenäiseen merkityk-
seen: parlamentaarinen eroaa pelkästä ”parlamentissa tapahtuvasta”. Eugène Pierre, 
Ranskan kolmannen tasavallan edustajakamarin puhemiehen pitkäaikainen sihteeri, 
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ymmärsi hyvin, miksi parlamentaarisia menettelytapadebatteja moitittiin ”bysanttilai-
suudesta” ja kirjoitti oppaan parlamentaarisesta proseduurista (1887, 2–3). Parlamentaa-
risen puheen poliittinen luenta edellyttää instituutiolle ominaisen retorisen proseduurin 
tuntemista ja sen ymmärtämistä, mitä erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia sisältyy ta-
paan puhua parlamentaarisesti. 
 
On myös helppo leimata parlamentaarinen puhe rituaaliseksi. Epäilemättä parlamenteil-
la on omia rituaaleja, kuten Westminsterin klassinen käytäntö, jonka mukaan edustaja 
kutsuu parlamentissa toista edustajaa tietyn vaalipiirin ”honourable memberiksi”. Ala-
huoneessa puhe kohdistetaan puhemiehelle, jolloin toisista edustajista puhuminen vaali-
piirin edustajina ilmaisee sitä kunnioittavaa etäisyyttä, joka erottaa parlamentaarisen 
puheen small talkista. Juuri tämä etäisyys mahdollistaa sen, että edustaja voi muuttaa 
käsityksiään puheen perusteella. Rituaaleihin huomion kiinnittäminen voi viedä helposti 
huomion parlamentaarisen puheen poliittisesta erityisluonteesta. 
 
Kanadalainen retoriikan professori James De Mille jakaa deliberoivan puheen kahteen 
alalajiin, kiistadebattiin (controversial debate) ja parlamentaariseen debattiin. Kiistoja 
esiintyy hänen mukaansa kaikilla aloilla, mutta ne on osaksi syrjäyttänyt parlamentaari-
nen debattityyli, jossa kiistat sidotaan tiettyyn lausumaan tai kysymykseen, johon myös 
väittelyn tulee viitata.31 De Mille on esittänyt myös erinomaisen muotoilun sille, mistä 
parlamentaarisessa debatissa on kysymys. Parlamentaariseen retoriikkaan sisältyy vas-
takkaisten näkökulmien esittäminen, kiistely tietyn esityksen puolustajien ja vastustajien 
sekä tämän käyttö metodisena periaatteena kysymyksen perusteelliseen käsittelyyn.32 
De Mille korostaa Englannin parlamentin historiallista merkitystä parlamentaarisen de-
batin muodostumiselle: Westminster toimii deliberoivan retoriikan malliesimerkkinä 
myös siellä, missä ei käydä varsinaista debattia vaan pelkkää väittelyä (discussion), ku-
ten erilaisissa kokouksissa, yhdistyksissä ja järjestöissä (ks. myös Brewer 1916). 
 
Yhdysvaltalainen retoorikko John Marks Brewer puolestaan ilmaisee parlamentaarisen 
puheen alkeissäännön: parlamentissa puhuu yksi henkilö yhdestä asiasta kerrallaan.33 
Parlamentaarinen puhe on siten sekavan päälle puhumisen eli kakofonian käänteiskäsi-
te, joka nojaa puhujien ja asialistan kysymysten tiukalle erottamiselle toisistaan. Replii-
kit ja välihuudot mutkistavat tilannetta ja elävöittävät debattia, mutta asialistan kysy-
mysten käsitteleminen yksi kerrallaan on parlamentaarisen retoriikan perusperiaate. 
Parlamentaarinen retoriikka mahdollistaa temaattisen keskityksen yhden aspektin perus-
                     
31 ”The peculiarity of parliamentary debate is that the subject to be examined is presented in a formal 
statement, called a resolution, or question, to which alone the discussion must refer.” (De Mille 1882, 
472.) 
32 ”The aim of parliamentary debate is to investigate the subject from many points of view which are 
presented from two contrary sides. In no other way can a subject be so exhaustively considered.” (De 
Mille 1882, 473.) 
33 ”– – only one topic will be under consideration at any one time, and only one person at a time will be 
speaking.” (Brewer 1916, 289.) 
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teelliseen käsittelyyn kerrallaan siten, että sen yhteydet muihin voi mainita debatissa, 
mutta aina on pysyttävä ”asiassa”. Tämä menettely on sama eri parlamentin kysymys-
tyypeille (lakiesitys, kysymys, välikysymys, tiedonanto, budjettikeskustelu jne.). 
 
Mielenkiintoista on myös huomata, kuinka kaikkien maiden parlamentaarikot tavallaan 
puhuvat samaa kieltä, riippumatta siitä, mitä luonnollista kieltä he puheessaan käyttävät. 
Esimerkiksi lukemalla Maailman parlamenttien liiton IPU:n vuosikokousten monikielis-
tä pöytäkirjaa (esim. Union Interparlementaire 1928), voi ymmärtää hyvin, että he käyt-
tävät erityistä parlamentaarista kieltä, jolla on omat parlamentarismin historian, prose-
duurin ja puhekulttuurin värittämät retoriset konventionsa ja systemaattiset poikkea-
mansa arkikielestä. Parlamentaarinen kieli viittaa politiikan tyyliin, joka yhdistää eri 
maiden ja instituutioiden parlamentaarikkojen poliittisia käytäntöjä. 
 
 
2. Deliberoiva puhe antiikissa ja renessanssin Englannissa 
 
Retoriikan lajien historia tarjoaa lähtökohdan parlamenttipuheiden muodostumisen his-
torialle. Aristoteles jakaa tunnetusti Retoriikassa puheen kolmeen päätyyppiin: delibe-
roivaan, forensiseen ja epideiktiseen eli kokous-, oikeus- ja juhlapuheeseen. Deliberoi-
van puheen, joka koskee poliksessa toimintaa, ensisijaisia pelikenttiä olivat kansanko-
koukset (ekklesia) ja 500 jäsenen neuvosto (bule). Deliberoiva puhe suuntautuu Aristo-
teleella tulevaisuuteen, siis puntaroi sellaisia vaihtoehtoja, jotka ovat olemassa vasta 
esityksinä, mutta joiden välillä valitsemalla määritetään poliksen poliittista linjaa (Reto-
riikka 1358b–1359a, Teokset osa IX, 18–20).      
 
Deliberoiva puhe säilyy keskeisenä myös Rooman tasavallan erilaisissa kokouksissa 
(comitia) sekä tasavallan ajan retoriikkakirjallisuudessa, kuten Cicerolla ja Ad herenni-
um -teoksen kirjoittajalla. Keisarikunnan aikana, jo Quintilianuksen retoriikassa, delibe-
rointi supistuu neuvon antamiseksi mahtimiehille. Tämä ruhtinaiden tai kaupunkitasa-
valtojen neuvonantajan retoriikka on keskeinen myös keskiajan ja renessanssin retori-
sessa kirjallisuudessa (ks. esim. Skinner 1978, osa 1).  
 
Antiikin poliittisesta käytännöstä ja teoriasta puuttui edustuksen periaate. Kansalaisten 
suoraan osallistumiseen perustuvat kokoukset sekä niiden valitsemat johtajat olivat po-
liittisen järjestelmän peruspiirteitä. Vuosittainen kierrätys, arpominen ja toimielinten 
itsetäydennys olivat siinä vaaleja tärkeämpiä tai niitä täydentäviä valintaperiaatteita, ja 
niiden proseduuri oli alisteinen suoran osallistumisen kokouskäytännöille. Tosin Atee-
nan bulessa ja etenkin Rooman senaatissa oli myös pysyvän politiikkaa deliberoivan 
toimielimen piirteitä. 
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Edustusperiaatteella on useita erilaisia historiallisia taustoja. Niitä ovat roomalaisen 
oikeuden periaate valtuuttaa henkilö edustamaan päämiestään, hallitsijan vasallien tai 
mahtimiesten neuvottelukokoukset, joista muodostui vakinaistuessaan säätyjen edusta-
jakokouksia – Islannin Althingi on peräisin 900-luvulta – sekä pohjoisesta Italiasta al-
kanut käytäntö valita itsenäisten kaupunkien omat edustajistot. Näiden valinnassa vaali 
oli vain yksi menettely muiden joukossa, ja valtuutetut oli periaatteessa sidottu valitsi-
joidensa näkemyksiin. 
 
Eri osapuolista koostuvien edustajistojen retoriikka muistuttaa diplomatiaa, jossa jokai-
nen osapuoli maksimoi etujaan ja pyrkii mahdollisimman edullisiin kompromisseihin. 
Diplomatian mallin mukaista neuvotteluretoriikkaa (negotiation) voi pitää deliberoivan 
retoriikan sellaisena rajatapauksena, jossa sekä politiikan suunta että sen osapuolet ovat 
vakioita. Neuvottelussa kukin osapuoli suostuttelee vastapuolta esittämällä, kuinka 
edullinen juuri sille heidän tarjouksensa on. 
 
1100-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta tunnetaan käsite parlamentum (vrt. italian parla-
re ja ranskan parler), joka viittaa alkuaan erillisiin osapuolten välisiin neuvottelukoko-
uksiin, ja kesti aikansa ennen kuin parlamentti siirtyi tarkoittamaan toistuvia kokouksia 
(ks. esim. Kluxen 1983, 17). Ajatus parlamentista pysyvänä edustajistona, jonka ko-
koonpano vaihtuu vaaleissa, mutta joka ei menetä valtaansa istuntokauden ulkopuolella 
tai edes hajotuksensa jälkeen, on poliittisesti ja juridisesti hyväksytty vasta 1900-
luvulla.  
 
Pysyvät neuvottelukokoukset eivät vielä luoneet sellaista vaihtoehtoja puntaroivaa edus-
tajistoa, jota voi kutsua parlamentiksi. Tähän tarvittiin lisäksi edustajan vapaa mandaat-
ti, vastakohtana sidotulle eli imperatiiviselle mandaatille. Englannissa kuninkaat vaati-
vat jo 1200-luvulla parlamenttikokousten edustajia olemaan noudattamatta sitoumuksia 
vaalipiiriensä edustajille. Näkemys joka erottaa edustajat (representatives) pelkistä lä-
hettäjiensä valtuutetuista (delegates) ja joka antaa täyden toimivallan (plena potestas) 
heidän päätöksenteolleen, avasi heille tietysti yhtä lailla mahdollisuuden asettua kunin-
gasta vastaan. Englannin parlamentti ei jäänyt säätykokoukseksi, vaan siitä muodostui 
kaksikamarinen edustuslaitos, joka juuri vapaalla mandaatillaan erosi selvästi esimer-
kiksi Espanjan ja Alankomaiden edustuslaitoksista (ks. Post 1980 [1943]; Müller 1966).  
 
Sidottu mandaatti tekee väittelyn mahdottomaksi. Napoleonin konsulaatin vuoden 1800 
perustuslaissa erotettiin toisistaan debatoiva Tribunat ja mykkä mutta äänestävä lain-
säädäntöelin Corps législatif (ks. esim. Garrigues toim. 2007). Osapuolineuvottelujen 
retoriikan mukaisesti muun muassa Ruotsin säädyissä päätös muodostui säätyjen komp-
romissista, kun taas deliberointi sallittiin vain säätyjen sisällä. Myös myöhemmät impe-
ratiivisen mandaatin puolustajat, kuten työläisunionien teoreetikko Otto Rühle (1924), 
sulkivat pois valtuutettujen välisen debatin. 
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Parlamenttien tunnusmerkiksi tuli kysymysten tarkastelu vastakkaisista näkökulmista 
(latinaksi in utramque partem disputare). Englannissa parlamentin valta ja toiminnalli-
nen itsenäisyys kasvoivat jo 1200-luvun lopulla (ks. esim. Davies & Denton 1999 
[1981]). 1300-luvulta peräisin oleva menettelytapaohje Modus tenendi parliamentum 
sisältää jo periaatteen kysymysten tarkastelusta vastakkaisilta puolilta.34 Sir Thomas 
Smith korostaa 1500-luvulla teoksessaan De republica anglorum samoin deliberointia 
vastakkaista näkökulmista parlamentin toimintaperiaatteena.35 Smithille parlamentaari-
nen deliberointi kytkeytyy myös teesiin parlamentin suvereenisuudesta korkeimpana 
poliittisena toimielimenä (vrt. myös Peltonen 2007). 
 
Englannin parlamentin toimintaa määrittävät vapaan mandaatin tukena myös vaalivapa-
us, puhevapaus ja parlamentaarinen koskemattomuus (freedom from arrest). Nämä ovat 
deliberoivan edustuslaitoksen toiminnan välttämättömiä ehtoja: vain niiden vallitessa 
edustajat voivat itsenäisesti puntaroida poliittisen asialistan vaihtoehtoja ja suostutella 
toinen toisiaan muuttamaan kantaansa puheissa ja äänestyksissä. Näissä suhteissa par-
lamentti ajautui törmäyskurssille Stuart-suvun kuninkaiden kanssa 1600-luvulla (vrt. 
esim. Hexter toim. 1992; Colglough 2005).  
 
Parlamentin retorinen ulottuvuus on yhteydessä retoriikan uuteen aktivoitumiseen eu-
rooppalaisessa ajattelussa renessanssin aikakaudella. Retoriikka oli osa uusien yliopisto-
jen väittelykulttuuria, ja erityisesti Italiassa se yhdistyi tasavaltalaiseen poliittiseen teo-
riaan (vrt. esim. Skinner 1978, osa 1; 2002, osa 2). Parlamentin historian kannalta reto-
riikan läpilyönti Englannissa koulujen ja yliopistojen humanistisen sivistyksen keskei-
senä ulottuvuutena oli ensiarvoisen tärkeä (ks. esim. Skinner 1996; Mack 2002; Adam-
son ym. toim. 2007).  
 
Quentin Skinnerin tulkinnan mukaan renessanssin ajan deliberoiva retoriikka hyväksyi 
sen jo antiikista tunnetun ajatuksen, että henkilön mielen muuttamiseen pelkkä looginen 
päättely ei riittänyt, vaan sekä juridisissa että deliberoivissa argumenteissa on aina kaksi 
puolta (”there will always be two sides to the question”). Tämä näkyy vieläkin brittipar-
lamentin äänestyksissä, joissa pyritään saamaan vastustaja vaihtamaan puolta (”crossing 
the floor”). Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan erityisiä suostuttelun tekniikkoja. (Ks. 
Skinner 1996; 2008, 138–140.) 

                     
34 ”And they shall draw up in writing their replies and views; so that when all their responses, plans and 
views, on this side and on that, have been heard.” (http://avalon.law.yale.edu/medieval/manner.asp). 
Latinaksi: ”Et suas responsiones et avisamenta reportent in scriptis, ut omnibus eorum responsionibus, 
consiliis et avisamentis hinc inde auditis.” 
35 ”For all that commeth in consultation either in the upper house or in the neather house, is put in writing 
first in paper, which being once read, he that will, riseth up and speaketh with it or against it: and so one 
after another so long as they shall thinke good. That doone they goe to another, and so an other bill. After 
it hath bin once or twise read, and doth appeare that it is somewhat liked as reasonable, with such 
amendment in wordes and peradventure some sentences as by disputation seemeth to be amended.” 
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Parlamentaarisen politiikan taustalla voidaankin nähdä retorinen tietoteoria, jonka mu-
kaan tilanteen analyyseja samoin kuin politiikkaa koskevia aloitteita ja esityksiä voi 
kunnolla arvioida vain, jos niitä tarkastelee vastakkaisista näkökulmista, pro et contra 
(ks. De Millen parlamentaarisen debatin konseptio). Jos vaihtoehtoja ei ole valmiiksi 
tarjolla, niitä on itse muodostettava, jotta olemassa olevia esityksiä tai tulkintoja voi 
arvioida suhteessa vaihtoehtoisiin näkökulmiin. Vain näin menetellen esitysten monet 
aspektit ja tarkoittamattomat seuraukset voi saada kunnolla näkyviin. Tämä vastaa sofis-
ti Protagoraan periaatetta, jonka mukaan retoriikan tarkoituksena on kääntää heikompi 
logos vahvemmaksi: edustajan suostuttelu ei tavoittele vain äänestyspäätöksen muutosta 
vaan myös uuden näkökulman omaksumista kysymykseen.  
 
Englannin parlamentti muodosti erilaisia retorisia menettelyjä vastakkaisten näkökulmi-
en huomioon ottamiseksi. Jo keskiajalla tunnettiin lakiesitysten kolme luentaa antamas-
sa edustajille harkinta-aikaa täysistuntojen välillä. Puhemiehen neutraalisuus ja valta 
päättää puheenvuorojen jaosta esityksen puolesta ja vastaan puhuvien edustajien vuorot-
telua tavoitellen on toinen Westminsterin parlamentin klassinen periaate. (Ks. esim. 
Redlich 1905, 41–70.) 
 
Puhemies voi myös rangaista edustajia ”epäparlamentaarisesta” kielenkäytöstä. Tämän 
ajatuksen taustalla on edustajien keskinäinen tasa-arvo ja kohteliaisuus sekä parlamentin 
kunnioitus poliittisena instituutiona. Nämä näkökohdat viittaavat reilun pelin periaattee-
seen parlamentaarisen menettelyn retorisena johtoideana. Se koskee sekä parlamentaari-
sen debatin sääntöjen että parlamentaarikkojen suhteita toisiinsa. Esimerkiksi itävalta-
lainen brittiparlamentin menettelytapojen tutkija Josef Redlich (1905, 615) korostaa 
eksplisiittisesti reilun pelin ajatuksen juurtumista syvälle brittiläiseen parlamentaariseen 
kulttuuriin.36  
 
Aikalaiset eivät heti ymmärtäneet parlamentaarisen menettelyn periaatteiden yhteyttä 
puhekäytäntöihin, joita arvioitiin suhteessa antiikin retoriikkaan (ks. Skinner 1996, 40). 
Kamppailussa Tudor- ja Stuart-monarkkien kanssa 1500- ja 1600-luvulla muodostuneet 
proseduraaliset periaatteet eivät vielä tehneet aikalaisille parlamentista deliberoivan 
retoriikan uutta malliesimerkkiä, vaikka parlamentin debateista käytettiinkin käsitettä 
deliberations. Ajan retoriikan kirjallisuuden esimerkit deliberoivasta retoriikasta olivat 
edelleen antiikissa, ja oman aikakauden parlamenttipuhetta tuskin mainittiin.  
 
Menettelytavan traktaatit jakavat parlamentaarisen debatin prosessit kolmen käsittelyn 
lisäksi useisiin erilaisiin retorisiin siirtoihin. Kun ”asia” (matter) on tuotu esityslistalle, 
                     
36 ”Auch im politischen Kampfe gilt die nationale Losung des Fair Play; und wenn es auch nicht selten 
dazu kommt, daß langweiliger Redner unzeitige Eloquenz zu unfreiwilligen Schlußrufen, zur Unruhe und 
Unaufmerksamkeit führt, so sind doch Geduld und ruhiges Gewährenlassen dem Gegner gegenüber auch 
heute rühmenswerte Eigenschaften des englischen Parlamentarismus.” (Redlich 1905, 615.) 
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se voidaan hylätä kättelyssä, täsmentää kysymykseksi, lähettää valiokuntaan, tehdä sii-
hen lisäys (amendment), lykätä myöhempään istuntoon (adjournment) ennen kuin siitä 
äänestetään. Missä tahansa välissä on lisäksi mahdollista avata työjärjestyskeskustelu 
esimerkiksi siitä, puhuko edustaja ”asiasta”. Parlamentaarisen retoriikan keskeiset fi-
guurit koskevat sitä, mitä tehdä seuraavaksi esityslistan asialle; päätös merkitsee siirtoa 
pois esityslistalta. (Näistä ks. jo Scobell 1656.) 
 
Sekä monarkististen oppien vahvistuminen Englannissa sisällissotaa seuranneen res-
tauraation jälkeen (1660) että akateeminen muoti, joka korosti deduktiivista tyyliä ja 
luonnontieteiden esimerkkiä, heikensivät retoriikan asemaa kulttuurisena mahtina niin 
Britanniassa kuin muuallakin. Tätä tuki retoriikan merkityksen kaventuminen Petrus 
Ramuksen ja hänen oppilaidensa ansiosta ennen muuta kirjallisuuden teoriaksi, joukoksi 
trooppeja ja figuureita. Silti renessanssin retoriikka loi uusia trooppeja ja figuureita joil-
la oli välitöntä poliittista merkitystä (vrt. Adamson ym. toim. 2007). Quentin Skinner 
(1996; 2007) on tehnyt tunnetuksi paradiastole-figuurin menettelynä, jolla puhuja saat-
toi muuntaa käsitteiden arvoväritystä sekä devalvoida sitä, mikä on hyvää, ja saada sen, 
mikä on pahaa, näyttämään harmittomalta. Tällä on välitöntä käyttöä myös politiikan 
välineinä.  
 
Juuri tällainen käsitteiden merkityksen ja värityksen venyttäminen provosoi myös anti-
retorisen vastaliikkeen, jonka keskushahmo oli entinen retoriikan opettaja Thomas 
Hobbes. Hän tavoitteli eukleidisen geometrian mukaista tiedekäsitystä, jossa käsitteet 
olisivat niin vastaansanomattomia (inexpugnable), että toimijoille ei jäisi mitään tulkin-
nanvaraa niiden hyväksyttävyyden ja kohdealan suhteen (ks. Skinner 1996, 300). Tä-
män antiretorisen reaktion kannalta parlamentti alkoi näyttää anakronistiselta instituuti-
olta, jossa debatti korvasi asiantuntemuksen ja joka monarkian vahvistuessa monissa 
maissa menetti merkityksensä tai lakkasi toimimasta 1600-luvun kuluessa.  
 
 
3. Uusi asenne oman ajan parlamenttipuheisiin 
 
Hallitusvalta parlamentarisoitui Britanniassa vuoden 1688–1689 ”mainion vallankumo-
uksen” jälkeen. Vuonna 1741 Walpolen hallituksen vastustajat rohkenivat esittää tälle 
suoranaista epäluottamuslausetta (vote of no confidence) puhtaasti poliittisen tarkoituk-
senmukaisuuden perusteella (ks. Turkka 2007). Tämä myös virkisti debatteja parlamen-
tissa. 
 
Akateemisessa retoriikassa sen sijaan antiikin ihailu säilyi pitkälle 1700-luvulle. Esi-
merkiksi David Hume esseessään Of Eloquence (1985 [1742]) sekä Hugh Blair (1783, 
213) valittavat puhetaidon tason laskua. William Guthrien toimittamassa Quintilianus-
käännöksessä vuodelta 1756 parlamentaarinen puhe nähdään jo deliberatiivisen retorii-
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kan modernina muotona (Guthrie 1756, osa 1, 119), kun taas saarnatuolin (pulpit) ja 
asianajon (bar) retoriikat vastaavat klassista epideiktistä ja forensista genreä. 
 
Kun renessanssin retorinen kulttuuri oli ollut vireää kouluissa, yliopistoissa, kirjallisuu-
dessa, saarnatuolissa, tuomioistuimissa ja parlamentissa, 1700-luvulla Britannia oli har-
voja maita, joissa parlamentti säilyi poliittisena voimatekijänä. Tämän vuoksi West-
minsterin parlamentti sai erityisaseman deliberoivan genren modernina malliesimerkki-
nä. Parlamentaarisesta retoriikasta tuli ideaalityyppi kysymysten tarkastelulle vastakkai-
silta puolilta ja vaihtoehtoja punniten. 
 
Britannian parlamentti salli vuodesta 1771 alkaen keskustelujen julkaisemisen. 1700-
luvun lopulla ilmestynyt anonyymin toimittajan The Beauties of the British Senate, ta-
ken from the debates of Lords and Commons (1786–1788) aloittaa yleisölle suunnattu-
jen parlamentaaristen puheiden esittelyn genren tarjoamalla luettavaksi valikoiman par-
haita puheita. Otsikko viittaa jo siihen, että puheiden arvioinnissa esteettiset kriteerit 
asettuivat poliittisten yläpuolelle. Ideana oli osoittaa, että Britannian parlamentissa osa-
taan puhua yhtä kauniisti kuin antiikin parhaat puhujat kansankokouksissa ja Rooman 
senaatissa.37 
 
Parlamentin ja sen puhekulttuurin nouseva arvostus on yhteydessä poliittisiin muutok-
siin. Jäsentymätön poliittinen asetelma mahdollisti sen, että puheista täysistunnoissa tuli 
merkittäviä myös äänestyksissä näkyvien poliittisten voimasuhteiden kannalta. Poliitti-
sille johtajille taito puhua parlamentissa muodostui keskeiseksi vallan lähteeksi, ja muu-
tamat edustajat niittivät mainetta puhujina, vaikka heidän mielipiteillään ei ollut välitön-
tä hallituspoliittista merkitystä. William Pitt vanhempi (vuodesta 1767 lordi Chatham), 
Edmund Burke, Charles Fox, William Pitt nuorempi ja Richard Sheridan kanonisoitiin 
parlamentaarisen kaunopuheisuuden klassikoiksi. 1800-luvun alun puhekokoelmissa 
1700-luvun viimeinen kolmannes näyttäytyy parlamentaarisen puhunnan ”kultakaute-
na”, ja tätä ajatusta toistettiin toisinaan vielä 1900-luvullakin (ks. Gauger 1952). 
 
Puheiden kasvava merkitys yhdistyy parlamentaarisen menettelytavan kodifiointiin. 
Kun ranskalainen parlamentarismi nojaa kirjoitettuihin sääntöihin (ks. Pierre 1887), 
brittiläinen turvautuu ennakkotapauksista muodostuneisiin konventioihin. Pitkäaikaisen 
puhemiehen Arthur Onslowin aloitteesta Britannian parlamentaaristen menettelytapojen 
säännöstö koottiin 1700-luvulla (ks. Hatsell 1818, 1–4, kirjoitettu alkuaan 1770- ja 
1790-luvuilla). Tämän säännöstön mukaisesti esimerkiksi sananvapaus ja parlamentaa-
rinen immuniteetti käsitettiin historian kuluessa vakiintuneiksi parlamentin ja sen jäsen-
ten ”privilegioiksi”, joista oli tärkeä pitää kiinni.  

                     
37  ”To the Public in general it will furnish much useful and entertaining matter, while the Politician, and 
A Member of Parliament in particular, will find it a source of the most necessary information and instruc-
tion.” (The Beauties 1786, v–vi.) 
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Onslow korosti sitä, kuinka parlamentissa etenkin vähemmistöille oli tärkeää pitää tiu-
kasti kiinni menettelytapasäännöistä, kun hallitukset pyrkivät toteuttamaan politiikkaan-
sa enemmistönsä turvin antamatta kunnon tilaisuutta esitysten perusteelliseen parlamen-
taariseen käsittelyyn (Hatsell 1818, osa 2, 237). Onslow ymmärsi myös, kuinka parla-
mentin istuntokauden kiistely pidentäminen kolmesta seitsemään vuoteen 1716 lisäsi 
sen jäsenten parlamentaarista kokemusta ja mahdollisti heille hallituksen ja virkakunnan 
tehokkaamman kontrollin (ks. Grey 1864, 77). 
 
1700-luvun lopun parlamentaarisen puheen ylistys ilmaisee kolmen muutoksen välistä 
yhteyttä. Hallituksen parlamentarisointi vahvisti radikaalisti parlamentin poliittista mer-
kitystä. Vakiintuneiden poliittisten rajalinjojen löyhtyminen lisäsi täysistuntopuheiden 
merkitystä sekä äänestystulosten että yleisön kiinnostuksen kannalta, samalla kun kau-
nopuheinen esitys tuotti myös valtaa ja mainetta parlamentin ulkopuolella. Tämän taus-
talla olivat puheiden julkistuksen salliminen ja parlamentaarisen menettelytavan kodifi-
ointi siten, että yksityiset jäsenet ja etenkin opposition edustajat saattoivat käyttää hy-
väksi asioiden perinpohjaista parlamentaarista käsittelyä.  
 
 
4. Hamiltonin ”parlamentaarinen logiikka” 
 
1700-luvun lopulla ruhtinaiden opaskirjat (Fürstenspiegel) saivat parlamentaarisen vas-
tinparinsa. Esimerkiksi lordi Chesterfield antoi pojalleen jo kuvauksia parlamentaarisen 
puheen erikoisluonteesta ja ohjeita tämän huomioon ottamiseksi puhekäytännöissä 
(1800, 294–295).  
 
Klassisen ja renessanssin retoriikan merkitys parlamentaarisille puheille on ilmeinen 
teoksessa, joka on opaskirja, mutta samalla ottaa niihin ironista etäisyyttä. William Ge-
rard Hamiltonin Britannian parlamentin jäsenenä vuosina 1754–1796 kokoamat retori-
set maksiimit toimitettiin hänen kuolemansa jälkeen nimellä Parliamentary Logick 
(1808, tässä käytän Courtney S. Kennyn editiota vuodelta 1927). Jeremy Bentham po-
lemisoi Hamiltonia vastaan (1824)38, ja 1800-luvun retoriikka- ja parlamenttikirjallisuus 
harvoin edes mainitsee teosta. Siitä huolimatta teos on säilyttänyt arvonsa poliittisesti ja 
retorisesti lukutaitoiselle parlamentaarikolle. 
 
Hamiltonin teos eroaa monessa suhteessa edukseen aikakauden retoriikan oppikirjoista 
ja parlamenttipuheiden valikoimista. Samalla tavalla kun Machiavellin Ruhtinas, Sunzin 
teos sodankäynnin taidosta (suom. 2005) tai Schopenhauerin ”eristiikka” (suom. 2005) 

                     
38 Myös Bentham selvästi ilmaisee velkansa retoriikalle 1791 Ranskan vallankumouksen kansalliskoko-
uksia varten kirjoittamassaan teoksessa Essay on Political Tactics (julkaistiin vasta 1843). Josef Redlich 
pitää teosta merkittävimpänä esityksenä brittiläisen parlamentaarisen menettelytavan teoretisoinnista.  
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ovat edelleen hallitus-, sota- ja väittelytaidon klassikkoja, Hamiltonilta voi oppia parla-
mentaarisen retoriikan käytäntöjä. Teos seuraa tosin klassisen retoriikan periaatteita 
suhteuttamatta niitä brittiläiseen parlamentaariseen proseduuriin, hallitusvallan parla-
mentarisointiin, yleensä hallituksen ja opposition vastakohtaan tai puolueiden merkityk-
seen parlamentissa. 
 
Parliamentary Logick koostuu noin sadasta sivusta maksiimeja, tiivistettyjä puheohjei-
ta, joilla parlamentin jäsen voi suostutella vastapuolta. Maksiimien kriteeri on menestys 
parlamentaarisessa väittelyssä, pikemminkin debatin kuin äänestyksen voittaminen. 
Maksiimit avaavat vaihtoehtoisia perspektiivejä puntaroitavaksi ja tuottavat puhujalle 
mainetta taitavana parlamenttiretoorikkona (ks. myös Palonen 2008c). 
  
Kun Bentham (1824, 485) valittaa Hamilton muuttavan parlamentin pelihuoneeksi, hän 
ajaa takaa parlamentin muuttamista tehokkaaksi lainsäädäntökoneeksi. Hamilton sen 
sijaan näkee retorisen tradition mukaisesti parlamentin nimenomaan vastakkaisten nä-
kemysten yhteentörmäyksen ja keskinäisen debatin organisoijana. Parlamentaarinen 
”logiikka” on poliittisen pelin logiikkaa.  
 
Hamiltonille (1927, 28) logiikka ja retoriikka täydentävät toisiaan: ”Logiikka käsittelee 
järkeä sellaisena kuin se on, retoriikka sellaisena kuin se sisältyy ihmisten mielipitei-
siin.”39 Parlamentaarinen ”logiikka” merkitsee parlamentin pelisääntöjen avaaman 
mahdollisuuksien horisontin ymmärtämistä. Menettelytavan muodollinen puoli koskee 
parlamentin ”järjestyssääntöjä”, sen poliittinen logiikka koskee toiminnan parlamentaa-
risen pelivaran ja sen käyttömahdollisuuksien ymmärtämistä ja analyysia. Parlamentissa 
asioiden tarkastelu vastakkaisilta puolilta ei ole mikään välttämätön ilmaa puhdistava 
välivaihe (katharsis) yhteisymmärryksen saavuttamisessa (à la Habermas), vaan parla-
mentaarisen politiikan toiminnan varsinainen juoni: ”The very nature of a disputable 
question is where some thing plausible or probable may be said on both sides.” (Mt. 
15.) 
 
Parlamentaarinen retoriikka on Hamiltonille debatin retoriikkaa. Hän olettaa, että jokai-
sella periaatteella ja toimenpiteellä on joitakin vahvuuksia ja heikkouksia, joiden vertai-
leva tarkastelu avaa poliittiselle toimijalle pelivaraa erilaisille toimintamahdollisuuksil-
le.40 Tämä edellyttää parlamentaarikolta tilanteiden kokoavaa arviointia ja hyväksikäyt-
töä sen osalta, mitä kulloisenkin debatin yhteydessä on sanottu.41 Tämän hän kytkee 

                     
39 ”Logick handles reason as it is; rhetorick as it is planted in people’s opinion.” (Hamilton 1927, 28.) 
40 ”In the support of every principle and every measure there will be some excellencies and some defects; 
and their comparative merit, not their perfection, is the real question.” (Hamilton 1927, 60.) 
41 ”Consider, at the close of a debate, what you know, what you do not; what said, what silent; what clear, 
what doubtful, what contradictory.” (Hamilton 1927, 3.) 
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eksplisiittisesti deliberoivaan retoriikkaan kehottaessaan kiinnittämään huomion samalla 
asiaan, puhujaan kuin itse kiistaankin.42 
 
Retoriikka viittaa parlamentaarisen suostuttelun mahdollisuuksiin: ”Rhetorick is the 
power or faculty to consider in every subject what is therein contained proper to per-
suade.” (Hamilton 1927, 26). Se koostuu parlamentaarisen puheen strategioiden, taktii-
koiden ja tekniikoiden repertoaarista, joiden esittämisessä Hamilton nojaa klassisiin 
auktoriteetteihin: Aristoteles, Cicero ja Quintilianus mainitaan teoksessa, samoin klassi-
set puheen viisi vaihetta (mt. 70). Hamilton neuvoo myös käyttämään logiikan non se-
quitur -periaatetta erottamaan asiat toisistaan, esimerkiksi myöntämällä tietyn päätel-
män pätevyys mutta kiistämällä vastustajan käsitys mitä, mitä tietystä päätelmästä seu-
raa.43 Hän korostaa vahvasti mahdollisuutta kyseenalaistaa puhujan välttämättöminä 
esittämät yhteydet asioiden välillä.44 
 
Toinen Hamiltonin suosima kvasilooginen tekniikka on auktoriteetteihin vetoamisen 
kiistäminen: ”Never follow others, but examine for yourself. The greatest credit is ac-
quired by correcting a general error.” (Hamilton 1927, 9.) Antiikin sofistien tapaan Ha-
milton suosittelee siis parlamentaarikolle kaiken yleisesti hyväksytyn epäilyä ja harha-
päätelmien esiin nostamista. Retoriikan tutkija löytää Hamiltonin maksiimeista klassi-
sen retoriikan trooppeja ja figuureita, esimerkiksi käsitteiden merkityksen laajentamista 
(amplificatio) ja supistamista (reductio) sen mukaan, mikä kulloinkin on taktisesti edul-
lista. Parlamentaarikon on varauduttava kuitenkin siihen, että myös vastapuoli ymmär-
tää saman asian ja kääntää sen häntä itseään vastaan. 
 
Renessanssin retorisen kulttuurin ja sen laajan retoristen trooppien ja figuurien ”varas-
ton” käyttökelpoisuus parlamentissa on ilmeinen. Hamilton käyttää runsaasti muun mu-
assa Hobbesin paheksumaa paradiastole-figuuria (vrt. Skinner 2002, luku 10; 2007), 
joka mahdollistaa käsitteen merkityksen tai arvovärityksen muuntamisen ja esittää suo-
ranaisen määritelmän paradiastolelle: ”käännä vika ansioksi ja päinvastoin” (Hamilton 
1927, 6).45 Hän käyttää tätä figuuria myös anakronismien kritiikkiin: ”Every error has 
its opposite truth; people find fault, supposing a thing to be what it never was intended 
to be.” (Mt. 20.) Paha ei siis välttämättä olekaan paha kaikissa yhteyksissä.46 Hamilton 
käyttää paradiastolea pikemminkin pahan harmittomaksi tekemiseen kuin hyvän deval-

                     
42 ”In persuading, or dissuading, three things are to be considered; the subject of deliberation, the charac-
ter of those who deliberate, and that of the person who speaks.” (Hamilton 1927, 71.) 
43 ”Admit the proposition, and deny the inference; not one thing in twenty proves absolutely what it is 
brought to prove, but only equivocally.” (Hamilton 1927, 3.) 
44 ”Distinguish what is fixed and inseparable in a thing, from occasional occurrences, mere incidents, and 
passing circumstances.” (Hamilton 1927, 12.) 
45 ”Run a vice into a virtue; and vice versa.” (Hamilton 1927, 6.) 
46 ”A thing being itself an evil or a crime, does not prove that cases may not exist in which it absolutely 
changes its nature.” (Hamilton 1927, 24.) 
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vointiin, esimerkiksi neuvoen, miten epäsuositustakin asiasta voi löytää puolustetta-
vaa.47 
  
Hamilton suosittaa myös käsitteiden monimielisyyden käyttöä parlamentaarisessa deba-
tissa. Parlamentaarikko ei seuraa filosofin vaan puhujan tapaa ajatella, mihin Hamilton 
liittää viiden periaatteen nyrkkisäännön: on erotettava toisistaan asian osat, seuraukset, 
rajaukset, lisäykset ja vertauskuvat.48 Luettelolla hän havainnollistaa sitä, miten tietty 
esitys tai väittämä voidaan pilkkoa ja jäsentää ja tätä kautta luoda pelivaraa sen parla-
mentaariseen käsittelyyn.  
 
Parliamentary Logick hyväksyy parlamentaarisen politiikan retorisen kamppailun luon-
teen sekä puhujan maksiimien esittämisen tätä silmällä pitäen. Parlamentissa ei ole poli-
tiikan yläpuolisia sääntöjä, vaan sen jäsenten on käytettävä hyväksi parlamentaarisen 
politiikan sisältämiä mahdollisuuksia sekä toiminnan organisointiin että vivahteikkaa-
seen esittämiseen. Mutta Hamilton painottaa klassisen retoriikan trooppeja ja figuureita 
sen sijaan, että hän suuntaisi huomionsa itse parlamentaarisen menettelyn avaamiin eri 
tapoihin käsitellä asiaa esityslistalla.  
 
 
5. Parlamentti 1800-luvun retoriikkakirjallisuudessa  
 
Parlamentaarisesta retoriikasta omana tekstilajinaan voi puhua Britanniassa 1800-luvun 
alusta lähtien, Ranskassa vuoden 1830 jälkeisen Orléansin monarkian aikakaudelta al-
kaen. Monet retoriikan tutkijat käsittelevät parlamentaarista retoriikkaa antiikista omaan 
aikaan ulottuvan retoriikan historian jatkumossa ja sivuavat harvoin parlamentin poliit-
tisia ja proseduraalisia muutoksia parlamentaarisen puheen genreä muuttavina seikkoi-
na. 
 
Britanniassa parlamentin retoriikasta puhutaan eri tekstityypeissä. Parlamentaaristen 
puhekokoelmien genren vakiintui ja tuli yleisesti tunnetuksi 1800-luvun alussa (Chap-
man 1807–1808; Browne 1808–1810; Hazlitt 1809–1810). Monet retoriikan oppikirjat 
käsittelevät suullisen puheen käytäntöjä, yleensä otsikon oratory alla; sen sisällä par-
liamentary oratory tai parliamentary eloquence saavat ainakin muutamissa teoksissa 
suppean, mutta erittäin kiintoisan analyysin (ks. De Mille 1882; Brewer 1916). Myös 
jotkut parlamentaarikot itse (esim. Power 1906; Curzon 1913) kirjoittavat parlamentti-
puheista ja niiden suhteista joukkokokousten retoriikkaan (platform oratory). 
 

                     
47 ”No subject is so unpopular that upon a careful review you may not find a popular ground to put it 
upon.” (Hamilton 1927, 56.) 
48 ”The first, that drawn from the parts of which a thing consists; the second, from the effects it produces; 
the third from shewing what a thing is not; the fourth, from its adjuncts; the fifth, from similes and meta-
phors.” (Hamilton 1927, 59.) 
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1800-luvun alun puhekokoelmat julkaistiin pedagogisia tarkoituksia silmällä pitäen. 
Tekijät kanonisoivat 1700-luvun loppupuolen suuret puhujat ja katsoivat, että puheiden 
taso on laskenut Pitt nuoremman ja Foxin kuoleman (1806) jälkeen. He arvioivat parla-
mentissa pidettyjä puheita niiden sisäisen kauneuden tai suuruuden mukaan, jolloin lor-
di Chatham ja Burke nousevat puhujalistan kärkeen. Hazlitt (1810, 382–383) paheksuu 
parlamentin muutosta pelkäksi ”debating societyksi” ja ylistää puheita, jotka ylittävät 
parlamentin poliittiset kriteerit. Näin hänen idealisoimastaan retoriikasta tulee parla-
mentissakin pikemminkin epideiktistä kuin deliberoivaa.  
 
Puhevalikoimien toimittajat arvioivat parlamentaarisia puheita pikemminkin esittävänä 
taiteena kuin resursseina valtakamppailussa. He myöntävät, että parlamentissa puheista 
tulee osa debattia, ja monet heistä arvostavat etenkin Foxia ja nuorempaa Pittiä taitavina 
väittelijöinä. Silti monet pitävät parhaina etukäteen valmisteltuja laajoja puheita, jotka 
ikään kuin hiljentävät yleisönsä. Esimerkiksi David Harsha (Addison) näkee Chathamin 
retoriikan ansion sen vastaansanomattomuudessa.49 Kysymystä kaunopuheisuuden suh-
teista parlamentin poliittiseen merkitykseen ei aseteta. 
 
Myöhemmissä valikoimissa tunnustetaan paremmin parlamentaaristen puheiden merki-
tys osana debattia ja 1800-luvun parlamentaarikkoja arvioinaan puhujina paljolti uusin 
kriteerein. Aikakauden johtava poliitikko, William Gladstone, esitetään myös retoriikan 
mestarina, mikä kuitenkin liittää retoriikan pikemminkin aktuelliin poliittiseen kamppai-
luun kuin retoriikan historiaan.50 Parlamentin ajan niukkuuden oloissa ymmärretään 
aikaisempaa paremmin se, että tuntikausia kestävät puheet ovat muuttuneet paljolti jar-
rutuksen välineiksi, joita parlamentin irlantilaiset jäsenet 1800-luvun loppupuoliskolla 
tietoisesti harjoittivat. 
 
Debatin luonteen muuntuminen on yhteydessä hallituksen parlamentarisointiin ja par-
lamentin valintatapaan (äänioikeus- ja vaalipiirireformit 1832, 1867, 1884/1885), ala-
huoneen jäsenten sosiaalisen ja opillisen taustan monipuolistumiseen sekä parlamentin 
asialistan radikaaliin pidentymiseen. Kun 1700-luvun alahuoneessa muutama kaunopu-
huja dominoi debatteja, vuoden 1867 parlamenttireformin jälkeen puheiden pitämisestä 
tuli parlamentin jäsenen toiminnan keskeinen arviointikriteeri. Äänestäjät odottivat 

                     
49 ”The most wonderful quality of Lord Chatham's eloquence was the fascinating manner in which it was 
displayed. In his delivery, force and majesty were combined. They were its prevailing characteristics. In 
this respect, Lord Chatham exhibited in the highest degree the principles of true eloquence; the leading 
qualities of which are force and dignity. Much of the force of his eloquence arose from the fire of his eye 
and the majesty of his features. When he arose to speak, his venerable countenance was animated by an 
expression of dignity and greatness that inspired respect, reverence, and admiration in the hearts of all.” 
(Harsha 1857, 113.)  
50 Vrt. esim. Robert Cochranen (1877, 533) näkemys: ”Mr. Gladstone has long been noted as a fluent, 
clearhead, perspicious orator, uniting the abilities of a first-rate financier with those of the orator, showing 
wonderful grasp and mastery of the details of public business.” 
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”omilta” edustajiltaan alahuoneessa osanottoa parlamentin täysistuntokeskusteluihin: 
tällöin se, että yleensä puhuu, oli tärkeämpää kuin se, miten hyvin puhuu. 
 
Westminster oli parlamentaarisen puheen tärkein viittauskohde retoriikan kirjallisuudes-
sa myös Britannian ulkopuolella. Siinä huomiota kiinnitettiin etenkin parlamentaarisen 
debatin luonteeseen retoriikalle oman leimansa antavana piirteenä. Debattipuheet vah-
vistavat spontaanien ex tempore -puheiden merkitystä, ja tätä tukivat myös uudet parla-
mentaariset käytännöt, kuten ministereille tehdyt kysymykset ja repliikkipuheenvuoro-
jen ja välihuutojen lisääntynyt sallinta.  
 
Esimerkiksi suullisen puheen retoriikasta voidaan ottaa irlantilaisen juristin ja parlamen-
taarikon John O’Conner Powerin teos The Making of an Orator (1906). Hänelle par-
lamentti on deliberoinnin ja debatin foorumi par excellence: ”The life of Parliament as a 
deliberative assembly, is in its debates.” (Mt. 8.) Puhuessaan Foxista debatoijana Power 
korostaa amatöörin ja ammattilaisen eroa väittelyssä (mt. 9). Parlamentaarikko ymmär-
tää, että kukaan ei voi täysin kontrolloida parlamentin aikataulua ja väittelyn kulkua, 
vaan hänen on osattava improvisoida tilanteen mukaan (mt. 12). Entinen irlantilainen 
radikaali Power antaa suuren arvon puheiden ajoitukselle ja puheajan rajoituksille (mt. 
15). Parlamentissa, toisin kuin joukkokokouksissa, tiukempi keskittyminen asiaan sekä 
henkilökohtaisuuksien ja epäparlamentaarisen kielen välttäminen ovat mahdollisia (mt. 
54–55). 
 
Tunnetuin brittiläisen poliitikon retorinen traktaatti on lordi Curzonin Modern Par-
liamentary Eloquence (1913). Hän tulkitsee oratory- ja eloquence-käsitteitä siten, että 
edellinen oli ominaista herrasmiesparlamentin valmistelluille puheille, mutta debattien 
parlamentissa eloquence on tärkeämpää kuin koskaan (mt. 3). Curzon korostaa sekä 
poliittisen tilanteen että puheen kriteerien muuttumista samoin kuin sitä, että parlamen-
tissa puhutaan läsnä oleville kuulijoille, ei huomenna puheen lehdestä lukeville eikä 
tuleville historioitsijoille (mt. 5). Näin puheen poliittinen ulottuvuus tulee sen tärkeim-
mäksi arviointikriteeriksi. Curzon näkee taitavan pelaamisen ajan niukkuudella parla-
mentaarisen puheen ratkaisevana kriteerinä. Tämä on vaikeaa parlamenttiin valituille 
liikkeiden aktivisteille, joiden yleisössä vastustajat eivät aina ole läsnä (mt. 12–16). Hän 
pitää myös myyttinä sitä yleistä käsitystä, että puheet ovat parlamentissa pelkkiä koris-
teita ja katsoo päinvastoin, että niillä voi edelleen muuttaa myös äänestystuloksia (mt. 
22).  
 
Nämä viitteet retoriikkakirjallisuuden eri lajityyppeihin osoittavat, kuinka parlamentin 
poliittinen ja menettelytapojen muutos otetaan huomioon. Retoriikkaa tarkastellaan 
myös parlamentin proseduuria, historiaa ja parlamentarismin teoriaa käsittelevissä teks-
teissä, tosin vain harvoin termejä rhetoric, oratory tai eloquence käyttäen. Joka tapauk-
sessa esimerkiksi debatin sääntelyä, sananvapauden käyttöä sekä 1800-loppupuolta 
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kohden parlamentaarista ajankäyttöä koskevissa kysymyksissä voi selvästi tunnistaa 
yhteydet retoriseen traditioon. 
 
 
6. Proseduurireformien retoriikka  
 
Vuoden 1832 parlamenttiuudistuksen jälkeen alahuone käytännössä sai vallan muodos-
taa ja erottaa hallituksen riippumatta monarkin mielipiteistä. Walter Bagehotin (1867, 
ks. 2001) sanoin hovista tuli perustuslain seremoniallista (reverential) osaa, samalla kun 
ministeristön (cabinet) yhteisvastuu parlamentille toteutettiin. Tämä merkitsi poliittisen 
asetelman siirtymistä siten, että vanha hallituksen ja parlamentin vastakohta jäi taka-
alalle. Sen korvasi hallituksen ja opposition vastakohta parlamentin sisällä, mikä näkyi 
myös opposition aseman virallistamisessa.  
 
Tämä cabinet government -järjestelmä merkitsi poliittisen aloitteen siirtymistä hallituk-
selle, ja parlamentti muuttui puhtaammin kontrolloivaksi elimeksi. Pro et contra -reto-
riikka lähes metonymisoitui hallituksen ja opposition vastakkainasetteluksi. Repliikkien, 
kysymysten ja välihuutojen ansiosta hallituksen ja opposition retorinen kamppailu saat-
toi olla vilkasta, ja spontaanit ja improvisoidut puheenvuorot tulivat entistä tärkeämmik-
si. Vuonna 1838 nuorena parlamentaarikkona kirjoittamassaan esseessä William Glads-
tone (1953) painottaa tätä spontaanisuutta ja sitä, että puhujan oli aina otettava huomi-
oon parlamentissa kulloinkin vallitseva ”mood of the moment”. Kuitenkaan parlamen-
taariset voimasuhteet eivät mekaanisesti seuraa hallitusasetelmaa, vaan esimerkiksi 
Richard Cobden onnistui sitkeällä retoriikalla parlamentissa ja sen ulkopuolella saa-
maan pääministeri Robert Peelin hyväksymään viljatullien lakkauttamisen.  
 
Sekä hallituksen parlamentarisointi että parlamentin edustavuuden laajentaminen olivat 
omiaan pitkittämään parlamentin asialistaa. Thomas Erskine Mayn parlamentaarisen 
proseduurin klassinen esitys A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and 
Usage of Parliament ilmestyi 1844, jolloin perinteinen menettelytapa sekä parlamentin 
vuosi-, viikko- ja päiväkohtainen kalenteri olivat vielä voimassa, vaikka ajan niukkuu-
den paine alkoi jo tuntua. Mayn teoksen vuoden 1883 laitoksessa tilanne oli jo radikaa-
listi muuttunut. Asialistan paisumisen ja edustajien puheliaisuuden kasvun lisäksi tilan-
netta dramatisoi irlantilaisten jäsenten Charles Parnellin johdolla käynnistämät jarrutus-
keskustelut, jotka uhkasivat tukahduttaa parlamentin toimintakyvyn.  
 
Erskine May kuvaa kolmea parlamentin menettelyä, joilla ajan niukkuus jaettiin uudel-
leen ja torjuttiin jarrutusta. Puhemiehen valtaoikeuksien lisäämällä tehostettiin asian 
vierestä puhumisen ja epäparlamentaarisen kielenkäytön rankaisemista; pöydällepano- 
ja lisäysesitysten jarruttavaa käyttöä rajoitettiin. Tietyin ehdoin mahdollistettiin se, että 
parlamentin enemmistö saattoi äänestää asian julistamisesta kiireelliseksi esittämällä 
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keskustelun nopeaa päättämistä (clotûre). Mayn mukaan näillä toimenpiteillä – joita 
täydensi jo aikaisemmin toteutettu valiokuntatyön vahvistaminen – onnistuttiin estä-
mään parlamentin toiminnan lamaantuminen ja lopettamaan sen poliittisen uskottavuu-
den kriisi. (May 1883, 360–385.) 
 
Brittiparlamentin vahvan proseduralismin taustalla ovat siis reilun pelin periaate ja reto-
riikan johtoajatus ristiriitaisten näkökulmien saattamisesta vastakkain keskustelussa. 
1800-luvulla eri parlamentaarista menettelyä tukevat periaatteet, kuten sananvapaus, 
parlamentaarinen immuniteetti ja edustajien tasavertaisuus, saattoivat aikaisempaa sel-
vemmin joutua vastakkain. Tärkeäksi tuli suojella parlamenttia myös sen omilta jäsenil-
tä. Menettelytapareformeissa reilun pelin käsitteelle annettiin uusi tulkinta, jossa koros-
tui parlamentaarisen ajan reilu jakaminen jäsenten kesken.  
 
Jarrutuskeskustelujen poliittinen käyttö ilmaisi myös yleisempää ajan niukkuuden ko-
rostumista parlamenteissa 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Asialistan pidentyminen 
on ilmaus parlamentin kontrolli- ja aloitevallasta, ja usein esitetty ajatus parlamentin 
toiminnan keskittämisestä muutamaan pääteemaan olisi kaventanut sen valtaoikeuksia. 
Vaara parlamentin tukahtumisesta asioiden paljouteen oli kuitenkin täysin realistinen. 
1920-luvun alussa journalisti Henry Lucy (1921, 134) esitti radikaalia alueellista desent-
ralisaatiota parlamentin toimintakyvyn varmistamiseksi: ”1900-luvun alussa parlament-
tien äiti on raskas titaani, joka kaipaa sitä väistämättä tulevaa aikaa, jolloin sen taakkaa 
helpotetaan siirtämällä valtaa paikallisissa asioissa paikallisille lainsäädäntöelimille.”51  
 
Hallituksen faktinen etusija parlamentin esityslistan muodostajana varmisti parlamentin 
toimintakyvyn 1800-luvun lopulla. Se johti kuitenkin parlamentin itsenäisen toimivallan 
väheksymiseen hallituksen ja puolueiden kustannuksella. Etenkin julkisessa keskuste-
lussa politiikan painopiste siirtyi 1800-luvun lopulta lähtien parlamentista vaaleihin, 
kamppailuun enemmistöstä ja sen muodostaman hallituksen kasvavien resurssien käyt-
tövallasta. 
 
Pelkistetysti ajatellen tämä on johtanut parlamentin puhevallan tiettyyn alistamiseen 
äänestyksissä näkyville voimasuhteille ja ajankäyttöä koskevan päätösvallan poisotta-
misena parlamentilta itseltään. Ranskan viides tasavalta ei ole antanut kansalliskokouk-
sen päättää kokoontumisensa ajastakaan (ks. esim. Riescher 1994). Britanniassa on 
2009 esitetty, että parlamentin esityslistaa koskeva valta otetaan takaisin hallitukselta 
parlamentille itselleen.  
 
 

                     
51 ”In this twentieth century the Mother of Parliaments is a weary Titan, yearning for the coming of the 
inevitable time when her load will be lightened by the devolution to local bodies of legislation on local 
matters.” (Lucy 1921, 134.) 
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7. Retorinen tasavalta  
 
Parlamentaarinen retoriikka ei kuitenkaan ole brittiläinen monopoli eikä parlamentaris-
mia voi samastaa brittiläiseen versioonsa. Westminster tavallaan luo asialistan muille 
parlamenteille, ja ne muuntavat sitä enemmän tai vähemmän radikaalisti. Toinen parla-
mentaarisen hallitustavan historiallinen malli tulee Ranskasta, sen suuren vallankumo-
uksen jälkeisestä parlamentaarisesta kulttuurista.   
 
Puhe parlamentaarisesta retoriikasta myös Ranskan vallankumouksen kansalliskoko-
uksien yhteydessä (vrt. Aulard 1914) venyttää käsitteen merkitystä. Mikään neljästä 
vallankumouksen kansalliskokouksesta (1789–1800) ei tuntenut parlamentille poliitti-
sesti vastuullista ja sen enemmistön valitsemaa ja erotettavissa olevaa hallitusta. Rans-
kalaisesta parlamentarismista voi puhua aikaisintaan vuoden 1814 restauraation ja eri-
tyisesti vuoden 1830 jälkeisen Orléansin monarkian kaudella, mutta silloinkin kuningas 
sekaantui politiikkaan enemmän kuin Britanniassa (ks. Baranger 1999; Laquièze 2002). 
Kolmas tasavalta sen sijaan muodostuu vuodesta 1880 lähtien parlamentaarisen halli-
tuksen suoranaiseksi äärimuodoksi (régime d’assemblée), samalla kun järjestelmän kri-
tiikki eri puolilta oli erityisen voimakasta.  
 
Väljemmässä mielessä ranskalaiset edustuselimet jo perustuslakikokouksesta 1789 al-
kaen seurasivat, anglofiilisten poliitikkojen kuten Mirabeaun aloitteesta, tiettyyn rajaan 
asti brittiläistä parlamentaarista proseduuria.52 Tosin sen soveltaminen tuotti vielä 
Orléansin monarkian aikana voimakasta vastustusta sekä monarkisteissa että tasavalta-
laisissa. Keskeinen peruste oli Ranskan vallankumouksen perinteen mukainen tasaval-
lan ykseyden ajatus (la république une et indivisible), jonka mukaisesti parlamentaris-
min dissensukseen perustuva proseduuri ja poliittinen kulttuuri on ollut vaikea hyväksyä 
(ks. Roussellier 2005; Gunn 2009).  
 
Käsite l’éloquence parlementaire tuli poliittiseen kielenkäyttöön restauraation kaudella. 
Orléansin monarkian johtavat poliitikot Thiers ja Guizot kunnostuivat omilla retorisilla 
profiileillaan, epävakaiden puolue- ja kannatussuhteiden oloissa hallitukset vaihtuivat 
tiheästi, ja parlamentin väittelyillä oli tässä keskeinen osuutensa. Parlamentaarisesta 
retoriikasta tuli Ranskassa poliittis-kirjallis-akateemisen debatin kiinteä osa ja samalla 
antiparlamentaarikkojen kritiikin kohde. Muutamat kirjallisuudentutkijat, kuten Sou-
vestre (1907, luennot 1853) ja Nettement (1854) lukevat myös parlamentaarisen puheen 
taidon omaan tutkimusalaansa kuuluvaksi. 
 
Tärkein teos parlamentaarisesta retoriikasta Ranskassa on Louis-Marie Cormeninin Le 
livre des orateurs, joka ilmestyi 1844 ja josta otettiin lukuisia painoksia. Vuonna 1848 

                     
52 Benthamin lisäksi myös Samuel Romilly esitteli vallankumouksen kansalliskokoukselle brittiparlamen-
tin menettelytapaa, joka on julkaistu vain ranskaksi Mirabeaun teoksissa (1821 [1791]).  
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vallankumouksen perustuslakikomitean puheenjohtajana toiminut Cormenin idealisoi 
englantilaista järjestäytynyttä hallituksen ja opposition vastakohtaisuutta. Ranskalainen 
käytäntö korosti valmistettujen tekstien lukemista myös parlamentissa, mutta Cormenin 
ottaa kantaa brittiläistyylisen improvisoidun puheen puolesta, joka suhteutetaan yleisön 
vastaanottoon (ks. 2000, 13–17).  
 
Eugène Paignon julkaisi Gorgias-nimimerkillä teoksen Éloquence et improvisation: art 
de la parole oratoire au barreau, à la tribune, à la chaire (1846), jossa hän irtaantuu 
brittiläisestä dissensus- ja debattiprofiilista (mt. 432). Alexis de Tocquevillen De la 
démocratie en Amérique -teoksen toinen osa (1986 [1840]) sisältää yhdysvaltalaista 
parlamentaarista retoriikkaa koskevan luvun. Parlamentaarista retoriikkaa tekivät käy-
tännössä tunnetuksi myös kirjailijapoliitikot, kuten Lamartine ja Victor Hugo, joka Na-
poléon le Petit -teoksessaan vahvasti puoltaa Louis Bonaparten halventaen käyttöön 
ottamaa parlementarisme-käsitettä ja suorastaan julistaa tämän uuden käsitteen keksi-
jäksi. ”Mitä se tämä puhujalava on, huudahtaa monsieur Bonaparte-Louis; se on ’parla-
mentarismia’! Mitä sanottekaan parlamentarismista? Parlamentarismi miellyttää minua. 
Parlamentarismi on helmi. Katsokaa, se rikastaa sanakirjaamme.”53  
 
Ranskan kolmas tasavalta (1875–1940) on tunnettu lyhytikäisistä hallituksistaan ja po-
liittisesta epävakaudestaan. Kysymys oli parlamentarismista, jossa hallitukselta ei edel-
lytetty aloitetta politiikan asialistan suhteen, pääministerin asema oli heikko, vaaleissa 
paikalliset intressit olivat puoluejohtoa vahvempia ja parlamentin voimasuhteet määräy-
tyivät vasta sen kokoontuessa. Vaikka clotûre ja muut parlamentin ajankäytön rajoituk-
set ovatkin ranskalaista alkuperää, ne eivät estäneet syytöksiä parlamentin tehottomasta 
puheliaisuudesta, joka esti tarpeellisia reformeja, ja myönnytyksenä monarkisteille pe-
rustettu senaatti torpedoi muun muassa naisten äänioikeuden.  
 
Kolmas tasavalta muodostui poliittisen kompromissin tuotteena, ja aikakautta leimaavat 
parlamentarismin kovaääniset kriitikot läpi poliittisen kentän. Heihin kuuluvat bonapar-
tistista traditiota jatkava Maurice Barrès ja positivistinen uusmonarkisti Charles Maur-
ras (näistä Vaarakallio 2004; 2008), anarkistit, syndikalistit ja antiparlamentaariset  
marxistit sekä väkivaltaa parlamentarismia vastaan idealisoiva Georges Sorel (1971 
[1908]). Puoluekuria ja vahvaa puoluelaitosta vaativat sosialistit, kuten Léon Blum 
(1972 [1918]), kaipaavat brittiläiseen kabinettihallitukseen.  
 
Uudempi tutkimus on kuitenkin palauttanut tasavallan mainetta. Nicholas Roussellier 
(1997; 2000; 2002) puhuukin edustajakamarista kaunopuheisuuden parlamenttina (par-
lement de l’éloquence), jossa täysistunnon puheilla oli poikkeuksellisen vahva merkitys 

                     
53 ”Qu'est-ce que c'est que ça, la tribune? s'écrie M. Bonaparte-Louis ; c'est du ’parlementarisme’ ! Que 
dites-vous de parlementarisme? Parlementarisme me plaît. Parlementarisme est une perle. Voilà le dic-
tionnaire enrichi.” (Hugo 1852, ks. 2007, 274–275.) 
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päätöksille. Hallitusten lyhytikäisyys ei ollut ongelma, koska niiden poliittinen asetelma 
oli vakaa ja paljolti samat henkilöt vaihtoivat salkkuja, ja järjestelmällä oli oma tapansa 
muodostaa enemmistöjä. 1920-luvulla hallituksen kaato rajoitettiin epäluottamuslause-
äänestyksiin, mutta kolmas tasavalta ei päässyt eroon poliittisen epävakauden eikä reto-
riikka hallituskriisien tuottajan maineestaan.  
 
Tasavallan johtavista poliitikoista retorisen parlamentin puolustajiin kuuluu Louis Bart-
hou, jonka poliitikon muotokuvaan (1923) sisältyy lyhyt opas täysistuntopuhujalle kol-
mannen tasavallan oloissa. Epäsuorana retorisen parlamentin ylistyspuheena voi pitää 
Machiavellia ja Hamiltonia seuraavaa Paul Lombardin ”satiirista käsikirjaa” vuodelta 
1928 (ks. Palonen 2008b, c).  
 
Kolmannen tasavallan parlamentarismin teoreetikko oli edustajakamarin puhemiehen 
sihteeri Eugène Pierre, joka toimitti myös parlamentin menettelytapakäytäntöjen editioi-
ta samaan tapaan kuin Erskine May Britanniassa, mutta kirjallista säännöstöä (règle-
ment) painottaen. Pierre katsoo brittiläisten kollegojensa tapaan proseduuri- ja substans-
sikiistojen erottamisen toisistaan säästävän parlamentin aikaa, ja että juuri prosedura-
lismi tukee parlamentin ja sen jäsenten valtaa. Myös puhujajärjestyksen puuttuminen 
viittaa puhemiehen valtaan kierrättää puheita puolesta ja vastaan ja tätä kautta elävöittää 
parlamentin retorista kulttuuria. (Pierre 1887; ks. Palonen 2008b, 152–155.) 
 
Neljännen tasavallan perustuslaki vuodelta 1946 pyrki lähestymään brittiläistyyppistä 
parlamentaarista hallitustapaa, mutta ei onnistunut poistamaan hallitusten epävakaisuut-
ta. Viidennen tasavallan perustuslaki (1959) edustaa puolipresidentiaalista ”rationalisoi-
tua parlamentarismia”, jossa parlamentin autonomia ja mahdollisuudet hallitusvallan 
kontrolliin ovat heikkoja (ks. Riescher 1994). Ranskalaisen poliittisen kulttuurin vahva 
retorinen piirre on säilynyt, mutta retoriikka on pikemminkin epideiktistä kuin delibera-
tiivista.  
 
Yhdysvaltojen kongressin retoriikkaa ja sen suhdetta brittiläiseen parlamentaariseen 
retoriikkaan ei juuri ole tutkittu viime vuosikymmeninä (poikkeuksena Wheater 1974). 
Presidentti-instituution retoriikka on korostuneesti epideiktistä (esim. Tulis 1988), sa-
moin presidentinvaalikampanjoiden retoriikka (Miller & Gronbeck 1994). Barack Oba-
ma (2009, 35) korostaa muistelmissaan valitellen senaatin debattien poliittista voimat-
tomuutta: ”kukaan ei kuuntele” toisten puheita, vaan istuntosalissa käydään ainoastaan 
äänestämässä. 
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8. Parlamentarismin kriisi – retoriikan kriisi?  
 
Parlamentarismin kriisistä on puhuttu yli sadan vuoden ajan. Ranskassa crise du parle-
mentarisme tuli puheenaiheeksi jo vuoden 1900 seutuvilla (vrt. Gerlach 1907). Monar-
kistit, uusnationalistit ja teknokraatit saarnasivat hallituksen parlamentaarista kontrollia, 
puheliaisuutta, proseduralismia ja ammattipoliitikkojen valtaa vastaan. Ranskan turhau-
tunut entinen pääministeri André Tardieu (1937, 32) nimitti edustajakamaria parlamen-
taarikkojen ammattiyhdistykseksi (”le syndicat professionnel de profession parlemen-
taire”). Tämä kritiikki sivuuttaa sen, että, toisin kuin liike-elämän johtajat, parlamentin 
jäsenet ovat vapaissa vaaleissa toistuvan retorisen kontrollin kohteena.  
 
Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen myös vasemmisto ryhtyi monissa mais-
sa tukemaan hallitusvallan tehostamista parlamenttia vastaan ja rajoitti parlamentaris-
min enemmistöperiaatteen auktoriteettiin. Periaatetta, jonka mukaan äänet lasketaan 
eikä punnita (ks. Weber 1988 [1917], 171), tulkittiin siten, että myös debatin ja vaihto-
ehtojen punninnan merkitys marginalisointiin enemmistöjen laskemisen ja vaalitulosten 
rinnalla. Etenkin ruotsalainen sosialidemokratia satsasi vahvaan byrokraattiseen apa-
raattiin reformien toteuttamiseksi, jolloin parlamentaarinen debatti näiden oikeutuksesta 
ja vaihtoehdoista jäi pelkäksi hallituksen politiikan ratifioinniksi. 
 
Parlamentin valtaa vähensi myös puoluekurin lujittuminen parlamentissa sekä edelly-
tyksenä valituksi tulemiselle. Erityisesti sosialistisissa puolueissa imperatiiviselle man-
daatille luotiin puoluepohjainen korvike. Vilkas parlamentaarinen debatti ja edustajien 
omakohtainen deliberointi näyttäytyvät työväenluokan etujen petoksena, minkä vuoksi 
esimerkiksi Karl Kautsky julistaa sosialidemokraattisen parlamentaarikon puolueen 
lähettilääksi: ”Sosialidemokraattinen edustaja ei ole – niin naurettavalta kuin se saattaa-
kin kuulostaa – vapaa mies vaan puolueen lähettiläs. Jos hänen näkemyksensä joutuvat 
ristiriitaan puolueen kanssa, hänen on luovuttava niistä.” (Kautsky 1911, 115.)54 
 
Parlamentaarisen hallituksen vahvistuminen toisen maailmansodan jälkeisessä läntises-
sä Euroopassa ei merkinnyt retorisen poliittisen kulttuurin elpymistä. ”Realistinen” 
suuntaus akateemisessa maailmassa painotti tekojen ja sanojen vastakohtaa ja hylkäsi 
”verbalistisen askartelun” (Teljo 1950). Yhdysvaltalainen presidentialismi välittyi Eu-
rooppaan oppina vaalien ratkaisevasta merkityksestä, ja retoriikka keskittyi vaalikam-
panjoihin epideiktisine taputuskulttuureineen.  
 

                     
54 ”Der sozialdemokratische Abgeordnete ist als solcher kein freier Mann – so lächerlich das klingen mag 
– sondern bloß der Beauftragter seiner Partei. Treten seine Anschauungen in Widerspruch zu den ihren, 
dann muß er aufhören, ihr Vertreter zu sein.” (Kautsky 1911, 115.) 
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Mannermaisessa parlamentarismissa, jossa tarvitaan kokoomushallituksia, etenkin halli-
tuspuolueet ovat halunneet rajoittaa parlamentaarisen debatin puolueiden välisten 
kompromissien muodostukseen laajentaen diplomatian ja säätyedustuslaitosten neuvot-
teluretoriikan alaa parlamentteihin. Saksan liittotasavallan vuoden 1949 perustuslaki on 
ambivalentti edustajien vapaan mandaatin ja puolueiden aseman suhteen. Valtiosääntö-
juristi Gerhard Leibholz (1974 [1957]) kehitti kiistellyn teorian puoluevaltiosta, jossa 
edustajien itsenäinen parlamentaarinen deliberointi pro et contra jätetään taka-alalle, 
mikä näkyy muun muassa liittopäivien puoluepohjaisessa ääntenlaskutavassa.  
 
Kiista parlamentaarisen politiikan luonteesta ja merkityksestä huipentuukin tähän vasta-
kohtaan deliberoivan ja neuvotteluretoriikan välillä. Edmund Burke (1774) parodioi 
kuuluisassa Bristolin puheessaan äänestäjilleen sitä, että parlamentin jäsenten sidonnai-
suus vaalipiirin äänestäjien mielipiteisiin muuttaisi parlamentin ”suurlähettiläiden kong-
ressiksi” (congress of ambassadors), joka ei ymmärrä, että parlamentti on luonteeltaan 
”a deliberative assembly”. Kautskyn ja Leibholzin esitykset merkitsevätkin juuri tätä, 
sillä erotuksella, että lähettilään valtuuttaa salaisissa vaaleissa anonyymeiksi jäävien 
äänestäjien sijasta puoluejohto (Kautsky) tai parlamenttiryhmä (Leibholz).  
 
Parlamentaarisen retoriikan latteaksi ja merkityksettömäksi väittämisen taustalla on 
osaltaan se, että myös monet parlamentin jäsenet ymmärtävät itsensä puolueidensa 
edustajiksi. Monissa tutkimuksissa puoluekanta tai astelma ”hallitus vastaan oppositio” 
otetaan itsestään selvänä, ja puoluepiiskurien (whip) merkitystä on tapana pitää parla-
mentarismin tehokkuuden ehtona. (Kritiikeistä ks. esim. Hennis 1998; Tomkins 2005.) 
 
Kun sekä yleiskielessä että akateemisessa tutkimuksessa toisen maailmansodan jälkeen 
politiikka usein identifioitiin puoluepolitiikkaan (Suomesta ks. Palonen 2003, 486), on 
totuttu myös ajattelemaan, että parlamenttiryhmät ovat puolueen toimielimiä, eivät par-
lamentin toiminnan organisoinnin välineitä. Jos tämä näkemys hyväksytään, parlamen-
tista tulee pelkkä yksi puolueiden pelikenttä muiden joukossa, ja parlamenttipuheita 
onkin esimerkiksi viestintätieteissä tutkittu pelkästään helposti saatavilla olevina esi-
merkkeinä puolueiden kannanotoista asiaan. Tällainen näkemys kadottaa parlamentaari-
sen politiikan erikoisluonteen ja sen parlamentaarista puhetta ohjaavan ja rajaavan ulot-
tuvuuden.  
 
Parlamentaarisen politiikan ansio on siinä retorisessa periaatteessa, että asialistan kysy-
myksillä on periaatteellinen etusija henkilöiden välisiin jakoihin verrattuna. Näin jokai-
nen parlamentin jäsen on samaan aikaan toinen toistensa suostuttelija ja suostuteltava. 
Parlamentaarinen menettely nojaa vaihtoehtojen puntarointiin vastakkaisista näkökul-
mista ja näiden välisten kiistojen käymiseen retorisena kamppailuna, jossa äänestys on 
viimeinen puheakti. Jokainen uusi kysymys asialistalla, puheenvuoro ja äänestys mer-
kitsevät merkitsee tilaisuutta jakaa parlamentin jäsenistö uudella tavalla. Poliittiset ve-
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denjakajat parlamentissa muodostuvat ensisijaisesti kunkin tilanteen retorisen asetelman 
perusteella, jolla niin vaalitulosta kuin edustajaryhmiin jakautumista voidaan milloin 
tahansa muuntaa. Tässä mielessä puolueet muodostuvat ja jakautuvat parlamentissa, ja 
puolueiden parlamenttiryhmät ovat retorisesti tarkastellen tilanteen metonymisia yksin-
kertaistuksia, joiden asema on joissakin parlamenteissa kuitenkin toisia vahvemmin 
institutionalisoitu. 
 
Parlamentaarisen proseduurin perussääntö on, että edustajat puhuvat ja äänestävät yksi-
löinä. Heiltä edellytetään omakohtaista harkintaa ja ratkaisua sen suhteen, missä asiassa 
ja missä vaiheessa he puhuvat parlamentissa, ottavat esiin uusia asioita, esittävät kysy-
myksiä tai välihuutoja, milloin he mieluummin ovat poissa äänestyksistä ja niin edel-
leen. Heidän toimintansa koskee suurelta osalta kysymyksiä, joihin hallitus-, puolue- ja 
vaaliohjelmat tai ryhmän päätökset eivät puutu, vaan jotka tulevat esille parlamentissa 
vaalikauden kuluessa, itse parlamentaarisen debatin tai julkisen keskustelun esiin nos-
tamina tai edustajan omien poliittisten kokemusten välittäminä. Silloinkin kun puolueen 
kanta on olemassa, parlamentaarikkojen on käsittelyn eri vaiheissa itsenäisesti päätettä-
vä, noudattavatko he käsiteltävässä asiassa puoluepiiskurin esittämää kantaa vai poik-
keavatko siitä enemmän tai vähemmän radikaalisti. Samalla heidän on otettava huomi-
oon päätöksensä seuraukset muun muassa omalle uudelleen valinnalleen.  
 
Poliittisesti ensiluokkainen parlamentaarikko luo omaa profiiliaan, kun taas puoluelinjaa 
uskollisesti noudattava jää takapenkkiläiseksi. Hallituspuolueen parlamentaarikotkin 
voivat profiloitua ministeriöiden byrokratian parlamentaarisella kritiikillä ja kontrollilla. 
Toisin sanoen tullakseen varteenotettavaksi poliitikoksi parlamentin jäsenen tulee uskal-
taa riskeerata jotakin; tarvittaessa hänen tulee olla valmis olemaan asettumatta uudes-
taan ehdokkaaksi tai suorastaan tulemaan erotetuksi puolueesta ilman parempia näky-
miä toisissa puolueissa. Itsenäinen parlamentaarisen puhujan maine on tärkeimpiä oman 
profiilin luomisen välineitä. 
 
Tämä kaikki ei kiellä esimerkiksi sitä, että puolueet asettavat vaaleissa ehdokkaat ja 
muodostavat hallituskoalitiot, mutta niiden olemassaolon legitimoi parlamentti, sen esi-
tyslista ja sen valinnasta käyty kamppailu.55 Vaalijärjestelmän retorinen merkitys näkyy 
siinä, että äänestäjän valta päättää ehdokkaiden järjestyksestä listalla luo myös edustajil-
le enemmän pelivaraa kuin puoluelistavaali. Edustajan kannattaa etsiä omaa profiiliaan 
vaarantamatta hallitusta.  
 
Se, että parlamentaarinen menettelytapa edellyttää kaikkien kysymysten pitämistä peri-
aatteessa kiistanalaisina ja vaihtoehtojen etsimistä, näkyy parlamentissa ennen muuta 
                     
55 Parlamentin nimeä eivät siis ansaitse esimerkiksi Neuvostoliiton tyyppiset edustuslaitokset, jotka ovat 
pelkkä julkisivu ilman valtaa. Samoin en pidä ”puolueina” muita kuin niitä, jotka osallistuvat kamppai-
luun parlamenttipaikoista: valtion monopolisoineet kommunisti- ja natsipuolueet menettävät viimeistään 
”valtaan päästyään” puolueluonteensa. 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 52 - 

valiokuntavaiheessa. Se että vain harvoista asioista on aikaa kiistellä perusteellisesti 
parlamentissa, ei muuta deliberoinnin ja dissensuksen parlamentaarisen politiikan reto-
risia periaatteita.  Se, mistä täysistunnossa kiistellään, on suhteessa parlamentaarisen 
ajan niukkuuteen, ja siksi edustajan on huolellisesti valikoitava, mistä asiasta hänen 
kannattaa nostaa julkinen kiista.  
 
 
9. Parlamentti dissensuksen politiikan pelikenttänä 
 
Sekä julkisessa että akateemisessa keskustelussa on tavallista moittia parlamentteja sekä 
liiasta vallasta että vallan puutteesta. Parlamentaarisen politiikan täydennykseksi on 
tarjottu muun muassa kansanäänestyksiä, joissa päätöksenteon vaihtoehdot rajoittuvat 
”kyllä tai ei” -asetelmaan ja joissa äänestäjät voivat klassisen epideiktisen retoriikan 
mukaisesti joko taputtaa (acclamatio) tai olla taputtamatta (vrt. Schmitt 1970 [1928]). 
Euroopan unionin sopimusten ratifiointi kansanäänestyksillä ilmaisee tätä taputuskult-
tuuria. Presidentiaaliset mallit sopivat samoin kaavaan, josta puuttuu hallitusvallan par-
lamentaarinen kontrolli.  
 
Akateemisessa keskustelussa on yleistä nähdä vaaleilla valitut parlamentit liian riippu-
vaisina äänestäjistään ja siten ”mielivaltaisiin” päätöksiin johtavina. Etenkin klassista 
retoriikan termiä väärinkäyttävät niin sanotut deliberatiividemokraatit (Rawls, Haber-
mas ym.) katsovat, että korkein oikeus ja muut vaaleista ja parlamenteista riippumatto-
mat monijäseniset toimielimet, kuten etiikka-, totuus- ynnä muut komissiot voivat etsiä 
”parasta argumenttia” tai ”yleistä etua” neutraalimmin kuin parlamentit. Samaan suun-
taan argumentoi myös sellainen uuskonstitutionalismi, joka vaatii tuomioistuimille val-
lan ratkaista parlamentin päätösten perustuslainmukaisuutta; oletus on, että tuomarien 
tietoinen ”sokeus” osapuolten näkemyksille antaa tilaisuuden ylittää parlamentaarikko-
jen puolueellisuuden.  
 
Näiden näkemysten käsittelemiseksi on analysoitava forensisen ja deliberoivan retorii-
kan eroa. Puheissa yhteisestä hyvästä tai parhaasta argumentista oletetaan, että kaikki 
arvioivat politiikkaa samoilla kriteereillä. Toisin sanoen yritetään identifioida ja perus-
tuslailla sitoa sellaisia päämääriä ja periaatteita, kuten ihmisoikeudet, jotka asettuisivat 
parlamentaarisen politiikan mukaisen puolesta ja vastaan -kiistelyn yläpuolelle. Tällai-
set kriteerit antavat illuusion rajoittaa a priori parlamenttien valtaa päättää itsenäisesti 
siitä mikä on toivottavaa ja mahdollista (kritiikistä ks. Tomkins 2005; Bellamy 2007). 
Retorisesti nämä opit ovat analogisia Hobbesin politiikan ja retoriikan supistusohjelmal-
le. Ne kaipaavat pois parlamentaarisesta vapaudesta, kiistanalaisuuden hyväksymisestä 
ja vaihtoehtojen etsinnästä, punninnasta ja niiden välillä valinnasta. 
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Max Weberin parlamenttipamfletissaan 1918 esittämä retoriikan sävyttämä kritiikki 
virkailijain väitettyä tiedollista ylivoimaa kohtaan ja ehdotukset virkakunnan parlamen-
taariseksi kontrolliksi ovat edelleen aktuelleja virkailijoiden, tuomareiden ja asiantunti-
jaelinten valtavaateita vastaan. Taustalla on Weberin 1904 (ks. 1973) esittämä näkemys, 
jonka mukaan ”objektiivisuudessa” on kysymys sellaisen proseduurin muodostamisesta, 
jolla voidaan käsitellä akateemisia kiistoja: 
 

Ongelman olemassaoloa – – ei voi välttää kukaan, joka tarkkailee kamppailua metodeista, 
”peruskäsitteistä” ja edellytyksistä, ”näkökulmien” alituisesta vaihtumisesta sekä käytettä-
vien ”käsitteiden” toistuvasta uudelleen määrityksestä ja näkee kuinka teoreettista ja histo-
riallista tarkastelutapaa yhä edelleen erottaa ylittämättömältä näyttävä kuilu: ”kaksi kansan-
taloustiedettä”, kuten eräs wieniläinen tenttijä vaikeroiden moitti. Mitä tarkoittaa tässä ob-
jektiivisuus? Ainoastaan tätä kysymystä haluan tarkastella seuraavissa pohdinnoissa. (We-
ber 1973 [1904], 160–161.)56 

 
Weber katsoo, että myös tieteessä asiat ovat periaatteessa yhtä lailla kiistanalaisia kuin 
politiikassakin, ja hän esittää niiden käsittelyä reilun pelin periaatteen mukaisesti. Ana-
logiana sille mitä Bentham esittää parlamentaarista proseduurista keinona estää edusta-
jien vapaan harkinnan rajoittaminen,57 Weberin tavoitteena on tasavertaisten mahdolli-
suuksien luominen niin olemassa oleville, uusille kuin jo unohdetuillekin teorioille aka-
teemisissa kiistoissa. Akateemisten debattien retoriseen sääntelyyn parlamentti tarjoaa 
historiallisen malliesimerkin, joka on tietysti sovitettava kohteeseen esimerkiksi siten 
että enemmistöpäätösten merkitystä rajoitetaan (ks. Palonen 2004; 2008a; 2010).  
 
Virkailijan valta-aseman lähteinä Weber näkee heidän asian hallintaan, virka-asemaansa 
ja tähän liittyvään virkasalaisuuteen (Fachwissen, Dienstwissen, Geheimwissen) nojaa-
van vaatimuksen tiedollisesta ylivoimasta parlamenttiin nähden. Saksan keisarikunnassa 
hallitukset jäsenetkin olivat virkamiehiä, jotka eivät olleet parlamentaarisessa vastuussa. 
Weber näki brittiläisen parlamentarismin saavutukset ylivoimaiseksi saksalaiseen virka-
valtaan nähden, ja hän esittää erilaisia toimenpiteitä (ristikuulustelut, asiakirjojen julki-
suus, parlamentaariset tutkimuskomissiot) virkakunnan ja hallituksen parlamentaarisen 
kontrollin toteuttamiseksi (Weber 1988 [1918], erit. 234–248; vrt. Palonen 2007; 2008a; 
2010). Weber on klassisen koulusivistyksensä ja Nietzschen välittämänä vahvasti sidok-
sissa retoriseen traditioon, jonka poliittisen aspektin hän brittiläisen parlamentarismin 
ihailijana ymmärsi Nietzscheä paremmin. 
 

                     
56 ”Daß das Problem als solches besteht und hier nicht spintisierend geschaffen wird, kann niemandem 
entgehen, der den Kampf um Methode, ’Grundbegriffe’ und Voraussetzungen, den steten Wechsel der 
’Gesichtspunkte’ und die stete Neubestimmung der ’Begriffe’, die verwendet werden, beobachtet und 
sieht, wie theoretische und historische Betrachtungsform noch immer durch eine scheinbar unüberbrück-
bare Kluft getrennt sind: ’zwei Nationalökonomien’, wie ein verzweifelnder Wiener Examinand seiner-
zeit jammernd klagte. Was heißt hier Objektivität? Lediglich diese Frage wollen die nachfolgenden Aus-
führungen erörtern.” (Weber 1973 [1904], 160–161.) 
57 ”The art of the legislator is limited to the prevention of everything which might prevent the develop-
ment of their liberty and their intelligence.” (Bentham 1999 [1791/1843], 15.) 
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Parlamentarismille tarjotut vaihtoehdot nojaavat klassisiin retoriikan paradigmoihin, 
epideiktisen (presidentialismi, kansanäänestykset), forensisen (tuomioistuinvalta, to-
tuuskomissiot) tai diplomaattisten neuvottelujen (puoluevaltio, uuskorporatismi) varaan. 
Mitään vaihtoehtoja parlamentille deliberoinnin paikkana par excellence ei ole tarjottu, 
vaan Max Weberin huomautus vuodelta 1918 kertoo, että parlamentti ei ole korvattavis-
sa muilla vaihtoehdoilla. ”Tässä ratkaisevassa kohdassa voimme nähdä mitä parlament-
ti, joka on olemassa virkailijain tehokkaan vastuun vastavoimana, merkitsee. Mikään 
muu mahti ei voi korvata sitä. Vai mikä se voisi olla? Tähän kysymykseen jää vastauk-
sen velkaa jokainen, joka nykyisessä Saksassa tuntee itsensä legitimoiduksi haukku-
maan ’parlamentarismia.”58 Sen asema poliittisena peliaikatilana, jonka menettely nojaa 
vaihtoehtojen etsimiseen, punnitsemiseen ja niiden välillä äänestäen valitsemiseen, on 
edelleen kiistämätön.  
 
Viime vuosikymmenten kokemus korostaa myös parlamenttien roolia debatin ja vaihto-
ehtojen areenana. Puolueiden vallan kaventuminen sekä puoluerahoituksen parlamen-
taarinen perusta ovat muun muassa tehneet parlamentaarikoista uudelleen ammattipolii-
tikon perustyypin (ks. Borchert 2003). Parlamentaarisen politiikan ja deliberoinnin reto-
riikan periaatteita on myös laajennettu erityisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaan, 
ja Euroopan parlamenttikin on rajoituksista huolimatta koko ajan vahvistanut parlamen-
taarista valtaansa. Retoriikan merkitys parlamentaarisen politiikan tunnusmerkkinä on 
uudelleen noussut etualalle, kun tutkitaan niitä menettelyjä ja puhekäytäntöjä, joilla par-
lamentaarinen politiikka operoi (vrt. Soininen & Turkka toim. 2008).  
  
Suomessa parlamentarismin vahvistaminen Kekkosen presidenttikauden jälkeisenä ai-
kana on koskenut lähinnä presidentiaalisten jäänteiden purkamista parlamentaarisesta 
hallitustavasta. Tästä huolimatta etenkin puhe pääministerivaaleista on tuonut epideikti-
sen retoriikan myös eduskuntavaaleihin ja kaventanut niiden parlamentaarista luonnetta. 
Toki perustuslakiuudistusten yhteydessä on kiinnitetty huomiota myös parlamentaarisen 
debatin ehtojen kohentamiseen (ks. Nousiainen 2006, 290–294), ja parlamentarismi on 
voimistunut puolueiden kustannuksella myös paljon parjatun politiikan henkilöllistymi-
sen kautta (Pekonen 2008).  
 
Parlamenttien valtaa ja parlamentaaristen debattien poliittista merkitystä on tietysti 
mahdoton yksiselitteisesti mitata tai punnita. Sitä ei voi tarkkaan sitoa säännöksillä, 
vaan se määräytyy poliittisessa kamppailussa, samalla kun se, mikä on poliittisesti mer-
kittävää tässä kamppailussa, on läpeensä tulkinnanvaraista ja kiistanalaista. Parlamen-
taarisen retoriikan luonnetta ja erityispiirteitä tietyntyyppisessä poliittisessa järjestel-
mässä, parlamentissa tai tietyllä aikakaudella tutkimalla voi tehdä myös arvioita debatti-
                     
58 ”An diesem entscheidenden Punkt kann man sehen: was ein Parlament, dem gegenüber effektive 
Verantwortlichkeit der Beamten besteht, bedeutet. Es ist schlechterdings durch keine andere Macht zu 
ersetzen. Oder: durch welche? Auf diese Frage schuldet jeder Antwort, der heute noch bei uns auf den 
’Parlamentarismus’ zu schelten sich legitimiert fühlt.” (Weber 1988 [1918], 254–255.) 
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en intensiivisyydestä ja merkityksestä. Mutta ainakin parlamentaarisen hallituksen 
oloissa debatilla on tietty itseisarvonsa ja sen tutkimusta kannattaa tehdä myös riippu-
matta kysymyksestä, kuinka merkittävää se ”lopputuloksen” kannalta on. 
 
 
10. Parlamentaarisen retoriikan omaleimaisuus 
 
Tiivistän lopuksi artikkelin teesin suhteuttamalla parlamentaarisen retoriikan lajityypin 
muutamiin retoriikan historian klassisiin jakoperusteisiin. Edellä olen korostanut parla-
mentaarisen retoriikan nousua deliberatiivisen retoriikan suoranaiseksi malliesimerkiksi 
edustuksellisen politiikan institutionalisoinnin osana. Parlamentissa harjoitetaan myös 
epideiktistä, forensista ja diplomaattista retoriikkaa, mutta ”parlamentaarista” retoriik-
kaa on vain deliberointi pro et contra. Tämä liittyy parlamentin asemaan dissensuaali-
sen politiikan institutionalisointina, joka operoi periaatteella, jonka mukaan asian kun-
nollinen ymmärtäminen edellyttää sen tarkastelua vastakkaisista näkökulmista sekä de-
batointia eri näkökulmien ja esitysten heikkouksista ja vahvuuksista, mukaan lukien 
kiistely siitä, mikä on heikkous ja mikä vahvuus (ks. paradiastole-figuuri). 
 
On kuitenkin kiinnostavaa kokeilla myös klassisen retoriikan puheen vaihejakoa (inven-
tio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio) perusteena havainnollistaa parlamentaa-
risen retoriikan erikoisluonnetta. Aloitettakoon loppupäästä: pronuntiatio korostaa par-
lamentaarisen puheen suullisen esityksen luonnetta. Tästä on joissakin parlamenteissa 
nykyään tingitty: muun muassa Saksan Bundestagissa on mahdollista merkitä kirjoitettu 
puhe tiedoksi pöytäkirjaan, jolloin puhe esitetään pikemminkin historioitsijoille kuin 
puheenvuorona debattiin. Keskustella voisi myös esimerkiksi repliikkipuheenvuorojen 
tai välihuutojen esittämisestä tekstiviestillä.  
 
Memorian klassinen esimerkki on erityisesti brittiparlamentille tunnusomainen vaatimus 
vapaasti puhumisesta, kun taas Ranskassa on paperista lukeminen ollut aina sallittua. 
Tämä liittyy suoraan kahden eri parlamenttikonseption eroon: vapaasti puhuminen pai-
nottaa debattia politiikan ytimenä, lukeminen viittaa parlamenttiin lainsäädäntökoneena 
joka edellyttää täsmällisiä ilmaisuja. Tällä erolla on yhteytensä myös muun muassa pu-
heiden pituuteen ja parlamentin mielialojen muutoksilla (vrt. Gladstonen mood of the 
moment) operoinnin mahdollisuuksiin. Debattikonseptiokin voi sallia poikkeukset, ku-
ten valtiovarainministerin budjettipuheen, joka nojaa numerotietoihin.  
 
Parlamentaarisessa puheessa tietysti elocutiolla, troopeilla ja figuureilla, on merkittävä 
sijansa. Ne ovat ensisijaisesti klassisten parlamentaaristen kaunopuhujien, kuten Ed-
mund Burken tai Victor Hugon (ks. LeDrezen 2005) retoriikkaa, jossa puheen suostutte-
levuus nojaa esityksen vakuuttavuuteen. Parlamentaarisen puheen erityisyys sen sijaan 
näkyy pikemminkin puheiden debattiluonteessa, miltä kannalta Hamiltonin Parliamen-
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tary Logick on säilyttänyt aktuaalisuutensa. Parlamenttipuheet ovat puhdaspiirteinen 
esimerkki puheista, jotka eivät ole ymmärrettävissä itsenäisinä kokonaisuuksina vaan 
retorisina siirtoina debatissa. 
 
Dispositio korostuu parlamentaarisen politiikan proseduraalisessa luonteessa. Debatin 
retoriikka ei kohdistu vain ”asiaan”, vaan se on alistettu parlamentaarisen debatin erityi-
selle menettelytavalle, johon parlamentaarisen puheen figuurit erottamattomasti kytkey-
tyvät. Näin on asia sekä puhetyyppien (lakiesitys, tiedonanto, suullinen tai kirjallinen 
kysymys, välikysymys, epäluottamuslause-esitys) että parlamentaarisen käsittelyjärjes-
tyksen (kannatuspuheenvuoro, lisäys, pöydällepano, työjärjestyspuheenvuoro) sekä näi-
hin siirtoihin liittyvän poliittisen taktikoinnin mahdollisuuksien käytön suhteen. Näihin 
kaikkiin yhdistyy se, että parlamentaarinen politiikka ei ole vain ”asialla” vaan myös 
ajalla ja säännöillä pelaamista, mukaan lukien näiden erilaiset tulkintamahdollisuudet ja 
kiistat itse parlamentaarisesta menettelystä. Nimenomaan tämä proseduraalisuus ja sen 
taustalla oleva dissensuaalinen politiikka erottaa parlamentaarisen retoriikan tyypin de-
liberatiivisen retoriikan klassisista versioista ja niihin kaipaavista filosofisista ideaaleis-
ta.  
 
Parlamentaarisen politiikan inventio-ulottuvuus kytkeytyy sen asialistan muodostami-
seen ja sitä koskeviin kamppailuihin. Tähän ei parlamentaarisen menettelyn prosedura-
lisoinnissa alkuaan kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota, ja kuten edellä esitetään, 
kabinettihallituksen periaate ja ajan niukkuuden kärjistäminen ovat paljolti siirtäneet 
parlamentaarisen agendan muodostuksen lähes hallituksen monopoliksi. Agendakamp-
pailun keskeisen poliittisen merkityksen ymmärtäminen edellyttää kuitenkin inventio-
retoriikan uutta aktivointia parlamentissa ulottamalla puhe pro et contra myös esityslis-
tan muodostamiseen. Näin voidaan vahvistaa parlamentin itsenäisyyttä hallitukseen 
nähden, aktualisoida uudesta näkökulmasta kabinettihallituksen mallissa taustalle jäävä 
parlamentin ja hallitusvallan välisen vastakohta.  
 
Politiikan parlamentarisoinnin mahdollistamiseksi onkin ”asioiden” parlamentarismia 
täydennettävä agendan parlamentarisoinnilla. Näin tehtäessä ymmärretään, että parla-
mentissa aika on vaihtoehtojen harkinnan ja punninnan keskeinen peliväline, jota ei voi 
erottaa asia- ja työjärjestyskysymyksistä. Tämän ei tarvitse merkitä parlamentaarisen 
menettelyn hidastumista, vaan parlamentaarisen ajan uutta reilua jakamista hallituksen 
ja parlamentin välillä. 
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Uskottavasti menneestä matkalla tulevaan? 
Nuorisojärjestö Našin tekstilajit poliittisen viestinnän ehtoina 
 
Jussi Lassila 
 
 
1. Venäjä kuviteltuna yhteisönä 
 
Benedict Andersonin (1983) määritelmä kansakunnasta kuviteltuna yhteisönä on monil-
le kansallista identiteettiä sivuaville tutkimuksille oivallinen, jopa ohittamaton lähtökoh-
ta (ks. esim. Itävallan kansallisen identiteetin rakentumisesta Wodak ym. 1999). Ander-
sonin määritelmää seuraten ei ole olemassa mitään kansakuntaa tai kansallista identi-
teettiä sellaisenaan, vaan se on kuviteltu kielellisesti, kuvin, äänin, teksteissä, puheissa, 
urheilutapahtumissa, valtiosymboleissa ja niin edelleen. Andersonilaisen hypoteesin voi 
perustellusti kohdistaa nyky-Venäjään, jossa viimeisen runsaan kymmenen vuoden ai-
kana ilmennyt kansallisen identiteetin etsintä ja työstäminen, raflaavin mediatermein 
”suurvaltaärhentely” tai ”suurvaltakrapula”, on mitä suurimmassa määrin tämän kuvitel-
lun yhteisöllisyyden etsintää ja työstöä. Esimerkiksi Venäjän kouluopetukseen on tuotu 
näkyvästi historian, erityisesti toisen maailmansodan ajan käsittely, sankarillisessa va-
lossa järjestämällä sankaruuden oppitunteja (uroki mužestva). On perustettu erityinen 
Patrioottisen kasvatuksen ohjelma (Gosudarstvennaja), historiallisia muistomerkkejä on 
ehostettu ja kansallisen uskonnon eli ortodoksisen kirkon toimia on nostettu poliittisten 
ja kansallisten merkkitapahtumien siivittäjiksi.  
 
Tässä artikkelissa keskityn yhteen nykyvenäläisen kansallisen identiteetin työstämisen 
fragmenttiin, Kremliä tukevan nuorisojärjestö Našin virallisille www-sivuilleen tuotta-
mien tekstien lajipiirteiden tarkasteluun osana järjestön poliittista viestintää. Brian Mc-
Nairin (1995, 4) mukaan poliittiseen viestintään lukeutuvat kaikki ne elementit, joiden 
voidaan katsoa olevan osa poliittisen toimijan imagoa ja identiteettiä.  Verkkotekstien 
voidaan katsoa olevan kiteytyksiä niistä valinnoista, joilla Naši haluaa ilmentää itseään 
poliittisen asemansa näkökulmasta ja luoda kuvaa ihannenuorisosta. Toisin sanoen teks-
tit ja niiden lajivalinnat ovat osa järjestön poliittista viestintää, ja analyysi avaa niitä 
ehtoja ja toiminnan vaatimuksia, joihin järjestön tulee mukautua. Nämä tekstilajit voi 
nähdä myös osana laajempaa kansallisen identiteetin ja siihen kytkeytyvän ihannenuori-
son työstämistä. 
 
Norman Faircloughin (1992, 73) kolmiulotteista diskurssi-käsitettä mukaillen näen 
Našin verkkotekstien tekstilajit sellaisina diskursiivisina käytänteinä, jotka osoittavat 
Našin ymmärryksen sosiaalisesti ja poliittisesti legitiimeistä kielen tuottamisen, tässä 
tapauksessa kirjoittamisen, tavoista (tekstien ja diskurssien välisestä suhteesta ks. Heik-
kinen 1999, 53–61; myös 2012). Sovellukseni diskursiivisista käytännöistä liittyy lähei-
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sesti Pierre Bourdieun (1991; 1993) käsityksiin kielenkäytön muodoista sosiaalisesti 
hyväksyttävinä ilmaisun tapoina ”kielen markkinoilla” (1991, 37–39, 43–66). Kulloi-
setkin kielenkäytön muodot ovat seurausta aiemmista kamppailuista, toisin sanoen so-
veliaan kielen muotoja ja sisältöjä koskevista määrittelyistä: kenen sopii puhua tietyllä 
tavoin jossakin tietyistä asioista (mt). Sosiaalisen ja poliittisen liikkeen tuottamat tekstit 
– ja niissä ilmenevät tekstilajit – ovat siis sitä kulttuurin symbolista materiaa, joka ker-
too niistä olettamuksista tai sosiaalisen pelin siirroista, joita kyseinen järjestö tekee en-
nakoidessaan oman kielellisen toimintansa sosiaalista ja poliittista hyväksyntää (1991; 
1993). 
 
 
2. Kamppailu symbolisesta järjestyksestä: venäläinen kielikulttuuri 2000-luvulla 
 
Lara Ryazanova-Clarken (2008, 224–225) mukaan siirtymä neuvostoajan julkisesta 
kielenkäytöstä jälkineuvostoliittolaiseen julkiseen kielenkäyttöön edustaa Bourdieun 
määritelmää kielenkäytön hereettisestä, ”harhaopillisesta”, murroksesta, jossa aiempi 
kulttuurissa vallinnut symbolinen ja kielellinen järjestys kumoutuu (Bourdieu 1991, 
128–129). Venäjän vuoden 1991 jälkeisessä kontekstissa suurta sosiokulttuurista mur-
rosta seurannut ja sitä ylläpitänyt hereettinen diskurssi tarkoitti ennen kaikkea neuvos-
toajan kielellisen ortodoksian sivuuttamien elementtien nousua kielikulttuurin keskiöön 
(Ryazanova-Clarke 2008, 225). Nämä elementit eivät käsittäneet ainoastaan aiemman 
normiston määrittelemiä puhekielisyyksiä, alatyylisiä ilmauksia ja kirosanoja, vaan 
myös esineuvostoajan ”arkaaisia” sanoja ja vanhan kirjaimiston merkkejä (mp.).60 Tär-
keälle sijalle nousivat myös lukuisat lainasanat ja ilmaukset ”symbolisesta lännestä”, 
eritoten englannista (Dunn 1999; Gorham 2000; Vanhala-Aniszewski 2007, 20). Bour-
dieun kulttuurisen hereettisyyden ajatusta noudattaen 1990-luvun alun Venäjällä kielel-
liseksi ihanteeksi muodostui halu olla kaikilla tavoin poikkeava, ”harhaopillinen”, suh-
teessa aiempaan normistoon eli neuvostoajan kielikulttuuriin (Ryazanova-Clarke mt. 
225).  
 
Kielikulttuurin muutokset tai oikeammin muutokset kielikulttuurin ihanteissa ovat hei-
jastelleet vahvasti Neuvostoliiton romahdusta enteileviä ja romahdusta seuranneita 
1990-luvun alun yhteiskunnallisia muutoksia (Gorham 2000; ks. mediakielestä Smeta-
nina 2002; Vanhala-Aniszewski 2007). Venäjällä tapahtuneet poliittiset muutokset 
2000-luvulla, jotka liittyvät ennen kaikkea Vladimir Putinin aikakauteen, ovat hyvin 
osoittaneet, että kyseessä ei ole ollut lineaarinen prosessi kontrolloiduista ja totaalisista 
kielikulttuurin ihanteista (neuvostosysteemi) joihinkin ei-normatiivisiin ihanteisiin. Näi-
tä ei-normatiivisia piirteitä on kutsuttu muun muassa venäjän kielen demokratisoitumi-
                     
60 Nämä kirjaimet ja kirjainmerkit koskevat ennen kaikkea ennen vuotta 1918 käytössä ollutta kyrillistä 
kirjaimistoa. Hereettisessä käytössä yleisintä on ollut ns. kovan merkin ъ lisääminen konsonantteihin 
päättyvien substantiivien loppuun, mikä oli oikeinkirjoitussääntö ennen vuotta 1918. Myös jossain eris-
nimissä, esimerkiksi yritysten nimissä, on käytetty vanhan kirjaimiston e-kirjainta ѣ (äännetään ”jat”).  
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seksi, pluralisoitumiseksi tai lännettymiseksi (tästä prosessista positiivisessa valossa ks. 
Dunn 1999; negatiivisessa valossa ks. Sternin 2003). Pikemminkin tämänhetkisen tilan-
teen valossa Venäjän kielikulttuurin kehitys äärimmilleen kontrolloidusta ja normatiivi-
sesta neuvostodiskurssista jälkineuvostoliittolaiseen kielikulttuuriin tai ”metadiskurs-
siin” mukailee Bourdieun esittämää määritelmää hereettistä murrosta seuraavasta hete-
rodoksian (ei-normatiivisuuden) ja ortodoksian (normativisoidun ja luonnollistuneen 
ihanteen) välisestä kamppailusta symbolisesta pääomasta, toisin sanoen sosiokulttuuri-
sesti legitiimeistä tavoista kielellistää ympäröivää kulttuuria (Ryazanova-Clarke 2008, 
225–226).  
 
Sosiologisissa kyselyissä tämä kamppailu on ilmennyt esimerkiksi haluna palata ”vie-
raasta vallattomuudesta kuviteltuun isänmaalliseen järjestykseen” (Dubin 2001).61 Toi-
sin sanoen on ilmennyt selkeä siirtymä 1990-luvun alun voimakkaasta länsimyönteisyy-
destä kohti tarvetta nähdä ”oma venäläisyys” ensisijaisena kansallisen identiteetin mää-
rittäjänä länsimaisiksi miellettyjen ihanteiden sijaan (mt.). Kielikulttuurin – joka toimii 
keskeisenä kansallisen identiteetin indikaattorina – näkökulmasta kiinnostavaa tässä 
suhteessa on se, että ympärillä koettuun hereettisyyteen kohdistuva kritiikki ja täten 
kiintymys menetettyyn ortodoksiaan, alkoi ilmetä samoihin aikoihin joidenkin Venäjän 
kieliauktoriteettien näkemyksissä (Gorham 2000; kieliauktoriteeteista Sternin 2003; 
Verbitskaja 2007). Esimerkiksi Maksim Gorkin mukaan nimetyn kirjallisuusinstituutin 
rehtori Lev Skvortsov totesi huolensa venäjän kielestä vuonna 1994 näin (Gorham 
2000, 620–621): 
 

Aivan kuten luonnolla on sietorajansa säteilylle, ilmakehän kaasuuntumiselle tai vesistön 
saastumiselle, joka ylitettyämme johtaa peruuttamattomaan tuhoprosessiin, niin myös kieli 
pitää sisällään sietorajansa vääristymille, karkeuksille sekä semanttisten, tyylillisten ja kie-
liopillisten normien väkivallalle. Ympäristömme – mukaan lukien kieliympäristön – täytyy 
olla terve, puhdas haitallisista sekoituksista, ja täten kyvykäs elpymiseen ja uudistumiseen.    

 
Mielestäni olennaista näissä näkemyksissä on niiden normatiivisuuteen orientoiva luon-
ne, joka kielii vahvasta moraalisesta paheksunnasta ympärillä koettua kulttuuria koh-
taan. Ympäröivän yhteiskunnan kielikäytännöt – niin median kieli, läntisestä kulttuuris-
ta ammennettavat käytännöt ja mallit, eritoten Venäjän nuori markkinatalouskulttuuri ja 
sen lukemattomat johdannaiset – ovat läpeensä hereettisiä suhteessa monien kieliaukto-
riteettien normatiivisiin ihanteisiin. Putinin aikana tämä kamppailullisuus on tullut en-
tistä näkyvämmäksi juuri sen takia, että poliittinen valta on määrätietoisesti pyrkinyt 
kehittämään venäläisten elintasoa juuri materiaalisen kulttuurin saralla: tekemään Venä-
jästä vahvan taloudellisen toimijan niin lokaalisti kuin globaalisti. Tässä suhteessa ky-
symys on yhtäältä läntisten markkinatalous- ja bisneskäytäntöjen implementaatiosta 
Venäjälle. Toisaalta juuri kansallisen itsetunnon osalta Putinin ajan Venäjällä on vuosi 
                     
61 Dubin (2001) tulkitsee tässä venäläisen tutkimuslaitoksen VTSIOM:n kattavia asennetutkimuksia, 
joiden mukaan venäläisten suhtautuminen käsitteisiin ”länsi” ja ”oma” muuttui radikaalisti vuosien 1994–
1995 aikana. 
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vuodelta kasvanut tarve luoda vahva perusta kansalliseen kulttuuriin ja historiaan linkit-
tyvälle positiiviselle tunteelle, ennen kaikkea isänmaallisuudelle. Vuonna 2005 laadittu 
Venäjän Federaation kielilaki heijastelee myös näkyvästi näitä kansallismielisiä ja pat-
rioottisia näköaloja (53-F3). Siinä missä 1980- ja 1990-lukujen Neuvostoliiton ja Venä-
jän kielilait korostivat ensisijaisesti Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän Federaation 
tasavaltojen kielten oikeuksia, nykyinen vuoden 2005 laki korostaa venäjää Venäjän 
Federaation keskeisenä kielenä vaatien sen käyttöä kaikissa hallinnollisissa yhteyksissä 
(Chevalier 2006, 32).  
 
Laissa korostuu myös voimallisesti ”puhtaan venäjän” vaatimus, toisin sanoen vaatimus 
kaikenlaisten lainasanojen, vieraiden ja ei-normatiivisten kieliainesten käytön poista-
mista venäjästä (53-F3).62 Kielilain käsittely Venäjän duumassa on tuonut myös näky-
västi esille venäjän kielen käsittelyn kansallisena ja poliittis-ideologisena resurssina, 
erityisesti yhteytenä Putinin valtakauden aikana vahvistuneeseen kansallisen yhtenäi-
syyden ihanteeseen (Ryazanova-Clarke 2006). Tämän nykyisen kielilain poliittisesti 
näkyvin ulottuvuus kiteytyy siinä, että lain pohjalta venäjä halutaan nähdä monikielisen 
kansakunnan yhdistäjänä (mt. 41).  
 
Bourdieun kielisosiologiaa mukaillen Venäjän vuoden 2005 kielilaki on näkyvä orto-
doksisen diskurssin manifestaatio kielellisen ortodoksian ja heterodoksian välisessä 
kamppailussa. Kuten lakitekstit yleensä, se on äärimmilleen viety, tiettyjä yhteisesti 
koettuja asioita koskeva normativisointi. Tämä normativisointi on yhteisön reaktio asi-
oiden ”vääränlaiseen” ja ”vaaralliseen” luonteeseen.63 Kun säätelyn kohteena on koko 
kulttuurin ydin, kieli, niin lain idealistinen ja täten ideologinen luonne tulee herkemmin 
esille kuin sellaisissa laeissa, joiden kohteet ovat selkeämmin rajattavissa (vrt. ryöstö tai 
pahoinpitely). Kielilaki on tässä suhteessa ennen kaikkea virallistettu toivomus siitä, 
kuinka kulttuurin jäsenten tulisi kommunikatiivisesti käyttäytyä. 
 
 
3. Našin kontrolloitu hereettisyys  
 
Missä määrin nykyvenäläinen, virallista poliittista valtaa tukeva nuorisojärjestö liittyy 
Venäjän kielikulttuurissa ilmenevään ”oikeaoppisuuden” ja ”harhaoppisuuden” väliseen 
kamppailuun? Yhtäältä siten, että nimenomaisesti monet nuorisokulttuurin muodot ovat 
olleet keskeisiä kielellisen hereettisyyden ja siihen liittyvän reagoinnin, jopa moraalipa-
                     
62 Tämä on myös herättänyt kritiikkiä ja hilpeyttä lingvistien piirissä muun muassa siitä syystä, että laki 
itsessään käsittää lukuisia ”ei-venäläisiä” sanoja. Kielilain kritiikistä ovat kirjoittaneet esimerkiksi tunne-
tut lingvistit Jelena Šmeleva (2006) ja Aleksei Šmelev (2006).  
63 Kielen puhtauden vaatimus, kielipurismi, on tulkittavissa kulttuurisen symbolijärjestyksen näkökulmas-
ta siksi kulttuureissa ilmenevän lian vaaraksi, josta Mary Douglas (1966, 35–36) kirjoittaa teoksessaan 
Puhtaus ja Vaara: ”esimerkiksi kengät eivät ole itsessään likaiset tai ollessaan eteisen lattialla” (tässä 
tapauksessa esimerkiksi englannin lainasana), ”mutta kun kengät nostetaan ruokapöydälle, niistä tulee 
likaisia” (vieras sana totutussa ympäristössä).  
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niikin, lähteitä (Gorham 2000; ks. Verbitskaja 2007, joka näkee puhtaan kielen kansalli-
sen turvallisuuden kysymyksenä; Gvozdjev).64 Toisaalta kielisääntöjen ja normien kes-
keinen käytäntöön ottamisen foorumi on juuri opetus- ja koulutustoiminta, jonka kes-
keisin kohderyhmä on nuoret. Nämä molemmat aspektit ovat myös oleellisesti läsnä 
Venäjän nuorisopoliittisessa keskustelussa, eritoten nykyisessä Venäjän Federaation 
nuorisopolitiikassa (Strategija 2007). Venäjän nuorisopolitiikka ja siihen liittyvä kes-
kustelu heijastavat yleisempää jälkineuvostoliittolaisen venäläisen yhteiskunnan perus-
jännitettä: Douglas W. Blumin (2006, 99) osuvan kiteytyksen mukaan ”julki tuotua vaa-
timusta kansalaisyhteiskunnasta ja demokraattisen järjestelmän legitiimiydestä, toisaalta 
voimakasta vaatimusta kontrollista, vakaudesta ja vakiinnutetusta normatiivisesta järjes-
tyksestä”. Putinia näkyvästi tukeva nuorisojärjestö Naši on kouriintuntuva todentuma 
tästä laajemmasta sosiokulttuurisesta jännitteestä.65 
 
Seuraavassa on yksi tuhansista järjestön virallisilla verkkosivuilla julkaistuista teksteistä 
(23.2.2011 mennessä Naši oli julkaissut pitkälti yli 30 000 toiminnastaan kertovaa ra-
porttia). Teksti ilmentää osuvasti niin hereettisen ja ortodoksisen diskurssin välistä 
kamppailua kuin nuorison poliittiseen mobilisaatioon liittyvää tasapainoiluakin (ks. 
Blagotvoritel’nost’ 2009): 

 
Hyväntekeväisyys tänään muodissa 
 
Nuori suunnittelija Antonina Šapovalova huomioi Lastensuojelun päivän massiivisella hy-
väntekeväisyystempauksella. Moskovan Varpusvuorilla järjestettiin ROSSIJA 
TM -vaatemalliston show-näyttö, joka oli jo esitetty Moskovan Muotiviikoilla sekä 
ŠAPOVALOVA-liikkeen avajaisissa GUM-tavaratalossa.  
 
Tuona päivänä yli sata metriä pitkällä esiintymislavalla Šapovalovan mallien joukossa 
esiintyi yli 50 lasta. Näytöskävelyyn ŠAPOVALOVA-brändin vaatteissa osallistui myös 
kotimaisen showbisneksen tähtiä, illan hohdokkaimmaksi nousi tunnettu VJ Leonid Za-
kašanskij.  
 

                     
64 Voimakkaan normatiivisia näkemyksiä löytyy erityisesti venäjän tyyliopin (stilistiikan) näkemyksissä. 
Esimerkiksi Internetissä olevan venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun tarkoitetun Ruslang.com-portaalin 
(www.ruslang.com) tärkeänä oheismateriaalina löytyy edelleen professori Aleksander Gvozdjevin (1965) 
teos Otšerki po stilistike russkogo jazyka, jossa hän esimerkiksi määrittelee normatiivisen kieliopin roolia 
seuraavasti: ”Normatiivisen kieliopin tehtävänä on kirjakielen normien vakiinnuttaminen kieliopillisen 
rakenteen osalta, sen osoittaminen mikä on sallittua, ja päinvastoin, sen osoittaminen mikä kuuluu normi-
en ulkopuolelle ja rikkoo kielen säännönmukaisuuksia. Kielioppi varoittaa sellaisista karkeista virheistä, 
jotka täytyy ehdottomasti korjata.” (”Задачей нормативной грамматики является установление норм 
литературного языка в области грамматического строя, выяснение того, что в нем допустимо и 
что, наоборот, находится за его пределами и нарушает общепринятое в языке; она делает преду-
преждения о таких грубых ошибках, которые обязательно должны быть исправлены.”) 
65 Nuorisojärjestö Naši (suomeksi ”Meikäläiset”) perustettiin alkuvuonna 2005 maineeltaan ryvettyneen 
Iduštšie Vmeste -järjestön päivittäjäksi. Keskeiseksi tavoitteekseen Naši on määritellyt fasismin torjun-
nan, tukeutuen yhtäältä neuvostoajan kansallisen kaanoniin ”Suuresta Isänmaallisesta Sodasta” natsi-
Saksaa (ven. fasisteja) vastaan 1941–1945, toisaalta ääriainesten torjuntaan venäläisestä yhteiskunnasta. 
Potentiaaliset ääriainekset käsittävät painotuksesta riippuen lähestulkoon kaikki ne, jotka vastustavat 
nykyistä poliittista valtaa. Näiden lisäksi järjestöllä on selkeä pyrkimys olla houkutteleva kokonaisvaltai-
nen nuorisojärjestö alalla kuin alalla, toisin sanoen eräänlainen päivitetty neuvostoajan Komsomol (Lassi-
la 2007a; 2007b; 2011a; 2011b).    
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Tämän suurenmoisen shown yleisöksi saapui muutamia tuhansia nuoria. Kaikki myydyistä 
lipuista saadut tulot tullaan osoittamaan Filatovskin sairaalan lastenkodille sekä kostromi-
laiselle lastenkodille. Näille lastenkodeille Šapovalova tulee todelliseksi kummiksi. Niille 
tullaan säännöllisesti ohjaamaan 3 % ŠAPOVALOVA™:n myydyistä vaatteista. 
 
Благотворительность сегодня в моде 
 
В День защиты детей молодой дизайнер Антонина Шаповалова отметилась 
масштабной благотворительной акцией. На Воробьевых горах состоялся шоу-показ 
коллекции РОССИЯ ТМ, до этого презентовавшейся на Неделе Моды в Москве и на 
открытии бутика SHAPOVALOVA в ГУМе.  
 
В числе моделей Шаповаловой в этот день на подиуме длиной более ста метров 
выступили более 50 детей. В одежде от бренда SHAPOVALOVA продефилировали 
также звезды отечественного шоу-бизнеса, а ведущим в этот вечер стал известный 
ви-джей Леонид Закашанский. 
 
Посетителями этого грандиозного шоу стали несколько тысяч молодых людей, а все 
вырученные от продажи билетов средства будут направлены в детский дом при 
Филатовской больнице и в костромской дом ребенка. Над этими детскими домами 
Шаповалова взяла постоянное шефство. Туда будут регулярно направляться 3% 
прибыли от продаж одежды SHAPOVALOVA™. 

 
Teksti käsittelee järjestön aktiivin − joita nimitetään neuvostoajan sotilaallista järjestys-
tä mukaillen myös komissaareiksi − Antonina Šapovalovan suunnitteleman vaatemallis-
ton esittelyä osana järjestön imagon, agendan kuin myös virallisen nuorisopolitiikan 
esittelyä. Järjestön kotisivuilla Šapovalova-projekti määritellään ”uutena näkökulmana 
nuorisomuotiin ja uutena välineenä nuorien patrioottien kasvattamisessa” (Šapovalova 
2009). Raportoidun tapahtuman luonne paljastaa kiinnostavalla tavalla tämän vähin-
täänkin jännitteellisen pyrkimyksen kansallisen ominaislaadun ja globaalien vaikuttei-
den välillä: länsimaista, erityisesti amerikkalaista, kauneuskulttuuria ja sen käytänteitä 
(muotinäytökset, mallien, mukaan lukien lapsimallien, näytöskävelyt, julkkisvieraat, 
jne.) istutetaan kansallista identiteettiä pönkittävän vaatemalliston, virallisen nuorisopo-
litiikan mukaisten ihanteiden, kuin myös itse järjestön saavutusten esittämiseen. Myös 
kaupallisuuden liittäminen osaksi hyväntekeväisyyttä, yleisemmin juuri lapsille osoitet-
tua hyväntekeväisyyttä, on tuttu käytäntö erityisesti Yhdysvalloissa.  
 
Kun otetaan huomioon Našin sangen kärkevä, joskin toistaiseksi Venäjän virallisia kan-
toja mukaileva USA-vastaisuus (Manifest 2009), kyseinen raportti lukuisten muiden 
Našin raporttien ohella osoittaa, että USA- ja länsivastaisuus ei liiemmin kosketa länsi-
maisesta visuaalisesta ja populaarikulttuurista tulevia vaikutteita. Naši, ja erityisesti 
kyseinen Šapovalova-projekti, todentaa osaltaan Douglas W. Blumin (2006, 103; Stra-
tegija 2007) näkemystä nykyisestä Venäjän nuorisopolitiikasta, jossa leimallista on eri-
tyinen hybridisaation käytäntö, joka on ”sellaista nuorison kansallisen identiteetin muo-
toutumista, jota tietyt globaalit ja hegemoniset käytännöt innoittavat samalla kun torju-
taan toiset ’kohtuuttomat’ ideat, ja täten tuodaan esille omaperäiseksi määritelty ja al-
kuperäiseksi oletettu identiteetti”.  
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4. Hybridit tekstilajit ja Našin viestinnän haasteet 
 
Našin toimintaraporttien tekstuaalinen ja lingvistinen luonne avautuu kiinnostavasti, 
kun ne sijoitetaan edellä esitettyyn ”hybridisaation käytäntöön”. Esimerkiksi kyseisessä 
Šapovalova-tekstissä vilisee juuri niitä sanoja ja näiden sanojen aktivoimia maailmoja, 
joita Venäjän vuoden 2005 kielilaki yrittää torjua venäjän ”puhtauden” säilyttämiseksi: 
mainoskielestä omattua kirjasinmerkkien mielivaltaista käyttöä, latinalaisia kirjaimia, 
länsimaisesta tuotemerkkidiskurssista omaksuttuja lyhenteitä (TM) ja uusia englannin 
lainasanoja jo ehkä tutummiksi tulleiden lisäksi (tiskijukasta eli DJ:stä kehitetty video-
jockey ’videojukka’ eli VJ). 
 
Mielenkiintoista näissä lainoissa on se, että ilman niitä kovin uskottavaa sosiaalista ku-
vausta puhtaasti jälkineuvostoliittolaisesta, erityisesti länsimaisesta kulttuurista omaksu-
tuista käytännöistä voi olla vaikea tehdä. Venäjänkielisiä vastineita on aina mahdollista 
löytää, mutta tällöin tapahtuman kuvaus ei ole sosiaalisesti uskottava, eritoten niille, 
joille design, muoti, brändit, videojukat tai TM:t ovat tuttuja. Toisin sanoen tällaiset 
lähinnä englanninkielisen populaarikulttuurin globalisaatioon linkittyvät uudissanat ja 
tekstuaalis-semioottiset elementit (esimerkiksi kirjasinkokojen ja latinalaisten aakkosten 
luova käyttö) ovat ensisijaisesti tuttuja nuorille venäläisille. Tähän liittyen voidaankin 
kysyä Našin USA-kriittinen, paikoin antiamerikkalainen, poliittinen agenda mielessä 
pitäen, miksi Naši haluaa astua sellaisille nuorisokulttuurin alueille, joissa kansalliselle 
identiteetille uhaksi koettu länsimaisuus väistämättä eksplikoituu. Sosiokulttuuriselta 
tasolta arvioituna siksi, että se pyrkii olemaan kokonaisvaltainen, koko venäläistä nuori-
soa puhutteleva nuorisojärjestö. Sitä siltä odottaa myös poliittinen eliitti. Tekstien tasol-
la tämä sitten kiteytyy melko ristiriitaisina valintoina suhteessa kansalliseen omaperäi-
syyteen tai ”puhtaaseen venäläisyyteen”.  
 
Diskursiivisten käytäntöjen näkökulmasta mielenkiintoista on tekstin hereettisten valin-
tojen kontrolloitu luonne. Ne esiintyvät lähinnä yksittäisinä sanoina – esimerkiksi Šapo-
valova latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna, TM-lyhenne tai englannin foneettista litteroin-
tia mukaileva vi-džej (VJ) – eivät esimerkiksi laajemmin normatiivis-ortodoksista kieli-
kulttuuria uhmaavina esittämistapoina: pidempinä puhekielisinä sitaatteina tai tapahtu-
massa mukana olleiden suorina lainoina ja siten todennäköistä moniäänisyyttä ilmentä-
vinä valintoina. Sen sijaan leimallisena piirteenä on raporttien yksiäänisyys ja tapahtu-
mien särötöntä kulkua ja onnistuvuutta kuvaava esittämistapa, joka kiteytyy menneessä 
aikamuodossa kirjoitettuna epäsuorana esityksenä, esimerkkinä vaikka raportin ensim-
mäinen virke: ”Nuori suunnittelija Antonina Šapovalova huomioi Lastensuojelun päi-
vän massiivisella hyväntekeväisyystempauksella.”66 

                     
66 Suora esitys voisi olla esimerkiksi tällainen: Antonina Šapovalova muotinäytöksessä: ”Huomioin tällä 
tavoin lastensuojelun päivän.” 
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Väitöstutkimuksessani kävin läpi satoja Našin raportteja ja havaitsin, yksittäisiä poikke-
uksia lukuun ottamatta, että tämä on leimallisin tekstuaalinen piirre järjestön toiminta-
raporteille (Lassila 2011a; myös Lassila 2007a; Lassila 2007b).67 Kyse ei ole poikkeuk-
sellisesta tekstilajista, sikäli kun valtaosa meitä ympäröivistä mediateksteistä on men-
neessä aikamuodossa kirjoitettuja epäsuoria kuvauksia (esimerkiksi uutiset). Poliittisen 
nuorisojärjestön osalta kyseinen tekstilaji herättää kuitenkin tärkeitä kysymyksiä. Tule-
vaisuuteen ja muutokseen tähtäävänä sosiaalisena toimijana, kuten sosiaaliset ja poliitti-
set liikkeet yleensä, Našin menneessä aikamuodossa tapahtuva toiminnan raportointi 
tuottaa vaikutelmaa, jossa järjestön toiminta ja tehokkuus tulee julki jo tehtyinä, esimer-
killisinä tekoina. Tämäkin tiedottamisen tapa on looginen positiivisen julkisuuskuvan 
tuottamisessa, mutta Internetin reaaliaikaisen tiedottamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
liittyen se on sangen konservatiivinen. Jos lähdetään ajatuksesta, jonka mukaan Inter-
net-sivut ovat muutosta haluavalle sosiaalisen liikkeen jäsenille ja jäsenyydestä kiinnos-
tuneille tarkoitettu tiedostus- ja mobilisointifoorumi, loogisempaa lienee tällöin omasta 
toiminnasta puhuminen ja tiedottaminen futuurissa tai vähintäänkin preesensissä: esi-
merkiksi tyyliin ”liike x paheksuu voimakkaasti hallituksen päätöstä y ja aikoo ryhtyä 
toimiin päätöksen kumoamiseksi”. Näiden ohella on toki ymmärrettävää käyttää arkis-
toitua materiaalia esimerkillisistä ja onnistuneista tempauksista.  
 
Tässä suhteessa Našin puolivirallisen edeltäjän Iduštšie Vmeste -liikkeen tekstit ovat 
pääsääntöisesti sellaisia, joissa järjestö kuvailee paheksumansa asian taustat menneessä 
aikamuodossa. Kun liike sitten tuo oman roolin ja aikomuksen esille, raporttien aika-
muoto muuttuu preesensiin tai futuuriin. Iduštšie Vmesten toimintaraportit ovat tosin 
selkeästi epäsystemaattisempia verrattuna Našin tuhansiin ”menestyksekästä mennei-
syyttä” kuvaaviin teksteihin. Seuraava on katkelma Iduštšie Vmesten metsien yksityis-
tämistä vastustavasta raportista (ks. Miting 2009): 
 

Joulukuussa 2007 metsäyhtiö Mosleshoz organisoi kaupat, jossa ennenkuulumattomalla 
hinnalla (noin 200 kertaa alle markkinahintojen) myytiin läntisessä Moskovan oblastissa 69 
tonttia yhteispinta-alaltaan noin 1000 hehtaaria. Näissä kaupoissa aarin hinnaksi Rublevin 
maantien alueella tuli noin 25 dollaria. Kauppojen virallinen täysi avoimuus käsitti vain yk-
sittäisiä tahoja, ja lehdistöä kaupantekotilaisuuteen ei edes päästetty.  
 
Helmikuun 29. päivänä 2008 nuorisoliike ”Yhdessäkulkijat” järjestää protestin metsien 
alennusmyyntiä ja korruptiota vastaan. Sen tavoitteena on kiinnittää median, Venäjän 
Luontovalvonnan, sekä Venäjän Luonnonvarojen Ministeriön huomio ennenkuulumatto-

                     
67 Väitöskirjassani (Lassila 2011a) tutkin Našin ja sen edeltäjän, Iduštšie Vmeste -järjestön, diskursiivisia 
keinoja tuottaa ihannenuorisoa Internet-teksteillään. Teoreettisena viitekehyksenä toimii Bourdieun teoria 
kulttuurisen tuottamisen kentistä, jotka ovat toisilleen vastakkaisia. Tekstianalyysin käsitteellisen kehyk-
sen muodostaa Bourdieun teorian pohjalle rakentuva jännite didaktiikan (virallisia politiikkaohjelmia 
ilmentävän kielenkäytön) ja stimulaation (nuorisoa puhuttelevan, didaktiikkaa häivyttävän kielenkäytön) 
välille. Tekstianalyysissa hyödynnän kriittisen diskurssianalyysin kolmitasomallia, joka tukeutuu vahvasti 
Bourdieun ymmärrykselle sosiaalisesta todellisuudesta. 
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maan tapaukseen, jossa käytännössä annetaan ilmaiseksi Moskovan ympäristön metsiä yk-
sityisiin käsiin. 
 
В декабре 2007 года на торгах, организованных Мослесхозом, по беспрецедентным 
ценам (примерно в 200 раз ниже рыночных) было продано 69 участков на западе 
Московской области общей площадью около 1000 Га. На этих торгах цена за сотку 
земли на Рублевском шоссе составляла около 25 долларов. При полной официальной 
открытости торгов, поучаствовать в них смогли лишь единицы, а прессу в зал 
проведения торгов и вовсе не пустили. 
 
29 февраля 2008 года молодежное движение «Идущие Вместе» проведет акцию 
протеста против распродажи лесов и коррупции. Цель акции – привлечение внимания 
СМИ, руководства Росприроднадзора и Министерства Природных Ресурсов РФ к 
беспрецедентному случаю практически бесплатной «раздачи» подмосковных лесов в 
частные руки. 

 
Erotuksena tästä Iduštšie Vmesten raportin lajityypistä, jossa järjestö tulee osalliseksi 
tapahtumiin ikään kuin ulkopuolelta ja preesensissä, Našin raporttien kokonaisvaltainen 
epäsuora kerronta menneessä aikamuodossa korostaa järjestön valtaa ja kontrollia kuva-
tuista ja kuvatuissa tapahtumissa: ”ME68 kerromme, kuinka olimme siellä ja teimme 
suurenmoisen teon.” Uusien jäsenten mobilisoinnin kannalta tällainen esittämistapa 
korostaa yhtäältä tehokkuutta (teimme muun muassa tätä ja tätä), toisaalta monia raport-
teja leimaa vahva symbolisuus, jossa viljellään yksittäisen tapahtumien suurenmoista 
yleiskansallista luonnetta (esimerkiksi Šapovalova-raportin ensimmäinen tai kolmannen 
kappaleen ensimmäinen virke).  
 
Tällainen yleensä nuorison kieleen kuuluvien elementtien ja ei-normatiivisten ilmaisu-
jen näkökulmasta etäinen, virallinen ja normatiivinen, toisin sanoen ortodoksinen, esit-
tämistapa yhdistettynä yksittäisiin hereettisiin elementteihin kielii Našin yleisestä vies-
tinnällisestä haasteesta: yhtäältä virallista poliittista valtaa tukevana ja sen arvoihin si-
toutuvana nuorisojärjestönä sen tulee täyttää kulttuurin normatiivisten diskursiivisten 
käytäntöjen ehdot. Toisaalta toimiessaan sosiaalisessa tilassa, jota värittää virallisestikin 
tunnustettu nuorison epäpoliittisuus (Strategija 2007; FOM 2008), se yrittää täyttää ole-
tettuja nuorisokulttuurin muotoja omilla symbolisilla (kielellisillä) valinnoillaan.   
 
 
5. Neuvostotekstilajista uskottavasti ulos vai lajissa epäuskottavasti kiinni? 
 
Našin viestinnällisen haasteen kiteytymisistä, verkkosivujen toimintaraporteista, voi-
daan löytää nyky-Venäjällä ilmenevien hereettisten piirteiden lisäksi myös kiehtovia 
                     
68 NAŠI-nimi (jonka järjestö kirjoittaa pääsääntöisesti isoin kirjaimin) mahdollistaa leikittelyn ja identi-
teettimanifestaation järjestön erisnimen ja venäjän possessiivipronominin (naš ’me’) kanssa. Täten likipi-
täen kaikissa niissä yhteyksissä, joissa kyseinen possessiivipronomini ilmenee, se kirjoitetaan isoin kir-
jaimin, joka siis viittaa myös järjestön erisnimeen. Tällä tavoin myös yksityinen ja yleinen voidaan sa-
maistaa. Tähän liittyen Robert E. Moore (2003) määrittelee jälkimodernin ajan mainonnan yhdeksi strate-
giaksi generisaation (genericide), jossa pyrkimyksenä on erisnimen sulautuminen tuotteen yleiskieliseksi 
nimittäjäksi, esimerkkinä vaikkapa aspiriini tai sellofaani. 
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yhteyksiä neuvostoyhteiskunnan kielikulttuurin eri kehitysvaiheisiin.69 Michael S. Gor-
hamin (2003) mukaan neuvostoyhteiskuntaa rakentavien bolševikkien tavoitteena oli, 
kaiken muun ohella, pyyhkiä pois aiemman vallan eli syvästi vihaamansa ”tsaristis-
porvarillisen” Venäjän kieli- ja kommunikointi-ihanteet. Isoin ongelma tässä pyrkimyk-
sessä oli bolševikkien poliittisen kohderyhmän – työläisten ja talonpoikien – massiivi-
nen lukutaidottomuus (mt. 10–11). Kun tämä ongelma alkoi lientyä 1920-luvun loppua 
kohti tultaessa, haasteeksi muodostui sellaisten sosiokulttuuristen normien, mukaan 
lukien kielenkäytön, määrittely, jotka osoittaisivat bolševikkien projektin edistykselli-
syyden erotuksena kumotun järjestelmän talonpoikaisesta takapajuisuudesta (mt. 108–
109; ks. myös Kivinen 1998). Keskeiseksi nuoren neuvostoyhteiskunnan kielikulttuurin 
auktoriteetiksi nousi kirjailija Maksim Gorki, joka kylläkin arvosti rahvaan maailmasta 
kertovaa kieltä, mutta paheksui sen puhekielisiä muotoja ja rikkonaisia lauseita. Nämä 
kielivät Gorkin mukaan neuvostomaan työläisten ja talonpoikien takapajuisuudesta 
(Gorham 2003, 108). Tämä näkemys ennakoi jo 1930-luvulla huippuunsa vietyä kielel-
listä ja kulttuurista kaanonia, sosialistista realismia. Gorhamin (mt. 121) mukaan neu-
vostoyhteiskunnan kieli-ihannetta alettiin tarkastella enemmän retrospektiivisesti kuin 
vallankumouksellisesti: ihannetta ei niinkään enää visioitu vallankumouksen jälkeisen 
suullisen ja välittömän kommunikointi-ihanteen pohjalta, vaan nyt tukeuduttiin vallan-
kumousta edeltävien kaunokirjallisten klassikkojen mukaiseen kieleen. Täten puhutun 
kielen ihanne muuttui normatiivisen kirjallisen esityksen ihanteeksi. 
 
Kirjoitettu kieli ja sen normatiivisuus haluttiin ensisijaisesti nähdä tärkeimpänä keinoina 
oikean ideologisen tietoisuuden levittämisessä kansan keskuuteen. Gorkin mukaan klas-
sikkojen tyyli mahdollisti itse sanan unohtamisen, jolloin lukija voi keskittyä varsinai-
seen sisältöön (Gorham 2003, 115). Suullisen viestinnän ja agitoinnin perinnettä ei ha-
luttu unohtaa, mutta nyt pyrittiin kunnianhimoisesti siihen, että erottelut puhutun ja kir-
joitetun kielen välillä häviävät: todellinen neuvostokansalainen käyttää kieltä aina oi-
kein ja samalla tavalla (mt. 123; Romanenko 2003). Tässä suhteessa Našin raporttien 
tekstilaji on yleiseltä rakenteeltaan 1920-luvun lopulla yleistyneen neuvostoyhteiskun-
nan ihannetekstilajin ”kuvauksen” (otšerk) kaltainen. Vuosien 1930–1931 aikalais-
kommenttien mukaan: ”Kuvaus on kirjallis-mielikuvituksellinen työ, joka perustuu ko-
konaisuudessaan dokumentaariselle aineistolle. Juuri tämä esteettinen piirre, mukaan 
lukien Kuvauksen ytimekäs, lyhyt, selkeä, yksinkertainen ja toimintaorientoitunut tyyli 
tekee koko genren parhaimmaksi massalukijoille ja keskeiseksi instrumentiksi tuotanto- 
ja kollektivisointiprosessissa valtion menestykselle.” (Gorham 2003, 154.) 
 
Mielenkiintoisia muutoksia tapahtui myös myöhäisemmän ja Našin tapauksessa lähihis-
toriallisemman neuvostoyhteiskunnan virallisessa diskurssissa. Aleksei Jurtšakin (Yur-
chak 2006, 70–74) mukaan neuvostohistorian voimakkaimman auktoriteetin ja muovaa-

                     
69 Lingvistinen yleiskatsaus vallankumouksen jälkeiseen venäjään on esimerkiksi Bernard Comrien ja 
Gerald Stonen teos The Russian Language since the Revolution (1978).  
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jan, Stalinin, kuoltua – ja neuvostoyhteiskunnan siirtyessä niin sanotun myöhäissosia-
lismin aikakauteen (noin 1960–1987) – viralliselle poliittiselle kielelle leimalliseksi 
piirteeksi muodostui yhteiskunnallis-poliittisten saavutusten kertominen persoonattomi-
na ja passiivissa. Samalla tämän yleisesti tulevaisuuteen orientoivan diskurssin (”kohti 
kommunismia”) aikamuoto alkoi siirtyä kokonaisvaltaisesti menneeseen aikamuotoon, 
joka johti loogisesti ongelmalliseen jo saavutetun asian edelleen saavuttamiseen 
(”olemme jo kommunismissa matkalla edelleen kohti kommunismia”) (mt.). 
 
Niin varhaisen neuvostoyhteiskunnan ”kuvaus” kuin myös etäännytetty, persoonaton ja 
menneessä aikamuodossa kerrottu asioiden aikaansaaminen ovat läsnä Našin toiminta-
raporteissa. Näkemykseni mukaan nämä lajipiirteet liittyvät oleellisesti kielikulttuuri-
seen ortodoksiaan, myös viestinnälliseen vaatimukseen poliittis-kulttuurisen eliitin 
suuntaan. Mutta kuten mainitsin edellä, Našin tuottama uskottava tekstilaji edellyttää 
myös heterodoksian (hereettisyyden) huomioimista. Tätä hereettisyyttä juuri globalisoi-
tuva nuorisokulttuuri monessa suhteessa edustaa. Tämä ei ole ainoastaan läsnä sellaisten 
topiikkien käsittelyssä, joissa vääjäämättä astutaan globaalien ja angloamerikkalaisten 
vaikutteiden alueille, vaan myös selkeästi kansallisissa topiikeissa. Seuraava raportti 
liittyy Našin eräänlaisen alaosaston Teräksen toimintaan, jossa tavoitteena on edistää 
patrioottista työtä (ks. Kovrov):  
 

Kovrov: Seitsemän subbotnikia viikossa! 
 
18. huhtikuuta patrioottisen nuorisojärjestö Teräksen aktivistit siivosivat urheilukeskus 
”Tähden” aluetta. Perjantai ei ole perinteinen päivä subbotnikille, mutta hyvää asiaa ei kan-
nata siirtää. Kaverit väsyivät, mutta eivät antaneet periksi. Kannattaa vain haluta ja saada 7 
perjantain sijaan saman verran subbotnikeja. Silloin kaupunki hohtaa puhtautta ja kos-
monautit, jotka kiertävät maan ympäri eivät enää hauku Kovrovin kaupunkia roskaämpä-
riksi. Ylipäätään aktivistit työskentelivät kunnian vuoksi ja saivat kiitosta vaativasta patri-
oottisesta työstä: peintbol-pelin ja luvan pelata jalkapalloa urheilukompleksin kentällä. Sel-
laisella stimulilla voi vuoretkin kaataa! Kaikki subbotnikille! 
 
Ковров: Семь субботников в неделю! 
 
18 апреля активисты молодежной патриотической организации «Сталь» убирали 
территорию спорткомплекса «Звезда». Пятница не характерный день для субботника, 
но благое дело откладывать не стоит! Ребята устали, но не сдались – намеченная 
работа была выполнена. Стоит только захотеть и вместо семи пятниц, можно 
получить столько же субботников на неделе. Тогда город засверкает чистотой и 
космонавты, кружащие вокруг Земли, больше не будут обзывать город Ковров 
мусорным ведром. В общем, активисты потрудились на славу и получили в 
благодарность за нелегкий патриотический труд – игру в пейнтбол и разрешение 
играть в футбол на поле спорткомплекса. С таким стимулом можно и горы свернуть! 
Все на субботник! 

 
Tässä tekstissä kielellisten normien hereettisyys ei ilmene sellaisina leksikaalisina valin-
toina (lukuun ottamatta ehkä sanaa peintbol), joita esiintyi edellä olleessa Šapovalova-
tekstissä. Sen sijaan tässä raportissa arvokkaaksi nähty neuvostoperinne (subbotnikit eli 
neuvostokansalaisten lauantaitalkoot) kuvataan jäykkää ja virallis-hallinnollista diskurs-
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sia välttäen, erityisesti tuttavallistavalla, keskustelunomaisella ja humoristisella tyylillä 
(Venäjän mediatekstien keskustelunomaistumisesta ks. Vanhala-Aniszewski 2007). 
Virallinen ja neuvostoajalta periytyvä holhoava suhde nuorisoon arvossa pidetyn sosiaa-
lisen ja patrioottisen talkootyön ohella käännetään leikilliseksi neuvostonostalgiaksi: 
esimerkiksi virke ”Ylipäätään aktivistit työskentelivät kunnian vuoksi ja saivat kiitosta 
vaativasta patrioottisesta työstä.” tai iskulause ”Kaikki subbotnikille!” Sisällöllisesti 
tärkeää kyseisen ”patrioottisen uhrautuvuuden” esittelyssä on myös ennakoida yhteis-
kunnan, erityisesti venäläisnuorison, patrioottisia ja nationalistisia mielialoja (ks. Russ-
kij natsionalizm 2006).  
 
Formaali asetelma ja sitä ylläpitävät diskurssit, jotka tällaiseen poliittiseen toimintata-
paan saatetaan helposti liittää, pyritään välttämään elävällä ja rennommalla ”kuvauksel-
la”. Otsikon iskulauseenomainen tyyli eittämättä aktivoi neuvostoajan julkista tilaa hal-
linneita, talkoohenkeä ja kollektiivista tietoisuutta ylläpitäneitä iskulauseita (neuvos-
toiskulauseiden funktioista, ks. Yurchak 2006, 57). Leikillisyydellä voidaan myös hillitä 
niitä mielialoja ja näkemyksiä, joita Našia huomattavasti nationalistisemmat ja äärioi-
keistolaiset järjestöt edustavat (Russkij natsionalizm 2006). Kokonaisuutena raportti 
kuvaa asioiden aikaansaavuutta, tehokkuutta, joskin näihin kytkeytyvä toiminnan tule-
vaisuusorientaatio kuvataan jo tehtynä, esimerkillisenä toimintana.    
 
Našin sosiaalisen ja poliittisen uskottavuuden kielellinen tuottaminen ilmenee diskursii-
visten käytäntöjen välisenä kamppailuna. Internet-sivujen tuhansien toimintaraporttien 
tekstilajillinen systemaattisuus – lyhyt menneessä aikamuodossa epäsuorasti kuvattu 
toimintaraportti – on tärkeässä roolissa systemaattisen imagon luomisessa ja järjestön 
sanoman perille viemisessä (”neuvostokuvauksen” ideologista tavoitetta mukaillen). 
Tämä suhteellisen formaali ja normatiivinen, laajemmin tulkittuna kulttuurisen ortodok-
sian, diskursiivinen käytäntö kyllä mahdollistaa toisteisen ja tunnistettavan diskurssin 
ylläpidon. Se voi kuitenkin olla vähemmän uskottava nykyisiin poliittisiin rakenteisiin 
ja diskursseihin skeptisesti suhtautuvan nuorison piirissä (FOM 2008). Hereettinen en-
nakointi ulos tästä ortodoksisesta tyylilajista yksittäisin leksikaalisin valinnoin (esimer-
kiksi Šapovalova-tekstissä) voi johtaa epäuskottavaan kokonaisuuteen suhteessa hereet-
tisyyden hallitsemaan diskurssiin (nuorisomuoti ja populaarikulttuuri). Aktivoidessaan 
puolestaan selkeitä neuvostoajan ihanteita, samalla niitä leikillisesti varioiden (ks. Kov-
rov-teksti), sanoman poliittinen uskottavuus voi kyseenalaistua erityisesti niiden silmis-
sä, jotka odottavat järjestöltä uskottavaa ja virallisiin normeihin tukeutuvaa poliittista 
toimintaa. Tämä ilmeinen viestinnällinen haaste ei ole ainakaan ollut omiaan helpotta-
maan Našin jatkuvia julkisuuskuvan epäonnistumisia tai vähentämään Venäjän nuorison 
laajaa poliittista passiivisuutta olemassa olevia poliittisia toimijoita, muun muassa, 
Kremliä tukevia nuorisojärjestöjä kohtaan (ks. Lassila 2011a; 2011b). Vääjäämättömän 
lisänsä järjestön toiminnan vaikeuksiin on tuonut myös viimeaikainen tyytymättömyys 
Putinin politiikkaan ja sen toimijoihin.   
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Tekstilajit kansalaisten valistuksessa 
 
Jaana Vuori 
 
 
1. Lähtökohtana yhteiskunnalliset käytännöt 
 
Pohdin artikkelissani valistuksen tekstilajeja nyky-yhteiskunnassa. Tarkastelen tekstila-
jeja yhteiskunnallisten käytäntöjen näkökulmasta sen sijaan, että lähtökohtanani olisivat 
kielelliset käytänteet. Laajemmaksi yhteiskuntateoreettiseksi kehykseksi olen valinnut 
keskustelun yhteiskunnallisesta vallasta hallinnallisena valtana. Kun lähtee valistuksen 
laajasta, yhteiskuntatutkimuksellisesta määrittelystä, voi lähes mitä tahansa tekstiä lä-
hestyä valistuksellisena tekstinä. Kyse onkin pikemmin näkökulmasta teksteihin ja teks-
tilajeihin kuin alueloogisesta, selvärajaisesta määrittelystä. Näytän kuitenkin esimer-
kein, että kielianalyysi voi tuoda lisää sisältöä ja syvyyttä tutkimukseen.70 
 
Hahmottelen ensin hallinnallisuuden analyysin yhteiskuntateoreettisen näkökulman. 
Määrittelen valistuksen tässä kehyksessä ja sijoitan valistavat tekstit keskeiseksi osaksi 
monimuotoista ihmisten toiminnan ohjaamista tiedon, neuvojen, moraalisten päämää-
rien ja samaistumiskohteiden tarjonnan avulla. Konkretisoin hallinnallisuuden ehdotta-
maa näkökulmaa valistukseen pohtimalla sitä kansalaiskasvatuksena: miten valistuksel-
la pyritään tarjoamaan sekä tietoja että taitoja, joiden avulla kansalaisen voidaan olettaa 
pärjäävän yhteiskunnassa itsenäisesti? Tämän jälkeen ehdotan joitakin sellaisia tutki-
muskysymyksiä, joihin voi vastata myös lingvistisellä lähiluvulla ja annan esimerkkejä 
lähiluvusta. Olen valinnut esimerkkini erityisistä kansalaiseksi kasvamisen tilanteista, 
joita ovat ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tuleminen ja Suomeen muutto siirtolaisena. 
Uskon, että näihin tilanteisiin liittyvät opaskirjat tekevät näkyväksi jotakin yleisempää-
kin valistuksen luonteesta. Palaan lopuksi kysymykseen tekstilajin tulkinnasta ja yhteis-
kuntatieteellisen ja lingvistisen analyysin yhdistämisestä.71 
 
 
2. Valistus minuuden ja sosiaalisten suhteiden muokkauksena 
 
Jos Michel Foucault’ta ja hänen inspiroimiaan hallinnallisuuden teoreetikoita on usko-
minen, kansalaisten toiminnan yhteiskunnallisessa ohjauksessa on yhä enemmän siirryt-
                     
70 Artikkelini pikemminkin ehdottaa ja demonstroi yhtä lingvistisen ja yhteiskuntateoreettisen analyysita-
van yhdistämisen tapaa melko satunnaisesti valituilla tekstiaineistoilla kuin toimii varsinaisena empiirise-
nä tutkimuksena. Siksi en myöskään johdattele analyysimenetelmiin. Olen muissa yhteyksissä kuvannut 
omia sovellutuksiani niin lingvistisestä lähiluvusta kuin retoriikan analyysista (ks. Vuori 2001, 79–121; 
2004). 
71 Siihen, mitkä ovat keskeisiä nykyvalistuksen tekstilajeja, otan kantaan tämän julkaisun toisessa kirjoi-
tuksessani. 
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ty keskitetystä ohjaamisesta (määräyksin, julkilausutuin normein, suorin ohjein ja ran-
gaistuksin uhkaamisesta) siihen, että ihmiset muokkaavat itse omaa toimintaansa. He 
tavoittelevat itselleen ja läheisilleen hyvää elämää sen sijaan, että pyrkisivät välttämään 
rangaistuksia ja julkista häpeää. Negatiivisesta ohjauksesta on tämän tulkinnan mukaan 
siirrytty positiiviseen elämänhallintaan ja mahdollisuuksien horisontin laajentamiseen. 
Kyse on sekä tiedon tuottamisesta siitä, millaista elämä on, että sen kuvittelemisesta, 
miten paljon parempaa elämä vielä voisi olla. Hallinnalla maksimoidaan sekä yksilöiden 
ja yhteisöjen hyvinvointia että instituutioiden tehokkuutta. Näin yhteiskunta pysyy 
koossa pikemminkin lukemattomien eri toimijoiden päämäärien ja halujen tavoittelun 
yhteistuloksena kuin yhtenäisen keskusvallan vaikutuksesta. Tämä siirtymä on tapahtu-
nut pikku hiljaa modernin yhteiskunnan muovautuessa; se on siten kymmenien vuosien 
ja jopa useamman sadan vuoden prosessi, mutta (uus)liberaalien politiikkojen tähtien 
alla vauhdin on nähty kiihtyvän. (Foucault 1991a; 1991b; Rose 1990; 1996; 1998; Dean 
1999; Vuori 2001, 45–64; Kantola 2002; Miller & Rose 2010; Yesilova 2009; Kaisto & 
Pyykkönen 2010a; Helén 2010.) 
 
Hallinnallisuuden analyysin näkökulmasta tämä ei tarkoita suinkaan yksilöiden ja lä-
hiyhteisöjen valinnan vapauden kasvua sinänsä tai yhteiskunnallisen hallinnan vähen-
tymistä – ja samalla instituutioiden ja hallinnan keinojen vähentymistä –, vaan hallinnan 
päämäärien, muotojen ja tekniikoiden radikaalia muutosta ja moninaistumista. Keskite-
tyn hallinnan sijaan kyse on lukuisten erilaisten ja eritasoisten toimijoiden, yhteisöjen ja 
instituutioiden toiminnan yhteisvaikutuksesta. Yhteiskunnallisen vallan analyysin kes-
kiöön asettuu minuus, jota jokainen yksilö itse ohjaa. Foucault käsitteellistää tämän eet-
tiseksi toiminnaksi, jossa yksilö käyttää ja luo erilaisia minuuden tekniikoita (1998, 
117–137). Toisaalta yhteiskunnallisessa toiminnassa kehittyy toisenlaisia tekniikoita, 
joilla pyritään vaikuttamaan yksilöiden toimintaan ja minuuden muovaamiseeen; Niko-
las Rose (1990, 10) puhuu subjektiuden teknologioista erotuksena minuuden teknologi-
oista. 
 
Lähden siitä, että jos modernin yhteiskunnan keskeinen ideaali valistuneesta kansalai-
sesta on muuttunut, ovat myös kansalaisen yhteiskunnallisen kasvattamisen muodot 
muuttuneet. Jos päämäärät ovat moninaistuneet, lienevät myös valistuksen sisällöt ha-
jautuneet laajemmalle. Ne koskevat yhä useampia ihmisryhmiä, tavoittelevat ryhmien ja 
yksilöiden välisiä eroja ja ehdottavat lukuisia vaihtoehtoisia toiminta- ja ajatusmalleja. 
Yhteinen nimittäjä tälle kaikelle monimuotoisuudelle on se, että valistus kutsuu yksilöi-
tä ja ryhmiä yhä tiiviimmin muokkaamaan itse omia päämääriään ja toimintatapojaan 
sen sijaan, että päämäärät ja keinot tarjottaisiin yksiselitteisesti ja vaihtoehdottomina 
”ylhäältä” tai ”yhteiskunnan keskiöstä”.  
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Minuuden ja subjektiuden teknologiat kohtaavat valistuksessa. Yksilö käyttää valistusta 
itsesuhteensa muovaamiseen ja valistajat pyrkivät ohjailemaan tätä haluamaansa suun-
taan tarjoamalla tietoja ja neuvoja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valistajat ovat yhä 
laajeneva joukko erilaisia asiantuntijoita, viranomaisia, koulutettuja ammattilaisia, jär-
jestöjä ja yhä enemmän myös ”tavallisia ihmisiä”, maallikoita. Toisaalta maallikot mää-
rittelevät jokapäiväiset ongelmansa ja niiden ratkaisut vahvasti asiantuntijoiden kannoil-
la ja näiden kieltä mukaillen (Rose 1993, 61). 
 
Käytän tässä artikkelissa ilmausta valistus, vaikka se kytketäänkin yleensä vahvasti mo-
dernin yhteiskunnan syntyyn, ja nykyaikaa on ollut tapana kutsua valistuksen jälkeiseksi 
ajaksi tai valistuksen kriisiksi. Perinteisesti valistuksessa korostetaan järkeä sekä oikean 
tiedon tuottamista ja levittämistä. Valistuksen edellytyksenä on ollut lukutaidon ja oppi-
neisuuden kohentaminen, joten valistaminen on liittynyt laajempaan kansan sivistämi-
sen tehtävään. (Mäkinen 1997; Sarsila 1990.) Tiedon asema ei ole nykyisissäkään valis-
tuksen käytännöissä rapautunut, mutta sen rinnalle ovat tulleet yhtä tärkeiksi elemen-
teiksi kokemusten, tunteiden ja sosiaalisten suhteiden käsittely. Samalla kysymys yh-
destä ainoasta oikeasta tiedosta on problematisoinut. Vaikka nykyvalistus ei tavoittelisi-
kaan yhtä ainoaa totuutta, vaan rohkaisisi vastaanottajia muovaamaan kiistelevistä tie-
doista oman katsomuksensa, valistus on kuitenkin yhä ”asiallista”, kuten Ilpo Helén 
(1997, 19–20) muotoilee: valtapyrkimykset ja politiikka perustellaan tosiasioilla, ja eri-
tyisasiantuntijoilla on siksi yhä keskeisempi rooli. 
 
Tarkoitan tässä artikkelissa valistuksella kaikenlaisia elämän hallinnan keinoja, joilla 
tiedon tuotanto ja levittäminen kytkeytyvät yhteen vastaavien käytännön toimien kans-
sa. Tämä on hallinnan analytiikan peruskysymys (esim. Foucault 1991a; 1991b; Bur-
chell ym. 1991; Hänninen & Karjalainen 1997; Helén 1997, 13–25; Dean 1999, 10–39). 
Foucault tarkasteli tätä erityisesti biovallan näkökulmasta ja painotti, että moderni hal-
linta on keskeisiltä osiltaan ruumiillisten subjektien, heidän elämänsä, terveytensä ja 
toimintakykynsä vaalimista ja muokkaamista (ks. 1991a; 1999b; 1998, 96–103; Dean 
1999, 98–102; Helén 1997, 13–25). Voidaan ajatella, että valistuksen kulloisiakin sisäl-
töjä on mahdollista eritellä hallinnan analytiikan mukaisesti järkeilyn tyyleinä, valistus-
ta itseään eräänä hallinnan tekniikkana ja kysymyksiä valistuksen kuluttajista, tuottajista 
ja jakajista kysymyksenä subjekteista, joita valistuksella muokataan tai jotka syntyvät 
valistamisen prosesseissa (vrt. Kaisto & Pyykkönen 2010b, 15). Konkretisoin näitä 
tuonnempana valistuksen analyysin kysymyksiksi. 
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3. Valistuksen metagenre 
 
Äsken hahmottelemani valistuksen määritelmä on huomattavasti laajempi kuin Minna 
Sääskilahden (2006), joka analysoi alkoholivalistuksen tekstilajia ja sen historiallista 
muuttumista. Heijastan omaa näkemystäni Sääskilahden tutkimukseen siksi, että sen 
tutkimuskohde on nimenomaan tekstilaji ja lingvistinä Sääskilahti pohtii lajityypillisiä 
kielenkäytön tapoja. Sääskilahti ei kuitenkaan ota tutkimuksessaan kantaa lainkaan sii-
hen, onko olemassa jokin tai joitakin yleisiä valistuksen tekstilajeja, vaan kiinnittää ana-
lyysinsa aiheenmukaiseen valistukseen. Hänen mukaansa alkoholivalistus voidaan mää-
ritellä väljästi tekstilajiksi, jossa vastaanottajalle annetaan ”tietoja, neuvontaa ja opas-
tusta alkoholista”. Tällaisenaan alkoholivalistus on osa laajempaa terveyskasvatusta. 
Alkoholitiedotustyöryhmän muistion mukaan valistus ”on laaja-alaista ja tavoitteellista 
työtä, jolla pyritään vaikuttamaan alkoholia koskeviin tietoihin, alkoholinkäyttötapoihin 
sekä alkoholia koskeviin arvoihin ja asenteisiin” ja myös tarjoamaan tietoa juomiselle 
vaihtoehtoisista toiminnan mahdollisuuksista. Näitä suppeammissa määritelmissä valis-
tus voidaan sitoa muodollisesti esimerkiksi organisaatiolähtöiseksi, jolloin valistus kat-
sotaan ”yksisuuntaiseksi” vaikuttamiseksi kansalaisiin ja organisaatioiden asiakkaisiin. 
Toisaalta valistusta voidaan tarkastella myös laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä, 
jolloin sen yksi funktio on vaikuttaa kansalaisten tiedon, arvojen ja käyttäytymisen li-
säksi poliittisiin linjanvetoihin. (Mt. 30–33; myös siinä siteerattu Alkoholitiedotustyö-
ryhmän muistio 1995.) 
 
Minusta valistuksella on aina näitä kaikkia tehtäviä, mutta on mielekästä rajata valistuk-
seksi tekstit tai toimet, joissa yksilön tai jonkin yhteiskunnallisen ryhmän käyttäytymi-
seen vaikuttaminen on ensisijainen ja useimmiten myös eksplisiittinen funktio. Käyttäy-
tymiseen vaikutetaan jakamalla tietoa, mikä on aina samalla myös moraalisesti latautu-
nutta toimintaa. Kyse on siitä, mitä hallinnan analytiikassa on kuvattu käyttäytymisen 
ohjailuksi (conduct of conduct, esim. Dean 1999, 10–11). Lingvistisen tekstilajitutki-
muksen näkökulmasta kyse on teksteistä, joiden keskeinen funktio on ohjaileva. Ohjai-
lun voi edelleen jakaa esimerkiksi suositteluun, suostutteluun, houkuttelemiseen, yllyt-
tämiseen, kiittämiseen ja väheksyntään (ks. esim. Saukkonen 2012). Matti Hyvärinen 
(2012) viittaa puolestaan Monika Fludernikin (2000) jaotteluun kertovaan, argumentoi-
vaan, opastavaan, keskustelevaan ja reflektoivaan tekstityyppiin, joista valistuksessa 
oletettavasti hallitsee opastava tyyppi. 
 
Alkoholivalistuksesta Sääskilahti poimii aineistoonsa erilaisia lajeja, kuten oppaita, leh-
tisiä, katkelmia laajemmista valistuskirjoista ja sanomalehtikirjoituksia. Hän pitää myös 
alun perin puheina ja esitelminä pidettyjä painettuja tekstejä valistuksellisina, mutta ei 
ota niitä aineistoonsa. (2006, 15–18.) Sääskilahti pitää näitä erilaisia aineistotekstejä 
vain julkaisukanavaltaan erityisinä eikä kytke valistuksen määritelmäänsä eksplisiitti-
sesti eri kanaviin, kuten minä tässä artikkelissa teen. Näitä eri kirjoituksia hän analysoi 
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sekä nojaamalla lingvistisiin tekstilajiteorioihin että soveltamalla Chaïm Perelmanin 
argumentaatioteoriaa.72 
Tämäntapainen aiheenmukainen valistuksen tekstilajin rajaaminen ei tunnu tarkoituksii-
ni mielekkäältä, sillä se johtaa kysymään eri aihepiirien valistuksen eroja sen sijaan, että 
se mahdollistaisi väljemmän aikalaispohdinnan valistuksen paikasta yhteiskunnassa. 
Sen sijaan pidän hedelmällisinä Sääskilahden ajatuksia siitä, että valistus on ”sumea” 
eikä yksiselitteinen laji, dynaaminen eikä staattinen, ja että sen tunnistamisessa on tär-
keää ottaa huomioon lukijoiden tekstilajin taju. Moderni lukija tunnistaa paitsi aiheen-
mukaisia valistuksen lajeja, hahmottaa myös valistuksen yleisempänä tekstilajina, vaik-
ka ei sitä valistukseksi nimeäisikään. Erilaiset valistukselliset tekstit ovat tuttuja tässä 
tekstiyhteiskunnassa kasvaneille lapsuudesta asti. Kyse on kieliyhteisöön kuulumisesta. 
(Kalliokoski 2002; Sääskilahti 2006, 34–42.) 
 
Tekstilajitutkimukseen on jo pitkälti vakiintunut ymmärrys siitä, että tekstilajit, genret, 
liittyvät toistuviin tilanteeseen, joita kielenkäyttäjät kohtaavat. Ne ovat tyypillistyneitä 
retorisia tekoja, kuten Carolyn Miller on kannan muotoillut. Tekstilajit ovat sidoksissa 
tilanteen osallistujiin, päämääriin ja käsiteltäviin aihepiireihin. (Devitt 2004, 12–13; 
Miller 1984, 159.) 
 
Amy Devitt laajentaa ja tarkentaa näkemystä ennen kaikkea ”tilanteen” osalta. Tilanteen 
ja lajin suhde on dynaaminen, ja tilanteen luovat paitsi kulloinenkin yhteys, myös laaja 
kulttuurinen konteksti ja jo olemassa olevat muut tekstilajit ja genren muovautumisen 
historia. Intertekstuaalisuus on siten yksi tekstilajiteorian keskeisistä käsitteistä. Teksti-
laji on käsite, joka luo sillan paikallisen ja yleisen, konkreetin ja abstraktin, tekstin ja 
sen kontekstin välille. Ihmiset oppivat, osaavat käyttää ja muokata sekä tunnistaa teksti-
lajeja, vaikka tekstin sitominen lajeihin ei tietenkään ole yleensä tietoista toimintaa. 
(Devitt 2004, 25–32.) Devitt tarkastelee myös yksilöllisten kirjoittajien vaikutusta lajei-
hin, mutta hän sitoo lajit kuitenkin ennen muuta yhteisöjen, kollektiivien ja verkostojen 
toimintaan. Hänen tutkimusesimerkkinsä koskevat useimmiten suhteellisen paikallisesti 
muotoutuvia lajityyppejä tai esimerkiksi jonkin ammattiryhmän tai toimialan sisällä 
muotoutuvia lajeja ja rajattuja tekstilajien joukkoja (sets). (Mt. 33–65.) Tässä artikkelis-
sa minua kiinnostavat enemmän laajat lajityypit, metagenret (mt. 58), joille ei voi löytää 
tiettyä alkuperää, nimetä keskeisiä tuottajia tai vastaanottajia tai joita ei voi paikallistaa 
mihinkään erityiseen instituutioon eikä sitoa yksittäisiin tilanteisiin. Valistuksen teksti-
lajeille tämä abstraktius, etäisyys ja nimettömyys ovat suorastaan lajityypillisiä ominai-
suuksia; määritelmäni mukaan valistus on jotakin, jonka tehtävä on sitoa yksilöt toimin-
                     
72 Sääskilahti hyödyntää Perelmanilta ja uudesta retoriikasta keskeisesti vain argumentaatiotekniikoiden 
luokittelua ja tuo näihin oman panoksensa analysoimalla, millaisia kielellisiä keinoja (kuten toimijoiden 
nimitykset ja metaforat, kirjoittajien ja lukijoiden esittäminen, argumenttien indikaattorit ja varaukset) 
erilaisten argumenttien rakentamisessa käytetään ja miten nämä keinot historiallisesti vaihtelevat. Tällöin 
keskeiseksi nousevat tekstissä eksplisiittisesti ilmaistut argumentit, väitteet. Itselleni antoisampaa retorii-
kan analyysissa on ollut puhuja-yleisösuhteen analyysi ja implisiittisten argumenttien tulkinta, kuten 
nykyisin usein yhteiskuntatieteellisissä diskurssianalyyseissa yleisemminkin. (Vuori 2004.) 
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tansa kautta yhteen, ei yhteisöksi, saati kollektiiviksi, vaan ”yhteiskunnaksi”. Valistus-
tekstien kirjoittajat eivät muodosta ammattikuntaa tai yhteisöä, vaikka yksittäisiä tekste-
jä usein tuotetaankin kollektiivisesti. Kirjoittajat ja vastaanottajat eivät tapaa toisiaan. 
Sen sijaan valistuksen tekstilajeissa oleellisia voivat olla erilaiset välittäjät, kuten am-
mattilaiset, jotka muokkaavat sanottua konkreettisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivik-
si, ja toimittajat, jotka muovaavat teksteistä toisia tekstejä.73 
 
 
4. Valistus kansalaiskasvatuksena  
 
Hallinnan analytiikan näkökulmasta tieto ja yhteiskunnallinen valta liittyvät tiiviisti 
yhteen, ja analyysin tavoitteena on tiedon poliittisuuden aikalaistulkinta. Tässä keskeiset 
analyyttiset kysymykset ovat, mitkä kunakin aikana ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset 
ongelmat tai huolet, joista tietoa tuotetaan, ja miten nämä huolet rakentuvat.74 Hallinnan 
analyytikkojen keskeinen väite on, että tiedon poliittisuus hahmottuu normaalin ja poik-
keavan välisen suhteen määrittelylle. Tietoa normaalista – tavallisesta, terveestä, toivo-
tusta – on mahdollista saada peilaamalla sitä ongelmiin, poikkeuksiin, epätavalliseen, 
epäterveeseen ja ei-toivottuun. Tavalliselle on vaikea antaa sisältöjä muuna kuin negaa-
tiona.75 Tästä seuraa, että kaikki yhteiskunnalliseen liittyvä uhkaa jäsentyä huolten ja 
ongelmien kautta, ongelmaksi ymmärrettyjen seikkojen piiri laajenee ja ongelmien 
hahmottaminen muuttuu hienojakoisemmaksi – syntyy yhä uusia erityisiä ongelmien 
sanastoja ja käsitteellistyksiä. (Hacking 1997, 241–245; Hänninen & Karjalainen 1997, 
11–12; Yesilova 2009, 32–35; Kaisto & Pyykkönen 2010b, 15.) 
                     
73 Pirjo Hiidenmaan ja Vesa Heikkisen mukaan kieltä, rekisteriä ja tekstilajia yleisempää tasoa nimitetään 
systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa ideologiaksi. Kyse on siitä, miten tietoiset tai tiedostamattomat 
arvot ja näkemykset vaikuttavat kielenkäytön kaikilla tasoilla, mutta luonnollistuneina merkityksinä, 
toisin sanoen sellaisina, ettei niiden ankkuroitumista yhteiskunnallisiin seikkoihin ja kiistoihin tunnisteta. 
(Heikkinen 2000b, 300–304; Hiidenmaa 2000, 38.) Tämä näkemys on lähellä Valentin Vološinovin (1990 
[1929]) laajaa ymmärrystä ideologiasta. Toisaalta esimerkiksi Norman Fairclough (1992, 86–96) ankku-
roi ideologian käsitteen Louis Althusseria seuraten tiukemmin marxilaiseen perinteeseen, jossa ideologi-
nen liitetään ennen muuta yhteiskunnallisiin, rakenteellisiin valtaeroihin. Minulle yhteiskuntatieteilijänä 
Foucault’n diskurssin käsite on merkinnyt pyristelyä irti tämäntapaisesta (hegemonisen) ideologian käsit-
teestä kohti moniäänisempää valta-analyysia, jossa ei yritetä analyysilla löytää ”yksiäänistä” ideologiaa 
vaan pikemminkin korostetaan diskurssien kamppailua ja horjuvuutta – silti unohtamatta vallan analyysia 
ja sitä, miten yksilöiden ja ryhmien toiminnan mahdollisuudet ovat monin tavoin sidoksissa valtaan. Dis-
kurssi on minulle jo sinänsä poliittisen analyysin käsite. Tämän vuoksi ideologian käyttö tekstianalyysien 
poliittisuuden painottamiseen ei oikein istu käsitekarttaani. Toinen syy on marxilaisesta ideologiateoriasta 
periytyvä tutkimuksellinen asenne, jossa ideologian analyysi on aina ideologiakritiikkiä, siinä missä kult-
tuuria sen sisarkäsitteenä voi analysoida ymmärtäen(kin), ellei sitäkin viime kädessä palauteta ideologi-
aan. Kiistelevien diskurssien analyysi antaa enemmän liikkumatilaa sellaiselle purkavalle analyysille, 
jossa kritiikki on mahdollista vain osittaisena eikä tutkija voi kuvitella astuvansa diskursiivisten jännittei-
den ulkopuolelle. Metagenre on nähdäkseni myös jotakin paljon konkreettisempaa kuin ideologia edellä 
mainitussa merkityksessä ylemmän abstraktiotason käsitteenä olisi. 
74 Huolen käsite on laajempi kuin sosiaalinen ongelma, haitta tai riski, joista yhteiskuntatieteissä on pal-
jon keskusteltu. Se sopii valistuksen analyysiin hyvin, koska sen viritys on positiivinen ja eri toimijoita 
mukaan kutsuva. (Nätkin & Vuori 2007, 18–23.) 
75 Kieltoilmauksen yksi puoli on se, että se herättää usein mielikuvan siitä, että kielletylle asialle vastak-
kainen asioiden tila olisi odotuksenmukainen. (ISK 2004, 1535, § 1616.) 
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Vaikka nykyvalistuksen toimivuuden tärkeä ehto onkin, että se lähtee yhteiskunnallisen 
elämän moninaisuudesta, on normaalilla silti siinä yhä keskeinen paikkansa. Normaalik-
si määrittyy aina se, mikä kulloinkin pystytään tiedolla perustelemaan tavalliseksi ja 
tyypilliseksi. Normaalius saa hahmonsa epätavallisen kautta, ja siksi poikkeamilla on 
tärkeä merkitys normaaliuden määrittelyssä. Samalla normaali on toivottavaa. Valistuk-
sessa normaalilla on keskeinen asema, sillä se on yksi niistä yhteiskunnallisista teknii-
koista, joilla normaalin rajoja kunakin aikana vedetään. Valistuksella pyritään normaa-
lin toiminnan määrittelemiseen ja poikkeavan toiminnan ”kutsumiseen” takaisin nor-
maalin puitteisiin. Valistus on nähdäkseni suunnattu ennen muuta normaalin rajoissa ja 
rajoilla toimivien ihmisten mukaan kutsumiseen. Tarpeeksi poikkeaville on ensi sijassa 
muita keinoja. Tämä ei kuitenkaan ole mustavalkoista, sillä nykyajalle lienee tyypillistä, 
että jokaisen poikkeavankin kansalaisen sisältä halutaan löytää ”terveitä” tai ”tavallisia” 
puolia. Vankilaelämäänkin on oppaita, ja vapautuville vangeille tarjotaan osittain samaa 
valistusta kuin muille kansalaisille, mutta myös omaa (Portti vapauteen). 
 
Mitä tämä tarkoittaa empiirisen analyysin kannalta? Sitä, että tutkijalle kiinnostavaa on 
aina se, miten normaalin ja poikkeuksen, ongelman ja tavoitellun yhteiskunnallisen ti-
lanteen välillä käydään rajaa. Valistus, joka tavoittelee tiedon jakamista hyvästä ja toi-
vottavasta, muuttuu tutkijalle kiinnostavaksi, kun se vääjäämättä kertoo hyvän kääntö-
puolesta. Loppujen lopuksi Foucault’n innoittaman diskurssianalyysin näkökulmasta 
kiinnostavinta on se, mikä hädin tuskin määrittyy edes ongelmaksi; se, mistä ei suoraan 
koskaan puhuta. Kokonaan toinen asia on, miten sitä voi analysoida. 
 
Havainnollista nykyvalistusta, jossa sekä tarjotaan tietoa että ehdotetaan käytännöllisiä 
ratkaisuja sosiaalisen elämän pulmiin, kuvataan vanhahtavilla koulutermeillä kansalais-
kasvatus ja kansalaistaidot. Ilmaukset tavoittavat jotakin oleellista nykyvalistuksen 
luonteesta, sillä valistuksella muokataan tietäviä ja toimintakykyisiä yhteiskunnan kan-
salaisia, jotka ovat selvillä sekä oikeuksistaan että myös kyvykkäitä ja halukkaita täyt-
tämään velvollisuutensa. Valistus on hyvin käytännöllistä, taitoihin liittyvää: ihmisten 
on paitsi tiedettävä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, myös osattava niitä käyttää. 
 
Kansalaiskasvatus (citizenship education) viittaa sekä koulun antamaan yhteiskuntaa 
koskevaan opetukseen että monissa maissa siirtolaisille tarjottavaan koulutukseen, jonka 
kokeet heidän on läpäistävä, jos mielivät saada virallisen kansalaisuuden. Kansalaisuut-
ta hakevien koulutus painottuu esimerkiksi Britanniassa lakien, poliittisen järjestelmän, 
palvelujärjestelmän, maantieteen ja historian tuntemiseen, mutta sisältää myös ekspli-
siittistä kulttuurista tietoa, kuten esimerkiksi tavat ja perinteet. (Life in the UK Test 
2009.) Myös Suomessa käsitettä käytetään molemmissa merkityksissä, mutta hallituk-
sen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman loppuraportissa maahanmuuttajien koh-
dalla puhutaan myös kansalaisuuskasvatuksesta (Harju 2007). Syntyperäiselle kansalai-
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selle virallista kansalaiskasvatusta tarjotaan erityisesti lapsena koulussa; siirtolaisena 
tulleelle se pitää järjestää minimitasolla erityisin keinoin, usein keskeisenä osana kielen 
opetusta (Opetushallitus 2006; 2007). 
 
Kansalaiskasvatuksessa ja valistuksessa sen välineenä on kyse tiedon jakamisesta, mutta 
samalla yhteiskunnallisten arvojen ja asenteiden muovaamisesta. Hallinnan analytiikan 
voi ajatella painottavan sitä, että nimenomaan tiedon jakamisen ja omaksumisen proses-
sissa jokainen ihminen itse muovaa sen pohjalta omia kantojaan ja tuntojaan. Tietoa voi 
antaa ylhäältäkin, mutta ketään ei voi pakottaa sitä nielemään. Tiedon jako tulee tehok-
kaaksi yhteiskunnan koossa pitämisen tavaksi vasta, kun se sisäistyy subjektiivisella 
tasolla osaksi oman elämän hallintaa. 
 
Kansalaiskasvatus on tietenkin paljon laajempi yhteiskunnallinen asia kuin se, mitä sen 
nimissä julkinen hallinto, järjestöt, yritykset tai media virallisesti tarjoavat. Hallinnalli-
suuden analytiikan tarjoaman näkökulman mukaan sitä tapahtuu koko ajan mitä moni-
naisimmissa yhteyksissä. Se on jokapäiväistä, ristiriitaista, hetkittäistä, toistuvaa ja 
muuntelevaa. Tekstiyhteiskunnassa (Hiidenmaa 2000, 19) se on paljolti sanallista ja 
kuvallista, tv- ja internetyhteiskunnassa yhä enemmän audiovisuaalista. 
 
Mutta hallinnallisuuden analytiikka (ja Foucault’n ymmärrys diskursiivisuuden luon-
teesta) panee tarkastelemaan kansalaiskasvatusta myös muiden kuin kielellisten käytän-
töjen näkökulmasta. Tieto liittyy ruumiillisiin toimijoihin ja instituutioihin toiminnalli-
sesti. Kansalainen ei vain tiedä, vaan myös tekee, osaa ja kykenee. Hän osaa sekä sanal-
listaa ongelmansa että hakeutua oikean tiedon lähteille, oikeiden asiantuntijoiden luokse 
oikeissa paikoissa. Kun hän on sairas, hän osaa valita, tilaako ambulanssin, hakeutuuko 
terveyskeskuslääkärille vai riittääkö terveydenhoitaja – ja jos ei tiedä, osaa kysyä ja 
vastaanottaa neuvoja. Jos hän tarvitsee rahaa elääkseen, hän osaa hakea työvoimaviran-
omaisten avulla töitä tai hakeutua sosiaalitoimistoon. Jos hän tulee raskaaksi, hän ym-
märtää sen ja hakeutuu neuvolaan tai lääkäriin saadakseen lisää tietoa ja ohjausta, huo-
lenpitoa ja reproduktioon liittyviä sosiaalisia oikeuksia: abortin, äitiyspakkauksen 
tai -avustuksen, äitiyspäivärahan ja niin edelleen. Viranomaisissa asioidessaan hän osaa 
täyttää lomakkeet, toimittaa työtodistukset ja kuitit, käyttäytyä asiallisesti – lukematto-
mia arkisia taitoja, joiden oppiminen vaatii sekä tietoa että kokemusta yhteiskunnassa 
elämisestä ja kielellisiä valmiuksia. 
 
Juuri siksi siirtolaisille suunnattu valistus osana laajempaa kansalaiskasvatusta ja kansa-
laistaitojen kartuttamista onkin havainnollinen esimerkki nykyvalistuksen monimutkai-
sista käytännöistä ja niiden verkottumisesta. Syntyperäiselle kansalaiselle tieto yhteis-
kunnasta ja sen käytännöistä rakentuu niin pikku hiljaa, ettei sitä useinkaan kansalais-
kasvatukseksi tai -valistukseksi edes tunnisteta. Myös tieto lasten tekemisestä kertyy 
tytöille ja naisille, pojille ja miehille pikku hiljaa, mutta ensimmäinen raskaus ja synny-
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tys tai ensimmäinen kerta isäksi tulemisesta ovat kuitenkin ainutkertaisia tilanteita, jotka 
herkistävät uuden tiedon vastaanottamiselle ja uusien taitojen opettelulle. Lisäksi lapsen 
saaminen on tapahtuma, joka on yhteiskunnan hallinnan kannalta keskeinen sikäli, että 
uusi äiti ja isä pitää saada sekä muovaamaan omaa toimintaansa suhteessa itseensä että 
syntyvään uuteen kansalaiseen. Heidänhän on luotava perusvalmiudet lapselle kasvaa 
terveeksi, hyvinvoivaksi ja aktiivisesti tulevaisuuden kansalaiseksi. 
 
Valistuksessa on vahva utooppinen elementti. On vaikea kuvitella valistusta, joka ei 
usko sanomaansa: siihen, että jos lukija tai kuulija tiedon omaksuu, hän pystyy ja haluaa 
toimintaansa mukauttaa sen mukaisesti. Valistus on hengeltään positiivista ja vapautta-
vaa. Kiellotkin ovat olemassa, jotta jokin muu hyvä mahdollistuisi. Tämä utooppinen 
elementti johtaa helposti siihen, että valistus pyrkii olemaan kattavaa: kertomaan kaiken 
oleellisen tiedon, tarjoamaan mahdollisimman paljon vaihtoehtoja. Valistuksella on 
tapana paisua. Tämä johtaa osaltaan siihen paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa valistuk-
selle alttiimpia ovat ne, jotka jo ennestään tietävät ja kykenevät; jotka pystyvät hallitse-
maan suurta määrää tietoa ja joilla jo on kokemusta asioiden hoitamisesta itse ilman 
apua. 
 
 
5. Valistuksen analyysin kysymyksiä 
 
Hallinnan analyysi antaa mielekkään tulkinnan valistuksen merkityksestä nyky-
yhteiskunnan hallinnalle – toisin sanoen sille, millä keinoilla yhteiskuntaa pidetään 
koossa ja toimivana. Toisaalta se tarjoaa joitakin erityisiä näkökulmia valistuksellisten 
tekstien ja muiden aineistojen analyysille. Ehdotan edellä hahmottelemastani hallinnan 
analyysin näkökulmasta muutamia kysymyksiä valistuksen empiirisille analyyseille 
(vrt. Dean 1999, 22–23). Tämän jälkeen siirryn esimerkkien avulla operationaalista-
maan joitakin näistä kysymyksistä valistavien tekstien lähilukuun. 
 
Miten ongelman ja normaalin välinen raja määritellään moraalisena asiana? Ana-
lyysin kohteena ovat sekä ongelman nimeäminen ja kuvaaminen että sävyt, joilla sitä 
kuvataan. Mitä kulloinkin pidetään normaalina ja tavallisena? Avaimen tähän antavat 
epänormaalin ja poikkeuksien eksplisiittiset ja implisiittiset määrittelyt. Mitä merkitään 
kielellisesti tavalliseksi, mikä epätavalliseksi? Mistä ei puhuta, mitä vältetään? Milloin 
asiat esitetään neutralisoiden asioiden tilana, milloin niitä kuvataan ja arvotetaan joko 
negatiivisesti tai positiivisesti? Millaista toimintaa valistus suosittaa? Tässä analyysissa 
kyse on myös kiistoista. Vaikka valistuksen teksteille on tyypillistä, että niissä esitetään 
yhteiskunnallisista kiistoista suhteellisen puhdistettuja kantoja, kiistoja voi jäljittää sekä 
vertailemalla eri tekstejä että lähilukemalla tekstien merkitysten murtumia, hiljaisuuksia 
ja ristiriitaisuuksia. 
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Millaiset toimijat ja instituutiot ovat keskeisiä ongelman ja sen ratkaisun määritte-
lyssä? Miten toiminnan kohteet ja toiminnan muokkaajat rakentuvat tekstissä? Kenen 
äänet kuuluvat ja kenen näkökulmat korostuvat? Miten asiantuntijuus rakentuu? Hallin-
nan analyysille on tyypillistä analysoida hallinnan subjekteja melko abstrakteina ja ylei-
sinä kategorioina, kuten yhtäältä asiakkaina, kuluttajina, köyhinä, työttöminä, vanhem-
pina ja koululaisina sekä toisaalta esimerkiksi asiantuntijoina tai erilaisina organisaati-
oina (esim. Kaisto & Pyykkönen 2010b, 17–19). Tällöin erilaiset keskeiset sosiaaliset 
erot, kuten sukupuoli, etniset ja kulttuuritaustan erot tai vaikkapa ikä, jäävät analyysissa 
varjoon (Vuori 2001, 53–58; Keskitalo-Foley ym. 2008, 28–32). Tarkempi toimijoiden 
analyysi auttaisi purkamaan tätä ongelmaa. Sinänsä se ei vielä vastaisi toiseen kritiik-
kiin, jonka mukaan hallinnan analyyseissa liioitellaan hallinnan kohteiden muokatta-
vuutta ja vähätellään heidän omia tulkintojaan ja toimiaan – tai sitten analyysi päinvas-
toin jättää muut kuin valistushenkiset hallinnan teknologiat huomiotta (Keskitalo-Foley 
ym. mt. 32–34; Helén 2010, 44–47; Kaisto 2010, 50–51). Näiden kysymysten analyy-
siin tarvittaisiin myös muita kuin valistuksellisia aineistoja. 
 
Millaisia yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja tekniikoihin valistavat tekstit liittyvät? 
Tämä on kysymys ennen muuta tekstien laajemmista konteksteista, joista kuitenkin saa 
tietoa myös tekstien sisältä. Toisinaan voi olla hyödyllistä liittää tekstien analyysi myös 
empiirisesti suullisen vuorovaikutuksen analyysiin sekä laajemman institutionaalisen 
kontekstin moniaineistoiseen hahmottamiseen. Miten tekstit ovat osa tekstityötä (Heik-
kinen 2000b, 297)? Miten tekstityö liittyy vuorovaikutukseen, tilallisuuteen ja ruumiilli-
seen toimintaan? 
 
Millainen järkeilyn tyyli yhdistää valistuksen ongelman määrittelyjä, toimijoita ja 
tekniikoita? Tämä on jo toisen tason tulkinnan kysymys, jolloin on mahdotonta pysyä 
tekstin sisäisessä luennassa tai tekstin lähikontekstissa. Aineksia tähän on tietenkin saa-
tava myös tarkemmasta lähiluvusta, mutta oleellisia ovat kytkennät laajempiin yhteis-
kuntateoreettisiin keskusteluihin.  
 
Minkä prosessin kautta on tultu nykyiseen ymmärrykseen? Genealogiseen analyy-
siin (esim. Hacking 2002, 1–26; Kauranen & Rantanen 2005; Helén 2005) tarvitaan 
historiallista aineistoa, sillä se tähtää sen erittelyyn, miten jotkin asiat ovat problemati-
soituneet kunakin aikana ja toiset puolestaan muuttuneet ei-ongelmallisiksi, tarpeetto-
miksi käsitellä. Ketkä toimijat ja mitkä toimet ovat yhteiskunnallisen keskustelun ja 
ongelmien määrittelyn ytimessä? Miten määrittelyt muuttuvat, vanhat ongelmat väisty-
vät ja uudet kehkeytyvät? Lingvistisessäkin tutkimuksessa puhutaan esimerkiksi tietty-
jen asioiden luonnollistumisesta; genealogiassa on kyse niiden prosessien tutkimisesta, 
joiden kautta jotkin asiat, problematisoinnit ja näkökulmat luonnollistuvat. 
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Edellä esitetyt kysymykset ovat laajoja, eikä niitä ole mahdollista kysyä tekstiaineistolta 
suoraan ilman operationaalistamista lähiluvun kysymyksiksi. Olen ammentanut aineksia 
sen analyysiin, miten teksteillä luodaan sosiaalisia suhteita, sekä systeemis-
funktionaalisesta kieliopista (esim. Halliday 1985; Heikkinen 2000a; erit. interpersoo-
nainen metafunktio) että uuden retoriikan analyysista (Vuori 2004). Suhteiden luominen 
jos mikä on valistuksen tekstilajien peruskysymys hallinnan analyysin näkökulmasta. 
Valistuksellisia tekstejä yhdistää se, että niissä rakentuu vuorovaikutus, jossa kirjoittaja 
asemoituu tietäjäksi ja lukija tiedon kohteeksi. Lukijalla ei joko vielä ole tietoa, hänen 
tietonsa on puutteellista tai hänellä ei ole tarpeeksi keinoja muuttaa tietoaan toiminnak-
si. Hallinnan analyysin näkökulmasta kyse on tiedon ja vallan suhteesta. Samalla kun 
kirjoittajaksi rakentuu tietäjä, rakentuu myös se, joka saa määritellä, mitä pitäisi tietää ja 
miten pitäisi toimia. Valistuksen vastaanottoja asemoituu puolestaan opastettavaksi. 
Tämä on kuitenkin vasta tutkimuksen lähtökohta, ja on syytä olettaa, että sekä lajien 
välillä että niiden sisällä on paljon kiinnostavaa analysoitavaa siinä, millaisia tekstien 
interpersoonaiset suhteet voivat olla. 
 
Kenties valistuksen lajeja ja jopa metagenreä yhdistävät myös jotkin tekstuaaliset piir-
teet, mutta tämän selville saaminen vaatii paljon systemaattista tutkimusta. Sen sijaan 
on vaikea ajatella, että valistuksen tekstilajit tuottaisivat samantyyppisiä ideationaalisia 
merkityksiä aiheesta ja kontekstista riippumatta.76 Vaikka hallinnan analyysin teoreeti-
kot korostavat tyypillisten sanastojen analyysin merkitystä, he viittaavat pikemminkin 
tiettyihin yleisluontoisiin avainsanoihin (kuten kilpailukykyyn talouden iskusanana tai 
aktiiviseen kansalaisuuteen työllisyyspolitiikan tavoitteena) kuin systemaattiseen ling-
vistiseen analyysiin (esim. Kaisto & Pyykkönen 2010b, 15; Kantola 2010; Saastamoi-
nen 2010.) 
 
Omissa empiirisissä analyyseissani olen käyttänyt erityisesti tekstissä esitetyn toimin-
nan (transitiivisuuden) ja toimijoiden nimeämisen ja muun esittämisen (esim. Heikkinen 
2000a; van Leeuwen 1996) analyysia. Yhteiskuntatieteilijälle lienee luontevaa korostaa 
toimintaa, ja tähän systeemis-funktionaalinen kielioppi tarjoaa hyvän teoreettisen väli-
neen. 
 
 
6. Tulevan kansalaisen puhuttelu 
 
Tarjoan havainnollistuksen lähiluvusta analysoimalla Infopankkia. Se on Suomeen 
muuttaneille tai muuttoa harkitseville ulkomaalaisille sekä maahanmuuttoasioiden pa-
rissa työtä tekeville suunnattu verkkosivusto.77 
                     
76 Kiitän Vesa Heikkistä kommentista, joka auttoi minua pohtimaan tätä puolta valistuksen tekstilajeista. 
77 http://www.infopankki.fi/fi-Fi/home/ Haettu: 5.11.2009. Verkkopalvelu toteutettiin Avoin oppimiskes-
kus -projektissa (2001–2003) Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan ja Helsingin kaupunginkirjaston 
yhteistyönä. Projektin rahoittivat Helsingin kaupunki ja Euroopan sosiaalirahasto. Vuonna 2005 Info-
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Sivuilla on paljon tietoa eri kielillä muun muassa lupa-asioista, asumisesta, kielen opis-
kelusta sekä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, kriisiavun, kulttuurin ja vapaa-ajan pal-
veluista. Sivuilla on informaatiota myös yhdistystoiminnasta. Kiinnostavin tässä yhtey-
dessä lienee osio Tervetuloa Suomeen, jossa tarjotaan ”perustietoa suomalaisesta yh-
teiskunnasta ja kulttuurista”. Perustiedot tarkoittavat ensiksikin yhdeksään ”ranskalai-
seen pallukkaan” tiivistettyjä hallinnollisia ja maantieteellisiä faktoja valtiomuodosta, 
virallisista kielistä, asukasluvusta, pääkaupungista, pinta-alasta, läänien ja kuntien mää-
rästä sekä naapurivaltioista. Tätä on vaikea tulkita sisältönsä kautta (miksi siirtolaisen 
pitäisi tietää juuri nämä asiat?), mutta faktaluettelon merkitys lieneekin siinä, että se 
tarjoaa lukijalle kuvan verkkosivuista asiallisina, vieläpä tosiasioihin perustuvina. 
 
Aivan toisenlaista suhdetta rakentaa vasemman reunan ylhäältä katsoen toinen linkki, 
joka on otsikoitu Suomalainen tapakulttuuri. Teksti puhuttelee lukijaansa, joskin käyt-
täen nollapersoonaa eli jokseenkin etäännyttävästi verrattuna esimerkiksi mahdolliseen 
suoraan puhutteluun: 
 

Jos tietää jotain suomalaisesta tapakulttuurista, on helpompi ymmärtää suomalaisia. Samal-
la voi ymmärtää paremmin myös itseen kohdistettuja odotuksia. 

 
Tiiviin verkkotekstin viidestä kappaleesta neljä luonnehtii sitä, millaisia suomalaiset 
ovat, mitä heistä sanotaan ja miltä he saattavat (muualta muuttaneesta) tuntua. Kolmas 
kappale on lyhyin: 
 

Suomalainen haluaa käyttää aikansa järkevästi. Hän suunnittelee asiat etukäteen ja noudat-
taa sovittuja aikatauluja. Hän pitää lupauksensa ja odottaa samaa muiltakin. 

 
Lukijaan – siis lukijaksi tavoiteltuun siirtolaiseen – katkelma viittaa nytkin, mutta vielä 
etäännyttävämmin, odotuksen kohteena olevana muuna. On selvää, että tässä ei lukijalle 
jaeta informaatiota, vaan puhutaan suomalaisesta tapakulttuurista tavalla, joka ohjaa 
lukijaa muokkaamaan omaa käyttäytymistään odotettuun ”suomalaiseen” suuntaan, täs-
sä tapauksessa etenkin noudattamaan sovittuja aikatauluja, koska suomalainen on ne 
järkevästi suunnitellut. Sivun alalaidassa on linkki uudelle sivulle Lue lisää suomalai-
sista tavoista. Tekstin sosiaaliset suhteet käyvät yhä monitasoisemmiksi, kun linkkisi-
vun ylälaidassa kehotetaan lukijaa seuraavasti: 
 

Ne, jotka ovat muuttaneet Suomeen jo aiemmin, ovat tehneet huomioita suomalaisista ta-
voista. Tälle sivulle on koottu muutamia tällaisia huomioita. Sinulla voi olla niitä lisää, ja 
otamme mielellämme vastaan kokemuksiasi listamme täydennykseksi. Lähetä viesti Info-
pankin toimitukseen. 

 

                                                             
pankki kasvoi valtakunnalliseksi palveluksi. Vuonna 2012 palvelu muuttui osaksi Helsingin kaupungin 
hallintokeskuksen viestintää. Tässä analyysissa on käytetty vuoden 2009 versiota. 
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Anonyymien maahanmuuttajien suulla lainattuja pompuloituja kohtia on nyt neljätoista, 
joista osa on muotoiltu suoraan opastaviksi käskyinä, kieltoina ja kehotuksina. Ensim-
mäinen pompula käsittelee samaa aihetta kuin edellä esittelemäni katkelma: 
 

Täsmällisyys on Suomessa hyvin tärkeää. Älä myöhästy tapaamisesta, koska se on hyvin 
epäkohteliasta Suomessa. Ole ajoissa! 

 
Sopiikohan tämä esimerkki nyt lainkaan edellä esittelemääni hallinnallisuuden analyy-
sin kehykseen? Siinähän keskeinen väite oli, että kansalaisten toiminnan ohjailu on 
muuttunut yhä hienovaraisemmaksi ja että käskyistä ja kielloista on siirrytty yhä enem-
män epäsuoraan ohjailuun tarjoamalla näkymiä siihen, miten paremman elämän voi 
saavuttaa muokkaamalla itse omaa toimintaansa esimerkiksi terveellisemmäksi ja itse-
näisemmäksi. Ensi lukemalta ohjaus tuntui ainakin minusta tunkeilevan suorasukaiselta. 
Sivuston tarjoama implisiittinen kuva maahanmuuttajasta, eksplisiittisesti kuvatun suo-
malaisen vastakuva, jolle tietoa suomalaisista tavoista tarjotaan (ja joka ei tiedä eikä 
osaa toimia samoin) on suorastaan räikeä. Jos kuvaukset suomalaisesta muuttaa negaa-
tioiksi, maahanmuuttaja myöhästyy tapaamisista, korottaa äänensä puhuessaan suoma-
laiselle, ei katso silmiin, ei kiitä tarjoiluista eikä jonota järjestyneesti. Kun ”epärehelli-
syys on suomalaiselle paheista pahin”, ei tämän luettelon kontekstissa voi myöskään 
olla tulkitsematta, että ”muunmaalaisille” se ei välttämättä sitä ole. 
 
Hallinnallisuuden analyysin kontekstissa näinkin poikkeuksellisen suorasukainen valis-
tusteksti on kuitenkin ymmärrettävä, jos lukijaa ei oleteta suomalaisen modernin yhteis-
kunnan kasvatiksi, joka jo osaa muokata itse itseään ja omaa kansalaisuuttaan, vaan jota 
– kuten lasta – pitää siihen kädestä pitäen ohjata. Koska tällaisen ohjauksen voi kuiten-
kin aikuisten kyseessä ollessa tulkita helposti holhoavaksi ja loukkaavaksi, tasapainoilee 
opas panemalla ohjauksen kokeneempien vertaisten, toisten maahanmuuttajien suuhun. 
Muissa yhteyksissä analysoimani maahanmuuttajille suunnatut opaskirjat ovat maa-
hanmuuttajan puhuttelussaan hienotunteisempia kuin Infopankki, mutta silti ne luovat 
muuttajasta lattean kuvan, jossa heillä ei oleteta vahvaa toimijuutta eikä omaa ääntä. 
(Vuori 2007; 2009.) 
 
 
7. Valistuksen laadullinen muutos 
 
Keskustelu hallinnallisuudesta väittää, että yhteiskunnallisessa ohjauksessa on tapahtu-
nut lähihistoriassa sekä määrällinen että laadullinen muutos. Miten tätä voi koetella em-
piirisesti? Poimin esimerkin pienten vauvojen hoitoa koskevasta oppaasta Meille tulee 
vauva. Se on lähes kaikille suomalaisille lasta odottaville naisille (tai, kuten nykyinen 
opas sanoo: vanhemmille) tuttu, jo vuosikymmenet äitiysneuvolassa ilmaiseksi jaettu 
opas. Nyt käytössä on 27. laitos. Opaskirja sisältää ajanmukaista tietoa ja käytännönlä-
heisiä vinkkejä vauvan odotuksesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta, vauvan hoidosta, 
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lapsiperheiden palveluista sekä sosiaaliturvasta. Se on saatavilla myös ruotsiksi (Vi vän-
tar barn) ja englanniksi (We’re having a baby). Oppaan laajuus on nykyisin 114 sivua 
kansineen.78 
 
Vertaan nykyvanhemmille suunnattua tekstiä sen varhaiseen edeltäjään, vuonna 1974 
ilmestyneeseen oppaaseen opas Syntyvä lapsesi, jonka kirjoitti ”valtakunnan kätilönä” 
tunnettu Leena Valvanne ja kustansi Lastensuojelun Keskusliitto. Tämä varhainen opas 
on oikeastaan hämmästyttävän samanlainen kuin nykyinen neuvolassa jaettava opas, 
vaikka aikaa niiden välillä on jo 35 vuotta ja siten silloin syntyneet vauvat ovat jo itse 
hyvän matkaa yli keskimääräisen vanhemmaksi tulon iässä. Se on noin puolet lyhyempi 
(52 sivua), mutta sisältää jo runsaasti piirros- ja valokuvakuvitusta ja kattaa lähes kaikki 
nykyiset aihepiirit. 
 
Uutta opasta laajentavat vanhaan verrattuna kolme seikkaa. Ensiksikin sosiaaliturva ja 
äidille ja lapsiperheelle tarjotut palvelut ovat huomattavasti laajentuneet ja moninaistu-
neet. Niiden esittely vie runsaammin tilaa (osio on laajentunut 1,5 sivusta 9 sivuun). 
Toiseksi sekä raskauden että syntyneen lapsen kehityksen vaiheita ja eri puolia tarkas-
tellaan huomattavasti laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Käsittely on tullut systemaat-
tisemmaksi ja kattavammaksi. Myös uusia esittämisen keinoja, kuten erilaiset taulukot, 
on otettu mukaan. Luvut, taulut, taulukot ja kaaviokuvat ovat tekniikoita, jotka lisäävät 
valistuksen rationaalista leimaa. 
 
Molemmat seikat voi hyvin tulkita hallinnan analytiikan kehyksessä. Ensiksi: yhteis-
kunnallinen ohjaus on moninaistunut, ja siihen osallistuvat tahot ovat lisääntyneet. Toi-
seksi: tieteellinen tieto ihmisestä on laajentunut ja monipuolistunut, ja yhä suurempi osa 
tästä tiedosta katsotaan tärkeäksi kenen tahansa maallikon kannalta, jotta hän voisi toi-
mia rationaalisesti sen mukaan. 
 
Kolmas opaskirjaa paisuttava tekijä on hallinnan analytiikan väitteiden kannalta ehkä 
vieläkin merkittävämpi. Kyse on siitä, että uudessa oppaassa saavat yhä enemmän tilaa 
erilaiset ihmisen sisäiseen maailmaan, subjektiiviseen kokemukseen, tunteisiin sekä 
sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat. Meille tulee vauva -nykyoppaassa on peräti kuusi 
sivua tekstiä äitiyteen ja isyyteen valmistautumisesta, kun Syntyvä lapsesi käsitteli van-
hempien suhdetta ehkäisykeinojen kautta perhesuunnitteluna ja lyhyinä neuvoina siitä, 
milloin sukupuoliyhdyntä tai yhdyselämä on sallittua tai epäsuotavaa. Raskauden aikai-
sista alakuloisuuden puuskista ja raskauden keskeyttämisen toiveista vanhassa oppaassa 
puhutellaan vain äitiä. Meille tulee vauva kutsuu isääkin mukaan: 
 

Vaikka raskaus olisi toivottu, on tavallista että jossain vaiheessa tuleva äiti tai isä kokee 
epäröintiä. Pelot saattavat vallata mielen, tulee halu peruuttaa koko asia ja väistää sitä suur-
ta vastuuta, jonka toisen ihmisen elämästä huolehtiminen tuo tullessaan. Tällaiset mietteet 

                     
78 http://groups.stakes.fi/LAPE/FI/Vauva/index.htm. Haettu: 1.12.2008. 
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ovat yleisiä ja ne menevät ohitse sitä paremmin, mitä luottavaisemmin niistä voi keskustella 
jonkun kanssa. Ajatuksista ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, asioiden miettiminen edistää äidin 
ja isän kasvamista vanhemmuuteen. (21) 

 
Olen toisaalla analysoinut vahvistuvaa ”isän mukaan kutsumisen teemaa” monenlaisissa 
vanhemmuutta, hoivaa ja kasvatusta koskevissa asiantuntijateksteissä niin, että sitä seu-
raamalla on mahdollista nähdä, miten jokin yhteiskunnallisen hallinnan kenttä laajenee 
koskemaan sellaisia ihmisryhmiä, joita se ei aiemmin ole koskenut. Modernin yhteis-
kunnan rakentamisen aikainen kasvatusvalistus teki kategorisen eron naisten ja miesten 
perheroolien välille. 1960-luvun sukupuolirooleja koskevan – vielä varovaisen – mur-
roksen jälkeisenä aikana isyys astui perhepolitiikan ytimeen ja samalla sukupuolta kos-
kevien yhteiskunnallisten kiistojen keskelle. Aluksi vain äidit herkistettiin valistuksella 
keskittymään fyysisen hoivan sijaan yhä enemmän äidin ja lapsen psykososiaalisen, 
läheisen suhteen vaalimiseen, mutta etenkin pohjoismaissa yhteiskunnallisen muovauk-
sen kohteiksi ja itse siinä aktiivisiksi toimijoiksi ovat asettuneet miehet isän roolissaan. 
(Vuori 2001.) 
 
Vanhemmassa oppaassa hormonaalinen mielialojen vaihtelu koskee vain äitiä ja miehen 
tehtävä on tukea häntä auttamalla ”parhaansa mukaan” kotiaskareissa (Syntyvä lapsesi, 
29). Sen sijaan Meille tulee vauva -oppaan uusin painos paneutuu asiaan perusteelli-
semmin ja vahvemmin mahdollisena äidin masennuksena. Äiti-yksilöä ohjataan hake-
maan apua myös perheammattilaisilta ja vertaistukiryhmiltä: 
 

Synnytyksen jälkeinen hormonitoiminta voi aiheuttaa mielialan vaihtelua. Äiti voi tuntea it-
sensä masentuneeksi ja itkeskellä siitä huolimatta, että kaiken pitäisi olla hyvin. Tämä on 
varsin tavallista: Kun synnytyksestä on kulunut 3–5 päivää, noin neljä äitiä viidestä kokee 
muutaman viikon kestävän ”baby-bluesin”. Sen tyypillisiä oireita ovat itkuherkkyys, mieli-
alan vaihtelut ja ärtyneisyys, joskus myös ruokahaluttomuus ja univaikeudet. Herkistymi-
nen ei vaadi hoitoa; tuki ja ymmärtämys läheisiltä auttavat. Tilannetta yleensä helpottaa 
keskustelu puolison tai jonkun luotetun ystävän kanssa, samoin kuin yleiskunnon kohene-
minen, jota edistävät riittävä uni ja terveellinen ravinto.  
 
Varsinaisia synnytyksen jälkeisiä masennusoireita, jotka voivat kestää kuukausia, on noin 
joka viidennellä. Lievän masennuksen oireet jäävät usein äidiltä itseltään huomaamatta, tai 
masennuksen oireita pyritään piilottamaan. Masennuksesta on kuitenkin syytä puhua mah-
dollisimman pian neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa, sillä hoitamattomana 
synnytyksen jälkeinen masennus voi johtaa pitkäkestoiseen masennukseen ja ahdistunei-
suuteen. Masennuksen hoito on tärkeää paitsi äidin itsensä, myös vauvan hyvän kehityksen 
kannalta. 
 
Joissakin terveyskeskuksissa on äitien vertaisryhmiä: muut samassa tilanteessa olevat ym-
märtävät masentuneen äidin tunteita ja antavat tukea äitiyteen – –. (55) 

 
Meille tulee vauva kertoo nyt myös miesten oireista, mutta lyhyesti ja vetoamatta psy-
kofyysisiin tai psykososiaalisiin tekijöihin kuten naisten kohdalla: 
 

Isän rooli on erityisen tärkeä, jos äiti on masentunut. Toisaalta myös isillä on mielialan häi-
riöitä lapsen syntymän jälkeen. Neuvolasta voi pyytää tukea myös isälle. (55) 
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Uusimmassa oppaassa annetaan myös neuvoja vanhempien ja vauvan vuorovaikutuk-
seen sekä äidin ja isän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toisin sanoen sosiaalisista suh-
teista on tullut eksplisiittinen ohjauksen kohde. Ensimmäinen liittyy varmasti spesifisti 
valistuksen aiheeseen, vauvan syntymään ja kehitykseen, jossa yhä keskeisemmäksi on 
tullut vauvan ja hänen hoitajansa varhainen vuorovaikutus (Sinkkonen & Kalland 
2001). Ohjaus on kuitenkin yhtä hienovaraista kuin aihekin, herkkä vuorovaikutus jo-
hon lapsella itsellään on jo ensi hetkistä alkaen kyky vanhempia kutsua: 
 

Äiti ja isä antavat vauvalle hoivaa, ravintoa ja suojaa. He koskettavat ja katsovat vauvaa 
hellästi ja puhuvat hänelle lempeällä äänellä. Vauva vastaa katsein, ilmein ja elein. (57) 

 
Seuraavaa Meille tulee vauva -oppaan katkelmaa (otsikon Tunteista puhuminen alla) voi 
pitää nykyvalistuksen malliesimerkkinä yleisemminkin. Siinä ohjataan vuorovaikutusta 
sangen yksityiskohtaisesti. Tunteet ovat keskeisellä sijalla. Ohjeet annetaan suoraan, 
jopa numeroituna listana, mutta kuitenkin kielellisesti suoria käskyjä hienovaraisemmin. 
Lukijalle jää paljon tilaa tulkita, mitkä neuvot sopivat itselle. Liisa Tainio (1999a; 
1999b) on analysoinut parisuhdeoppaista juuri tällaisia vuorovaikutuksen ohjeistuksia ja 
päätynyt siihen, että näennäisesti sukupuolineutraaliudestaan huolimatta ne puhuttelevat 
enemmän naisia kuin miehiä ja asettavat naiset viimekätiseen vastuuseen vuorovaiku-
tuksen sujuvuudesta. 
 

Hyvä parisuhde edellyttää, että voidaan puhua kaikenlaisista asioista ja tunteista: iloista, su-
ruista, harmeista, peloista, toiveista ja unelmista. Puhuminen ei aina kuitenkaan ole help-
poa, vaan vaatii harjoittelua ja jatkuvaa opettelua. 
 
Seuraavat ohjeet voivat auttaa harjoittelussa:  
 
1) Kuuntele mitä toinen sanoo. Mitä hän tuntee? Mitä hän tarkoittaa? Sanooko hän asian 
kömpelösti, vaikka ei tahtoisi loukata?  
2) Ihminen itse tietää parhaiten omat tunteensa. Jos toinen sanoo, että häntä pelottaa tai 
harmittaa, älä sano tietäväsi, ettei asiassa ole mitään pelkäämistä tai harmittavaa. Kysy mie-
luummin: ”Mikä siinä pelottaa?” Anna toiselle lupa tuntea omat tunteensa: ”Sinua varmaan 
harmitti, kun esimies moitti” jne. 
3) Kerro, miltä sinusta itsestäsi tuntuu. Sano esimerkiksi ”Minua suututtaa, kun joudun sii-
voamaan sinun jälkesi”. Vältä toisen syyttelyä ja ’aina’-sanoja (”Sinä olet aina niin huoli-
maton”). On parempi sanoa suoraan omat toiveensa, esimerkiksi ”Voisitko imuroida?” 
(kuin esim. ”Sinä et koskaan tee täällä mitään!”). 
4) Anna toisen säilyttää itsekunnioituksensa. Vaikka olisit kuinka vihainen, älä sano niitä 
asioita, joiden tiedät pahimmin loukkaavan. 
5) Menneiden vääryyksien muisteleminen on ymmärrettävää, mutta se myrkyttää elämäsi. 
Osaatko myös antaa anteeksi ja unohtaa? (23–24) 

 
 
8. Kiellon sijaan kyllä 
 
Jos valistus on muuttunut hengeltään korostetun positiiviseksi ja mahdollisuuksia avaa-
vaksi kieltojen ja käskyjen sijaan, tämän pitäisi näkyä kielellisesti esimerkiksi käskyjen 
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ja kieltojen käytössä. Poimin Meille tulee vauva -esitteestä kaikki ei- ja älä-ilmaukset. 
Näyttää tosiaankin siltä, että suurin osa ei-kielloista liittyy ravintoon, lääkkeisiin ja fy-
siologiaan, toisinaan lapsen fyysiseen hoitoon ja hygieniaan: ”Raskauden aikana ei pidä 
ottaa omin päin mitään rohdoksia eikä lääkkeitä, ei edes tavallisia flunssalääkkeitä”, 
neuvoo opas (6). Kieltoa käytetään myös esitellessä sitä, milloin ei ole oikeutta sosiaali-
palveluihin tai -tukiin. Sen sijaan oppaassa on vain vähän kieltoja, jotka liittyvät suhtee-
seen lapseen tai suhteeseen vanhempien välillä. 
 
Toisaalta oppaasta löytyy hengeltään positiivisia kieltoja, kuten kannustamista teke-
mään parisuhteen eteen paljon, koska ”hyvä parisuhde ei synny itsestään”, tai yhdynnän 
sijaan olemaan lähellä toisiaan muulla tavoin, koska ”synnytyksen jälkeinen hormoniti-
lanne voi vähentää naisen seksuaalista halukkuutta, mutta ei hellyyden ja läheisyyden 
tarvetta”. Positiivinen kieltoilmaisun käyttö voi liittyä myös vanhempien kokemukseen 
vauvasta ja ambivalentteihin tunteisiin kuten seuraavissa katkelmissa: 
 

Äidin- ja isänrakkaus eivät kuitenkaan läheskään aina syty heti. Äiti voi olla väsynyt synny-
tyksestä, ja vauvan hoitaminen vie paljon voimia. Isä voi kokea itsensä ulkopuoliseksi ja 
syrjäytetyksi, jos äidin kaikki aika menee imetyksessä. Vauva saattaa toimia hyvin eri lailla 
kuin mitä vanhemmat odottivat. Tulokas onkin uusi pieni ihminen, joka muuttaa koko elä-
män ja kertoo tahtonsa ja aikataulunsa hyvin selkeästi. Pieni huutava nyytti voi herättää 
hämmennystä, jopa ärtymystä. Vanhemmat eivät aina jaksa tuntea kovin lämpimiä tunteita 
pientä vaatijaa kohtaan. (54) 

 
Kieltoja lievennetään myös suosituksiksi, esimerkiksi mainitsemalla että ”moottoripyö-
räily ei ole suotavaa odottavalle äidille” (19). Jyrkempiä kieltoja oppaassa esitetään sil-
loin, kun kyse on miehen odottavaan äitiin kohdistamasta väkivallasta otsikon Pahoin-
pitelyä ei pidä sallia alla: 
 

Vaikka puolisoa on hyvä yrittää ymmärtää, kaikkea ei kuitenkaan pidä sietää. Fyysinen ja 
henkinen väkivalta ovat karkeaa toisen ihmisen loukkaamista, eikä siihen pidä alistua. (55) 

 
Vahvempi kieltoilmaus on kyseessä myös silloin, kun vanhempia ohjataan puuttumaan 
omien vanhempiensa toimintaan. Tämäkin kielto on kehystetty lievennyksillä ja vuoro-
vaikutusta koskevilla ohjeilla, joilla vanhemmat voivat säilyttää isovanhempien kasvot. 
Ohje koskeekin sitä, miten omille vanhemmille voi sanoa ei: 
 

Tahdikkaat isovanhemmat ymmärtävät kuitenkin, että vauvaperhe tahtoo itse tehdä omat 
ratkaisunsa. Isovanhempien ei pidä puuttua lapsen hoitoon, ellei siitä ole yhdessä sovittu. 
Tästä asiasta voi puhua hienotunteisesti isovanhempien kanssa se, jonka vanhemmista on 
kysymys. (79) 

 
Tarkastelin myös mahdollisuutta kuvaavia modaaliapuverbejä voida ja saattaa. Jostain 
syystä Meille tulee vauva -oppaassa voida-apuverbi liittyy vain yhteiskunnallisten tuki-
en hakemiseen. Sen sijaan saattaa näytti jälleen liittyvän ennen muuta tunteisiin ja sosi-
aalisiin suhteisiin. Katkelmat kertovat sensitiivisistä aiheista: 
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Vastuu saattaa pelottaa. (22) 
 
Perhe saattaa tarvita tukea näissä asioissa erityisesti ensimmäisen lapsen syntyessä. (26) 
 
Tällaisessa tilanteessa perhe saattaa kokea sosiaalityöntekijän uhkana. (47) 

 
Tässä poimitut esimerkit kertovat valistuksen muutoksista, jotka liittyvät sekä valistuk-
sen aiheisiin että sen kielellisiin esitystapoihin. Yhteiskuntatieteellistä ulottuvuutta ne 
saavat, kun ne liitetään laajempiin yhteiskunnallisiin aikalaistulkintoihin. Hallinnalli-
suuden analyysi ei tietenkään ole ainoa teoreettinen keskustelu, jolla vaikkapa vauvan 
syntymiseen liittyvän valistuksen kielellistä analyysia voi kehystää. Tässä tapauksessa 
se kuitenkin tuntui avaavan myös tekstianalyysia. 
 
 
9. Tekstilajin tulkinta 
 
Tekstilajin pohdinta on aina osa tulkintaa. Lähes mitä tahansa tekstiä voi analysoida 
valistuksellisena tekstinä, jos lähtee valistuksen yhteiskuntatutkimuksellisesta, laajasta 
määrittelystä. Tässä artikkelissa pohdin valistuksen tekstilajeja lähtien yhteiskunnallisis-
ta käytännöistä, sen sijaan että olisin yrittänyt hahmotella niitä kielellisistä käytännöistä 
lähtien. Systemaattinen lingvistinen analyysi toisi lisää sisältöä nyt luonnostelemiini 
yleisiin huomioihin esimerkiksi asiantuntijoiden äänestä, opastuksen sävyistä, sisäislu-
kijan puhuttelusta tai tekstuaalisista rakenteista. Pitkittäisaineistot voisivat puolestaan 
kertoa valistuksen muutoksista ja jatkuvuuksista, joita olen lähinnä hallinnan analyytik-
kojen ajatusten pohjalta uumoillut tapahtuneeksi. Mitä esimerkiksi tarkoittaa kielellisten 
käytäntöjen kannalta se, että valistuksen sisällöt olisivat muuttuneet yksiäänisistä moni-
äänisemmiksi tai faktatietojen välittämisen rinnalla yhä suuremman sijan olisivat saa-
neet sosiaalisia ja psykologisia suhteita koskevat tulkinnat ja korostukset? Valistuksen 
kanavien ja esitystapojen muuttuminen johtaisi puolestaan aineistojen multimediaali-
suuden analyysiin. 
 
Palaan vielä Minna Sääskilahden tutkimukseen (2006), jonka tulkintaa alkoholivalistuk-
sen tekstilajista olen käyttänyt apuna omaa valistuksen määritelmää hahmotellessani. Se 
tarjoaa joitakin hedelmällisiä lähtökohtia valistuksen lingvistisen analyysille yleisem-
minkin. Sääskilahden tulosten mukaan alkoholivalistuksen prototyypissä kirjoittajan 
tyypilliset roolit ovat tiedottaja ja ohjailija. Ohjaus on kuitenkin enimmäkseen implisiit-
tistä. Ohjailu tapahtuu tarjoamalla sellaista tietoa, joka vaikuttaa lukijan alkoholiasentei-
siin kielteisesti. Väitelauseet ovat keskeisimpiä. Suorassa ohjailussa käytetään myös 
imperatiivimuotoisia käskyjä ja nesessiivirakenteita. Valistuksessa argumentoidaan eks-
plisiittisesti paljon ja argumentit osoitetaan selkeästi kielellisin keinoin. Kirjoittajaan ei 
juuri viitata eksplisiittisesti mutta sitäkin keskeisemmin lukijaan. Teksteissä käytetään 
paljon varauksia. Niillä osoitetaan, että tarjotut tiedot eivät pidä paikkaansa kaikissa 
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tapauksissa mutta että ne pätevät kuitenkin useimpiin yksilöihin. (Mt. 233–235.) Sääski-
lahti tarjoaa myös temaattista analyysia, mutta johtopäätökset liittyvät mielestäni siihen, 
että kyse on erityisesti alkoholivalistuksesta. Kielellisiä rakenteita ja puhuja–yleisö-
suhteita koskevat Sääskilahden johtopäätökset tuntuvat sopivan laajemminkin valistuk-
seen. 
 
Sääskilahden analyysi antaa kenties vielä enemmän pohjaa artikkelini kannalta olennai-
sen oletuksen tarkemmaksi analyysiksi siinä, kun hän kuvaa uusimman aineistonsa eli 
1990-luvun tekstien kielellisiä piirteitä. Niissä ensinnäkin puhutellaan – ja nimenomaan 
sinutellaan – lukijaa runsaasti. Tämä viittaa Sääskilahden mukaan siihen, että valistus 
on muuttunut entistä yksilöllisemmäksi. Selkeä erityispiirre verrattuna vanhempiin teks-
teihin on se, että tekstissä annetaan suosituksia pikemminkin kuin käskyjä. Valinta jää 
näin valistettavalle itselleen. Argumentteja ei välttämättä enää osoiteta monipuolisilla 
indikaattoreilla. Sääskilahti vetoaa siihen, että nyky-yleisö tuntee jo stereotyyppisen 
tavan kertoa alkoholista (ja miksei monesta muustakin terveyttä ja hyvinvointia vahin-
goittavasta asiasta) sen kautta, mitä alkoholi aiheuttaa ihmisille, ja osaa siksi tulkita ne-
gatiiviset kuvaukset syy–seuraus-suhteina. ”Tekstilajin taju” on ikään kuin jo sisällä 
tekstin oletuksissa lukijasta. Tieteellinen tieto korostuu nykyvalistuksessa yhä enem-
män, ja tämä näkyy argumenttien muodossa,muun muassa määritelmien ja lukujen run-
sautena sekä modaaliverbien käytössä varauksina. (2006, 240–241.) 
 
Sääskilahti analysoi myös alkoholivalistuksen ihmiskuvaa. Oman artikkelini kannalta 
keskeinen johtopäätös on, että uusimmissa teksteissä on lähtökohtana käsitys lukijasta 
jatkuvasti itseään reflektoivana ihmisenä ja hyvin kauaskantoisesti tulevaisuuteen suun-
tautuvana. Kyse ei ole käyttäytymisestä tässä ja nyt; kyse on hyvän tulevan elämän ku-
vittelusta. Itsereflektio vaatii myös erityisiä taitoja. Alkoholivalistuksessa korostuu luki-
jan kyky laskea esimerkiksi alkoholiannoksia ja alkoholin palamista elimistöstä, ja näin 
valistus alkaa muistuttaa koulupedagogiikkaa. (2006, 246–248.) 
 
Sääskilahden analyysissa alkoholivalistuksen tiedonkuvasta on mielestäni kiinnostava 
tulkinta laajemminkin valistusta ajatellen se, että kirjoittajan on osoitettava perehty-
neensä mahdollisimman moniin lähteisiin (kuten tutkijan), mutta kuitenkin pystyvänsä 
ammentamaan myös omista kokemuksistaan. Tosin omien esimerkkien käyttö näyttää 
vähenevän suhteessa deduktiivisiin, yleisestä tiedosta erityiseen johtaviin päätelmiin. 
Käytetyt analogiat ovat vahvasti sidoksissa historialliseen kontekstiinsa. Uusimmissa 
teksteissä analogiat ovat hyvinkin arkipäiväisiä. Tämän tutkija liittää alkoholinkäytön 
arkipäiväistymiseen ja alkoholiasenteiden neutraalistumiseen, mutta voi kuvitella, että 
vastaavaa on tapahtunut myös suhteessa moneen muuhun valistuksen aihepiiriin. (2006, 
251–252.) 
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Terveyteen, hyvinvointiin, lasten kasvatukseen ja niin edelleen liittyviä valintoja tekevät 
”jokainen erikseen ja me kaikki” joka päivä ja kaiken aikaa. Kertapäätös raitistumisesta 
ei enää ole alkoholivalistuksen tavoite; tavoite on kohtuukäyttö. Voisi ajatella, ettei 
myöskään muilla elämänalueilla enää tavoitella – valistuksessakaan – suuria ja yksise-
litteisiä käänteitä. Kaikki nämä ovat tietysti empiirisen analyysin kysymyksiä. 
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Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen 
suunnitelmalomakkeen ohjaamana  
 
Kirsi Günther & Suvi Raitakari79  
 
 
1. Aluksi 
 
Ihmiselämää suunnitellaan ja kirjataan kiihtyvällä tahdilla. Lapsuudesta lähtien elämää 
pyritään suuntaamaan esimerkiksi erilaisten varhaiskasvatus- ja opintosuunnitelmien 
avulla. Kun ihmisen katsotaan tarvitsevan erityistä hoitoa ja tukea, tulevat kuvioon eri-
laiset kasvatus-, tuki- ja hoitosuunnitelmalomakkeet. Kun ammattilainen suunnittelee 
yksilön tarvitsemaa tukea ja apua, jää hänestä merkintöjä muun muassa neuvoloiden, 
päiväkotien, koulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoihin ja sähköisiin tietojär-
jestelmiin (ks. esim. Maglogiannis 2009; Huuskonen ym. 2010; Ojaniemi & Rantajärvi 
2010). Hoidon ja tuen suunnittelu ja arviointi tuottavat tekstituotteita, jotka kietoutuvat 
ammattilaisen ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Tällöin kyse on tekstivälittei-
sestä institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Nykyisin on vaikea kuvitella mitään am-
matillista auttamis-, kasvatus- tai tukityötä, jota eivät ohjaisi (lomake)tekstit tai jossa ei 
niitä tuotettaisi (ks. Lehtonen 1996; Juhila 2004a). Kun suunnitelmalomakkeen kysy-
myksiin vastataan, muuttuu lomake asiakkaan asioita käsitteleväksi asiakirjaksi. Tässä 
artikkelissa käytämme aineistona kahdentyyppistä auttamisinstituutiossa käytössä ollut-
ta ja olevaa suunnitelmalomaketta, emme kuitenkaan täytettyjä lomakkeita. 
 
Auttamistyön instituutioissa suunnitelmalomakkeella on monenlaisia funktioita, kuten 
toimia työ- ja viestinnänvälineenä sekä asiakkaan ja työntekijän välisenä sopimuksena 
suunnitelmallisesta avusta ja tuesta. Lomakkeen tekeminen, siihen kirjattuihin kysy-
myksiin vastaaminen ja sen pohjalta toimiminen ovat seuraamuksellista toimintaa, jolla 
on usein merkittäviä vaikutuksia asiakkaan elämään. Lomakkeiden avulla ammattilaiset 
pyrkivät luomaan käsitystä asiakkaan tilanteesta, määrittelevät ja nimeävät asiakkaan 
ongelmia sekä muodostavat käsitystä asiakkaan avun ja tuen tarpeista. Kirjattujen tieto-
jen ohjaamina ammattilaiset tekevät asiakasta koskevia erilaisia päätöksiä (Vuori 2005, 
145; ks. myös Tiililä 2007). Usein myös lomakkeisiin kirjatut asiakastiedot seuraavat 
asiakkaan mukana instituutiosta toiseen välittäen tietoa asiakkaasta ja hänen ongelmalli-
suudestaan (Holstein & Miller 1997; Jokinen ym. 1995), millä saattaa olla jatkossa vai-
kutusta asiakkaan saamiin palveluihin. Lomakkeet siis suuntaavat ammattilaisen tapaa 
havainnoida ja määritellä asiakasta sekä tehdä työtään (Mäkitalo 2005, 445). Ei siis ole 
yhdentekevää, millainen lomake raamittaa asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamista. Tä-

                     
79 Artikkeli on kirjoitettu Suomen Akatemian tutkimusprojektissa Ammattilaisten ja asiakkaiden vastuul-
listaminen mielenterveystyön käytännöissä (2011–2015). 
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män vuoksi on tärkeää pysähtyä miettimään lomakkeitten merkitystä auttamisinstituuti-
oiden tehtävän toteuttamisessa niin asiakkaan kuin ammattilaisen näkökulmasta. 
 
Artikkelissa eritellään mielenterveyskuntoutuksen arjessa asiakastilanteissa käytettyä 
vanhaa sekä tilaaja–tuottaja-mallin mukanaan tuomaa uutta suunnitelmalomaketta. Näi-
tä kahta lomaketta eriteltäessä tulee näkyväksi se, miten lomakkeet muuttuvat mielen-
terveyskuntoutuksen palvelujärjestelmän uudelleen muotoutuessa. Useat kunnat ovat 
siirtyneet tai ovat siirtymässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras-hanke) myötä 
tilaaja–tuottaja-mallien mukaisiin palveluihin.80 Mallissa palvelujärjestelmän toimijat 
jakautuvat palveluiden tilaajiin sekä tilauksista keskenään kilpaileviin palveluiden tuot-
tajiin. Mallin ydinajatuksena on, että kunta toimii palvelujen vastuullisena järjestäjänä, 
kuntalaisten palveluiden tarpeen tunnistajana ja tarjoaa palvelun, mutta ei tuota sitä vält-
tämättä itse. Kunnat ostavat palvelut joko julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta tai 
kolmannen sektorin toimijoilta. Palvelunostajana kunta valvoo ja ohjaa palveluntuotan-
toa. (Kuopila ym. 2007, 17–21; Hallinpelto 2008, 34–35, 75–80; Kananoja ym. 2008, 
130–131.)  Tutkimuksen kohteena olevat lomakkeet on saatu mielenterveystyön kentäl-
lä toimivalta kolmannen sektorin tukiasumisyhteisöltä, joka on palveluntuottajan ase-
massa paikallisessa tilaaja–tuottaja-mallissa.  
 
Tutkimme suunnitelmalomakkeita tekstianalyysin keinoin ja käytämme apuvälineinä 
tekstilajin, kategorian ja kontekstin käsitteitä. Käsitteet rajaavat sitä, mitä ja miten lu-
emme lomaketekstiä. Lähestymme tukiasumisyhteisön uutta ja vanhaa lomaketta teksti-
lajin eli genren näkökulmasta, jolloin tarkastelemme lomakkeita kokonaisuuksina sekä 
niiden rakennetta. Tavoitteenamme on lomakkeen rakennetta auki purkamalla tuottaa 
yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaiseen asiakaskuvaan lomakkeet perustuvat. Ana-
lyysi tuo esiin, miten kuva asiakkaasta muuttuu lomakekäytäntöjen muuttuessa. Lomak-
keita tarkastelemalla saamme tietoa siitä, millaisilla työvälineillä asiakastietoja kerä-
tään. Tämä auttaa tarkastelemaan auttamisinstituutioiden kirjaamiskäytäntöjä kriittisesti.  
 
Artikkeli jäsentyy siten, että ensin sijoitamme tutkimuksemme tekstianalyysin kenttään. 
Ensimmäisessä analyysiluvussa luemme läheltä yhteisön käytöstä poistunutta vanhaa 
lomaketta, ja toisessa analyysiluvussa lähilukumme kohdistuu uuteen lomakkeeseen. 
Analyysissa puramme ensiksi auki lomakkeen rakennetta ja toiseksi tarkastelemme yk-
sityiskohtaisesti lomakkeiden sisältämiä merkityksiä peilaten niitä lomakkeiden tausta-
tekijöihin. Johtopäätöksissä vedämme yhteen analyysin keskeisemmät havainnot ja 
käymme keskustelua siitä, miten analysoidut tyhjät lomakkeet perustuvat erilaisiin asia-
kaskuviin sekä erilaisiin konteksteihin ja käyttötarkoitukseen.  
 
                     
80 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksista annettiin vuonna 2007. Sen tavoitteena on vahvistaa kunta- 
ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. (Haverinen 2003; Kuopila 
ym. 2007; Hallipelto 2008; Kananoja ym. 2008.) 
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2. Tutkimuskohteena tukiasumisyhteisössä käytetyt lomakkeet 
 
Tutkimiamme lomakkeita käytetään mielenterveysjärjestön ylläpitämässä päihde- sekä 
mielenterveysongelmista kärsiville tarkoitetun tukiasumisyhteisön arjessa. Kyse on jär-
jestön tuottamasta ja kaupungeille myytävästä asumispalvelusta. Järjestö tuottaa asu-
mispalvelun lisäksi muitakin mielenterveyskuntoutuksen palveluita niin sanotun tilaaja–
tuottaja-mallin periaatteiden mukaisesti. Siten järjestö on yhtäältä vahva ja perinteinen 
toimija sosiaali- ja terveysjärjestöjen kentällä ja toisaalta uusi palveluntuottaja palvelu-
järjestelmässä. Toimintaansa järjestö kuvaa asiakaslähtöisyyteen, voimavarakeskeisyy-
teen ja verkostotyöhön perustuvaksi sekä tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi ja laa-
dukkaaksi. Järjestön tukiasumisyhteisö tarjoaa sekä mielenterveys- että päihdeongel-
maisille tukea kuntoutumisessa. Kuntoutuksessa yhdistyy asuminen tukiasunnoissa ja 
osallistuminen asuinalueella olevan päiväkeskuksen toimintaan. Tukiasumisyhteisössä 
työskentelee viisi mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaista. Yhteisön toiminnan ta-
voitteena on turvata kuntoutujien itsenäinen asuminen yhteisöllisyyden sekä erityisen 
hoidon ja tuen turvin. 
 
Tutkimuksemme kohdistuu tukiasumisyhteisössä kuntoutujien kuntoutuksen suunnitte-
lun apuvälineenä käytettyihin tyhjiin lomakkeisiin.81 Tukiasumisyksikön (asiakas)suun-
nitelmien laadinta on juridisesti säänneltyä. Suunnitelmien laadinta pohjaa lakiin sosiaa-
lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä sosiaalihuoltoasetukseen 
(607/1983).82 Lain (812/2000, 7. §) mukaan asiakkaalle on laadittava suunnitelma ja sen 
toteutumista on seurattava sekä arvioitava määräajoin. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, 
jos on kyseessä tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jos sen laatimisen katsotaan olevan 
tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava yhdessä asiakkaan kanssa hänen sosiaalihuollon 
tarpeensa arvioimiseksi ja avun saamisensa turvaamiseksi (607/1983, 6. §).  
 
Tutkimuksen kannalta syntyi kiinnostava tilanne, kun tukiasumisyhteisössä otettiin 
käyttöön vanhan suunnitelmalomakkeen tilalle uusi lomake. Tämä lomakkeiden vaih-
tuminen mahdollisti kahden erilaisen tyhjän lomakkeen tutkimisen sekä kirjaamiskäy-
täntöjen pohtimisen vanhan ja uuden lomakkeen aikana. Lomakkeet ovat päätyneet tu-
kiasumisyhteisön käyttöön eri reittejä. Vanha lomake on ollut yhteisön käytössä vuodes-

                     
81 Sosiaalityössä on asiakirjoja tutkittu eri näkökulmista ja lähtökohdista (Pösö 1993; Matilainen 1994; 
Moren 1999; Tiililä 2000; 2007; Nokso-Koivisto 2001; Saurama 2002; Kääriäinen 2003; Sawyer 2005; 
Raitakari & Günther 2008; Taylor 2008). Tutkimuksessa on melko harvoin keskitytty auttamistyöninsti-
tuutioissa käytettäviin lomakkeisiin, tästä kuitenkin esimerkkeinä Jaana Vuoren (2005) sekä Sue Whiten 
ja kollegoiden (2008) tutkimukset. Usein asiakirjoja ja lomakkeita tarkastellaan yhtenä aineistona muiden 
rinnalla, kuten esimerkiksi Tarja Pösön (1993), Anni Vanhalan (2005) sekä Suvi Raitakarin (2006) tutki-
muksissa. 
82 Suunnitelmalomakkeiden laadintaan vaikuttavat oleellisesti myös muun muassa henkilötietolaki 
1999/523, sosiaalihuoltolaki 1982/710 ja mielenterveyslaki 1990/1116. Kyseiset lait ohjaavat muun mu-
assa sitä, millaista tietoa ammattilaiset saavat lomakkeilla kerätä. 
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ta 2003. Sen suunnittelivat työntekijät yhdessä järjestön muiden työntekijöiden kanssa 
yhtenäistääkseen järjestön sisällä kuntoutujan kuntoutuksen suunnittelua. Vanha lomake 
on suunniteltu järjestön ja sen työntekijöiden omaan käyttöön. Uusi lomake annettiin 
yhteisölle sen siirtyessä vuoden 2009 alusta yhdeksi palvelun tuottajaksi kaupungin 
tilaaja–tuottaja-mallin mukaisesti ohjattuun palvelujärjestelmään. Lomakkeen ovat 
suunnitelleet mielenterveyskuntoutuksen järjestämisestä ja tilaamisesta vastaavan yksi-
kön suunnittelijat. Palvelun tilaaja lähetti tukiasumisyhteisölle uuden suunnitelmalo-
makkeen sähköpostilla ja toivoi yhteisön käyttävän sitä asiakastyössään. Lomaketta 
käytetään myös muiden palvelutuottajien asumispalveluissa. Uusi lomake on tarkoitettu 
sekä tukiasumisyhteisön omaan käyttöön että tiedon välittämiseen tilaajalle ja kuntoutu-
jan hoidosta vastaavalle taholle.  
 
 
3. Kahden erilaisen lomakkeen tekstianalyysi 
 
Suunnitelmalomakkeita analysoidessamme hyödynnämme tekstintutkimuksen meto-
diikkaa. Tutkimussuuntaus tarjoaa meillä käsitteellisiä välineitä eritellä tyhjiä lomakkei-
ta. Tekstintutkimuksella tarkoitetaan tekstien tutkimusta. Teksti voi olla joko puhuttua 
tai kirjoitettua.  Kirjoittaja tekee tietoisesti tai tiedostamattaan valintoja siitä, mitä ja 
miten kirjoittaa suunnitellessaan erilaisia lomakkeita. Valinnat koskevat ennen kaikkea 
lomakkeiden tyyliä, rakennetta ja käsitteistöä. (Swales 1990, 48–58; Lehtonen 1996, 38; 
Fairclough 1997, 136–138; Heikkinen 2002, 20.) Valintoja tehdään sen mukaan, kenelle 
ja missä kulttuurisessa kontekstissa lomake tuotetaan sekä mitä tarkoitusta varten se 
tehdään ja mitä asioita lomakkeilla pyritään saamaan aikaan. Lomakkeet eivät ole vain 
tekstituotteita, vaan niillä tehdään asioita auttamistyön arkisissa käytännöissä.  
 
Lomakkeita analysoidessamme käytämme apuvälineinä tekstilajin, kategorian ja kon-
tekstin käsitteitä. Tarkoitamme tekstilajilla tässä yhteydessä lomakkeita, jotka ovat ra-
kennejaksoiltaan yhteneväisiä83 ja joilla on yhdistäviä piirteitä sekä lisäksi sama tavoite, 
käyttötarkoitus, nimi ja yleisö. Kulttuurisen tiedon varassa tukiasumisyhteisön jäsenet 
(ja tutkijat) tunnistavat lomakkeet ja sijoittavat ne suunnitelmatekstilajiin. (Swales 1990, 
48–58; Heikkinen 2000b, 316–321; 2002, 21; Shore & Mäntynen 2006, 9–41.) Täytet-
tävänä oleva lomake ja sen käyttötarkoitus vaikuttavat työntekijöiden luku- ja kirjoitus-
prosessiin sekä suuntavat työntekijöiden tekemää tulkintaa (Tiililä 2002, 191). 
 
Suunnitelmatekstien merkitykset ovat kontekstisidonnaisia. Konteksti voidaan ymmär-
tää joko suppeasti tai laajasti tilanteena, olosuhteena tai merkityksenä (Jokinen ym. 
1993, 30–36; Heikkinen 2000a, 119). Vesa Heikkisen mukaan suppean kontekstin ana-
lyysissa on kyse suunnitelmatekstien tekstuaalisten yhteyksien selvittämisestä eli tässä 

                     
83 Lomakkeiden luokittelu samaan tekstilajiin ei tarkoita sitä, että niiden sisällöt eivät voisi vaihdella (ks. 
esim. Swales 1990; Bhatia 1993; Shore & Mäntynen 2006; Tiililä 2007). 
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yhteydessä siitä, miten lomakkeiden kysymykset ja lausekkeet liittyvät toisiinsa tai mil-
laisista osista tai jaksoista suunnitelmatekstikokonaisuus muodostuu. Tällöin kontekstin 
analysoimisessa tukeudutaan vain siihen informaatioon, joka on luettavissa suunnitel-
mista. Kyse on siis verbaalisesta kontekstista, joka on erotettavissa diskursiiviseen tilan-
teeseen liittyvästä kontekstista. (Heikkinen 1999, 70; Jokinen ym. mp.) Laajin konteks-
tiin liittyvä merkitys on kulttuurinen konteksti. Laaja kontekstitulkinta mahdollistaa 
analyysissämme suunnitelmalomakkeiden suhteuttamisen erilaisiin taustatekijöihin, 
kuten tukiasumisyksikön ammatillisiin ja institutionaalisiin työkäytäntöihin. (Ks. Joki-
nen ym. mp.; Kakkuri-Knuuttila & Ylijoki 1998, 25–26; Heikkinen mt. 67–71; 2000a, 
119–120; Shore & Mäntynen 2006, 40.) Suunnitelmalomakkeita erittelemällä on mah-
dollista saada tietoa auttamistyötä ohjaavista arvoista ja taustaolettamuksista. Tyhjät 
lomakkeet kertovat ajastaan ja ammatillisista käytännöistä, joissa se on tuotettu, joten ne 
ovat alati muuttuvia (May 2001, 183; Tiililä 2002, 215; Hiidenmaa 2000, 25).  
 
Kategorisointi on luokittelun ja nimeämisen prosessi, jossa kohteesta tuotetaan tietty 
kuva. Kategorioihin on järjestäytynyt kulttuuriin sidottua tietoa yhteiskunnasta, ihmis-
ryhmistä, asioiden välisistä suhteista ja odotuksista. (Järviluoma & Roivainen 1997, 15–
25; Silverman 1993, 82–86; Juhila 2004a.) Kun työntekijät kirjoittavat lomakkeisiin 
tietoja asiakkaasta, he samalla kategorisoivat hänet valitusta näkökulmasta tietynlaiseksi 
ja tietynlaiseen asiakasryhmään kuuluvaksi. Lomakkeiden avulla instituutiossa vakiin-
nutetaan niitä asiakaskategorisointeja, jotka ovat relevantteja instituution tehtävän kan-
nalta; näin syntyy instituutioon sidoksissa oleva asiakaskuva (Holstein & Miller 1993; 
Loseke 2003; Mäkitalo 2005).  
 
Yllä esitetyt metodologiset käsitteet ja sitoumukset ohjaavat sitä, mitä luemme ja miten 
luemme lomaketekstiä. Tekstintutkimuksen käsitteet ovat ennen kaikkia tärkeitä ana-
lyyttisiä työvälineitä tekstiaineistojen erittelemisessä. Analyysissä on siten kyse teksti-
analyysista, jossa lomakkeita esitellään tekstilajin, kontekstin ja kategorioiden näkö-
kulmasta. Analyysi ei lähde liikkeelle lomakkeiden kriittisestä arvioinnista, vaan lähtö-
kohtana on, että lomakkeet ovat tukiasumisyhteisön työkäytännöissä tarkoituksenmu-
kaisia ja niillä on tärkeä tehtävä kuntoutuksessa. Niitä suunniteltaessa tehdään valintaa 
siitä, mitä tietoja lomakkeeseen kerätään. Lomaketta täytettäessä tehdään valintaa siitä, 
mikä on olennaista tietoa kirjattavaksi. Tekstintutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, 
ovatko nämä kirjoittajan tekemät valinnat tietoisia vai tiedostamattomia.  
 
Aloitimme analyysin vanhasta lomakkeesta ja tämän jälkeen erittelimme uutta lomaket-
ta vastaavalla tavalla. Analyysissa hyödynsimme tukiasumisyhteisön kontekstin ja käy-
täntöjen tuntemusta sekä tietoa lomakkeiden merkityksestä tukiasumisyhteisön arjessa. 
Tekstianalyysiprosessimme jakautui kolmeen toisiinsa kietoutuneeseen vaiheeseen: 
yleiskuvan rakentamiseen, varsinaiseen analyysiin ja lomakkeiden vertailuun. Jokaisen 
vaiheen jälkeen kokosimme ja jäsensimme havaintojamme. Ensimmäisessä vaiheessa, 
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kun pyrimme muodostamaan yleiskuvaa lomakkeista, hahmotimme, mikä ja millainen 
lomakekokonaisuus on kyseessä. Toinen vaihe koostui lomakkeiden lukemisesta teksti-
lajin, kontekstin ja kategorioiden näkökulmasta. Lukiessamme lomakkeita tekstilajin 
näkökulmasta huomiomme kiinnittyi lomakkeiden samanlaisuuksiin ja eroihin. Jaoim-
me samansisältöisiä asioita käsittelevät ja samaan tavoitteeseen pyrkivät kysymykset 
ryhmiin ja nimesimme nämä aina yhdeksi rakennejaksoksi. Lomakkeiden rakennejakso-
ja analysoimalla tuomme esiin, millaisista osista lomakkeet rakentuvat ja millaiseen 
asiakaskuvan kukin jakso tuottaa (ks. esim. Tiililä 2007, 82–84; Honkanen 2009, 194). 
Tekstissä viittaamme tähän, kun käytämme käsitteitä rakennejakso tai jakso. Lomakkei-
den rakenteiden tarkastelusta siirryimme yksittäisiin kategorioihin. Kiinnitimme tällöin 
huomiomme siihen, millaisin käsittein tyhjässä lomakkeessa kuvataan asiakasta. (Joki-
nen ym. 1995, 17; Juhila 2004b, 21–24; Raitakari 2006, 254.) Tässä yhteydessä poh-
dimme myös sitä, miten lomakkeet ovat tulleet tukiasumisyhteisöön, missä kontekstissa 
ja ketkä niitä käyttävät ja täyttävät sekä mikä on lomakkeiden tarkoitus. Analyysin vii-
meisessä vaiheessa peilasimme uutta ja vanhaa lomaketta toisiinsa ja toimme esille sen, 
miten uusi ja vanha lomake eroavat toisistaan. Lopuksi toistimme analyysin vaihe vai-
heelta testaten tulostemme pitävyyttä. 
 
 
4. Vanha lomake ja avoin asiakaskuva 
 
Vanha lomake (ks. liite 1) on kaksisivuinen ja etenee yhteisön nimeämisestä asiakkaan 
ja työntekijöiden allekirjoituksiin. Lomake muodostuu viidestä rakennejaksosta: 1) pai-
kannusjakso, 2) identifiointijakso, 3) terveydentilajakso, 4) apu- ja tukijakso ja 5) kun-
toutusohjelmajakso. Lomake sisältää sekä kysymyksiä että otsikkolausekkeita. Kysy-
mykset eroavat otsikkolausekkeista siinä, että asiaa joka tulee kirjata, pyydetään kysy-
myslauseen muodossa. Käytämme tekstissä sujuvuuden vuoksi käsitteitä kysymys ja 
lauseke. Lausekkeet koostuvat yksittäisistä tai useampiosaisista substantiiveista. Lau-
sekkeiden ja kysymysten alle on jätetty rajoitettu tila vastauksille. Pääsääntöisesti vas-
taamista ei ole ohjeistettu. Kysymykset, lausekkeet ja vastaustilat tuottavat vaikutelman 
vuorovaikutuksellisuudesta; lomakkeessa ovat läsnä vastaajan ja kysyjän roolit (Vuori 
2005, 140; Tiililä 2007, 95). Kokonaisuudessaan lomakkeen ulkoasu synnyttää kuvan 
suunnitelmallisesta kuntoutustyöstä ja ohjaa tulkitsemaan lomaketta institutionaalisena 
tekstilajina. 
 
Paikannusjakso. Lomakekokonaisuuden aloittaa paikannus järjestötoimintaan. Raken-
nejakson taustalla on logo eli visuaalinen merkki, joka kertoo, minkä järjestön lomak-
keesta on kyse. Logon päälle on kirjattuna järjestön yhteystiedot, sähköpostiosoite ja 
www-sivun tiedot. Kyseiset tiedot antavat luvan yhteydenottoon ja mahdollistavat tutus-
tumisen järjestön toimintaan. Nämä paikannustiedot myös saattavat järjestön ulkopuoli-
sen arvioinnin kohteeksi ja yhdessä logon kanssa muodostavat kuvaa toimintavastuulli-
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sesta järjestöstä. Paikannusosaan kirjattujen tietojen perusteella järjestön toimintaa tun-
tevan on mahdollista sijoittaa järjestö mielenterveystyön kentälle.  
 
Identifiointijakso. Lomakkeen toinen jakso eli identifiointi jakautuu kahteen: lomak-
keen alussa sijaitsevaan nimeämisosaan ja lopussa olevaan sitouttamisosaan. Molem-
milla osilla on samankaltainen tehtävä. Ne identifioivat kuntoutujan ja sijoittavat hänen 
kanssaan työskentelevät työntekijät tiettyyn järjestön toimipisteeseen sekä sitouttavat 
molemmat osapuolet nimikirjoituksin kuntoutustoimintaan. Nimeämisosa alkaa otsikol-
la, joka määrittää lomakkeen kuntoutussuunnitelmaksi ja auttaa sijoittamaan sen suunni-
telmatekstilajiin. Otsikko myös rajaa lomakkeen käytön kuntoutuksen suunnitteluun. 
Kuntoutus on tavoitteellinen prosessi, jonka keskiössä on kuntoutujassa tapahtuva elä-
mänhallinnan muutos, jota järjestön työntekijät tukevat (ks. Nokso-Koivisto 2001, 87; 
Koskisuu 2004, 19, 30–32). Kuntoutussuunnitelmaotsikon alla on lauseke yhdistyksen 
toimipiste. Lauseke osoittaa lomakkeen tietyssä järjestön toimipisteessä laadituksi. Näin 
syntyy kuva isosta järjestöstä, jolla on useampia toimipisteitä, joissa kussakin käytetään 
samaa lomaketta. Yhdessä paikannusosan tietojen kanssa järjestön toimintakontekstiksi 
määrittyy mielenterveystyössä tehtävä kuntoutustyö.  
 
Seuraava lauseke, kuntoutujan nimi, kohdentaa lomakkeen tiettyyn henkilöön. Yhdessä 
edellisten tietojen kanssa lauseke tuottaa asiakkaan ja työntekijän roolit. Lausekkeen 
pyytämän tiedon kirjaamisen kautta kuntoutusta tarvitseva henkilö kategorisoituu kun-
toutujaksi. Samalla henkilö kategorisoituu (mielenterveys)ongelmia omaavaksi ja suun-
nitelmallista kuntoutusta tarvitsevaksi (ks. esim. Koskisuu 2004). Näin lomakkeessa 
implisiittisesti tehdään ero sairaan ja terveen välille. Terve ei tarvitse kuntoutusta, mutta 
sairas tarvitsee kuntoutusta toipuakseen. 
 
Lauseke kuntoutussuunnitelman tekoon osallistuneet synnyttää ajatuksen verkostoitu-
neesta kuntoutustyöstä. Lauseke kutsuu nimeämään kuntoutujan asioissa mukana olevat 
henkilöt. Työntekijät tarvitsevat työssään tietoa siitä, ketkä kaikki ovat tukemassa asi-
akkaan kuntoutumista. Lauseke ei rajaa sitä, ovatko suunnitelman tekoon osallistuneet 
yhdistyksestä, kuntoutujan perheestä tai muista kuntoutujan asioita hoitavista autta-
misinstituutioista. Siten lauseke mahdollistaa avoimen tulkinnan verkostosta: työntekijät 
saattavat tehdä yhteistyötä kuntoutujan omaisten ja muiden häntä hoitavien tahojen 
kanssa. Lauseke mahdollistaa olettamuksen, että kuntoutujan ympärillä on usein useita 
kuntoutuksen suunnittelijoita. Tällöin muodostuu tulkinta yhtäältä yhdistyksestä, joka 
altistaa oman toimintansa yhteistyökumppaneittensa arvioitavaksi, ja toisaalta kuntoutu-
jasta, joka tarvitsee usean henkilön apua ja tukea. 
 
Nimeämisosan päättää päivämäärälauseke. Suunnitelma sijoittuu tiettyyn ajankohtaan ja 
pitää sisällään tiedon siitä, koska suunnitelma on laadittu. Tieto suunnitelman laati-
misajasta on järjestölle tärkeä, sillä esimerkiksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
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ja oikeuksista ohjaa järjestön työntekijöitä seuraamaan ja arvioimaan kuntoutussuunni-
telman toteutumista määräajoin (812/2000, 7. §; ks. artikkelimme luku 2). Tu-
kiasumisyhteisössä kuntoutussuunnitelma tarkastetaan lähinnä kuntoutujan tarpeen mu-
kaan. Lomakkeen nimeämisosassa merkille pantavaa on, että kuntoutuja henkilöidään 
kovin väljästi eikä siinä esimerkiksi kysytä tietoja sosiaalisesta taustasta.  
 
Identifiointijakson sitoumusosa päättää lomakkeen. Osa alkaa maininnalla kannustusra-
ha. Lauseke ei anna viitteitä siitä, mistä ja kenen tilille tulevasta rahasta on kyse. Lause-
ke tuo esille taloudellisten asioiden läsnäolon kuntoutuksessa. Kuntoutuja saa kannus-
tusrahaa tehdessään järjestössä työtehtäviä ja askareita, kuten esimerkiksi siivotessaan 
tukiasumisyhteisön yhteisiä tiloja. Kannustusrahan avulla pyritään motivoimaan ja kan-
nustamaan kuntoutujan aktiivisuutta arjen askareissa.   
 
Seuraavaksi lomakkeessa on kohta Paikka ja aika -merkinnälle sekä Kuntoutujan alle-
kirjoitusta ja Työntekijän allekirjoitusta varten. Lausekkeet viittaavat lomakekokonai-
suuden päättymiseen. Ne myös sitovat kuntoutujan ja työntekijöiden kirjoittamat alle-
kirjoitukset tiettyyn paikkaan ja ajankohtaan. Päivämäärän kohdalla lomakkeessa on 
toistoa, aivan kuin lukijalle haluttaisiin korostaa ja vakuuttaa, että lomake on kirjattu 
juuri mainittuna ajankohtana (ks. nimeämisosa). Allekirjoituksillaan auttamisinstituuti-
oiden edustajat ja kuntoutuja vahvistavat suunnitelman todenpitävyyttä. Allekirjoittaes-
saan suunnitelman kuntoutuja, yhdistyksen työntekijät ja hoitava taho hyväksyvät suun-
nitelman sekä sitoutuvat sen toteuttamiseen. Toisin sanoen järjestön työntekijä ja hoita-
va taho sitoutuvat edesauttamaan ja mahdollistamaan kuntoutujan kuntoutumisen. Kun-
toutuja vastaavasti sitoutuu yhteistyöhön ja oman kuntoutumisensa edistämiseen. Kohta 
tuottaa kuntoutukseen sopimuksellisuutta (Tiililä 2000, 240–241; Vuori 2005, 142). 
Lisäksi kohta herättää kysymyksen siitä, eivätkö järjestön työntekijät tee hoitotyötä. 
Järjestön työntekijöiden työhön ei kuulu hoitotyö. Heidän työhönsä kuuluu kuntoutujien 
tukeminen ja auttaminen niin, että kuntoutujien kuntoutus mahdollistuu. Kaikkinensa 
allekirjoitukset antavat kuvaa järjestöstä, jossa tehdään yhteistyötä kuntoutujan ja häntä 
hoitavien yhteistyötahojen (hoitavan tahon) kanssa. 
 
Terveydentilajakso. Lomakkeen kolmas jakso eli terveydentilajakso pitää sisällään 
kaksi kuntoutujalle suunnattua lauseketta, joista ensimmäinen koskee kuntoutujan ter-
veydentilaa ja toinen hänen lääkitystään. Lausekkeiden asettelu yksikön toisen persoo-
nan muotoihin (sinuttelu) mahdollistaa tulkinnan lomakkeen asiakaslähtöisyydestä; lo-
makkeen avulla etsitään kuntoutujan tulkintaa omasta terveydestään. Lausekkeet lähes-
tyvät kuntoutujaa toimijana, eivät toiminnan kohteena. Terveydentilalausekkeen vas-
taamista on ohjeistettu sulkeisiin merkityillä teksteillä: sairaudet, allergiat ja muut ra-
joitteet. Nämä ohjaavat kuntoutujaa tuomaan esille ja työntekijää kysymään seikkoja, 
jotka on ennakkoon määritelty kuntoutuksen suunnittelussa relevanteiksi. Lääkitykseen 
liittyvää lauseketta ei ole ohjeistettu. Yhdessä lausekkeet kategorisoivat kuntoutujan 
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terveydellisiä ongelmia, joiden hoitamiseksi hän tarvitsee lääkitystä. Tyhjänä lomak-
keesta ei ole luettavissa, minkä tyyppisistä terveydellisistä ongelmista kuntoutuksessa 
on kyse. Lausekkeet kuitenkin kutsuvat esiin terveydenhuollollisia ongelmanmäärittely-
jä ja kategorisoivat kuntoutujan terveydellisistä ongelmista kärsiviksi. Järjestön toimin-
takenttää tunteva voi ennakoida kuntoutujan ongelmat mielenterveydellisiksi. Lisäksi 
kuntoutustyössä kohtaa usein sen, miten mielensairauksiin kietoutuu paljon somaattisia 
sairauksia. Lausekkeiden paikka lomakkeen alussa ja niihin vastaamiseen varattu suu-
rehko tila kertovat lausekkeiden olennaisuudesta kuntoutujan kuntoutusta suunniteltaes-
sa.  
 
Tuki- ja apujakso. Lomakkeen tuki- ja apujakso muodostuu kolmesta kysymyksestä, 
joilla kartoitetaan kuntoutujan avun ja tuen tarvetta. Kuntoutustyössä työntekijöiden on 
olennaista tietää asiakkaan yksilöllinen kuntoutuksen tarve ja tilanne. (Koskisuu 2004; 
Raitakari & Günther 2008.) Tuki- ja apuosa saa lomakkeessa suuren painoarvon. Per-
soonamuotoiset kysymykset koskevat kuntoutujan elämäntilanteen kartoittamista, hä-
nen kuntoutustavoitteitaan sekä avun ja tuen tarvettaan. Kysymysmuoto viittaa siihen, 
että olennaista on kuntoutujan tieto omasta elämäntilanteestaan. Kun kysymyksiä peilaa 
edellisiin kuntoutujan terveydentilaa koskeviin lausekkeisiin, huomaa eron. Terveyden-
huollollisen ongelmamäärittelyn sijasta huomiota kiinnitetään kuntoutujan omiin on-
gelma- ja tarvemäärittelyihin, jolloin myös tulokulma tilanteeseen laajenee. Tukeen ja 
apuun liittyvät kysymykset viittaavat työntekijään, joka on kiinnostunut kuntoutujan 
näkemyksistä ja toiveista suunniteltaessa kuntoutujan tukiasumisjaksoa ja siihen liitty-
viä tavoitteita. Kysymykset kategorisoivat kuntoutujan tukea tarvitsevaksi sekä herättä-
vät kysymyksen hänen mahdollisista voimavaroistaan ja vahvuuksistaan. Niitä ei kui-
tenkaan eksplisiittisesti nosteta kartoitettavien seikkojen joukkoon. 
 
Kuntoutusohjelmajakso. Kuntoutusohjelmajakso koostuu kahdesta lausekkeesta: 
Suunniteltu viikko-ohjelma ja Muuta kuntoutumisessa huomioitavaa. Lausekkeet koros-
tavat kuntoutustyön tavoitteellisuutta. Mielenkiintoista on, että lausekkeet on kirjoitettu 
yleisesti eikä niitä kohdenneta kenellekään. Kun osaa peilaa tuki- ja apuosaan, lomak-
keen rakenne perustuu olettamukseen, jonka mukaan lomakkeen kirjaamisessa kuntou-
tuja ja työntekijät neuvottelevat keskenään kuntoutujan tarpeista ja tilanteesta. Tuki- ja 
apukysymyksiin vastaamalla kuntoutuja voi kertoa omaan kuntoutumiseensa liittyvistä 
tavoitteista sekä avun ja tuen tarpeistaan. Kuntoutujan vastausten pohjalta työntekijät 
suunnittelevat kuntoutujalle hänen tarpeitaan vastaavan ohjelman. Lausekkeet mahdol-
listavat tulkinnan asiakaslähtöisestä toiminnasta, jossa asiakkaan yksilölliset tilannear-
viot otetaan yhdeksi kuntoutuksen lähtökohdaksi ja työntekijöiden suunnittelutyön re-
surssiksi.   
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5. Uusi lomake ja yksityiskohtainen asiakaskuva 
 
Uusi, viisisivuinen lomake (ks. liite 2) jakautuu viiteen jaksoon: 1) paikannus- ja ni-
meämisjakso, 2) identifiointijakso, 3) taloudenhoitojakso, 4) terveydentilajakso ja 5) 
apu- ja tukijakso. Uudesta lomakekokonaisuudesta voi vanhan lomakkeen tapaan pää-
tellä tekstin kuuluvan institutionaaliseen tekstilajiin. Uudessa lomakkeessa ei kuiten-
kaan vanhasta poiketen ole lauseenmuotoisia kysymyksiä; siinä on pelkästään lausek-
keita. Lausekkeet on asetettu lomakkeen vasempaan reunaan. Lausekkeiden tarkennuk-
set on kirjattu oikealla puolella oleviin vastaussarakkeisiin. Vastaamista on rajoitettu 
tietynkokoisilla vastaussarakkeilla. 
 
Paikannus- ja nimeämisjakso. Lomakekokonaisuuden aloittaa paikannus- ja ni-
meämisjakso, jossa lomake yksilöidään yhteisön asumispalvelujen palvelu- ja kuntou-
tussuunnitelmaksi. Otsikko Yhteisön asumispalvelujen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
liittää lomakkeen asumispalveluita tarjoavaan yhteisöön. Yhteisönimi viittaa yksikön 
yhteisölliseen toiminta-ajatukseen. Yhteisön yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että sen jäse-
net ovat tulleet yhteen jonkun enemmän tai vähemmän kaikkia yhdistävän ongelman 
vuoksi ja jäsenet osallistuvat yhteiseen toimintaan ja kantavat siitä yhdessä vastuuta (ks. 
Raitakari 2008). 
 
Yhteisöllisen kuntoutuksen kenttää tunteva voi päätellä, millaista kuntoutumiseen täh-
täävää tukiasumista yhteisö tarjoaa ja mille kohderyhmälle. Otsikko rajaa lomakkeen 
käyttöä tiettyyn yhteisöön tuleville kuntoutujille. Tällöin otsikosta on luettavissa, että 
lomakkeen avulla tehdään suunnitelma asiakkaalle hänen kuntoutumisestaan ja kartoite-
taan hänen palvelujen tarvettaan. Näin lomake tuottaa palveluita tarvitsevan asiakkaan 
ja palvelun tarvetta arvioivan ammattilaisen kategoriat. Otsikko mahdollistaa tulkinnan 
asiakkaasta kuluttajana. Asiakas kuluttajana voisi valita yhteisöstä tarvitsemansa ja it-
selleen sopivat kuntoutuspalvelut (Juhila 2006). 
 
Otsikon alla oleva teksti lupaa, että yhteisössä laaditaan jokaiselle kuntouttavaa asumis-
palvelua tarvitsevalle asiakkaalle luottamuksellinen ja yksilökohtainen palvelu- ja kun-
toutussuunnitelma.  Teksti pyrkii vakuuttamaan, että yhteisö toimii vastuullisesti ja 
lainkirjaimen edellyttämällä tavalla. Tekstin alla ovat lausekkeet Uusi ja Tarkistus sekä 
kohdat päivämäärille. Kohdat sisältävät tärkeän tiedon, onko asiakas tukiasumisyhteisön 
uusi vai vanha asiakas. Yhteisössä vanhan asiakkaan suunnitelma tehdään aina aiemmin 
laaditun suunnitelman pohjalta. Kyse on tällöin suunnitelman tarkistuksesta, jossa ai-
emmin laaditun suunnitelman pohjalta arvioidaan asiakkaan kuntoutumisen edistymistä 
ja asetetaan uudet tavoitteet asiakkaan kuntoutumiselle (ks. Koskisuu 2004; Raitakari & 
Günther 2008). Uudelle asiakkaalle laaditaan ensimmäinen suunnitelma tyhjän lomake-
pohjan avulla. Yhteisössä palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään tarkistamaan noin 
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kolmen kuukauden välein ja tarkistettu suunnitelma lähetetään sekä asiakkaan psykiatri-
sesta hoidosta vastaavalle lääkärille että tilaajalle. Päivämäärämerkinnät eivät ole tärkei-
tä yksin lakivelvoitteen vuoksi vaan myös siksi, että palvelun tilaaja edellyttää palvelun-
tuottajalta kuntoutussuunnitelmien tarkistamista määräajoin. Lisäksi työntekijöiden 
oman työn kannalta on tärkeää tietää, milloin kuntoutussuunnitelma on tehty. 
 
Identifiointijakso. Lomakkeen toisen jakson eli identifiointijakson osat nimesimme 
henkilötieto-, elämäntapa- ja sitoumusosiksi. Henkilötieto-osa sijoittuu lomakkeen al-
kuun, elämäntapaosa lomakkeen keskivaiheille ja sitoumusosa päättää lomakkeen. Näil-
lä osilla on yhteneväinen tehtävä. Niiden avulla muodostuu yksityiskohtainen kuva asi-
akkaasta. Identifiointiosassa lausekkeet ovat yleisiä, jolloin niitä ei ole kohdistettu asi-
akkaalle. Ne eivät tuota tällöin myöskään kuvaa vuorovaikutuksellisuudesta (Tiililä 
2007, 95). Siten lausekkeista on luettavissa se, että lomake on ensisijaisesti tarkoitettu 
yhteisön työntekijöiden täytettäväksi.  
 
Henkilötieto-osa jakautuu asiakasta ja hänen omaisiaan sekä yhteyshenkilöitä käsittele-
viin lausekkeisiin. Osassa lausekkeista asiakas identifioidaan tarkasti. Yksityiskohtaisil-
la lausekkeilla saadaan tietoa asiakkaan henkilötiedoista ja sosiaalisesta taustasta. Asia-
kas kategorisoituu toiminnan kohteena, informanttina sekä jonakin, josta tarvitaan tieto-
ja. Lausekkeet tavoittelevat tietoa siitä, kenen lomakkeesta on kyse, missä hän asuu, 
mitkä ovat hänen yhteystietonsa, minkä ikäinen hän on ja mikä on hänen siviilisäätynsä. 
Erityisen kiinnostava on lauseke, joka koskee asiakkaan entistä ammattia tai koulutusta. 
Lauseke mahdollistaa tulkinnan asiakkaan kyvyttömyydestä hoitaa omaa ammattiaan tai 
kyvykkyydestä hakeutua omaa koulutustaan vastaavaan työhön. Herää myös kysymys, 
miksi asiakkaan nykyistä ammattia ei lomakkeessa kysytä. Muotoilu perustuu ennakko-
oletukseen, että asumispalveluja tarvitsevat asiakkaat eivät ole työelämässä mukana. 
Seuraavaksi lomakkeessa on kohta: koska ja mistä asiakas on muuttanut asumisyhtei-
söön. Lauseke perustuu olettamukseen asiakkaasta, joka tulee yhteisöön jostakin: koto-
aan tai toisesta auttamistyön organisaatiosta. Mistä asiakas on tulossa, on ilmeisen tär-
keä tieto, koska se tulee kirjata lomakkeen alkuun. Henkilötietolausekkeisiin kirjatut 
asiakastiedot kuvailevat ja kategorisoivat asiakasta eri tavoin (Vuori 2005, 143). Henki-
lötieto-osan jälkeen lomakkeessa pyydetään tietoja asiakkaan omaisista tai yhteyshenki-
löistä. Yhteisön toiminnan kannalta tieto on olennainen. Työntekijöiden täytyy tietää, 
keneen he voivat olla yhteydessä, jos asiakkaalle sattuu jotain yllättävää. Toisaalta lau-
seke tuottaa mielleyhtymän suljetusta (sairaala)instituutiosta, jossa asiakirjoihin kirja-
taan potilaan omainen (Vanhala 2005). Lomakkeen yksityiskohtaiset lausekkeet antavat 
viitteen (mielenterveys)työn ja palvelutarpeen arvioinnin kokonaisvaltaisuudesta. Arvio 
tehdään suhteessa asiakkaan henkilöön, verkostoon ja asumishistoriaan.   
 
Elämäntapaosiossa on lauseke, jossa yhdistyy monta asiaa: asiakkaan harrastukset, tot-
tumukset ja sosiaalinen verkosto. Tämä viittaa siihen, että tietoa kuntoutujan arjesta ja 
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lähipiiristä pidetään tärkeänä suunniteltaessa hänen palveluitaan ja kuntoutusta. Olen-
naisiksi seikoiksi, joista tietoa oletetaan kirjattavan, määrittyvät ystävät, läheiset ja va-
paa-ajanviettotavat. Kuntoutujan voi ajatella määrittyvän henkilöksi, jolla on (tulisi olla) 
sosiaalista verkostoa ja ystäviä. Lausekkeen vastaamiseen on lomakkeessa jätetty kui-
tenkin vain vähän tilaa suhteessa muihin osiin. Tämä viittaa siihen, että elämäntapatie-
dot ovat tukiasumisyhteisön tai enemmänkin ehkä tilaajan kannalta vähemmän oleelli-
sia. 
  
Sitoumusosa alkaa lausekkeella Jos asiakasta ei tavoiteta kotitilanteen saa tarkistaa. 
Sanaa kotitilanne ei mitenkään selitetä. Lausekkeen vieressä on asiakkaalle annettu vas-
tausvaihtoehdoksi Kyllä ja Ei. Lauseke luo kuvaa organisaatiosta, joka kysyy lupaa asi-
akkaasta huolehtimiseen ja valvomiseen. Samalla asiakas kategorisoituu ammattilaisten 
mahdollisen valvonnan ja huolehtimisen alaiseksi. Kontrolli on yksi mielenterveystyön 
muoto, joka ulottuu asiakkaan henkilökohtaiseen elämään (Raunio 2009, 72–74, 173). 
Kontrolli ilmenee esimerkiksi asiakkaalle asetettujen kuntoutustavoitteiden seuraamise-
na, asiakkaan toiminnan tarkkailuna ja hänen antamiensa tietojen seuraamisena ja var-
mistamisena (Jokinen 2008, 122). 
 
Seuraavaksi osassa on tekstikatkelma Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma on tehty yhteis-
työssä asiakkaan/ omaisen/ yhteyshenkilön kanssa ja asiakas antaa luvan niiden tietojen 
hankkimiseen ja luovuttamiseen, mitä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
misessä tarvitaan. Teksti on lihavoitu ja tummennettu, mikä viittaa yhteisön toiminnan 
kannalta tärkeään asiaan. Tekstissä ensinnäkin tiedotetaan, että suunnitelmalomake on 
täytetty yhdessä yhteisön työntekijän, asiakkaan tai hänen omaisensa tai yhdyshenkilön 
kanssa. Toiseksi siinä korostetaan, että yhteisössä toimitaan yhteistyössä asiakkaan ja 
hänen verkostonsa kanssa. Tekstin kauttaviivat kuitenkin herättävät mielikuvan siitä, 
että yhteistyökumppanit olisivat toisilleen vaihtoehtoisia tai että ne on lueteltu tärkeys-
järjestyksessä. Kolmanneksi tekstissä vakuutetaan, että asiakas antaa luvan niiden tieto-
jensa hankintaan ja luovuttamiseen, joita hänen palvelujensa järjestämiseksi tarvitaan. 
Tekstissä ei kysytä asiakkaalta lupaa, vaan todetaan, että asiakkaan lupa on olemassa. 
Hänen ei anneta mahdollisuutta antaa tai olla antamatta lupaa tietojen hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, vaan lupa pidetään toteamusasiana. Asiakkaan oletetaan automaattisesti 
antavan ammattilaisille luvan tarkistaa omat tietonsa allekirjoittaessaan suunnitelman. 
Teksti kategorisoi asiakkaan henkilöksi, josta on tietoja toisilla, eivätkä asiakkaan an-
tamat tiedot ole yksin riittäviä. 
 
Sitoumusosan sekä lomakekokonaisuuden päättymisestä kertoo Allekirjoitukset. Vahvis-
taessaan ja virallistaessaan allekirjoituksellaan suunnitelman asiakas ja työntekijät (Pal-
veluntuottajan edustaja tai omatyöntekijä tai suunnitelman laatija) sitoutuvat suunni-
telman toteuttamiseen. Siten suunnitelmasta tulee sopimus. Allekirjoituslausekkeet 
myös vahvistavat lomakkeen kuuluvan viralliseen institutionaaliseen tekstilajiin. Päi-
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vämäärämerkintä kertoo lukijalle, mistä lähtien kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet suun-
nitelman toteuttamiseen. (Ks. vanhan lomakkeen identifiointijakso.) 
 
Taloudenhoitojakso. Lomakkeen kolmas jakso eli taloudenhoitojakso jakautuu kol-
meen lausekkeeseen, jotka koskevat asiakkaan varainhoitoa. Koska lausekkeet sijoittu-
vat lomakkeen alkuosaan, määrittyvät ne asiakkaan kuntoutuksen kannalta tärkeiksi. 
Osan aloittavat lausekkeet, joissa kartoitetaan vastuuhenkilöä asiakkaan asiointi- ja 
raha-asioissa sekä asiakkaan edunvalvojan yhteystietoja. Edunvalvonta on holhoustoi-
mi. Edunvalvojan tarkoitus on valvoa henkilön etua ja oikeutta taloudellisissa kysymyk-
sissä, jos hän ei sitä itse kykene tekemään vajaavaltaisuuden, sairautensa, poissaolon tai 
muun syyn vuoksi (laki holhoustoimesta 1999/442, 1. §). Lausekkeet perustuvat tausta-
olettamukseen, jonka mukaan tukiasumisyhteisön asiakas on kyvytön hoitamaan niin 
talous- kuin asiointiasioitaan. Lomakkeessa ei määritellä tarkemmin, mitä asiointiasioil-
la tarkoitetaan. Myös lauseke asiakkaan maksuasioiden hoidosta muodostaa ennakkokä-
sityksiä siitä, miten asiakas huolehtii omasta taloudestaan. Lausekkeen vastaamista on 
ohjeistettu valmiilla vaihtoehdoilla. Jos asiakas valitsee valmiista vaihtoehdoista esi-
merkiksi MAKSUPALVELUN tai SUORAVELOITUKSEN, osoittaa se hänen kykenevän huo-
lehtimaan jossakin määrin itsenäisesti taloutensa hoidosta. Hän on kykenevä toimitta-
maan laskunsa maksupalveluun ja huolehtimaan siitä, että hänen pankkitilillään on ra-
haa laskujen maksuun. Jos hän taas valitsee vaihtoehdon EDUNVALVOJAN tai vaihtoeh-
don MUULLA TAVOIN, syntyy oletus, että asiakas on kykenemätön itse huolehtimaan las-
kujensa maksusta.  
 
Kolmas taloudenhoitoon liittyvä lauseke koskee KELAn hoitotukea, sen hakemista, 
saantia ja määrää. Hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeen-
saajan kotona asumista. Korvaus on tarkoitettu hoidon tueksi ja korvaamaan sairauden 
tai vamman aiheuttamia kustannuksia. (Ks. www.kela.fi.) Taloudenhoitojakson lausek-
keet perustuvat olettamukseen kuntoutujan vaikeudesta hoitaa taloudellisiin kysymyk-
siin liittyviä asioita. Lauseke kategorisoi asiakkaan sairaaksi tai vammaiseksi Kelan 
hoitotukea saavaksi eläkkeensaajaksi, joka tarvitsee apua ja tukea jokapäiväisessä sel-
viytymisessään. Huomionarvoista on, että osiossa kartoitetaan kyllä yksityiskohtaisesti 
kuntoutujan raha-asioihin liittyviä asioita, muttei kuitenkaan kysytä, mikä on esimerkik-
si asiakkaan pääsääntöinen tulonlähde.  
 
Terveydentilajakso. Lomakkeen neljännessä jaksossa käsitellään asiakkaan terveyden-
tilaa viiden lausekkeen verran, joten terveydentila saa suuren sijan lomakekokonaisuu-
dessa. Lomakkeen perusteella asiakkaan kuntoutusta suunniteltaessa hänen terveydenti-
lansa on tärkeä lähtökohta. Lausekkeet määrittävät auttamisinstituution sairaanhoidollis-
ta palvelua ja kuntoutusta tarjoavaksi (hoito)yksiköksi. Ensimmäisenä on lauseke asiak-
kaan Ruokavaliot/allergiat. Seuraavat lausekkeet koskevat asiakkaan sairauksia ja lää-
kehoidon toteutusta sekä hänen tarvitsemiaan hoitotarvikkeita ja apuvälineitä. Nämä 
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seikat määrittyvät oleellisiksi asiakkaan kuntoutuksen suunnittelun kannalta. Asiakkaal-
la saattaa olla allergioita ja erityinen ruokavalio, sairaus ja lääkehoito, jotka työntekijöi-
den tulee ottaa huomioon. Lisäksi asiakas saattaa tarvita arjesta selviytyäkseen erityisiä 
hoitotarvikkeita tai apuvälineitä. Samalla lausekkeet kategorisoivat asiakkaan henkilök-
si, jolla on terveytensä kanssa ongelmia: ammattilaisen apua ja tukea tarvitsevaksi. Lau-
sekkeet tavoittelevat kokonaisvaltaista käsitystä asiakkaan fyysisestä terveydentilasta.  
 
Apu- ja tukijakso. Lomakkeen viidennessä osassa käsitellään asiakkaan apuun sekä 
tukeen liittyviä asioita. Jakso alkaa lausekkeella Asiakkaan palvelutarpeesta/ asumis-
palveluun kuuluvista palveluista kolmen erilaisen asumispalvelumuodon kautta: TUETTU 
ASUMINEN, PALVELUASUMINEN JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN.84 Asumispalvelut 
eroavat sen mukaan, miten intensiivistä ja ”vahvaa” apua ja tukea ne tarjoavat asiakkail-
leen. Lomakkeessa asumispalvelut on merkitty niiden antaman palvelun ja avun mukai-
sesti kevyestä tuesta raskaaseen. Kunkin asumispalvelun alle on kirjoitettuna kyseisen 
yksikön tarjoamat palvelut, kuten Henkilökunnan antama ohjaus ja neuvonta arkipäivi-
nä, Henkilökohtaiset työntekijätapaamiset, Terapeuttinen ryhmätoiminta ja Kuntouttava 
työtoiminta. Jokaisessa asumispalveluiden palvelutarjontakohdassa on myös merkintä 
Lisäpalvelut. Jakson lausekkeet antavat olettaa, että kussakin asumispalvelussa tarjotaan 
asiakkaille lisätukea heidän tarpeittensa mukaisesti. Ne myös tuovat esille tukiasumis-
palveluiden kirjoa. 
 
Lausekkeita asumispalveluista voi tulkita sekä asiakkaan, yhteisön työntekijän että pal-
veluntilaajan näkökulmista. Kun lomaketta lukee siten, että se on tarkoitettu asiakkaan 
täytettäväksi, merkinnät vahvistavat lomakkeen otsikon kategorisointia asiakkaasta ku-
luttajana (ks. paikannus- ja nimeämisosa). Asiakas voi valita valikosta itselleen sopivan 
asumispalvelun ja siihen sisältyviä palveluita tarpeensa mukaan. Käytännössä valintoja 
tekevän kuluttajan rooli on kuitenkin rajoittunut. Hän voi valita tukiasumisyksikön tar-
joamista palveluista vain ne palvelut, joita yhteisössä tarjotaan ja jotka ammattilaiset ja 
tilaaja määrittävät hänen tarpeensa mukaisiksi. (Ks. Juhila 2006, 66.) Jos lomaketta lu-
kee siten, että yhteisön työntekijä täyttää lomakkeen, mahdollistuu tulkinta, että yhteisö 
tarjoaa kolmea erilaista asumispalvelua asiakkailleen. Näistä palveluista työntekijät rää-
tälöivät yksilölliset palvelut asiakkaalle tämän tarpeen mukaan. Mutta kun lomaketta 
lukee siitä näkökulmasta, että se on tarkoitettu laajasti alueellisia asumispalveluita tar-
                     
84 Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua koskevassa kehittämissuosi-
tuksessa (2007) asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään: tuettuun asumiseen, palveluasumiseen ja te-
hostettuun palveluasumiseen kuntoutujan tarpeen ja asumismuodon perusteella. Tuettu asuminen on asu-
misen muoto, jossa kuntoutuja asuu omassa tai kunnan järjestämässä asunnossa. Kuntoutujan tuettuun 
asumiseen liittyvät keskeisesti kuntoutus ja tilapäinen tuki. Palveluasuminen on joko yhteisöllistä asumis-
ta ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisesti omassa asunnossa. Palveluasumisessa keskeistä on 
monipuolinen kuntoutus, asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistus. Henkilöstö on 
paikalla päivisin ja puhelinpäivystyksen kautta. Sen sijaan tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä 
asumista ryhmäasunnossa, jossa henkilöstö on koko ajan paikalla. Kuntoutujaa avustetaan päivittäisissä 
toiminnoissa ja tuetaan vastuulliseen elämään. (Leppo ym. 2007.)  
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joavien tahojen käyttöön, mahdollistuu tulkinta, että palveluasuminen tai tehostettu pal-
veluasumisvaihtoehto eivät ole relevantteja työntekijöille. Tukiasumisyhteisön työnteki-
jät tietävät lomaketta täyttäessään, että tilaaja käyttää samaa lomaketta myös muissa 
asumispalveluyksiköissä, joista tilaa ja ostaa palveluja. Tämä on merkittävää mietittäes-
sä lomakkeen tarkoituksia.  
 
Asiakkaan asumispalveluun liittyvien lausekkeiden jälkeen lomakkeessa käsitellään 
asiakkaan kuntoutukseen liittyviä asioita. Ensimmäisenä on lauseke Asiakkaan kuntou-
tustavoitteista. Sitä on ohjeistettu kirjauksilla KUNTOUTUJAN TAVOITTEET ja KEINOT 
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI. Toisena on lauseke Asiakkaan kuntoutumisen toteu-
tuminen. Sitäkin on tarkennettu kahdella kirjauksella: KUNTOUTUJAN OMA ARVIO/ 
OMAISTEN ARVIO ja TYÖNTEKIJÄN ARVIO. Lausekkeet rakentavat kuntoutuksen tavoitteel-
liseksi prosessiksi, jossa tulee määritellä tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. 
Osan lausekkeet ja ohjeistukset suuntaavat ja yhdenmukaistavat työntekijöiden kirjaa-
mista ja siten yhtenäistävät tapaa kirjata suunnitelmia. Lausekkeista muodostuu kuva 
vuorovaikutuksellisuudesta, suunnitelmaan kirjataan asiakkaan ja hänen omaistensa 
näkemykset ja mielipiteet asiakkaan kuntoutumisen tavoitteista ja toteutumisesta. Näin 
mahdollistuu eri tahojen keskenään ristiriitaisten näkemysten kirjaaminen. Kirjauksilla 
tavoitellaan asiakkaan kuntoutumisen seurantaa. Samalla lausekkeet kategorisoivat asi-
akkaan kuntoutujaksi, joka tarvitsee niin omaisten kuin työntekijöiden tukea kuntoutu-
misessaan. Lauseke perustuu ennakko-oletukseen, jonka mukaan kuntoutujan oma arvio 
kuntoutumisensa etenemistä ei ole riittävä. Ylipäätään kuntoutus määrittyy lomakkeessa 
joksikin, mikä edellyttää arviointia ja etappien asettamista. 
 
 
6. Suunnitelmalomakkeen muutos: avoimesta yksityiskohtaiseen kategorisointiin 
 
Kasvava usko suunnitteluun, kuntoutuksen seurantaan ja palvelutarpeen uudelleenarvi-
ointiin on luettavissa nykyisestä lainsäädännöstä, ammatillisen auttamistyön ideaaleista 
sekä palvelujärjestelmän uudistamistavoitteista (Eräsaari 2006; Raitakari & Günther 
2008). Tukiasumisyksikössä käytössä ollutta vanhaa ja nykyistä uutta suunnitelmalo-
maketta tarkasteltaessa (ks. yhteenveto kuvio 1) voi nähdä sen, kuinka kuntoutuksessa 
käytettävät lomakkeet ja siten myös ammatilliset kirjaamiskäytännöt muuttuivat siirryt-
täessä tilaaja–tuottaja-malliin. Vanhaa ja uutta lomaketta analysoidessa huomaa sen, 
kuinka lomakkeiden tuottamisen ja kuluttamisen tavat ovat muuttuneet tukiasumisyhtei-
sössä (ks. Fairclough 1992; 1997). Lomaketekstilajissa tapahtunut muutos on havaitta-
vissa suunnitelmalomakkeiden pituuserosta, otsikosta, lausekkeista, rakenneosista, käy-
tetystä kielestä, konteksteista sekä siitä, millaiseen asiakaskuvaan lomakkeet perustuvat. 
Lomakkeissa kuntoutusta raamitetaan paljolti toisistaan poikkeavan kielenkäytön, eri-
laisten diskurssien avulla.  
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 Vanha lomake (kuntoutus-
suunnitelma) 

Uusi lomake (palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelma) 

RAKENNE Paikannus 

Identifiointi; nimeämis- ja 

sitoumusosio 

Terveydentilamaininnat 

Apu- ja tukikysymykset 

Paikannus ja nimeäminen 

Identifiointi; henkilötieto-, 

elämäntapa- ja sitoumusosio 

Taloudenhoitomaininnat 

Apu- ja tukimaininnat 

KIELI Kysymykset ja maininnat 

(lausekkeet) 

Kysymykset suunnattu asiakkaalle 

ja työntekijälle 

Kysymykset ja maininnat väljiä ja 

avoimia 

Asiakkaan tieto tärkeää 

Maininnat (lausekkeet) 

Mainintoja ei suunnattu 

Maininnat tarkkoja ja 

yksityiskohtaisia 

Terveydenhuollollinen kieli 

korostuu 

KONTEKSTI Yhdistyksen ja yhteisön käytössä Yhteisön / palvelun tilaajan 

asumispalvelut 

ASIAKAS Aktiivinen toimija Toiminnan kohde 

KATEGORIAT Kuntoutuja  Asiakas (/kuluttaja) 

 
Kuvio 1. Suunnitelmalomakkeiden vertailua analysoitujen tekijöiden valossa. 
 
 
Lomakkeiden otsikoista on luettavissa diskursiivinen muutos: suunnitelmaa ei tehdä 
enää kuntoutujalle; se tehdään (kuluttaja)asiakkaalle ja työntekijöille sekä tilaajalle. 
Kyseinen muutos on luettavissa myös suunnitelmalomakkeiden kielestä. Vanhassa lo-
makkeessa kysymykset on esitetty enimmäkseen suoraan kuntoutujalle, kun taas uudes-
sa lomakkeessa ei käytetä suoria kysymyksiä, vaan kohdentamattomia otsikkomaisia 
lausekkeita. 
 
Vanhassa lomakkeessa kysymykset ovat avoimia ja väljiä. Vastaavasti uudessa otsik-
komaiset lausekkeet ovat tarkkoja ja yksityiskohtaista tietoa asiakkaasta kerääviä. Li-
säksi vastaamista on ohjeistettu enemmän uudessa kuin vanhassa lomakkeessa. Vanha 
lomake antaa kuntoutujan tarvemäärittelylle avoimemman tilan, kun taas uudessa lo-
makkeessa määritellään asiakasta ja hänen avun ja tuen tarvettaan yksityiskohtaisemmin 
ja enemmän ennakkokäsityksien varassa. Vanhaa lomaketta lukiessa kuntoutujasta mää-
rittyy kuva toiminnan aktiivisena osapuolena, kuntoutujana, jolla on (mie-
len)terveydellisiä ongelmia. Kuntoutuja tarvitsee lääkityksen sekä lisäksi tukiasumisyk-
sikön ammatillista tukea ja apua kuntoutumisessaan. Vaikka työntekijällä säilyy vastuu 
ja valta asioiden kysymiseen ja kirjaamiseen, tiedontuottamisessa asiakas saa yhteistyö-
kumppanin ja oman elämänsä asiantuntijan roolin. 
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Sen sijaan uudessa lomakkeessa asiakas on selvemmin toiminnan kohde. Lomake ohjaa 
ajattelemaan, että kuntoutuja on informantti, mutta ensisijaisesti kartoitusta edellyttävä 
tapaus.  Uutta lomaketta lukiessa muodostuu tarkka kuva asiakkaasta ja hänen ongel-
mallisuudestaan: asiakas kategorisoituu Kelan hoitotuella eläväksi toiminnan kohteeksi, 
joka on sairas. Hän tarvitsee asumis- ja kuntoutumispalveluita, koska ei kykene itsenäi-
sesti huolehtimaan itsestään ja hoitamaan asioitaan. Lisäksi hän tarvitsee lääkinnällistä 
hoitoa ja huolenpitoa sekä kontrollia selviytyäkseen arjesta. Mielenkiintoista on, että 
uusi lomake samanaikaisesti lähestyy asiakasta palveluja valitsevana kuluttajana, kun-
toutumisensa tavoitteita ja keinoja reflektoivana yhteistyön osapuolena ja toiminnan 
kohteena. Siten lomakkeessa ovat yhtä aikaa läsnä kaksi erilaista, yhteen kietoutunutta 
näkökulmaa kuntoutujan asemasta. Kyseessä on hybrididiskurssi, jossa yhdistyy näke-
mys aktiivisesta kuntoutujasta yhteistyökumppanina ja palveluiden valitsijana sekä hoi-
toa ja huolenpitoa vaativana sairaana yksilönä (ks. Ivanič 1998; Pietikäinen & Mänty-
nen 2009.) 
 
Nykyään puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaan asiantuntijuudesta (Poikela 2010; 
Mönkkönen 2002; Raitakari ym. 2011). Vanhassa lomakkeessa asiakaslähtöisyyttä tuo-
tetaan kysymysten, vuorovaikutuksellisuuden ja henkilökohtaisen puhuttelun keinoin. 
Uuden lomakkeen kielelliset valinnat eivät yhtä vahvasti tuota asiakaslähtöisyyttä, vaan 
pikemminkin korostavat työntekijän (ja viime kädessä tilaajan) tehtävää arvioida, mil-
laista tukea ja apua asiakas tarvitsee. Olennaiseksi määrittyy yksityiskohtainen faktatie-
to, eivät asiakkaan kerronta ja näkemykset. Osittain tämä johtunee lomakkeiden erilai-
sista tehtävistä ja käyttötarkoituksista. Ensinnäkin uuden lomakkeen tehtävä on olla 
palvelutarpeen arvioinnin ja kuntoutuksen suunnittelun apuväline. Toiseksi uuden lo-
makkeen avulla palveluntilaajat arvioivat alueellisia asumis- ja kuntoutuspalveluita 
yleisesti sekä erityisesti tukiasumisyksikössä tehtävää työtä ja sen vaikuttavuutta. Tätä 
tulkintaa uuden lomakkeen funktioista tukee tieto siitä, että tilaaja–tuottaja-mallissa 
korostetaan palveluiden vaikuttavuutta ja määräaikaisuutta. Lisäksi uusi lomake on pal-
veluntilaajan tekemä ja tukiasumisyhteisöön lähettämä, jolloin tilaaja on lomakkeen 
tärkein lukija ja käyttäjä. Uusi lomake siten representoi ja tuottaa muutosprosessia, jossa 
tukiasumisyksikön työntekijöiden tilivelvollisuus työstä ja asiakkaan edistymisestä li-
sääntyy. Samalla palveluntilaajan ohjaava vaikutus kolmanteen sektoriin vahvistuu. 
Voidaan kysyä, missä määrin lomake on edes tehty palvelemaan kuntoutujan ja työnte-
kijän arkea. 
 
Luimme edellä (suunnitelma)lomakkeita tekstianalyyttisten käsitteiden valossa. Tavoit-
teemme oli tuoda esille auttamistyössä käytössä olevia tyhjiä lomakkeita sekä niiden 
rakenteen, kategorioiden ja kontekstin merkityksellisyyttä. Lomakkeet ovat olennaisia 
asiakaskuvan muodostamisessa ja ennen kaikkia sosiaalisten ja terveydellisten ongelmi-
en määrittelyssä. Lomakkeet ohjaavat ja määrittävät sitä, millaisiin sosiaalisiin ja ter-
veydellisiin ongelmiin auttamistyössä kulloinkin kiinnitetään huomiota ja mitkä ongel-
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mat kategorisoituvat kulloisenkin auttamisinstituution hoidettavaksi. Lomakkeen kysy-
mykset ja lausekkeet tähtäävät sellaisen tiedon saamiseen, jonka perusteella ammattilai-
set ja tilaaja voivat päätellä yhtäältä, onko asiakas oikeutettu apuun ja tukeen, ja toisaal-
ta, hyötyykö hän juuri kyseisen auttamisinstituution toiminnasta ja palveluista. Lomak-
keet ohjaavat siten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien, normaalien ja poikkeavien 
ilmiöiden tulkintaa ja niiden hallinnoimista.  
 
Ei ole samantekevää, missä tilanteessa ja millaista lomaketta käytetään, sillä lomake-
pohja vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä asioita havainnoidaan ja määritellään tärkeäksi 
tiedoksi. Lomakkeet yhtenäistävät eri työntekijöiden kirjaamiskäytäntöjä ja systemati-
soivat tiedonkeruuta.85 Lomakkeiden suunnittelu on vaativa tehtävä, joka edellyttää 
tietoutta toiminnasta, josta on tarkoitus saada tietoa ja jossa sitä käytetään. Harvoin lo-
maketta suunniteltaessa tulee ajatelleeksi, että lomake rajaa sitä, mikä on olennaista 
tietoa sekä lomaketta käyttävän instituution näkökulmasta että instituution palveluita 
tarvitsevan asiakkaan näkökulmasta. (Ks. myös Tiililä 2000, 249–251; Raevaara 2006, 
86.) Aina kun määritellään, mikä tieto asiakkaasta on olennaista, syrjäytetään epäolen-
naisena pidettyä tietoa. Yhtä olennaista kuin se, mitä lomake kutsuu kirjoittamaan, on 
se, miten sitä voi lukea. Jos lomakkeita lukee asiakkaan tai palveluita tuottavan yhteisön 
taikka palveluntilaajan tai omaisen suunnasta, avautuvat lomakkeen merkitykset ja teh-
tävät erilaisina. Se, mitä lomake lopulta saa aikaan, kytkeytyy siihen, kuinka lomaketta 
luetaan ja käytetään vai käytetäänkö ollenkaan. Lomakkeet eivät itsessään tee mitään; 
tekijöitä ovat ihmiset. Lomakkeet ovat ihmisten suunnittelemia, ja ihmiset lukevat ja 
käyttävät niitä. 
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Tekstilainausten tutkiminen puoliautomaattisesti  
 
Aino Piehl & Mikko Lounela 
 
 
1. Tutkimuksen lähtökohta ja kulku 
 
Pyrimme esittelemään ja testaamaan määrämittaisten sanoista koostuvien jonojen eli n-
jonojen (n-grams) käyttöä teksteissä esiintyvien samankaltaisuuksien ja niiden avulla 
tekstistä toiseen tehtyjen lainausten tunnistamiseksi. Olemme tutkineet, voiko puoliau-
tomaattisella menetelmällä löytää lainauksia luotettavasti suuristakin tekstiaineistoista. 
 
Tyypillisemmin n-jonoja on käytetty tekstintutkimuksessa sellaisten tietylle tekstilajille 
tai kirjoittajalle ominaisten ilmausten löytämiseen, jotka koostuvat useista sanoista ja 
siten muodostavat vaihtelevia sanajonoja. Tähän tutkimushaaraan meitä yhdistää ennen 
kaikkea kiinnostus jonoihin sisältyvään vaihteluun. 
 
Artikkelin aluksi teemme katsauksen n-jonojen käyttöön tekstilajien tutkimuksessa. Sen 
jälkeen selvitämme oman tutkimuksemme taustaa ja säädösteksteille tyypillistä lainaa-
mista, sitten kuvaamme menetelmäkokeilumme ja lopuksi arvioimme sen tuloksia. 
 
 
2. N-jonot tekstilajitutkimuksessa 
 
2.1. Yleistä 
 
N-jonot on erityisesti korpuslingvistiikassa käytetty tutkimusmenetelmä; sitä on käytet-
ty ennen kaikkea englannin kielen usein toistuvien sanayhdistelmien tutkimuksessa. 
Tekstilajitutkimukseen n-jonot liittyvät siten, että niitä käyttämällä on pystytty osoitta-
maan tietylle tekstilajille tyypillisiä monisanaisia ilmauksia, kun näiden esiintymäylei-
syyttä on verrattu eri tekstilajista koostettujen osakorpusten kesken.86 
 
Ilmausta n-jono on käytetty hieman toisistaan poikkeavissa merkityksissä. Menetelmää 
käytetään muuallakin kuin lingvistiikassa: tällöin sana tarkoittaa jonkin tietyn määrän 
(n) sisältäviä peräkkäisiä yksiköitä. Ne voivat olla kirjaimia, merkkejä, sanoja tai muita 
perättäin sijaitsevia elementtejä. Korpuslingvistiikassa n-jono on kuitenkin yleensä ra-
jattu merkitsemään peräkkäisten sanojen jonoa, vieläpä, kuten Chris Greaves ja Martin 
Warren (2010, 213) määrittelevät, sellaisten sanojen jonoa, jotka usein esiintyvät yhdes-

                     
86 Valaiseva kuvaus n-jonojen käytöstä anglosaksisessa korpustutkimuksessa esitetään Chris Greavesin ja 
Martin Warrenin (2010) artikkelissa What can a corpus tell about multi-word units? Kuvauksemme n-
jonojen käytöstä perustuu pitkälti siihen. 
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sä ja muodostavat fraasin tai muun vakiintuneen ilmauksen. Näistä jonoista on käytetty 
myös muun muassa nimityksiä lexical bundle (Biber ym. 1999; ks. Stubbs & Barth 
2003), cluster (Scott 1997; ks. Stubbs & Barth mt.), chain (Stubbs & Barth mt.) ja lexi-
cal item (Sinclair 2004, 20) sekä meaning shift unit (ks. Greaves & Warren mt. 218; 
termistä tarkemmin ks. luku 2.3). 
 
 
2.2. Monesta sanasta koostuvien ilmausten etsiminen n-jonoilla 
 
J. R. Firth (1957) havaitsi, että kollokaatiot eli usein yhdessä esiintyvät sanat vaikuttavat 
toistensa merkitykseen, ja tämä havainto oli hyvin merkityksellinen monesta sanasta 
koostuvien ilmausten tutkimukselle. John Sinclair (1970; myös 2004) sovelsi samaa 
ajatusta korpuslingvistiikkaan. (Ks. Greaves & Warren 2010.) N-jonojen (joilla siis tar-
koitetaan nyt peräkkäisten sanojen jonoja) avulla pyritään tunnistamaan korpuksesta 
vakiintuneet, usein esiintyvät sanojen yhdistelmät, jotka yhdessä muodostavat tiettyä 
merkitystä kantavan yksikön. Monesti ne ovat fraaseja tai muita usein esiintyviä, vakiin-
tuneita ilmauksia, ja n-jonojen avulla onkin voitu kehittää fraseologian tutkimusta 
eteenpäin. Suuri osa korpuksen sanoista esiintyy osana tällaisia jonoja, mitä on pidetty 
osoituksena kielen totunnaisuudesta ja toistavuudesta. (Stubbs & Barth 2003, 61, 71.) 
 
N-jonoihin perustuvissa tutkimuksissa kuvataan tavallisesti sanayhdistelmien rakenteita 
ja tehtäviä sekä niiden yleisyyttä eri tekstilajeissa. Usein aineistona on käytetty suuria 
korpuksia. Sellainen on esimerkiksi sadan miljoonan sanan British National Corpus, 
jossa on eri tekstilajeista muodostettuja osakorpuksia ja sekä puhuttua että kirjoitettua 
kieltä. Eri tutkijat ovat asettaneet eri tavoin sen kynnyksen, jonka yläpuolella sanayhdis-
telmän katsotaan olevan vakiintunut eikä satunnainen ilmiö. Tavallinen kynnys on 20 
esiintymää miljoonaa sanaa kohden (ks. esim. Biber ym. 1999; Scott & Tribble 2006), 
mutta kynnykseksi asetettu esiintymien määrä riippuu korpuksen koosta ja jonojen pi-
tuudesta. (Ks. Greaves & Warren 2010, 213.) 
 
Yleensä kaikki riittävän frekventit esiintymät otetaan mukaan n-jonojen aineistoon, 
mutta jotkut tutkijat rajaavat pois vaillinaiset fraasit tai sellaiset rakenteet, joissa on 
kahden syntaktisen yksikön osia (jälkimmäisistä esimerkkinä voi olla in terms of the, 
jossa the edustaa seuraavaa yksikköä; Simpson 2004, 43; ks. Greaves & Warren 2010). 
N-jonoilla voidaan tutkia fraseologiaa myös päinvastaisesta näkökulmasta eli sanoja, 
jotka eivät tavallisesti esiinny yhdessä, vaan suorastaan kaihtavat toisiaan (lexical repul-
sion). Usein tarkastelun ulkopuolelle jätetään 2- ja 3-jonot, joita aineistossa on aina eni-
ten. Tätä perustellaan monin tavoin, muun muassa sillä, että 4-jonot sisältävät kaikki 
mahdolliset 2- ja 3-jonot. 4-jonojen katsotaan tuovan selvemmin esiin erilaiset rakenteet 
ja funktiot kuin 3-jonojen. (Cortes 2004; Hyland 2008, 8; ks. Greaves & Warren 2010). 
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Sinclair (2001; ks. Greaves & Warren mt.) kuitenkin arvostelee tätä ratkaisua, koska se 
vääristää kuvaa eripituisten n-jonojen yleisyydestä. 
 
Kun käytössä on erilaisista tekstilajeista koottuja osakorpuksia, voidaan erilaisten n-
jonojen esiintymäyleisyyttä niissä verrata toisiinsa. Monet tutkijat ovatkin osoittaneet, 
että tietynlaiset rakenteet ja myös niiden käyttö tietyissä tehtävissä ovat tekstilajikohtai-
sia piirteitä, joiden perusteella lajeja voi erottaa toisistaan. Jopa erikoisalojen kesken 
voidaan havaita eroja erityyppisten fraasien ja rakenteiden käytössä. Stubbs ja Barth 
vertailivat, millaiset 3-, 4- ja 5-jonot ovat yleisiä kaunokirjallisessa, kirjallisuustieteelli-
sessä ja muussa tieteellisessä tekstissä. Esimerkiksi kaunokirjallisuudessa 50 yleisim-
män 4-jonon joukossa oli persoonapronominin ja tietynlaisen predikaattiverbin sisältä-
viä jonoja, mm. I don’t want to, you want me to. Tieteellisessä tekstissä taas 50 ylei-
simmässä 4-jonossa esiintyi vain kaksi verbiä: to be found in ja seems to have been, 
mutta ei lainkaan persoonapronomineja. Sen sijaan tieteellisessä tekstissä oli runsaasti 
metateksti-ilmauksia, kuten on the other hand ja in the case of. (2003, 73.) Lindquist ja 
Levin puolestaan huomasivat tutkiessaan fraaseja on the face of it ja on its face, että 
jälkimmäinen esiintyi britannianenglannissa oikeastaan vain juridisessa tekstissä, kun 
taas amerikanenglannissa se oli yleinen kaikissa rekistereissä (2009, 177). 
 
Akateemista tekstiä on tutkittu paljon enemmän kuin muita tekstilajeja. Tutkijat ovat 
usein verranneet sitä puhutun kielen aineistoon. Tietynlaisia ajan ja paikan ilmaisimia 
tai yhteyden ilmaisimia käytetään useammin kirjoitetussa kuin puhutussa kielessä (as a 
result of, at the same time). Puhutussa kielessä tavallisempia ovat sellaiset interpersoo-
naista merkitystä ilmaisevat jonot kuin You know, I think. Carter ja McCarthy (2006, 
500e, 500d; ks. Greaves & Warren 2010) havaitsivat, että akateemisessa tekstissä esiin-
tyi runsaasti ajan ja paikan tai tekstin asioiden suhteita ilmaisevia jonoja, kun taas asen-
teita ja vuorovaikutusta ilmaisevat jonot olivat tavallisia keskustelussa. Scott ja Tribble 
(2006, 139−140; ks. Greaves & Warren 2010) taas tutkivat 40:ää yleisintä 3- ja 4-jonoa 
aineistonaan British National Corpus ja sen neljä osakorpusta. Neljä yleisintä 3-jonoa 
olivat koko korpukselle ja sen keskusteluaineistoa sisältävälle osiolle yhteisiä, mutta sen 
sijaan tieteellisen tekstin osakorpuksissa neljä yleisintä 3-jonoa olivat erilaisia kes-
kenäänkin.  
 
Tällaisilla tuloksilla on merkitystä myös kielen opettamiselle ja oppimiselle. Tieteen-
alalle tai tekstilajille tyypillisten ilmausten hallitseminen vaikuttaa todennäköisesti sii-
hen, miten sujuvan vaikutelman alan kielen hallinnasta kirjoittaja lukijoilleen antaa. 
(Ks. Cortes 2004; Hyland & Tse 2007; Greavesin ja Warrenin 2010 mukaan.) 
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2.3. N-jonoista suurempaa vaihtelua salliviin menetelmiin 
 
N-jonojen käyttö on kuitenkin tuonut esiin myös niiden puutteet menetelmänä: niissä ei 
helposti voida ottaa huomioon sanaston variaatiota, vaan samantapaiset, mutta sanastol-
lisesti tai sanajärjestykseltään vaihtelevat rakenteet jäävät löytymättä. N-jonojen avulla 
ei myöskään löydä sellaisia monisanaisten yksiköiden osia, jotka sijaitsevat tekstissä 
kaukana toisistaan; yksi sellainen tyyppi ovat esimerkiksi teksti- ja lausetason toistuvat, 
tiettyihin sanoihin perustuvat rakenteet, joiden funktio on järjestää tekstiä. Tämän on-
gelman toi esiin Hunston (2002, 75), esimerkkinään sellaiset rakenteet kuin I 
think…because ja I wonder…because, joissa osien välissä voi olla hyvin vaihteleva 
määrä sanoja. Hän nimitti näitä rakenteita lausekollokaatioiksi. 
 
Kieliopilliset sanat ovat tunnetusti frekventeimpiä, ja siten ne ovat tavallisia myös frek-
venteimpien monisanaisten yksiköiden osina (esim. Stubbs & Barth 2003; suomen kie-
lestä esim. Saukkonen ym. 1979). Renouf ja Sinclair (1991; ks. Greaves & Warren 
2010) kutsuvat niitä nimellä collocational frameworks, kollokaatiokehykset. Niiden 
tavallisimpia tyyppejä ovat the…of, a/an…of, the…of the, the…in ja the…to (Li & War-
ren 2008; ks. Greaves & Warren 2010), joissa kehykseen kuuluvien sanojen välissä voi 
olla erilaisia sanoja. Tämä lähestymistapa tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös kieliopil-
liseen kuvaukseen. Esimerkiksi Carterin ja McCarthyn luettelemat 4-jonot the end of 
the, the side of the, the edge of the, the middle of the ja niin edellen voisivat sisältyä 
kollokaatiokehyksen the…of the kuvaukseen. Tekstiä jäsentävistä kehyksistä oli edellä 
esimerkki Hunstonin yhdistelmissä I think ja I wonder…because. Myös Lindquist ja 
Levin (2009, 171–172) kuvasivat samantapaisia tekstitason jäsentelykehyksiä kuin 
Hunston (2002). Nämä vaihtelua sisältävät yksiköt näyttävät olevan samalla tavoin tie-
tylle tekstilajille tyypillisiä kuin n-jonot, vaikka tutkimusta ei aiheesta vielä ole paljon 
tehty. 
 
Sinclair on nimittänyt rakenteeltaan ja sanastoltaan vaihtelevia yksiköitä nimellä lexical 
item mutta myöhemmin käyttänyt mieluummin nimitystä meaning shift unit, vaihteleva 
merkitysyksikkö (Greaves & Warren 2010, 218). Yksikköön kuuluvat aina ydin eli sa-
na, jota ilman yksikkö ei esiinny, sekä semanttinen prosodia, jolla Sinclair tarkoittaa 
yksikön funktionaalista kokonaismerkitystä. Esimerkkinä semanttisen prosodian ilme-
nemisestä voi pitää kieltohakuisuutta, joka voi tuoda muuten neutraaliin sanaan negatii-
vista sävyä. Lisäksi merkitysyksikköön voivat kuulua kollokaatiot ja kolligaatiot (colli-
gations) sekä rajaus tiettyyn semanttiseen ympäristöön. Näistä semanttinen prosodia on 
kielenkäytön lähtökohta, sillä sen perusteella puhuja valitsee ytimen ja mahdolliset 
muut yksikön osat. Näin laajasti määriteltyjä yhdistelmiä on tietenkin korpuksista vai-
kea löytää.  
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Ratkaisua variaation sallimiseen jonoissa on etsitty erilaisin keinoin. Lindquist ja Levin 
käyttivät eri menetelmien yhdistelmiä: he hakivat British National Corpusista ja Corpus 
of Contemporary American Englishistä 2−8-jonojen avulla fraaseja, joihin sisältyi sana 
face. Tavoite oli paitsi löytää fraasit myös kuvata niiden rakennetta ja tehtäviä virkeyh-
teydessä ja diskurssissa. Lisäksi he selvittävät fraasien historiaa Time-lehden korpuksen 
avulla. Tuloksista valittiin ne esiintymät, jotka sopivat tekstin järjestäjiksi, eli on the 
face of it, on its face ja in the face of. Kvalitatiivisella tutkimuksella selvitettiin sitten, 
millaisessa tekstiympäristössä fraasit esiintyivät. Osa tyypillisistä lauserakenteista tai 
virkkeiden myötäesiintymistä oli fraasista niin kaukana, että niiden tunnistaminen vaati 
käsityötä. (2009, 171−172.) Etsinnän helpottamiseksi on myös tehty automaattisia tun-
nistusohjelmia, jotka löytävät yhdessä esiintyvät sanat myös, kun ne eivät ole peräkkäin 
ja niiden keskinäinen järjestys vaihtelee. Sellaisia ovat kehittäneet esimerkiksi Wilks 
(2005) ja Fletcher (2006) sekä Cheng yhdessä Greavesin ja Warrenin kanssa (Cheng 
ym. 2006). (Ks. Greaves & Warren 2010, 218.) 
 
Edellä kuvatuissa n-jonojen ja enemmän vaihtelua sisältävien merkitysyksiköiden tut-
kimuksessa esiintymäfrekvenssi on olennainen piirre, myös tekstilajisidonnaisuutta 
määriteltäessä. Frekvenssejä on kuitenkin käytetty myös toisenlaiseen tutkimukseen. On 
todettu, että mitä useampisanainen n-jono on, sitä harvinaisempi se on korpuksessa. 
Stubbs ja Barth (2003, 76) totesivat, että 5-jono yleensä oli jo tyypillinen tietylle tekstil-
le eikä enää koko tekstilajille. Coulthard ja Johnson ovat käyttäneet tätä tietoa oikeus-
kielitieteessä (forensic linguistics). Vaikka frekvenssi on tässäkin olennainen tieto, he 
eivät pyri löytämään yleisiä jonoja, vaan sellaisia jotka mahdollisimman todennäköisesti 
ovat ainutkertaisia. Tällaisten jonojen esiintyminen oikeuden todisteena olevissa asiakir-
joissa tai muissa teksteissä voi viitata siihen, että tekstit eivät ole syntyneet toisistaan 
riippumatta. Coulthardin ja Johnsonin arvion mukaan 10-jonot ovat hyvin todennäköi-
sesti aina kerrallisia esiintymiä (2007, 198). 
 
 
3. Tutkimuskysymys ja sen taustaa 
 
3.1. Yleistä 
 
Tässä artikkelissa kuvaamme tarkemmin kokeilua, jossa n-jonoja ja korpusta ei ole käy-
tetty tyypillisyyden eikä tekstilajiominaisuuksien tutkimiseen vaan toisenlaisen ongel-
man selvittämiseen. Tutkimuskysymyksemme on intertekstuaalisten kohtien tunnista-
minen kahdentyyppisten tekstien, nimittäin EU-direktiivien ja niiden suomalaisten täy-
täntöönpanolakien, välillä. Kyse on siis direktiiveistä lakeihin tehtyjen lainausten löy-
tämisestä (lainauksesta tarkemmin ks. 4.3). Selvitämme, miten luotettavasti n-jonojen 
puoliautomaattisen käytön avulla löytää teksteistä samanlaisia tai lähes samanlaisia 
tekstikohtia (tekstikohdan käsitteestä tarkemmin ks. 4.3). Pyrimme myös kehittämään 
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tätä menetelmää käyttämällä ominaisuuksiltaan erilaisia n-jonoja ja lisäämällä niissä 
esiintyvää vaihtelua. Tämänaiheista n-jonojen tutkimusta ei tietääksemme ole aiemmin 
tehty. Kokeilussa ei etsitty kummallekaan tekstilajille tyypillisiä n-jonoja, mutta jonoi-
hin sisältyvän variaation sallimisessa otettiin huomioon näiden keskenään samankaltais-
ten tekstilajien intertekstuaalisuudelle tyypillisiä piirteitä. 
 
Aiheen tutkimukseemme antoivat arvelut direktiivien vaikutuksesta Suomen lainsäädän-
töön. Keskustelussa lainsäädännön laadusta on nimittäin väitetty, että EU-säädösten 
vaikutuksesta suomalaisten lakien taso on heikentynyt (esim. Paremman sääntelyn toi-
mintaohjelma 2006, 140; eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto, ks. HS 30.5.2000). 
Sen selvittämiseksi, onko EU-vaikutusta osoitettavissa lakien kielessä, koostettiin Ko-
tuksessa korpus niistä laeista, jotka annettiin vuoden 2002 hallituksen esityksistä direk-
tiivien täytäntöön panemiseksi, sekä näihin lakeihin liittyvistä direktiiveistä. Lait ovat 
vuosilta 2002 ja 2003, direktiivit taas eri vuosilta, uusimmat vuodelta 2002 ja vanhim-
mat vuodelta 1988. Korpuksen laajuus on 232 709 (269 143) sanaa, niistä direktiiveissä 
176 889 (206 272) ja laeissa 55 820 (62 871) sanaa. Sulkeissa oleva sanamäärä sisältää 
myös välimerkit. Jatkossa käytämme vertailulukuna välimerkillistä sanamäärää. Aineis-
tomme on osa tätä korpusta, joka on rakenteistettu ja morfologisesti analysoitu niin sa-
notun Teko-mallin mukaisesti (ks. Heikkinen ym. 2012). Morfologisen analyysin tar-
joamista tiedoista käytämme hyväksi lähinnä sanojen perusmuotoa ja sanaluokkaa.   
 
Korpusaineiston perusteella voi sanoa, että direktiivien vaikutusta ei kvantitatiivisesti 
tarkasteltuna näy suomalaisten lakien virke- ja lauserakenteissa (ks. Piehl 2006a, 59–67; 
2006b, 186–190), joskin yksittäistapauksissa sitä tietenkin on nähtävissä. Paitsi lausera-
kenteeseen direktiivit vaikuttavat myös lakien sanastoon. Termit ovat tärkeitä tekstin 
elementtejä, joihin lukijan huomio kiintyy. Tästä kertoo esimerkiksi suomalaisille vir-
kamiehille tehty kysely, jonka tulosten mukaan virkamiesten käsitykseen EU:n tekstien 
ymmärrettävyydestä vaikuttavat muun muassa käytetyt termit (tarkemmin ks. Piehl 
2008). Kotuksen EU-kielenhuoltajalle on myös tehty paljon kysymyksiä EU-tekstien 
sanastosta. Siten on Kotukseen saatu tietoa siitä, että ne aiheuttavat ongelmia, kun di-
rektiivien perusteella tehdään suomalaisia säädöksiä. Direktiiveissä saatetaan käyttää 
laeissa jo esiintyviä termejä toisessa merkityksessä tai, tavallisemmin, käyttää eri termiä 
lähes samassa merkityksessä kuin laeissa vakiintuneita termejä. Jälkimmäisen ilmiön on 
havainnut moni EU-säädösten valmisteluun osallistuva virkamies (Piehl 2008, 278). 
Myös Lainlaatijan EU-oppaassa (2004, 58) pidetään tarpeellisena käsitellä sitä, miten 
säädösvalmistelussa pitäisi suhtautua direktiivin sanamuotoon ja termeihin. Termien 
lisäksi direktiivien pitempiäkin ilmauksia siirretään suoraan suomalaisiin lakeihin (ks. 
esim. OECD-maatutkintaraportti 2010, 110.)  Kotuksessa on myös käytännön koke-
muksia direktiivitekstin käsittelystä lainvalmistelussa asunto-osakeyhtiölain (ks. Kan-
kaanpää ym. tk.) ja yhdenvertaisuuslain uudistamishankkeista.  
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3.2. Lakien ja direktiivien intertekstuaalisuudesta  
 
Kun lakiin lainataan direktiivin tekstiä, kyse on Valentin Vološinovin termein vieraan 
puheen omimisesta, jonka käytänteitä ja tulkintaa ohjaa, kuten muutakin kielenkäyttöä, 
sosiaalinen yhteisö (1990 [1929], 136–137). Eri tekstilajeilla on omia tapojaan vieraan 
tekstin omimiselle, ja näitä tapoja voi tarkastella tekstilajin ominaispiirteinä, jotka erot-
tavat sen muista lajeista (ks. Heikkinen 2000, 73; Solin 2001, 12). Myös lakien ja direk-
tiivien välinen intertekstuaalisuus on omanlaistaan.  
 
EU-säädökset ovat suomenkielisten säädösten joukossa suhteellisen uusia tulokkaita. 
Suomenkielisinä niitä on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien. ETA-sopimus astui voi-
maan 1994, ja siihen liittymisen vuoksi osa Euroopan yhteisön säädöksistä oli käännetty 
suomeksi. EU:hun liittyminen (1995) edellytti unionin koko siihenastisen lainsäädännön 
suomentamista ennen jäsenyyttä. EU:n asetukset ovat sellaisenaan voimassa myös 
Suomessa, mutta direktiivit saatetaan voimaan laatimalla suomalaisia lakeja tai muut-
tamalla entisiä. Siksi erityisesti direktiivit vaikuttavat suomalaisiin säädöksiin.  
 
Direktiiveillä ja laeilla on kuitenkin erilainen funktio. Direktiivi ohjaa jäsenvaltioita 
tekemään tietynsisältöisiä säädöksiä, kun taas laki ohjaa suomalaisia kansalaisia ja vi-
ranomaisia toimimaan tietyllä tavalla. Niillä on myös erilaisia rekisteripiirteitä (Piehl 
2006a; 2006b), joten niitä voitaisiin pitää eri tekstilajeina. Tässä tutkimuksessa emme 
kuitenkaan ota kantaa tekstilajikysymykseen. 
 
Lait ja direktiivit muodostavat tekstiketjun eli peräkkäisten tekstien kokonaisuuden, 
jolla esitetään samaa sisältöä ja jotka syntyvät reaktioina toisiinsa (ks. Bahtin 1986, 94; 
Fairclough 1992, 84–85, 103). Solin (2001, 12) toteaa yhden intertekstuaalisuuden 
säännönmukaisuuksista olevan, että tekstit ovat valikoivia sen suhteen, minkä tekstien 
kanssa ne muodostavat tekstiketjun. On esimerkiksi hyvin rajoitettua, mihin teksteihin 
laeissa ja direktiiveissä viitataan. Eksplikoitua intertekstuaalisuutta sekä direktiiveissä 
että laeissa edustavat viittaukset muihin säädöksiin tai samaan säädökseen. Joskus voi-
daan viitata myös kansainvälisiin sopimuksiin. Laeissa on säädösviittauksia direktiivei-
hin, mutta direktiiveissä ei koskaan viitata kansallisiin säädöksiin. Näiden tekstijoukko-
jen välinen viittaussuhde on siis erityisen selkeästi yksisuuntainen, mikä osoittaa niiden 
keskinäistä hierarkiaa. Säädösviittauksissa ei yleensä referoida tai siteerata muiden sää-
dösten tai säännösten sisältöä, vaan toista tekstiä on edustamassa pelkkä viittaus, kuten 
seuraavassa esimerkissä. (Kaikki artikkelin lakiesimerkit ovat peräisin laista 971/2002, 
laki arvonlisäverolain muuttamisesta.) 
 

Mitä 68 §:ssä säädetään, sovelletaan myös radio- ja televisiolähetyspalveluun, sähköiseen 
palveluun sekä telepalveluun. (68 a §) 
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Lakien ja direktiivien yhteinen piirre on, että niiden intertekstuaalisuus on pääasiassa 
ilmipanematonta. Vaikka kyse on avoimesta intertekstuaalisuudesta, jossa tekstiin sisäl-
tyy toisen tekstin osia (Fairclough 1992, 85), sanatarkankaan sitaatin lähdettä ei mainita. 
Tämä on tyypillistä viranomaisteksteille ja institutionaalisille teksteille yleisemminkin 
(ks. esim. Heikkinen 2000, 111, 113), ja myös EU-tekstit kootaan usein aiempien teks-
tien paloista (Karvonen 1997, 26). Ulla Tiililän mukaan näin rakennetaan tekstiin asian-
tuntevaa lukijuutta (2007, 172; Kuirin 1984, 31 pohjalta). Sille on ominaista tekstin tul-
kintaan vaikuttavien muiden tekstien eli intertekstuaalisen systeemin (ks. Lemke 1985, 
276) tuntemus, ilman että näiden muiden tekstien läsnäoloa tarvitsee panna näkyviin. 
Lainaukset säädösteksteistä jatkuvat tekstiketjussa direktiiveistä ja laeista muihin viran-
omaisteksteihin, kuten päätöksiin, ohjeisiin ja kirjeisiin. Näissä teksteissä säädöslainaus 
voidaan joko panna ilmi tai jättää osoittamatta. Esimerkiksi päätösten perusteluissa on 
tapana ilmaista, mihin lainkohtaan päätös perustuu, mutta viranomaisten ohjeista ja kir-
jeistä ei välttämättä käy ilmi, että sanamuoto on peräisin säädöksestä (ks. Tiililän esi-
merkkiä 2007, 155). Ketjut myös vahvistavat tekstilajin olemassaoloa − esimerkiksi 
kaunokirjallisuuden, elokuvien tai säädöstekstien asiantuntijan voi tunnistaa siitä, että 
hän tunnistaa tekstien sisäiset viittaukset, osaa paikantaa tekstin paikan intertekstuaali-
sessa ketjussa ja löytää ketjun alkupään.  
 
Kun halutaan jäljittää, kuinka paljon lakiin lainataan direktiivien teksteistä, on etsittävä 
keinoja, joilla lainaukset voidaan jäljittää silloinkin, kun niitä ei ole pantu ilmi. Luke-
malla ja vertailemalla lukemaansa on mahdollista käsitellä vain pieniä aineistoja kerral-
laan. Norman Faircloughin mukaan (1995, 77) intertekstuaalinen analyysi on tulkinnan 
taidetta, joka perustuu analysoijan arvostelukykyyn ja kokemukseen. Yksi tutkimusky-
symyksistämme onkin, voidaanko arvostelukyvyn ja kokemuksen ohella luottaa ainakin 
jossain määrin myös automaattisesti tuotettuun tietoon. 
 
 
4. Menetelmäkoe n-jonojen käytöstä intertekstuaalisuuden tutkimisessa 
 
4.1. Aineisto ja menetelmä 
 
N-jonojen toimivuuden testaamiseksi koottiin Kotuksen laki- ja direktiivikorpuksesta 
suppeampi kokeiluaineisto. Tähän aineistoon kuuluu kuusi lakia ja kymmenen direktii-
viä. Aineiston laeissa on yhteensä 26 852 ja direktiiveissä 55 226 sanaa. Yhdellä lailla 
voidaan panna täytäntöön useamman direktiivin sisältöä, ja tässä tapauksessa neljään 
aineiston lakiin liittyy yksi direktiivi, yhteen kaksi ja yhteen neljä. Nämä lait ja direktii-
vit on valittu koeaineistoksi sillä perusteella, että niiden tekstissä näytti olevan vastaa-
vuuksia, joten kyse ei ole koko korpusaineiston eikä myöskään satunnaisotannalla vali-
tun osan käyttämisestä. Tämän kokeilun lakien ja direktiivien yhtäläisyyttä koskevat 
tulokset eivät siis ole yleistettävissä. 
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Vertailemme tekstipareja, joissa kuhunkin pariin kuuluu suomenkielinen EU-direktiivi 
ja sen täytäntöön panemiseksi annettu suomalainen laki. Oletuksemme mukaan näiden 
tekstien välillä voi olla seuraavanlaisia yhtäläisyyksiä: 
- suoria lainauksia 
- osittain mukautettuja lainauksia (esimerkiksi välimerkit tai sijamuodot muuttuneet) 
- osittaisia lainauksia (lainaukseen sisältyy jonkin verran eri sanoja kuin lähtötekstiin) 
- muita sanastollisia yhtäläisyyksiä. 
 
N-jonoja muodostettaessa eristetään tekstistä kaikki siinä esiintyvät tietynmittaiset jo-
not. Esimerkiksi kymmenkirjaimisen sanan tiedustelu kirjaimista saadaan seitsemän 
neljän merkin jonoa (4-jonoa), siis tied, iedu ja niin edelleen. Yleisesti jonojen määrä on 
tekstissä olevien yksikköjen määrä vähennettynä jonon pituudella, josta on vähennetty 
yksi. Siis x – (n – 1), jos x on tekstin pituus ja n jonon pituus. Jonoja voidaan eristää 
käyttäen yksikkönä merkkiä, sanaa, sanaluokkaa, morfeemia jne. Merkkien n-jonoja on 
käytetty muun muassa kielentunnistuksessa (Beesley 1988), sanojen n-jonoja muun 
muassa tekstilajien tunnistamisessa (Stubbs & Barth 2003) ja sanaluokkien n-jonoja 
muun muassa tilastollisessa lauseenjäsennyksessä (Jurafsky & Martin 2000). Tutkimuk-
semme eroaa edellisistä muun muassa siten, että emme käytä n-jonojen taajuustietoja. 
Emme myöskään pyri tässä kokeilussa täysin automaattiseen prosessiin, vaan n-jonoja 
käytetään tekstintutkijan apuvälineenä; ne johdattavat tutkijan tekstissä ilmenevien sa-
mankaltaisuuksien äärelle. Tutkija päättelee tekstinkohdasta, onko kysymys lainaukses-
ta vai ei.  
 
Sanojen n-jonoja on käytetty tutkimuksessa pääasiassa prepositiokielten (kuten englan-
nin) tutkimisessa. Suomen kielen sanoista muodostettujen n-jonojen käytön tekevät 
haasteelliseksi yhdyssananmuodostus sekä sanojen taipuminen ja johtaminen. Suoma-
laisiin sanoihin voi olla pakattu huomattavasti enemmän informaatiota kuin esimerkiksi 
englannin sanoihin. Yksi suomen kielen sana saattaa vastata englannin kielen kolmen 
tai neljän sanan jonoa (esimerkiksi kesämökillämme – at our summer house tai nykyään 
– at the present time). Todennäköisesti osittain näistä syistä suomen kieleen kohdistuva 
tutkimus on keskittynyt enemmän sanaluokkien, sanojen perusmuotojen ja sananmuoto-
jen taajuuslistojen kuin n-jonojen käyttöön (suomen kielen aineistoista ja niistä tehdyis-
tä tutkimuksista ks. esim. Heikkinen ym. 2012). N-jonoja on kuitenkin sovellettu myös 
suomen kielen tutkimukseen: 2-jonoja on käytetty automaattiseen suomen kielen sana-
luokkien tunnistukseen (esim. Silfverberg & Lindén 2010). 
 
Olemme käyttäneet kokeilussa viittä erilaista sanajonoa. Ensiksi eristettiin aineiston 
laki- ja direktiiviteksteistä identtisiä jonoja. Niissä myös välimerkit on laskettu sanoiksi 
ja sanojen morfologinen muoto on sama. Jonot olivat seuraavanlaiset: 
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- kolmen sanan identtinen jono (3-jono) 
- neljän sanan identtinen jono (4-jono) 
- viiden sanan identtinen jono (5-jono). 
   
Toiseksi eristettiin seuraavat identtisyyden suhteen helpotetut jonot: 
- viiden perusmuotoon muutetun sanan jono (5-perusmuotojono, lyhennettynä 5-
perusm.) 
- viiden sanamuodoltaan toisiaan vastaavan sanan jonot (5-sanamuotojono, lyhennettynä 
5-sanam.) 
 
Uusiin viiden sanan jonoihin tehtiin seuraavat helpotukset:  
1) Sanoista yksi saattoi olla eri sana kuin toisessa jonossa (viiden sanan joukoissa oli 
siis oltava neljä samaa sanaa).    
2) Konjunktiot muutettiin sanaluokaksi eli jokainen konjunktio muutettiin symboliksi C.  
3) Pre- ja postpositiot muutettiin sanaluokaksi eli symboliksi PP.  
4) Välimerkkejä ja pykälämerkkejä sekä numeraaleja ei laskettu sanoiksi, eli niillä ei 
ollut vertailussa merkitystä. 
 
Perusmuotoisten sanojen jono sallii myös sijamuodon sekä yksikön ja monikon vaihte-
lun sanojen kesken. Näitä jonoja vertaillessamme helpotimme vertailua myös siten, että 
tulkitsimme sanajonon sanajoukoksi. Tämä tarkoittaa, että sanojen ei tarvitse olla jo-
noissa samassa järjestyksessä. Esimerkiksi {uudet, hyvät, sukset} on sanajoukko, johon 
kuuluvat sanajonot uudet hyvät sukset, hyvät uudet sukset, hyvät sukset uudet, uudet 
sukset hyvät, sukset uudet hyvät ja sukset hyvät uudet. Vaikka osa vertailuista suoritet-
tiin sanajoukkojen kesken, kutsumme kaikkia vertailtavia kohteita silti sanajonoiksi. 
 
Esimerkkinä helpotetusta jonosta seuraava tekstikohta ja sen jälkeen saman kohdan mu-
kainen 5-jono, jossa sanat on muutettu perusmuodoiksi ja numeraalit poistettu sekä mu-
kaan-postpositio muutettu symboliksi PSP.  
 

Laki: 9 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan (133 h §) 
 
Jono: artikla kohta f alakohta PSP  

  
 
4.2. Mikä on lainaus? Samasanaisuutta ja samansisältöisyyttä 
 
Pyrimme kokeilussamme paitsi löytämään vastaavuuksia myös kehittelemään menetel-
mää, jolla on mahdollista löytää ilmipanemattomia lainauksia tekstiketjun tekstistä toi-
seen. Sana lainaus saattaa tuoda mieleen sanatarkan siteeraamisen. Jälkimmäisen tun-
nusmerkkejä n-jonojen avulla löydetyt tekstikohdat eivät enimmäkseen täytä kuin ly-
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hyiden katkelmien osalta. Tiililä (2007, 190) kysyy, voiko puhua toisen tekstin refe-
roinnista, jos esimerkiksi tekstin näkökulmaa muutetaan, ja onko tällöin vielä kyse sa-
masta propositiosta. Hänen aineistossaan etuuspäätösten laatijat saattoivat käyttää lääkä-
rinlausuntoja ja hakemusta etuuden saamiseksi tavalla, jossa faktat olivat samoja, mutta 
niiden esittämisellä oli toinen tavoite kuin lainatussa tekstissä. Me puolestamme voi-
simme kysyä, onko kyse lainaamisesta, kun direktiivin tekstiä muutetaan alkuperäisestä 
sanastoltaan ja rakenteeltaan. Mitä pitempi jakso direktiivistä on lainattu lakiin, sitä 
todennäköisemmin siihen sisältyy muutoksia alkuperäistekstiin verrattuna. Myös näkö-
kulman muutos on tyypillinen ilmiö direktiivistä lakiin lainattaessa.  
 
Näkökulma muuttuu direktiivistä lakiin eri syystä kuin Tiililän aineistossa. Kun siinä 
muuttamatonta tekstiä käytetään lainatessa eri tarkoitukseen kuin alkuperäisessä tekstis-
sä, on direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehdyn lain lähtökohtana taas nimenomaan, 
että propositio on sama, vaikka tekstiä muutetaan. Olosuhteet kuitenkin tekevät direktii-
vitekstin muuntelun välttämättömäksi. Näkökulma muuttuu siten, että säätäjänä ei ole 
enää unioni, vaan jäsenvaltio, joka ilmaisee, miten direktiivin vaatimukset siellä järjes-
tetään. Direktiivin teksti lokalisoidaan tarpeen mukaan kunkin jäsenvaltion hallintoon ja 
säädöskielen vaatimuksiin sopivaksi, mutta sen vaikutus pysyy – ja sen on pysyttävä – 
samana. Seuraava esimerkki havainnollistaa tekstin sopeuttamista jäsenvaltion hallin-
non tarpeisiin. Direktiivitekstissä käytetään yleisen tason termejä tunnistamisjäsenvaltio 
ja kulutusjäsenvaltio, jotka viittaavat mihin tahansa määritelmän ehdot täyttävään jä-
senvaltioon. Laissa taas ilmaistaan, mille Suomen viranomaisille direktiivissä säädetty 
valvonta ja tiedonkeruu kuuluvat, jos tunnistamis- tai kulutusjäsenvaltio on Suomi. 
Olennainen sisältö on kuitenkin sama: verovelvollisen on pyydettäessä toimitettava vi-
ranomaiselle tiedot sähköisesti. (Kaikki direktiiviesimerkit ovat neuvoston direktiivistä 
2002/38/EY.) 
 

Direktiivi: Kyseiset tiedot olisi pyydettäessä saatettava tunnistamisjäsenvaltion ja kulutus-
jäsenvaltion saataville sähköisesti. (1. artiklan 3. kohdan B alakohta) 
 
Laki: Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on pyydettäessä saatettava Verohallituksen, 
veroviraston tai veroasiamiehen käytettäviksi sähköisesti, jos Suomi on tunnistamisjäsen-
valtio tai kulutusjäsenvaltio. Verohallitus määrää tarkemmin sähköisten tietojen antotavas-
ta. (133 k §) 
 

Toisaalta direktiivistä lainaamiseen sisältyy myös paineita tekstien yhdenmukaisuuteen. 
Jos vertailtaisiin kaunokirjallisia teoksia tai tietokirjoja sen selvittämiseksi, onko kysy-
mys plagioinnista, pyrittäisiin selvittämään, onko tekstissä riittävästi eroja, että teoksia 
voidaan pitää erillisinä ja itsenäisesti kirjoitettuina, vai onko toista pidettävä plagiaatti-
na. Säädöksissä taas pyritään nimenomaan käyttämään vakiomuotoisia termejä ja fraa-
seja sekä jopa esittämään tietynlainen asia aina tietyn samanlaisen virkerakenteen avul-
la, kuten suomalaisissa laeissa rikoksia ja niiden rankaisemista koskevat säännökset. 
(On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtenäisyys ei suinkaan lakiteksteissä täysin toteudu, 
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vaikka siihen pyritään.) Korpustutkijat Stubbs ja Barth (2003, 76–77, 79) toteavat, että 
samojen ilmausten toistuvuus on tiettyjen tekstilajien ominaispiirre, esimerkiksi tieteel-
lisen tekstin ja joidenkin juridisten tekstilajien. Myös fiktiossa on heidän mukaansa il-
mausten toistoa, mutta selvästi vähemmän. Siinä todennäköisesti pyritäänkin omanlai-
suuteen ja vaihteluun. Säädöksille tyypilliseen samasanaiseen ilmaisuun ohjaa suoma-
laisia lainvalmistelijoita myös Lainlaatijan EU-opas, joka suosittelee säilyttämään esi-
merkiksi direktiivin termit, ellei niistä aiheudu haittaa vaikkapa lainsäädännössä jo 
esiintyvien, mutta erimerkityksisten termien vuoksi (2004, 65).  
 
Direktiivien täytäntöönpanossa näyttää yhdenmukaisuuden vaatimuksista huolimatta 
tulevan esiin käytännön vaatiman muuntelun lisäksi myös kahden erilaisen säädösdis-
kurssin konflikti, joka panee lainvalmistelijan valitsemaan suomalaisten lakien ja EU-
säädösten konventioiden välillä. Direktiivitekstin muuntelua ei nimittäin voi selittää 
pelkästään hallinnon tarvitseman lokalisoinnin tai täsmentämisen tarpeella, vaan kyse 
on myös tekstilajikäytänteiden eroista. Joidenkin muutosten tavoitteena on tehdä tekstis-
tä suomalaisen lakitekstin konventioiden mukainen. Esimerkki tällaisesta on luetelmien 
muokkaaminen. Direktiiveissä voi luetelman jokaisen kohdan välissä olla konjunktio, 
kun taas laeissa konjunktio on ainoastaan viimeisen luetelmakohdan edellä. Vaikka lue-
telma muuten lainattaisiin lakiin, poistetaan ylimääräiset konjunktiot. Tekstiin tehdään 
myös tyylikäytänteisiin perustuvia muutoksia: sellainen on todennäköisesti direktiivin 
konditionaalimuodon olisi saatettava muuttaminen lakiin indikatiiviksi. Konditionaalia 
käytetään direktiiveissä Kotuksen laki- ja direktiivikorpuksen perusteella enemmän kuin 
laeissa. Aineiston laeissa on yhteensä 12 konditionaaliksi tulkittua sanaa kun direktii-
veissä niitä on 783. Osa muutoksista voi olla myös yksittäisen valmistelijan tai valmis-
teluryhmän omien mieltymysten noudattamista.  
 
 
4.3. Mikä on lainaus? Tekstikohdat sekä oikeat ja väärät osumat 
 
Olemme pitäneet tässä kokeilussa lainauksina melko paljonkin muokattuja tekstijaksoja, 
jos laki- ja direktiivitekstissä on niin paljon yhtäläisyyksiä, että lain teksti vaikuttaa di-
rektiivin mukaisesti muotoillulta. Tämä ratkaisu ei ole itsestään selvä eikä perustu kvan-
titatiivisiin seikkoihin, vaan se on tutkijoiden arvio. Tyydymme siihen, että tässä kokei-
lussa pyrimme löytämään mahdolliset lainaukset ja erottamaan ne satunnaisista saman-
kaltaisuuksista, mutta emme pohdi, missä kulkee lainaamisen raja: kuinka pitkä teksti-
jakson pitää olla ja kuinka paljon ja millaista samankaltaisuutta sen pitää sisältää ollak-
seen lainaus.  
 
Lainauksena olemme pitäneet kuitenkin vain tekstijaksoa, jossa on sekä sanaston ja vir-
ke- tai lauserakenteen että sisällön vastaavuutta direktiivin kanssa. Sisällöllisellä vas-
taavuudella tarkoitamme, että lain ja direktiivin kohdissa säännellään samasta asiasta. 
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Lainauksesta voi siis olla kyse vain silloin, kun laissa ilmenee muodon samankaltaisuut-
ta saman asian ilmaisemisessa. N-jonon, joka viittaa tällaiseen tekstijaksoon, katsomme 
oikeaksi osumaksi. Kun muodon samankaltaisuudesta huolimatta lain ja direktiivin si-
sältö eivät vastaa toisiaan, emme laske kohtaa lainaukseksi. Sellaisiin kohtiin viittaavat 
n-jonot katsotaan vääriksi osumiksi. 
 
Varsin monissa väärissä osumissa on kyse siitä, että laissa käytetään täytäntöönpantavan 
direktiivin termejä tai terminomaisia ilmauksia. Ne ovat yleensä nominilausekkeita, 
jotka koostuvat kahdesta tai kolmesta sanasta. Sellaisia ovat esimerkiksi sijoittautuma-
ton verovelvollinen ja erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen. Jos mukana on li-
säksi samoja kieliopillisia tai muita sanoja, varsinkin yhden sanan poikkeuksen sallivat 
jonot ja joukot (eri sanajärjestyksen sallivat jonot) tunnistavat jonot samoiksi. Seuraa-
vassa esimerkissä on laissa käytetty kahta esimerkin direktiivissä keskeistä termiä eli 
sijoittautumaton verovelvollinen ja tunnistamisjäsenvaltio. Säännökset kuitenkin ovat 
sisällöltään erilaiset. 
  

Jono (joukko) laista: sijoittautumaton verovelvollinen joka tunnistamisjäsen valtio olla 
 
Jono (joukko) direktiivistä: tunnistamisjäsenvaltio olla tunnistaa sijoittautumaton vero-
velvollinen  
 
Laki: Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on 
Suomi, on annettava sähköisesti veroilmoitus kultakin verokaudelta riippumatta siitä, onko 
sähköisiä palveluja myyty verokauden aikana. (133 h §) 
 
Direktiivi: 3. Tunnistamisjäsenvaltion on tunnistettava sijoittautumaton verovelvollinen 
yksilökohtaisen numeron avulla. (1. artiklan 3. kohdan B alakohta) 

 
Silloin kun väärissä osumissa ei ole kyse nimenomaan direktiivin termeihin perustuvas-
ta samankaltaisuudesta, on kyse joko säädösdiskurssiin kuuluvista fraaseista, esimerkik-
si X:ään ei sovelleta lainkohtaa A ja mitä X:stä säädetään, sovelletaan myös Y:hyn. 
Myös tavalliset kollokaatiot johtavat siihen, että jonoissa on riittävästi samaa. Sellaisia 
ovat esimerkiksi suorittaa palvelu ja suorittaa vero. Nämä sanayhdistelmät esiintyvät 
yhdessä parissakymmenessä Suomen säädöskokoelman laissa, kun taas esimerkiksi 
sähköinen palvelu esiintyy vain siinä esimerkkilaissa, jota olemme käyttäneet kokeilus-
samme apuna jonomenetelmän tulosten arvioimisessa. 
 
Olemme arvioineet erilaisten jonojen toimivuutta laskemalla yhdestä esimerkkilaista 
ja -direktiivistä manuaalisesti, montako tekstikohtaa niiden avulla löytyi eli monenko 
mahdollisen lainauksen luo ne johdattivat. Tekstikohdiksi sanomme lain ja direktiivin 
kohtia, joissa on peräkkäisiä samoja sanoja ja jotka sisällöltään vastaavat toisiaan. Teks-
tikohta ei siis ole sama kuin n-jono, vaan tekstikohta on se osa tekstiä, josta n-jono on 
eristetty. Siten tekstikohtaan kuuluvat myös ne numerot, postpositiot, konjunktiot ja 
välimerkit, jotka helpotetuista jonoista on jätetty pois tai muutettu symboleiksi. Teksti-
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kohdissa sanat ovat taivutusmuodoissa, n-jonoissa ne voivat olla myös perusmuodois-
saan. Laissa ja direktiivissä on kummassakin oma tekstikohtansa. Ne ovat joko täysin 
samanlaiset tai sitten niiden välillä on se määrä vaihtelua, jonka helpotetut n-jonot salli-
vat.  
 
Tekstikohdat on löydetty pääosin kokeilun ensimmäisen vaiheen identtisten 3-, 4- ja 5-
jonojen avulla, ja niitä on myöhemmin täydennetty helpotettujen 5-jonojen löytämillä 
uusilla kohdilla. Tekstikohdat eivät välttämättä kata mitään ajatuksellista tai rakenteel-
lista kokonaisuutta, koska samojen sanojen jono muodostuu mekaanisesti. Kohtien pi-
tuus riippuu peräkkäisten tai lähes peräkkäisten samojen sanojen määrästä, ja ne erottaa 
toisistaan riittävä määrä erilaisia sanoja. Identtisissä jonoissa eri sanaksi on katsottu 
myös eri välimerkki. Tekstikohdan voi erottaa seuraavasta myös se, että muodoltaan 
identtisten sanojen välissä on lakitekstissä samasta sanasta eri muoto (esimerkiksi mo-
nikko yksikön sijasta) kuin direktiivissä.  
 
Monet nyt erillisiksi lasketut tekstikohdat olisi voitu yhdistää, jos ne olisi ensiksi löydet-
ty helpotettujen jonojen perusteella, sillä helpotetuilla jonoilla myös sanan tai sanamuo-
don poikkeuksen sisältävät tekstikohdat löytyisivät katkeamattomana jonojen sarjana 
(ks. asetelmaa 1 ja seuraavia esimerkkejä). Nyt tekstikohdan raja on yleensä kohdan 
viimeisen identtisiin jonoihin sisältyvän sanan kohdalla.  Helpotettujen jonojen laskim-
me viittaavan siihen tekstikohtaan, jonka sanoja jonossa on eniten. 
 
Tekstikohtia voi yhdessä virkkeessä olla useita: kohta voi olla lause tai lauseen osa. 
Säädösten virkkeet ovat usein rakenteeltaan monimutkaisia, ja virkkeen samanlaisten 
osien välissä voi olla pitkästi tekstiä, kuten sivulauseita tai pitkiä määritteitä. Silti laki- 
ja direktiivitekstin virkkeen kokonaishahmo voi olla samanlainen. Seuraava esimerkki 
havainnollistaa, kuinka monta toisiaan vastaavaa tekstikohtaa virkkeeseen voi sisältyä ja 
miten eri jonot ne löytävät. Tekstikohdat on numeroitu ja erotettu kauttaviivoin, ja kur-
sivoituna ovat ne sanat, joita ei ole mukana missään jonoissa. 
 

Laki: (1)/Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon/ 
(2)/yhteisöön sijoittautumaton verovelvollinen ottaa yhteyttä ilmoittaakseen/ 133 d §:ssä 
tarkoitetun toiminnan alkamisesta tämän luvun 
(3)/säännösten mukaisesti./ (133 e §) 
 
Direktiivi: (1)/’Tunnistamisjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon/ 
(2)/sijoittautumaton verovelvollinen päättää ottaa yhteyttä ilmoittaakseen/ verovelvollisena 
harjoittamansa toiminnan alkamisesta yhteisön alueella tämän artiklan 
(3)/säännösten mukaisesti./ (1. artiklan 3. kohdan A alakohta) 

 
Esimerkkinä olevassa lainkohdassa noudatetaan direktiivin virke- ja lauserakennetta. 
Sekä lain että direktiivin virkkeessä on 20 sanaa, ja niistä 14 on yhteisiä. Sanasto on siis 
lähes sama, mutta erilaiset säädösviittaukset (artiklan, luvun) ja täsmennykset (laissa 
133 d §:ssä tarkoitetun, direktiivissä verovelvollisena harjoittamansa, yhteisön alueel-
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la) johtavat siihen, että monia identtisiä jonoja ei pääse muodostumaan. Esimerkin pisin 
tekstikohta on kuuden sanan pituinen. Seuraavassa asetelmassa on lueteltu kaikki esi-
merkin tekstikohtiin viittaavat 3-jonot ja annettu esimerkkejä niihin viittaavista sana-
muotojen 5-jonopareista. 
 

Teksti- 
kohta 

3-jonot esimerkkejä sanamuotojen 5-jonoparista 

1 tarkoitetaan 
jäsenvaltiota,  
johon 

Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota johon yhteisöön (laki) 
Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota johon sijoittautumaton (direktiivi) 

2 ottaa yhteyttä 
ilmoittaakseen 

yhteisöön sijoittautumaton verovelvollinen ottaa 
yhteyttä (laki) 
sijoittautumaton verovelvollinen päättää ottaa 
yhteyttä (direktiivi) 

3 säännösten mukaisesti. 
 

ei 5-jonoja 

 
Asetelma 1. Tiettyyn tekstikohtaan viittaavat identtiset 3-jonot ja esimerkkejä sanamuo-
tojen 5-jonopareista. 
 
Tekstikohta 1 löytyi kaikilla muilla kokeilluilla jonoilla, paitsi identtisellä 5-jonolla. Sen 
avulla ei virkkeen ensimmäistä sanaa tunnistettu samaksi direktiivissä käytettyjen puoli-
lainausmerkkien vuoksi. Tekstikohta 2 löytyi 3-jonolla ja helpotetuilla 5-jonoilla, jotka 
tunnistivat vastaavuuden, vaikka tekstissä on poikkeuksia: lain sana yhteisön ja direktii-
vin sana päättää, joita vertailutekstissä ei ole. Sen sijaan kahden sanan vastaavuutta 
toiminnan alkamisesta kohtien 2 ja 3 välissä ei jonojen avulla löydy, koska kohtaan ei 
muodostu edes 3-jonoa mainittujen täsmennysten vuoksi. Tekstikohta 3 löytyy 3-
jonolla, sillä siinä laskettiin jonon osaksi myös virkkeen loppupiste. Muille se on liian 
lyhyt.  
 
Jos tekstikohtia olisi etsitty alun perin helpotettujen 5-jonojen avulla, olisi kohdat 1 ja 2 
voitu yhdistää: jonot kattavat tekstin yhtenäisesti virkkeen ensimmäisestä sanasta sa-
naan ilmoittaakseen. Esimerkin tekstikohtiin viittasi 38 jonoa: 13 sanamuotojen 5-jonoa 
ja 17 perusmuotojen 5-jonoa sekä seitsemän identtistä 3-jonoa mutta vain yksi 4-jono.  
 
 
4.4. Kokeilun kulku ja tulokset 
 
Identtiset n-jonot. Tutkimuksen aluksi haettiin identtisiä kolmen, neljän ja viiden sa-
nan jonoja lakien ja direktiivien muodostamista tekstipareista. 2-jonoja emme etsineet, 
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koska odotimme niiden tulosten olevan joko liian yleisiä, useissa eri teksteissä mahdol-
lisia tai sitten termejä tai termimäisiä ilmauksia. Kummassakaan tapauksessa löydökset 
eivät välttämättä osoittaisi teksteistä paikkoja, joissa on lainattu direktiivin tekstiä la-
kiin. Aiemmin jo määrittelimme, ettemme pidä tämän kokeilun tarkoituksen kannalta 
lainauksena pelkästään direktiivin termien käyttöä (tarkemmin oikeista ja vääristä osu-
mista ks. 5.1). 
 
Asetelmasta 2 käy ilmi, kuinka monta identtistä jonoa jonojen avulla löytyi kustakin 
laki- ja direktiiviparista. Tästä vertailusta näkyy, että identtisiä jonoja löytyi eri teksteis-
tä hyvin erisuuruisia määriä ja että identtisten jonojen määrä ei välttämättä ole suuri 
siksi, että laki- tai direktiiviteksti on pitkä.  
 
Vertaillut 
säädökset 

Sanoja 
laissa 

Sanoja 
direktiivissä 

3-jonoja 4-jonoja 5-jonoja 

Laki 1 ja 
Laki1_dir1 

2 559 5 937 46  19 
 

12 

Laki6 ja 
Laki6_dir1 
 

6 045  3 927 69  31 18 

Laki 8 ja 
Laki8_dir1 
 

1 457 4 199 13 3 0 

Laki 14 ja 
Laki14_dir1 
 

1 775 2 69 98 58 35 

Laki 15 ja 
Laki15_dir1 
 

11 670 9 750 100 36 23 

Laki 15 ja 
Laki15_dir2 
 

11 670 6 626 54 9 3 

Laki 15 ja 
Laki15_dir3 
 

11 670 6 833 80 34 19 

Laki 15 ja 
Laki15_dir4 
 

11 670 12 201 80 25 11 

Laki 22 ja 
Laki22_dir1 
 

3 346 637 6 1 0 

Laki 22 ja 
Laki22_dir2 
 

3 346 2 817 39 11 4 

 
Asetelma 2. Koeaineiston lakien ja direktiivien sanamäärä ja niistä löytyneiden identtis-
ten sanajonojen määrä. 
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Eniten löytyi identtisiä kolmen sanan jonoja, kaikkiaan 98. Monet niistä ovat merkityk-
seltään niin yleisluonteisia, että pelkästään jonon perusteella ei voi päätellä, onko kysy-
mys potentiaalisesta lainauksesta. Sellaiset jonot, kuten ”ja jota ei”, ”siitä, onko” ja 
”riippumatta siitä,”, saattavat olla osa pitempää lainausta, vaikka kolmen sanan jakson 
perusteella ne eivät sellaisiksi vielä erotu. Neljän ja viiden sanan jonojen avulla selviää 
kuitenkin, että moni kolmen sanan jonoista on sellaisten pitempien tekstijaksojen osia, 
jotka ovat lain ja direktiivin tekstissä identtisiä tai lähes identtisiä. Esimerkkejä identti-
sistä 3-jonoista: 
 

: 1 )  
 1 päivänä heinäkuuta  
 2 kohdan f  
 9 artiklan 2  
 artiklan 2 kohdan  
 ei enää täytä  
 ei ole julkaistu  
 , ei sovelleta  
 ei sovelleta 9  
 enää ole oikeutettu  
 enää suorita sähköisiä 
 enää täytä erityisjärjestelmän 
 . Erityisjärjestelmää sovelletaan 
 Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin 

 
Kolmen sanan jonoissa on kyllä runsaasti myös sellaisia, jotka näyttävät heti mahdolli-
silta lainauksilta, koska eivät esimerkiksi terminologian vuoksi sovi kuin tietynlaiseen 
kontekstiin. Sellaisia ovat esimerkiksi ”jättää noudattamatta erityisjärjestelmää”, ”vaa-
dita rekisteröitymään verovelvolliseksi” ja ”suorita sähköisiä palveluja”. Monet 3-jonot 
ovat pitemmän identtisen tekstijakson osia, kuten jonot ”hän jatkuvasti jättää” ja ”jat-
kuvasti jättää noudattamatta”. Nämä pitemmät jaksot löytyvät myös neljän sanan jo-
noista: ”hän jatkuvasti jättää noudattamatta” ja ”enää suorita sähköisiä palveluja”. 
Identtisiä 4-jonoja vertailussa löytyi kaikkiaan 58. 
 
Viiden sanan identtiset jonot eivät sisällä merkitykseltään yleisluonteisia ilmauksia vaan 
ainoastaan tekstijaksoja, jotka voivat olla peräisin vain tietyn tekstin tietystä kohdasta. 
5-jonoja löytyi 35 kappaletta. Viidenkin sanan jonoissa on vielä pitemmän identtisen 
tekstijakson osia. Esimerkiksi jonot ”on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle” 
ja ”keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia vaihtokursseja” viittaavat samaan kah-
deksansanaiseen tekstin kohtaan.  
 
Identtisiä 3-, 4- ja 5-jonoja ei kuitenkaan muodostu, jos lakitekstiä on muunneltu niin, 
että muuten direktiivin mukaiseen lauserakenteeseen on lisätty sanoja tai siitä on jätetty 
niitä pois tai vaihdettu toisiin. Kun jonoja vertailtiin lakien ja direktiivien tekstiin, huo-
mattiin, että niiden ympäriltä löytyi vastaavuuksia, joista ei ollut muodostunut jonoja. 
Lukemisen perusteella hyvinkin samanlaiselta vaikuttavasta tekstin kohdasta saattoi 
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löytyä vain kahden sanan identtisiä jonoja tai yksittäisiä samoja sanoja muutaman erilai-
sen sanan erottamina. Esimerkkinä tästä ovat samat lain ja direktiivin kohdat, jotka esi-
tettiin sivulla 8. Yhteiset sanat on kursivoitu, jolloin näkyy, ettei niistä muodostu edes 
kolmen sanan jonoa, vaikka teksti vaikuttaa samankaltaiselta lauserakenteen ja samojen 
sanojen vuoksi. 
 

Direktiivi: Kyseiset tiedot olisi pyydettäessä saatettava tunnistamisjäsenvaltion ja kulutus-
jäsenvaltion saataville sähköisesti. (1. artiklan 3. kohdan B alakohta) 
 
Laki: Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on pyydettäessä saatettava Verohallituksen, 
veroviraston tai veroasiamiehen käytettäviksi sähköisesti, jos Suomi on tunnistamisjäsen-
valtio tai kulutusjäsenvaltio. (133 k §) 

 
Löytymisen kannalta ratkaisevaa saattoi olla myös se, että laissa ja direktiivissä kon-
junktio tai postpositio oli merkitykseltään lähes sama mutta muodoltaan erilainen, esi-
merkiksi tai ja taikka sekä sääntöjen mukaan tai sääntöjen mukaisesti. Samasta sanasta 
saatettiin myös käyttää teksteissä eri sijamuotoa, ja sanajärjestys saattoi olla hieman 
erilainen. Eroja syntyi myös siitä, että laissa viitataan usein saman lain pykäliin, direk-
tiivissä taas direktiivin artikloihin ja alakohtiin. Lisäksi välimerkkien laskeminen sa-
noiksi näytti tuovan tuloksiin liian vähän sanoja varsinkin kolmen sanan jonoissa, jol-
loin niitä ei ollut helppo tunnistaa osaksi mahdollista lainausta. 
 
Helpotetut jonot. Ensimmäisestä kokeilusta saatujen kokemusten perusteella tehtiin 
koeaineiston kolmesta paljon vastaavuuksia sisältäneestä laista ja direktiivistä (laki 1 ja 
sen direktiivi 1, laki 6 ja sen direktiivi 1, laki 14 ja sen direktiivi 1, ks. lähdeluettelo) 
uudet 5-jonot, joilla pyrittiin järjestämään enemmän mahdollisuuksia löytää vastaa-
vuuksia, vaikka jonojen välillä olisi vähäisiä eroja. Toisessa 5-jonossa verrattiin sanojen 
perusmuotoja toisiinsa, toisessa taas sanamuotoja. Jonojen identtisyyteen tehtiin muita-
kin helpotuksia, jotta edellä kuvattujen erojen vaikutus voitaisiin häivyttää. Näistä ver-
tailuista tuli tulokseksi aina kaksi viiden sanan jonoa, joista toinen oli lain ja toinen di-
rektiivin tekstistä. Tarkastelemme tarkemmin vain jo edellä esimerkkinä käytetyn laki- 
ja direktiiviparin (laki 14 ja sen direktiivi 1) tuloksia. 
 
Aineisto 3-jonolla 4-jonolla 5-jonolla 5-sanam. 5-perusm. 
Laki 14 ja Laki14_dir1 98 58 35 174 317 

 
Asetelma 3. Laki- ja direktiiviparista löytyneiden identtisten ja lähes identtisten sana-
jonojen määrä. 
 
Esimerkkilaista ja -direktiivistä löytyi 174 sanamuotojen 5-jonoparia ja 317 perusmuo-
tojen 5-jonoparia, jotka täyttivät asetetut ehdot. Vastaavuusehdokkaita siis löytyi huo-
mattava määrä lisää verrattuna identtisiin jonoihin, erityisesti perusmuotoja vertaamalla. 
Näistä vastinpareista kuitenkin moni osoittautui olevan peräisin samasta kohdasta lain 
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tai direktiivin tekstiä, joten uusia tekstikohtia ei löytynyt samassa suhteessa kuin toisi-
aan vastaavia jonopareja. Vertailuun lisätyt joustomahdollisuudet lisäävät löytyneiden 
vastinparien määrää, koska vastaavuus ei enää vaadi täyttä identtisyyttä. Identtisen jo-
non lisäksi lakitekstin sanajonon vastinpariksi sopivat esimerkiksi myös ne jonot, joissa 
mukana on direktiivitekstin edeltävä tai seuraava sana. Jos myös nämä sanat esiintyivät 
lakitekstissä, niitä vastaamaan löytyi direktiivitekstistä taas ainakin kaksi muuta jonoa. 
Tätä havainnollistavat seuraavat kolme jonoparia, jotka kaikki ovat peräisin samasta 
tekstikohdasta. Identtinen tekstinkohta laissa (133 h §) ja direktiivissä (1. artiklan 3. 
kohdan B alakohta) kuuluu näin: Jos myynti on tapahtunut muina valuuttoina. Esimer-
kissä C tarkoittaa mitä tahansa konjunktiota. 
 

Jono laista: myynti on tapahtunut muina valuuttoina  
Jono direktiivistä: C myynti on tapahtunut muina  
 
Jono laista: myynti on tapahtunut muina valuuttoina  
Jono direktiivistä: myynti on tapahtunut muina valuuttoina  
 
Jono laista: myynti on tapahtunut muina valuuttoina  
Jono direktiivistä: on tapahtunut muina valuuttoina arvonlisäveroilmoitusta 

 
Samaan tekstikohtaan viittaa myös seitsemän muuta vastinparia. Helpotettujen jonojen 
vertailun hyötysuhde onkin huonompi kuin identtisten viiden sanan jonojen vertailun. 
Perusmuotojen vertailulla löytyi vielä enemmän vastinpareja yhtä tekstikohtaa kohden 
kuin sanamuotojen vertailulla. Lisäksi perusmuotoisten jonojen käyttö on hidasta, sillä 
niiden avulla on vaikea hahmottaa lain ja direktiivin tekstiä. Se onnistuu hyvin vain 
silloin, kun käyttäjä tuntee jo tekstin sisällön. Seuraavat perusmuotoiset jonoparit ovat 
peräisin samasta tekstikohdasta kuin edellisen esimerkin sanamuotoparit. 
 

Jono laista: myynti olla tapahtua muu valuutta  
Jono direktiivistä: C myynti olla tapahtua muu  
 
Jono laista: myynti olla tapahtua muu valuutta  
Jono direktiivistä: olla tapahtua muu valuutta arvonlisäveroilmoitus  

 
Oikean tekstinkohdan tunnistamista helpotettujen 5-jonojen perusteella vaikeuttaa se, 
ettei lauseen tai virkkeen raja ole jonossa näkyvissä. Edellisten esimerkkien viimeisen 
parin sana arvonlisäveroilmoitus kuuluu eri lauseeseen kuin jonon muut sanat. Direktii-
vissä esimerkin teksti jatkuu seuraavassa lauseessa näin: arvonlisäveroilmoitusta täytet-
täessä on käytettävä kertomuskauden viimeisen päivän vaihtokurssia.  
 
Perusmuotoisia 5-jonoja vertailemalla löytyi kuitenkin sellaisia jonoja, joita identtisten 
jonojen vertailussa ei löytynyt. Seuraavan esimerkin kahden jonoparin avulla löydettiin 
paljon vastaavuuksia sisältävät tekstikohdat, vaikka lakiin on direktiivin tekstiä muun-
nettu melko paljon (samat sanat on kursivoitu tekstiin):  
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Jono laista: vastaava vero kokonaismäärä C soveltaa  
Jono direktiivistä: vastaava vero kokonaismäärä soveltaa verokanta  
 
Jono laista: vastaava vero kokonaismäärä C soveltaa  
Jono direktiivistä: vero kokonaismäärä soveltaa verokanta C  
 
Laki: 2) eriteltynä jokaista kulutusjäsenvaltiota varten, jossa veroa on suoritettava, vero-
kauden sähköisten palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, vastaava veron kokonais-
määrä ja sovellettava verokanta; (133 h §) 
 
Direktiivi: Arvonlisäveroilmoituksessa on oltava tunnistamisnumero ja jokaista verottavaa 
kulutusjäsenvaltiota varten kertomuskauden sähköisten palvelujen suoritusten kokonaisar-
vo arvonlisäverolla vähennettynä sekä vastaavan veron kokonaismäärä. Sovellettavat vero-
kannat ja suoritettavan veron kokonaismäärä on myös ilmoitettava. (1. artiklan 3. kohdan B 
alakohta) 

 
Esimerkissä laki- ja direktiivitekstin yhteisten sanojen välissä on eri sanoja tai yhteinen 
sana on toisessa sijamuodossa. Näin ei pääse muodostumaan yhtään identtistä 3-jonoa. 
Kuitenkin vain muutama perusmuotojen avulla löydetyistä vastinpareista oli sellaisia, 
ettei samaan tekstikohtaan olisi viitannut jokin identtinen 3-jono.  
 
5-joukot ja -jonot. Hyppy välimerkkejä myöten täysin identtisestä sanamuotojonosta 
helpotettuun viiden sanan joukkoon on melko suuri. Tämän vuoksi päätimme tehdä li-
säkokeilun, jossa esimerkkilain ja -direktiivin helpotetuista perusmuotojen 5-
jonopareista haettiin ne, joissa on neljä samaa sanaa mutta samassa järjestyksessä. Muut 
helpotukset säilyivät ennallaan, mutta vertailimme tekstejä käyttämällä sekä sanajonoja 
että -joukkoja. (Vertailussa kaikki sanajärjestyksen huomioonottavat jonot täyttävät 
myös sanajoukkona verraten samuuden ehdot.) Kaikki jonot sopivat joukoiksi, mutta 
kaikki joukot eivät ole jonoja. Perusmuotoiset jonot ovat siis edellä kuvatun perusmuo-
tojen vertailun osajoukko. Niiden ulkopuolelle jäi se osajoukko, jossa sanojen järjestys 
ei ole sama. 
 
Aineisto 5-jonot 5-joukot (eri sanajärjestys) 5-joukot (kaikki) 
Laki 14 ja 
Laki14_dir1 

233 84 317 

 
Asetelma 4. Perusmuotoisten helpotettujen 5-joukkojen ja -jonojen määrät. 
 
 
5. Tulosten ja menetelmän arviointia  
 
5.1. Jonojen toimivuus vastaavuuksien löytämisessä 
 
Jonojen tehokkuutta vastaavuuksien löytämisessä arvioimme vertaamalla yhden teksti-
parin avulla niiden tuottamia tuloksia manuaalisen menetelmän tuloksiin, eli niihin vas-
taavuuksiin, joita löytyi tekstit lukemalla ja niitä vertailemalla. Vertailun kohteeksi va-
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littiin aineiston laki numero 14 (laki 971/2002 arvonlisäverolain muuttamisesta) ja sen 
taustalla oleva direktiivi (neuvoston direktiivi 2002/38/EY direktiivin 77/388/ETY muut-
tamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyi-
hin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osal-
ta). Automaattisella menetelmällä tästä parista löytyi paljon identtisiä sanajonoja suh-
teessa tekstien sanamääriin (ks. asetelma 2). 
 
Yhden esimerkkilain ja -direktiivin perusteella voi sanoa, että jonomenetelmällä löytyi-
vät melkein kaikki samat vastaavuuksia sisältävät tekstikohdat kuin lukemallakin, mutta 
eivät kuitenkaan kaikki. Lukemalla vastaavuuksia löytyi 43, jonojen avulla 40. Jostain 
syystä muutama identtinen kolmen ja neljän sanan jonon sisältävä tekstikohta jäi jono-
menetelmällä löytymättä. Sellaisia olivat seuraavat jonot: on yhteisön ulkopuolella, pal-
veluja koskeva erityisjärjestelmä. Myös jotkin identtisten testikohtien sanat jäivät jono-
jen ulkopuolelle, vaikka saman kohdan muut sanat jonoissa esiintyivät. Esimerkiksi 
radio-sanalla alkavia jonoja viittaamassa tekstikohtaan radio- ja televisiolähetyspalvelut 
ei löytynyt, vaikka jono ”ja televisiolähetyspalvelu,” löytyi. Tämä saattaa johtua sanan 
katkaisevasta yhdysmerkistä. Ohjelmavirhe on myös mahdollinen syy joidenkin jonojen 
puuttumiseen. 
 
Kaikista kokeilluista tavoista eniten oikeita osumia on kolmen sanan identtisissä jonois-
sa. Siten löytyi noin kolme neljäsosaa lukemalla löytyneistä tekstikohdista, mutta osasta 
niistä oli vaikea tunnistaa, että kyse todella oli samasta kohdasta, sillä monet 3-jonot 
olivat sisällöltään kovin yleisiä. Lukemalla ja vertaamalla ilmeni, että myös nämä jonot 
yleensä liittyivät tekstikohtaan, jossa oli pitemmin identtistä tekstiä kuin vain jonon 
kolme sanaa. Vain yhdeksän kappaletta (8 %) löydetyistä kolmen jonoista oli vääriä 
osumia eli jonoja, jotka eivät viitanneet samaa asiaa säänteleviin lain ja direktiivin koh-
tiin. Nämä jonot sisälsivät välimerkkejä, moneen yhteyteen sopivia pronomineja, kuten 
”, joka on”, tai lakitekstissä tyypillisiä ilmauksia, kuten ”säädetään, sovelletaan” ja ”, ei 
sovelleta”. 4-jonojen löydöksistä vain kaksi (3 %) oli erisisältöisistä säädöksen kohdis-
ta. Toinen niistä on merkitykseltään yleinen ilmaus ”, joka on valinnut” ja toinen taas 
liittyy direktiivin erityissanastoon: ”sijoittautumattoman verovelvollisen, joka”.  
 
Vähimmällä vaivalla ja varmimmin vastaavuuksia löytyi viiden identtisen sanamuodon 
jonojen avulla. Jonot on helppo tunnistaa tietystä tekstikohdasta peräisin oleviksi, eikä 
joukossa ole yhtään väärää osumaa. Myös Stubbs ja Barth, jotka tutkivat laajasta kor-
puksesta tietyille tekstilajeille tyypillisiä sanajonoja, totesivat, että mitä pitempi jono on, 
sitä huonommin se käy tekstilajin ominaispiirteeksi, koska pitkät jonot eivät ole tar-
peeksi yleisiä merkitykseltään viitatakseen tekstilajiin, vaan ne viittaavat tiettyyn yksit-
täiseen tekstiin (2003, 76). (Stubbs ja Barth tutkivat 2–6 sanan pituisia jonoja; on muis-
tettava, että suomenkielinen ja englanninkielinen teksti eivät jonojen suhteen ole vertai-
lukelpoisia, koska analyyttisessä kielessä sanoja tarvitaan enemmän muodostamaan 
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muista erottuva jono.) Toisiaan vastaavia tekstikohtia identtisellä 5-jonolla löytyi kui-
tenkin huomattavasti vähemmän kuin muiden jonojen avulla. 
 
Helpotettujen viiden sanan jonojen avulla löytyi tekstikohtia, joita muilla tavoin ei löy-
tynyt. Sellaisia löytyi erityisesti perusmuotoisten jonojen avulla. Perusmuotoisista jo-
noista 59 (19 %) oli kuitenkin vääriä osumia, mikä on enemmän kuin muilla jonoilla. 
Taivutusmuotoisten jonojen joukossa vääriä osumia sen sijaan oli vain seitsemän (4 %) 
Seuraava taulukko havainnollistaa näitä tuloksia: 
 
Jonokokeilun löydökset 3-jonolla 4-jonolla 5-jonolla 5-sanam. 5-perusm. 
jonoja 
 

98 58 35 174 317 

tekstikohtia 
 

32 18 12 21 28 

näihin kohtiin jonoja 
 

89 56 35 167 258 

jonoja/tekstikohta  
 

2,8 3,1 2,9 7,9 9,2 

vääriä osumia 
 

9 2 0 7 59 

vääriä osumia % 
 

8 3 0 4 19 

tekstikohtia jäi 
löytymättä 
 

11 25 31 22 15 

 
Asetelma 5. Jonojen avulla löytyneiden identtisten ja helpotettujen sanajonojen sekä 
vääriin tekstikohtiin viittaavien jonojen määrä. 
 
Joukkojen ja jonojen keskinäinen vertailu paljastaa sen, että sanajärjestykseltään täs-
määvät jonot ovat tehokkaampia välineitä tekstin vastaavuuksien etsimisessä kuin sana-
järjestyksessä joustavat joukot. Jonoissa oli selvästi vähemmän vääriä osumia, ja niiden 
perusteella löytyi kuitenkin enemmän oikeita tekstikohtia kuin sanajärjestykseltään 
poikkeavien 5-joukkojen avulla. Jälkimmäisten perusteella löytyi kuitenkin yksi sellai-
nen tekstikohta, jota sanajonojen avulla ei löytynyt. Tosin tämä kohta löytyi myös ident-
tisen 3-jonon avulla. Pelkkien helpotettujen 5-sanajonojen käyttö olisi tehokkaampaa 
työskentelyä kuin joukkojen käyttö. Sanajärjestyksestä joustaminen ei siis osoittautunut 
kovin merkitykselliseksi. Ilmeisesti jo yhden sanan poikkeama ja muut kokeilemamme 
helpotukset tuovat vertailuun riittävästi joustoa. 
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Perusmuotoisista 
5-joukoista 

jonot sanajärjestykseltään 
poikkeavat joukot 

kaikki joukot 
 

löytyi jonoja 
 

233 84 317 

tekstikohtia 
 

27 15 28 

näihin kohtiin jonoja 
 

204  53 258 

jonoja/tekstikohta 7,5  3,5 9,2 

vääriä osumia 
 

29 31 59 

vääriä osumia % 
 

12,4 36,9 18,6 

tekstikohtia jäi löytymättä 
 

16 28 15 

 
Asetelma 6. Joukkojen ja jonojen tulosten vertailua. 
 
Samaan tekstikohtaan viittaa laissa ja direktiivissä tavallisesti useampi kuin yksi n-jono, 
sitä useampi mitä pitemmälti tekstissä on samoja sanoja ja mitä enemmän poikkeuksia 
identtisyydestä jonossa sallitaan. Jonojen lukumäärän perusteella ei kuitenkaan voi teh-
dä luotettavia päätelmiä lainattujen tekstikohtien määrästä. Paras hyötysuhde näyttäisi 
olevan identtisellä 3-jonolla, joka löysi eniten oikeita tekstikohtia, mutta tuotti vain 
kolme jonoa tekstikohtaa kohden ja vain 9 prosenttia vääriä osumia. Toisaalta helpotettu 
perusmuotoinen 5-jono (joukkona) löysi seitsemän sellaista tekstikohtaa, joita ei löyty-
nyt millään muulla tavoin. Sillä kuitenkin yhteen tekstikohtaan viittaavia jonoja löytyi 
keskimäärin yhdeksän ja niiden perusteella oli hankala löytää oikeaa kohtaa laki- ja di-
rektiivitekstistä. Pelkästään 3-jonon avulla taas löytyi vain yksi tekstikohta.  Näiden 
kummankin jonon käytettävyydessä olisi kuitenkin vielä parantamista: nyt oli monesti 
mahdotonta sanoa, onko 3-jono oikea osuma, ellei verrannut tekstejä lukemalla. Helpo-
tettu perusmuotoinen 5-jono viittaa selvemmin tiettyyn tekstikohtaan, mutta perusmuo-
toisten sanajonojen vertaaminen tekstiin on hankalaa.  
 
 
5.2. Löytyneet vastaavuudet osoittamassa lainaamisen määrää 
 
Edellä on käsitelty sitä, kuinka monta direktiivistä lainattua oikeaa tekstikohtaa mikin n-
jono lakitekstistä löytää. Tämä ei vielä yksinään havainnollista riittävästi sitä, kuinka 
paljon lainaa lain tekstissä on direktiivistä. Jotta olisi helpompi arvioida, kuinka hyvin 
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jonojen avulla voidaan löytää lainauksia, tarkasteltiin vielä sitä, kuinka monta vastaa-
vuuksia sisältävää virkettä kukin erityyppien jono tunnisti. Virke on graafisesti määritel-
ty tekstin yksikkö, ja sikäli helppo rajata mekaanisesti, ja virke on myös merkityksen 
kokonaisuus. Lukemalla tehdyn vertailun perusteella melkein kaikki jonojen avulla löy-
detyt tekstikohdat sijoittuivat yhden virkkeen sisään. Tämän vuoksi tuntui selkeältä 
hahmottaa lainausten löytymistä virkkeen avulla. Vain kahdessa tapauksessa vastaa-
vuuksia sisältävä jakso oli usean virkkeen pituinen.  
 
Lainauksia sisältäviä virkkeitä löytyi esimerkkilaista ja direktiivistä eniten identtisten 
sanojen 3-jonolla ja helpotetulla perusmuotoisella 5-jonolla, eli samoilla, joiden joukos-
sa oli myös eniten oikeita osumia. Perusmuotoinen 5-jono löysi kolme sellaista virkettä, 
joita ei löytynyt millään muulla tavoin. Vähiten virkkeitä löytyi identtisten viiden sanan 
jonojen avulla. Myös identtisten sanojen 4-jonolla ja helpotetulla sanamuotojen 5-
jonolla löytyi vähemmän virkkeitä. Poikkeuksia sallivilla jonoilla löytyi eniten sana-
jonoja myös yhtä virkettä kohden. Nämä tulokset ovat siis samanlaiset kuin tekstikohti-
en tarkastelussa. Vastaavuuksia sisältävien virkkeiden löytymistä havainnollistaa seu-
raava asetelma: 
 
23 vastaavuuksia 
sisältävästä  
virkkeestä löytyi 

3-jonolla 4-jonolla 5-jonolla 5-sanam. 5-perusm. 

virkkeitä 19 14 
 

11 16 20 

jonoja/virke 4,7 4 3,2  10,4 13,1 
 
Asetelma 7. Vastaavuuksia sisältävien virkkeiden löytyminen eri jonojen avulla. 
 
 
6. Lopuksi  
 
Olemme etsineet intertekstuaalisia kohtia suomenkielisistä säädösteksteistä käyttäen 
sanojen n-jonojen yhtäläisyyksiä sanasanaisten ja mukautettujen lainauksien indikaatto-
rina. Monet suomen kielen ominaisuudet vaikeuttavat sanamuotojen n-jonojen käyttöä 
tekstien tutkimisessa, joten kokeilimme n-jonojen muodostamista käyttäen sanojen pe-
rusmuotoja, poistaen tiettyjä tekstin elementtejä (välimerkit ja numeraalit), korvaten 
tiettyjen sanaluokkien sanoja sanaluokan tunnuksella (konjunktiot sekä pre- ja postposi-
tiot) ja sallien yhden sana eroavaisuuden jonoissa. Käytimme 3–5 sanan pituisia jonoja.  
 
Yleisesti arvioiden jonomenetelmällä löytyvät lähes kaikki direktiivistä lakiin otetut 
kahta sanaa pitemmät tekstijaksot. Mutta tekstijaksojen löytymisen tarkistus ja teksti-
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kohtien tarkastelu on melko työlästä eikä jonojen käyttö kokeilussamme sovelletulla 
tavalla ole kovin kätevää isojen aineistojen tarkastelussa.  
 
Kokemuksemme mukaan n-jonoja käyttämällä on mahdollista löytää tekstikohtia, joissa 
on tutkijan tulkinnan mukaan lähes suoria lainauksia säädöksestä toiseen (tässä tapauk-
sessa direktiivistä lakiin). Usein lainauksia on muokattu sen verran että pelkkä identtis-
ten sanamuotojen jono ei tekstikohtaa löytäisi, ellei jono ole lyhyt 3-jono. Helpotettujen 
pitempien jonojen käytössä ongelmallista taas on käyttöliittymän puute. Perusmuotoiset 
jonot ovat vaikealukuisia, ja niitä on hankala kohdentaa tekstiin. Lisäksi kokeilussamme 
sallittu yhden sanan ero aiheutti sen, että ohjelma tuotti yhtä tekstikohtaa kohden kovin 
runsaasti vastinpareja.  
 
Näistä ongelmista voitaisiin päästä kehittämällä käyttöliittymää esimerkiksi siten, että 
yhtä tekstijaksoa (esimerkiksi virkettä) kohden tuotettaisi vain yksi vastinpari. Jonot 
voitaisiin myös muodostaa siten, että niissä on sanoja vain yhden virkkeen sisältä. Käyt-
töä helpottaisi myös se, että osumat näytettäisiin täsmällisinä sanamuotoisina jonoina, 
vaikka vastaavat tekstikohdat löytyisivät helpotettuja perusmuotoisia jonoja käyttäen. 
Aineistomallimme sallisi käyttöliittymän kehittämisen myös siten, että tulos sisältäisi 
viitteen niihin vertailtavien tekstien kohtiin, joissa vastaavat jonot ovat, jolloin vastaa-
vuus olisi helposti todennettavissa.  
 
Olisi myös houkuttelevaa tutkia identtisten sanamuotojonojen ja pitempien helpotettu-
jen perusmuotojonojen yhdistämistä tekstikohtien samuuden indikoimisessa. Virkepari, 
joka löytyy useammalla kuin yhdellä (samoin tai) eri perustein muodostetulla n-
jonoparilla on todennäköisemmin mukautettu lainaus kuin virkepari, johon sopii vain 
yksi jonopari. Samoin lainattua tekstiä on todennäköisesti virkkeessä, johon viittaa use-
ampi kuin yksi 3-jono. Tätä oletusta käyttäen löytyneet jonoparit voidaan pisteyttää ja 
järjestää niiden potentiaalisen arvon mukaan.  
 
Yllä mainittujen lisäksi yksi houkutteleva kehityssuunta n-jonojen käytölle intertekstu-
aalisuuden tutkimisessa on kehittää menetelmää tietokoneavusteisesta tekstintutkimuk-
sesta kohti määrällistä tutkimusta. Edellä ehdotettujen parannusten jälkeen olisi mahdol-
lista laskea kustakin tekstiparista jollain tavoin määritellyt tekstin yksiköt (esimerkiksi 
virkkeet), joihin sisältyy ehdot täyttäviä n-jonopareja. Näin voisimme automaattisesti 
saada indikaattorin siitä, kuinka paljon (potentiaalista) lähes suoraa lainaamista tekstipa-
riin sisältyy. Kokeilemaamme menetelmää kehittämällä saataisiin välineitä sellaiseen 
kvantitatiiviseen vertailuun, jossa teksteistä haetaan samankaltaisia mutta ei täysin 
identtisiä tekstikohtia, ja tästä olisi hyötyä eksplikoimattoman intertekstuaalisuuden, 
esimerkiksi juuri viranomaistekstien, tutkimuksessa. 
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AINEISTON LAIT JA DIREKTIIVIT 
Laki 1 = Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä 13.3.2003/230  
Laki1_dir1 = Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988,  
rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (89/106/ETY) 
 
Laki 6 = Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 
Laki6_dir1 = Neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989,  
toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 
(89/391/ETY)  
 
Laki 8 = Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13 
Laki8_dir1 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 
1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 
 
Laki 14 = laki 971/2002 arvonlisäverolain muuttamisesta  
Laki14_dir1 = Neuvoston direktiivi 2002/38/EY direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin so-
vellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta 
 
Laki 15 = Viestintämarkkinalaki 23.5.2003/393 
Puitedirektiivi 2002/21/EY ; EYVL N:o L 108, Valtuutusdirektiivi 2002/20/EY ; EYVL N:o L 108, Käyt-
töoikeusdirektiivi 2002/19/EY ; EYVL N:o L 108, Yleispalveludirektiivi 2002/22/EY ; EYVL N:o L 108 
Laki15_dir1 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 
2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
Laki15_dir2 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 
2002, sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 
Laki15_dir3 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 
2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämises-
tä (käyttöoikeusdirektiivi) 
Laki15_dir4 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 
2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleis-
palveludirektiivi) 
 
Laki 22 = Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
Laki22_dir1 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/28/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 
2000, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvän direktiivin 2000/12/EY 
muuttamisesta 
Laki22_dir2 = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/46/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 
2000, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan 
vakauden valvonnasta 
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Tieteellisen artikkelin rakenne: historiaa ja esihistoriaa 
 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Antti Kylänpää 
 
 
1. Filosofinen näkökulma tieteellisen artikkelin johdantoon ja diskussioon 
 
Tieteellisiä tekstejä on tutkittu useilla tieteenaloilla, kuten kielitieteessä, sosiologiassa, 
retoriikassa, tieteenfilosofiassa sekä tieteenhistoriassa. Tarkastelemme tässä kirjoituk-
sessa tieteellisen artikkelin rakennetta yhdistelemällä eri lähestymistapoja. Pyrimme 
vastaamaan haasteisiin, joita Jutta Schickore (2008) esittää tieto-opilliselle tieteentutki-
mukselle. Schickoren mukaan tulee kunnolla selvittää, mitä osia tekstistä huomioidaan 
sen tieto-opillisessa rekonstruktiossa ja miksi. Lisäksi hän suosittelee, että tutkijat esit-
täisivät selvästi ne kriteerit, joiden avulla he valitsevat relevanteiksi katsomansa tekstin 
osat tarkastelun ja rekonstruktion kohteeksi. (Mt. 337–338.) 
 
Pyrimme tarjoamaan analyysin kahdesta aiempien filosofisten käsittelyjen ulkopuolelle 
jääneestä tekstinosasta, johdannosta ja diskussiosta. Esimerkiksi Frederick Suppe 
(1998) ei merkittävässä tieteellisen artikkelin argumentaation rekonstruktiossaan huo-
mioinut niitä käytännössä lainkaan. Nämä osiot sisältyvät nähdäksemme kuitenkin ar-
tikkelin tietoteoreettisesti merkittävään rakenteeseen. Tutkimusraportin johdannon ja 
diskussio-osan tarpeellisuus on perusteltavissa myös huomioimalla, että olisi outoa, jos 
niillä ei olisi mitään tehtävää, vaikka niiden asema on vakiintunut osana artikkelimuo-
toa.  
 
Tieteellisten artikkelien tieto-opilliseen rekonstruktioon valitsemamme viitekehys pe-
rustuu Aristoteleen Retoriikka-teoksen (suom. 1997, engl. 1984) ajatukseen puheen 
kolmesta lajista, joita erottaa toisistaan pääargumentin rakenne. Aristoteleen mukaan 
pääargumentin yleinen muoto määrittää puheen lajin, sillä se paljastaa paitsi puheen 
sosiaalisen kontekstin, myös sen tehtävän tässä kontekstissa (Kakkuri-Knuuttila tk.). 
Puheen laatijan on ensin valittava pääväite ja sitä tukeva pääargumentti. Esimerkiksi 
poliittisessa puheessa on esitettävä perusteluja jotakin toimenpidettä vastaan tai sen 
puolesta, tavallisesti vetoamalla toimenpiteen seurauksiin. Tämän jälkeen puhuja perus-
telee niitä perusteita, joille pääargumentti rakentui. (Retoriikka I 3.) Tämä ajatus tekstin 
pääargumentin ja sosiaalisen tehtävän yhteydestä soveltuu myös tieteellisten tekstien 
analyysiin. 
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Esitämme, ettei tieteellisen tekstin pääväite ole tutkimuksen löytö eli aihe-asiaa koskeva 
empiirinen tai teoreettinen tulos, kuten tieteenfilosofiassa ja muussa tieteen tutkimuk-
sessa yleensä oletetaan. Kutsumme nimellä löytö sitä tutkimusraportissa perusteltua 
tulosta, josta englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään nimitystä knowledge claim 
(Gilbert 1976, 282; Suppe 1998; Schickore 2008). 
 
Artikkelin pääväite ja tutkimuksen löytö tulee erottaa toisistaan. Pääväite täsmentää 
löydön aseman aiemman tutkimustiedon luomassa tilassa, osoittamalla minkälaista uutta 
tietoa tehty löytö tarjoaa jollekin koulukunnalle tai tutkimusprojektille. Ilmausta tutki-
mustulos käytetään siten ainakin kahdella tavalla. Se tarkoittaa joskus löytöä ja joskus 
tutkimuksen panosta (contribution). Panoksella tarkoitamme edellä esitellyn kaltaista 
tieteellisen artikkelin pääväitettä eli sitä, mihin tutkimuskeskusteluun nähden tehty löytö 
on suhteutettu (vrt. Hirsjärvi ym. 1997, 250–251). 
 
Seuraavassa jaksossa osoitamme, että artikkelin johdannon ja diskussio-osan jättäminen 
tieto-opillisen tarkastelun ulkopuolelle johtuu tieteenfilosofiassa tavanomaisesta pyrki-
myksestä tarkastella vain löydön tiedollista oikeutusta (justification). Johdanto ja dis-
kussio antavat mahdollisuuden lähestyä tätä oikeutustoimintaa tietyn tutkimusperinteen 
kontekstissa, sillä ne kytkevät artikkelissa raportoitavan löydön tutkimusperinteen aikai-
semmin tuottamiin tuloksiin. Niinpä nämä osat on syytä sisällyttää artikkelin tieto-
opilliseen tarkasteluun. Löydön ja panoksen erottelun johdosta artikkelin argumentaati-
ossa on erotettava vastaavasti kahdentasoisia perusteluja. Löydön puolesta esitettävien 
tieteellisten perustelujen (objektitason perustelut) lisäksi tutkimusraportissa perustellaan 
tutkimuksen panos (metatason perustelut) osoittamalla, millä tavoin löydöt täydentävät, 
korjaavat tai kumoavat olemassa olevia käsityksiä tai avaavat uusia tutkimusnäkymiä. 
Tutkimuksen pääväite on siten esimerkiksi muotoa ”tässä tutkimuksessa perusteltu löytö 
antaa/ei anna tukea hypoteesille H tutkimusperinteessä T” tai ”tässä tutkimuksessa pe-
rusteltu löytö täyttää aukon A tutkimusperinteessä T”. Tämä on artikkelin pääväite tai 
yksi niistä, joille johdanto rakentaa perustelua ja jota diskussio-osa täydentää.  
 
Artikkelin diskussio-osasta löydämme vielä muita pääväitteitä perusteluineen. Nämä 
ovat tutkimuksen johtopäätöksiä, jotka voivat koskea tutkimuksen herättämiä ideoita 
jatkotutkimukselle tai ehdotuksia käytännön toimijoille Tutkimuksen johtopäätökset 
ovatkin kolmas tapa puhua tutkimuksen tuloksista. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme 
lähinnä löytöä ja panosta. 
 
Emme tavoittele tieteellisen kirjoittamisen kehityksen yksityiskohtaista kuvausta, mutta 
osoitamme tutkimuksen löydön ja panoksen eron näkyvän jo artikkelin esihistoriaan 
kuuluvissa tekstilajeissa. Kirjoitusperinteen pintarakenteen vaihteluista huolimatta teks-
tilajien muovautumista näyttävät ohjaavan melko pysyvät valintatekijät, jotka kytkeyty-
vät tutkimuksen sosiaaliseen luonteeseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Puolustamme 
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kirjoituksessamme myös näiden valintekijöiden huomioimisen tärkeyttä, sekä tähän 
liittyvää ”hillittyä essentialismia” kohteenamme olevan tekstilajin osalta.   
 
Kantaamme tukevina ja selkeyttävinä esimerkkeinä tarkastelemme Platonin dialogeja, 
Aristoteleen etiikkaa ja keskiajan questio-tekstejä. Vaikka näissä vanhemmissa tekstila-
jeissa ei ole nykyisen kaltaista johdantoa, niistä on löydettävissä tehtävältään vastaava 
osa. Esimerkiksi Platonin dialogien kehyskertomus vastaa sekä johdantoa että diskus-
sio-osiota, sillä siinä asemoidaan tutkimuksen löytö aiempiin asiaa koskeviin näkemyk-
siin ja osoitetaan millaisia muutoksia uskomuksiin löytö tuottaa. Näiden tarkastelujen 
jälkeen esittelemme kehitystä, jonka kautta nykyinen artikkelin rakenne tuli johdantoi-
neen asteittain omaksutuksi uudella ajalla. Hyödyllisessä tutkimuksessaan artikkeli-
muodon kehityksestä Alan Gross, Joseph Harmon ja Micheal Reidy (2002) käyttävät 
evoluutioteoriaa artikkelin tyylissä tapahtuneiden muutosten selittämiseen. Tämän in-
noittamana pyrimme osoittamaan kahden tällaisen muutostekijän merkitystä tieteellisis-
sä teksteissä. Yksi näistä on juuri se, että teksti sisältää löydön lisäksi myös haasteen 
muuttaa jollain tavalla aikaisempia näkemyksiä. Toinen kiinnostavaa piirre on konserva-
tiivisuus, mikä tarkoittaa sitä, että uusien tekstilajien kehitys nojaa aina aikaisempiin 
tekstitraditioihin. – Päätämme tämän artikkelimuodon historian ja esihistorian tarkaste-
lun eräisiin ajankohtaisiin huomioihin tutkimuksen löydön ja panoksen välisen erottelun 
tieto-opillisesta merkityksestä.  
 
 
2. Huomioita tekstilajin käsitteestä 
 
Tekstilaji on käsite, jonka luonnehtimiseen liittyvien hankaluuksien osoittaminen lienee 
monille jopa puuduttavan ilmeistä (käsitteestä yleisesti humanistisessa ja yhteiskuntatie-
teellisessä tutkimuksessa ks. Heikkinen & Voutilainen 2012; tekstilajien ja filosofian 
suhteesta ks. myös Raatikainen 2012). Uskaltaudumme kuitenkin sanomaan jotain asi-
asta siinä uskossa, että eräät siihen liittyvät filosofiset kummallisuudet voidaan ainakin 
osittain oikaista. Monet kirjoittajat, esimerkiksi Alastair Fowler (1982; ks. Isomaa 2009, 
14–17) ovat esittäneet ”antiessentialistisia” näkemyksiä. Tämä tarkoittaa kärjistetysti 
ilmaisten sitä, että tekstejä ei voida jakaa luokkiin joidenkin kuhunkin luokkaan kuulu-
ville teksteille yhteisten ominaisuuksien perusteella. Vaikka tämä negatiivinen teesi jät-
tääkin avoimeksi sen, mihin tällainen luokittelu perustuu, ovat nämä näkemykset saa-
vuttaneet suosiota. Taajaan ajatellaankin kaiken olemuksia koskevan puheen kaikonneen 
1900-luvun loppupuoliskon aikana vanhanaikaisuuden romukoppaan. Tämä uskomus 
juontaa ainakin osittain sekaannuksista essentialismin eri tyyppien välillä. Katsomme, 
että globaalisti ”antiessentialistiset” näkemykset tekstilajeista ovat jokseenkin ongelmal-
lisia. Kannan ongelmat juontavat juurensa virheelliseen käsitykseen siitä, mistä ”essen-
tialismissa” tai ”olemusopissa” on kyse ja mistä siinä ei ole kyse. 
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Tyypillisen filosofisen luonnehdinnan mukaan essentialismi on teesi, jonka mukaan 
olioilla on joitakin niistä ominaisuuksista, joita niillä on, välttämättä, ja joitakin taas 
aksidentaalisesti eli ei-välttämättä. Ne ominaisuudet, jotka joillakin olioilla on välttä-
mättä, ovat sen essentiaalisia ominaisuuksia (ks. esim. Cartwright 1987; Kripke 1980, 
39–42). Tästä hieman eroavan luonnehdinnan esittää Michael Devitt (2010): ”Jokin 
ominaisuus P on olion F essentiaalinen ominaisuus [jos ja vain jos] jokin olio on F osit-
tain sen johdosta, että sillä on P. – –. Olion olemus on sen essentiaalisten ominaisuuksi-
en summa.” Devitt osoittaa edelleen, että tällaiset olemus-ominaisuudet jakautuvat eri 
tyyppeihin, kuten esimerkiksi puhtaasti ulkoisiin eli relationaalisiin, puhtaasti sisäisiin 
eli ei-relationaalisiin ja myös sellaisiin, joissa yhdistyy molempia näistä. Nämä essentia-
lismin luonnehdinnat juontavat siinä määrin aristoteeliseen ajatteluun, että usein puhu-
taankin aristoteelisesta essentialismista. Puheenparsi on sikäli hieman valitettava, ettei 
kaikki essentialismi edusta Aristoteleen kannattamaa tyyppiä. 
 
Se, että kattava antiessentialismi on harha-askel, on nähtävissä näiden luonnehdintojen 
valossa helposti jopa tekstilajien kohdalla. Mitä kaikkea ikinä tekstilajit ovatkaan, ne 
ovat kuitenkin myös välttämättä artefakteja, siis päämääräsuuntautuneen inhimillisen 
toiminnan tuotoksia. Laajalti sanotaan tekstilajien olevan sosiaalisia konstruktioita, ja ne 
oletettavasti ovat sitä välttämättä, eli ne eivät voisi olla olematta sosiaalisia konstrukti-
oita. Tekstilajeillakin on siten ainakin joitakin välttämättömiä ominaisuuksia. Lisäksi on 
kyettävä tekemään selkoa siitä, millaisia artefakteja ne ovat. 
 
Seija Isomaa (2009) esittää joukon etuja, joita antiessentialismilla hänen mukaansa on. 
Tällaisia ovat oikeuden tekeminen tekstilajien historiallisesti muuttuvalle luonteelle, 
lajien intersubjektiivisuuden selittäminen ja se, miksi ”laajasti hyväksytyn terminologi-
an käyttäminen on perusteltua”. Lisäksi antiessentialismi mahdollistaa sen, että genreksi 
voidaan lukea ”mikä tahansa, minkä tutkija päättää tutkimuksellisen ymmärryksen takia 
nähdä erillisenä kirjallisen teoksen tyyppinä” (mt. 12–13; ks. myös Pettersson 2003). 
Kaikki nämä ovat (ainakin jonkinlaisia) etuja, mutta ne ovat myös piirteitä, jotka toteu-
tuvat yhtä lailla lajiolemukset myöntävässä lähestymistavassakin. Tämän artikkelin ku-
luessa tulee selvästi esille, millä tavoin tarkastelemamme tekstilaji eli tieteellinen artik-
keli on muovautunut historiallisesti. Historiallinen muutos ei ole ristiriidassa essentia-
lismin kanssa, sillä useimpien asioiden kohdalla korkeintaan osa niiden ominaisuuksista 
on välttämättömiä, eikä useimpia ominaisuuksia siis tarvitse pitää muuttumattomina. 
 
Hillitty essentialismi ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että tutkija voi vapaasti 
valita tutkimustapansa tai luokitteluperiaatteensa. Jotkin tiikerit ovat valkoisia, ja niinpä 
siis keltaisuus ei ole tiikereille välttämätön eli essentiaalinen ominaisuus. Vaikka olettai-
simme tässä yhteydessä, että tiikereillä on jokin biologinen lajiolemus, kuten Devitt (ks. 
edellä) ajattelee, se ei tietenkään estäisi meitä halutessamme luokittelemasta valkoisia 
tiikereitä yhteen esimerkiksi muiden valkoisten eläinten kanssa, jos tutkimus sitä edel-
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lyttäisi. Onkin liian hätäistä päätellä, että tekstilajeilla, tai vastaavilla ”kulttuurilajeilla”, 
ei olisi mitään essentiaalisia ominaisuuksia yllä esitetyssä mielessä. Niiden tilalle on 
usein esitetty Wittgensteinin myöhäisfilosofiasta lainattua perheyhtäläisyyden käsitettä, 
joka pohjaisi lajit tietynlaiselle samankaltaisuuden käsitteelle. 
 
Samankaltaisuudet yksittäisten tekstien välillä ovat kuitenkin periaatteellisesti riittämät-
tömiä tekstien luokittelussa lajeihin. Mikäli havaittu samankaltaisuus olisi kaikki, mistä 
tekstin kuulumisessa johonkin lajiin on kyse – ja mikäli todella ottaisimme tämän kri-
teerin vakavasti –, joutuisimme luultavasti sen nojalla pitämään Odysseiaa fantasiakir-
jallisuutena ja monta nykyistä matkakertomusta tieteiskirjallisuutena. 
 
Tämänkaltaiset seuraukset voidaan ehkäistä lisäämällä samankaltaisuuden ehtoon vaa-
timus jonkinlaisesta historiallisesta järjestyksestä, joka luokiteltavien tekstien välillä 
vallitsee. Luultavaa onkin, että useimmat tutkijat implisiittisesti lisäävätkin jonkin sel-
laisen ehdon samankaltaisuuden oheen, koska näin tulevat suljetuiksi pois ainakin edellä 
mainittujen kaltaiset selvästi anakronistiset luokittelut. Pelkkä kausaalinen ehto olisi 
kuitenkin liian höllä: se sanoisi, että aiemman tekstin tulee olla jollakin tavalla jälkim-
mäisen syy, jos jälkimmäisen katsotaan kuuluvan samaan lajiin edeltäjänsä kanssa. 
Tekstit kuitenkin usein johtavat myös kokonaan toisiin lajeihin kuuluvien tekstien syn-
tyyn – esimerkiksi romaaneista toistuvasti juontuu syyketjuja, jotka johtavat niitä kos-
keviin tutkimuksiin, mutta nämä tutkimukset eivät silti ole romaaneja! 
 
Parempi ehto onkin luonnosteltavissa Jerrold Levinsonin (1979; 2006) kehittämän histo-
riallis-intentionaalisen taideteorian pohjalta. Levinson (2006, 13) kuvaa teoriaansa ly-
hyesti näin: 
 

Esitän, että nykyinen taiteen käsite on minimaalisesti historiallinen seuraavassa mielessä: 
se, onko jokin taidetta nyt, riippuu ja riippuu eliminoimattomasti siitä, mikä on ollut taidetta 
menneisyydessä. Toisin sanoen väitän, että taiteen konkreettinen historia on loogisesti osal-
lisena tavassa, jolla taiteen käsite toimii, ja että jokin osa tuosta historiasta on sidottuna, lä-
pinäkymättömästi tai läpinäkyvästi, minkä tahansa taideteoksen vaateessa olla taidetta. – –. 
Kannattamani intentionaalis-historiallisen taideteorian ydinkoukku on tämä: jokin on taidet-
ta [jos ja vain jos] se saa osakseen, tai sen oli tarkoitettu tai kaavailtu saavan osakseen, sel-
laista arvostusta, jota taideteokset saavat, tai ovat saaneet, oikein perustein osakseen.87 

 
Tämän teorian perusteella luonnostelemme seuraavan melko alustavan ehdotuksen teks-
tilajien kannalta tärkeän historiallisen järjestyksen laadusta: jokin teksti lukeutuu johon-
kin tekstilajiin, jos ja vain jos sen on tarkoitettu saavan osakseen relevantilta yleisöltä 
sellaista suhtautumista, jota sen tietyt edeltäjät ovat saaneet. Nämä tietyt edeltäjät puo-
lestaan ovat ne tekstit, joiden perusteella kirjoittaja on päätynyt sen kirjoittamaan sillä 
tavalla kuin sen kirjoitti. Näin voidaan siis ilmaista, millä tavalla tekstien tulee olla kes-
kenään järjestäytyneitä, jotta ne lukeutuisivat samaan lajiin. 

                     
87 Suomennokset tämän artikkelin kirjoittajien. 
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Ehdotusta voidaan parantaa monin tavoin, esimerkiksi täsmentämällä, ettei kirjoittajan 
tarvitse tiedostaa mitään erityistä ykseyttä niiden tekstien välillä, joihin hän tällä tavoin 
reagoi. On myös helppoa nähdä, että tämän kriteerin rajaamasta toiminnasta seuraa hy-
vin tyypillisesti, kenties ei välttämättä, juuri samankaltaisuussuhteissa toisiinsa olevia 
tekstejä. Näin tulee selitetyksi myös se, miksi samankaltaisuuskriteereihin tyytyminen 
on niin helppoa: usein siten päädytään oikeaan. Toisaalta on huomattava, ettei kirjoittaja 
kriteerimme mukaan pyri matkimaan itse tekstiä, vaan tavoittelee niitä reaktioita, joita 
tekstin edeltäjillä on tuotettu. Näennäisen kehämäisesti voidaan sanoa, ettei teksti kuulu 
lajiin, ellei sen ole jollain tapaa tarkoitettu kuuluvan siihen. Tätä näkemystä voidaan 
tavallaan myös pitää synteesinä Anders Petterssonin (2003) erottaman traditionaalisen ja 
kommunikatiivisen lajin välillä (ks. myös Isomaa 2009, 13). 
 
Tämän kaltaisen historiallisen suhteen tuominen tekstilajin luonnehdintaan on kuitenkin 
irtisanoutumista antiessentialistisesta opinkappaleesta. Tällaisessa hillityssä essentialis-
missa ei kuitenkaan ole mitään mystistä, sillä mainittu essentiaalinen ominaisuus ei ole 
mitään muuta, kuin tietty intentionaalinen suhde, joka tietyn tekstin kirjoittajalla on ol-
lut tiettyihin edeltäviin teksteihin tietyssä historiallisessa kontekstissa. Myös suhteet ja 
niihin perustuvat rakenteet voivat olla osina olemuksissa.  
 
Joillakin tekstilajeilla voi olla tiukempia, ei-relationaalisia ja ei-historiallisia ”olemuk-
sia”, ja luultavasti tieteelliset tekstit ovat myös jossain mielessä esimerkkejä tästä. On 
esimerkiksi mielekästä ajatella, että tieteelliselle artikkelille on välttämätöntä, että sen 
kautta kirjoittaja pyrkii jossakin mielessä raportoimaan joitakin tosiasioita tai että jokin 
on tieteellinen artikkeli osittain sen johdosta, että sen kautta kirjoittaja pyrkii raportoi-
maan joitakin tosiasioita. (Toisaalta tieteellinen kirjoittaminen eroaa esimerkiksi uutis-
kirjoituksista sisältämällä perusteluja; uutisessahan ei tyypillisesti esitetä argumentteja 
kerrotun puolesta, vaan teksti esittää asiat ikään kuin läpinäkyvinä.) Millä tavoilla tie-
teelliset tekstit muuttuvatkaan aikain myötä, ne tuskin voivat muuttua näiden seikkojen 
suhteen, sillä muutoin ne lakkaisivat olemasta sitä, mitä ne ovat. Tätä siis tarkoitamme 
hillityllä essentialismilla. Se muodostaa mielekkään lähtökohdan artikkelin historialli-
seen tarkasteluun, sillä tutkimme tekstimuotomme kehitystä ennen kaikkea mukautumi-
sena soveliaaksi välineeksi, jonka kautta voidaan kommunikoida perusteltuja ja tosiksi 
uskottuja väitteitä sekä kartoittaa niiden suhteita entuudestaan tuttuihin ja vielä tunte-
mattomiin väitteisiin. Näitä teemoja sivuamme jo seuraavassa. Tämä ei tarkoita, että 
pyrkisimme kiistämään tieteellisen artikkelin rakenteen (tai sisällön) monimuotoisuuden 
ja joustavuuden. Kirjoituksemme jälkiosa puhunee juuri tuon monihahmoisuuden puo-
lesta. 
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3. Tieteellisen tekstin filosofia 
 
Tieteenfilosofiassa tieteellisen argumentaation yksityiskohtaista rakennetta on alettu 
tarkastella huolellisesti vasta melko äskettäin siinä muodossa, jossa se on löydettävissä 
varsinaisista tieteellisistä teksteistä. Tarkastelemme lyhyesti suuntaviivoja, jotka ovat 
muodostuneet tieteenfilosofian kentällä juuri tieteellisen kommunikaation filosofisen 
tarkastelun ympärille. 
 
Aiheen käsittelyllä on kuitenkin juurensa filosofian maaperällä. 1930-luvulla Hans 
Reichenbach teki kuuluisaksi erottelun keksimisen (discovery) ja oikeuttamisen (justifi-
cation) kontekstien välillä (1938, 6; ks. Schickore 2006, vii–viii). Toisin kuin toinen 
tunnettu tieteenfilosofi Karl Popper (esim. 1959), Reichenbach katsoi, ettei ole olemassa 
mitään ”keksimisen logiikkaa”: keksintöihin johtavien prosessien tutkiminen on en-
nemmin psykologien kuin filosofien alaa. Vain tieteellisen kommunikaation väitteiden 
oikeutus voidaan rekonstruoida, sillä ainoastaan julkilausuttujen väittämien välisiä suh-
teita voidaan tutkia loogisin keinoin. Rekonstruktiota suoritettaessa on Reichenbachin 
mukaan lähdettävä liikkeelle juuri todellisesta tieteellisestä kommunikaatiosta ja sen 
argumentaatiokäytännöistä. Tämä rekonstruktio muodostaa vasta tieteenfilosofian 
alimman, deskriptiivisen tason. (Schiemann 2006.) 
 
Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä tieteessä esiintyviin argumentaatio- ja 
kirjoituskäytäntöihin. 1960-luvulla lääketieteen nobelisti sir Peter Medawar (ks. 1996) 
valitti tunnetussa radio-luennossaan Is the scientific paper a fraud?, että tieteellinen 
artikkelimuoto on eräänlaista huijausta, sillä sen esitys ei vastaa todellisen tieteellisen 
löytämisen etenemistä. Artikkelien argumentaatio pakotetaan Medawarin mukaan in-
duktiiviseen muottiin, vaikka tosiasiassa tutkijat etenevät kehittämällä rohkeita hypo-
teeseja ja koettelemalla niitä. Tämän Karl Popperilta perityn, ”hypoteettis-
deduktiivisen” tutkimuskäsityksen hengessä Medawar toivoikin kirjoituskäytäntöä muu-
tettavan paremmin tutkimuskäytäntöä vastaavaksi. 
 
Merkkipaalu artikkelien argumentaatiorakenteiden tutkimuksessa on myös G. Nigel 
Gilbertin artikkeli The Transformation of Research Findings into Scientific Knowledge 
(1976). Kiinteämpi tieteellisen kirjoittamisen filosofinen tarkastelu syntyi kuitenkin 
vasta 1990-luvulla Frederick Suppen artikkelin The Structure of Scientific Paper (1998) 
virittämänä. Suppe (mt. 382, 403–404) esitti, että perusteellisessa analyysissa lopullisen 
artikkelitekstin kaikki osat on otettava tarkastelun piiriin. Tätä etsiessään Suppe (mt. 
386–392; ks. Lipton 1998, 408) kiinnitti huomion tärkeään argumentaatiotapaan, jossa 
tutkija sulkee idealisoidun mallin tieltä pois sitä uhkaavia havaintoja osoittamalla syyte-
kijöitä, joista poikkeamat mallista aiheutuvat.  
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Koska tämä argumenttirakenne on Suppen mukaan löydettävissä tieteellisen artikkelin 
tekstimuodosta, hän tukee analyysiaan käyttämällä esimerkkinä W. J. Morganin (1968) 
merkittävää artikkelia laattatektoniikasta. Suppe esittää myös, etteivät nykyisin vallalla 
olevat filosofiset käsitykset todellisen tieteen kulusta sovi hänen löytämäänsä muottiin. 
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset induktiiviset mallit tieteellisestä päättelystä sekä mal-
li päättelystä parhaaseen selitykseen. Suppen analyysia on kuitenkin kritisoitu monin 
tavoin. Esimerkiksi V. G. Hardcastle (1999) pitää Morganin artikkelin argumentaatiota 
suorastaan epätyypillisenä. Peter Lipton (1998) puolestaan on esittänyt päättelyn par-
haaseen selitykseen ennemmin saavan tukea Suppen käsittelemästä argumenttitavasta 
kuin tulevan sen pois sulkemaksi.  
 
Suppen artikkelin yksi tärkeä johtoajatus on kuitenkin, että olipa artikkelilla mikä hy-
vänsä rakenne, esimerkiksi IMRD (I=introdction, M=methods, R=results, D= discussi-
on) tai ITMRD (T=theory), kaikki sen osat ovat tieto-opillisesti relevantteja. Myös krii-
tikot tunnustavat pitävänsä Suppen lähtökohtaa periaatteessa oikeana. Omituista kyllä 
Suppe ei omasta vaatimuksestaan huolimatta kirjoituksessaan huomioinut kaikkien ar-
tikkelin osien merkitystä, sillä hän jätti tyystin käsittelynsä ulkopuolelle niin johdannot 
kuin diskussiotkin. 
 
Jutta Schickore puolestaan tarkastelee kirjoituksessaan Doing Science, Writing Science 
(2008) epäsuhtaa tieteellisen kirjoittamisen ja tieteellisen toiminnan välillä. Schickoren 
mukaan tieteentutkimuksessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että tieteelliset tekstit 
eivät suoraan heijasta tutkimuksen kuluessa tapahtuvaa päättelyä. Schickore myös eh-
dottaa tieto-opillisen tutkimuksen laajentamista niin, että se huomioi sosiologisen, histo-
riallisen ja antropologisen tieteen tutkimuksen. Tieto-opillisessa tutkimuksessa tulisikin 
hänen mukaansa esimerkiksi kiinnittää enemmän huomiota tieteellisten tekstien ylei-
söön (mt. 341). Ennen kaikkea Schickoren (mt. 337–338) mukaan on selvitettävä, mitä 
osia tekstistä on huomioitava sen tieto-opillisessa rekonstruktiossa. Schickore suositte-
leekin, että tutkijat täsmentäisivät huolellisemmin ne (ns. meta-epistemologiset) kritee-
rit, joiden nojalla valitsevat relevanteiksi katsomansa tekstin osat tarkastelun kohteeksi. 
Nämä kriteerit tulee ymmärtää hypoteeseiksi, joita testataan tieteellisten kirjoitusten 
argumentaatioanalyysissä ja joita kehitetään tai hylätään empiirisen evidenssin pohjalta. 
 
Nähdäksemme Suppe jättää artikkelien johdanto- ja diskussio-osiot olemattomalle 
huomiolle juuri omien metaepistemologisten valintojensa vuoksi. Hän näet tarkastelee 
ainoastaan tutkimuksen löydön tiedollista oikeutusta eli sitä perustelevia argumentteja.  
Terminologiallamme ilmaistuna Suppe siis tarkastelee vain tutkittavaa kohdetta koske-
via argumentteja eli argumentaation objektitasoa. Johdannot ja diskussiot on kuitenkin 
luontevampaa ymmärtää osaksi tutkimustuloksen perustelua laajemmin ymmärrettynä. 
Niissä käsiteltävät seikat muodostavat kehyksen, jonka sisällä argumentaatio löydön 
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tueksi tapahtuu. Kehysargumentit ovat meta-argumenttien alaluokka, joiden piiriin kuu-
luvat tutkimuksen lähtöoletukset. Ne eroavat esimerkiksi tutkijan luotettavuutta peruste-
levista meta-argumenteista (tällaisista argumenteista ks. Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää 
2008).  
 
Nykykäytännössä kehysargumentaation pääosa rakentuu artikkelin johdannossa. Joh-
danto noudattaa tavallisesti John Swalesin (1990) tunnistamaa kolmiosaista mallia ja 
sisältää 1) tutkimuksen taustan, 2) tutkimusaukon eli nichen ja 3) nichen haltuunoton 
tavan esittelyt. Tämä muoto on huomattavan laajalle levinnyt. Onkin kysyttävä, miksi 
artikkelin johdanto on omaksuttu näin taajaan juuri tässä muodossaan eli minkä tekijöi-
den ansiosta swalesiläinen johdanto on säilyttänyt asemansa artikkelien ydinosana. Mi-
ten johdanto palvelee tutkimuksen tavoitteita? Selitämme johdannon vakiintumisen ja 
säilymisen sillä, että tieteellisen tekstin tehtävä ei ole pelkästään raportoida jokin irralli-
nen informaation palanen – löytö abstrakteimmassa mielessä – vaan nimenomaan uuden 
tieteellisen tiedon tuottaminen suhteessa johonkin lähtökontekstiin. Artikkelin pääväite 
ei siten ole empiirinen tai teoreettinen löytö sellaisenaan, eikä sen pääargumentin raken-
ne ole tyhjentävästi analysoitavissa tällaisen irtoväitteen perusteluina.  
 
Yleisöä koskevilla oletuksilla on keskeinen asema tavassa, jolla tutkija rakentaa löydös-
tä tutkimustuloksen. Löydön akateemisen uutuusarvon määrittäjiä eivät ole esimerkiksi 
satunnaiset maallikkolukijat, vaan lähinnä saman alan tutkijat, kun taas löydön käytän-
nön merkityksen arvioivat käytännön toimijat, jotka tuskin ovat kiinnostuneita akatee-
misesta kontribuutiosta. Akateemisena kirjallisuuden lajina tieteellisen artikkelin kes-
keisimpänä tehtävänä onkin tutkimustulosten välittäminen tutkijalta toiselle: tieteellinen 
teksti osoittaa saman alan tutkijoille, mihin aikaisempaan tutkimusperinteeseen kysy-
myksessä olevan tutkimuksen löydöt antavat uutta tietoa ja millä tavoin. Tulosten onnis-
tunut välittyminen koostuu siitä, että lukijan uskomukset käsiteltävästä asiasta muuttu-
vat relevantilla tavalla kommunikaation välineenä toimivan tekstin vaikutuksesta. Joh-
dannon rakenteen nykymuodon laajan vakiintumisen syynä onkin luultavasti juuri sen 
kyky jäsentää tutkijan vuoropuhelua tutkimusperinteen kanssa tai osoittaa tutkimuksen 
aiemmasta eroava suunta. Johdannon rakenteen dialogisuus tekee siis siitä elinkelpoisen 
osan tieteellistä tekstiä myös tekstin argumentaation kokonaisuuden kannalta.  
 
Tämä on näkökulma siihen vanhastaan tunnettuun tieteenfilosofiseen huomioon, ettei 
mikä tahansa hyvin perusteltu väite ole tieteellinen tutkimustulos. Kivenmurikoiden 
laskeminen tietyn tieosuuden varrelta ei ole tieteellistä tietoa, vaikka se olisi tehtykin 
huolella. Mutta miksi ei? Tyly tapa vastata tähän ongelmaan olisi todeta, että tutkimus-
kohteen asema tieteellisenä tai ei-tieteellisenä määräytyy tiedeyhteisön mielivaltaisista 
mieltymyksistä. Kehysargumentaation erottaminen objektitason argumentaatiosta tarjo-
aa keinon tällaisten tapausten ymmärtämiseksi: sattumanvaraisten väittämien huolelli-
nen oikeuttaminen ei ole tieteellistä tietoa, koska sellaisille hankkeille ei ole annettavis-
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sa kelvollista kehysargumentaatiota.  
 
Kehysargumentaatiota voidaan luonnehtia tarkemmin John Swalesin (1990) johdanto-
mallin avulla. Tutkimusaukko eli niche, swalesiläisen johdantorakenteen yksi osa, on 
aukko aikaisemmassa tutkimuksessa tai kehyksessä. Kehys sinänsä muodostuu vastauk-
sista, joita aikaisempi tutkimus on antanut aiemmin esitettyihin kysymyksiin. Argumen-
taation kehykset rakentuvat kerroksittain, sillä uudet vastaukset nostavat puolestaan 
esiin uusia kysymyksiä (Rescher 1980). Kysymysten ja vastausten kerrostumat muodos-
tavat erilaisia ennakko-oletuksia tutkimukselle ja samalla määrittävät kunkin löydön 
tiedollisen arvon. Kehysargumentit avaavat näitä kerrostumia taaksepäin siten, että luki-
jalle tulee mahdolliseksi hahmottaa artikkelin kysymysten ja vastausten asema osana 
laajempaa tutkimusohjelmaa. 
 
Esimerkki ennakko-oletusten asemasta ovat vaikkapa sellaiset alkeishiukkasten ominai-
suudet, joita koskevat kysymykset voivat nousta vain tiettyä teoreettista taustaa vasten. 
Esimerkiksi kysymyksiä neutronin ”spinnistä” voi tuskin hahmottaa tietämättä jotakin 
neutroneista ja alkeishiukkasten ominaisuuksista. Tiettyjä kysymyksiä ei siten edes voi 
asettaa ilman tiettyä teoreettista taustaa, joka mahdollistaa niiden ymmärtämisen. Toi-
saalta on myös kysymyksiä, jotka eivät vaikuta lainkaan relevanteilta ilman taustatieto-
ja, vaikka kysymysten ymmärtäminen ei periaatteessa vaadikaan erityistietoja. Esimer-
kiksi tieto peloponnesolaisista pyhätöistä löydettyjen neulojen määrien vaihteluista ajal-
ta 1050–500 eKr. ei luultavasti vaikuta tärkeältä (tai edes mielekkäältä) lukijalle, joka ei 
tunne tällaisten neulalöytöjen merkitystä arkeologisessa kokonaiskuvassa (ks. Osborne 
1996, 92–94). 
 
Esitämme, että tutkimusaukon eli nichen käsite on hahmotettavissa kielifilosofi Sylvain 
Brombergerin (1992) kehittämän tietämättömyyden teorian käsitteistön kautta. Brom-
berger huomauttaa osuvasti, ettei tietämättömyys ole rakenteeton ja tyhjä aukko. Oike-
astaan tietämättömyys koostuu eräällä tavalla tunnistettavista kohteista, joita voidaan 
tarkastella ja vertailla. Bromberger on kutsunut näitä epätiedon esineiksi (items of nes-
cience). Vastaavasti hän kutsuu kyllätiedon esineiksi (yescience) niitä vastauksia, joiden 
antaminen peruuttaa jonkin osan epätietoamme (mt. 115–116). Swalesin niche näyttää-
kin olevat juuri tällainen epätiedon esine, joka on artikkelissa valittu täytettäväksi – siis 
peruutettavaksi kyllätiedolla. 
 
Miten kivenmurikoiden laskeminen tien varresta eroaa neulojen laskemisesta temppelin 
rauniossa? Ero piilee siinä, että neuloja ympäröi omalta osaltaan perusteltujen kysymys-
ten kehys, joka ei ympäröi esimerkissä mainittuja kiviä (olettaen siis että tässä tapauk-
sessa tosiaan on kyse triviaalista ja irrallisesta tiedonmurusta). Samalla hahmottuu koh-
deyleisön tärkeys tekstin argumentaatiolle: se, mitä yleisön voidaan olettaa tietävän ja 
hyväksyvän neuloista tai neutroneista, määrää kehysargumentaation sisällön.  
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On kenties vielä syytä täsmentää, että löytö ja sen tiedollinen oikeutus ovat kyllä kehyk-
sestä riippumattomia siten, ettei kehys vaikuta olennaisesti löydön perusteluihin tai sii-
hen, onko oletettu löytö lopulta osunut oikeaan. Erottaessamme kehysargumentaation ja 
löydön tiedollisen perustelun katsomme siis myös, ettei ole syytä olettaa saman löydön 
vaihtelevan totuusarvoltaan eri kehysten välillä. Sen sijaan kehysten vaihtuessa tuloksen 
merkitys tutkimushankkeelle muuttuu.  
 
 
4. Löytö ja panos Platonin dialogeissa 
 
Myös länsimaisen tutkimuskirjallisuuden varhaisimmat lajit sisältävät tunnistettavassa 
muodossa tutkimustuloksen monimerkityksisyyden. Tarkastelemme pistokokeenomai-
sesti eräitä esimerkkitapauksia siitä, miten tutkimuksen löydöt on suhteutettu tutkimuk-
sen panoksiin. Ensimmäisenä tarkastelemme Platonin tapaa rakentaa sokraattisten kes-
kustelujen löydöstä haasteita olemassa olevalle tiedolle.  
 
Platon yhdistää vuoropuheluiksi puetuissa filosofisissa teksteissään antiikin Kreikan 
näytelmäkirjallisuuden perintöä järjestelmälliseen teoreettiseen argumentaatioon. Näillä 
dialogeilla on siten juuria sekä antiikin draamassa että Sokrateen kyselymenetelmässä. 
Samalla niiden sisältämä teoreettinen argumentaatio asettui ateenalaisille tuttuun asuun. 
Dialogit oli tarkoitettu luettaviksi joko yksin tai yleisölle. Platonin perustamassa koulus-
sa, Akatemiassa, dialogit toimivat myös argumentaation käsikirjoina (Thesleff 1989). 
Osoitamme, että näissä dialogeissa voidaan erottaa argumentaation tuloksena saavutettu 
teoreettinen löytö ja tutkimuksen panos – siis myös se, kenen näkemyksiä argumentaa-
tiolla yritetään muuttaa ja millä tavoin, sekä saavutetusta tuloksesta tehtävät johtopää-
tökset. 
 
Platonin dialogeissa pääosa on hänen opettajallaan Sokrateella. Varhaisempaan Platonin 
tuotantoon kuuluviksi katsotuissa dialogeissa Sokrates koettelee moraalia ja kasvatusta 
koskevia kantoja (dialogien ajoituksesta esim. Thesleff 1989, 94–96). Niissä Sokrates 
johdattelee keskustelukumppaninsa ristiriitaan kysymystensä avulla. Sokrateen kysely-
menetelmää kutsutaan nimellä elenkhos. Termi on peräisin syytettyjen kuulustelusta 
oikeuden edessä (Kakkuri-Knuuttila & Sihvola 2002). Elenktiset argumenttiketjut Pla-
ton sijoittaa jotakin käytännön tilannetta kuvaavaan kehyskertomuksen sisälle. Kehys-
kertomus vastaa nykyartikkelin johdantoon kuuluvaa tutkimuksen taustan ja tutkimus-
ongelman esittelyä. Kehyskertomus onkin eniten pinnalla juuri dialogin alku- ja loppu-
vaiheissa. Kehyskertomuksen alussa esitellään keskustelun aihepiiri ja keskusteluun 
osallistuvat henkilöt, joiden näkemykset toimivat argumentaation lähtökohtina. Dialogin 
lopussa oleva osa kertomusta vastaa artikkelin tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. 
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Elenkhos-argumentaatio etenee siten, että keskustelulle sovitaan jokin aihe, esimerkiksi 
”mitä on tieto” tai ”mitä on hyve”. Sokrateen keskustelukumppani tarjoaa oman näke-
myksensä asiasta, joka on hänen teesinsä. Tämän jälkeen Sokrates esittää sen muotoisia 
kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei, ja vastaajan tehtävä on myöntää se vaihtoeh-
doista, joka vastaa hänen uskomuksiaan tai seuraa hänen jo myöntämistään vastauksista. 
Elenkhos päättyy, kun vastaajan hyväksymistä kannoista seuraa ristiriita hänen alussa 
hyväksymänsä teesin kanssa. 
 
Tutkijoiden piirissä on keskusteltu menetelmän mahdollisista saavutuksista. Nämä tar-
kastelut koskevat useimmiten sokraattisen argumentaation tuloksia objektitasolla (Gill 
& McCabe 1996; Scott 2002). Ilmeistä on ainakin se, että elekhoksessa saavutettuun 
löytöön kuuluu vastaajan uskomusten osoittaminen ristiriitaisiksi. Kun argumentaatiossa 
etsitään jonkin asian määritelmää, tällaiset perustelut näyttävät olevan niin vastaan-
sanomattomia, että niiden voidaan katsoa kumoavan määritelmäehdokkaan. Silloin kun 
Sokrates puolustaa omaa näkemystään, argumentaatio antaa tukea positiiviselle väitteel-
le. Esimerkiksi Gorgias-dialogissa Sokrates puolustaa kantanaan, että on parempi kärsiä 
vääryyttä kuin itse toimia väärin. (Kakkuri-Knuuttila 2006; tulossa.) 
 
Esittelemme tässä, kuinka Platonin Lakhes-dialogin objektitason löydöistä rakennetaan 
metatason tutkimustulos. Kyseisessä dialogissa etsitään urheuden määritelmää ja kehys-
kertomuksen mukaan keskustelut tapahtuvat asetaistelunäytöksen jälkeen. Kehyskerto-
muksessa ateenalaiset Lysimakhos ja Melesias pyytävät ystäviltään, korkea-arvoisilta 
upseereilta Nikiaalta ja Lakhekselta, neuvoja poikiensa kasvattamiseksi hyveisiin (Thes-
leff 1989, 268–269). Kun ongelma esitetään Sokrateelle, hän toteaa, että ensin on tiedet-
tävä, mitä on hyve. Hyveen määrittelyn vaativuuden johdosta keskustelun aiheeksi vali-
taan yksi hyveistä: urheus. Ensimmäinen ehdotus on, että urheus on sitä, että tahtoo 
pysyä rivistössä paikallaan ja pitää puolensa vihollisia vastaan (Lakhes 190e). Sokrates 
kuitenkin osoittaa tämän määritelmän liian suppeaksi. Seuraava määritelmäehdotus – 
että urheus on jonkinlaista sielun lujuutta – osoittautuu puolestaan liian väljäksi (192b). 
Kun Nikias myöhemmin ehdottaa, että urhea on viisas (194d), tämäkin ehdotus kumou-
tuu. 
 
Näiden argumenttiketjujen löytöinä edellä määritellyssä mielessä voidaan pitää urheutta 
koskevia objektitason väitteitä. Ne osoittavat, että esitetyt määritelmäehdokkaat eivät 
ole riittäviä, sillä urheus ei esimerkiksi ole samaa kuin se, että tahtoo pysyä rivistössä 
paikallaan. Tutkimuksen panos taas on metatason väite, jonka mukaan sekä Lakheksen 
että Nikiaan uskomukset ovat ristiriitaisia, ja heidän tulisi näin ollen luopua käsitykses-
tään, että he tietävät, mitä urheus on. Sokrates ei myöskään itse pyri tarjoamaan ratkai-
sua urheuden määrittelyyn. Joten hänen yhteenvetonsa ”Emme siis saaneet selville, mitä 
urheus on.” (199e), on urheutta koskevan tutkimuksen päätulos. Korkeasta upseerin 
arvostaan huolimatta Lakhes ja Nikias eivät tiedä sen paremmin kuin Sokrateskaan, 
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mitä urheus on.  
 
Kehyskertomus jatkuu Sokrateen johtopäätöksellä, joka ei seuraa suoraan saavutetusta 
tutkimustuloksesta, vaan edellyttää täydentäviä taustaoletuksia. Koska Lysimakhoksen 
ja Melesiaan toive saada poikiensa kasvatusta koskevia neuvoja ei täyty, jäljelle jää ky-
symys, kuinka elää urheasti, jos ei edes tiedä, mitä urheasti eläminen on. Lakhes-
dialogin johtopäätös on huomattavasti vaatimattomampi kuin esimerkiksi Gorgias-
dialogissa, jossa päädytään toteamukseen, jonka mukaan Sokrateen menetelmä on var-
min tie saada elämänohjeita, vaikkakaan ei määritelmiä (Bolton 1993). Lakheksessa 
Sokrates toteaa leikillisesti, että heidän kaikkien on etsittävä itselleen opettaja ja häpeäs-
tä huolimatta opiskeltava nuorten rinnalla (201a–b).  
 
Lakhes-dialogin urheutta koskevat teoreettiset löydöt ovat kielteisiä ja osoittavat vain 
sen, millä tavoin urheutta ei voida määritellä. Dialogin panos ja Sokrateen johtopäätös 
asettivat Platonin aikaisille haasteen kehitellä uusia urheuden määritelmiä tai kumota 
Sokrateen argumentit. Elenkhos-menetelmä ja sen soveltamisen yhteydessä käytetyt 
määritelmien ehdot antoivat välineitä uusien määritelmäehdokkaiden testaamiseen. Sa-
malla tavoin Lakhes-dialogin voi katsota haastavan myös nykyisiä lukijoitaan.   
 
 
5. Löytö ja panos Aristoteleella 
 
Myös Platonin oppilas Aristoteles kirjoitti dialogeja, jotka kaikki ovat tosin kadonneet. 
Hänen merkittävä panoksensa tieteellisen tekstilajin kehityksessä on proosamuotoisen 
kirjoitustavan kehittämisessä. Voimme silti perustella Aristoteleen konservatiivisuutta 
tekstilajin kehittäjänä, sillä proosamuotoisuudesta huolimatta hänen kirjoituksiaan voi-
daan lukea rakenteeltaan dialogisina. Myös Aristoteles käy kulloinkin kysymyksessä 
olevasta asiasta vuoropuhelua eri näkemysten edustajien kanssa, vaikka ei aina mainit-
sekaan näitä nimeltä.  
 
Aikaisempien kantojen kritiikki on keskeinen osa myös hänen metodiaan, tosin aiempaa 
kehittyneemmässä muodossa. Tämä käy ilmi tutkimalla hänen dialektiikan oppikirjaan-
sa, Topiikka-teosta (Kakkuri-Knuuttila 2010). Aristoteles ei tyytynyt pelkkään kritiik-
kiin, vaan kehitti tutkimusmenetelmän, jonka avulla voidaan rakentaa synteesi aikai-
semmista käsityksistä. Tässä G. E. L. Owenia seuraten ilmiöiden pelastamiseksi kutsu-
tussa menetelmässä hän yhdistää useita Platonin eri dialogeissaan kehittämiä argumen-
taatiomuotoja. Aristoteleen filosofisen menetelmän yksityiskohtainen tutkimus onkin 
käynnistynyt juuri Owenin merkittävän kirjoituksen Tithenai ta phainomena (Ilmiöiden 
pelastaminen, 1968) ansiosta.  
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Valaisemme Aristoteleen ilmiöiden pelastamisen menetelmän erityispiirteitä sillä tark-
kuudella, kuin on tarpeen sen osoittamiseksi, kuinka siinä tutkimuksen löytö ja tutki-
mustulos kietoutuvat toisiinsa askeleittain. Otamme tarkastelun kohteeksi hänen etiikan 
pääteoksensa, Nikomakhoksen etiikka -teoksen (NE), tärkeintä käsitettä koskevan argu-
mentaation. Platonin tavoin myös Aristoteles piti tutkimuksessaan keskeisenä tavoittee-
na määritelmien muodostamista ongelmallisille käsitteille. Määritelmät asettavat tutki-
mukselle haasteen silloin, kun esiintyy niitä koskevia riittävän arvovaltaisia keskenään 
ristiriitaisia näkemyksiä. Tämänkaltainen on tilanne Platonin ja Aristoteleen etiikan 
pääkäsitteenä pitämän hyvän elämän (eudaimonia), josta Aristoteles kehittelee oman 
muotoilunsa. Toinen erityisen kiinnostava tapaus ilmiöiden pelastamisen menetelmästä 
löytyy Nikomakhoksen etiikan VII kirjan 3. luvusta, jossa Aristoteles rakentaa heikko-
luonteisuuden (akrasia) määritelmänsä (suomenkielinen kirjoitus ja kirjallisuutta ks. 
Kakkuri-Knuuttila 1996). 
 
Omaa menetelmäänsä Aristoteles kuvaakin kenties parhaiten juuri heikkoluonteisuutta 
koskevan luvun alussa (NE VII 1, 1145a2–7): 
 

Ja tässä, kuten muissakin tapauksissa, on ensiksi todettava, miten asiat näyttävät olevan 
(fainomena), ja keskusteltuamme vaikeuksista meidän on osoitettava kaikkien näitä koske-
vien näkemysten (endoksa) paikkansa pitävyys, tai jos se ei ole mahdollista, ainakin useim-
pien ja tärkeimpien. Sillä, jos vaikeudet ratkaistaan ja käsitykset jäävät voimaan, olemme 
osoittaneet riittävästi.  

 
Kuvattu tutkimusprosessi koskee siis tilannetta, jossa on useita keskenään ongelmalli-
siksi osoittautuvia näkemyksiä tutkittavasta asiasta. Prosessi sisältää neljä toisistaan 
eroavaa vaihetta (myös Metafysiikka III 1, 995a24–29). Ensimmäisessä vaiheessa tutki-
jan tulee kerätä niin kutsuttujen luotettavien henkilöiden näkemyksiä, joista Aristoteles 
käyttää nimitystä endoksa. Tämä termi on johdettu adjektiivista endoksos, joka tarkoit-
taa luotettavaa miestä (Barnes 1980). Endoksaan Aristoteles sanoo kuuluvan kaikkien 
tai enemmistön käsitykset, viisaiden eli tutkijoiden ja heistä etenkin kaikkein tunne-
tuimpien ja luotettavimpien uskomukset sekä eri taitojen asiantuntijoiden käsitykset. 
(Topiikka I 1, 100b21–23; I 10, 104a8-12; 33–37.) Lainauksessa esiintyvä nimitys fai-
nomena tarkoittaa ilmiöitä eli sitä, miten erilaiset asiat, havainnot tai teoreettiset ongel-
mat, kuten esimerkiksi hyvä elämä, ilmenevät meille. Etiikassa ilmiöt eivät ole aistiha-
vaintoja, vaan nimenomaan endoksaa eli luotettavien henkilöiden käsityksiä, joita tulee 
koota riittävästi pätevien määritelmien tuottamiseksi. Eettisen tutkimuksen edellytykse-
nä on tämän mukaan, että endoksaa on riittävästi saatavilla.  
 
Tutkimuksen toinen, kriittinen vaihe, muodostuu sokraattisista elenkhos-argumenteista, 
joissa osoitetaan eri lähteistä koottujen tunnettujen uskomusten puutteet. Kolmas tutki-
musvaihe on konstruktiivinen uuden määritelmän muodostaminen, joka tapauksesta 
riippuen edellyttää enemmän tai vähemmän luovuutta. Neljännessä vaiheessa uutta 
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määritelmää testataan suhteessa aiempiin käsityksiin. Testaus sisältää useita loogisia 
siirtoja. Määritelmäehdokkaan on ensinnäkin ratkaistava aiempia määritelmiä vastaan 
esitetyt ongelmat. Toiseksi määritelmäehdokkaan tulee sisältää aiemmat kriittisesti tar-
kastellut näkemykset ja muut relevantit näkemykset, joko sellaisenaan tai korjatussa 
muodossa. Tähän perustuu nimitys ilmiöiden pelastaminen tälle synteesinrakennusme-
netelmälle. (Owen 1986; Nussbaum 1986; Kakkuri-Knuuttila & Vaara 2006.) 
 
Havainnollistaaksemme sitä, kuinka ilmiöiden pelastamisen menetelmässä tutkimuksen 
löytö ja panos kytkeytyvät toisiinsa, tarkastelemme seuraavaksi Nikomakhoksen etiikan 
ensimmäisen kirjan hyvän elämän määrittelyä. Aristoteleen lähtökohtana on kolme hä-
nen yleisönsä tuntemaa tavallisinta hyvän elämän määritelmää, joiden voimme olettaa 
olevan tuttuja etiikan luentojen yleisölle. Voimme siis ajatella Aristoteleen käyvän vuo-
ropuhelua näiden eri näkemysten edustajien kanssa, samoin kuin luennoilla istuvien 
nuorukaisten kanssa, jotka ovat näiden näkemysten mahdollisia kannattajia.  
 
Aristoteles liittää näihin hyvästä elämästä vallitseviin näkemyksiin kuhunkin tietyn 
elämänmuodon. Hyvä elämä nautintona liittyy aisti-iloja painottavaan elämään, hyvä 
elämä varakkuutena taloudelliseen toimintaan ja hyvä elämä kunniana poliittiseen elä-
mänmuotoon. Ensimmäinen tutkimuksen löydön tyyppi tässä ilmiöiden pelastamisen 
menetelmässä on näiden näkemysten kriittinen arvio. Aristoteles osoittaa kunkin kol-
men määritelmäehdokkaan kohdalla, etteivät ne täytä niitä vaatimuksia, jotka hän mää-
ritelmälle asettaa.  
 
Aristoteleen kritiikki nautintoa, varakkuutta ja kunniaa kohtaan eroaa Platonin Lakhes-
dialogin määritelmäehdokkaiden kritiikistä, sillä hän ei kiinnitä huomiota määritelmien 
alan laajuuteen tai suppeuteen. Sen sijaan Aristoteles vetoaa keskeisinä pitämiinsä hy-
vän elämän määrittelyn yleisiin arviointiperusteisiin (NE I 7). Nautintoa arvioidessaan 
hän toteaa, ettei sen avulla saada kelvollista hyvän elämän määritelmää, koska myös 
eläimet nauttivat ja tässä etsitään ihmiselle ominaista hyvän elämän muotoa. Varakkuu-
teen viittaaminen hyvän elämän määritelmänä epäonnistuu, koska vauraus ei ole ihmis-
elämän ylin tavoite kuten hyvä elämä, vaan ainoastaan väline muiden arvojen toteutta-
miseksi. Kunnian ongelmallisuus hyvän elämän määritelmänä on sen liiallinen riippu-
vuus niistä, jotka kunnioittavat, kun hyvän elämän tulisi olla mahdollisimman riippuma-
ton ulkoisista seikoista. (NE I 5.) 
 
Tämän kriittisen arvion löydöt vastaavat Platonin Lakhes-dialogin löytöä siten, että täs-
säkään ehdotut määritelmäkandidaatit eivät täytä määritelmälle asettuvia ehtoja. Tässä 
vaiheessa tutkimus on siis tavoittanut löydön, jonka mukaan hyvää elämää ei voida sa-
maistaa mihinkään ehdotetuista. Myös tutkimuksen panos tällä kohtaa on hyvin saman-
tyyppinen Lakhes-dialogin panoksen kanssa, vaikka Aristoteles ei nimennyt henkilöitä, 
joiden tulisi muuttaa näkemyksiään. Hänhän ei kirjoittanut kritiikkiään dialogin muo-
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dossa. Mutta sikäli kuin kritisoidun kannan edustaja, nautiskelija, kauppias tai poliitik-
ko, hyväksyy kritiikin, hänelle asettuu vaatimus muuttaa näkemyksiään. Tässä vaiheessa 
tutkimuksen panos on siis, että esitettyjen kantojen edustajat eivät tunnista, mitä hyvä 
elämä on, vaan ovat näkemyksissään erehtyneet. Johtopäätös on, että heidän tulisi muut-
taa käsityksiään siitä, mitä hyvä elämä on. 
 
Ilmiöiden pelastamisen menetelmä eroaa kuitenkin Platonin elenkhos-menetelmästä 
siinä, ettei se jää kritiikin tasolle vaatimaan aina uusia elenkhos-testauksia. Tämä tar-
koittaa, että toisin kuin Platonin sokraattisissa dialogeissa, kritiikin tulokset eivät ole 
tutkimuksen päälöytöjä ja pääkontribuutiota, vaan välilöytöjä ja välikontribuutioita. 
Toisin kuin Sokrates Lakhes-dialogissa Aristoteles esittää oman hyvän elämän määri-
telmänsä. Hänen ehdotuksensa on, että hyvä elämä on hyveiden mukaista aktiivista 
elämää. (NE I 7.) 
 
Tämän jälkeen hän siirtyy etsimään tälle määritelmälle tukea endoksasta ensinnäkin 
siinä, että määritelmä ratkaisee muiden määritelmien kohdalla esitetyt ongelmat. Tämä 
tarkoittaa, ettei sitä vastaan voida esittää vahvaa kritiikkiä endoksan nojalla. Toiseksi 
hän osoittaa määritelmäehdokkaansa pelastavan ilmiöt säilyttämällä voimassa aiemmat 
kolme määritelmäehdokasta täsmennetyssä muodoissa. Nautinnosta hän toteaa, että hy-
veiden mukainen elämä on nautinnollista henkilölle, joka on harjaantunut hyveisiin. 
Tekemällä oikeudenmukaisia, anteliaita ynnä muita hyveellisiä tekoja, ihminen oppii 
tekemään niitä, haluamaan niitä sekä nauttimaan niiden tekemisestä. Varallisuudesta hän 
toteaa, että hyveiden toteuttaminen edellyttää kohtuullista varakkuutta, joten kohtuulli-
nen vauraus on hyvän elämän välttämätön edellytys. Kunnia liittyy myös hyveelliseen 
elämään sikäli, että hyveiden mukaan elävä saa usein osakseen muiden kunnioitusta. 
Näin kolme alussa kritisoitua hyvän elämän määritelmäehdokasta säilyvät korjattuina 
uuden teorian osina. (NE I 8.) 
 
Hyvän elämän määritelmä hyveiden mukaisena elämänä saa siis tukea siitä, että se sisäl-
lyttää täsmennetyllä tavalla kolme keskeistä tunnettua hyvän elämän määrittelyä. Tämä 
on nähdäksemme Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka -teoksen ensimmäisen kirjan tut-
kimusten päälöytö. Entä mikä on tämän argumentaatioketjun pääpanos? Luonnollisesti 
se, että nautinnon, varakkuuden ja kunnian sijaan hänen luentojensa yleisön tulisi hy-
väksyä oman elämänsä korkeimmaksi tavoitteeksi aktiivinen elämä hyveiden mukaan. 
Tämä edellyttää, että aiempia kantoja omaksuneet pystyvät seuraamaan argumenttiket-
jua ja hyväksyvät oman kantansa kritiikin ja perustelut uuden määrittelyn puolesta. 
(Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006, 109–119; Kakkuri-Knuuttila & Vaara 2007, 102.) 
Vaikka Nikomakhoksen etiikka ei sisällä Laches-dialogin kaltaista kehyskertomusta, sen 
aikalaisilleen ja kenties myös meille asettamat haasteet muuttaa omaksuttuja käsityksiä 
ovat yhtä ilmeiset.  
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Tässä ei kuitenkaan ole koko totuus Aristoteleen filosofian menetelmästä, sillä se ei 
rajoitu yksittäisten ongelmien ratkaisuun ilmiöiden pelastamisen metodologian mukai-
sesti. Esimerkiksi etiikkaa koskevan teorian kehittely edellyttää menetelmällisiä valinto-
ja, jotka liittyvät ongelmien esittelyn ja ratkaisun keskinäiseen järjestykseen. Nikomak-
hoksen etiikassa määritelmät jäsentyvät toisiinsa nähden osittain luokka-suhteissa, ylä-
käsitteenä hyvän elämän käsite. Koska hyvä elämä määrittyy aktiivisena elämänä hy-
veiden mukaan, eri hyveiden esittely on keskeistä. (Knuuttila 1989.) Hyveet jäsentyvät 
lisäksi kolmen eri elämänalueen, teoreettisen, käytännöllisen ja tuotannollisen elämän, 
hyveiksi (NE VI). Koska käytännöllinen elämänalue koskee tapoja eli etiikkaa, teokses-
sa määritellään tarkimmin siihen kuuluvat hyveet (NE II–V). Kutakin tällaista hyvettä 
kohden on kaksi pahetta, joista toisessa on jotain liikaa ja toisessa jotain liian vähän, 
kun taas itse hyve on näiden välinen keskitie (NE II). 
 
Olemme havainnollistaneet, toivottavasti riittävästi, Aristoteleen menetelmän konserva-
tiivista puolta osoittamalla, kuinka se keskeisellä tavalla rakentuu Platonin menetelmäl-
lisille ratkaisuille. Lisäksi olemme osoittaneet, kuinka Aristoteleen ilmiöiden pelastami-
sen metodologiassa tutkimuksen päälöytö ja sen pääpanos rakentuvat kriittisen löydön 
ja panoksen perustalle. 
 
 
6. Keskiajan quaestio-tekstilaji  
 
Niinkin erilaisten tekstityyppien kuin keskiaikaisen skolastiikan ja modernien artikkeli-
en väillä voidaan havaita yhteneviä kehityslinjoja. Kaunokirjalliseen runkoon sovitetut 
avoimen dialogiset tekstit – sellaiset kuin Platonin dialogit – ovat olleet filosofisessakin 
kirjallisuudessa verrattain harvinainen poikkeus. Myöhäisantiikissa kommentaariteok-
sista tuli keskeinen systemaattisen tutkimuksen muoto, jonka kautta pyrittiin synte-
tisoimaan olemassa olevaa tietämystä. Tämä tekstimuoto oli erittäin keskeinen paitsi 
myöhäisantiikissa myös varhaiskeskiajalla. Kommentaariperinnettä onkin pidetty usein 
erityisen leimallisena keskiajalle. Kommentaattorit etenivät pääosin kohdetekstin tar-
joamassa järjestyksessä, joskus jopa sana sanalta pyrkien selittämään, mitä kirjoittaja 
tarkoitti.  
 
Vielä 1200-luvulla kommentaarien laatijat usein lähtivät siitä nykyisin oudolta näyttä-
västä oletuksesta, jonka mukaan kaikki auktoritatiivisten tekstien (esimerkiksi Aristote-
leen ja Platonin teosten) sisältämät väitteet olivat tosia ja että eri lähteiden välillä ei si-
ten voinut olla aitoa ristiriitaa. Keskiajan kuluessa tämä yritys väkisin harmonisoida 
olemassa oleva aineisto väistyi kriittisen tutkimuskäytännön tieltä. (Sweeney 2008.) 
 
Aiheemme kannalta kommentaarimuotoa kiinnostavampi tekstityyppi on kenties quaes-
tio, tietyn erityiskysymyksen ympärille rakentuva pienoistutkielma. Toisin kuin kom-
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mentaari, quaestio-tekniikka ei seuraa jonkin määrätyn toisen tekstin etenemisjärjestys-
tä, vaan keskittyy johonkin yksittäiskysymykseen, vaikka tämä kysymys olisikin nostet-
tu esille juuri jonkin tietyn teoksen tiettyä kohtaa koskien. Rajatun aihealueensa puoles-
ta quaestio-kirjallisuus muistuttaa jo selvästi nykyisen artikkelin varhaista sukulaista, 
vaikka sillä näyttää olevan kiinteä yhteys aristoteeliseen kirjoitusmuotoon.  
 
Kunkin kysymyksen käsittely alkaa siten, että kirjoittaja muotoilee kysymyksen. Tämän 
valitun kysymyksen tarkastelun ensivaiheessa tekstissä käydään läpi argumentteja puo-
lesta ja vastaan. Nämä erilaiset väitteet pro et contra saattavat vaihdella yksittäisistä 
Raamatun otteista tai Aristoteles-viittauksista pitkiin ja huoliteltuihin argumenttiketjui-
hin. Tämän jälkeen seuraavassa varsinaisessa tekstiosiossa kirjoittaja esimerkiksi täs-
mentää kysymystä tarvittaessa, esittelee perustellusti oman kantansa ja käsittelee laa-
jemmin tärkeimpiä asiasta esitettyjä näkemyksiä, jotka on jo kertaalleen nostettu tiiviis-
sä muodossa esille ensimmäisessä vaiheessa. Lopuksi teksti palaa näihin alussa esitet-
tyihin argumentteihin ja kirjoittaja pyrkii osoittamaan, millä tavalla näistä päättelyistä 
ne, jotka olivat hänen oman kantansa vastaisia, ovat virheellisiä, ja miten yleisesti tosik-
si hyväksytyt väitteet (kuten Raamatun lauseet) ovat yhteensopivia hänen näkemyksen-
sä kanssa. (Quaestio-tekniikasta ks. Marenbon 1989; Grant 1992, 360; Sweeney 2008.) 
Monella tapaa tämä lähestymistapa näyttääkin vastaavan ilmiöiden pelastamisen mene-
telmää, mikä paljastaa tämän tekstilajin konservatiivisen piirteen. 
 
Tässä kirjallisuusmuodossa on nähtävissä selvästi tapa, jolla tutkimuskysymykset nou-
sevat esiin aiemmasta tutkimuksesta. Ongelmien nostaminen esiin hyväksyttyjen käsi-
tysten taustasta osoittaa, että tutkimuksen panoksen ja löydön välinen ero oli ratkaise-
vassa osassa quaestio-muotoisessa keskiaikaisessa kirjoituskäytännössä. Ongelmien 
ratkaisut sisälsivät – ainakin kun harmonisoinnista hinnalla millä hyvänsä oli luovuttu – 
tietenkin kussakin tapauksessa kehotuksen uskomusten tai käsitysten muuttamiseksi. 
Toiset tekstit koskivat kuitenkin myös esimerkiksi lakia, verotusta tai politiikan teoriaa, 
ja niiden tullessa kohdalle kehotus saattoi olla myös käytännön suositus. Keskiajan op-
pineet eivät myöskään olleet sokeita ympäristönsä ilmiöille. Tämä olisikin ollut outoa, 
sillä käsitteleehän heidän merkittävin lähteensä, Aristoteles, teoksissaan varsin taajaan 
nykyisin empiirisiksi luonnontieteiksi luokiteltavia aloja. Myös kokeellista ja havainto-
tutkimusta on löydettävissä keskiaikaisen tieteen piiristä (ks. esim. Colish 1997, 320–
321; Grant 1992, 364). Näissä tapauksissa tieteellisen kirjoittamisen keskeinen muoto 
olikin usein juuri quaestio, joka mahdollisti yksittäiskysymyksen selkeän ja erillisen 
käsittelyn aiemman tutkimuksen valossa, mutta myös rohkaisi kriittisyyteen ja erimieli-
syyteen lähteiden kanssa, toisin kuin tässä suhteessa suoraviivaisempi kommentaarikir-
jallisuus (vrt. Grant mt. 362). 
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7. Askeleita artikkelimuotoon 
 
Nykytilanteen kannalta erityisen keskeinen muutos kirjoitus- ja kommunikaatiokäytän-
töihin oli uusia havaintoja raportoivien artikkelien muodostuminen keskeiseksi osaksi 
kirjallisuutta uudella ajalla. Artikkeli on nykyään monilla aloilla tärkein muodollisen 
kommunikaation väline. Yleensä artikkelimuodon synty ajoitetaan yksiin aikakausittain 
ilmestyvien tiedejulkaisujen synnyn kanssa, ja siten sen katsotaan tapahtuneen 1600-
luvun puolivälin jälkeen (Kronick 1962, 72; Bazerman 1988, 59; Gross ym. 2002). Ar-
tikkelien luokka on kuitenkin rajoiltaan varsin epämääräinen. Esimerkiksi Jorge J. E. 
Gracia (1995, 92) jakaa tieteelliset tekstit viiteen alaryhmään: artikkeleihin, raportteihin, 
oppikirjoihin, luentoihin ja tietokantoihin. Artikkelien hän toteaa vain olevan ”lyhyitä 
kirjoituksia, jotka esittelevät täsmällisen piirin löytöjä ja kokeita, tai pyrkivät informoi-
maan” (mt. 92; vrt. Heikkinen 2007, 4–5). Erotuksena muista alalajeista keskitymme 
tarkastelemaan niitä artikkeleita, jotka sisältävät uutta empiiristä tai teoreettista tietoa. 
Vaikka artikkelia tekstilajina ei voida määritellä yksiselitteisesti ilman häilyviä rajoja, 
ovat tekstilajia tutkineet kirjoittajat löytäneet useita säännönmukaisuuksia teksteistä, 
jotka kiistatta lukeutuvat artikkelien joukkoon (esim. Swales 1991; Suppe 1998). 
 
Tarkastelemme artikkelimuodon kehityspolkua seuraten pääosin Alan G. Grossin, 
Michael Reidyn ja Joseph Harmonin (Gross ym. 2002) viitoittamaa polkua. Erittäin 
tärkeä ja keskeinen seikka on heidän teoksestaan välittyvä kuva johdantojen kehittymi-
sestä osaksi nykyistä artikkelimuotoa. Juuri johdantojen kehityskaari osoittaa kiinnosta-
valla tavalla, miten tieteellisen kirjoittamisen on suppeassakin muodossa pyrittävä sisäl-
lyttämään kehysargumentaatio osaksi tekstiä. Toisaalta artikkelin historia tuo näkyviin 
tavan, jolla nykyinen tekstilaji on niellyt sisäänsä toimintoja ympäröivistä kirjoittamisen 
muodoista, kuten tieteellisestä kirjeenvaihdosta. 
 
Ensimmäinen nykyisen kaltainen, jatkuvasti ilmestyvä ja useiden eri kirjoittajien teks-
teistä koostuva tiedejulkaisu oli ranskalainen Journal des Sçavans, joka näki päivänva-
lon vuonna 1665. Tosin sen kanaalin takainen sukulainen, Philosophical Transactions of 
the Royal Society, ilmestyi ensimmäisen kerran vain muutamia kuukausia myöhemmin. 
Tieteellinen artikkeli ei kuitenkaan syntynyt tyhjiössä, vaikka aikalaiset tunnistivatkin 
syntyneet tiedejulkaisut tärkeäksi ja monella tapaa uudeksi keksinnöksi niiden syntyai-
kana. Ensimmäisten tiedejulkaisujen syntyä edelsi tiedeinstituutioiden perustaminen: 
Ranskaan oli perustettu tiedeakatemia 1635, Englannissa Royal Society aloitti toimin-
tansa 1660. Lisäksi varhainen artikkelimuoto peri aikalaisiltaan ja edeltäjiltään monia 
aiemmin toisistaan irralliseen jääneitä toimintoja. Näiden toimintojen tiivistyminen yh-
teen tekstilajityyppiin teki siitä tehokkaan tieteellisen kommunikaation välineen. Var-
haisen artikkelin keskeisiä edeltäjiä ja aikalaisia olivat kirjat ja kirjeenvaihto, mutta 
myös esseet ja varhaiset sanomalehdet (Kronick 1962, 49–71; Bazerman 1988, 63).  
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Kirjamittaisilla julkaisuilla oli vielä pitkään valta-asema kommunikaatiokanavien jou-
kossa. Esimerkiksi A. J. Meadowsin mukaan artikkeli syrjäytti monografian ensisijaise-
na vasta 1800-luvulle tultaessa (ks. Bazerman 1988, 80). Kronickin (1962, 61) mukaan 
aikakausittaista tiedejulkaisua ei luultavasti hyväksytty lopullisena julkaisumuotona ja 
tutkijat säännöllisesti kokosivat eri yksittäiset artikkelinsa kirjan muotoon. Tätä asennet-
ta kirjoista ensisijaisena julkaisumuotona artikkeleihin nähden kuvaa hyvin Kronickin 
siteeraama ote valistusajan suuresta Ensyklopediasta. Ensyklopedian mukaan nimittäin 
Journal des Sçavans ”keksittiin lohduksi niille, jotka ovat liian kiireisiä tai laiskoja lu-
kemaan kokonaisia kirjoja. Se on väline heidän uteliaisuutensa tyydyttämiseksi ja keino 
viisastua vähin vaivoin.” (Mt. 33–34.) Charles Bazermanin mukaan nämä asenteet eivät 
kuitenkaan kerro koko totuutta asiasta, sillä myös monet uudenajan varhaisista tutkijois-
ta keskittivät julkaisutoimintansa jopa pääsääntöisesti juuri nuoriin tiedejulkaisuihin. 
Lisäksi esimerkiksi 1600-luvun aikana eräät Robert Boylen ja Antoni van Leeuwenhoe-
kin tärkeät tutkimustulokset ilmestyivät ensimmäisen kerrana Philosophical Transac-
tionissa. (1988, 81.) 
 
Kirjeenvaihdon suhde artikkelin syntyyn on toisenlainen. Ennen varsinaisten tiedejul-
kaisujen syntyä kehittynyt postilaitos mahdollisti tutkijoiden välisen tehokkaan ja sään-
nöllisen kommunikaation kirjeitse. Tämä kirjeenvaihdon kautta välitetty tutkimus oli 
kuitenkin usein varsin muodollista. Se oli pääsääntöisesti kirjoitettu latinaksi, ja kirjeet 
tai kirjeiden sarjat saattoivat hyvinkin sisältää kokonaisia tutkielmia käsitellystä aihees-
ta. Kirjeenvaihtoverkostot olivat niin laajamittaisia, että niiden solmukohdissa toimineet 
henkilöt kuten Marin Mersenne (1588–1648) nousivat tärkeään asemaan kommunikaa-
tion koordinoijina, vaikka heillä ei itsellään olisikaan ollut suurempia tieteellisiä ansioi-
ta (Kronick 1962, 53–54). Kirjeenvaihdon kautta levinneet ideat olivat siis monelta osin 
jokseenkin samanlaisessa asemassa kuin tiedejulkaisujen artikkelit hieman myöhemmin 
tai käsikirjoitukset nykyisin. Kirjeenvaihdossa esiteltyjä tuloksia ja ajatuksia saatettiin 
toisten oppineiden koeteltaviksi ja harkittaviksi ennen niiden lopullista julkaisua kirja-
muodossa. (Kirjeenvaihdosta ks. mt. 53–59.) 
 
Keskeinen niistä piirteistä, jotka tieteellinen artikkeli peri kirjeenvaihdolta, oli ajankoh-
taisuus. Niin kirjeenvaihdon kuin tieteellisen artikkelinkin yksi keskeinen toiminto on 
juuri uusien löytöjen raportoiminen riittävän nopeasti. Tästä syystä tiedejulkaisujen var-
haishistoria tulee samalla niin lähelle uutislehden varhaiskehitystä, että esimerkiksi 
Kronick (1962, 32) katsoo, ettei niiden välille voida tehdä erottelua millään tarkasti 
määritellyllä tavalla. Toisaalta myös raja julkaistun kirjeenvaihdon ja aikakausittaisen 
tiedejulkaisun välillä oli ymmärrettävästi usein häilyvä. Tämä johtui niin ikään häily-
västä rajasta tieteellisen artikkelin ja viimeistellyn julkisen kirjeen välillä.  
 
Kehityskaarensa alussa olleen artikkelimuodon ensiaskeleet olivat varsin hoipertelevia, 
eivätkä nämä erilaisista lähteistä yhteen päätyneet ainekset löytäneet tasapainoaan kovin 
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nopeasti. Varhaisilla artikkeleilla ei ollutkaan vakiintunutta muotoa tai rakennetta. Esi-
merkiksi Grossin, Harmonin ja Reidyn (2002, 45) tutkimista 1600-luvulla ilmestyneistä 
artikkeleista yli puolella ei ollut lainkaan johdantoa eikä johtopäätöksiä. Esitystyyliltään 
ne olivat usein narratiivisia, kun taas nykymuotoinen artikkeli on argumentatiivis-syste-
maattinen. Usein artikkelit kertoivat, miten ja missä järjestyksessä ja millä tavoin kir-
joittaja oli havaintonsa tehnyt. Lisäksi ne saattoivat sisältää tietoja kirjoittajasta tai 
muista läsnä olleista todistajista. Osin näistä seikoista johtuen useissa artikkeleissa ei 
valotettu lainkaan tai juuri lainkaan sitä kontekstia, johon tutkimuksen tai havaintojen 
ajateltiin liittyvän, eikä sen havaintojen yhteyttä aikaisempiin teorioihin tai olettamuk-
siin selitetty (ks. myös Bazerman 1988, 66). Kontrasti nykymuotoiseen tiedekirjoittami-
seen voisi tuskin olla suurempi: nykyinen kirjoitustapa näyttää yleisesti kaihtavan per-
sonallista sävyä ja yksilöllistä toimintaa kuvailevaa kerrontaa (vrt. Gross ym. 165–167); 
tosin tästä perinteestä ollaan jo irtautumassa (Edmondson 2007). Nykyinen artikkeli-
muoto myös huomioi eksplisiittisesti aiemman tutkimuksen vähintään johdanto- ja dis-
kussio-osioissaan – eli juuri niissä kohdissa, jotka niin monista varhaisista artikkeleista 
puuttuivat. Nykymuotoiselle tieteelliselle artikkelille tyypillinen systemaattinen muoto 
sopii hyvin, koska se on alun perin muotoutunut systemaattisia selityksiä ja lainalai-
suuksia etsivän ja koettelevan luonnontieteellisen tutkimuksen raportointiin. 
 
Varhaisissa tiedekirjoituksissa paino oli usein yksittäisten havaintojen keräilyllä tai nii-
den luokittelulla, ennemmin kuin niiden yleisemmällä selittämisellä tai edes systemaat-
tisten kysymysten muotoilulla. Bazermanin (1988, 65) arvion mukaan vain noin 5–20 
prosenttia artikkeleista vuoteen 1800 sisälsi varsinaista kokeellista tutkimusta. Huomat-
tavan paljon suurempi osa koostuikin erilaisista hajahavainnoista ja kuriositeeteista. 
Etenkin Philosophical Transactions loisti tällä kyseenalaisella saralla, jopa siinä määrin, 
että jo vuonna 1751 kasvitieteilijä John Hill valitti julkaisun sisältävän ”triviaaleja ja 
suorastaan typeriä artikkeleita” (Gross ym. 51). Journal des Sçavansin ranskalainen 
kirjoittajakunta sen sijaan oli useammin kiinnostunut ilmiöiden selittämisestä (mt. 66–
67).  
 
 
8. Johdannon vakiintuminen ja merkitys artikkelin kehityksessä 
 
Tapa, jolla artikkelimuoto on vuosisatojen saatossa muuttunut, näkyy hyvin johdantojen 
rakenteiden kehityksessä. Kielitieteilijä John Swales on artikkelimuotoa koskevissa tut-
kimuksissaan tarkastellut johdanto-osien sisäistä rakennetta. Johdannoilla on Swalesin 
mukaan kolmenlaisia keskeisiä toimintoja. Nämä ovat 1) tutkimuksen aihepiirin esittely, 
2) tutkimusongelman esittely ja 3) ongelman haltuunottotavan esittely. (1990.) Näiden 
kolmen tehtävän täyttäminen tavalla tai toisella on johdannon tehtävä tekstin kokonais-
rakenteessa. Gross kumppaneineen on tutkinut Swalesin rakennekehikon esiintymistä 
tieteellisen artikkelimuodon eri kehitysvaiheissa. Heidän tuloksensa osoittavat mielen-
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kiintoisella tavalla, kuinka empiiristä tutkimusta kuvaavan artikkelin muoto on vakiin-
tunut kohti nykyisen kaltaista. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että niissäkin 1600-
luvun artikkeleissa, joissa ylipäätään oli erotettavissa jonkinlainen erillinen johdanto-
osa, se oli Swalesin rakennekehikon mukainen vain 37 prosentissa tutkituista artikke-
leista. Muodon vakiintuessa johdantorakenne jäsentyi yhä selkeämmin nykyisen kaltai-
seksi: 1700-luvulla tämä johdantorakenne oli yleistynyt siinä määrin, että ranskalaisista 
artikkeleista se löytyi peräti 86 prosentista, mutta englantilaisista ja saksalaisista artik-
keleista se esiintyi vain 60 prosentissa tutkittuja tekstejä. (Gross ym. 2002, 44, 86.)  
 
Tämän perusteella Gross kumppaneineen katsoo, että kirjoittamisen normistot olivat 
Saksassa ja Ranskassa osin nykyistä muistuttavat, mutta Englannissa varsin olematto-
mat. Syy tähän on heidän mukaansa se, että tieteen ammattimaistuminen oli Ranskassa 
hyvässä vauhdissa jo 1600- ja 1700-luvuilla, kun taas Saksassa ja Englannissa se käyn-
nistyi todenteolla yhdeksännellätoista vuosisadalla – joskin tuolloin jo paljon suurem-
massa mittakaavassa. Kanaalin eri puolilla kehittyneiden julkaisujen kirjoittajakunnat 
olivat siis koostumukseltaan keskenään varsin erilaiset. Journal des Sçavans oli julkai-
suista ammattimaisempi, sillä sen kirjoittajakunta koostui Ranskan akatemian jäsenistä. 
Philosophical Transactions taas julkaisi usein myös amatöörikirjoittajien tuotoksia. Ka-
naalin länsipuolella herrasmies-diletantti saikin (ainakin periaatteessa) osallistua tie-
teenharjoittamiseen aina 1800-luvulle asti. (Ks. esim. Gross ym. 2002, 117.) 
 
Ranskalaisten artikkelien painotuksen varhaisempi siirtyminen enenevässä määrin teori-
aan ja selittämiseen hajahavaintojen ja kuriositeettien dokumentoinnin sijaan voidaan 
siten ajatella johtuvaksi kirjoittajakuntien koostumuseroista. Samoin näyttäisi siltä, että 
voimakkaampi institutionaalinen tausta edesauttoi Swales-tyyppisten johdantorakentei-
den varhaisempaa vakiintumista Ranskassa. Toisaalta englantilaisten kirjoittajien tapa 
käyttää narratiivista rakennetta, kuvailla varsinaista suoritettua havainnointitoimitusta, 
sekä heidän nykyperspektiivistä katsottuna kummallinen tapansa luetella ikään kuin 
todistajina muita paikalla olleita henkilöitä voidaan nähdä keinoina, joiden kautta tutki-
jat vailla institutionaalisia sidoksia perustelevat omaa luotettavuuttaan (Shapin & Schef-
fer 1985). Tämänkaltaiset keinot ovat luontevia erityisesti kirjoittajalle, jolla ei ole sitä 
institutionaalista asemaa, joka ranskalaisilla tutkijoilla jo tuona aikana oli, ja joka ei ole 
tutkimustoiminnassaan sitoutunut samassa määrin tiettyihin jäsentyneisiin tutkimuspro-
jekteihin. Voidaankin ehdottaa, että tutkimuksen asemaa suhteessa määrättyihin tutki-
musprojekteihin korostavia Swales-tyyppisten johdantojen kehysrakenteita korvaavat – 
tieteen institutionalisoitumisen myötä – sellaiset luottamuskeinot, joita käytetään esitie-
teellisessä vakuuttelussa tai ei-ammattimaisten harrastelijoiden piirissä. (Ks. esim. Kak-
kuri-Knuuttila & Kylänpää 2008.) Nykymuotoisessa johdannossa (tai sitä vastaavien 
tekstin kehysosissa) kirjoittaja reagoi oman työnsä taustalla vaikuttavien tutkimushank-
keiden (tai muiden tekstilajien) piirissä hyväksyttyjen näkemyksien ja oman löytönsä 
uutuuden jännitteiseen suhteeseen. Nykykirjoittajilla on usein pyrkimys korostaa löy-
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tönsä uutuutta, kun taas vertaisarvioitsijat ja toimittajat pyrkivät korostamaan löydön 
konservatiivisuutta (ks. Zamora Bonilla 2006).  
 
Tutkimusprojekteista irrallaan toimiva tutkija ei ehkä aina edes näe, kuinka tärkeää löy-
dön suhteuttaminen johonkin olemassa olevaan kehykseen on. Niinpä monet niistä var-
haisista kirjoittajista, joita Gross, Harmon ja Reidy käsittelevät, kirjoittavatkin ikään 
kuin tekisivät löytöjään tyhjiössä. Tiedeinstituutioiden ja niiden puitteissa toteutettavien 
systemaattisten tutkimushankkeiden kehitys tarjosikin tutkijoille taustan, jonka kautta 
heidän löytönsä ovat vastauksia mielekkäisiin ja selvitettävissä oleviin kysymyksiin. 
 
Tieteen voimakkaan ammattilaistumisen myötä 1800-luvulla tutkimustoiminta erikoistui 
ja samalla syntyi monia jo varsin pitkälle erikoistuneita tiedejulkaisuja, kuten Archiv für 
Mikroskopische Anatomie (Gross ym. 2002, 117). Sellaisista nykyjulkaisuista kuin 
Journal of Molecular Spectroscopy on pelkän nimen perusteella asiaan vihkiytymättö-
män vaikea edes arvella, mistä sisällössä kyse. Yhdeksännentoista vuosisadan kirjoittaja 
ja hänen nykykollegansa eroavat kuitenkin toisistaan yhdessä keskeisessä suhteessa, 
nimittäin yleisöltään. Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana suuri osa tieteellisistä jul-
kaisuista oli kirjoitettu kohdeyleisölle, johon lukeutuivat ainoastaan toiset tieteenharjoit-
tajat ja usein vieläpä ainoastaan varsin tiukasti rajatun alan (kuten molekyylibiologian 
tietyn haaran) asiantuntijat. Vielä 1800-luvulla tutkija saattoi kuitenkin olettaa, että hä-
nen lukijakuntaansa kuului alalle erikoistuneita tutkijoita laajempi joukko ihmisiä. 
 
Johdannon rakenteen vakiintuminen on jälleen yksi osoitus siitä tieteelliselle tekstilajille 
ominaisesta piirteestä, jonka merkitystä olemme tässä pyrkineet todistamaan: tieteelli-
sessä tekstissä on olennaista osoittaa tutkimuksen löydön merkitys suhteessa aikaisem-
paan tutkimukseen. Tätä jälkimmäistä kutsutaan yleensä tutkimuksen panokseksi eli 
kontribuutioksi. Vaikka johdannossa ei yksityiskohtaisesti täsmennettäisi, millaisesta 
panoksesta on kysymys, johdannon tehtävä on tuoda esiin ne tutkimuskeskustelut, joi-
hin löytö yhdistetään panokseksi.  
  
Kuten varhaisemmissa tarkastelemissamme tieteellisen tekstin muodoissa myös tieteel-
lisessä artikkelissa keskeinen rakennetta määrittävä tekijä on se, että artikkelin tärkein 
pääväite on tutkimuksen panos. Artikkelin pääargumentteja ovat siten lähimmät peruste-
lut panoksen puolesta. Niissä osoitetaan ensinnäkin, että on kysymys uudesta tiedosta 
johonkin olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen tai joihinkin aiempiin tutkimuskes-
kusteluihin nähden. Toiseksi pääargumenteissa on osoitettava, minkälaisesta panoksesta 
on kysymys: tukeeko löytö aikaisempia löytöjä, vai kumoaako se tai asettaako se niitä 
kyseenalaiseksi, vai täyttääkö löytö jonkin aukon olemassa olevassa tiedossa. Artikkelin 
panos on siis tutkijayleisölle osoitettu tutkimustulos.  
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Jo artikkelin johdannossa saatetaan tuoda esiin esitellyn tutkimuksen seuraukset suh-
teessa tulevaan tutkimukseen ja käytännön toimintaan. Edellisessä tapauksessa yleisönä 
ovat tutkijayhteisön jäsenet ja jälkimmäisessä tapauksessa käytännön toimijat. On mer-
kille pantavaa, että eräissä liiketaloustieteen amerikkalaisissa niin kutsutuissa huippu-
julkaisuissa ei kuitenkaan hyväksytä tutkimuksen käytännön seurausten esittelyä. Tätä 
pidetään tutkijan objektiivisuuden turvaamisen kannalta ongelmallisena. Tämänkaltais-
ten kysymysten lähempi empiirinen tarkastelu saattaa tuoda valoon monia muita kiin-
nostavia seikkoja. 
 
 
9. Yhteenveto 
 
Olemme tässä kirjoituksessa pyrkineet vastaamaan Schickoren asettamiin haasteisiin 
tieteellisen artikkelin rakennetta koskevalle tutkimukselle. Olemme osoittaneet, että 
artikkelin kokonaisuuden huomioon ottamiseksi on tarkasteltava myös johdanto- ja dis-
kussio-osioita. Tämä merkitsee tarkastelun kohteen laajentamista aikaisempaan tieteelli-
seen kirjoittamista koskevaan tieteenfilosofiseen keskusteluun nähden, jossa tarkastelu 
on rajattu tulos- eli results-osion sisältämien argumenttirakenteiden selvittämiseen 
(Reichenbach 1938; Medawar 1963; Gilbert 1976; Hardcastle 1998; Lipton 1998; Sup-
pe 1998; Schickore 2008).  
 
Ehdottamamme epistemologiset periaatteet analyysin kohteen laajentamiseksi vastaavat 
Aristoteleen retoriikan lähestymistapaa, jossa tekstin pääargumenttia pidetään tekstilajia 
määrittävänä piirteenä. Näin syntyy uusi tapa määrittää artikkelin pääväitteet ja pääar-
gumentit. Tieteellisen artikkelin pääväitteen etsiminen paljasti tutkimustulos-ilmaisun 
monikäyttöisyyden osoittamalla sen kolme keskeistä käyttötapaa: 1) tutkimuksen löytö, 
2) tutkimuksen panos ja 3) tutkimuksen johtopäätökset. Panoksella tarkoitamme löydön 
sijoittamista jonkin aikaisemman tutkimuskeskustelun rajaamaan tilaan osoittamalla, 
tukeeko löytö aikaisempia näkemyksiä, kumoaako tai muokkaako se niitä vai onko ky-
symys uudesta koulukunnasta. Johtopäätöksillä tarkoitamme diskussio-osiossa perustel-
tuja näkemyksiä jatkotutkimukselle tai käytännön toiminnalle. Akateemisen artikkelin 
pääväite on toisille tutkijoille esitetty panos ja käytännön johtopäätösten yleisönä ovat 
käytännön toimijat. On ilmeistä, että pääargumentit ovat näiden pääväitteiden perustelu-
ja, vaikka emme ole analysoineet niitä tässä yhteydessä sen tarkemmin. Artikkelilla on 
siten kaksi eri yleisöä: tieteellisen yleisön lisäksi sillä on sanoma käytännön toimijoille. 
 
Yksi perustelu löydön ja panoksen erottelun puolesta on se, että tutkimuksen tavoitteena 
ei ole vain tieteellisen tiedon tuottaminen, vaan uuden tieteellisen tiedon tuottaminen. 
Tämän erottelun avulla on myös mahdollista tehdä ymmärrettäväksi swalesiläisen joh-
dannon rakenteen laaja käyttö. Swalesiläisen johdannon ensimmäisessä osassa, tutki-
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muksen taustan esittelyssä, esitellään tavallisesti alaa koskevaa aiempaa tutkimusta, 
johon tutkimuksen löytö sijoittuu uutena tietona. 
 
Yksi tieteellisen artikkelin elinvoimaisuuden ehto näyttää siten olevan sen sopivuus 
monenlaisten tutkimusprosessien tuloksena saatujen löytöjen raportointiin ja niiden 
muokkaamiseen tutkimuksen panoksiksi suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Eri tut-
kimustavoille ominaiset erot kohteen jäsennystavoissa tulevat näkyviin ensisijaisesti 
tutkimuksen löydön rakenteessa. Nämä löydöt on silti mahdollista raportoida IMRD- tai 
ITMRD-tyyppisen tekstin muodossa. Todellisuuden jäsennyksen ääripäinä ovat lainmu-
kaiset yleistykset ja ainutkertaisten tapahtumien kuvaukset esimerkiksi narratiivin muo-
dossa. 
 
Olemme osoittaneet lisäksi, että löydön ja panoksen erottelu ei ole keskeinen vain uu-
della ajalla syntyneessä tieteellisen artikkelin tekstilajissa, vaan se on osoitettavissa jo 
varhaisissa länsimaisen tutkimuskirjallisuuden muodoissa. Esimerkkeinä näistä olemme 
tarkastelleet Platonin sokraattisten dialogien ja Aristoteleen Nikomakhoksen etiikan sa-
moin kuin keskiajan quaestio-kirjoitusten argumenttirakenteita. 
 
Vaikka tutkimustulos-termin monikäyttöisyys on tuttu lähes kaikille tutkijoille, tämä 
seikka on siitä huolimatta jäänyt tieteenfilosofiassa hyödyntämättä. Mainitsemme tässä 
lyhyesti vain eräitä tieto-opilllisia seurauksia löydön ja panoksen erottelusta. Tieteenfi-
losofiassa ajatellaan yleensä niin, että tutkija tekee työtään yhden teorian pohjalta ja 
näin kehittää edelleen tätä samaa teoriaa. Tämä ei kuitenkaan vastaa monien yhteiskun-
tatieteellisten tutkimusalojen käytäntöä. Yhdessä tutkimuksessa tukeudutaan tavallisesti 
monen koulukunnan näkemyksiin. Edelleen tutkimuksen löytö voidaan tuottaa yhden 
teorian pohjalta, mutta rakennetaan kontribuutioksi johonkin toiseen tieteelliseen kes-
kusteluun. Tämä on tavallista esimerkiksi etnografisessa tutkimuksessa (keskustelu Päi-
vi Erikssonin kanssa; vrt. Dent 1991). On esimerkiksi mahdollista kirjoittaa laadullisin 
menetelmin tehty löytö kontribuutioksi määrällisiä menetelmiä käyttäneeseen aiempaan 
tutkimukseen. Tämä merkitsee, että eri koulukunnat voivat hyödyntää toinen toisiaan 
sisällöllisesti monin eri tavoin.  
 
Toinen huomion arvioinen seuraus löydön ja panoksen erottamisesta koskee tutkimus-
metodologian alaa. Metodologia ymmärretään tavallisesti lähinnä ohjeina oikeanlaisesta 
työskentelystä tutkimuskohteen kanssa luotettavien löytöjen tuottamiseksi. Tieteellisen 
artikkelin pääväite ja sen perustelut muodostuvat kuitenkin metatason väitteestä ja sen 
perustelusta, jossa paikannetaan objektitason löytö kontribuutiona johonkin tieteelliseen 
keskusteluun. Metodologian alaan olisi siten syytä lukea myös oppi panoksen tuottami-
sen ja perustelemisen tavoista. Vastaavasti tutkimusmetodologioiden vertailussa tulisi 
huomioida myös se, miten erilaiset metodologiset katsonnot sisältävät erilaisia näke-
myksiä aiemman tutkimuksen asemasta tutkimus- ja kirjoitusprosessissa. 
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Tutkimusprosessia ja kirjoittamista koskevan aiemman keskustelun yksi erikoisuus on 
taustaoletus, jonka mukaan ensin tehdään tutkimus, jolla tarkoitetaan tiedon tuottamista 
(Schickore 2008, 334), ja sen jälkeen kirjoitetaan raportti tehdystä tutkimuksesta eli 
saavutetusta tiedosta. Tämänkaltainen käsitys ei ota huomioon humanistisen tutkimuk-
sen metodologista erityisluonnetta: tutkimus ei ole työskentelyä havaintoaineiston paris-
sa, vaan hyvin moninaista vuoropuhelua tekstien kanssa.  
 
Tutkimustulos-termin monikäyttöisyyden havaitsemisella tieteellisessä artikkelissa ja 
tieteellisessä kirjoittamisessa laajemminkin on siten moninaisia tieto-opillisia seurauk-
sia. Niiden yksityiskohtainen kehittely jää tulevan tutkimuksen tehtäväksi. 
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Akateemiset ja populaaritekstit korpusvertailussa: 
sanalistat, avainsanat ja fraseologiset yksiköt  
 
Jarmo H. Jantunen 
 
 
1. Toistuvuus tekstilajipiirteenä 
 
Tieteellinen tyyli on yksinkertaisen selvää, täsmällistä ja vakuuttavaa. Se perustuu hy-
vään yleiskieleen ja asiatyyliin. Tällaiset luonnehdinnat ovat yleisiä, kun käsitellään 
tieteellisen tekstin tunnuspiirteitä. (Ks. esim. Hirsjärvi ym. 1997, 259–260.) Tieteellisik-
si luettavia tekstejä on kuitenkin laaja kirjo, ja yksikin teksti, esimerkiksi tutkimusartik-
keli, sisältää toisistaan tarkoitukseltaan, sisällöltään ja kieleltäänkin erottuvia kokonai-
suuksia. 
 
Tässä tutkimuksessani tarkastelen kahta tieteelliseen genreen kuuluvaa tekstityyppiä, 
jotka ovat toisilleen läheisiä muun muassa funktioltaan: Analyysin kohteena ovat laajal-
le yleisölle tarkoitetut populaaritekstit ja suppeamman lukijakunnan saavat akateemiset 
tekstit. Molempien yhteisenä funktiona on tiedon jakaminen. Näkökulma tekstilajeihin 
on kvantitatiivinen, ja analyysit perustuvat korpusmateriaaliin.  
 
Tutkimuksen taustalla on teoreettinen perusoletus, jonka mukaan kommunikaatio raken-
tuu ja on mahdollista toistuvien rakenteiden (tilannekontekstien, Firth 1968 [1957]) 
avulla. Kieli rakentuu rutiineista, joiden kuvaamiseen tarvitaan monesti laajoja teksti-
massoja. Tilastollisten menetelmien, kuten tässä avainsana-analyysin, keinoin pyritään 
puolestaan poistamaan sattuman vaikutus ja todistamaan ilmiön merkitsevyys tutkitta-
van ilmiön kannalta. Toistuvuus ja tilastollinen merkitsevyys luovatkin korpustutkimuk-
sissa usein pohjan niille tulkinnoille, joita tutkija aineistonsa pohjalta tekee. Se, että 
jokin ei esiinny aineistossa, voi olla ilmiön kannalta yhtä merkittävää kuin tieto siitä, 
että jokin on taajaan esiintyvä. (Kennedy 1998, 270–273; Kilgarriff 2005; Lyons 1968, 
413; Teubert 2001; Tummers ym. 2005.) Genretutkimuksen näkökulmasta toistuvuus ja 
merkitsevyys tarkoittavat, että jokin piirre on genrelle pakollinen tai sen esiintymiselle 
on osoitettavissa tilastollinen säännönmukaisuus, eli piirre on tavallisempi jossain gen-
ressä johonkin toiseen verrattuna (McCarthy ym. 2009, 23–24). 
 
Analyysissani huomio kohdistuu nimenomaan tekstilajien toistuvaan sanastoon: pyrin 
selvittämään, miten läheiset tekstilajit poikkeavat toisistaan leksikaalisesti. Tarkoituk-
senani ei ole kuvata kattavasti tekstilajien leksikkoa, vaan keskityn niin sanotun korpus-
vetoisen tutkimusmenetelmän hypoteettisesti mielenkiintoisiksi ehdottamiin ilmauksiin. 
Keskeisenä tutkimuskohteena ovat tekstilajit erottavat genreavainsanat. 
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Artikkeli esittelee kolme toisiinsa liittyvää menetelmää, jotka muodostavat jatkumon: 
sanalistoista edetään avainsana- ja edelleen tarkempaan avainavainsana-analyysiin. Jo-
kainen antaa omanlaistaan ja toisia menetelmiä täydentävää sekä tarkkuudeltaan ja mer-
kitsevyydeltään erilaista tietoa tekstilajeista. Lopuksi tekstilajeja lähestytään vielä frase-
ologisuuden näkökulmasta. Esityksen tarkoituksena on paitsi kuvata tekstilajeja ja nii-
den eroja, myös antaa mahdollisuus verrata eri menetelmillä saatuja tuloksia ja seurata 
analyysin etenemistä frekvenssianalyysistä tieteellisen kielen fraseologisuuden analyy-
siin. 
 
Tutkimuskohteenani ovat siis akateemiset tekstit ja populaaritekstit. Luonnehdin aka-
teemisiksi teksteiksi sellaisia tekstejä, jotka ovat asiantuntijoiden kirjoittamia ja joiden 
kohdeyleisönä ovat pääasiassa toiset (saman alan) asiantuntijat. Näiden tekstien vas-
taanottajalta odotetaan siis jonkinasteista saman alan asiantuntijuutta ja valmiutta tie-
teellisen tekstin ja tyylin vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen. Populaariteksteillä tar-
koitan puolestaan tekstejä, jotka ovat myös asiantuntijoiden kirjoittamia, mutta kirjoitta-
jan asiantuntijuus ei ole välttämättä tieteellistä, vaan se voi olla esimerkiksi kokemuspe-
räistä. Näiden tekstien kohdeyleisönä eivät ole toiset asiantuntijat vaan tekstit on tarkoi-
tettu kaikille lukijoille. Tekstit tarjoavat tuttuja kokemuksia ja niillä on kosketuspinta 
ihmisen arkeen; sisällön on oltava laajaa lukijakuntaa kiinnostavaa, sillä tekstit julkais-
taan kaupallisen kustantamisen ehdoin. Siinä missä akateemiset tekstit vetoavat lukijan 
erikoistietoon ja erittelytaitoihin ja tavoittelevat yksiselitteisyyttä, populaaritekstit pyr-
kivät vaikuttamaan lukijan asenteisiin, tunteisiin ja yleistietoon kokonaisvaltaisesti.  
 
Erotan populaaritekstit populaaritieteellisistä teksteistä. Viimeksi mainitut tekstit poh-
jautuvat aiemmin tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen, jota uudessa popularisoidussa 
tekstissä yleistajuistetaan. Populaaritekstien taustalla ei puolesta ole välttämättä tieteel-
lisistä tutkimusta tai julkaisua, vaan ne kirjoitetaan tyypillisesti ilman pohjatekstiä. Niil-
lä on kuitenkin yhtymäkohtia populaaritieteellisiin teksteihin etenkin yleistajuisuuden ja 
kuulijakunnan laaja-alaisuuden osalta. Populaaritekstien genre on tuotu kulttuuriimme 
pääasiassa kääntämällä, ja tyypillisiä tämän genren edustajia ovat niin sanotut elämän-
taito-oppaat: ne ovat olleet erityisen suosittuja Yhdysvalloissa, mistä ne ovat levinneet 
kääntämisen kautta laajalle alueelle (ks. tarkemmin Mauranen 2006, 221–223). 
 
 
2. Korpuspohjaista akateemisten ja populaaritekstien tutkimusta 
 
Tieteellisiä tekstejä on tutkittu paljon sekä korpuksin että ilman, ja tieteellisten tekstien 
ominaisuuksia on etsitty vertailemalla niitä muihin tekstilajeihin. Korpuksiin perustuvaa 
tutkimusta on tehty erityisesti englanniksi kirjoitetusta tieteellisten tekstien genrestä: 
tunnetuimpia ovat Douglas Biberin (1988; 1995) monimuuttuja-analyysit, joissa tieteel-
liset tekstit on mukana yhtenä vertailukorpuksena. Myöhemmin hän on perehtynyt laa-
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jemmin tieteellisen kielen luonteeseen kuvatessaan erilaisia yliopistokielen rekistereitä 
(2006, englannin kielestä tehdystä tutkimuksesta ks. erityisesti mt. 6–7; myös McCarthy 
ym. 2009, 43–44).  
 
Tutkimustietoa on saatavilla jonkin verran myös suomesta, joskin suomenkielisten tie-
teellisten tekstien tutkimusta on tehty vain harvakseltaan sähköisin aineistoin. Pienem-
piin aineistoihin perustuvia, mutta silti kattavia luotauksia tieteellisten tekstien luontee-
seen esimerkiksi tekstien sosiaalisuuden ja metadiskurssin näkökulmasta ovat esimer-
kiksi Minna-Riitta Luukan tutkimukset (mm. 1992; 1994; 1995), joita tässäkin analyy-
sissa käytetään hyväksi. Oulun korpukseen perustuvasta Suomen kielen taajuussanas-
tosta (Saukkonen ym. 1979) on luettavissa viljalti tietoa tietotekstien sanastofrekvens-
seistä, mutta tietotekstien kirjo on tutkimuksessa laaja vaihdellen muistelmista ja har-
tauskirjoista akateemisiin teksteihin, joten sanastosta ei saa tietoa nimenomaan akatee-
misten tai populaaritekstien piirteistä tai eroista. Auli Hakulisen ym. (1996 [1980]) kor-
pustutkimuksesta saa myös jossain määrin kvantitatiivista yleistietoa tietokirjallisuudes-
ta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tekstilauseiden syntaktisia ominaisuuksia, ja 
aineistossa on mukana myös tietokirjoja. Tutkimuksessa ei varsinaisesti tarkastella teks-
tilajeja ja niiden välisiä eroja, mutta siitä voi kuitenkin lukea joitakin havaintoja esimer-
kiksi lausetyypeistä sekä adverbiaalien, kvanttoreiden ja sijojen esiintymistä tietokir-
joissa. Kyseisessä tutkimuksessa käytetty tietotekstien osakorpus lienee paremminkin 
luettavissa akateemiseen kuin populaariteksteihin tai tietokirjallisuudeksi yleensä (ks. 
liite 2, mt. 179). 
 
Pauli Saukkosen klassikko Mistä tyyli syntyy (1984) lienee laajin nimenomaan korpuk-
seen perustuva tutkimus, jossa suomalaisia tieteellisiä tekstejä on tarkasteltu. Saukkosen 
analysoitavana on tieteellis-teoreettinen tyyli taiteellisen ja tiedottavan tyylin rinnalla. 
Hän määrittelee tieteellis-teoreettisen tekstin tavoitteeksi pyrkimyksen tarkkaan yksi-
selitteisyyteen sekä älyyn, erittelyyn ja erikoistietoon vetoamisen. Luonteenomaista sille 
ovat muun muassa täsmällinen termistö, analyyttisyys, abstraktisuus, staattisuus, objek-
tiivisuus, eksplisiittisyys ja perustelevuus (mt. 36–50). Nämä ominaisuudet syntyvät 
tekstiin leksikaalisesti muun muassa sellaisten verbien kuin esittää, osoittaa, tarkoittaa, 
johtua ja aiheuttaa avulla (ks. myös Heikkinen 2007, 7–8). Tavallisia ovat myös eritte-
levät ja analysoivat konjunktiot ja adverbit, esimerkiksi tai, kuten, eli, siis, tällöin, hyvin 
ja jälkeen, sekä objektiiviset adjektiivit, kuten mahdollinen ja erilainen. Myös tavalli-
simmat substantiivit (esim. asia, kysymys, esimerkki, kehitys) ja pronominit (esim. muu, 
sama, moni) ovat tieteellisissä teksteissä merkitykseltään abstrakteja. Lisäksi tieteelli-
selle tekstille ovat tyypillisiä muun muassa pitkät ja syntaktisesti monimutkaiset virk-
keet, passiivirakenteet, leksikaalinen tiheys ja tekninen sanasto (ks. esim. Biber 1995, 5; 
Heikkinen 2007, 9; Saukkonen mt. 61).  
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Populaaritekstit ovat jääneet lähes huomiotta tähänastisessa suomalaisessa korpuspoh-
jaisessa tutkimuksessa. Ainoa poikkeus on tietääkseni Anna Maurasen (2006) analyysi, 
jossa verrataan toisiinsa käännettyjä ja suoraan suomeksi kirjoitettuja populaaritekstejä, 
erityisesti elämäntaito-oppaita, genretutkimuksen näkökulmasta. Käsillä oleva tutkimus 
valottaa tieteellisten tekstien ohella myös tätä genreä ja etsii tekstilajien eroja tilastollis-
ten menetelmien avulla. Molempia genrejä tarkastellaan sanaston näkökulmasta, ja tut-
kimuksessa etsitään nimenomaan tekstilajeja erottavia leksikaalisia ominaisuuksia. 
Kohteena ovat erityisesti genrekohtaiset avainsanat ja avainavainsanat, joita käsittelen 
myöhemmin luvuissa 5 ja 6. 
 
 
3. Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimusaineistonani on tässä tutkimuksessa 1,6 miljoonan saneen sähköinen tekstiai-
neisto, joka on muodostettu Käännössuomen korpuksen (Mauranen 2000; 2006) ei-
käännöksiä sisältävästä osakorpuksesta. Korpuksen aineisto on koottu tekstinulkoisin 
kriteerein esimerkiksi kustantajien uutuusluetteloiden jaottelun perusteella (ks. tarkem-
min Mauranen 2006, 220–221). Aineistoni jakautuu akateemisten tekstien (myöh. esi-
merkeissä AKA) ja populaaritekstien (POPU) osakorpuksiin. Tilastollisina tunnuslukui-
na aineisto näyttää seuraavalta: Aineistossa on akateemisista tekstiä 1 121 000 sanetta ja 
populaaritekstiä 507 000 sanetta. Tekstit ovat kokotekstejä, eivät tekstifragmentteja, ja 
niitä on AKA-aineistossa 17 ja POPU:ssa 13. Tekstien pituudet vaihtelevat AKA-
aineistossa 27 187 ja 84 606 saneen ja POPU-teksteissä 17 586 ja 78 816 saneen välillä; 
keskipituudet ovat 65 955 (AKA) ja 39 029 (POPU) sanetta.  
 
Analyyseissa otetaan huomioon aineistojen erilaiset koot suhteuttamalla esiintymät ai-
neistojen kokoon, jolloin sanemäärien (ja tekstimäärien) erolla ei ole juuri merkitystä 
kvantitatiivisten tulosten näkökulmasta. Mikäli POPU-aineisto olisi isompi, saattaisi se 
vaikuttaa joidenkin yksittäisten, mutta harvoin esiintyvien ilmausten suhteellista esiin-
tymistä kasvattavasti. Aineistojen leksikaalista diversiteettiä ja rikkautta kuvaava sa-
nanmuoto–sane-suhde (type–token ratio, ks. esim. Barnbrook 1996, 53–54) on AKA-
aineistossa 46,37 ja POPU-aineistossa 45,19. Sananmuotojen kertautuvuutta kuvaavien 
suhdelukujen laskemisessa on verrattu eri sananmuotojen määrää aineistojen koko sa-
nemäärään. Koska aineistot ovat selvästi erikokoisia, suhde on laskettu standardoituna 
10 000 sanetta kohti. Tunnuslukujen valossa näyttää siltä, että AKA-aineiston sanasto 
on hieman varioivampaa kuin POPU-teksteissä. Suhdeluvun laskentaa on kuitenkin 
hankala soveltaa suoraan morfologisesti rikkaaseen suomen kieleen, ja pohjimmiltaan 
se kertookin juuri sananmuotojen, ei sanojen, diversiteetistä; suuntaa-antavina suhdelu-
kuja voi kuitenkin pitää.  
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Sanojen keskipituus on AKA-aineistossa 7,9 ja POPU-aineistossa 7,3 merkkiä; virkkei-
den sanemäärän keskiarvot ovat puolestaan 15,1 ja 12,4. Usealla tunnusluvulla tarkaste-
luna näyttää siltä, että tässä tutkimuksessa käytettävistä aineistoista populaaritekstit ovat 
kokonaispituudeltaan sekä virke- että sanapituuksiltaan lyhyempiä ja leksikaaliselta 
variaatioltaan yksinkertaisempia. Sanojen pituutta merkkeinä siinä missä niiden taajuut-
takin on pidetty yhtenä genrejä erottavana piirteenä (McCarthy ym. 2009, 50). Tekstila-
jien kielellisen yksinkertaisuuden analysointi vaatisi kuitenkin tarkempaa tutkimusta 
esimerkiksi lemma–sane-suhteen avulla (ks. esim. Jantunen 2004, 98–99). 
  
Aineistoni on raakatekstiä, eli siinä ei ole minkään tasoista annotointia eli lingvististä 
koodausta tai lemmatisointia eli sananmuotojen liittämistä perusmuotoonsa. Koska tut-
kimuksessa käsitellään lemmaamatonta raakatekstiä, aineistoa analysoidaan sananmuo-
totasolla, ei lemmatasolla. Niinpä lähtökohtana ovat sananmuodot, kuten voidaan ja 
luvun, eivätkä lemmat VOIDA, LUKU.88 Sananmuototaso antaa tekstilajien ominaisuuk-
sista tarkemman kuvan kuin lemmataso, sillä juuri yksittäiset sananmuodot saattavat 
olla vertailun ja tekstilajien erilaisuuden kuvauksen kannalta merkitseviä. 
 
Aineistoa analysoidaan tutkimuksessa korpusvetoisesti. Menetelmässä aineistoa tarkas-
tellaan kokonaisuutena, ja aineisto saa merkittävän roolin jo tutkittavien kielellisten 
yksiköiden valinnassa. Lähestymistavassa voidaan hyödyntää esimerkiksi sanalistoja, 
joista voi poimia joko manuaalisesti tai esimerkiksi avainsana-analyysin avulla potenti-
aalisesti mielenkiintoisia kielenaineksia tutkimuskohteeksi (korpusvetoisesta tutkimuk-
sesta ks. Tognini-Bonelli 2001; Jantunen 2009a). Avainsana-analyysi on mahdollista 
toteuttaa muun muassa WordSmith Tools -ohjelmapaketin (Scott 2006) Keywords-
ohjelman avulla. Ohjelmapaketti on käytössä tässäkin analyysissa, ja siitä hyödynnetään 
Keywords-ohjelman lisäksi sanalista- ja konkordansseritoimintoja.  
 
 
4. Sanalistat: tekstilajeja kuvaavat frekventit sananmuodot 
 
Tässä tutkimuksessa sekä analysoidaan itse sanalistoja että käytetään niitä pohjana 
muille analyyseille. Tarkoituksenani on selvittää, mitä sanalistat kertovat käsiteltävistä 
tekstilajeista ja miten niistä saatavaa tietoa voidaan käyttää akateemisten tekstien ja po-
pulaaritekstien erojen kuvaamisessa. Sanalistojen tekeminen ja käsittely perustuu teks-
tien transformaatioon ja valintaan. Transformaation tuloksena teksti muutetaan joko 
yleisyys- tai aakkostusperiaatteen mukaisesti listaksi. Teksti menettää muodonmuutok-
sessa tekstimäisyytensä, kuten (kirjoitetun tekstin) lineaarisuuden, rakenteen ja koheesi-
on. Transformaation tuloksena syntynyttä listaa tarkastellaan yleensä jonkinlaisen otok-
sen avulla: sanalistasta valitaan tarkempaan analyysiin esimerkiksi yleisimmät, harvi-

                     
88 Kapiteelein on merkitty niin sanottu lemma eli taivutusmuotojen abstraktio ja kursiivilla yksittäiset 
taivutusmuodot. 
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naisimmat tai merkkimäärältään pisimmät sanat. (Scott & Tribble 2006, 12–20; Sinclair 
1991, 30–32.) 
 
Aloitan tekstilajien tarkastelun molempien osakorpusten 100 yleisimmän sananmuodon 
listoista. Akateemisista ja populaariteksteistä tehtyjen sanalistojen (taulukot 1 ja 2) sa-
nanmuodot ovat pitkälti samoja, ja molemmat listat sisältävät runsaasti kieliopillisia 
sanoja. On tavallista, että juuri kieliopillisia sanoja on runsaasti erilaisten sanalistojen 
alkupäässä. Tämä näkyy vaikkapa Suomen kielen taajuussanastosta (Saukkonen ym. 
1979) tai Suomen kielen tekstipankin pohjalta tehdystä frekvenssisanastosta89. Sanan-
muotoja sisältävässä listauksessa kieliopillisten sanojen osuus luonnollisesti korostuu, 
sillä mukana on monia eri taivutusmuotoja samasta frekventistä kieliopillisesta leksee-
mistä (kuten SE: se, sen, sitä, siihen, siitä). Sisältösanat nousisivat listalla ylemmäs, jos 
käsittelisimme lemmattua aineistoa. Huolimatta siitä, että molemmissa sanalistoissa on 
runsaasti yhteisiä sananmuotoja, on niissä kuitenkin myös eroja yhtäältä sanojen vali-
koitumisessa 100 yleisimmän sanamuodon joukkoon ja toisaalta niiden sijoituksessa 
listoilla. Akateemisten tekstien sanalista on kuvattu taulukossa 1.  
 
Taulukko 1. Sanalista akateemisista teksteistä, 100 frekventeintä sananmuotoa. 
 
ja 43 229 
on 24 229 
että 10 317 
ei 9 501 
oli 9 028 
tai 6 847 
myös 6 510 
ovat 5 334 
sen 5 325 
se 5 144 
kuin 5 108 
mutta 4 080 
ole 3 635 
joka 3 609 
kun 3 042 
voi 2 970 
vain 2 760 
sekä 2 708 
sitä 2 569 
hän 2 366 
ollut 2 315 
mukaan 2 294 
niin 2 229 
vuonna 2 164 
siitä 2 154 

ne 2 130 
suomen 2 112 
jotka 2 105 
tämä 2 049 
jo 2 032 
kuiten- 
kin 2 022 
esimer- 
kiksi 1 894 
vaan 1 863 
eivät 1 800 
olivat 1 798 
jos 1 769 
vuoden 1 704 
voidaan 1 695 
niiden 1 689 
jotka 1 644 
olisi 1 644 
olla 1 593 
kuten 1 557 
eri 1 520 
eli 1 432 
koska 1 417 
siihen 1 415 
mitä 1 399 
hänen 1 343 
jälkeen 1 336 

tässä 1 330 
jossa 1 324 
siis 1 319 
vaikka 1 292 
näin 1 277 
tämän 1 267 
vielä 1 245 
suomes- 
sa 1 218 
eikä 1 204 
itse 1 161 
ennen 1 160 
usein 1 159 
sillä 1 142 
miten 1 115 
kanssa 1 065 
koko 1 056 
aina 1 051 
taas 1 050 
mt 1 023 
he 1 010 
juuri 1 002 
2 990 
lisäksi 989 
kaikki 988 
1 983 

siinä 978 
toisaalta 974 
samalla 919 
niitä 892 
hyvin 891 
mikä 881 
osa 880 
3 871 
naisten 869 
ettei 860 
noin 848 
tulee 845 
aikana 829 
ks 828 
yksi 824 
jota 812 
yleensä 807 
yhteis- 
kunnan 795 
joiden 792 
kautta 787 
tavalla 771 
tätä 768 
kannalta 766 
5 754 
kuiten- 
kaan 749 

 

                     
89 Saatavissa: http://www.csc.fi/english/research/sciences/linguistics/taajuussanasto-B9996/view 
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Akateemisten tekstien sanalistalta erottuvat omaksi ryhmäkseen sekä numerolla merki-
tyt numeraalit että lyhenteet; myös Saukkonen (1984, 58) on tyylianalyysissaan havain-
nut numeroilmaukset frekventeiksi. Näitä ovat yleisyysjärjestyksessä 2, 1, 3 ja 5 sekä mt 
ja ks. Yleisyydelle on helposti löydettävissä selitys tieteellisen kirjoittamisen konventi-
oista: Numeroita käytetään erilaisten taulukoiden, kuvioiden ynnä muiden sellaisten 
järjestystä ilmoittamassa sekä niiden otsikoinnissa että itse tekstissä. Lisäksi niitä käyte-
tään luonnollisesti myös viitteissä sivunumerointia osoittamassa ja lukujen järjestysnu-
meroina. Kvantitatiivista tietoa sisältävien tutkimusten tarkat numeeriset tiedot ovat 
myös omiaan lisäämään numeroiden määrää näissä teksteissä. Erilaisissa viittauksissa 
ovat puolestaan tavallisia sanalistalla olevat lyhenteet, kuten mt = mainittu teos ja ks = 
katso. 
 

Kaiken kaikkiaan siis esimerkeissä (2) ja (3) potilaat astuivat sisään juuri siihen maail-
maan, johon lääkäri heitä kutsui kysymyksellään, erityisesti sananvalinnallaan ruokavalio. 
(AKA) 
 
Aiempi vastaava vertailu (taulukot 1 ja 2) ei ollut tässä suhteessa yhtä edustava. (AKA) 
 
Tutkimuskohteena oli siten 319 naisvankia ja 4847 miesvankia. Heiltä kysyttiin: 1) Olivat-
ko heidän vanhempansa raittiita vai juoppoja? 2) Olivatko he itse olleet ennen rikoksen 
suorittamista raittiita, kohtuullisia vaiko juoppoja? 3) Oliko itse rikos tehty selvänä, huma-
lassa vai kohmelossa? (AKA) 
 
Litterointimenettelyä käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 2. (AKA) 
 
Oppihistoria on tällöin toimintaa, joka ”kronikoi niin nämä perättäiset lisäykset kuin niiden 
kasautumista ehkäisseet erheetkin” (Kuhn [1962] 1970: 2). (AKA) 
 
Suomessa maitoallergisia on pikkulapsista noin 2 %, vilja-allergisia noin 1 %. (AKA) 
 
Toisaalta monetkin tutkijat ovat pyrkineet irrottamaan käyttötarkoitustutkimuksen funktio-
nalistisesta painolastistaan ja hahmottamaan sen otteeltaan kausaaliseksi (ks. mt. ja Palm-
green et al. 1985: 16-18). (AKA) 

 
Akateemisissa teksteissä näyttävät olevan erityisen frekventtejä myös pronominimuodot 
tässä, tätä, joiden ja jota. Ne ovat toki taajaan käytettyjä myös populaariteksteissä, mut-
ta eivät kuitenkaan yllä 100 taajimmin käytetyn joukkoon. Erityisesti tässä- ja tätä-
pronominien määrää näyttävät nostavan teksteissä esiintyvät metatekstuaaliset ilmauk-
set, kuten tässä luvussa/tutkimuksessa ja tätä kirjaa/tutkimusta/ongelmaa. Niillä viita-
taan siis itse tutkimuksen tekemiseen tai siitä kirjoittamiseen. Tämän tyyppisiä on popu-
laariteksteissäkin, mutta selvästi vähemmän. (Aiheesta tarkemmin fraseologisia yksiköi-
tä käsittelevässä luvussa.) Joka-pronominin muotojen runsaus selittyy ainakin osittain 
yleisillä postpositiorakenteilla joiden avulla/kautta/perusteella/pohjalta/varassa ja joi-
den kanssa/mielestä/mukaan/puitteissa; näitä tavataan populaariteksteissä puolta vä-
hemmän. Näiden rakenteiden avulla esitetään syitä ja perusteluja tai aiempia havaintoja 
ja mielipiteitä. Myös Saukkonen (1984, 60) huomauttaa joka-pronominin olevan tieto-
teksteissä tavallinen, mutta syyksi hän esittää relatiivilauseiden runsauden. Edellä mai-
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nituista postpositioista erityisesti mukaan on selvästi taajemmin käytetty akateemisissa 
teksteissä kuin populaariteksteissä, samoin kuin postpositiot kautta ja postpositiona ja 
nominina käytetty kannalta ovat selvästi yleisimpiä akateemisissa teksteissä.  
 

Haastatteluissa tutkin tätä ongelmaa kahdesta näkökulmasta: miten tutkijoiden erilaiset 
luontokäsitykset ja erilaiset tiedekäsitykset selittävät näitä eroja? (AKA) 
 
Tässä luvussa keskitytään pohtimaan erilaisia tapoja käsitteellistää ja visioida näitä muu-
toksia sekä niiden toteuttamiseen tähtääviä poliittisia strategioita. (AKA) 
 
Tässä artikkelissa esittelen ja arvioin tapoja käyttää retoriikkaa maatalouspolitiikan tutki-
misessa. (AKA) 
 
Asiantuntijat alkoivat jo 1960-luvulla kiinnittää huomiota tilastoihin, joiden mukaan sy-
dän- ja verisuonitautien aiheuttama kuolleisuus oli Suomessa kansainvälisesti erittäin suuri, 
varsinkin miehillä. (AKA) 
 
Yhteiskunnassamme on paljon säädöksiä, joiden perusteella elämään liittyviä riskejä yrite-
tään vähentää. (POPU) 

 
Kannalta samoin kuin adverbit lisäksi, toisaalta ja kuitenkaan ovat akateemisissa teks-
teissä taajaan viljeltyjä silloin kun halutaan tarjota lisätietoa tai tähdentää yhtä tai use-
ampaa näkökulmaa tai vaihtoehtoisia tulkintoja, joista asiaa voidaan tarkastella. Tällai-
nen analyyttinen yhden asian valottaminen eri näkökulmista on tyypillistä juuri akatee-
miselle kirjoittamiselle, kun pyritään tarkastelemaan kuvattavaa ilmiötä monipuolisesti. 
Lisätietoa ja esimerkkejä tarjotaan puolestaan rakenteilla, joissa esiintyy eli tai kuten, 
myös nämä ovat selvästi frekventimmin käytettyjä akateemisissa teksteissä. Niillä luo-
daan myös viittauksia juuri edellä kerrottuun tai kauempana tekstissä oleviin asioihin, 
eli ne myös toimivat tekstin sidoksisuutta luovana tekijänä. 
 

Tältä kannalta voitaisiin itse asiassa ajatella, että tekstin lukeminen on osa kontekstia. 
(AKA) 
 
Deweyn mielestä tuonaikaiset viestimet eivät kuitenkaan välttämättä edistäneet tällaisen 
yleisen mielipiteen kehittymistä. (AKA) 
 
Elimistöön trikloroetyleeni pääsee juomaveden lisäksi myös ihon läpi tai hengitettynä. 
(AKA) 
 
Ehkäisytablettien käytön tiedetään vähentävän hieman sisäsynnytintulehdusten riskiä, mut-
ta toisaalta ne lisäävät hiivatulehdusten esiintymistä. (AKA) 
 
Vuokrakaudeksi sovittiin kuusi vuotta eli vuoden 1782 loppuun saakka. (AKA) 
 
Erityisesti tulee korostaa hyötyliikunnan, kuten työmatkakävelyn, etuja ja hissin käytön 
välttämisen merkitystä. (AKA) 
 
Kuten edellä havaittiin, Euroopan ulkopuolisten kulttuurien edustama Toinen on ollut 
kautta suomalaisen maantiedon kouluopetuksen vähemmän hyväksytty kuin läntisen Eu-
roopan Toinen. (AKA) 
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Hyvin frekventtejä akateemisten tekstien ilmauksia ovat myös VUOSI-lemman taivutus-
muodot vuonna ja vuoden. Niitä on käytetty viitattaessa sekä tutkimuksen kohteena ole-
viin tapahtumiin että aiempiin tutkimuksiin. Vastaavan kaltaisia viittauksia tiettyyn vuo-
teen käytetään myös populaariteksteissä, mutta ei läheskään niin runsaasti kuin akatee-
misissa.  

Millaista vallankumousta Suomessa oikein oltiin vuonna 1918 tekemässä? (AKA) 
Vuoden 1636 tulliuudistuksen jälkeen tullivirkakunta Suomessa kasvoi, oli ilmeisesti suu-
rimmillaan vuonna 1674, pienentyi seuraavan[!] vuonna ja pysyi sitten suurvalta-ajan lop-
puun muuttumattomana: – –. (AKA) 
Ebert korostaa vuonna 1993 kirjoittamassaan poleemisessa artikkelissa humanistisen tietoi-
sen toimijasubjektin arvoa feministiselle kollektiiviselle politiikalle. (AKA) 
Hän [Alfred Wegener] erikoistui aurinkokunnan astronomiaan ja väitteli tohtoriksi vuonna 
1905. (POPU) 
 

Edellä käsitellyt ilmaukset eivät varsinaisesti kerro, mitä julkaisuissa käsitellään, vaan 
ne ovat sellaisia kielellisiä yksiköitä, joilla rakennetaan akateemisten tekstien konventi-
oita. 100 sananmuodon listalla on kuitenkin myös neljä sanaa, joiden korkean frekvens-
sin motivaationa ovat tekstien käsittelemät aiheet: aineistossa puhutaan esimerkiksi 
naisten asemasta ja seksuaalisuudesta, yhteiskunnan rakenteista, Suomen ulkopolitiikas-
ta (hieman alle 100 tapausta viittaa suomen kieleen) ja Suomessa todetuista sairauksista. 
Populaariteksteissä tällaisia ovat hyvin geneeriset ihminen ja ihmisen (taulukko 2). 
 
Taulukko 2. Sanalista populaariteksteistä, 100 frekventeintä sananmuotoa. 
 
ja 18 213 
on 14 355 
että 5 808 
ei 4 910 
ovat 3 382 
se 3 194 
tai 3 015 
oli 2 987 
hän 2 868 
myös 2 620 
sen 2 460 
kun 2 365 
kuin 2 356 
mutta 2 250 
ole 2 062 
voi 1 856 
jos 1 818 
ne 1 554 
joka 1 513 
sitä 1 390 
niin 1 339 
vain 1 282 
hänen 1 251 
mitä 1 175 
olla 1 152 

ollut 1 133 
siitä 1 123 
kuiten- 
kin 1 105 
eivät 1 045 
he 976 
kanssa 956 
jotka 951 
esimer- 
kiksi 926 
usein 922 
hyvin 909 
tämä 892 
jo 846 
niiden 818 
jälkeen 792 
paljon 781 
sitten 775 
kaikki 772 
olisi 758 
niitä 756 
miten 742 
vaikka 742 
siihen 714 
yleensä 710 
koska 684 
mukaan 681 

itse 679 
tulee 675 
vielä 659 
vaan 651 
aina 646 
eikä 631 
olivat 611 
sillä 611 
pitää 599 
koko 592 
sekä 577 
siis 545 
jonka 542 
toinen 537 
mitään 533 
jossa 530 
voidaan 524 
ihmisen 518 
enem- 
män 508 
ihminen 506 
silloin 506 
olen 504 
noin 489 
ehkä 487 
tämän 487 

ennen 485 
joskus 481 
taas 478 
kuten 477 
eri 461 
näin 449 
saattaa 442 
mikä 438 
tavalla 435 
ettei 431 
heidän 430 
eli 429 
juuri 424 
nyt 424 
toisen 418 
samalla 414 
en 413 
tehdä 412 
saa 408 
jopa 406 
yksi 393 
aikana 391 
siinä 390 
osa 389 
aivan 388 
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Kun akateemisissa teksteissä yleensä pikemminkin kuvataan tarkkarajaisesti esimerkiksi 
tutkittava ryhmä ja esitetään varovaisia hypoteeseja tutkimustulosten koskemisesta laa-
jempaan populaatioon, populaaritekstien tavoitteena on pyrkiä esittämään faktoja, jotka 
koskevat laajemmin ihmiskuntaa: 
 

Vaikka visio ei ole silmin nähtävissä, ihminen voi hahmottaa siitä kuvan mielessään. 
(POPU) 
 
Kaikki ihmisen tunteet ovat oikeita, sallittuja tunteita, myös vihan tunne. (POPU) 
 
Monet esimiehet lukevat väärin minätietoisen ihmisen käyttäytymistä. (POPU) 

 
Kun taulukkoa 2 vertaa taulukkoon 1, voidaan löytää nimenomaan populaariteksteille 
tyypillisiä sanoja. Yksi ryhmä muodostuu ajan, toinen määrän ilmauksista. Sellaisia ajan 
adverbeja, joita ei akateemisten tekstien yleisimpien sanojen listalla ole, ovat sitten, 
silloin, joskus ja nyt; lisäksi selvästi frekventimpiä populaariteksteissä, joskin myös aka-
teemisissa teksteissä yleisimpien joukossa, ovat usein ja yleensä. Näistä esimerkiksi 
jälkimmäisiä on käytetty populaariteisteissä lähes kaksi kertaa niin usein kuin akateemi-
sissa teksteissä: suhteelliset osuudet 100 000 sanetta kohti ovat yleensä-adverbilla 140 
ja usein-adverbilla 181 populaariteksteissä, mutta vastaavat luvut akateemisissa teks-
teissä ovat samassa järjestyksessä 72 ja 103. Joskus puolestaan on akateemisten tekstien 
sanalistalta niinkin alhaalla kuin sijalla 368.  
 
Näille kaikille ajan ilmauksille on yhteistä jonkinasteinen ajankohdan epämääräisyys, 
epämääräisimpiä ovat toistuvuutta (ks. VISK § 651) ilmaisevat ajan adverbit yleensä, 
usein ja joskus. Sitten on käytössä taajaan klustereissa <kauan sitten>, <vasta sitten 
kun>, <jokin aika sitten>, <aikoja/ajat sitten>, <muutama vuosi sitten> ja <x vuotta 
sitten>; jälkimmäisessä rakenteessa on tavallisesti ilmoitettu hyvin suuri ja likimääräi-
nen vuosimäärä, taajaan <(x) miljoona(a) vuotta sitten>. Huomion arvoista on, että po-
pulaariteksteissä klusterin <x vuotta sitten> määrä on kymmenkertainen akateemisiin 
teksteihin verrattuna: populaariteksteissä niitä on 19 % (n = 149) kaikista sitten-
tapauksista mutta akateemisissa vain 2 % (n = 15). (Sitten esiintyy myös muissa kuin 
aikaa ilmaisevissa funktioissa, kuten partikkelina tai sitten -rakenteissa toisenlaista nä-
kökulmaa tuomassa; tämä rakenne on vuorostaan tavallisempi akateemisissa teksteissä.)  
 

Tämä tarkastelutapa kehittyi kulttuurissamme Isaac Newtonin jälkeisen ajan luonnontieteel-
lisen ajattelun ilmapiirissä, eikä se ole kyennyt uudistumaan, vaikka luonnontieteissä ja 
varsinkin fysiikassa on jo aikoja sitten päästy vapaaksi yksinkertaisten syy ja 
us -suhteiden lumosta. (POPU) 
 
Teemu Selänne oli jokin aika sitten iltapäivälehtien lööpeissä todistamassa että kovat kun-
dit eivät kiusaa. (POPU) 
 
Olin muutama vuosi sitten eräässä väitöstilaisuudessa Uppsalassa. (POPU) 
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110 miljoonaa vuotta sitten tuhoutuivat silloiset hirmuliskot ja niiden tilalle tulivat uudet 
lajit. (POPU) 
 
Neljä vuotta sitten näin mielenkiintoisen videon eräässä psykologian alan kongressissa. 
(POPU) 

 
Toinen frekventtien sanojen ryhmä populaariteksteissä on siis määrän ilmaisimet. Pal-
jon ilmaisee määrän epätarkasti sekä nominien yhteydessä että komparatiivien määrit-
teenä. Myös sen komparatiivi enemmän on määrän ilmaisijana epätarkka. Näitä käyte-
tään populaariteksteissä muun muassa aikaan liittyvien nominien ja adverbien yhteydes-
sä, eli ne liittyvät edellä ajan esittämisen yhteydessä käsiteltyyn likimääräisyyteen. Pal-
jon esiintyy taajaan myös klustereissa <niin paljon kuin>, <niin paljon että>, joissa 
määrän esittäminen myös on likimääräistä. Akateemisissa teksteissä <niin paljon kuin> 
on myös tavallinen, mutta silloin se esiintyy usein selvästi määrän ilmoittavissa kluste-
reissa < x kertaa niin paljon kuin>.  
 

Myös susi uhraa paljon aikaa ja voimia saalistukseen. (POPU) 
 
Urallaan hän käytti paljon aikaa ja energiaa kaiken hallitsemiseen. (POPU) 
 
Myös juomalasi käyttäytyi ikään kuin epämääräisesti harhaillen, ja vastauksen tuottamiseen 
kului huomattavasti enemmän aikaa kuin edellisellä kerralla. (POPU) 
 
Mutta Einsteinin ja Nordströmin yhteistyö alkoi paljon ennen sotaa. (POPU) 
 
Vasta paljon myöhemmin aloin oivaltaa, että asia ei ole ollenkaan niin, tai että onhan se 
niinkin, mutta tämä on vain pieni osatotuus. (POPU) 
 
Turvallisuus ei kuitenkaan huolestuta niin paljon kuin se, mistä saadaan riittävästi ruokaa. 
(POPU) 
 
Vuonna 1811 maaverojen kokonaistuotto arvioitiin 2.4 miljoonaksi hopearuplaksi, mikä oli 
20 kertaa niin paljon kuin tuon vuoden tullitulot. (AKA) 

 
Populaariteksteissä taajaan esiintyviä lukumäärää ilmaisevia sananmuotoja ovat myös 
mitään, toinen ja toisen. Näistä kaksi jälkimmäistä eivät kuitenkaan ilmaise nimen-
omaan järjestystä tai lukumäärää (toinen maailmansota, toinen keino, toisen termin) 
kuten akateemisissa teksteissä, vaan niillä viitataan usein johonkin toiseen ihmiseen tai 
asiaan, johon esimerkiksi omaa tai puheena olevaa toimintaa tai asiaa verrataan. Toinen 
ja toisen -muotojen lukumäärän motiivina ovat siis periaatteessa itse tekstin sisältö, sillä 
usein tämäntapaista viittaussuhdetta näytetään käytettävän sellaisissa elämäntapaoppais-
sa, joissa käsitellään ihmissuhteita, menestymistä ja muita itsen ja toisten ihmisten yh-
teistoiminnan kysymyksiä. 
 

Toisen kanssa elettäessä paraskin tieteellinen tutkimustieto on samanarvoista kuin luo-
miskertomus tai muut uskomukset. (POPU) 
 
Valehteluksi on ehkä syytä nimittää vain sellaista puhetta, jonka olen tarkoittanut nimen-
omaan toisen harhauttamiseksi tai härnäämiseksi. (POPU) 
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Voisimme ottaa selvää mitä toinen haluaisi syödä, minne hän haluaisi mennä illalla ja niin 
edelleen – siitä olisi taatusti hyötyä. (POPU) 

 
Muotojen en ja olen sijoittuminen populaaritekstien 100:n taajimmin käytetyn sanan 
listalle tukee puolestaan Maurasen (2006) havaintoja populaaritekstien, erityisesti elä-
mäntaito-oppaiden, pyrkimyksestä läheiseen kosketukseen kirjoittajan ja lukijan välillä. 
Maurasen havainnot kertovat, että SINÄ-pronominia on käytetty populaariteksteissä taa-
jemmin kuin akateemisissa teksteissä (mt. 224) ja että sen funktiona on esimerkiksi pu-
huttelu ja lukijaa lähestyvä ote (mt. 226–227). Luukan (1994) mukaan sinä-viittaukset 
eivät olekaan kovin tavallisia kirjoitetuissa akateemisissa teksteissä ja 1. persoonakin on 
yleensä häivytetty verbin persoonamuotoihin (kirjoittajaan viittaamisen keinoista ks. 
myös Heikkinen 2007, 10–12).  
 
Siinä missä passiivinen objektiivisuus on tyypillistä tieteelliselle kirjoittamiselle, kirjoit-
tajan ja vastaanottajan läsnäolo tekstissä ja subjektiivisuus ovat taas tyypillisiä populaa-
riteksteille. Vanhastaan kirjoittajan esiintuominen ei ole ollut tavallista tieteellisissä 
teksteissä vaan pyrkimyksenä on ollut pikemminkin asia- kuin henkilökeskeinen lähes-
tymistapa, vaikkakin henkilökeskeinen ilmaisu lienee yleistymässä. Populaariteksteissä 
sen sijaan kirjoittaja kertoo omista kokemuksistaan ja tunteistaan, ja antaa omiin koke-
muksiinsa perustuvia ohjeita ja malleja lukijalle. Tämä tapahtuu kielellisesti nimen-
omaan 1. persoonan verbimuodoilla. Populaaritekstien aineistossa en ja olen sijoittuvat 
sadan frekventeimmän sanan listalle (taulukko 2), mutta akateemisten tekstien aineis-
tossa ne tulevat kaukana takana: suhteellisina frekvensseinä ilmaistuna lukumäärät ovat 
populaariaineistossa lähes viisinkertaiset (taulukko 3). Vertailun vuoksi olen katsonut 
myös muodot et ja olet. Myös nämä – erityisesti olet – ovat yleisempiä populaariteks-
teissä.  
 
Taulukko 3. Sanat en, et, olen ja olet tutkimusaineistossa. 
 
 populaaritekstit akateemiset tekstit 
 f f / 100 000 f f / 100 000 
en 413 81 203 18 
et 81 15 129 11 
olen 504 99 247 22 
olet 119 23 35 3 
yht. 1117 218 614 54 
 
 
Muodot en ja olen selittyvät sillä, että kirjoittaja on kirjoittanut itsensä ja kokemuksensa 
tekstiin elämänohjeiksi muille. Huomionarvoista on, että myös tieteellisissä artikkeleis-
sa eli akateemisissa teksteissä 1. persoonan verbimuotoja käytetään juuri silloin, kun 
kirjoittaja tuo itsensä tekstiin mentaalisten ja verbaalisten prosessien kokijana; lisäksi 
kirjoittaja käyttää niitä metatekstikohdissa kommentoinnin, siirtymien ja näkökulman 
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muutosten merkkinä (Heikkinen 2007, 10–11). Verbien minä-muodoilla näyttäisikin 
siten olevan molemmissa tekstilajeissa samankaltainen funktio. 
 

Minä en siitä masentunut, koska olin jo saanut reilusti kehuja, totesin vain, ettei mallin ura 
oikeastaan ollut minua varten. (POPU) 
 
Olen itse käyttänyt EMDR-tekniikkaa suhteellisen runsaasti erilaisten hyvinkin vaikeiden 
psyykkisten traumojen hoitoon. Olen hämmästyksekseni todennut lukemattomia vastaavia 
esimerkkitapauksia kuin Parnellin kirjasta referoimani. (POPU) 

 
Toisaalta muotoja käytetään myös viittaamassa lukijaan ja hänen kokemuksiinsa, jolloin 
yksikön 1. persoonan muodot ovat pikemminkin geneerisiä: muodot viittaavat näissä 
yleisesti kaikkiin lukijoihin, eivät itse kirjoittajaan. Muotoja tapaa kaikista populaariai-
neiston teksteistä, mutta tässä funktiossa ne näyttävät kasautuvan juuri elämäntaito-
oppaisiin.  
 

Kriisi puhdistaa turhasta. Olen kuin uusi ihminen. Olen kypsempi, olen vahvempi, olen tie-
toisempi tavoitteistani ja tiedän myös, mihin suuntaan minun on kuljettava. (POPU) 
 
Koskaan en voi tietää etukäteen, kehittyykö uusi suhde minulle voimakkaammaksi kuin 
entinen, saati sitten sitä, kuinka voimakas uudesta suhteesta tulee rakastajalleni. (POPU) 

 
Oman ryhmänsä akateemisten tekstien sanalistalta puuttuvien sanojen joukossa muo-
dostavat vielä modaaliset ehkä ja saattaa sekä toisinaan modaalisessakin funktiossa 
käytettävät saa ja pitää. Myös tulee ’on pakko, velvollisuus’ myös kuuluu tähän ryh-
mään. Korkeat esiintymistaajuudet saattaisivat viitata yhtäältä modaalisten kielenaines-
ten suurempaan käyttöön populaariteksteissä, toisaalta erityyppisten tai erilaisten mo-
daalisten ilmaisukeinojen valikoitumiseen näihin tekstilajeihin. Tämän tutkiminen vaa-
tisi kuitenkin erilaisten modaalisten ainesten analyysia molemmista tekstilajeista, koska 
kielen modaaliset keinot ovat hyvin monipuolisia (ks. esim. VISK § 1551; tieteellistä 
teksteistä ks. esim. Luukka 1992; Salmi-Tolonen 1992). 
 
 
5. Avainsanat: leksikaalisia sisältö- ja genrepiirteitä 
 
Edellä kuvattiin sanalistoja, joissa esitettiin 100 yleisintä sananmuotoa molemmista 
tekstilajeista. Tässä luvussa tarkastellaan samoja tekstilajeja avainsanaisuuden näkö-
kulmasta, ja analyysin perustana ovat nyt koko aineistoa kuvaavat sanalistat, eivät pel-
kästään frekventeimpiä muotoja sisältävät. Avainsanat ovat tutkimusaineistossa taajaan 
esiintyviä sanoja aineiston koko huomioon ottaen. Ne saadaan selville vertailemalla 
aineistoa tilastollisin menetelmin toiseen korpukseen eli vertailuaineistoon. (Ks. tar-
kemmin Jantunen 2012.) Avainsana-analyysi akateemisten ja populaaritekstien välillä 
on tehty seuraavasti: Analyysissa verrataan populaaritekstien sanalistaa akateemisten 
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tekstien sanalistaan ja myöhemmin toisin päin.90 Analyysiin mukaan otettavien sanojen 
vähimmäisfrekvenssiksi on asetettu 20, jotta aivan harvinaisimmat muodot eivät pääse 
mukaan laskentaan. Aineistojen avainsanat on esitetty 25 merkitsevimmän avainsanan 
osalta taulukoissa 4 ja 5. Taulukoiden sarakkeiden informaatio on vasemmalta oikealle 
seuraava: avainsanan järjestysluku, avainsana, sen frekvenssi tutkimusaineistossa, pro-
senttiosuus tutkimusaineiston kaikista sananmuodoista, frekvenssi vertailuaineistossa, 
prosenttiosuus vertailuaineiston kaikista muodoista ja avainsanaisuuden tilastollista 
merkitsevyyttä kuvaava avainsanaisuusarvo (AS-arvo). 
 
Taulukko 4. Populaaritekstien avainsanat. 
 
 avainsana f POPU % POPU f AKA % AKA AS-arvo 
1 hän 2 868 0,57 2 366 0,21 1 252,67 
2 on 14 355 2,83 24 229 2,16 654,04 
3 jos 1 818 0,36 1 769 0,16 590,56 
4 traumaattisen 205 0,04 2 0,00 457,16 
5 olen 504 0,10 247 0,02 408,82 
6 kun 2 365 0,47 3 042 0,27 378,02 
7 urheilijan 161 0,03 0 0,00 375,56 
8 urheilija 163 0,03 2 0,00 360,09 
9 joskus 481 0,09 260 0,02 355,88 
10 tapahtuman 223 0,04 37 0,00 335,07 
11 en 413 0,08 203 0,02 334,09 
12 hänen 1 251 0,25 1 343 0,12 328,35 
13 minun 213 0,04 34 0,00 324,31 
14 paljon 781 0,15 676 0,06 314,39 
15 energiaa 182 0,04 21 0,00 305,19 
16 kivikauden 128 0,03 0 0,00 298,58 
17 hyvin 909 0,18 891 0,08 290,61 
18 he 976 0,19 1 010 0,09 278,3 
19 pennut 119 0,02 0 0,00 277,58 
20 sudet 119 0,02 0 0,00 277,58 
21 ihminen 506 0,10 362 0,03 271,34 
22 olin 173 0,03 26 0,00 268,68 
23 koirat 124 0,02 3 0,00 263,08 
24 koiran 132 0,03 6 0,00 263,02 
25 sitten 775 0,15 741 0,07 260,28 
 
Taulukoista on luettavissa kahdenlaisia avainsanoja: Oman ryhmänsä muodostavat sa-
nat, jotka kertovat tekstien aihepiireistä. Nimitän niitä sisältöavainsanoiksi. Toiseen 
ryhmään kuuluu sellaisia sanoja, jotka kuvaavat pikemminkin tyyliä tai tekstilajien kon-
ventioita; kutsun niitä tässä tutkimuksessa genreavainsanoiksi. Populaaritekstien sisäl-
töavainsanoja ovat traumaattisen, urheilijan, urheilija, energiaa, kivikauden, pennut, 
sudet, ihminen, koirat, koiran ja mahdollisesti myös tapahtuman. Jo avainsanalistan 
kärkipäätä tarkastelemalla on mahdollista tehdä siis oletuksia siitä, millaisista teemoista 
aineiston populaariteksteissä puhutaan. Vaikka kyseisen tyyppiset sisältöavainsanat 

                     
90 Vaihtoehtoinen tapa olisi verrata erikseen populaaritekstejä ja akateemisia tekstejä johonkin yleiskor-
pukseen, mutta koska tavoitteena on nimenomaan tutkia näiden tekstilajien eroja, tehdään vertailu näiden 
aineistojen kesken. 
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antavat runsaasti tietoa tekstien sisältöön liittyvistä leksikaalisista piirteistä, ne eivät 
kuitenkaan ole kiinnostavia silloin, kun tarkastelun kohteena ovat tekstilajien erot. Pa-
remmin genrepiirteitä kuvaavia genreavainsanoja ovat populaariteksteissä pronomini-
muodot hän, hänen, minun ja he; verbimuodot on, olen, en ja olin; konjunktiot jos ja 
kun; adverbit joskus, paljon, hyvin ja sitten.  
 
Avainsanalistan kärki yhtäältä siis vahvistaa edellisessä sanalistavertailussa esiin tulleita 
havaintoja joidenkin yksittäisten sananmuotojen korkeasta frekvenssistä populaariteks-
teissä, ja toisaalta se tuo tarkennusta ja lisätietoa vertailuun. Huomionarvoista on, että 
edellä käsitellyt olla-verbin ja kieltoverbin yksikön 1. persoonan muodot erottuvat myös 
avainsanoiksi eli sanoiksi, jotka kuvaavat populaaritekstien tyyliä. Vastaavasti myös 
määrän tai ajan epämääräisesti ilmaisevat adverbit ovat genreavainsanojen listan kärki-
päässä. Toisaalta konjunktiot kun ja jos nousevat populaaritekstien genreavainsanoiksi, 
vaikka ne ovat molempien aineistojen sanalistoilla 100 yleisimmän muodon joukossa 
(taulukot 1 ja 2). Pronominimuodot hän ja hänen sekä yksikön 3. persoonan on ovat 
myös molemmilla listoilla, mutta näyttävät kuitenkin olevan voimakkaasti nimenomaan 
populaaritekstien genrepiirre; hän on itse asiassa erittäin merkitsevä genreavainsana 
populaariteksteissä (taulukko 4). Avainsana-analyysi näyttääkin nostavan esiin selvästi 
myös sanoja, joiden merkitystä genren kannalta ei voisi päätellä sinänsä informatiivisten 
frekvenssilistojen perusteella. 
 
Myös akateemisten tekstien avainsanojen kärki sisältää sekä sisältöä että genreä kuvaa-
via sananmuotoja (taulukko 5). 
 
Taulukko 5. Akateemisten tekstien avainsanat. 
 
 avainsana f POPU % POPU f AKA % AKA AS-arvo 
1 suomen 2 112 0,19 169 0,03 767,05 
2 mt 1 023 0,09 0 0,00 764,06 
3 vuonna 2 164 0,19 245 0,05 603,63 
4 ks 828 0,07 14 0,00 508,54 
5 yhteiskunnan 795 0,07 18 0,00 462,92 
6 tullilaitoksen 491 0,04 0 0,00 366,65 
7 valtion 569 0,05 9 0,00 353,11 
8 sekä 2 708 0,24 577 0,11 314,92 
9 venäjän 531 0,05 13 0,00 304,07 
10 vuoden 1 704 0,15 296 0,06 286,02 
11 naisten 869 0,08 87 0,02 268,96 
12 merkitysten 366 0,03 1 0,00 261,82 
13 tekstien 313 0,03 0 0,00 233,71 
14 oli 9 028 0,81 2 987 0,59 232,98 
15 n 1 246 0,11 202 0,04 231,44 
16 esim 582 0,05 42 0,00 224,77 
17 tullihallituksen 289 0,03 0 0,00 215,79 
18 vallan 359 0,03 10 0,00 199,49 
19 1 983 0,09 156 0,03 188,03 
20 ehkäisy 267 0,02 2 0,00 180,43 
21 retoriikan 240 0,02 0 0,00 179,20 
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22 suomessa 1 218 0,11 231 0,05 176,92 
23 merkityksiä 319 0,03 9 0,00 176,71 
24 poliittisen 243 0,02 1 0,00 170,78 
25 taulukko 295 0,03 7 0,00 170,06 
 
 
Listasta voidaan nähdä, että akateemisten testien korpuksessa käsitellään muun muassa 
yhteiskuntaa, valtiota, Venäjää, valtaa, politiikkaa ja naisia. Genreavainsanoiksi erottu-
vat puolestaan lyhenteet mt., ks., n. ja esim. sekä vuonna, vuoden, sekä, oli ja numeraali 
1. Luettelo siis vahvistaa sanalistavertailun tuloksia. Yleisimpien avainsanojen jouk-
koon mahtuu kuitenkin enemmän lyhenteitä kuin 100 yleisimmän muodon listaan; ja 
kun avainsanaluetteloa katsotaan yli 25 merkitsevimmän avainsana, löytyy lyhenteitä 
enemmänkin: ym., ns. vrt., s., v. (vuosi tai etunimen alkukirjanlyhenne) sekä r (rivi tai 
etunimen alkukirjanlyhenne) ovat myös avainsanojen joukossa.  
 
Yllä kuvattu avainsana-analyysi vahvistaa siis sanalista-analyysin antamaa kuvaa gen-
repiirteistä ja tarjoaa myös sellaista tietoa, jota ei pelkkien frekvenssilistojen avulla saa-
vuta. Mutta toisaalta se tällaisenaan kätkee sisälleen yleistettävyyteen liittyvän ongel-
man. Tässä tehdylle analyysille on ominaista, että vaikka avainsana-analyysiin mukaan 
otettavan sananmuodon vähimmäisfrekvenssiksi aineistossa on asetettu vähintään 20, 
päätyy sisältöavainsanojen listalle edelleenkin joitakin sellaisia avainsanoja, jotka ovat 
frekventtejä vain yhdessä tekstissä. Näin ollen ne eivät kuvaa koko aineistoa, vaan esi-
merkiksi yhden tekstin sisältöavainsanat saattavat saada huomattavan suuren merkityk-
sen ja voivat toimia virhelähteenä koko aineiston kuvauksen näkökulmasta. Esimerkiksi 
populaaritekstien traumaattisen ja pennut ovat peräisin kumpikin yhdestä tekstistä, sa-
moin muun muassa akateemisten tekstien tullihallituksen ja retoriikan ovat nekin lähes 
yksinomaan peräisin yhdestä tekstistä (jälkimmäisen 240:stä esiintymästä 237 on peräi-
sin retoriikkaa käsittelevästä julkaisusta). Kun aineistoa tarkastellaan seuraavaksi niin 
sanottujen avainavainsanojen avulla, saadaan entistä tarkempi kuva koko aineistoa ku-
vaavista leksikaalisista piirteistä. 
 
 
6. Avainavainsanat: entistä tarkempi kuva genrepiirteistä 
 
Vesa Heikkisen (2007, 12) mukaan tieteen kielestä puhuminen vahvistaa käsitystä, jon-
ka mukaan olisi olemassa kielellisiä piirteitä, jotka yhdistävät tieteelliseen genreen kuu-
luvia tekstejä. Edellä oleva avainsana-analyysi ei vielä paljasta nimenomaan tekstejä 
yhdistäviä piirteitä, vaikka yleiset ja merkitsevät avainsanat toki esiintyvätkin useissa 
teksteissä. Sen sijaan avainavainsanojen tarkastelu tuo esiin sellaiset leksikaaliset piir-
teet, jotka yhdistävät tekstejä ja entistä tarkemmin kuvaavat tieteen kielen ominaisluon-
netta tilastollisesta näkökulmasta.   
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Avainavainsanat ovat sanoja, jotka ovat avainsanoja useammassa kuin yhdessä tekstissä 
korpuksessa (ks. tarkemmin Jantunen 2012). Analyysissa niiden tekstien vähimmäis-
määräksi, joissa sanan on oltava avainsana, on asetettu viisi tekstiä. Prosenttiosuutena 
populaaritekstien aineistossa tämä tarkoittaa 38 % ja akateemisten tekstien aineistossa 
29 % kaikista teksteistä. Analyysin esiin nostamat sanat ovat avainsanoja siis vähintään 
noin kolmasosassa aineistoa, eivätkä avainavainsanalistalle pääse sellaiset sanat, jotka 
ovat avainsanoja neljässä tai pienemmässä määrässä tekstejä. Avainavainsanat on lue-
teltu ryhmiteltynä sanaluokittain taulukoissa 6 ja 7. Frekvenssitiedot niiden esiintymi-
sestä teksteissä on kerrottu liitteessä 1. 
 
Taulukko 6. Avainavainsanat populaariteksteissä. 
 
adpositiot kanssa 
adverbit hyvin, joskus, paljon, silloin, sitten, usein 
konjunktiot että, jos, kun 
pronominit hän, hänen, häntä, mitä, se 
substantiivit ihminen, ihmisen 
verbit auttaa, en, olen, on, saattaa, tulee, voi 

 
Avainavainsanat ovat luonnollisesti osittain samoja kuin edellisessäkin avainsana-
analyysissa, mutta analyysi paljastaa jälleen entistä täsmällisempää tietoa genreistä. 
Populaaritekstien avainavainsanat ovat erityisesti adverbeja, pronomineja ja verbejä. 
Etenkin epämääräisesti aikaan viittaavat sanat ovat populaaritekstien avainavainsanoja. 
Myös konjunktiot nousevat avainavainsanalistalle. Huomionarvoista on, että populaari-
tekstien avainavainkonjunktiot ovat alistuskonjunktioita, mutta akateemisissa teksteissä 
avainavainsanoiksi nousevat konjunktiot ovat rinnastuskonjunktiot ja ja sekä. Tämä 
saattaa liittyä tieteellisten tekstien pitkiin nominaalirakenteisiin ja kopulatiivisten kon-
junktioiden runsauteen (ks. Saukkonen 1984, 60). 
 
Taulukko 7. Avainavainsanat akateemisissa teksteissä. 
 
adjektiivit eri 
adpositiot mukaan, suhteessa 
adverbit esiin, puolestaan, toisaalta 
konjunktiot ja, sekä 
pronominit tässä 
substantiivit kyse, näkökulmasta, sanan, suhteessa, suomen, suomessa, teoria, todellisuuden, toimin-

nan, tutkimuksen, vallan, valtion, vuoden, vuonna, yhteiskunnan 
verbit olivat, viittaa, voidaan 
lyhenteet esim., ks., n. 

 
Akateemisten tekstien avainavainsanojen lista poikkeaa selvästi populaaritekstien luet-
telosta siinä, että se sisältää runsaasti substantiiveja ja jo aiemmin käsiteltyjä lyhenteitä. 
Substantiivit jakautuvat selvästi kahteen ryhmään: genre- ja sisältöavainavainsanoiksi. 
Sanan, S/suomen, Suomessa, todellisuuden, toiminnan, vallan, valtion ja yhteiskunnan 
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ovat taajaan aineistossa esiintyviä, koska mm. juuri yhteiskuntaa, valtaa ja Suomea sekä 
myös kieltä (suomen, sanan) käsitellään aineistossa runsaasti. Nämä avainavainsanat 
kertovat, että tutkimusaineisto on painottunut selvästi yhteiskunnallisiin teemoihin, mi-
kä taas vaikuttaa korpusanalyysin tuloksiin. Enemmänkin itse genreä määrittävät avain-
avainsanat kyse, näkökulmasta, suhteessa (sekä nominina että adpositiona), teoria ja 
tutkimuksen, joista kaksi jälkimmäistä ovat keskeisiä käsitteitä esimerkiksi aiemmista 
teorioista ja tutkimuksista kirjoitettaessa tai teoksessa käsiteltävää tutkimusta kommen-
toitaessa:  
 

Sen mukaan sosiologia ei ole yksi yleinen teoria yhteiskunnasta, vaan on olemassa useita 
teorioita samoista ilmiöistä. (AKA) 
 
Koska kriittinen teoria tähtäsi yhteiskunnalliseen muutokseen, frankfurtilaisia tietysti as-
karrutti kysymys, millä tavoin muutos olisi saatavissa aikaan ja ketkä sen tekisivät. (AKA) 
 
Samalla feministisen tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin naiseuden ja 
sukupuolen (genderin) kulttuurisen tuottamisen analysoiminen. (AKA) 
 
Aloitin tämän tutkimuksen ihmettelemällä sitä, miksi me maallikot aloimme 1980-luvun 
lopulla havainnoida ja tulkita ympäristössämme tapahtuvia muutoksia uudella tavalla – –. 
(AKA) 

 
Sanalla kyse – esimerkiksi klustereissa <kyse ei ole>, <ei ole kyse>, <että kyse on>, 
<kyse siitä, että> – ilmaistaan akateemisissa teksteissä puolestaan esimerkiksi sitä, mis-
tä jossakin ilmiössä tai käsitteessä on kysymys tai mitä se koskee. Tällöin määritellään 
usein jokin ilmiö tai käsite vertaamalla sitä aiemmin esitettyyn. Näkökulmasta antaa 
puolestaan uuden tai toisenlaisen tulkintamahdollisuuden tai tarkastelutavan käsiteltä-
vään asiaan; sillä korostetaan erilaisten tulkintojen mahdollisuutta, kiistetään tai koros-
tetaan aiemmin esitetyn paikkansapitävyyttä. Tulkinnat voivat olla peräisin aiemmista 
poikkeavista teorioista tai ajan tuomasta kehityksestä ajattelutavoissa tai tieteessä. 
 

Yhdenkeskisessä viestinnässä kyse on siitä, että yksilö ’antaa näiden vihjeiden viestittää it-
selleen’ eli tulkitsee niitä. (AKA) 
 
Tästä näkökulmasta katsottuna kyse ei ole niinkään siitä, millaisia erilaisia merkityksiä 
”biologinen sukupuoli” on eri aikoina ja eri kulttuureissa saanut, vaan pikemminkin siitä, 
miten – –. (AKA) 
 
Tämän päivän näkökulmasta on kiintoisaa, että vaikka Wollstonecraft ei puhunut sosiaa-
lisesti tuotetuista sukupuolirooleista, hän ei kuitenkaan pitänyt naisellisiksi nimettyjä omi-
naisuuksia ”luonnollisina”. (AKA) 
 
Ympäristöpolitiikan, legitimaation ja tiedekritiikin näkökulmasta journalismi voi ottaa 
tehtäväkseen myös tieteen, tutkijoiden ja tutkimustulosten arvioinnin. (AKA) 

 
Akateemisen aineiston avainavainsana suhteessa esiintyy sekä prepositiona (67 %) että 
nominina (33 %). Prepositioilmausta käytetään silloin kun halutaan ilmaista vertailua: 
jokin tai joku esimerkiksi on kuvatunlainen tai sitä olisi tarkasteltava johonkin toiseen 
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verrattuna tai suhteutettuna. Nominina olleessaan suhteessa-ilmausta käytetään abstrak-
tissa merkityksessä kuvaamassa yhteyttä, näkökulmaa tai tapaa: ilmaukset kuten siinä 
suhteessa, tässä suhteessa, monessa suhteessa ovat usein synonyymisia ilmauksille sii-
nä/tässä/monessa mielessä ja esimerkiksi monella tapaa. Harvemmin nomini tavataan 
tässä aineistossa merkitsemässä ihmisten välistä suhdetta – populaariaineistossa tämä 
merkitys on kuitenkin tavallinen. 
 

Still-kuvahan on suhteessa liikkuvaan kuvaan jotain elottomaksi jähmettynyttä. (AKA) 
 
Kolmanneksi on mainittava kantohintojen kontrasyklisyys suhteessa viljan hinnan kehityk-
seen. (AKA) 
 
Heteroseksuaalisuus määrittää itsensä suhteessa siihen, mitä se ei ole eli homoseksuaali-
suuteen. (AKA) 
 
Tällaista tutkimusta tekevä kiinnittäisi epäilemättä huomiota esimerkiksi siihen, että tämän 
kirjan nimi on poleemisessa suhteessa Juri Lotmanin kirjoitusten suomennosvalikoiman 
Merkkien maailma (Lotman 1989) nimen kanssa – –. (AKA) 
 
Tässä suhteessa arviokirja on ainutlaatuinen lähde maataloushistorian tutkimukselle. 
(AKA) 
 
Historiointina presentismi on monessa suhteessa epähistoriallista. (AKA) 
 

Huomionarvoista on, että sellaiset ”tieteelliset” verbit kuten käsitellä, etsiä, pohtia, ha-
vainnollistaa ja hyödyntää (Heikkinen 2007) ja osoittaa, tarkoittaa, johtua ja aiheuttaa 
(Saukkonen 1984) eivät näyttäisi kuitenkaan olevan tieteellisiä tekstejä yhdistäviä 
avainavainsanoja eivätkä aivan frekventeimpiä avainsanojakaan. Tämäntyyppisten ver-
bien frekvenssiä ja käyttöä tieteellisissä teksteissä olisikin syytä tarkastella aiempaa 
tarkemmin. Osasyynä niiden puuttumiseen avainsanalistoista voi olla se, että tässä tut-
kimuksessa on käytetty lemmaamatonta aineistoa. Silloin on mahdollista, että verbien 
yksittäiset sananmuodot eivät ole riittävän yleisiä noustakseen avainsanalistoille. Toi-
saalta voi olla niinkin, että kyseisen tyyppiset abstraktit verbit ovat yleisiä laajasti ottaen 
tieteellisessä kielessä, eivätkä olisi pelkästään tarkkarajaisen tieteen (akateemisen) kie-
len ominaispiirre. 
 
Populaariaineiston tavallisin (useimmassa tekstissä esiintyvä) avainavainsana on kun, 
akateemisessa aineistossa tässä. Molemmat ovat avainsanoja 10 tekstissä; populaari-
teksteissä tämä vastaa 76 %, akateemisissa 58 % teksteistä. (Liite 1.) Lopuksi etsin ko-
tekstianalyysin eli ilmauksen lähimmän tekstiyhteyden analyysin avulla mahdollisia 
syitä näiden kahden sanan suureen frekvenssiin ja avainavainsanaisuuteen aineistoissa. 
 
 
7. Akateeminen tässä ja populaari kun fraseologisina yksikköinä  
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Fraseologinen yksikkö tarkoittaa leksikaalis-kieliopillista rakennetta, joka sisältää lek-
seemin ja sen ko(n)tekstuaaliset valinnat. Näitä suhteita ovat leksikaalis-leksikaaliset 
suhteet eli kollokaatiot ja jo edelläkin esillä olleet klusterit, leksikaalis-kieliopilliset 
suhteet eli kolligaatiot sekä leksikaalis-semanttiset suhteet, jotka näkyvät laajoissa teks-
tiaineistoissa erilaisina lekseemin ja kotekstin semanttisten ominaisuuksien yhteisvalin-
toina. Fraseologinen yksikkö on siis yhtä sanaa laajempi kokonaisuus, ja se on huomat-
tavasti laajemmin ymmärrettävä ilmiö, kuin mitä fraseologialla (esim. idiomit ja erilai-
set fraasit) on yleensä tarkoitettu. Seuraavassa kahteen lekseemiin keskittyvässä lyhyes-
sä katsauksessa käytän hyväkseni kollokaatioanalyysia ja niin sanottua semanttisen pre-
ferenssin analyysia; sanojen kuvaaminen tarkemmin fraseologisina yksikköinä olisi 
liian laaja tavoite tässä artikkelissa. Jälkimmäinen suhde tarkoittaa lekseemin ja sen 
kotekstissa esiintyvien merkityspiirteiden yhteisvalintaa. (Fraseologisesta yksiköstä ks. 
mm. Granger 1998, 2005; Sinclair 1996; Stubbs 2001; suomen kielestä Jantunen 2004, 
2009b.) 
 
Analyysini alkupuolella sanalistojen käsittelyn yhteydessä viittasin siihen, että tässä-
sananmuodon suurifrekvenssisyyden syyt akateemisissa teksteissä löytyvät metatekstu-
aalisista ilmauksista, kuten tässä luvussa ja tässä tutkimuksessa. Tarkastelen seuraavak-
si tarkemmin tässä-sananmuodon kollokointia ja semanttisia valintoja molemmissa ai-
neistoissa. Tavallisimmat oikeanpuoleiset kollokaatit (esitetty sananmuotoina) on luetel-
tu frekvensseineen taulukossa 8.  
 
Taulukko 8. Tässä-sananmuodon oikeanpuoleiset kollokaatit todellisine frekvenssei-
neen. 
 

Akateemiset tekstit Populaaritekstit 
mielessä 
suhteessa 
yhteydessä 
tapauksessa 
vaiheessa 
on 
kirjassa 
luvussa 
tutkimuksessa 
teoksessa 
ei 
artikkelissa 
prosessissa 
ja 
kohden 
tilanteessa 
työssä 
jaksossa 
keskustelussa 
perinteessä 
esimerkissä 
katkelmassa 
kirjoituksessa 

78 
67 
58 
37 
33 
30 
28 
25 
19 
17 
15 
14 
14 
11 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
5 

vaiheessa 
yhteydessä 
kirjassa 
on 
suhteessa 
mielessä 
tilanteessa 
tapauksessa 
luvussa 
ja 
prosessissa 
työssä 
 
 
 

44 
26 
24 
23 
21 
14 
14 
12 
6 
5 
5 
5 
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Taulukosta näkee, että frekventeimmät kollokaatit ovat lähes samoja molemmissa ai-
neistoissa; akateemisten tekstien aineistosta kollokaatteja on lueteltu enemmän aineiston 
suuruuden vuoksi. Kollokaatit näyttävät olevan tavallisesti itse tutkimukseen viittaavia 
tai niillä osoitetaan jotakin näkökulmaa tai kantaa. Aineistojen kokoerojen vuoksi on 
tarpeellista tarkastella jälleen kollokaattien määriä suhteutettuina lukuina. Koska kollo-
kaatit ovat jossain määrin myös merkitykseltään yhteen liittyviä, on niistä mielekästä 
muodostaa semanttisia ryhmiä ja tarkastella tässä-sananmuodon semanttista preferens-
siä. Sillä tarkoitetaan lekseemin kotekstin semanttisiin piirteisiin suuntautuvaa valintaa: 
sanoilla on taipumus esiintyä tiettyä merkityspiirrettä ilmaisevien sanojen yhteydessä; 
merkityspiirre voi käydä ilmi eri sanaluokkaan kuuluvista sanoista (ks. Sinclair 1996; 
myös Jantunen 2004, 23–24). 
 
Tässä esiintyy siis taajaan sellaisten kollokaattien kanssa, joilla viitataan metatekstuaa-
lisesti itse tutkimukseen, teokseen tai sen osaan. Näitä ovat kirjassa, luvussa, tutkimuk-
sessa, teoksessa, artikkelissa, työssä ja kirjoituksessa. Preferenssiin tässä <’teos tai sen 
osa’> kuuluvia kollokaatioita (esim. artikkelissa, alaluvussa, esseessä) on akateemisissa 
teksteissä 12,0 sataa tuhatta sanetta kohti, populaariteksteissä 8,5. Toinen selvästi erot-
tuva merkitysryhmä ovat näkökulmaa, kantaa ja suhdetta ilmaisevat sanat; preferenssin 
tässä <’näkökulma’> osuus on samassa järjestyksessä 13,6 ja 6,9. Näiden lisäksi kollo-
kaateissa on vielä abstrakteja yksittäistä tilannetta tai tapausta merkitseviä sanoja, jotka 
ryhmittyvät merkitykseltään yhteen (esim. tapauksessa, vaiheessa, tilanteessa). Näiden 
määrä on puolestaan isompi populaariteksteissä: 8,5 vs. 13,8. Omanlaisensa tässä-
muodon käyttö on tässä yhteydessä ja sen elliptinen vastine pelkkä tässä, joka on myös 
osittain metatekstuaalinen: kirjoittaja voi viitata siinä esimerkiksi omiin määritelmiinsä 
tai tutkimusratkaisuihinsa. Näiden rakenteiden osuus on akateemisissa teksteissä 9,2, 
populaariteksteissä 7,7. Yhteensä edellä kuvattuja rakenteita on akateemisissa teksteissä 
43,6 sataa tuhatta sanetta kohti, populaariteksteissä määrä on 36,9. Yksi syy tässä-
muodon yleisyyteen on siis sen käyttö metatekstuaalisissa rakenteissa, akateemisissa 
teksteissä yleisemmin kuin populaariteksteissä. Luukka (1992) nimittää tämäntapaisia 
metatekstuaalisia keinoja tekstuaaliseksi metadiskurssiksi, jonka repertuaarista tavallisia 
ovat erityisesti tekstin kokonais- tai osarakennetta kuvaavat ilmaukset. Niillä rajataan ja 
jäsennetään tutkimusta, ja osoitetaan lukijalle eksplisiittisesti tutkimuksen linjaukset ja 
eteneminen. 
 

Teoreetikot eivät tässä yhteydessä analysoi naista (tai miestä) vaan sukupuolia ja feminii-
nisen ja maskuliinisen yhteyttä sukupuolittumisen prosessiin. (AKA) 
 
Banaalilla tarkoitetaan tässä sitä, että kansallisuudesta ja kansakunnasta muodostuu itses-
tään selvänä pidetty tausta sosiaalisille, kulttuurisille ja tilallisille käsityksille. (AKA) 
 
Yritän tässä yhteydessä karkeasti hahmotella joitakin siihen liittyviä pulmallisia piirteitä. 
(POPU) 
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Populaaritekstien kun-konjunktion yleisyydellekin voidaan löytää potentiaalisia selityk-
siä, kun sitä tarkastellaan fraseologisena yksikkönä. Ensinnäkin se kollokoi voimak-
kaasti vasemmanpuoleisten sanojen kanssa. Näitä ovat ensisijaisesti aikaa merkitsevät 
sanat, kuten adverbit silloin, vasta ja nyt (taulukko 9). Niitä tavataan myös akateemisis-
sa teksteissä, mutta siinä aineistossa määrät ovat kuitenkin pienempiä, kun ne suhteute-
taan aineiston kokoon (esim. silloin 32 vs. 24 /100 000, vasta 11 vs. 4 / 100 000). Näistä 
muodostuu liittokonjunktiomaisia rakenteita, kuten silloin kun ja sitten kun. Näissä ra-
kenteissa ei kuitenkaan temporaalinen tulkinta ole ainoa mahdollinen: Herlinin (1998, 
82–86) mukaan esimerkiksi silloin kun -kollokaatio voidaan tulkita usein atemporaali-
seksikin, jolloin se voi osoittaa tai rajata jonkin tapauksen tai ryhmän.  
 

Rakkauden kuolemisesta ei ole kysymys silloin kun puolisot etsivät omaa reviiriään ja it-
senäisyyttään. (POPU) 
 
Silloin kun painoindeksi on yli 30, sokeritaudin riski on 8-10-kertainen normaali painoi-
seen verrattuna. (POPU) 

 
 
Taulukko 9. Kun-konjunktion vasemmanpuoleiset kollokaatit todellisine frekvenssei-
neen (≥10). 
 

Akateemiset tekstit Populaaritekstit 
silloin 
samalla 
ja 
jälkeen 
mutta 
aika 
vasta 
että 
se 
sitten 
heti 
aina 
olla 
nyt 
tai  
mukaa 
alussa 
vaihe 
muuttua 
taso 
esimerkki 
käyttää 
merkitys 
etenkin 

273 
108 
108 
71 
61 
53 
46 
45 
33 
24 
23 
21 
17 
16 
15 
13 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 

silloin 
mutta 
ja 
vasta 
että 
aika 
jälkeen 
samalla 
syntyä 
sitten 
se 
aina 
heti 
olla 
kerta 
tehdä 
varsinkin 
kanssa 
tapahtua  
esimerkki 
nyt 
vaihe 

161 
57 
55 
54 
34 
33 
33 
31 
28 
24 
20 
19 
19 
18 
15 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
10 

 
Kollokaatioina tavataan kuitenkin myös muunlaisia, vähemmän kiinteitä rakenteita, 
kuten samanaikaisesti kun, kerran päivässä kun, myöhemmin kun ja x-luvulla kun. Tä-
mänkään tapaisissa rakenteissa kun ja kun-lause eivät ole pelkästään temporaalisia, vaan 
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temporaalisuus ilmaistaan pikemminkin edeltävän lauseen ajankohdanilmauksella (Her-
lin 1998, 67). 
 

Merkittävää on jälleen havaita, että samanaikaisesti kun perheen vanhemmat käyvät 
omassa kehityskaaressaan  keski-iän kriisiään ja parisuhteessaan erillistymisvaihetta läpi – 
–. (POPU) 
 
Niitä pidetään ehkä tarhassa tai juoksulangassa vuorokaudet ympäriinsä ja pahimmassa ta-
pauksessa ne näkevät ihmistä vain kerran päivässä, kun niille viedään ruokaa. (POPU) 
 
Kilot karttuivat myöhemmin, kun lapsia tuli lisää. (POPU) 
 
Tilanne muuttui 3000-luvulla eKr., kun Laatokan seuduille alkoi kaakosta tulla kuoppa-
kampakeraamista väestöä. (POPU) 

 
Kaiken kaikkiaan populaariteksteissä on kun-konjunktion ja aikaa merkitsevän kollo-
kaatin (eli semanttisen preferenssin kun <’aika’>) muodostavia kollokaatioita 103,2 
tapausta 100 000 sanetta kohti, akateemisissa teksteissä määrä on selvästi pienempi, 
71,0 / 100 000. Kun-konjunktiolla on siis vahvempi semanttinen preferenssi aikaa mer-
kitseviin ilmauksiin populaariteksteissä.  
 
Toinen havainto liittyy persoonapronominien määrään konjunktion oikeanpuoleisessa 
kotekstissa. Persoonapronominit muodostavat kollokaation kun-konjuntion kanssa lähes 
viisi kertaa useammin populaariteksteissä kuin akateemisissa teksteissä: kollokaatioita 
kun <minä, sinä, hän, me, te, he> on populaariteksteissä 49,3 / 100 000, mutta akatee-
misissa teksteissä vain 11,1 / 100 000. Erityisen taajaan esiintyvät populaariteksteissä 
kollokaatiot kun <hän, he>, näiden osuus on 29,2 (kun <hän>) ja 10,9 (kun <he>). Ta-
vallista on, että kun-lauseen esittämään tilanteeseen liittyvät osallistujat mainitaan 
(etenkin päälausetta edeltävässä) lauseessa (Herlin 1998, 68–67), ja lieneekin niin, että 
juuri populaariteksteissä tällainen persoonapronominilla mainittu osallistuja tai kokija 
esiintyy kun-konjunktion yhteydessä, kun halutaan kertoa joko omia tai muiden (kuten 
esimerkkitapausten) kokemuksista ja tuntemuksista.  
 

Samalla kun heidän persoonallisuutensa korostuu, he saavat itsevarmuutta ja ovat valmiita 
kohtaamaan uusia ihmisiä. (POPU) 
 
Kyllä minä tiedän ne murrosikäisten tyttöystävät, kun minä olen ne itse kokenut. (POPU) 
 
Kun tytärtä ei kuulunut ja kun hän ei vastannut puhelimeen, vanhemmat hermostuivat ja 
lähtivät katsomaan, onko kaikki kunnossa. (POPU) 
 

Kun-konjunktion muodostamalle adverbiaalilausekkeelle ovat usein vaihtoehtoisia E-
infinitiivin avulla muodostetut temporaalirakenteet. Aineistojen valossa näyttää siltä, 
että esimerkiksi essA-rakennetta on käytetty hieman yleisemmin akateemisissa teksteis-
sä (154,8 /100 000) kuin populaariteksteissä (147,5 /100 000), erityisesti tämä pätee 
passiivimuotoon (75,6 vs. 45,2 / 100 000). Kun-konjunktion yleisyyteen populaariteks-
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teissä saattaisi siis olla syynä myös vaihtoehtoisten infinitiivirakenteiden vähäisempi 
käyttö, mutta tämän asian toteaminen vaatii aineiston perinpohjaisempaa tutkimista. 
 
 
8. Lopuksi 
 
Olen tarkastellut edellä sellaisia akateemisten ja populaaritekstien leksikaalisia piirteitä, 
jotka ovat paljastuneet korpusvetoisen lähestymistavan avulla. Osa piirteistä on sellai-
sia, että ne olisivat saattaneet tulla mieleen ilman korpustakin: esimerkiksi usein viitta-
uksissa esiintyviä lyhenteitä olisi saattanut pitää intuitionkin perusteella akateemisten 
tekstien ominaispiirteenä suhteessa populaariteksteihin. Tämä edellyttäisi kuitenkin ai-
empaa perehtymistä molempiin tekstilajeihin. Toisaalta tällainen spekulaatio on ainakin 
osittain harhaanjohtavaa, sillä usein korpusanalyysissa tehtyjä havaintoja ruvetaan pitä-
mään itsestäänselvyytenä ja epäillään introspektionkin perusteella tavoitettaviksi, vaik-
ka tosiasiassa ne tulevat ilmi vasta korpusanalyysissa.  
 
Lyhenteiden lisäksi akateemisten tekstien sanastoon liittyviksi tunnuspiirteiksi osoittau-
tuivat aineistojen valossa muun muassa numeraalit, tietyt pronominit ja adverbit. Popu-
laaritekstejä luonnehtivia ovat vuorostaan erityisesti epämääräisyyttä ilmaisevat ajan ja 
määrän adverbit sekä 1. persoonan verbimuodot. Erityisesti (avain)avainsana-analyysin 
avulla oli mahdollista saada selville sellaiset leksikaaliset ilmaukset, jotka ovat tyypilli-
siä useammalle kuin yhdelle tai kahdelle tekstille, eli menetelmän avulla pystytään sel-
vittämään erottavia ominaisuuksia paremmin nimenomaan genrennäkökulmasta. Gen-
reavainsanoiksi osoittautuivat akateemisista teksteistä edelleen lyhenteet ja runsas mää-
rä substantiiveja. Erityisesti abstraktien substantiivien avulla valotetaan tarkasteltavaa 
ilmiötä useista näkökulmista, ja lisäksi ne luovat osaltaan akateemisiin teksteihin run-
sasta metatekstuaalisuutta. Populaaritekstit näyttävät puolestaan sisältävän paljon ele-
menttejä, jotka ilmaisevat ajan epämääräisesti – akateemiset tekstithän esittävät ajan 
yleensä tarkkarajaisesti. Suhtautuminen aikaan näyttää siis erottavan tekstilajeja. Erityi-
nen piirre populaariteksteissä on myös pronominien avulla luotu kuva kirjoittajan ja 
lukijan yhteisestä kokemusmaailmasta: lukija nostetaan osaksi tekstin maailmaa samalla 
kun kirjoittaja esiintyy molemmille tutun yhteisen todellisuuden jäsenenä. Näin lukija 
voi samastua elämäntaito-oppaiden kirjoittajien kokemuksiin ja saada kokemusperäistä 
tietoa ja apua elämänhallintaan. 
 
Tutkimus täydentää näiltä osin aiempia tieteellisten tekstien leksikaalisista tunnuspiir-
teistä tehtyjä havaintoja ja tarjoaa uutta tietoa funktioltaan toisille läheisten tekstien 
eroista. Se tuo ilmi myös sen, että esimerkiksi monet tieteelliseen tyyliin liitetyt verbit 
eivät näy nousevan akateemisten tekstien avainsanalistalle. Tämä kaipaisikin jatkotut-
kimusta. Lisäksi tutkimus paljastaa sanastopiirteitä lähes tutkimattomista suomenkieli-
sistä populaariteksteistä. Erityisen hyödylliseksi analyysissa osoittautui sisältö- ja gen-
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reavainsanojen erottaminen toisistaan: jälkimmäisten avulla pystytään kuvaamaan ni-
menomaan niitä leksikaalisia piirteitä, jotka ovat genrelle tyypillisiä erotuksena jostakin 
muusta genrestä. Tekstin aihepiirin kuvaamiseen soveltuvat sen sijaan sisältöavainsanat.  
 
Avainavainsanoille on tyypillistä, että ne kuuluvat yleensä kieliopillisiin tai lähes suljet-
tuihin luokkiin, eivätkä kerro niinkään siitä, mistä tekstissä on kysymys (Scott & Trib-
ble 2006, 79, 83). Tämä näkyy selvästi tässäkin tutkimuksessa. Tosin aineiston teemalli-
sen yhtenäisyyden vuoksi myös sisältöavainavainsanoja tuli analyysissa esiin (ks. ai-
heesta lisää mt. 82–84). Tekstilajitutkimuksen näkökulmasta olisikin tähdellistä tarkas-
tella aineistoon valikoitavia tekstejä ennen tutkimuksen aloittamista myös sisällön nä-
kökulmasta, jolloin aineistosta saataisiin laaja-alaisempi ja edustavampi.  
 
Edellä esitetyt sanalista- ja avainsana-analyysit ovat kurkistus korpusmetodologian 
kvantitatiivisiin mahdollisuuksiin tekstilajitutkimuksessa, eivätkä ne paljasta tyhjentä-
västi kummankaan tekstilajin ominaisuuksia tai näiden erojen määrää, saatikka perim-
mäisiä syitä.91 Analyysit ovat pikemminkin deskriptioon kuin selittämiseen pyrkiviä. 
On kuitenkin selvää, että sanalista- ja erityisesti avainsana-analyysien avulla on mahdol-
lista löytää tekstilajeja kuvaavia piirteitä. Tässä yhteydessä käsiteltiin vain tekstien lek-
sikaalisia ominaisuuksia, mutta jos käytössä on esimerkiksi kieliopillisesti koodattu 
aineisto, voidaan aineistosta nostaa esiin piirteitä, jotka kuvaavat tekstilajeja monipuoli-
semmin. Samalla myös fraseologisten yksiköiden kuvaaminen on jossain määrin hel-
pompaa ja monipuolisempaa leksikaalis-kieliopillisten suhteiden selvittämisen näkö-
kulmasta.  
 
Menetelmää on mahdollista kehittää myös esimerkiksi keskittymällä tarkasti rajattujen 
tekstien keskinäiseen vertailuun. Opetuksen näkökulmasta voisi olla mielekästä tarkas-
tella vaikkapa humanististen tietotekstien ja jonkin muun tieteenalan tekstien samankal-
taisuutta ja eroja. Tekstilajien vertailussa on rajoituksena oikeastaan vain mielikuvitus ja 
aineistojen saatavuus; menetelmä itsessään sopii mitä erilaisimpiin tarkoituksiin mu-
kaan lukien käännöskielen, oppijankielen, puhekielen rekistereiden, murteiden tai lähes 
minkä tahansa sähköisessä muodossa olevan kielimateriaalin ja kielivariantin tarkastelu.  
 
 
*** 
 
Tämän tekstin avainsanoja ovat muuten sanojen akateeminen, populaariteksti, teksti, 
avainsana ja avainavainsana eri taivutusmuodot, lyhenteet aka, popu, mts ja f sekä taa-
jaan. Näistä osa on selvästi sisältöavainsanoja. Taajaan käytetty taajaan kuvannee kui-
tenkin pikemminkin kirjoittajan tyyliä kuin tekstin tematiikkaa.   
 

                     
91 Lisää tästä näkökulmasta ks. Heikkinen ym. toim. 2012, luku ”Korpukset”. 
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Käännössuomen korpus. Käännössuomen sähköinen tutkimusaineisto. Koostanut ”Käännössuomi ja 
kääntämisen universaalit: tutkimus korpusaineistolla” -hankkeessa Joensuun yliopiston kansainvälisen 
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LIITE 1. 
 
Avainavainsanat populaariteksteissä. 
 sananmuoto f text % text f  
1 kun 10 76 2 032 
2 hän 8 61 2 400 
3 hänen 8 61 1 073 
4 jos 8 61 1 508 
5 en 6 46 347 
6 hyvin 6 46 691 
7 ihminen 6 46 367 
8 joskus 6 46 401 
9 on 6 46 7 935 
10 paljon 6 46 577 
11 silloin 6 46 319 
12 auttaa 5 38 139 
13 että 5 38 3 419 
14 häntä 5 38 206 
15 ihmisen 5 38 328 
16 kanssa 5 38 632 
17 mitä 5 38 838 
18 olen 5 38 400 
19 saattaa 5 38 289 
20 se 5 38 1 448 
21 sitten 5 38 473 
22 tulee 5 38 479 
23 usein 5 38 635 
24 voi 5 38 948 
 
Avainavainsanat akateemisissa teksteissä. 
 sananmuoto f text % text f  
1 tässä 10 58 914 
2 näkökulmasta 9 52 331 
3 ks 8 47 794 
4 suhteessa 8 47 355 
5 yhteiskunnan 8 47 707 
6 esim 7 41 516 
7 sekä 7 41 2 045 
8 valtion 7 41 493 
9 eri 6 35 725 
10 ja 6 35 18 737 
11 kyse 6 35 354 
12 suomen 6 35 1 858 
13 suomessa 6 35 908 
14 esiin 5 29 244 
15 mukaan 5 29 757 
16 n 5 29 1 047 
17 olivat 5 29 1 336 
18 puolestaan 5 29 258 
19 sanan 5 29 158 
20 teoria 5 29 169 
21 todellisuuden 5 29 132 
22 toiminnan 5 29 245 
23 toisaalta 5 29 407 
24 tutkimuksen 5 29 340 
25 vallan 5 29 285 
26 viittaa 5 29 131 
27 voidaan 5 29 1 043 
28 vuoden 5 29 1 551 
29 vuonna 5 29 1 913 
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Kuinka tutkia sananlaskuperinnettä nettiteksteissä? 
 
Outi Lauhakangas 
 
 
1. Taustaa 
 
Tutkin sananlaskujen käytön funktioita internetin teksteissä. Osoitan, että hyvinkin yk-
sinkertaisin hauin on mahdollista koota aineistoa, jossa tulee esiin sananlaskujen nyky-
käytön kannalta olennaista informaatiota. Jotta näihin tulkintoihin voidaan edetä, on 
aihetta ensinnäkin selvittää, mihin tutkimustraditioon kytken lähestymistapani. Pohdin-
tani sananlaskujen ja sananlaskumuunnosten välisestä suhteesta vaikuttaa puolestaan 
aineiston valintaan. Sovellan myös aiemman tutkimukseni (Lauhakangas 2004, sanan-
laskujen funktioista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa) tuloksia internetin sananlaskujen 
käyttötilanteista tekemiini päätelmiin. 
 
Sananlaskujen erottaminen muusta kliseisenä pidettävästä kielen aineksesta edellyttää 
tämän perinteenlajin historian ja varioinnin tuntemusta (Kuusi 1954; Lauhakangas 
2001; Taylor 1931). Tärkeää on myös ymmärtää niiden rakenteen ja semantiikan eri-
tyislaatua (Krikmann 1997). Koska sananlaskut ovat yleistäviä, esteettisiä, useimmiten 
metaforisia ja muusta kielellisestä ympäristöstään poikkeavia suljettuja ajatuskokonai-
suuksia, niiden muistaminen ja käyttö on kiehtonut kognitiotieteilijöitä tutkimuskohtee-
na. Sananlaskujen harmoniset rakenteet ja kausaalisuhteiden suosiminen on edistänyt 
mieleen palauttamisen ehtojen tutkimista, ja sananlaskuja on tarkasteltu tyypillisenä 
konventionaalisten kuvien metaforalajina (Lakoff & Turner 1989; Taylor & Crocker 
1981). 
 
Yksi elinvoimainen tutkimussuunta, joka on lisännyt tietämystä niin fraseologian kuin 
sananlaskujenkin käytöstä, on psykolingvistiikka (Gibbs 2002; Häcki Buhofer 1999). 
Kielitieteellisistä painotuksista poiketen nykyfolkloristiikka taas tarkastelee perinnelaje-
ja viestintäkanavina, dynaamisina perinteen tuottamisen ja tulkinnan kehyksinä (Knuut-
tila 1992, 50–51; Siikala 2000, 217–220). Tämä rohkaisee myös sananlaskututkijaa tul-
kitsemaan sananlaskut sosiaalisena mielensisältönä, jota käyttäjät muuntelevat ja täy-
dentävät tarpeidensa mukaan alkuperäistä muottia kadottamatta. – Mihin tutkimustradi-
tioon sitten liitän oman mielenkiintoni sananlaskujen käyttöä ja erityisesti sananlasku-
puheen funktioita kohtaan?  
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2. Sosiaalipsykologinen sananlaskututkimus 
 
Monitieteisen pohjan lisäksi suuntaa omille tulkinnoilleni ovat antaneet sosiologiset ja 
kasvatustieteelliset tutkimustulokset. Näiden mukaan sananlaskuaines, jonka ihminen 
perii ja oppii, on riippuvaista käyttäjänsä sosiaalisesta taustasta, yhteisöistä, joiden pii-
rissä hän on kasvanut ja jopa yksittäisistä kiintymyssuhteista esimerkiksi isovanhempiin 
(Granbom-Herranen 2008; Hain 1951; Prahlad 1996). Viittasin myös kognitiotieteen ja 
psykolingvistiikan nousuun, joka on herättänyt uudenlaista kiinnostusta fraseologian ja 
sananlaskujen tehtävään ihmisen toiminnan ja tietoisuuden kannalta. Sananlaskut voi 
nähdä sosiaalisina representaatioina eli arkiajatteluun hyväksyttyinä käsitteinä. Sosiaa-
lipsykologisesti suuntautuneen sananlaskupuheen tutkijan tehtävä on tällöin osoittaa, 
kuinka näitä inhimillisten ilmiöiden tematisointeja käytetään ja on vuosisatojen ajan 
käytetty yleistävinä selitysmalleina. Olennaista on ilmiön konkretisoituminen ja käyttö-
kelpoisen muodon tai kuvauksen löytyminen sekä se, että sosiaaliset representaatiot 
ovat yhteisiä yhteisön jäsenille (Moscovici 1984, 38, 40). Tähän päästään tutkimalla 
nimenomaan kielenkäyttötilanteiden sosiaalista vuorovaikutusta. 
 
Määrittelenkin oman sosiaalipsykologisen sananlaskututkimukseni tavoitteeksi etsiä 
keinoja tutkia erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja enemmän tai vähemmän kiinteiden 
yhteisöjen vaikutusta jäsentensä toimintaan – käytännössä kielellisiin valintoihin ja so-
siaalisiin strategioihin. Edelleen tutkimukseni yleistavoitteena on päästä tarkastelemaan, 
mikä merkitys sananlaskujen käyttämisellä on tilanteisiin, joihin niitä tuodaan tai yhtei-
söihin, joiden jäsen niitä käyttää. Samalla on mahdollista tarkastella myös sananlasku-
jen muuntuvuutta ja merkitystä käyttäjilleen. 
 
 
3. Sananlaskujen käytön taito 
 
Vuonna 1833 Elias Lönnrot (julk. 1902, 170) kuvasi kainuulaisten ja vienalaisten eri-
koislaatuista puhetapaa seuraavasti: ”Rahvaan joukossa on monella toinen puoli puhetta 
sananlaskuja. Heidän itsensä ei tarvitse lisätä juuri muuta kuin ’niin sanotaanki’ tai jota-
kin senkaltaista, ilmaistakseen, että sananlasku on puhkeamaisillaan ilmoille.” 
Alinomaa kansanviisauksia lainaileva puhetapa oli jo silloisenkin mittakaavan mukaan 
erikoislaatuista. Matti Kuusen mukaan kielenkäyttö on yhteydessä yleisen asenneilmas-
ton muutoksiin. Hän lainaa perinteen keruukilpailuun vastanneen Liisa Lähdesmäen 
kommenttia: 
 

(1) Nykyisin pidetään yksinkertaisena ja tyhmänä ihmistä, joka ei osaa ilmaista mielipidet-
tään muuten kuin sananparsin. 

 
Muutos normatiivisesta, perinteen voimaan tukeutuvasta kansanomaisesta puhekulttuu-
rista nykyiseen monimuotoisten kieliyhteisöjen kirjoon on suuri. Kuusi (1989, 219, 224) 
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teki havaintoja 1980-luvun tiedotusvälineistä ja seuraili arkisia vuorovaikutustilanteita. 
Hän tapasi enimmäkseen lyhyitä truismeja (eli arkisia selviönkiteytyksiä) kuten Meitä 
on moneks. Moni vanhahtavan vakavamielinen teesi oli Kuusen mukaan ironisoitu 
omaksi antiteesikseen ja puheessa suosittiin lakonisia tyylikuvioita. 
 
Lainattujen ilmaisujen teho kielenkäytössä perustuu pitkälti tuttuuteen ja tuntumaan, 
että ollaan tekemisissä ikiaikaisen kokemusviisauden kanssa. Sananlaskuun turvaudu-
taan usein itsestäänselvyyttä tai väistämätöntä asiaintilaa korostettaessa. Sananlaskujen 
ja sananlaskumuunnosten luova ja tietoinen soveltaminen onkin taitolaji. Nykykielen-
käytössä vakuuttavuus edellyttää usein kliseisyyden ja oivaltavuuden rajalla kulkemista. 
Perussuomalasten puheenjohtaja Timo Soini käyttää estoitta tuttuja ilmauksia ja nyky-
oloihin muunnettua vanhaa suomalaista sananlaskua. Hän puhuu meistä, minusta ja si-
nusta. (Ks. esim. Heikkinen & Lounela 2009; Helasvuo 2008.) 
 

(2) Me suomalaiset pärjäämme varmasti, vaikeuksia tulee. Se on elämää. Mutta sitä vettä 
melotaan, mitä kanootin alla on ja matka jatkuu. Mitä yhdellä äänellä on merkitystä? On 
sillä. Se on sinun äänesi. Kukaan muu ei voi sitä antaa. Jos et äänestä, sinua ei lasketa. Olen 
äänestänyt aina, voittanut ja hävinnyt, mutta ollut menossa mukana. Ole sinäkin. 

 
 
4. Nettikeskustelu ja sananlaskujen käyttö 
 
Nopeatempoisen verkkokeskustelun ja pitempien puheenvuorojen kommentoinnin ver-
tailu tuo käsitteen keskustelu uudelleen arvioitavaksi. Missä määrin verkkovuorovaiku-
tuksen yleistyminen on vaikuttanut siihen, miten valmiita ihmiset ovat antautumaan 
keskusteluun satunnaisten ja vain virtuaalisesti profiloituneiden ihmisten kanssa? Inter-
netiä pidetään julkisena tilana. Toisaalta netin keskustelufoorumeilla lähes poikkeukset-
ta kirjoitetaan anonyyminä. Joskus kirjoitusvälinettään pohtivat keskustelijat käsittele-
vät tuntemattomana pysyttelyn vaikutusta vuorovaikutuksen laatuun. 
 
Nettikeskustelijat tuntuvat pitävän tärkeänä yhteisten sääntöjen löytymistä ja nettikäyt-
täytymistä yhteisössään. Tuttuihin ilmaisuihin turvaudutaan etenkin vedottaessa toisten 
asenteisiin. Jussi Vähämäki (1997, 119, 123) pitää fraasiutumista (tai ajattelun kuljetta-
mista fraasikehyksen läpi) kielenkäytön kannalta yksinomaan mielensisältöjä köyhdyt-
tävänä ilmiönä, sillä hänen mukaansa konventionaalisuus vähentää henkilökohtaisen 
sanottavan osuutta esityksessä.  
 
Yhteisten konventionaalisten ilmaisujen suosiminen virtuaaliyhteisön ylläpitämisessä 
näkyy olevan tärkeä tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon pohdittaessa myös sananlas-
kujen tehtäviä sosiaalisessa nykyvuorovaikutuksessa. Sananlaskujen tai sanomusten 
käyttö on lainaavaa puhetta ja Vähämäen tulkinnan mukaisesti tämä olisi konventionaa-
liseen kommunikatiivisuuteen keskittyvää. Mutta toisin kuin konventionaalinen frase-
ologia, joka sulautuu tekstiin, sananlasku on aina kohosteista ilmaisua. Se on pienimuo-
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toinen esitys, joka värittyy yhteydestään ja värittää tilannetta. Vaikka sananlaskut eivät 
vaadi erityisiä olosuhteita kuten tarinan- tai vitsin kerronta, niidenkin ilmaisu on ym-
märrettävissä esitykseksi. Se on kulttuurista vuorovaikutusta, jossa tärkeänä osatekijänä 
on yleisö. Sananlasku säilyttää ajan myötä vakiintuneen identiteettinsä eli tunnusomai-
sen merkityksensä, vaikka se kokisi jokaisessa esityksessä luovan muodonmuutoksen. 
Historiallisuuden ja perinteisyyden sananlaskuihin tuoma arvonanto toimii sekä uskot-
tavuuden, autenttisuuden luojana että lisää esittäjän auktoriteettia – juuri tämän vaiku-
telman esittäjä pyrkii herättämään (Yankah 1989, 33–34.) Sananlaskut ovat osa yhteistä 
kulttuurista pääomaa ja samalla eräänlainen mitta sille, kuinka hyvin toinen osapuoli 
hallitsee epäsuoraa viestintää. Kun kysymys on kirjallisesta kommunikoinnista verkko-
vuorovaikutuksessa, myös vivahteita tunnistava huumorintaju joutuu koetukselle. 
 
 
5. Tapaustutkimus: kateussananlasku  
 
Seuraavassa tapaustutkimuksessa näytän, kuinka sananlaskut ja näiden muunnokset 
elävät suomalaisissa nettiteksteissä. Valitsen aihepiiriksi suomalaisen kateuden ja tar-
kastelen, kuinka sananlasku Kateus vie kalatkin vedestä muunnelmineen toimii keskus-
teluissa ja kommenteissa. Käytännössä tutkimus liikkuu folkloristiikan, sosiaalipsyko-
logian ja retoriikan kysymyksenasettelujen välillä. Päätarkoitus ei ole luotailla suoma-
laista mielenlaatua, vaan pikemminkin tapaa, jolla vanha sananlasku eri yhteyksissä 
toimii vaikuttavana valintana. Suostuttelevalla puheella (tai yleisemmin tekstillä) pyri-
tään joko vahvistamaan toisen ennakkoasenteita tai pysäyttämään hänet arvioimaan ti-
lannetta uudesta näkökulmasta (Virtanen & Halmari 2005, 3). Sananlaskupuheen funk-
tioita kartoittavan tutkimukseni (Lauhakangas 2004) perusteella odotan, että myös netti-
teksteissä sananlasku toimii käyttötilanteiden mukaan eri tavoin: oman väitteen vahvis-
tuksena, tapahtumien selityksenä, suostuttelevana puheena, tilanteen kevennyspuheena, 
yhteisöä vahvistavana puheena. Nähtäväksi jää, kuinka monin tavoin kateussananlasku 
eri yhteyksiin tuotuna toteuttaa näitä tehtäviä. 
 
Sananlaskun Kateus vie kalatkin vedestä valikoituminen täsmätutkimukseni aihioksi ei 
ole aivan sattuman varassa. Kyseessä on sananlaskutyyppi, joka perustuu kansainväli-
seen tarina-aiheeseen Miksi järvi on kalaton, joka lainautui Suomeen Skandinavian 
suunnasta (Virtanen 1976). Sananlasku on tällöin osa tarinaa, vastaavalla tavalla kuin 
monet Aisopoksen tarinoiden loppusanat. Tarinoiden lopetukset ovat opettavaisia lau-
seita, jotka tunnetaan sananlaskuina. Myöhemmin tarinan kerronta voi väistyä ja kielen-
käyttöön jää sananlaskun kuva. Toisaalta on mahdollista, että sananlaskuihin johtavia 
satuja ja tarinoita on kehitelty ja kerrottu, kun sananlasku on jo ollut pitkään tunnettu. Jo 
Florinuksen  ensimmäisessä suomalaisessa sananlaskukokoelmassa Wanhain Suoma-
laisten Tawaliset ja Suloiset Sananlascut (1702, näköispainoksena 1987) nyt nettiteks-
teistä hakemani sananlasku esiintyy kaksiosaisena Viha viepi viljan maasta, kateus ka-
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lan merestä tai Kateus vie kalan vedestä, viha viljan vainiolta. Taustalla on uskomus, 
jonka mukaan kalat häviävät tai vilja lakkaa kasvamasta, kun kalavesistä tai viljamaista 
riidellään. Nykyversiot alkujaan kaksiosaisesta sananlaskusta rajoittuivat ensisijaisesti 
versioon Kateus vie kalat vesistä. Verkkolehti Uuden Suomen keskustelusta löytyy sen-
tään esimerkki pidemmästäkin rakenteesta nykykäytössä. Alanmies osallistuu 
14.10.2008 keskusteluun vaaliehdokkaista:   
 

(3) Tyypillistä yliopistomaailman tivolia. Onko niin, että viha viepi viljan maasta, kateus 
kalan vedestä? Sitäkö [vaaliehdokas] siinä kioskissa opettaa? 

 
Sananlaskulla on usein myös kirjaimellinen merkityksensä. Kateussananlaskun kautta 
palautui alkuperäinen kalamiesten kateus keskustelun kohteeksi. Seuraavassa otteessa 
Kalastus.com-verkkosivulta Börje osallistuu nimimerkki Kalahartsan aloittamaan kes-
kusteluun ”Kalastajatko kateellisia”. Hän kohdistaa puheenvuorossa mietiskelynsä yh-
delle keskusteluryhmän vakiojäsenelle. Kalastusharrastus ja kalastajan mielenlaatu 
merkitsevät nykykulttuurissa monelle kytkentää määrittelemättömän vanhaan kulttuuri-
perintöömme. Kalastaminen, kalastuksesta puhuminen tai kirjoittaminen toimivat sel-
keinä ajatuskehyksinä, (useimmiten) miehisten metaforien lähteenä. Börje käsittelee 
kateellisuutta tavalla, joka vastaa nykykäsitystä kateudesta voimavarana (Matikka 
2008). Luova suhtautuminen kateuteen merkitsee sen näkemistä haluna muutokseen, 
kateuden ottamista motivaation lähteeksi, kun ihminen arvioi uudelleen oman oppimis-
kykynsä kriteerejä. Sananlaskun kateus toimii Börjen pohtiman postiivisen kateuden 
konventionaalisena negatiivisena vastakohtana. 
 

(4) Börje: Vastavirtaan uivan kohtalona on tulla jahdatuksi niin Tenolla kuin muuallakin. 
Onneksi Hartsan psyyke kestää sen. Positiivinen kateus on hieno voimavara, joka saa mei-
dät kaikki yrittämään kovemmin ja onnistumaan naapuria paremmin. Negatiivinen kateus 
vie kalat vesistä ja puhkoo renkaat naapurin Mersusta. Onneksi sen määrä on Suomessa ko-
ko ajan vähenemään päin kuten viimeinen vaalituloskin kertoo. Pysy Hartsa edelleen hyvän 
puolella kaikkea pahaa kateutta vastaan. (24.5.2007 13:17) 
 

 
6. Kateussananlaskun muotti ja muuntelu 
 
Käytän tässä artikkelissa ilmaisua sananlaskumuotti ja tarkoitan sillä tuttuihin ja kitey-
tyneisiin sananlaskuihin perustuvia rakennehahmoja, joiden avulla ihmiset muodostavat 
uusia ilmauksia. Muotti voi olla tutun sananlaskun alku tai jokin muu keskeisistä sanois-
ta koostuva kehikko. Aiemmassa sananlaskujen käyttöä nettiteksteissä kartoittavassa 
tutkimuksessani havaitsin sananlaskumuotin antoisaksi sananlaskumuunnosten hakupe-
rusteeksi (Lauhakangas 2009). Pelkästään täydellisellä sananlaskuhakulauseella hake-
minen ei olisi mielestäni antanut oikeaa kuvaa sananlaskujen vaihtelevista funktioista 
nettiteksteissä. 
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Anna-Leena Siikala (2007, 45) on havainnut kansanrunojen ketjuformuloita vertailles-
saan, että näiden loput vaihtelevat alkuja enemmän. Sananlasku Kun alun kuulee, niin 
lopun arvaa soveltuu myös tämän perinteenlajin hahmottamiseen. Alku-, loppu- tai si-
säsoinnut pitävät sekä kansanrunoa että sananlaskua koossa. Kahden lähinominin suh-
teutus hahmotetaan helpommin kuin satunnaiset sanat. Liioittelu ja vastakohtaparit erot-
tuvat ja jäävät mieleen. Kateussananlaskua ja sen muunnoksia hakeakseni olikin luonte-
vinta valita sananlaskun alku hakuperustaksi. 
 
Käyttäessäni sanaparia kateus vie hakuperusteena eli sananlaskua edustavana muottina 
löytyi suomalaisissa nettiteksteissä osumia yhteensä 3 350 (30.12.2008). Näistä hakuku-
tuloksista, jotka talletin itselleni aineistoksi, suurin osa johti Kateus vie kalatkin vedes-
tä/vesistä sananlaskuun. Täydellisempi hakufraasi Kateus vie kalatkin toi 2 200 osumaa. 
Kun toteutin ”Kateus vie” -haun sulkemalla pois sanat kalat, kalatkin, kalan, kalankin, 
osumia tuli 1 020. Tämä antaa suuntaa muunnosten osuudelle, vaikka kaikki tuhat ka-
loihin viittaamatonta hakutulosta eivät selvästikään olleet sananlaskun uudismuotoja. 
Sananlaskun alkuun perustuvan muotin kiinteydestä kertoo, että imperfektimuoto Kate-
us vei tuotti vain 48 osumaa, joista puolet täydentyi kalat(kin) vedestä/vesistä -jatkolla. 
Seuraavan esimerkin imperfektimuotoinen uutisotsikko Kainuun Sanomien kulttuuriai-
heisella nettifoorumilla toimii alkuperäisen sananlaskun tapaan: 
 

(5) Kainuulainen kateus vei jatsit. 
 
Otsikkoon liittyvä neljän kommentin pituinen keskustelusäie on lyhykäisyydessäänkin 
hyvä esimerkki siitä, kuinka käypänä selitysmallina kateutta pidetään vastoinkäymisille. 
Esimerkiksi nimimerkki Tuntematon kirjoittaa vakuutellen: ”Savolaisia pidetään kateel-
lisina, mutta eivät pärjää kainuulaisille, kainuulainen on aidosti iloinen jos ei menesty. 
Tosi on.” 
 
Kokosin sanapariin Kateus vie liitettyjä kala-aiheelle vaihtoehtoisia jatkeita hakutulok-
sistani. Useimmin toistuva (15 osumaa) muunnos oli: 
 

(6) Kateus vie tuhkatkin pesästä. 
 
Tätä muunnosta kehystetään nettitekteissä jopa luonnehtimalla sitä vanhaksi sananlas-
kuksi, vaikka kysymyksessä on kahden sanonnan kontaminaatio, tutun kateussananlas-
kun yhdistäminen sanontaan, joka on ilmeisesti tullut tunnetuksi Leena Härmän suosik-
kinäytelmästä Viekää tuhkakin pesästä! vuodelta 1971. Näyttää siltä, että blogikirjoituk-
sissa ja päiväkirjamaisissa ajatusten vaihdossa jää tilaa myös uusien sananlaskumuun-
nosten kehittelylle. Puheessa sananlaskuja käytetään usein keskustelun yhteenvetoina tai 
päätökseen suuntaavina repliikkeinä. Nettikeskusteluissakin sananlaskumainen muotoi-
lu valitaan mielellään otsikoksi tai kommentin allekirjoitukseksi. Seuraavassa on esi-
merkkiaineistoni sananlaskumuunnosten käyttötapoja. 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 220 - 

 
(7) Aina kun rantaomakotitonttien kaavoittamisesta aletaan puhua, nousee hirveä älämölö. 
Sen sijaan alkoholistiasuntolalle kyllä kaavoitettiin rantatontti, samoin teollisuuden romu-
varastoille. Kateus vie rannatkin kunnasta.  
 
(8) Kateus vie kännykänkin kädestä. 
 
(9) Kateus vie kirjatkin hyllystä. 
 
(10) Kateus vie kaupat pelloltakin. 
 
(11) Kateus vie vaikka mainokset verkosta. 
 
(12) Maan suurimmat optiotuotot kerää ilman ansiota Suomen Valtio; joka potista menee 
60% veroa! Kateus vie leivän omastakin suusta! Kannattaisi iloita muutamasta rikkaasta 
maassamme. Yleensä heidän varallisuudestaan elää moni muu ihminen!  
 
(13) Kateus vie valotkin joulusta. Tänään löytyi ensimmäinen epätoivoinen kirjoitus Ilta-
Sanomien yleisöpalstalla. Siinä nimimerkki Tähdet näkyvät pimeässä toivoo, että jouluva-
lot kiellettäisiin lailla. 
 
(14) Soneran sähköposti palaa Suomeen viikonloppuna. Meneekö jokin pieleen? 
Kommentti: Kateellisia ovat viranomaisetkin siitä, kuka ja ken saa vakoilla kenenkin verk-
koviestintää. 
Kateus vie datatkin verkosta [allekirjoitus] 
 

Edellisten muunnosten käyttötapa ei merkittävästi poikkea sananlaskumuottinsa sovel-
tamisen konteksteista, sillä keskeinen väittämä liittyy alkuun sijoittuvan ytimen eli ka-
teuden vaikutuksiin. Keskustelun sisältöön viittaavat sanat varmistavat, että otsikko saa 
potentiaalisten lukijoiden huomion. Muunnokset ovat tyylikeinoja hallitsevien kirjoitta-
jien käyttämiä kielellisiä valintoja. Samalla kun sananlasku säilyy ja toteuttaa yleisteh-
täväänsä yhteisön tuntemana ja tunnustama väittämänä, se voi muuntelemattakin toimia 
toisinajattelijan apuneuvona. Näin mitä perinteisin ilmaisu voi sopivassa yhteydessä 
palvella niitä, jotka eivät tyydy konventionaaliseen ratkaisuun. 
 
Osa nettiteksteistä on lehtien ja kirjojen digitoituja sisältöjä tai verkkoversioita. Yliopis-
to-lehden toimittaja Arja Tuusvuori otsikoi asiantuntijahaastatteluihin perustuvan kirjoi-
tuksensa Epäonnistujan muotokuva. Kirjoituksen keskivaiheilla käytetään kateussanan-
laskua selityksenä: 
 

(15) Urheilijan olisi syytä tuoda voitto kotiin, naapurin ei. 
- Kateus vie kalatkin vedestä. Epäonnistuminen on helpompi jakaa kuin onnistuminen. 
Amerikkalainen ahdistuu, kun suomalainen kertoo rehellisesti kuulumisensa. 

 
Verkkoaineistojen selailtavuus tekee mahdolliseksi tarkastella myös perinteisiä kokous-
aineistoja ja puheita, joita nyt julkaistaan nettiteksteinä. Seuraavassa esimerkissä on 
sananlaskuja käyttävälle puheelle ominainen johdattelu eteläpohjalaisittain katsottuna. 
Ilona Herlin pitää oman puheen kommentointia kirjoittajan keinona suhteellistaa sano-
maansa vasten kulttuurisia ja tekstuaalisia odotuksia. Kirjoittaja – seuraavan esimerkin 
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tapauksessa juhlapuhuja – tuo ilmaukseen toisen, rinnakkaisen äänen ja antaa samalla 
tulkintaohjeita lukijalle. Hän ilmaisee, millaisesta skaalan kohdasta hän on ilmauksensa 
valinnut. Monet metakielelliset kommentit ovat määrämuotoon kiteytyneitä, kuten suo-
raan sanottuna, jos totta puhutaan, sivumennen sanoen, toisin sanoen, lyhyesti sanoen, 
suoraan sanoen, lievästi sanoen ja karkeasti sanoen (Herlin 2005, 361, 367.) 
 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kevätkokouksessa toimitusjohtaja A.A. puhuu vaka-
vasta aiheesta ”Mikä kaatoi Koskenkorvan polttoaine-etanoli-tehtaan?” Virallisen ava-
uksen päätteeksi lausuu yrittäjäneuvos V.T.: 
 

(16) Eteläpohjalaisittain katsottuna kateus vie kalatkin vedestä. Kun suurin kärsijä on etelä-
pohjalainen viljelijä, toivon kauppakamarin puheenjohtajana, että Altian pääjohtaja L. S. 
voisi vielä suhtautua tähän tilanteeseen alkuperäistä innostusta mukaellen. 

 
Kirjailija Tuula Korolaisen kolumni ”Meikäläiset ja teikäläiset” Vantaan Laurin verk-
kolehdessä alkaa sekä päättyy sananlaskuun. Kateussananlaskusta hän muokkaa lisäksi 
aiheeseensa sopivan muunnelman:  
 

(17) Kateus vie kalat vedestä, sanoo sananlasku. Nykyään se vie myös kalanruodot sopasta 
ja jumppaajat tunnilta. [Aloitusta seuraa kuvaus hölmöksi havaitusta byrokraattisesta rat-
kaisusta, jonka ikävänä selityksenä alun sananlasku on tarjottu.] 
On vaikea nähdä, kuka voitti ja mitä. Miinuspuolelle jää ainakin se, että valtion Virkamies 
esti toisia valtion työntekijöitä nostamasta työkuntoaan. Sananlaskuista tulee mieleen: 
”Kiusa se on pienikin kiusa.”  
Tosin sellainenkin sanonta on, että ”kiusa kiertää omaan kuppiin”. 

 
 
7. Kateussananlasku keskustelukonteksteissa 
 
Kun verkkolehtikirjoituksia vertaa perinteisten viestinten teksteihin, käy ilmi, että net-
tiartikkelit tarjotaan aiempaa selvemmin keskustelun avauksina. Näyttää siltä, että lehti 
toivoo suosionsa näkyvän lukijoiden halukkuutena julkiseen kommentointiin ja keskus-
telun jatkumiseen. Usein kirjoitusten perään on liitetty valmis mielipidelaatikko kom-
mentointia varten. Kirjallinen reagointi on tehty houkuttelevammaksi ja helpommaksi 
kuin paperipalautteiden aikana. Esimerkiksi Vantaan Laurin verkkolehdessä on mainin-
ta: ”Voit lähettää mielipiteesi, kysymyksesi tai kommenttisi lehteen myös tekstiviestillä 
numeroon – –.” 
 
Seuraavassa keskityn nettiteksteihin, jotka edustavat tyypillisimmillään uudenlaista nä-
kyvän vuorovaikutteista kommunikaatiomaailmaa. Varsinkin keskustelufoorumien teks-
tit sijoittuvat puheen ja kirjoituksen välimaastoon. Foorumien nettitekstin ominaisuuksia 
ovat välittömyyden ja tilannekohtaisuuden tuntu sekä dialogisuus eli keskustelunomai-
suus (Niemi-Pynttäri, 2007). Mahdollisuus vastata joko synkronisesti eli samanaikaises-
ti tai asynkronisesti eli eriaikaisesti toisen viesteihin on vaikuttanut siihen, että voidaan 
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puhua jopa erillään kehittyvästä kielenkäytön lajista lakonisine ilmaisuineen. Kielitietei-
lijät kutsuvat tätä nettipuheeksi tai internetin slangiksi. (Crystal 2005, 4.) Vaikka suurin 
osa nykyisestä nettitekstistä ei tällaista online- eli linja-auki-kommunikointia olekaan, 
uuden kielenkäytön muodon vaikutus on vielä arvaamaton. 
 
Esimerkkisananlaskuni kateusaihe näkyy yllyttävän nykysuomalaisetkin keskustele-
maan. Valikoin hakutuloksista edustavia esimerkkejä Kateus vie kalatkin vedes-
tä/vesistä sananlaskun esiintymistä keskustelukonteksteissa. Seuraava viestiketju saa 
alkunsa Iltasanomien uutisesta ”Sauli Niinistön avioliitto 31-vuotiaan Jenni Haukion 
kanssa”, jota Hämeen Sanomat siteeraa. Viesteissään uutisen kommentoijat tuovat omia 
tunteitaan esiin, eläytyvät tilanteeseen, toivottavat hyvää tai epäilevät menestystä. 
Verkkosivulla julkaistavassa repliikissään kirjoittajat joko luovat mielessään dialogisuh-
teen valtiomieheen, puhuvat hänelle ja samalla Suomen kansalle tai punnitsevat äänes-
tyskelpoisina kansalaisina hänen arvoaan. 
 
Ensimmäinen reaktio uutiseen on poistettu sääntöjen vastaisena. Jo toisessa kommentis-
sa kirjoittaja tuo esiin kateusteeman, kun nimimerkki ”Myös kuusikymppinen” päättää 
mielipiteensä: 
 

(18) OK-myönnetään, pientä kateutta Saulille! (11:10) 
 
Psykologi Tuija Matikka (2008, 53) tähdentää, että kateus osoittaa ihmisen kokevan 
olevansa kadehtimansa ihmisen vertainen. Toisaalta urheiluhenkisen yhteiskunnan kil-
pailurituaaleissa ihmisille opetetaan, että kateutta ei saa näyttää, koska se on pikkumais-
ta. Seuraavassa viestissä (kello 16:15) reagoidaankin edellisen kirjoittajan tunnustuk-
seen: ”Kateuttako? ... Oma luottamukseni Niinistön arvostelukykyyn romahti pahem-
man kerran. Tiedän kyllä, että avioliitto on kahden kauppa ja kolmannelle korvapuusti, 
mutta tuntuu jotenkin yllättävältä...”  
 
Nimimerkki Mika tuntee puhuvansa suoraan eduskunnan puhemiehelle ja käyttää sa-
nanlaskua, jonka funktiona on ystävällisesti ojentaa muita keskustelijoita ennen kään-
tymistä onnitellen Niinistön puoleen. Puheenvuorossa kuuluu kateuden vaihtoehto, ihai-
lu, joka viestii, että ihminen ei edes haaveile kuuluvansa samaan kastiin. Viestin loppu-
osassa Mika jatkaa kateellisten nuhtelua (16:55): ”Kyllä kateus vie kalatkin järvestä. 
Onnea Sauli! Ikä on vain numeroita! ’Sanansa ja tekonsa voi harkita. Tunteet kulkevat 
omia teitään.’ Kuinka tämä voisi viedä uskottavuutta. Ottakaa jo laput pois silmiltänne, 
poliitikotkin ovat vain tuntevia ihmisiä.”  
 
Keskustelussa heijastuu ihmisten ristiriitainen suhde arvostamiinsa poliitikkoihin. Kan-
san johtajien puheilta ja teoilta odotetaan kunnioitettavaa vakavuutta. Julkisen verkko-
päiväkirjan tekstilajissa ajatuksiaan ja kokemuksiaan kirjatessaan poliitikko antaa kui-
tenkin vaikutelman, että hän on yksi päiväkirjankirjoittaja muiden joukossa. Mahdolli-
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suus puhutella ja onnitella vain julkisesti lähestyttävää poliitikkoa tuntuu kohottavan 
puhuttelijan kunnioittamansa ihmisen rinnalle. 
 
Nettikeskustelujen mielipidekirjoittamiselle on luonteenomaista ääripäiden koettelu. Se 
mikä pätee sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ihmisen havaintotaipumuksissa, pätee 
myös kielen tasolla. Näkyvyys- tai kuuluvuustavoite houkuttaa osallistujia käyttämään 
kuvailevaa puhetta, jossa on tendenssi esitellä kohde hyvänä tai pahana, suurena tai 
pienenä ja niin edespäin. Asiat hahmotetaan toistensa vastapainoina. Tyypillistä on 
liioittelu ja yleistys: jokin voi olla suunnattoman vakavasti otettavaa, tai sitten se 
halutaan osoittaa niin tavanomaiseksi tai merkityksettömäksi, ettei siihen kannata 
lainkaan kiinnittää huomiota. Kuvauksen eräs keskeinen tehtävä on esittää jokin 
toiminta toistuvan rutiininomaisena, kiistanalaisena tai poikkeavana. Lisäksi kuvaus 
jäsentyy usein yhden tai useamman keskeisen metaforan ympärille (Potter 1996, 115–
116, 200). Esimerkkiteksteissäni toistuva kateussananlasku toimii keskustelua 
jäsentävänä elementtinä. Huuto.net-sivuston yleiskeskustelupalstalla nostetaan aiheeksi 
kansanedustajien lomat ja edut. Myös tässä asetutaan ”herroihin” nähden vastaan tai 
puolesta. 
 

(19) Make1966: On taas aika...  
Työn raskaan raatajat, kunnioitetut kansanedustajamme jäivät taas ansaitsemallensa joulu-
lomalle (n.2kk). On se kumma, ensin sotkevat maan talouden rapa kuntoon, pröystäilevät ja 
sikailevat halosen bileissä kansan piikkiin ja siten katoavat kuin pieru saharaan pariksi kuu-
kaudeksi. 
Edustajan joululoma = duunarin vuosiloma 3 kalenterivuodelta. (07:23) 
 
Peix: Kateus vie kalatkin vedestä. 
Jos olet Suomen kansalainen ja muutenkin kelpaava, niin mikään ei ole esteenä, että itsekin 
hakeudut siihen homman. Olitko siis ehdokkaana viime vaaleissa vaiko et? Jollet ollut, niin 
oma vika. (08:57) 

 
Sananlaskua mielipiteensä otsikossa käyttäneen Peixin vastaus saa tukea, kunnes seuraa 
kaksi viestiketjun avaajan mielipidettä tukevaa kirjoitusta. Käy ilmi, että 
huutokauppasivuston aktiivinen käyttäjä Hewimies reagoi herkästi muiden mielipiteisiin 
myös yleiskeskusteluissa. Hän analysoi oman viestinsä lopussa ensimmäisen viestin 
kannattajia ja pyrkii selvästi päättämään keskustelun kommentoimalla avausta: 
”Toisaalta tässä avauksessa oli taas selvästi päällimmäisenä se kateus ’herrojen’ 
eduista.” Keskustelu kuitenkin jatkuu myöhemmin. Jos sananlaskuja tarkastelee 
mielipidejohtajan välineinä, ne palvelevat sosiaalisissa päättelytilanteissa ensisijaisesti 
yksimielisyyteen pääsemistä. Keskustelua ohjaileva Hewimies on ensimmäisiä, joka 
antaa tukensa sananlaskua käyttäneelle vastaajalle. Käytetty sananlasku leimaa herrojen 
touhuja arvostelevan mielipiteen kateellisuudeksi eikä toimi mielipiteitä tasoittavasti. 
Pikemminkin näyttää siltä, että sen esiin tuomista seuraa sosiaalisen jännitteen 
lisääntyminen keskustelussa. 
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8. Kateussananlaskun soveltamisen yllykkeet 
 
Kartoitin aiemmassa tutkimuksessani (Lauhakangas 2009), missä tekstilajeissa interne-
tissä sananlaskuja esiintyy. Totesin, että sananlaskumuottien soveltaminen on keino 
puhkaista netin vaihtoehtoja vilisevä keskustelukohina ja nostaa mielipiteensä kuuluvil-
le (mt. 84). Tilanteet, joissa mielipiteiden nopealle ja tehokkaalle tiivistämiselle on suu-
rin tarve, ovat toisaalta kirjoituksen otsikointi ja toisaalta vastaaminen provosoivaan 
kysymykseen tai väittämään. Verkkolehtien ja verkon foorumeiden toimittajat luovat 
tietoisesti mielipiteitä jakavia yllykkeitä. Omistusoikeus ja naapurikateus ovat aihepiire-
jä, joihon keskustelun saa vaivatta johdateltua.  
 
Etelä-Suomen Sanomien verkkotoimitus tiesi varmasti, että se toi kuuman aiheen kes-
kusteltavaksi kysyessään, kuinka hyvin ihmiset tuntevat jokamiehenoikeutensa:  
 

(20) Suomessa luonnossa liikkuvalla on ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet. Tiedätkö, mihin 
saat pystyttää teltan ja mistä saat poimia marjoja? Oletko joskus ylittänyt oikeutesi ja jou-
tunut hankaluuksiin? Mitä mieltä olet jokamiehenoikeuksista? (09.07.2008, 10:25) 
 

Keskustelu ajautuu hyvin pian henkilökohtaisuuksiin. Samalla paljastuu foorumin jäsen-
ten vanha rintamalinja. Toisella puolella ovat omistusoikeuksiensa puolustajina hauku-
tut ja toisella puolella vasemmistolaisiksi leimatut. Ilmeisesti keskustelijoista valtaosa 
tuntee toistensa kirjoitustyylin, sillä kommentit kuvaavat kunkin ennakko-odotuksia. 
Keskustelu on tiuhaa ja riitaisaa, viestejä kertyy 252 parin viikon aikana heinäkuussa 
2008. Suuri osa vakiokeskustelijoista on miehiä, ja naispuolinen ryhmän jäsen keskittyy 
tulkitsemaan muiden käyttäytymistä. Hän toimii välittäjänä ja pyrkii ohjaamaan viestejä 
oikeisiin kohteisiin. 
 
Parin päivän päästä inttäjäksi leimattu keskustelija (Ohis) julistaa myrkyttävänsä va-
delmapensaat ja saa moralisoivan ryöpyn niskaansa. Toisaalta vastapuolikin haluaa 
ymmärtää uhkauksen provokaatioksi, ja tässä vaiheessa Pitkämuistinen tuo tutun sanan-
laskun täydennyksineen argumentiksi. 
 

Moro: Uskallan pistää tonnin vetoa heti, että vadelmapensaitasi ei ole edes aikomuskaan 
myrkyttää,- mutta asia tuli mieleesi tässä yhteydessä, jossa käydään julkista keskustelua jo-
kamiehen oikeudesta. 
 
Pitkämuistinen: Ohiksella on vanhat temput. 
Arvelen samaa. Tämä on vanha jippo, pistetään metsään tai hakkuuaukean laitaan lappu 
”Marjat myrkytetty” tms, jotta ihmiset eivät uskaltaisi kerätä marjoja talteen. Kateus vie ka-
latkin vedestä ja marjat vattupensaista, on se niin kova tauti. (16.07.2008 20:30) 

 
Sananlasku ei toimi tässä keskustelussa päätökseen pääsyssä, vaan mukaan tulee taas 
uusi muiden entuudestaan tuntema keskustelija, joka haluaa ilmaista tukensa Ohikselle 
ja arvioi muita keskustelijoita sivistymättömiksi. Kahden heinäkuisen viikon aikana 
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keskustelun taso tulee useaan otteeseen arvioiduksi. Hymiökieli korvaa tarvetta käyttää 
ilmeitä ja eleitä, kuten seuraavan viestin lopussa XD, joka kertoo Gunnarin nauravan 
ääneen mielikuvalleen. 
 

Gunnar: Se [vasemmistolaisuus] on se yksi korteista millä iskeä. Vasemmistokortti pöy-
tään tai riistoporvari. Pitäisi koota jonkinlainen tutkielma siitä millä kaikilla eri tavoilla on 
hyvä lyödä virtuaalisesti. Tekis niistä lyhennelmän ja pyytäisi jotain verkkotoimituksessa 
kirjaamaan sen tuohon alkuun. Olisi varmaan lapsilla ihmettelemistä. XD. (17.07.2008 
14:03) 

 
Lapin radio käynnisti elokuisen verkkokeskustelun esittämällä päivän kysymyksen: 
”Onko yrittäminen Lapissa hankalaa?” Insertti on seuraavanlainen: 
 

(21) Muun muassa Savukoskella toimivan marjanjalostusyritys Riitan Herkun toimitusjoh-
taja ja Suomulle suunnitellun erämatkailukeskuksen vetäjä ovat pettyneet lappilaisiin. 
Ovatko lappilaiset kateellisia uusille yrittäjille? Onko ilmapiirissä alueellisia eroja? 
(9.8.2006 - 09:19 ) 

 
Ensireaktiona kysymykseen tulee vastakysymys: ”Vainko kateutta?” ja jatkoksi nimi-
merkki ”toisen kirjoittajan” vastaus, jossa korostetaan, että ”ei olla kateellisia muualta 
tuleville yrittäjille”. Myöhemmin eräs kirjoittaja tarttuu toimituksen tarjoamaan muualta 
tulleiden yrittäjien näkökulmaan. Lukuisista vastauksista näkyy, että kysymys provosoi. 
Kateussananlaskun tultua esille se herättää tunteita. Kateuden turmiolliseen vaikutuk-
seen uskova nimimerkki ”Hei vaan” käyttää lisäksi (ehkäpä tiedostamattaan) sananlas-
kua, jossa arvostellaan saamattomuutta: Eivät kypsät kärpäset suuhun lennä (yleisin 
suomalaistoisinto). Se, että keskustelija ei voi olla varma, kuunteleeko kukaan, yllyttää 
tätä kirjoittamaan ISOIN KIRJAIMIN ja provosoimaan, jotta toiset osoittaisivat läsnä-
olonsa. Näin tehdessään keskustelija tosin saattaa pikemminkin ärsyttää toisia (Arpo 
2005, 281—282). 
 

Anonyymi: Toki Lapissakin yrittää voi, mutta ei kestä kovin isosti pärjätä, sitten alkaa ar-
moton kadehtiminen... (13:03) 
 
Hei vaan: KATEUS VIE KALATKIN VESISTÄ, KUIVUUS MARJAT. PANKKI 
HERRAT YRITYSHALUTKIN - OLLA SITTEN YRITTÄJÄ, KUNNANHERROILTA 
MENEE KAHVIT NISUINEEn VÄÄRÄÄN KURKKUUN KUN PROJEKTI TOISENSA 
JÄLKEEN PAINUU JÄIHIN EIKÄ KUKAAN TEE MITÄÄN OOTTAVAT ETTÄ 
KYPSÄT HILLAT LENTÄÄ KITAAN NUIN VAIN KATTELEE. Täytyy ihmetellä 
miksei nalli paukahta kyllä se tarttee varmaan ruutiakin seuraan, eli voimapaperia ja yhteis-
ymmärrystä. Kateus pitää karkoittaa pois koko lapinalueelta vaikka kauas merten taa missä 
on tilaa yllinkyllin mellastaa. (14:52) 
 
Anonyymi 2: Kateus vie kalatkin vedestä ja se pätee täällä lapissa oikein mainiosti jos me-
nee hyvin ei ole hyvä jos menee huonosti ollaan iloisia, mutta miksi emme suosisi yrityksiä 
sillä heiltähän töitäkin saataisiin. Jääköön kysymykseksi. (18:43) 

 
Nimimerkki Kuralle kääntääkin edellisten mielipiteiden sanoman ympäri ja toteaa, että 
”Hyvä pidetään lappi kateellisena senhän met osaamma.” Seuraavan aamun keskusteli-
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jat kuitenkin todistavat Lapin matkailun kärsivän juuri kateellisuudesta. Aihe herättää 
kirjoitushaluja vielä parin viikon kuluttuakin. 
 
 
9. Sosiaalinen jännite ja kateussananlasku 
 
Kateussananlasku vaikuttaa keskustelun kulkuun myös arvostetun tietokone-eksperttien 
Muropaketti-verkkosivuston keskustelussa. Toisilleen ilmeisen tutut sivuston käyttäjät 
antautuvat aika ajoin muihinkin kuin ammatillisiin keskusteluihin. Nettikeskusteluryh-
miä tutkineen Robert Arpon mukaan läsnäolo tällaisessakin ryhmässä voidaan ymmär-
tää todellista yhdessäoloa vastaavana läsnäolona, jolloin kirjoitetut viestit näyttävät läs-
näolon. Toisaalta ryhmässä tunnetaan myös toisten implisiittinen läsnäolo. Osallistujien 
tunnepitoisena oletuksena on, että ryhmän viestejä lukevat muutkin kuin viestien lähet-
täjät. Internet-keskusteluryhmässä läsnäolo on maantieteellisestä etäisyydestä riippuma-
tonta läheisyyttä eli intensiivistä ajatuksissa olemista, mutta se perustuu myös tunnista-
miseen ja ajan myötä vahvistuviin sosiaalisiin suhteisiin. Keskustelijalla on vähintään-
kin oletus siitä, kuka on milloinkin ”läsnä” ryhmässä. (Arpo 2005, 279.) Nettiteksteihin 
kirjoittuvien vaikuttavien valintojen kannalta kysymys läsnäolosta ja luetuksi tulemises-
ta on keskeistä. Juuri tässä näen motiivin käyttää myös sananlaskuja ja näiden muun-
noksia. 
 
Seuraavaa keskustelujaksoa edeltävät repliikit ovat aamupäivältä, kun jotkut ryhmään 
kuuluvat jatkavat yötä myöten käytyä keskustelua aiheesta ”Suomen yökerhot, VIP-
kulttuuri jne.”. Tähän mennessä keskustelu on polveillut suhteellisen yksimielisenä ver-
taillen lounge-kokemuksia eri ravintoloissa: 
 

(22) isomittari: Hienoa että VIP-statuksen voi nykyään myös ostaa. Kiitos Sedu! 
Boack: Niinpä ja varsinkin kun sen saa vielä niin halvalla. Ei tarvitse edes olla rikas, vain 
tyhmä. (11:56) 
innos: Kateus vie kalatkin vedestä. (12:46; 50 minuutin kuluttua) 
PekkaM: Kukaan - ei edes Murossa - ei ole kateellinen 300€ ostettavasta vipistä. Vai tar-
koititko, että itse olet? (12:50) 
Boack: Taisi tarkoittaa :) Osui ja upposi : D (12:51) 

 
Innoksen käyttämän kateussananlaskun yllyke näyttää olevan edeltävän repliikin loppu 
”Ei tarvitse edes olla rikas, vain tyhmä.” Lakoninen sananlaskukommentti aiheuttaa 
nopean vastareaktion. Sananlaskun kohdetta ja tarkoitusta tivataan. Sananlasku liikkuu 
kuitenkin aina yleisellä tasolla ja sen kohde jää epämääräiseksi. Keskusteluun heitettynä 
sen vaikutus on usein laajempi kuin jokin henkilökohtaiseksi tarkoitettu huomautus. 
Sananlasku tulkitaan ikään kuin yhteenvetona jo käydylle ajatusten vaihdolle. 
 
Nettikeskustelulle on ominaista, että pilkan kohteeksi voi joutua yllättäen. Kaikista kes-
kustelijoista ei voi olla ennustettavaa mielikuvaa, sillä aina voi joku ilmestyä virtuaaliti-
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laan ilmoittamaan mielipiteensä. Tilanne vaatii aina sanallista selitystä toisin kuin kas-
vokkaisvuorovaikutuksessa. Yhteisistä tulkintakehyksistä neuvottelu on suhteellisen 
vaivatonta, kun ilmeet, eleet ja äänenpainot ovat apuna. Nettivuorovaikutus muistuttaa 
perinteistä teknisesti välittynyttä vuorovaikutusta (puhelin, kirjeet), jossa lähikontakti 
on korvattava toisentyyppisillä vihjeillä ja viesti jää suhteellisen avoimeksi tulkinnalle. 
Tuttu sananlasku tai slogaani toimii repliikkinä riittävän yleisellä tasolla eikä vaadi lii-
emmin selittelyä, vaikka siinä jos missä jää aina varaa tulkinnalle. Nettikirjoittaminen 
on tavallaan myös kvasivuorovaikutusta, sillä joukkotiedotusvälineiden viestinnän ta-
paan siinä suuntaudutaan kohti potentiaalisia vastaanottajia. (Thompson 1995, 82–118.) 
Edes keskusteluryhmissä ei viestin kirjoittaja voi tietää, lukeeko kukaan hänen viesti-
ään. Arpo (2005, 279) näkee, että näissä vuorovaikutus toteutuu aiempien kommunikaa-
tiomuotojen uudenlaisena yhdistelmänä. 
 
Arpon analyysi internet-keskusteluryhmien viesteistä paljastaa, miten keskeinen rooli 
keskusteluryhmäkommunikaatiossa on henkilökohtaisella kokemuksella, oikeudella 
tuoda kokeneisuuttaan esille ja oikeudella tehdä valintoja omien tulkintojensa pohjalta. 
Henkilökohtaisuuden korostuminen ei tarkoita rajatonta vapautta, vaan vapautta toteut-
taa nopean palautteen vuorovaikutusta valitsemiensa ihmisten kanssa. Henkilökohtainen 
elämänkokemus ja henkilökohtaiset tarpeet on mahdollista esittää julkisesti ilman itsek-
kyyden aiheuttamaa häpeää. Jos taas keskustelija haluaa olla täydellisen vapaa eikä ole 
valmis sopeuttamaan millään tavoin tulkintojaan toisten tulkintakehyksiin, hän joutuu 
vaihtamaan keskusteluryhmää jatkuvasti kykenemättä solmimaan sosiaalisia suhteita 
toisten kanssa. (Arpo 2005, 269.) 
 
 
10. Johtopäätöksiä 
 
Internet on 2000-luvulla avannut mahdollisuuden tutkia, kuinka kirjoituskulttuurin yh-
distyminen erilaisiin keskusteluyhteisöjen kielenkäyttötapoihin on vaikuttanut sananlas-
kujen käyttöön. Sananlaskujen kontekstien tutkimuksen kannalta tilanne on ihanteelli-
nen. Nettitekstit täydentävät fragmentaarista kuvaa, joka arjen puhekulttuurista eri yh-
teisöjen sananlaskujen käyttöä tallentamalla on saatu. Näyttää siltä, että sananlasku on 
nettiteksteissäkin kielellinen valinta, joka toimii käyttäjänsä keinona vaikuttaa muiden 
ajatteluun nimeämällä meneillään oleva tilanne tai kääntämällä näkökulmaa haluamaan-
sa suuntaan. 
 
Mielipidekirjoitukset ja päiväkirjatyyppiset pohdinnat ovat enemmistössä, jos käytetään 
sananlaskuja hakuperusteina. Sananlaskuja ja niiden muunnoksia käytetään paljon eri-
laisissa otsikkoteksteissä, provosoimassa keskustelua tai allekirjoituksissa luonnehti-
massa keskustelijan asennetta. Sananlaskuosumia tulee sen sijaan harvoin verkkoyhtei-
sökeskusteluihin, joissa tiedon ja käytännön kokemusten jakaminen on keskeistä. 
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Sananlaskumuotti, jonka valitsin hakuperustaksi, osoittautui antoisaksi. Kateus on aihe, 
joka herättää ristiriitaisia tunteita. Suomalaisessa kulttuurissa kateellisen pahaa katsetta 
on pelätty ja varhaisina aikoina loitsimalla estetty. Tästä on pitkä matka psykologien 
suosittamaan positiiviseen kateuteen, joka motivoi ihmistä yritteliäisyyteen. Keskuste-
luissa toistuu suomalaisen, milloin savolaisen tai kainuulaisen kateuden ottaminen ta-
pahtumakulkujen selitykseksi. Sananlasku toimii perustelevana puheena. 
 
Yllättävä tulos oli, että valitsemani Kateus vie -sananlaskumuotti ei johdattanut aihepii-
reihin, joissa huumorilla olisi ollut sijaa. Vaikuttaa siltä, että kateussananlaskun muun-
nelmatkin tuotiin vakaviin yhteyksiin. Sananlaskuihin, antisananlaskuihin ja muunnel-
miin usein liittyvä parodiointi ja kielellinen leikittely oli olematonta. Kateuden mainit-
seminen saatettiin ottaa keskustelun ikävänä käänteenä, ei harmittomana huumorin heit-
tona. 
 
Kateus vie -muotin käyttö toi sananlaskujen käytön yleisimpien funktioiden kannalta 
poikkeavia tuloksia varsinkin silloin, kun tuloksena oli tekstiyhteys, johon oli tuotu al-
kuperäinen sananlasku Kateus vie kalatkin vesistä/vedestä/järvestä. Löytyneissä viesti-
ketjuissa tuon sananlaskun käyttö ei suinkaan toiminut jännityksen lieventäjänä tai kes-
kustelun päättäjänä vaan pikemminkin se joko yllytti keskusteluun kateusaiheesta tai 
otettiin ärsyttävänä väitteenä. Kesken kaiken nettikeskustelussa esiin tuotu sananlasku 
voikin toimia eri tavoin kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Nettikeskustelussa ei 
hymiöiden lisäksi ole muita sanattomia keinoja viestiä tarkoitusperiään. Toisin kuin 
perinteisessä lähikontaktissa, sananlaskumaista ilmaisua käyttänyt voi joutua selittä-
mään, mihin väittämällään pyrkii. 
 
Kateussananlaskun muunnoksen käyttö tuntui liittyvän yleiseen retoristen keinojen 
käyttämisen motivaatioon, tässä tapauksessa tehokkaiden otsikoiden ja allekirjoitusten 
muokkaamiseen. Siinä missä runoilija käyttää metaforaa ja kääntää kliseitä ympäri sekä 
etsii uutta ilmaisua ja leikkii moniselitteisillä kielikuvilla, nettikirjoittajien teksteissä 
korostuu mielipiteen kuulluksi tuleminen, konventionaalisten metaforien hyödyntämi-
nen ja kommunikointi. Aiempaan internetin keskusteluryhmien tutkimukseen (Arpo 
2005) viitaten voin todeta, että nettiteksteihin kirjoittuvien vaikuttavien valintojen kan-
nalta kysymys läsnäolosta ja luetuksi tulemisesta on keskeistä. Kateussananlaskun kes-
kustelukonteksteissa tuli esiin myös metatason kommentointi eli tarve säädellä yhteisön 
kielenkäyttöä ja arvioida muiden nettikäyttäytymistä. Sananlaskustoon onkin säilöyty-
nyt keskeisten inhimillisten ilmiöiden tematisointeja. Sille, joka sananlaskuja taitaa, 
niiden käyttö yleistävinä selitysmalleina on houkutteleva vaikuttamisen keino. 
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Tekstilaji avaimena ironiseen tulkintaan 
 
Toini Rahtu 
 
 
1. Laji merkityksen yksikkönä 
 
Tämä artikkeli tutkii tekstilajia merkityksen yksikkönä. Lähtökohtana on ajatus, että 
tekstilajit eivät ole vain ikään kuin ulkoinen muotti, johon tekstin ”sisältö” valetaan, 
vaan myös itsessään sisältöä. Tekstilajin tulkinta etenee rinnan tekstin muiden merkitys-
ten tulkinnan kanssa; siinä yhdistellään merkkejä sekä toisiinsa että ulkoiseen konteks-
tiin. Tekstilajin voi sanoa kuuluvan tekstin kulttuurikontekstiin (Eggins & Martin 1997) 
tai odotushorisonttiin (Jauss 1975): se on tulkitsijan tajunnassa osana laajaa tietojen ja 
kokemusten varastoa, josta tulkitsija aktivoi tekstin herättämiä aineksia tähdätessään 
koherenssiin, elämykseen tekstin riittävästä yhtenäisyydestä ja mielekkyydestä (Rahtu 
2006, 30–35). 
      
Se, minkä tekstilajin edustajaksi jonkin tekstin tunnistamme, tuo tekstiin omanlaisiaan 
viestejä: hauki on kala todennäköisesti tulkittaisiin eri tavoin alakoulun oppikirjassa 
kuin vaikkapa poliittisessa satiirissa. Tietyt tekstilajit – kuten pakinat ja kolumnit – 
myös virittävät ironian odotuksen (Rahtu 2005, 325; 2006, 209–212), kun taas joissain 
tekstilajeissa – esimerkiksi viranomaistiedotteissa – ironiaa ei juuri odoteta olevan. Ha-
vainnollistan tässä artikkelissa tekstilajin vaikutusta tekstin tulkintaan analysoimalla 
tekstiä, joka on kirjeen muotoon kirjoitettu levyarvostelu ja jonka voi tulkita ironiseksi. 
Osoitan, että esimerkkitekstin tulkintojen ironisuus vaihtelee sen mukaan, miten sen 
tekstilaji hahmotetaan.  
 
Tekstilaji on liikkuva kuvauskohde. Tekstilajit sekoittuvat toisiinsa ja muuttuvat jatku-
vasti, vanhoja kuolee ja uusia syntyy – ja tämä häilyvyys tietysti näkyy diskurssi- ja 
tutkimusyhteisössä erilaisina käsityksinä tekstilajeista (ks. esim. Bhatia 2004, 25; Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 115–137). Esimerkiksi siitä, millaisia tekstejä tietty tekstilaji 
sisältää tai millaisten tekstilajien piirteitä näkyy tietyssä tekstissä, samoin kuin siitä, 
missä kulkevat eri tekstilajien rajat, ollaan monesti eri mieltä. Käsitysten eroja voi selit-
tää tulkitsijan (tai tutkijan) henkilöllä ja historialla, ja näissä olennaisia ovat ne monet 
diskurssiyhteisöt, joihin tulkitsija kuuluu yhtä aikaa (Swales 1990, 30; myös Hutcheon 
1995, 92).  
 
Myös ironia on tutkimuskohteena vaikeasti pysäytettävä: yhdessä ja samassa viestissä 
yksi havaitsee ironiaa, toinen ei (esim. Rahtu 2006). Siksi sekin, kuinka odotuksenmu-
kaista ironia jossain tekstilajissa on, riippuu viime kädessä odottajasta ja hänen taus-
tayhteisöistään. Kun siis tutkitaan tekstilajin vaikutusta ironiseen tulkintaan, tutkitaan 
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kahden sumearajaisen, tulkinnanvaraisen ilmiön suhdetta toisiinsa. Tämä korostaa tar-
vetta nostaa tarkasteluun konteksti – tarkemmin sanoen ne erilaiset kontekstit, jotka 
vaikuttavat tulkintaan tai jotka avautuvat tekstiä tulkitsemalla (Goodwin & Duranti 
1992; kontekstista ks. myös Heikkinen 2012). Koska kontekstit vaihtelevat tulkitsijoit-
tain, kannattaa vertailla useiden tulkitsijoiden tulkintoja samasta tekstistä. Teen sen so-
veltaen lingvististä reseptioanalyysia, jossa tutkijaluenta suhteutetaan maallikkotulkin-
toihin (ks. Rahtu 2005; 2006; 2012). Esittelen menetelmän tavoitteet ja toteutustavat 
heti tämän johdannon jälkeen.  
 
Analyysin aloitan selvittämällä ensin perusteellisesti esimerkkitekstin tekstilajia. Yhdis-
tän esimerkkitekstin tutkijaluentaan maallikkotulkinnat ja saan näin näkyviin tekstilajin 
mahdollisen vaikutuksen tulkintojen ironisuuteen tai ei-ironisuuteen. Lopuksi teen pää-
telmät siitä, miten tekstilaji ylipäätään vaikuttaa tekstin tulkintaan ja voiko ironiaa kut-
sua tekstilajipiirteeksi.   
 
 
2. Reseptioanalyyttinen metodi 
 
Lingvistisen reseptioanalyysin ytimessä on kaksitasoinen aineisto, joka koostuu esi-
merkkitekstistä ja sen maallikkotulkinnoista. Nämä suhteuttavat tutkijaluentaa esimerk-
kitekstistä. Menetelmä ei kuitenkaan päästä tutkijaa aineistonsa ulkopuolelle, täydelli-
sen objektiiviseksi tarkkailijaksi, suodattuvathan maallikkotulkinnat tutkijan teorialäh-
töisen tarkastelun kautta. Maallikkotulkintojen erittely kuitenkin muistuttaa – ja tunnus-
taa –, että tutkijan tulkinta on vain yksi esimerkkitekstin tulkintojen joukossa. Tämä tuo 
näkyviin tutkijanpositiota ja siihen vaikuttavia teoreettisia ja sosiokulttuurisia lähtökoh-
tia, mikä vähentää tutkijaluennan subjektiivisuutta ja murtaa tutkimuksen teorialähtöi-
syyden kehää. (Rahtu 2012.) 
 
Koska tekstit tavallaan aina poikivat tulkintansa, kutsun esimerkkitekstejä emoteksteiksi 
(ks. Rahtu 2006, luku 3; Rahtu 2012); tämän artikkelin emotekstiksi olen valinnut ohei-
sen levyarvostelun.92 Maallikkotulkintoja on 28, ja ne ovat luettavissa oheisessa liittees-
sä. Tämä antaa artikkelin lukijalle mahdollisuuden kontrolloida tutkijan tulkintoja maal-
likkotulkinnoista. Viittaan artikkelissa tulkintoihin peitenimillä, joista paljastuu vain 
koehenkilön sukupuoli.  
 

                     
92 Kiitän Mikko T. Virtasta emotekstistä. Kuultuaan, että olen etsimässä aineistoa, jossa olisi kietoutunee-
na ainakin kahta tekstilajia, hän muisti omasta, levyarvostelujen kieltoa koskevasta tutkimuksestaan (Vir-
tanen 2007) tämän kirjeeksi muotoillun levyarvostelun. Emotekstin valinta heijastaa siis paitsi omia teo-
reettisia ja sosiokulttuurisia lähtökohtiani myös toisen tekstintutkijan näkemyksiä tekstilajeista.  
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Tässä emoteksti, mutta niin, että sen virkkeet on numeroitu: 
 

PHIL COLLINS 
Testify 
Warner 
 
Terve, Phil! 
 
1) Näin uuden levysi tv-mainoksen ja – cd:tä kuunneltuani – ajattelin kirjoittaa sinulle. 2) 
Testify jättää minut haukkomaan henkeä, mutta yritän kuitenkin pukea ajatukseni sanoiksi. 
 
3) Ettehän te vain liikoja rehkineet studiossa työskennellessä? 4) En minä muuten, mutta 
paikka paikoin kuulostat jotenkin tavallista väsyneemmältä. 5) Rehkimisestä puheenollen, 
se sinun tavaramerkkirumpufillisi Don’t Get Me Startedelta erottuu biisiin katsomatta, 
vaikka sitä kuinka varioisit. 6) Ai niin, ja se Linn-rumpukoneen plopsahteleva tomisoundi 
muun muassa This Love This Heartilla ja You Touch My Heartilla on kyllä aivan sinun 
oma juttusi! 7) Tulee paljon muistoja mieleen… 
 
8) Kuinkas perhe? 9) Kaikkien niiden rakkauslaulujen keskellä laulat yhdellä biisillä: 
”Least you can do is say you’re sorry, least you can do is give me back my heart”. 10) Pa-
hoittelen, kun en muista tuon laulun nimeä, onhan noita kuitenkin kokonaiset kaksitoista 
kappaletta. 11) No, ehkäpä tämä on täysin aiheetonta huolehtimista. 
 
12) Oletko muuten kuullut ex-bändisi alkuperäisen laulajan uuden levyn? 13) Tehän vasta 
eri suuntiin olettekin menneet! 14) Eipä silti, eiköhän teidän tuotoksienne keskinäinen ver-
tailu ole enemmän ajanhukkaa kuin mitään muuta. 15) Toivottavasti Testify kuitenkin soi 
paljon radiossa, kyllä siinä sen verran hyvät sounditkin on.   
 
16) Eipä tässä muuta. 17) Otathan löysin rantein ja palaillaan tulevien levyjen myötä. 18) 
Joulun tähti sinulle allekirjoitukseni ohessa. 
 
(Soundi 12/2002) 
* JAAN WESSMAN 
***               SOUNDIN LUKIJAT 
□ □ □ □ □ SINUN ARVOSTELUSI 

 
Maallikkotulkintoja emotekstistä esittävät ne Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijat, 
jotka osallistuivat pitämälleni Kieli käyttöyhteyksissään -kurssille syksyllä 2009. Esitin 
heille kirjallisesti neljä kysymystä: 1) Millaisia reaktioita teksti herättää sinussa? 2) 
Miksi teksti on kirjoitettu: mitä kirjoittaja haluaa sanoa? 3) Millaisia jäsennys- ja ilmai-
sukeinoja tekstissä käytetään? 4) Mitä tarkoittaa tekstin lopussa oleva virke ”Joulun 
tähti sinulle allekirjoitukseni ohessa”? 
 
Reseptioanalyysin periaatteiden mukaisesti kysymykset ohjaavat koehenkilöt kielentä-
mään tulkintaansa mahdollisimman omaehtoisesti. Ensinnäkin emotekstiä ei nimetä 
minkään tekstilajin edustajaksi – ei edes levyarvosteluksi, vaikka tämä nimitys oli koe-
henkilöiden luettavissa emotekstin viereisessä otsikkopalkissa. Toiseksi lukijalta ei tie-
dustella emotekstin tekstilajia eikä kysymyksissä käytetä muutakaan lingvististä ter-
minologiaa, jotta testi ei vieraannuttaisi lukijaa autenttisesta tulkinnastaan. Tulkinnan 
omaehtoisuuteen kannustaa erityisesti kysymys 1, jolla oli tarkoitus saada koehenkilö 
esittämään spontaanisti ensimmäiset huomionsa. Kolmanneksi kysymyksillä ei johdatel-
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la emotekstin ironiseen tulkintaan eikä koehenkilöille myöskään kerrottu testaajan ai-
emmista ironiantutkimuksista. Koska tapasin kurssilaiseni testitilanteessa ensimmäisen 
kerran, testaajan vaikutus koehenkilöihin jäi vähäiseksi. (Testitilanne suomen kielen 
perusopintoihin kuuluvan kurssin alussa ehkä kuitenkin näkyy niissä muutamien koe-
henkilöiden maininnoissa, että emotekstissä on ”pilkkuvirheitä” tai muuta ilmaisun 
heikkoutta; ks. Liite 1, esim. Akin ja Billin tulkintoja.) 
 
Testitilanne oli otollinen keskittyneelle, stressittömälle lukemiselle. Aikaa oli enintään 
tunti, mutta suurin osa suoriutui noin puolessa tunnissa. Kerroin – totuudenmukaisesti – 
tarvitsevani kurssilaisten tulkintoja diagnostiseksi pohjaksi kurssin suunnitteluun, ja 
vasta seuraavalla kokoontumiskerralla kysyin, saanko käyttää tulkintoja myös omiin 
tutkimuksiini. Sain luvan, ja samalla vakuutin, ettei kenenkään henkilöys paljastu jul-
kaisussa. Olen luokittanut liitteeseen kunkin lukutavan ironiseksi tai ei-ironiseksi oman 
ironianmääritelmäni perusteella (Rahtu 2006, 46; ks. myös tämän artikkelin luku 5). 
Tulkinnat ovat liitteessä aakkostettuina koehenkilöiden koodinimien mukaan.  
 
Valitsin koehenkilöiksi kääntämisen opiskelijoita, koska heidän voi odottaa täyttävän 
kompetenssi- ja edustavuuskriteerit (Rahtu 2012). Hehän ovat opiskelemassa kielen 
ammattilaisiksi, joten heidän on täytynyt läpäistä pääsykoe, joka mittaa erilaisia kielitie-
toja ja -taitoja. Alan valinta myös kertoo kiinnostuksesta kieleen sekä motivoituneisuu-
desta kielen erittelyyn. Koehenkilöt tekee kuitenkin teoriasta vapaiksi (tai tutkijaa va-
paammiksi) se, etteivät he ole opinnoissaan kovin pitkällä: he eivät ole vielä tieteellises-
ti perehtyneitä sen enempää ironian- kuin tekstilajitutkimuksenkaan kysymyksiin. Mutta 
heidän pienehkö määränsä, suhteellinen nuoruutensa ja samanikäisyytensä sekä tietty 
kielellinen harrastuneisuutensa estävät tekemästä tulkinnoista koko kieliyhteisöä koske-
via yleistyksiä. Myöskään tekstilajia koskeville yleistyksille ei ole pohjaa, koska tutkit-
tavana on yksi ainoa teksti. Mutta aineistopohjaiset yleistykset eivät olekaan tämän ar-
tikkelin tähtäimessä: emoteksti ja koehenkilöiden tulkinnat eivät ole mikään edustava 
otanta, vaan tutkijan heuristinen apu. Aineiston tärkein tehtävä on testata perushypotee-
sia, jonka mukaan tekstilaji vaikuttaa tekstin tulkintoihin. Jos hypoteesi pätee, se pätee 
myös emotekstin tulkintoihin.   
 
 
3. Yksi teksti, kaksi tekstilajia 
 
Peilaan tässä luvussa koehenkilöiden tulkintoja emotekstistä niihin erilaisiin kriteerei-
hin, joita on tutkimuksessa ehdotettu tekstilajeja erotteleviksi. Näistä fundamentaalein 
on ehkä toimintatyyppi: tunnistamme tekstilajeja sen mukaan, mitä teksteillä tehdään 
(ks. mm. Bhatia 2004; Eggins & Martin 1997; Hyland 2000; Karvonen 1995; Swales 
1990). Myös (makro)rakennetta on pidetty tekstilajeja erottelevana kriteerinä (Bahtin 
1986 [1953]: 60; Bex 1996; Hasan 1985; Komppa 2006; Ventola 2006). Ruqaiya Hasa-
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nin (mt.) mukaan tietyt tekstilajin rakennepotentiaaliin kuuluvat funktionaaliset jaksot 
ovat tunnistamisen kannalta välttämättömiä ja jotkut toiset taas valinnaisia. Sekä toimin-
tatyyppiä että rakennetta ilmennetään kielellisin piirtein, joilla siis on oma osuutensa 
tekstilajin tunnistamisessa (Bahtin mt. 66–67; Heikkinen 2009; Swales mt. 52, 58).  
 
Testikysymykset 1 ja 2 etsivät koehenkilöiden tulkintoja emotekstin toimintatyypistä 
kohdistamalla lukijan katseen hänen omiin reaktioihinsa sekä tuottajan intentioon ja 
tekstin tavoitteisiin. Rakenteellisten ja retoristen kriteereiden vaikutusta etsii testikysy-
mys 3, jossa lukijaa pyydettiin erittelemään emotekstin jäsennys- ja ilmaisukeinoja. 
Kysymys 4 viimein kehottaa lukijaa kertomaan, mitä emotekstin viimeinen virke Joulun 
tähti sinulle allekirjoitukseni ohessa tarkoittaa. Näin testasin omaa lukutapaani, jonka 
mukaan emotekstin tekstilajien ironinen kahtalaisuus huipentuu lopetusvirkkeessä. Kä-
sittelen seuraavassa ensin emotekstin levyarvostelumaisuutta ja sitten kirjemäisyyttä. 
Lopuksi tarkastelen sitä, miten levyarvostelumaisuus ja kirjemäisyys kietoutuvat toisiin-
sa kielessä ja vaikuttavat emotekstin merkitysten tulkintaan.    
   
Tekstilajin hahmottamista edistävät ensinnäkin tekstin ulkoiset puitteet (ks. esim. Heik-
kinen 2005, 28; Heikkinen ym. 2005, 235–237). Emotekstinkin tunnistamista levyarvos-
teluksi edistää julkaisukanavan huomaaminen (Hasan 1985; Mäntynen & Shore 2008, 
31–32). Koehenkilöthän lukivat emotekstin paperikopiosta, joka oli tulostettu musiikki-
lehti Soundin verkkosivuilta; Soundin nimi ja lehden numero näkyvät heti arvostelun 
alapuolella. Koehenkilöille olivat näkyvissä myös emotekstiä ympäröivät Soundin verk-
kosivujen kuvat, linkit ja otsikkopalkit, joista kahdessa teksti jopa suoraan nimetään 
levyarvosteluksi. Emotekstin ulkoasuun kuuluvat myös sen pituus ja kappalejako, kol-
mirivinen otsikko ja tekstin loppuun sijoitetut arvostelutähdet, joiden avulla kriitikko 
tiivistää oman arvionsa ja lehti pyytää lukijoita esittämään omansa. Ulkoasun siis voisi 
olettaa vaikuttavan paitsi emotekstin julkaisukanavan myös sen tekstilajin toimintatyy-
pin tunnistamiseen (vrt. esim. Östman 1999, 81–83).  
 
Koehenkilöistä Soundi-lehden tai verkon julkaisukanavana ovat maininneet Enni, Irme-
li, Lauri, Matti, Ofelia, Pauliina, Quentin, Xantippa, Åsne ja Ärna. Mainintojen suhteel-
lista vähyyttä voi verrata Mirjami Pullisen (2009, 55–60) havaintoon äidinkielen yliop-
pilaskokeesta: hänen tutkimuksessaan julkaisukanava vaikutti vain vähän ylioppilasko-
kelaiden tulkintoihin erään aineistokokeen (ironisesta) pohjatekstistä. Emotekstin tul-
kinnoissa lienee kuitenkin kyse siitä, ettei julkaisukanavaa ole ilmeisyytensä vuoksi 
katsottu tarpeelliseksi mainita. Tähän viittaa se, että lähes kaikki koehenkilöt kutsuvat 
emotekstiä levyarvosteluksi – he siis lukevat sitä julkisena eivätkä yksityisenä tekstinä. 
Yhdeksi tietyn tekstilajin olemassaolon merkiksi onkin ehdotettu sitä, että yhteisöllä on 
sille vakiintunut nimi (Swales 1990, 54–55; ks. myös Bex 1996, 136). Sekä levyarvoste-
lu että kirje ovat vakiintuneita tekstilajin nimiä, ja 23 koehenkilöä 28:sta on käyttänyt 
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niitä kumpaakin tulkinnoissaan emotekstistä. Vain viisi (Aki, Niina, Raimo, Urho ja 
Zacharias) on kutsunut emotekstiä pelkästään jommallakummalla nimellä.  
 
Levyarvostelun rakennepotentiaaliin (Hasan 1985, 63–68) kuuluu yhtenä osana otsikko 
(Mäntynen & Shore 2006, 290). Emotekstin otsikko on levyarvostelulle ominainen: se 
koostuu artistin, uuden levyn ja tuotantoyhtiön nimistä (Ruuska 2006, 62; ks. myös 
Mäntynen & Shore 2008, 26). Otsikosta levyarvostelun rakenneosana on kuitenkin 
huomauttanut vain yksi koehenkilö, Dunja. Muiden tulkinnoissa otsikon tehtävänä näyt-
tää olleen ohjaaminen emotekstin toimintatyypin (arvostelu) ja päätopiikin (Collinsin 
albumi) tunnistamiseen.93 Arvioinnin kohde Testify-albumihan mainitaan emotekstissä 
otsikon lisäksi virkkeissä 2 ja 15; virkkeissä 5 ja 6 vielä mainitaan albumin kappaleita ja 
virkkeessä 9 siteerataan yhtä sanoituksista. Topiikin tunnistaminen voisi olla yksi kri-
teeri, jonka perusteella läheisiä tekstilajeja tunnistetaan jonkin ylägenren jäseniksi (vrt. 
Bhatia 1993, 57; Martin 1985, 252; Shore & Mäntynen 2006, 30). Mutta topiikin avulla 
myös saman ylägenren alagenret erotetaan toisistaan. Esimerkiksi arvostelujen nimissä 
yhteisen toimintatyypin ilmaisevaa arvostelu-perusosaa edeltää topiikin ilmaiseva mää-
riteosa: levy-, elokuva-, kirja-arvostelu ja niin edelleen. (Visakko 2007, 12–13, alaviite 
12.)   
 
Levyarvostelujen rakennepotentiaalista ei ole laajoihin aineistoihin perustuvaa teks-
tianalyyttista tutkimusta, mutta Virtanen (2007, 2–3) on havainnut 122 arvostelun ai-
neistostaan, että Soundin arvostelut koostuvat tyypillisesti kolmesta, neljästä kappalees-
ta. Näistä ensimmäisessä tarjotaan taustatietoa esittäjästä ja tämän aiemmasta tuotannos-
ta ja seuraavissa kahdessa esitetään varsinainen kritiikki suhteuttamalla arvioitava ko-
koelma artistin aiempaan tuotantoon tai muiden artistien teoksiin. Viimeinen kappale on 
yhteenveto, ja lopuksi annetaan arvosana asteikolla 1–5. Anne Mäntynen ja Susanna 
Shore (2008, 28–29) ovat kuvanneet levyarvosteluja myös tekstityyppien avulla: tausta-
tieto artistin tai alan historiasta esitetään narratiivisissa jaksoissa, ja varsinainen arvio 
esitetään deskriptiivisen, ekspositorisen ja argumentoivan tekstityypin kautta (vrt. myös 
Ruuska 2006, 62–76).    
 
Emoteksti yhtäältä noudattaa Soundin levyarvostelun makrorakennetta, toisaalta poik-
keaa siitä. Virke 1 on imperfektissä, mikä on yksi narraation merkki (Mäntynen & Sho-
re 2008, 28). Siinä kerrotaan, että arvostelija näki tv:ssä Collinsin levyn mainoksen ja 
päätti kirjoittaa, ja virkkeessä 2 kerrotaan preesensissä arvostelijan emotionaalinen reak-
tio levyyn. Aloituskappale ei siis aivan täytä taustoitus-odotusta: siinä ei kerrota artistin 
tarinaa eikä esitellä tämän tuotantoa, vaan kerrotaankin kirjoittajan tarinaa: miksi hän 
ryhtyi kirjoittamaan (vrt. Ruuska 2006, 63). Tällainen alku on tyypillinen yksityiskir-
                     
93 Otsikon ja topiikin läheisestä suhteesta kulttuurissamme todistaa muun muassa se, että ne usein samas-
tetaan kirjoitustehtävien instruktioissa: ”Kirjoita aiheesta Kaktus − erämään lahja Suomen kodeille” eikä 
”Kirjoita otsikosta − −”. (Äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannoista ks. Makkonen-Craig 2008; 
myös Valtonen tk.) 
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jeelle (Laitinen & Nordlund, tulossa; Tiililä 2000, 243). Artistin tarinan puuttuminen 
myös implikoi artistin kuuluisuutta: Collins tuotantoineen oletetaan lukijoille tutuksi 
(vrt. Ruuska 2006, 65). Levyarvostelulle ominaista taustoitusta tulee vasta toisessa kap-
paleessa, virkkeissä 5–7, joissa verrataan Testifyn kappaleita Collinsin aiempaan tuotan-
toon, ja neljännen kappaleen virkkeissä 12–14, joissa Collinsia verrataan hänen aiem-
paan yhtyetoveriinsa.  
 
Taustoitus kietoutuu varsinaiseen kritiikkiin, joka sijaitsee odotuksenmukaisesti arvos-
telun keskivaiheilla. Virkkeessä 4 Collinsin todetaan kuulostavan tavallista väsyneem-
mältä, ja virkkeissä 5–7 mainitaan Collinsin tiettyjen tavaramerkkien toistuvan jälleen 
uudella levyllä. Virkkeistä 8–11 voi ymmärtää albumin levyjen olevan toinen toistaan 
muistuttavia rakkauslauluja. Emotekstissä on myös eräänlainen yhteenveto, virkkeessä 
15: Toivottavasti Testify kuitenkin soi paljon radiossa, kyllä siinä sen verran hyvät 
sounditkin on. Yhteenvedon paikka vain ei ole odotuksenmukaisesti lopussa, vaan vii-
meistä edeltävän kappaleen lopussa. Viimeinen kappale taas välittää kirjeen lopetuksel-
le tyypilliset lopputoivotukset (Tiililä 2000, 243). Sen sijaan arviointipisteet ovat odo-
tuksenmukaisella paikallaan aivan levyarvostelun lopussa.  
 
Erilaisista Virtasen nimeämistä Soundin levyarvostelun rakenneosista on mainintoja 
koehenkilöiden tulkinnoissa. Albumin suhteuttamisen aiempaan tuotantoon huomaavat 
tavalla tai toisella Bill, Camilla, Irmeli, Kalle, Matti, Ofelia, Quentin, Urho, Virpi, Wil-
ma, Yngva ja Åsne. Emotekstin kokemista kritiikiksi ilmentää jo mainittu tosiasia, että 
lähes jokaisen koehenkilön vastauksessa emotekstille on annettu nimi levyarvostelu. 
Kritiikki toteutuu levyarvostelussa selkeimmin loppupisteytyksenä, ja sen mainitsevat 
lähes kaikki. Mainintojen runsautta tosin voi pitää osin provosoituna: ne ovat vastauksia 
kysymykseen 4, jossa tiedusteltiin emotekstin lopussa esitetyn tervehdyksen merkitystä. 
Matin vastauksessa kiteytyy koehenkilöiden yleisin tulkinta, että emotekstin lopetuk-
seen kietoutuu kahden tekstilajin piirteitä: ”Teksti (ja luultavasti itse levy) on julkaistu 
joulunalusaikaan, ja se toimii samalla kirjeen jouluntoivotuksena kuin levyarvion murs-
kaavana loppukaneettina – yksi tähti viidestä.” Tervehdyksen ovat siis paljastaneet ar-
vosanaksi allekirjoitusta seuraavat tähdet, jotka ovat levyarvosteluissa konventionaalis-
tuneet levyn saamien pisteiden symboliksi, sekä viisi tyhjää lokeroa, jotka ohjaavat luki-
jaa antamaan levylle 1–5 tähteä. Emotekstin rakenneosien järjestys ei kuitenkaan ole 
saanut koehenkilöiltä huomiota. Tästä voi päätellä, että emotekstin rakenneosat ovat 
levyarvostelun toimintatyypin kannalta lukijoiden mielestä riittävän odotuksenmukai-
sessa järjestyksessä.  
  
Tony Bex (1996, 156) luettelee erilaisille – yksityisille ja julkisille – kirjeille tyypillisik-
si yhteisiksi rakenneosiksi alku- ja lopputervehdyksen sekä deiktiset ilmaukset, joilla 
kirje sijoitetaan aikaan ja paikkaan, siis päiväyksen. Emotekstissä alkutervehdys Terve, 
Phil! on heti levyarvostelun otsikon jäljessä, kirjoittajan allekirjoitus taas on sijoitettu 
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loppupisteytyksen yhteyteen. Tervehdykset mainitaan kirjeen tuntomerkeiksi Dunjan, 
Gemman, Juanitan, Matin, Niinan, Wilman ja Xantippan tulkinnoissa. Kirjeen ajoittavia 
deiktisiä elementtejäkin emotekstissä on, ja ne sijoittuvat ensimmäiseen ja viimeiseen 
virkkeeseen. Mutta ne eivät ole kirjeen alku- tai loppupäiväys Bexin tarkoittamassa 
mielessä: virkkeessä 1 kirjoittamisen ajankohdaksi ilmaistaan aika sen jälkeen, kun kir-
joittaja on nähnyt Testify-albumin tv-mainoksen ja kuunnellut albumin, ja virkkeen 18 
lopputoivotuksesta voi päätellä, että kirje on kirjoitettu joulun lähestyessä. Sekä loppu-
toivotus että kirjoittamaan ryhtymisen motivointi noudattavat jo antiikista periytyviä 
kirjekonventioita, joilla luodaan illuusiota kasvokkaisviestinnästä (Laitinen & Nordlund 
tulossa).   
 
Päiväyksen puuttuminen ei ole estänyt koehenkilöitä havaitsemasta emotekstin kirje-
mäisyyttä, koska he ovat havainneet jotain kirjeen sosiaalisen toimintatyypin kannalta 
tärkeämpää: kuulumisten kyselyn (Camilla, Dunja, Faidra, Irmeli, Juanita, Matti, Quen-
tin, Sini, Virpi, Wilma, Yngva, Ärna). Bex ei mainitse sitä kaikille kirjeille välttämät-
tömäksi rakenneosaksi – epäilemättä siksi, että se kuuluu vain yksityisiin eikä viralli-
sempiin kirjeisiin. Emotekstin jäsennys- ja ilmaisukeinoista koehenkilöt mainitsevat 
useimmiten kapplejaon (Bill, Dunja, Enni, Hilma, Irmeli, Juanita, Quentin, Raimo, Si-
ni), ja sen funktiona he pitävät puheenaiheen vaihtoa tai kuulumisten kyselyä. Bexin 
(1996, 148) mukaan kirjeille onkin tyypillistä tiheä topiikin vaihtuminen.  
 
Kielenkäyttöä analysoidessaan yli puolet koehenkilöistä on maininnut, että emoteksti on 
kirjoitettu epämuodolliseen, tuttavalliseen sävyyn (Bill, Camilla, Dunja, Enni, Faidra, 
Hilma, Irmeli, Juanita, Lauri, Niina, Pauliina, Terttu, Urho, Yngva, Ärna). Epämuodol-
linen kielenkäyttö kutoo yhteen emotekstin kaksi tekstilajia: se voidaan lukea merkiksi 
yhtä hyvin yksityiskirjeen tuttavallisuudesta kuin kevyen musiikin levyarvosteluille 
tyypillisestä humoristisesta tyylistä (Ruuska 2006, 72, 88); sitä voisi kutsua vaikka 
rock-diskurssiksi. Emotekstissä esimerkiksi sijapäätteet on merkitty englanninkielisiin, 
lauseen muotoisiin nimiin suoraan sidevokaalin avulla (Don’t Get Me Startedelta, This 
Love This Heartilla, You Touch My Heartilla virkkeissä 5 ja 6). Myös musiikkitermit on 
mukautettu englannista suomeen epämuodollisesti: tavaramerkkirumpufillisi, biisiin ja 
tomisoundi (virkkeissä 5 ja 6). Epämuodollista vaikutelmaa lisäävät metatekstit, kon-
nektiivit ja partikkelit en minä muuten, mutta (virke 4), rehkimisestä puheenollen (virke 
5), eipä tässä muuta (virke 16); ai niin (virke 6), no (virke 11), eipä silti (virke 14). Ne 
muistuttavat keskustelun vuoronalkuja ja saavat aikaan vaikutelman topiikkien spon-
taanista tupsahtelusta tekstiin (tai kirjoittajan mieleen). Tällainen keskustelullisuus lie-
nee tavallista tuttavallisissa yksityiskirjeissä – niin paperilla kuin erityisesti sähköisessä 
viestinnässä.  
 
Kuvatun kaltainen yksityiskirjeen retoriikan kietoutuminen levyarvostelun toiminta-
tyyppiin saa aikaan arvioinnin ironisen kahtalaisuuden. Kun virkkeessä 2 kerrotaan kir-
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jeen kuulumisina, että Collinsin levy jättää kirjoittajan ”haukkomaan henkeä”, ei paljas-
teta, onko syynä myönteinen vai kielteinen tyrmistys. Jatko kallistaa tulkinnan kieltei-
sen puolelle: virkkeissä 3 ja 4 esitetään kuulumisten kyselynä huolestuneisuus Collinsin 
väsymyksestä, mutta tämä voidaankin levyarvosteluna tulkita metonyymisesti kriittisek-
si arvioksi levyn väsähtäneisyydestä. Kun virkkeissä 5–7 kuvataan Collinsin ilmaisu-
keinoja tälle tyypillisiksi, muistoja mieleen tuoviksi, mahdollistetaan yhtä aikaa kaksi 
evaluaatiota: tuleeko levystä mieleen hyviä muistoja, vai onko kyseessä kyllästyttävä 
toisto? Kun virkkeissä 12–15 verrataan Collinsia tämän aiempaan bänditoveriin, ei en-
sin sanota, kumman kannalta toverusten ”eri suuntiin jatkaminen” on ollut edullista. 
Collinsin kannalta kielteiseksi tulkinnan kallistaa virke 15, jossa toivotaan Collinsin 
levyn kuitenkin – siiskö puutteista huolimatta? – soivan paljon radiossa. Emotekstin 
kirjemäisyys tuo mukanaan viestin, että kirjoittaja on vastaanottajan läheinen tuttu, joka 
esittää vilpittömän huolensa ystävän väsymyksestä. Levyarvostelukontekstissa väsymys 
muuttuukin metonyymisesti arvioitavan levyn kielteiseksi ominaisuudeksi.  
 
 
4. Kirjoittajan ja lukijan monet kasvot 
 
Kaikilla teksteillä on sekä tekstinulkoiset, psykofyysiset tuottajat ja vastaanottajat että 
tekstiin konstruoidut roolit näille (mm. Barthes 1993; Rimmon-Kenan 1991 [1983]; 
Tammi 1992). Emotekstissä roolit on kirjoitettu monikasvoisiksi. On levyarvostelija ja 
tämän lukeva yleisö, ja on kirjeen kirjoittaja ja sen ”vastaanottaja” Phil Collins. Käsitte-
len tässä luvussa sitä, miten emotekstin levyarvostelumaisuus ja kirjemäisyys ohjaavat 
lukemaan tuottajan ja vastaanottajan rooleja ja miten tämä vaikuttaa emotekstin tulkin-
taan.  
 
Vaikka emotekstin rockdiskurssi luo rentoa tuttavallisuutta, se myös rakentaa kirjoitta-
jalle levyarvostelijan asiantuntijuutta. Esimerkiksi virkkeissä 5 ja 6 se sinun tavara-
merkkirumpufillisi ja Linn-rumpukoneen plopsahteleva tomisoundi osoittavat sekä erit-
televää musiikkikorvaa että terminologian hallintaa, ja determinantti se + possessiivisuf-
fiksi sanassa tavaramarkkirumpufillisi vielä osoittavat arvostelijan tuntevan Collinsin 
tuotantoa entuudestaan, kuten myös muu taustoitus virkkeissä 5–7 ja 12–14 (vrt. ed.). 
Koehenkilöt ovatkin tunnistaneet asiantuntijadiskurssin. Aki toteaa kirjoittajan käyttä-
vän ”paljon erikoissanoja, jotka ovat tavalliselle lukijalle vieraita”, ja Dunja havaitsee 
tekstissä olevan ”populaarimuusikoiden käyttämiä ammattitermejä”. Sini mainitsee 
taustoittavat tiedot: ”Kirjoittaja – – haluaa briljeerata tiedoillaan viittaamalla Collinsin 
aiempaan tuotantoon. – – Hän haluaa kenties viestiä kiinnittäneensä huomiota asioihin, 
joihin keskivertokuuntelija ei kiinnittäisi huomiota. ” (Ks. myös Billin, Camillan, Ennin 
ja Irmelin vastauksia.)       
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Emoteksti vakuuttaa lukijan kirjoittajan asiantuntemuksesta, muttei arvostelulle tyypilli-
seen tapaan 3. persoonan väitelausein (Mäntynen & Shore 2008, 28). Emotekstissä on 
paljon suoria viittauksia kirjoittajaan: yksikön 1. persoonan verbimuotoja ja possessii-
visuffikseja (virkkeissä 1, 2, 10 ja 18) ja jopa minä-pronomineja (virkkeissä 2 ja 4), 
vaikka minän ”liikakäyttöä” kirjakielessä on suositeltu välttämään (Paunonen 2001, 
154–156; ks. myös Strellman 2005). Mauranen ja Tiittula (2005, 46–48) ovatkin ha-
vainneet käännössuomen korpustutkimuksessaan, että supisuomeksi kirjoitetuissa teks-
teissä eksplisiitti minä pelkän persoonapäätteen tai omistusliitteen sijasta on yleensä 
tavalla tai toisella korostunut kielellinen valinta.  
 
Pääasiassa englanninkielisten tieteellisten tekstien kirjoittajaidentiteettejä tutkineet Roz 
Ivanič (1998), Ramona Tang ja Suganthi John (1999) sekä Elena Sheldon (2009) jaka-
vat aineistonsa viittaukset yksikön 1. persoonaan eräänlaiselle minän voimakkuutta il-
mentävälle jatkumolle, jonka alkupäässä on vain yleistä tietoa välittävä minä ja loppu-
päässä ajatusten alkuunpanija, joka saattaa kertoa myös omasta itsestään. Jos emotekstiä 
tarkastelee tässä valossa, sen kirjoittaja ilmentää viittauksissa voimakkaasti itseään, ku-
ten esimerkiksi virke 2 osoittaa: Testify jättää minut haukkomaan henkeä, mutta yritän 
kuitenkin pukea ajatukseni sanoiksi. Kyse ei ole vain kirjoittajan ajatusten vaan myös 
tunteiden ja tahtomusten esittämisestä viittauksin yksikön 1. persoonaan. Tällainen hen-
kilökohtaisuus on odotuksenmukaista yksityiskirjeessä (Mäntynen & Shore 2006, 297–
299). Emotekstissä sen kietoutuminen levyarvostelijan asiantuntijadiskurssiin saa kui-
tenkin aikaan vaikutelman, että voimakkaat tunnereaktiot eivät ole vain subjektiivisia 
mielipiteitä vaan perustuvat tietoihin ja musiikin analyysiin. Tämä puolestaan painottaa 
Collinsin osuutta tunnereaktioiden aiheuttajana: ne johtuvat ikään kuin objektiivisesti 
havaittavista ominaisuuksista – tässä tapauksessa siis levyn huonosta laadusta.      
 
Subjektiivisen kirjoittajaminän vastapariksi emotekstiin on konstruoitu ”lukijasinä”. 
Varsinaista leipätekstiä edeltävä alkutervehdys Terve, Phil! luo emotekstille kirjeen 
vastaanottajan, ja samalla luodaan kirjoittajalle rooli Collinsin läheisenä kirjetuttuna. 
Vastaanottaja rakennetaan yksikön 2. persoonan verbimuodoilla ja possessiivisuffikseil-
la (virkkeissä 1, 4, 5, 6, 9, 12, 17) sekä sinä-pronominin avulla (virkkeissä 1, 5, 6, 18). 
Niiden viljely saa aikaan tuttavallisen sävyn, josta monet koehenkilöt ovat huomautta-
neet (vrt. ed.). Toisaalta yksikön 2. persoonan pronominin ja possessiivisuffiksin voi 
tulkita myös etäännyttäväksi. Esimerkiksi virkkeessä 5 (se sinun tavaramerkkirumpufil-
lisi) ja virkkeessä 6 (tomisoundi – – on kyllä aivan sinun oma juttusi) niiden avulla 
merkitään ominaisuudet vain ja juuri Collinsin tuntomerkeiksi. Näin ne erotetaan mui-
den artistien tuntomerkeistä ja jätetään samalla auki se, ovatko ne hyviä vai huonoja 
ominaisuuksia. Kyseessä on paralleeli lainausmerkkien käytölle: niiden avullahan voi-
daan paitsi siteerata myös ottaa ironisesti etäisyyttä (Rahtu 2006, 56–57). Tässä valossa 
ei ole yllättävää, että jotkut koehenkilöt (Bill, Dunja, Ofelia, Raimo, Terttu) ovat koke-
neet emotekstin tuttavallisuuden myös kielteisyydeksi tai ylimielisyydeksi.       
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Kuulumisten kysely (virkkeet 3, 8 ja 12) luo illuusion vastavuoroisesta kirjeenvaihdosta 
– tosin sanoen emotekstin ”vastaanottaja” on haastettu vastaamaan (Juanita, Ärna). Aja-
tus, että Collins olisi jonkun suomalaisen musiikinharrastajan kirjetoveri, hävittää sen 
etäisyyden, joka maailmantähteyteen liittyy. Tämä tekee tyhjäksi tähtiin usein kohdistu-
van palvontadiskurssin odotuksen, jollainen ilmenee Dunjan toteamuksesta: ”Teksti 
alkaa hellyttävästi nuoren ihmisen fanikirjeen alkua parodioiden.” Mutta tehdessään 
odotuksen tyhjäksi se itse asiassa virittää sen, samaan tapaan kuin tietynlaiset kiellot 
perustuvat kiistetyn asian presupponoimiselle (ks. Lyons 1978, 768–777). Näin syntyy 
jännite myönteisen palvontadiskurssin ja kielteisen kritiikin välille. Kun kirjeen reto-
riikkaan kuuluvat erilaiset keinot luoda kirjoittajan ja lukijan välille tuttavallinen suhde 
yhdistyvät levyarvostelun kriittiseen funktioon, saadaan aikaan viesti, että Collinsin 
albumi ei tule arvioiduksi taiteellisen luomistyön vaan arkisen perhe-elämän ja rehkimi-
sen hedelmänä (virkkeet 3–5, 8–11).  
 
Eräät koehenkilöt (Dunja, Enni, Irmeli, Lauri, Matti, Ofelia, Pauliina, Quentin, Sini, 
Terttu, Ärna) ovat huomauttaneet, että todellisuudessa Collins tuskin koskaan edes lu-
kee emotekstiä: hänhän on englanninkielinen, todelliset lukijat ovat Soundin lukijoita, 
eikä yksityiskirjeitä kirjoiteta lehtiin tai verkkoon. Tässä siis näkyy, että julkaisukana-
van tiedostaminen on kuin onkin vaikuttanut emotekstin tulkintoihin (vrt. ed.). Emo-
tekstin tulkintaa aidoksi yksityiskirjeeksi estää myös kirjoittajan allekirjoitus: alkuter-
vehdyksen sinuttelu saakin parikseen virallisemmin kirjoittajan etu- ja sukunimen. Su-
kunimellinen allekirjoitus on odotuksenmukaista paitsi tuntemattomien väliselle kir-
jeenvaihdolle ja virallisille kirjeille myös monille muille julkisille teksteille (Mäntynen 
& Shore 2006, 296; Tiililä 2002, 198). Tällainen julkinen teksti on tietysti myös levyar-
vostelu. Näin emotekstin lukijalle hahmottuu lopulta siihen kirjoitettu todellinen lukija: 
Soundin verkkosivuilla vieraileva musiikinharrastaja. Emotekstissä viljelty rock-
asiantuntijadiskurssi konstruoi siis paitsi asiantuntevan levyarvostelijan myös asiantun-
tevan lukijan.  
 
Rockmusiikkia harrastavan, levyarvioita lukevan lukijan on helppo havaita, että kirje-
tyyliin ilmaistut Collinsin väsymyksestä huolestuneet kommentit ovatkin kriittisiä huo-
mautuksia arvioitavasta levystä. Mutta koska emotekstissä tämän huomaaminen jätetään 
lukijan vastuulle, siinä luodaan itse asiassa vielä yhdenlainen lukija: sellainen, joka ei 
kätkettyä kritiikkiä havaitse (vrt. Clark & Gerrig 1984, 122).  
 
 
5. Ironiset ja ei-ironiset tulkinnat emotekstistä 
 
Edellä on käynyt ilmi, että emotekstin tekstilajin kahtalaisuus on mahdollistanut monen-
laista tulkinnan kahtalaisuutta: onko arviointi myönteistä vai kielteistä, kohdistuuko se 
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Collinsiin vai hänen albumiinsa, millainen suhde kirjoittajalla ja lukijalla on ja keitä 
kirjoittaja ja lukija ylipäätään ovat? Vertaan tässä luvussa emotekstin lukutapoja ironi-
sen tulkinnan määritelmääni saadakseni esille sen, miten kyseiset kahtalaisuudet vaikut-
tavat emotekstin lukutapojen ironisuuteen tai ei-ironisuuteen.  
 
Jotta tulkintaa voisi kutsua ironiseksi, sen on koostuttava ironian komponenteista (ks. 
Rahtu 2006, 45–52; vrt. Barbe 1995, 10 ja 16; Hutcheon 1995, 47). Nämä ovat 1) kiel-
teinen merkitysydin, 2) kielteisyyden intentionaalinen tuottaja, 3) kohde ja 4) uhri sekä 
5) jonkin tai jotkin komponenteista 1–4 kätkevä esitystapa. Jos yksikin komponenteista 
puuttuu, tulkinta ei ole ironinen. Komponenttimääritelmä antaa mahdollisuuden analy-
soida tulkintojen ironisuutta siitä riippumatta, sattuuko tulkitsija itse kutsumaan tulkin-
taansa ironiaksi vai käyttääkö hän siitä jotain sen ala- tai rinnakkaislajin nimitystä, ku-
ten sarkasmi tai parodia, tai mitä tahansa muuta nimitystä, kuten vitsi, vinoilu, pottuilu 
tai huumori (Rahtu 2006, 63–68).  
 
Havainnollistan ironisen tulkinnan komponentteja Kallen tulkinnan avulla: 
 

Kirjoittaja haluaa tuoda ilmi, että arvosteltava levy on väsynyt ja liian samanlainen kuin ar-
tistin aiemmat levyt. Kirjoittaja ei kuitenkaan sano tätä suoraan. Kirjoittaja käyttää kirjeelle 
ominaista tyyliä ja sarkasmia hyväkseen. Teksti on näennäisesti ystävällinen Collinsia koh-
taan, vaikka kirjoittaja ei selvästikään pidä tämän uudesta levystä. Tämän sarkasmin huo-
maa viimeistään levyn saaneesta vain yhdestä tähdestä.  Kirjoittaja antaa levylle vain yhden 
tähden, koska ei pidä siitä, mutta pitää näennäisystävällisestä kirjoitustyylistään kiinni sa-
nomalla sen olevan joulun tähti. – –.  

 
Kallen tulkinnan ytimenä on kielteisyys (komponentti 1): ”Kirjoittaja haluaa tuoda ilmi, 
että arvosteltava levy on väsynyt ja liian samanlainen kuin artistin aiemmat levyt.” 
Kallen mukaan kielteisyys on levyarvostelijan nimenomaisen intention mukaista: ”Kir-
joittaja haluaa tuoda ilmi, että – –”; siinä on siis komponentti 2 eli kielteisyyden inten-
tionaalinen tuottaja. Kielteisyyden kohteena (komponentti 3) on ”arvosteltava levy” ja 
uhrina (komponentti 4) levyn tehnyt artisti: ”Teksti on näennäisesti ystävällinen Collin-
sia kohtaan – –.” Myös kielteisyyden kätkevä esitystapa, komponentti 5, on tulkinnassa 
vahvasti läsnä: ”Kirjoittaja ei kuitenkaan sano tätä suoraan. – – Teksti on näennäi-
sesti ystävällinen Collinsia kohtaan, vaikka kirjoittaja ei selvästikään pidä tämän uu-
desta levystä.” Kallen ironisessa tulkinnassa komponentti 5 kätkee siis komponentin 1, 
kielteisen suhtautumisen levyyn. Se kätkee myös komponentin 3 eli ironian kohteen: 
Kallen mukaan ”– – arvosteltava levy on väsynyt”, vaikka emotekstissä väsyneeksi sa-
notaan levyn tekijää. Tällaista ironian kohteen referentiaalista hämäystä olen kutsunut 
referenssi-ironiaksi (Rahtu 1991).  
 
Ironisen lukutavan kanssa linjassa on myös Kallen tulkinta emotekstin viimeisestä virk-
keestä: ”Kirjoittaja antaa levylle vain yhden tähden, koska ei pidä siitä, mutta pitää nä-
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ennäisystävällisestä kirjoitustyylistään kiinni sanomalla sen olevan joulun tähti. Tämä 
sopii hyvin arvostelun ajankohtaan, joulukuuhun.”   
 
Kallen tulkinnan kaltaisia ironisia tulkintoja – kuka varmana, kuka epäröiden – ovat 
esittäneet useimmat koehenkilöt (Bill, Camilla, Dunja, Enni, Faidra, Gemma, Hilma, 
Irmeli, Juanita, Lauri, Matti, Ofelia, Quentin, Sini, Terttu, Urho, Virpi, Wilma, Yngva, 
Åsne, Ärna). Heidänkin tulkinnoissaan viimeinen virke, ”joulun tähti -tervehdys”, saa 
merkityksen ’asteikon alin arvosana’. Sen sijaan olen luokitellut ei-ironisiksi Akin, Nii-
nan, Xantippan ja Zachariaksen tulkinnat. Seuraavista näytteistä, niihin lihavoimistani 
kohdista, näkyy, että näistä tulkinnoista puuttuu komponentti 1, ironisen tulkinnan kiel-
teisyys: 
 

Ilmeisesti tekstin pitäisi olla levyarvostelu ja kirjoittaja on halunnut kehua Phil Collinsia 
ja hänen uutta levyä. Mutta kuten ensimmäisessä kappaleessa kirjoitetaan, yritys pukea 
ajatukset sanoiksi jää vain yritykseksi. Kirjoittajan ajatus harhailee ja itse levyarvostelua on 
todella vähän. – –. En ymmärrä tämän viimeisen lauseen merkitystä. Ehkä kirjoittaja vain 
toivottaa hyvää joulua? (Aki) 
 
Mielestäni kirjoittajalla on tekstissä vain yksi sanoma (ilman taka-ajatuksia): Onneksi 
olkoon uuden levyn julkaisemisen johdosta. Yrittääkö hän hieman piikitellä, mainitse-
malla ex-bändin alkuperäisen laulajan saavutuksen? Hmm, en usko. – –. Kirjoittaja haluaa 
toivottaa hyvää joulua Phillille, hän ilmaisee toivotuksen hieman erikoisemmin, kuin vain 
lattean Hyvää Joulua!” (Niina) 
 
Arvostelujen yhteydessä annetaan usein tähtiä ja kun juttu on kirjoitettu joulukuussa 
(12/2002), niin siitä ilmaus ”joulun tähti”. Yhden tähden kirjoittaja taisikin vain antaa. – –. 
Kirjoittaja on halunnut arvostella levyn, josta selvästikin pitää kovasti ja haluaa esit-
tää ihailunsa suoraan artistille käyttämällä sinä-muotoa tekstissään, vaikka yleisö on-
kin se, joka arvostelun lopulta lukee. (Xantippa) 
 
Kirjoittaja varmaankin haluaa muistuttaa olemassa olostansa, tai kun vanha kaveri on 
tehnyt jotain huomattavaa niin hän haluaa pitää uudestaan yhteyttä. – –  [”Joulun tähti 
-tervehdys on h]yvän joulun toivotus.” (Zacharias) 
 

Nämä koehenkilöt – Niinakin hetken emmittyään – siis ovat tulkinneet kirjoittajan pitä-
vän Collinsin levystä. Tämän kanssa samansuuntainen on heidän viimeisen virkkeen 
tulkintansa, että virkkeessä toivotetaan hyvää joulua (eikä siis anneta huonoa arvosanaa 
levystä). Tosin Xantippa, joka syystä tai toisesta on vastannut viimeiseen kysymykseen 
tulkintansa alussa, toteaa, että tähtiä annetaankin vain yksi. Tämä ei kuitenkaan lopulta 
estä häntä tulkitsemasta emotekstiä myönteiseksi.  
 
Seuraavassa, Pauliinan tulkinnassa taas viimeinen virke on tulkittu myönteiseksi, mutta 
muuten tulkinnan (ei-)ironisuus jää epävarmaksi, koska Pauliina lähinnä luettelee emo-
tekstin topiikkeja muttei oikeastaan kerro, millaista kantaa niihin otetaan:  
 

Kuulostaa jotenkin epäaidolta. Olisiko kirjoitettu vitsinä. Huvittavaa tekstiä suhteellisesti 
ottaen. – –. Sanoma on kommenttia uudesta ja aiemmista levytuotoksista ja entisistä bän-
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dinjäsenistä sekä arveluja artistin perhe- ja rakkauselämästä. – –. Ystävällinen ele, tuttaval-
linen ele, mutta en tunne viittausta [”joulun tähti -tervehdystä”].  

 
Myös Raimon tulkinta jää avoimeksi: vaikka hänkin selittää viimeisen virkkeen olevan 
”arvostelu levystä”, hän ei sano, millainen arvostelu. Myönteiseen, ei-ironiseen tulkin-
taan viittaa hänen tulkintansa jatko ”Jouluinen teema lämmittää mieltä”. Toisaalta Rai-
mo arvelee tekstiä ironiseksi, toisaalta toteaa, että ”tekijän mielipide jäi arvoitukseksi”. 
 
Kaiken kaikkiaan vain Raimon ja Pauliinan tulkinnat jäävät epävarmoiksi, muuten emo-
tekstin tulkinnat jakautuvat ironisiin ja ei-ironisiin selkeästi. Ironiset tulkinnat erottaa ei-
ironisista komponentin 1 läsnäolo: kun ironisten tulkintojen ydin on se, että kirjoittajan 
on luettu esittävän kielteisen arvion Collinsin levystä, ei-ironisissa tulkinnoissa arvio on 
luettu myönteiseksi. Ei-ironisissa tulkinnoissa ei näin ollen voi olla myöskään kom-
ponentin 1 ”saattokomponentteja” 2–4, kun taas ironisissa tulkinnoissa ne on, ja kaikis-
sa tulkinnoissa samat. Ironisissa tulkinnoissa myös komponentti 5 on luettu samaan 
tapaan lähes kaikissa: esitystapa kätkee nimenomaan komponentin 1 eli arvion kieltei-
syyden, mutta muut komponentit on tulkittu suoraan tekstin pinnasta. Kallen, Matin ja 
Ärnan tulkinnoissa komponentti 5 kätkee myös ironian kohteen: arvostelija on muka 
huolissaan artistin väsymyksestä, mutta tarkoittaa että myös levy on väsynyt. 
 
 
6. Tekstilajien törmäys tulkinta-avaimena 
 
Useamman tekstilajin kietoutuminen yhteen ja samaan tekstiin eli tekstilajien hybridiys 
on jokapäiväinen ilmiö. Oli hybridiys sitten tekstintuottajan tietoinen tai tiedostamaton 
valinta, se ilmentää monenlaisia sosiokulttuurisia tendenssejä. Esimerkiksi suomalaisten 
viranomaistiedotteiden muuttuminen viime vuosikymmeninä mainosmaisemmiksi lie-
nee merkki yhteiskunnan kaupallistumisesta – ja miksei myös tasa-arvoistumisesta: 
enää ei tiedotteeseen voida ongelmattomasti kirjoittaa vastaanottajaksi hallintoalamaista 
vaan itsenäisesti päättävä kansalainen tai asiakas, jota on suostuteltava (Kankaanpää 
2006; ks. myös Kuronen 2004). Tekstilajien hybridiys voi siis viestiä periaatteessa mitä 
tahansa: tulkitsijat prosessoivat tekstilajien kietoutumista aivan samoin kuin kaikkien 
muidenkin merkkien yhdistelmiä. Tekstilajien yhdistymisestä saattaa siis syntyä myös 
ironisia tulkintoja. Miten, sitä selvitän tässä luvussa.  
 
Ironinen, kuten kaikki muukin kielellinen tulkinta, tähtää viestin kaikinpuoliseen ym-
märtämiseen, koherenssin kokemukseen (Rahtu 2006, 25–35, 218–219). Toisin sanoen 
viestin on tunnuttava sekä sisäisesti että ulkoisen kontekstin kannalta mielekkäältä ja 
yhtenäiseltä. Muussa tapauksessa tulkitsija kokee viestin inkoherentiksi: epäselväksi tai 
epäyhtenäiseksi, väitteiltään tai asenteiltaan kummalliseksi, tilanteeseen sopimattomak-
si, tuottajansa suuhun oudoksi tai muuten epämielekkääksi. Törmätessään inkoherens-
siin tulkitsija joutuu miettimään, onko se intentionaalista vai ei. Johtuuko se sattumasta 
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tai vaikka tuottajan kyvyttömyydestä tai lipsahduksesta, vai onko se hänen varta vasten 
tarjoamansa avain johonkin piilotettuun viestiin? Jälkimmäisessä tapauksessa tulkitsija 
etsii viestistä ja sen kontekstista sitä ovea, johon avain sopisi: sanomaa, joka piilee in-
koherenssin takana. Näin sovitellen löytyy mielekäs tulkinta esimerkiksi liioitteluun, 
vähättelyyn, (elävään) metaforaan – ja ironiaan.  
 
Emotekstin lukijassa inkoherenssin kokemuksen aiheuttaa levyarvostelun ja yksityiskir-
jeen törmäys. Tällaisen inkoherenssin kokeminen tietysti edellyttää, että emotekstissä 
huomaa kahden tekstilajin piirteitä. Niinpä lähes kaikissa emotekstin ironisissa tulkin-
noissa mainitaan tavalla tai toisella tekstilajin kahtalaisuus, kun taas ei-ironisissa tulkin-
noissa mainitaan emotekstin tekstilajiksi joko levyarvostelu (Aki) tai kirje (Niina ja 
Zacharias). Emotekstin ei-ironiseksi tulkinneista Xantippa on ainoa, joka on kiinnittänyt 
huomiota emotekstin genreen:  
 

Jotenkin omaperäinen levyarvostelu, kun se on osoitettu suoraan artistille (”ajattelin kirjoit-
taa sinulle”, ”kuulostat jotenkin väsyneeltä”, ”oletko muuten kuullut” jne.). Yleensä ne 
osoitetaan ostavalle yleisölle, kannattaako tätä levyä ostaa vai ei.  

 
Tästä ei kuitenkaan Xantippan tulkinnassa seuraa päätelmää, että kyseessä olisi jotain 
viestivä tekstilajien kaksinaisuus: ”Kirjoittaja on halunnut arvostella levyn, josta selväs-
tikin pitää kovasti ja haluaa esittää ihailunsa suoraan artistille käyttämällä sinä-muotoa 
tekstissään, vaikka yleisö onkin se, joka arvostelun lopulta lukee.” Siis Xantippan mie-
lestä emotekstin tekstilajin kaksinaisuus vain ilmentää kirjoittajan omaperäisyyttä eikä 
ole varsinainen kielellinen viesti mistään.  
 
Ironisissa tulkinnoissa puolestaan mainitaan enemmän tai vähemmän expressis verbis, 
että emotekstissä on kahden tekstilajin ominaisuuksia. Dunjan tulkinta edustakoon mui-
takin ironisia tulkintoja:  
 

Teksti on tekstilajiltaan levyarvostelu, mutta se on kirjoitettu kirjeen muotoon. Tyyliltään 
teksti on varsin vapaamuotoinen (esim. plopsahteleva) ja kirjeen tapaan osoitettu tietylle 
vastaanottajalle. Tosin tässä tapauksessa vastaanottaja on oikeasti arvostelun lukijakunta. 
Teksti on kirjoitettu ironiseen sävyyn: kirjoittaja puhuttelee Collinsia hieman ylenkatsovasti 
ja korostetun tuttavallisesti. Toisessa kappaleessa on populaarimuusikoiden käyttämiä am-
mattitermejä. Kappaleen ja koko arvostelun viesti tuntuu olevan ”ei mitään uutta”. Kirjoit-
taja ei siis ole kovin vaikuttunut, mutta toivoo artistille kaikkea hyvää. – –.  

 
Dunjan ja muiden ironisten tulkintojen analyysi osoittaa, että ironinen tulkinta syntyy 
emotekstin kahden tekstilajin törmäyksestä vain silloin, jos törmäys koetaan intentio-
naaliseksi inkoherenssiksi. Inkoherenssin kokeminen intentionaaliseksi saa tulkitsijan 
etsimään selitystä ja tietyissä tapauksissa löytämään sellaiseksi ironisen tulkinnan kom-
ponentit.  
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Esimerkiksi Dunjan lukutavan mukaan kirjeen yksityisyys palvelee levyarvostelijan 
keinona esittää julkista kritiikkiä kätketysti. Eli kun emoteksti toteuttaa kirjeen toiminta-
tyyppiä kertomalla ja kyselemällä kuulumisia, tämän tulkitaan levyarvosteluna puhutte-
levan artistia ”ylenkatsovasti ja korostetun tuttavallisesti”. Kun emotekstin kirjoittaja 
esiintyy artistin kirjeenvaihtotoverina, tämä törmää asiantuntijan auktoriteettiin, joka 
rakennetaan ”populaarimuusikoiden käyttämiä ammattitermejä” viljellen, ja törmäyk-
sestä syntyy viesti, että pätevä musiikinkuuntelija ei kuule Collinsin musiikissa muuta 
kuin rutiinisuorituksen. Ja kun emotekstiin kirjoitettu kirjeen lukija on ”tietty vastaanot-
taja” eli Collins, kirjoittajan tuttava, onkin levyarvostelun psykofyysinen lukija suoma-
lainen musiikin harrastaja, joka tietää, ettei mitään tuttavuutta kirjoittajan ja Collinsin 
välillä ole. Siispä kyse ei olekaan Collinsin vaan tämän albumin tuttuudesta, yllätykset-
tömyydestä. Tällainen ominaisuus ymmärretään rock-arvostelussa kielteiseksi. Esimer-
kiksi Mäntynen & Shore (2008, 32–33) ovat analysoineet erästä toista levyarvostelua, 
joka on kirjoitettu ruokareseptin muotoon. Arvostelun reseptimuoto on viesti, että levys-
tä kuulee liian helposti ainekset, joista se on koottu. 
 
 
7. Ironia – tekstilajin piirre?  
 
Emotekstin ironisen tulkinnan ratkaiseva riippuvuus tekstilajin tunnistamisesta vahvis-
taa artikkelin perusajatusta, jonka mukaan tekstilaji on myös merkityksen yksikkö. Sa-
malla se osoittaa, että merkitystä on kaikilla niillä tasoilla, joilla tekstilaji tunnistetaan. 
Siis tekstilajin toimintatyyppi, rakennepotentiaali ja kielelliset piirrekimput välittävät 
myös merkityksiä omilla tasoillaan. Ironisia merkityksiä ne välittävät silloin, kun niiden 
tulkitsijassa syntyy syystä tai toisesta intentionaalisen inkoherenssin kokemus. Artikke-
lin alussa totesin, että ironisuutta osataan odottaa joiltakin tekstilajeilta, ja tässä luvussa 
pohdin aiemman ironiantutkimuksen valossa, mistä tämä johtuu. 
 
Toimintatyyppiin liittyvä ironian odotus liittyy usein ristiriitaisiin tilanteisiin. Tällaisissa 
tilanteissa käsitellään arkoja ja affektisia aiheita, ja niissä esitetään kasvoja uhkaavaa 
puhetta. Siksi ironia on tavallista esimerkiksi riidoissa, polemiikeissa, mielipidekirjoi-
tuksissa ja arvosteluissa – siis emotekstissäkin. Toisaalta se on odotuksenmukaista tilan-
teissa, joissa ilmennetään yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta, kuten levyarvosteluja lukevi-
en musiikin harrastajien kesken. Mutta yhteenkuuluvuuden kääntöpuolena on usein se, 
että jokin taho suljetaan ironisella kielenkäytöllä oman piirin ulkopuolelle. Emotekstikin 
onnistui sulkemaan ulos ne koehenkilöt, jotka eivät löytäneet tekstilajin kahtalaisuutta. 
Muita sisäpiirin yhdistäviä mutta toiset ulos sulkevia tekstilajeja ovat esimerkiksi paki-
nat, kolumnit ja sketsit. Niiden tekstilajipiirteisiin kuuluu tietty kärjekkyys ja hauskuus 
– kielenkäytön tarkkuus, joka vaatii vastaanottajalta keskittymistä. Jos tämä ei yllä teks-
tin hänelle konstruoiman roolin tasolle, hän putoaa pois sisäpiiristä, joka jakaa ironisen 
salaisuuden.  
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Kaikilta tarkkaa ja vaativaa kielenkäyttöä edellyttäviltä tekstilajeilta ironiaa ei kuiten-
kaan odoteta. On todennäköistä, että mitä heterogeenisemmälle ja laajemmalle vastaan-
ottajien joukolle viesti on suunnattu, sitä suurempi väärinkäsitysten riski ironinen ilmai-
sutapa olisi. Siksi esimerkiksi laki- ja viranomaistekstit sekä uutiset harvoin virittävät 
lukijassaan ironian odotusta. Tämä johtuu myös tällaisten tekstilajien tiedottavasta tai 
valistavasta funktiosta: niiden kuuluu olla mahdollisimman selkeitä, läpinäkyviä ja yksi-
tulkintaisia. Siksi niihin ei voi kirjoittaa kielen monitulkintaisuudella leikkivää tuottajaa, 
jollainen taas on tyypillinen ironisiksi koetuille tekstilajeille ja jollaisena emotekstinkin 
kirjoittaja esiintyy.   
 
Suomalaisissa tulkintayhteisöissä näyttää olevan eroja siinä, kuinka moniääniseksi leh-
dissä tai verkossa julkaistavien tekstilajien tuottaja voidaan kirjoittaa. On lukijoita, jotka 
vaihtelevat tulkintastrategioitaan tekstilajin mukaan: siinä missä uutisen kirjoittajan 
odotetaan olevan läpinäkyvä ja yksiääninen, vaikkapa haastattelun kirjoittaja saa leikkiä 
kielellä ja olla moniääninen. Mutta on myös lukijoita, jotka tulkitsevat lähes kaikkia 
toimittajien tekstejä ”uutisiksi” ja odottavat näiltä vain yksitulkintaista, selkeää kielen-
käyttöä ja mahdollisimman yksiäänistä kirjoittajaa. (Rahtu 2005, 320–321.)   
 
Jos tekstilajin toimintatyyppiin kuuluu ironisen tulkinnan mahdollisuus, ironisuus usein 
alkaa konventionaalistua tekstilajin rakennepotentiaaliin. Niinpä kaunokirjallisuuden ja 
retoriikan tutkijat osaavat luetella monenlaisia erilaisille tekstilajeille tyypillisiä ironian 
ilmaisimia, kuten kummalliset otsikot, hullut nimet, tosiasioiden vääristely, tyylipoik-
keamat ja asiavirheet (ks. esim. Muecke 1969). On helppo havaita, että näissä on kyse 
erilaisista tavoista aiheuttaa lukijalle intentionaalisen inkoherenssin kokemus. Myös 
emotekstissä leikitään levyarvostelun rakennepotentiaalilla: esimerkiksi levyarvostelun 
funktionaaliset rakenneosat otsikko ja loppupisteytys on kiedottu yhteen kirjeen alku- ja 
lopputervehdysten kanssa. Mitä odotuksenmukaisempaa ironia tekstilajissa on, sitä hie-
novaraisempi inkoherenssin kokemus sen voi synnyttää. Jos taas ironiaa löydetään yllät-
tävästä tekstilajista, inkoherenssin kokemuksen täytyy olla suhteellisen suuri. (Rahtu 
2006, 210–212.) 
 
Ironisten tekstilajien merkityspotentiaaliin voi usein kuulua myös ironian ilmaisuun 
konventionaalistuneita yksittäisiä kielenpiirteitä (Rahtu 2006, 52–57). Esimerkiksi mo-
net myönteisyyttä ilmaisevat nominit (ihana, loisto), verbit (onnistua, kiittää) ja kohte-
liaisuusfraasit (kiitos, anteeksi) saavat vaikkapa riidan tuoksinassa helposti ironisen tul-
kinnan. Emotekstissä ilmaistaan myönteisyyttä muun muassa konventionaalisin kirje-
toivotuksin, joita koehenkilöt ovatkin tulkinneet ironisiksi. Myös monet niistä keinoista, 
joilla ilmaukseen otetaan etäisyyttä (lainausmerkit, niin sanottu) tai joilla se merkitään 
episteemisesti varmaksi tai epävarmaksi (varmasti, ehkä, luulisi) tai deonttisesti luvalli-
seksi (saada, olla lupa) saavat tietyissä toimintatyypeissä ironisen tulkinnan. Emoteks-
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tissä etäisyyttä kritiikin kohteeseen otetaan konventionaalisesti persoonapronominin 
genetiivin ja possessiivisuffiksin avulla (se sinun tavaramerkkirumpufillisi, sinun oma 
juttusi).  
 
Kaikki ironiaan konventionaalistuneet ilmaukset on tietysti sinänsä mahdollista tulkita 
ironisiksi tai ei-ironisiksi – riippuu kontekstista. Usein tämä konteksti on tekstilaji, joka 
joko virittää tai vaimentaa ironian odotuksen. Kaikki ironisiksi koettuihin tekstilajeihin 
kuuluvat tekstit eivät kuitenkaan saa ironisia tulkintoja, ja toisaalta ironia saattaa yllät-
tää sellaisissakin teksteissä, joiden tekstilajilta ei osata odottaa ironiaa. Siis vaikka jot-
kin tekstilajit tuovat mukanaan ironisen tulkinnan mahdollisuuden, kunkin tekstin ironi-
suus aukeaa vasta kontekstuaalisen tulkinnan avulla – aivan kuten kaikkien merkkien 
tulkinta.   
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LIITE 1  
 
 
 
Liitteen 1 sisältö:  
 
A) Emoteksti Phil Collins, Testify  
B) Emotekstin tulkintaa kartoittavat testikysymykset  
C) Lukijoiden esittämät vastaukset  
 
 
A) Emoteksti 
 
PHIL COLLINS 
Testify 
Warner 
 
Terve, Phil! 
Näin uuden levysi tv-mainoksen ja − cd:tä kuunneltuani − ajattelin kirjoittaa sinulle. Testify jättää minut 
haukkomaan henkeä, mutta yritän kuitenkin pukea ajatukseni sanoiksi. 
 
Ettehän te vain liikoja rehkineet studiossa työskennellessä? En minä muuten, mutta paikka paikoin kuu-
lostat jotenkin tavallista väsyneemmältä. Rehkimisestä puheenollen, se sinun tavaramerkkirumpufillisi 
Don't Get Me Startedelta erottuu biisiin katsomatta, vaikka sitä kuinka varioisit. Ai niin, ja se Linn-
rumpukoneen plopsahteleva tomisoundi muun muassa This Love This Heartilla ja You Touch My Heartil-
la on kyllä aivan sinun oma juttusi! Tulee paljon muistoja mieleen… 
 
Kuinkas perhe? Kaikkien niiden rakkauslaulujen keskellä laulat yhdellä biisillä: ”Least you can do is say 
you're sorry, least you can do is give me back my heart”. Pahoittelen, kun en muista tuon laulun nimeä, 
onhan noita kuitenkin kokonaiset kaksitoista kappaletta. No, ehkäpä tämä on täysin aiheetonta huoleh-
timista. 
 
Oletko muuten kuullut ex-bändisi alkuperäisen laulajan uuden levyn? Tehän vasta eri suuntiin olettekin 
menneet! Eipä silti, eiköhän teidän tuotoksienne keskinäinen vertailu ole enemmän ajanhukkaa kuin 
mitään muuta. Toivottavasti Testify kuitenkin soi paljon radiossa, kyllä siinä sen verran hyvät sounditkin 
on. 
 
Eipä tässä muuta. Otathan löysin rantein ja palaillaan tulevien levyjen myötä. Joulun tähti sinulle allekir-
joitukseni ohessa. 
 
(Soundi 12/2002) 
 
* JAAN WESSMAN 
*** SOUNDIN LUKIJAT 
□ □ □ □ □ SINUN ARVOSTELUSI 
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B) Emotekstin tulkintaa kartoittavat testikysymykset  
 
 
Lue oheinen teksti ja erittele sitä seuraavien kysymysten kannalta: 
 
1) Millaisia reaktioita teksti herättää sinussa? 
2) Miksi teksti on kirjoitettu: mitä kirjoittaja haluaa sanoa? 
3) Millaisia jäsennys- ja ilmaisukeinoja tekstissä käytetään? 
4) Mitä tarkoittaa tekstin lopussa oleva virke ”Joulun tähti sinulle allekirjoitukseni ohessa”? 
 
 
 
C) Lukijoiden esittämät vastaukset  
 
 
Aki: ei-ironinen tulkinta 
 
1) Ensimmäisenä tuli mieleen, miten huonosti teksti oli kirjoitettu. Luettuani tekstin en voinut uskoa, 
että kirjoittaja oli tosissaan sen kirjoittanut. Sen sijaan, että olisin keskittynyt tekstin sanomaan, huo-
mioni kiinnittyi kielioppivirheisiin ja tekstin epäjohdonmukaisuuteen. 
 
2) Ilmeisesti tekstin pitäisi olla levyarvostelu ja kirjoittaja on halunnut kehua Phil Collinsia ja hänen uutta 
levyä. Mutta kuten ensimmäisessä kappaleessa kirjoitetaan, yritys pukea ajatukset sanoiksi jää vain 
yritykseksi. Kirjoittajan ajatus harhailee ja itse levyarvostelua on todella vähän. 
 
3) Tekstissä käytetään kappalejakoa ja kaikki kappaleet, paitsi aloituskappale, alkavat kysymyslauseella. 
Kirjoittaja käyttää myös paljon erikoissanoja, jotka ovat tavalliselle lukijalle vieraita. Suurin osa näistä 
sanoista ovat otettu suoraan englannin kielestä. Tämä vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä entisestään. 
 
4) En ymmärrä tämän viimeisen lauseen merkitystä. Ehkä kirjoittaja vain toivottaa hyvää joulua? 
      
 
Bill: ironinen tulkinta 
 
1) Idea on ihan hyvä. Jos kerran levystä ei ole mitään hyvää sanottavaa, tällainen totaalinen läskiksi ve-
täminen on aivan perusteltavissa. Tekstin sävy on hyvin puhekielinen ja rupatteleva; arvostelijalla on 
kirjallinen ilmaisu jollain tasolla hanskassa. Pilkkuvirheitä tietysti on, mutta ne eivät kovasti häiritse. 
Kirjoittaja on vähän turhan itsekeskeinen. ”Se sinun tavaramerkkirumpufillisi” ja ”se Linn-rumpukoneen 
plopsahteleva tomisoundi” eivät useimmille lukijoille tuo juurikaan muistoja mieleen. 
 
2) Kirjoittajan viesti lienee, että levy oli niin onneton, että se ei ansaitse edes vakavaa arvostelua. Collin-
sin aiempaan tuotantoon on selvästi perehdytty, ja ehkä taustalla onkin jotain pitkäaikaisia patoutumia. 
 
3) Teksti on laadittu aika taitavasti kirjeen muotoon. Se etenee mukavasti ja kappaleilla on selvä rooli. 
Sarkasmia on viljelty vapaasti. Tuttavallinen sävy on ehkä valittu korostamaan arvostelijan kielteistä 
suhtautumista levyyn. 
 
4) Teksti on kirjoitettu joulun alla, ja levy sai yhden tähden. 
      
 
Camilla: ironinen tulkinta 
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1) Tekstissä on mielestäni yhdistetty useampia kirjoitustyylejä. Toisaalta kirjoittaja alkaa viestinsä kuin 
kirjoittaisi kirjettä hyvällekin ystävälle tai tutulle (voihan P. Collins tätä ollakin), mutta siinä tapauksessa 
viesti tuskin olisi suomeksi. Toisaalta teksti on myös levyarvostelu. 
 
2) Teksti on etupäässä levyarvostelu. Allekirjoittanut haluaa ilmaista mielipiteensä taiteilijan viimeisim-
mästä tuotoksesta, ja haluaa varsin persoonallisesti ja yrittäen antaa viestilleen hyvin henkilökohtaisen 
sävyn ruotia k.o. musiikkituotosta. 
 
3) Kirjoittaja kyseenalaistaa levyn taiteellista tasoa 2. kappaleen alusta ehkä hieman ivallisesti, purevasti. 
Kirjoittaja tekee tiettäväksi, että tuntee paremminkin P. Collinsin tuotantoa, ja musiikkimaailmaa yleen-
säkin. 3. kappaleessa kirjoittaja käyttää, tai yrittää käyttää läheisyyttä tiedustellessaan taiteilijan per-
heen vointia. Kirjoittaja jatkaa juttuaan käyttäen edelleen tehokeinona intimiteettiä ja asiatyylin, tässä 
tapauksessa arvostelu, vaihtelua. 
 
4) Joulun tähti viittaa arvosteluasteikkoon. Kirjoittaja on suonut vain yhden tähden tästä arvostelemas-
taan levystä. Viittaus jouluun, koska arvostelu ilmestyi lehden joulukuun numerossa. 
      
 
Dunja: ironinen tulkinta 
 
1 + 2) Teksti on tekstilajiltaan levyarvostelu, mutta se on kirjoitettu kirjeen muotoon. Tyyliltään teksti on 
varsin vapaamuotoinen (esim. plopsahteleva) ja kirjeen tapaan osoitettu tietylle vastaanottajalle. Tosin 
tässä tapauksessa vastaanottaja on oikeasti arvostelun lukijakunta. Teksti on kirjoitettu ironiseen sä-
vyyn: kirjoittaja puhuttelee Collinsia hieman ylenkatsovasti ja korostetun tuttavallisesti. Toisessa kappa-
leessa on populaarimuusikoiden käyttämiä ammattitermejä. Kappaleen ja koko arvostelun viesti tuntuu 
kuitenkin olevan ”ei mitään uutta”. Kirjoittaja ei siis ole kovin vaikuttunut, mutta toivoo artistille kaikkea 
hyvää. Teksti alkaa hellyttävästi nuoren ihmisen fanikirjeen alkua parodioiden. Vaikka kirjoittaja toteaa 
jääneensä haukkomaan henkeään, tekstin loppuosa näyttää, ettei hän haukkonut innostuksesta. 
 
4) ”Joulun tähti” tekstin lopussa on ironiaa: teksti on kyllä kirjoitettu joulun alla, mutta yksi tähti levyar-
vostelussa ei osoita kriitikon arvostusta. 
 
3) Tekstissä on paitsi kappalejako myös kirjeeseen kuuluvat alun puhuttelu ja kirjeen päättävä lähettäjän 
nimi. Levyarvostelun piirteitä on yläotsikko, levyn nimi. 
      
 
Enni: ironinen tulkinta 
 
1) Tekstin kirjoittaja on kirjoittanut Phil Collinsin levyarvostelun kirjemuotoon − se on osoitettu Phil 
Collinsille. Kirjoittaja arvostelee sarkastiseen sävyyn levyä ja koittaa olla nokkela, mutta mielestäni hän 
ei siinä kovin hyvin onnistu. Kirjoitus ”töksähtelee” mielestäni paikkapaikoin ja se on häiritsevää. 
 
2) Teksti on levyarvostelu, joka on kirjoitettu hieman erilaiseen tyyliin (kirje). Kirjoittaja arvostelee suh-
teellisen kärkkäästi levyä, vaikka se on puettu ystävälliseen ja tuttavalliseen muotoon. 
 
3) Teksti on jäsennetty kappaleittain. Aina, kun kirjoittaja siirtyy uuteen asiaan, alkaa uusi kappale. Myös 
ensimmäisessä kappaleessa ajatusviivaa jäsentämiseen. (Tosin se on aika turha.) Kirjoittaja käyttää jon-
kin verran musiikkisanastoa (esim. rumpufilli, rumpukone, tomisoundi), joita kaikki eivät välttämättä 
ymmärrä. Arvostelu on kuitenkin Soundi-lehdessä, joten kohdeyleisölle (musiikki-ihmisille) ne varmasti 
”aukeaa”. 
 
4) Lopussa oleva viittaus joulutähteen tarkoittaa sitä yhtä tähteä, jonka kirjoittaja antaa Collinsin levylle. 
Yksi tähti on arvosteluasteikolla alhaisin vaihtoehto. 
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Faidra: ironinen tulkinta 
 
1) Lievää huvittuneisuutta, mutta myös hieman hämmennystä. En oikein osaa nähdä tyyliä muuna kuin 
sarkasmina, varmaan monin paikoin osuvanakin. En vaan ole aivan varma, mihin ex-bändin laulaja -
kohta viittaa − Phil Collinsiin itseensäkö? En ainakaan tiedä muita Genesiksen laulajia. Eli tämäkin olisi 
joku ivallinen juttu? 
 
2) Nähdäkseni kirjoittaja haluaa vain kertoa, että tällainen levy on tullut, ja samalla alleviivata, että levy 
ei ole vaivan arvoinen, sillä se toistaa vaan samaa vanhaa… 
 
3) Liioittelua, sarkasmia, ylipäänsä koko tuttavallinen ja muka-läheinen kirjetyyli, minkä lisäksi vielä len-
nokas puhekielimäisyys ja keskustelumaisuus monine kysymyksineen. Vihjailuakin on: ainakin itselle 
tulee mieleen ”kuulostat tavallista väsyneemmältä”, että normaalistikin kuulostaa väsyneeltä. 
 
4) Jaa, en ole varma. Saattaisi olla ihan hyvän joulun toivotus tai tapa sanoa, että levy saa kirjoittajalta 
yhden tähden eli huonoimman arvosanan. Tai molemmat yhdessä, kuten muutenkin ”kirjeessä” yhdisty-
vät iva ja kehu.  
          
 
Gemma: ironinen tulkinta 
 
1) Musta se on aika hauska, kirjeen muotoon piilotettu dumaava levyarvostelu. Satiirinen teksti, joka ei 
jätä kirjoittajan kantaa epäselväksi. 
 
2) Kirjoittaja haluaa kertoa ajatuksiaan Philin levystä. Hän ei selvästikään ole ollut kovin otettu Collinsin 
itsensä toistamisesta tai tuotetun kuuloisesta soundista. Olisikohan tuo levyarvostelun kirjoittaminen 
huitaistun kirjeen muotoon valittu juurikin vastaamaan levyä kokonaisuutena; harrastelijamaiselle levyl-
le sen arvoinen arvostelu. 
 
3) Teksti on jäsennetty kirjeelle tyypilliseen tapaan: alkutervehdys, kappaleet, hyviä jatkoja. 
 
4) Kirjoittaja antoi levylle huonoimman mahdollisen arvosanan, ja halusi tuoda tämän vielä esiin kirjoi-
tuksessaan. Koska arvostelu on ilmestynyt joulukuussa, sai kirjoittaja arvosanansakin mukavasti yhdis-
tettyä joulun tematiikkaan. 
 
 
Hilma: ironinen tulkinta 
 
1) Teksti muistuttaa puhelinvastaajaan jätettyä viestiä kirjallisessa muodossa. Kirjoittaja on olevinaan 
Phil Collinsin kirjeenvaihtokaveri, mikä on ehkä hieman lapsellista − kai tässä on haettu sellaista humo-
ristista tyyliä. 
 
2) Teksti on arvostelu Phil Collinsin uudesta albumista ”Testify”, perinteisen levyarvostelun sijaan kirjoit-
taja on ottanut kirjekaverin roolin. Tämä kirjekaveri ei haluaisi pahoittaa Collinsin mieltä, mutta halua 
silti antaa hieman negatiivistakin palautetta, jota on yrittänyt paikkailla kehumalla Collinsin aikaisempaa 
tuotantoa… Lieneekö sekään vilpitöntä. 
 
3) Kirjoittaja on jaksottanut tekstiä tyhjillä riveillä kappaleiden välissä. Uusi aihe − uusi kappale. Kirjoitta-
ja sinuttelee, koska on olevinaan artistin kaveri. 
 
4) Hyvästä suorituksesta on joissakin kouluissa (varsinkin amerikkalaisissa) annettu kultainen tähtitarra 
”goldstar”. Arvosteluissa tähtiä annetaan kuitenkin 1−5 kpl ja 1 tähti tarkoittaa huonoa arvostelua. ”Jou-
lun tähti” voi ehkä viitata johonkin Collinsin esittämään kappaleeseen, jossa lauletaan joulusta ja Jeesuk-
sen syntymästä. Voi olla hieman kaukaa haettua, mutta ei kai se ihan mahdotontakaan ole. (: 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 258 - 

 
 
Irmeli: ironinen tulkinta 
 
1) Ensimmäinen reaktio on ärtymys (voi toki johtua myös lukuhetken väsyneestä olotilasta): olen yleen-
säkin jokseenkin allerginen tällaisille yrityksille olla ”hauska” ja ”erilainen” − vai onko tämä ehkä Soundin 
tyyli, en tiedä. Kirjoittajan valitsema tyyli voisi vielä toimia, jos sitä osaisi käyttää todella taitavasti, mutta 
tästä nimenomaisesta tekstistä tulee mieleen lähinnä kapinoiva koulupoika… Arvosteluna teksti ei tunnu 
sanovan juuri mitään (kumoaa / kyseenalaistaa itsensä joka toisessa lauseessa), vaikka yhdelle tähdelle 
olisi mukava saada jokin muukin perustelu kuin ”kuulostat tavallista väsyneemmältä”. Tällaisenaan ar-
vostelu ei palvele juuri ketään. 
 
2) Kirjoittaja kaiketi haluaa antaa ymmärtää, että vaikka tämä levy ei häntä vakuuttanutkaan, Collins on 
hänelle silti tuttu ja tärkeä artisti. Ainakin hän tekstissään puhuttelee Collinsia tavalla, josta voidaan 
tulkita, että Collinsin elämä ja aiempi tuotanto on tullut tutuksi. Lukijoille suunnattu viesti jää ainakin 
minulle hieman hämäräksi, sillä arvostelun luettuani en edelleenkään osaa sanoa, kannattaako levy 
kuunnella vai ei. 
 
3) Teksti on paikoin melko puhekielistä, kuten ”kaverille” kirjoitetussa kirjeessä yleensäkin. Kirjoittaja 
aloittaa lähes jokaisen kappaleen kysymyksellä, mikä tuntuisi omalla tavallaan pehmentävän sitä seu-
raavia mielipiteitä. Näillä kysymyksillä luodaan juuri sitä vaikutelmaa, että kirjoittaja välittää ”ystäväs-
tään”, ja on pikemminkin huolissaan kuin ärtynyt levyn huonosta tasosta. Kappaleet lopetetaan samaten 
eräänlaisella ”pehmennyksellä”; ikään kuin varmistetaan, ettei vastaanottaja nyt suutu kappaleen aikana 
sanotuista sanoista. 
 
4) Joulun tähti viitannee arvostelun kirjoittajan antamaan yhteen tähteen, joka tekstin lopusta löytyy. 
Tämäkin tuntuisi jatkavan aiemman tekstin linjalla sikäli, että yhdestä ainokaisesta tähdestäkin pyrkii 
tekemään positiivisen asian: tyylillä ”ethän nyt loukkaannu, tässä sinulle kuitenkin yksi tähti niin että 
tiedät, etten ole sinua täysin hylännyt.” Omalla tavallaan toimiva ratkaisu, mutta se ei silti saa minua 
pitämään kirjoittajan tyylistä. 
 
 
Juanita: ironinen tulkinta 
 
1) Aluksi hämmennyin tekstiä lukiessani, koska se poikkeaa selvästi tavallisesta levyarvostelusta. Arvos-
telu on kirjoitettu artistille osoitetun kirjeen muotoon ja hyvin tuttavalliseen sävyyn. Teksti on minusta 
hauska juuri erilaisuutensa vuoksi. 
 
2) Tekstin tarkoitus on kuvata levyarvostelijan mielikuvaa levystä ja samalla viihdyttää ja huvittaa lukijaa. 
Kirjoittaja on halunnut tehdä arvostelusta tuttavallisen kirjeen Philille kenties sen vuoksi, että hän piti 
levyä vähän hutiloiden vasemmalla kädellä tehtynä ja hän arvosteli sen tavallaan jonkun tuttavansa 
vapaa-ajan projektina. 
 
3) Tekstissä puhutellaan kirjeen ”vastaanottajaa” ja häneltä kysytään muutamia kysymyksiä ikään kuin 
odottaen, että hän vastaisi. Alussa on kirjeeseen kuuluva tervehdys ja lopussa toivotellaan tavallaan 
hyvää jatkoa, kuten kirjeissä on tapana. Eri teemat on jaoteltu omiin kappaleisiinsa. 
 
4) ”Joulun tähdellä” tarkoitetaan arvostelijan antamaa yhtä tähteä. 
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Kalle: ironinen tulkinta 
 
1) Teksti on kiinnostavampi lukea kuin ”normaali” levyarvostelu sen tyylin ja huumorin takia. Teksti ei 
kuitenkaan kirvoita varsinaisia naurukohtauksia, ja välillä huumori tuntuu jopa väkisin väännetyltä. 
 
2) Kirjoittaja haluaa tuoda ilmi, että arvosteltava levy on väsynyt ja liian samanlainen kuin artistin aiem-
matkin levyt. Kirjoittaja ei kuitenkaan sano tätä suoraan. 
 
3) Kirjoittaja käyttää kirjeelle ominaista tyyliä ja sarkasmia hyväkseen. Teksti on näennäisesti ystävälli-
nen Collinsia kohtaan, vaikka kirjoittaja ei selvästikään pidä tämän uudesta levystä. Tämä sarkasmin 
huomaa viimeistään levyn saaneesta vain yhdestä pisteestä. 
 
4) Kirjoittaja antaa levylle vain yhden tähden, koska ei pidä siitä, mutta pitää näennäisystävällisestä 
kirjoitustyylistään kiinni sanomalla sen olevan ”joulun tähti”. Tämä  sopii myös arvostelun ajankohtaan, 
joulukuuhun. 
 
 
Lauri: ironinen tulkinta 
 
4) Virke on ironinen. Joulun tähti loistaa yksin muita kirkkaampana levittäen ilosanomaa. Levyarvoste-
lussa pääpaino on siinä, että tähtiä on yksi, ja ilosanoma on sivuseikka. Kirjoittaja käyttää lämmintä il-
maisua todetakseen, että Phil Collinsin levy on huono. 
 
2) Teksti on kirjoitettu, jotta Soundin lukijat tietäisivät karttaa edellä mainittua levyä. 
 
1) Ei minkäänlaisia. 
 
3) Tekstissä on puhekielisiä ilmaisuja ja lauserakenteita. Teksti on kirjoitettu sinä-muotoon Phil Collinsil-
le, vaikka todellisuudessa hän ei tule sitä ikinä lukemaan. 
 
 
Matti: ironinen tulkinta 
 
1) Levyarviona varsin toimiva ivallinen ”kirje” artistille. 
 
2) Kirjoittaja haluaa erityisesti viestiä lukijoilleen Collinsin levyn olevan pitkälti ”sitä samaa”, kappaleet 
ovat keskenään liian samanlaisia, ja sama vertaus pätee aikaisempaan tuotantoon. 
 
3) Teksti on kirjoitettu kirjeen muotoon, joka alkaa tervehdyksellä, tiedustelee ensin Collinsin yleisiä 
jaksamisia, perheen vointia, ja siirtyy keskustelemaan yhteisistä tuttavuuksista päättäen kirjeen joulu-
toivotukseen. ”Ei kai tuo levyntekeminen voi liikaa painaa, kun kierrätät samoja biisejä vuodesta toiseen 
ratsastaen maneereillasi.” on kuitenkin rivien välistä luettava sanoma. 
 
4) Teksti (ja luultavasti itse levy) on julkaistu joulunalusaikaan, ja se toimii samalla ”kirjeen” jouluntoivo-
tuksena kuin levyarvion murskaavana loppukaneettina − yksi tähti viidestä. 
 
 
Niina: ei-ironinen tulkinta 
 
1) Ensimmäinen reaktio oli ”mitä, taidampa lukea tekstin uudelleen”! Kirjeessä on paljon puhekieltä ja 
jopa jotain muusikoiden omaa murretta tai slangia. Löysin myös useita vierassanoja kuten varioida ja 
sound (Mitä tarkoittaa rumpufilli ja plopsahteleva?). Varmasti Phil ymmärtää kirjeen ensilukemalla, jos 
he ovat vanhoja kaveruksia. Minulla oli kuitenkin hetken ongelmia. Teksti on tästä huolimatta raikas ja 
energinen. Siinä on vivahde positiivisuutta ja mielekkäitä, osuvia lausahduksia, kuten jattaa [sic] hauk-
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komaan henkeä ja otathan löysin rantein. Minua hieman jai [sic] mietityttämään, onkohan kirjoittaja 
muualta Suomesta, sillä hänen käyttämät …eipä silti, eipä tässä muuta.., en minä muuta, kuulostavat 
pikkaisen eri murteisilta. 
 
2) Mielestäni kirjoittajalla on tekstissä vain yksi sanoma (ilman taka-ajatuksia): Onneksi olkoon uuden 
levyn julkaisemisen johdosta. Yrittääkö hän hieman piikitellä, mainitsemalla ex-bändin alkuperäisen 
laulajan saavutuksen? Hmm, en usko. 
 
3) Tekstissä on paljon puhekieltä ja slangiakin, kuten jo mainitsin. Kirje on jaettu viiteen kappaleeseen, 
mikä on mielestäni melko paljon noin lyhkäselle tekstille. Oikeastaan hetki tekstiä sulateltuani, haluaisin 
todeta, että kirjeen kieliasu sopii sen sisältöön. 
 
4) Kirjoittaja haluaa toivottaa hyvää joulua Phillille, hän ilmaisee toivotuksen hieman erikoisemmin, kuin 
vain lattean ”Hyvää Joulua”! 
 
 
Ofelia: ironinen tulkinta 
 
Teksti on kirjeen muotoon kirjoitettu levyarvostelu, jonka tyyli on sarkastinen. Tekstin lukeminen aiheut-
ti pientä hymähtelyä, mutta levyarviona se ei ole kovinkaan toimiva, vaikka tietysti tyylinsä takia erottuu 
joukosta. 
 
Kirjoittajan sanoma tuntuu olevan, että tällä uudella levyllä ei ole mitään mieleenpainuvaa tai tuoretta 
Collinsin aiempaan tuotantoon verrattuna. Tekstin sävy on myös vähättelevä. Kirjeen muotoon tehtynä 
teksti puhuttelee suoraan Phil Collinsia, mutta musiikkilehdestä tekstiä arvosteluna lukeva henkilö pys-
tyy hyvin tulkitsemaan kirjoittajan mielipiteen uudesta (ja aiemmista) levyistä. 
 
”Joulun tähti sinulle allekirjoitukseni ohessa” tarkoittaa mielestäni sitä, että joulumielellä ollut kirjoittaja 
arvioi levyn edes yhden tähden arvoiseksi. 
 
 
Pauliina: epävarma ei-ironinen tulkinta 
 
1) Kuulostaa jotenkin epäaidolta. Olisiko kirjoitettu vitsinä. Huvittavaa tekstiä suhteellisesti ottaen. 
 
2) Soundilehden levyarvostelu nettipalstalta, lukijan palautetta tehty oma-aloitteisesti. Arvostelu on 
kirjoitettu suoraan levy-artistille kirjeen muodossa. Siinä ei oteta huomioon muita kuin artisti (ei lehden 
lukijoita tai toimitusta). Kirjoittaja haluaa saada kontaktin artistiin, jonka toivoo jatkuvan tulevaisuudes-
sakin. Sanoma on kommenttia uudesta ja aiemmista levytuotoksista ja entisistä bändinjäsenistä sekä 
arveluja artistin perhe- ja rakkauselämästä. 
 
3) Aika asiallista kieltä − yleiskieltä − kuitenkin epävirallisessa rekisterissä suurimmalta osin, mutta välillä 
englanninkielisiä lainauksia ja slangia (esim. biisi). Outo yhdistelmä yleiskielisiä lauseita jotka on kirjoitet-
tu lyhentämättä tai hakematta arkisempia ilmaisuja ja osittaisia slangi-ilmauksia. 
 
4) Ystävällinen ele, tuttavallinen ele, mutta en tunne viittausta. 
 
 
Quentin: ironinen tulkinta 
 
1) Teksti on hauska. Levyarvostelut ovat mielestäni usein kuivia kappale kappaleelta -analyyseja, mutta 
tämä oli erilainen, positiivisessa mielessä. 
 
2) Kirjoittajan mielestä levy on musiikillisesti pätevä, mutta täysin ennalta-arvattava ja kaavamainen. 
Kirjoittaja on ilmeisesti saanut tarpeekseen kaavamaisista Phil Collins -albumeista. 
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3) Teksti on levyarvostelu, joka on kirjoitettu kuulumisia kyselevän kirjeen tai postikortin muotoon. Jo-
kainen levyä käsittelevä kappale on aloitettu tällaisella kuulumisien kyselyllä (Ettehän vain liikoja rehki-
neet? Kuinkas perhe?). Asiasta toiseen siirtymisetkin ovat puettu mukamas spontaaneiksi (en minä muu-
ten, ai niin, eipä silti). 
 
4) Virke on viittaus arvosanaan, jonka kirjoittaja levylle antoi: yksi tähti. Arvostelu julkaistiin Soundin 
numerossa 12/2002, jonka voisi arvata ilmestyneen joulukuussa, siksi ”joulun tähti”. 
 
 
Raimo: epävarma ironinen tulkinta 
 
1) Teksti hymyilyttää humoristisen lähestymisensä ansiosta, mutta itselleni tekijän mielipide jäi arvoituk-
seksi. 
 
2) Näkisin, että kirjoittaja halusi ottaa uuden näkökulman levyarvosteluun. Kun näkemykset on ikään 
kuin suunnattu artistille itselleen, on tekstin sävy leppoisaa. Olen havaitsevinani tekstissä ironisen sävyn. 
Esimerkiksi viittaus tavaramerkkirumpufilliin pistä [sic] miettimään, onko kyseinen filli kirjoittajan mie-
lestä täyttä sontaa. Ehkä omat ennakkoasenteeni vaikuttavat näkemykseeni. 
 
3) Kappaleen alussa kirjoittaja kysyy jonkin kysymyksen, joka toimii ikään kuin johdantona käsiteltävälle 
aiheelle. ”Kuinkas perhe” tuntuu kuitenkin varsin kapiselta aasinsillalta. Arvostelu on piilotettu jutuste-
lun sisään. 
 
4) Arvostelu levystä. Jouluinen teema lämmittää mieltä. 
 
 
Sini: ironinen tulkinta 
 
1) Ärsyynnystä. Idea levyarvostelusta kirjeen muodossa on kiva, mutta toteutus ontuu. Lukijalle ei jää 
mitään kuvaa siitä, millaisesta levystä oikeasti on kyse, vaan levy jää kirjoittajan varjoon. 
 
2) Kirjoittaja on selvästi kuunnellut Collinsia aiemminkin ja haluaa briljeerata tiedoillaan viittaamalla 
Collinsin aiempaan tuotantoon. Sen sijaan, että kirjoittaja arvostelisi levyä yleensä, hän takertuu pikku 
asioihin. Hän haluaa kenties viestiä kiinnittäneensä huomiota asioihin, joihin keskivertokuuntelija ei 
kiinnittäisi huomiota. 
 
3) Kirjoittaja aloittaa joka kappaleen ikään kuin ohi mennen kysymyksellä, juuri niin kuin normaaleissa 
kirjeissä tehdään. Tämä luo rennon kuvan, ikään kuin kyseessä olisi kirje eikä levyarvostelu. Lisäksi kir-
joittaja varmasti haluaa viihdyttää lukijoitaan. 
 
4) Viittaisiko tuo tähti yhteen arvostelutähteen, jonka kirjoittaja Collinsille antaa? Yleensä hyvistä töistä 
saa kultatähden, mutta luulen, että tässä tapauksessa yksi tähti tarkoittaa huonoa arviota! 
 
 
Terttu: ironinen tulkinta 
 
1) Teksti oli paikoitellen melko huvittava, mutta mielestäni kirjoittaja olisi voinut saada enemmänkin irti 
aiheesta ja levyarvostelun toteutustavasta. 
 
2) Kirjoittajan mielestä Phil Collinsin uusin levy on floppi, ja hän haluaa kaikkien tietävän sen. Niin-
sanotun tavallisen levyarvostelun sijaan kirjoittaja on päättänyt kirjoittaa huumorilla höystetyn tekstin 
kirjemuotoon. 
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3) Kirjoittaja puhuttelee artistia hyvin tuttavallisesti, todennäköisesti repiäkseen siitä arvosteluunsa lisää 
huumoria. Välillä teksti äityy peräti halventavaksi artistia kohtaan. Koska arvostelu on kirjemuotoinen, 
siinä on selkeä alku ja loppu, sekä keskiosa, jossa kirjoittaja käsittelee itse aihetta. 
 
4) Oletan virkkeen viittaavan siihen yhteen ainoaan tähteen, jonka arvostelija antoi kyseiselle levylle. 
Virke viittaa myös kirjoittamisajankohtaan, joka on joulukuu. 
 
 
Urho: ironinen tulkinta 
 
1) Reaktio on lähinnä tympääntynyt. Tarkoitan tällä sitä, että tämä levyarvostelu on vajavainen mieles-
täni. Pari kritiikkiä siitä kuinka Collinsin soundi ei ole muuttunut ja yksi kommentti siitä kuinka kiva on 
fiilistellä vanhaa soundia. Levyä ei tulisi arvostella ainoastaan suhteessa sitä edeltäviin, vaan myös oma-
na itsenään. Vaikuttaa siltä, että arvostelija pettyi levyyn ja vihoissaan kirjoitti tämän ja päästi sen leh-
teen tai nettiin valloilleen. 
 
2) Teksti on kirjoitettu levyarvosteluksi ja kirjoittaja haluaa sanoa levyn olevan samaa vanhaa Collinsin 
soundia. 
 
3) Ilmaisukeinot tai tarkemmin ottaen se ainoa keino on lupsakka ja ivallinen kirjoitustyyli. 
 
4) Saattaa olla jonkinlainen viittaus johonkin jouluun liittyvään tähteen (kekseliästä tärkeilyä, eikö?), 
mutta sanoisin, että se on vain arvostelun pisteytys, eli se on varmaankin kirjoitettu joulun aikaan ja 
arvostelu on yksi tähti viidestä. 
 
 
Virpi: ironinen tulkinta 
 
1) Virkistävän erilainen levyarvostelu, hauska. 
 
2) Kyseessä on siis arvostelu levystä, josta kirjoittaja ei ole erityisemmin pitänyt. Kirjoittajasta levy kuu-
lostaa samalta kuin  artistin aiemmat tuotokset ja jää huonommaksi ilmeisesti Peter Gabrielin uudelle 
levylle. 
 
3) Arvostelu on kirjoitettu kirjeen muotoon ja kolme viidestä kappaleesta aloitetaan kysymyksellä, joi-
den vastaukset voi lukea rivien välistä. Sävy on ironisen positiivinen ja kirjoittaja esittää huolestuneisuut-
taan artistin elämäntilanteesta. 
 
4) Joulun tähdellä kirjoittaja tarkoittaa levyn arvosanaksi antamaansa yhtä tähteä. Tämä alin arvosana 
annetaan ikään kuin säälistä, ilmeisesti juttu on julkaistu joulun aikaan.  
   Hauska tehtävä! 
 
 
 
Wilma: ironinen tulkinta 
 
Itse levyarvostelu on hauska ja poikkeuksellinen omassa genressään, se kuitenkin kertoo kaiken olennai-
sen, tässä tapauksessa ironisesti ja suoraan levyn tekijää, eli Phil Collinsia puhutellen. 
 
Kirjoittaja arvostelee Phil Collinsin uuden levyn, joka on samaa vanhaa ja keskinkertaista, mutta ottaa 
uuden näkökulman omaan kirjoittamiseen. Koska levyarvostelu on osoitettu suoraan Collinsille, se osuu 
erittäin ilkeästi, koska kokeneen musiikintekijän kuten Collinsin pitäisi tiedostaa, milloin hän toistaa 
itseään. 
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Levyarvostelu on kirjeen muodossa, ja se käyttää siis kirjeen tyylikeinoja. Tervehdys, miksi kirjoitan, mitä 
kuuluu -kysymykset ja lopputervehdyksen pääasiallinen ilmaisukeino on ironia. Ettehän rehkineet liikaa 
studiossa vaikka rumpusoundit ovat samanlaiset kuin aina ennenkin ja biiseistä tulee muistoja mieleen, 
koska ne ovat samanlaisia kuin vanhat hitit, levyllä on jopa 12 kappaletta, joka on varmaan yleisin biisi-
luku levyllä kuin levyllä. Lopuksi kirjoittaja vielä muistuttaa vanhan bändin hajoamisesta ja tahtoo sanoa, 
että toisen laulajan levy on parempi. 
 
Joulun tähti on levyn arvosana, yksi tähti vain, ja koska levy on ilmestynyt joulun alla ja mainostettu 
televisiossa on se siis vain rahastusyritys.  
 Loistava levyarvio, jonka perusteella Testify ei ole kovin kummoinen levy. 
 
 
Xantippa: ei-ironinen tulkinta 
 
4) Arvostelujen yhteydessä annetaan usein tähtiä ja kun juttu on kirjoitettu joulukuussa (12/2002), niin 
siitä ilmaus ”joulun tähti”. Yhden tähden kirjoittaja taisikin vain antaa. 
 
1) Jotenkin omaperäinen levyarvostelu, kun se on osoitettu suoraan artistille (”ajattelin kirjoittaa sinul-
le”, ”kuulostat jotenkin väsyneeltä”, ”oletko muuten kuullut” jne). Yleensä ne osoitetaan ostavalle ylei-
sölle, kannattaako tätä levyä ostaa vai ei. 
 
2) Kirjoittaja on halunnut arvostella levyn, josta selvästikin pitää kovasti ja haluaa esittää ihailunsa suo-
raan artistille käyttämällä sinä-muotoa tekstissään, vaikka yleisö onkin se, joka arvostelun lopulta lukee. 
 
3) Alussa kirjoittaja tervehtii artistia ikään kuin osoittaakseen sanansa vain hänelle, mikä on levyarvoste-
lussa aika epätyypillinen ilmaisukeino. Muutenkin teksti on kirjoitettu vähän kuin henkilökohtaisen kir-
jeen muodossa. 
 
 
Yngva: ironinen tulkinta 
 
1) Huvittuneita. Teksti eroaa perinteisistä levyarvioista aika lailla. Se on ylilyöty, mutta hauska ironias-
saan ja kekseliäisyydessään. 
 
2) Teksti on levyarvostelu. Kirjoittaja lyttää levyn, mutta pukee haukut ystävällismieliseksi kirjeeksi, jol-
laisen voisi saada vaikkapa perhetuttavalta joulun alla. Kirjoittaja mollaa artistia muun muassa kaavoihin 
kangistumisesta. 
 
3) Teksti on kohteliaan puhekielistä ja siinä on paljon värikkäitä ilmauksia. Kirjoittaja käyttää kysymyksiä, 
niin kuin kirjeissä yleensäkin − kaikki kappaleet ensimmäistä & viimeistä lukuun ottamatta alkavat kysy-
myksillä. 
 
4) Joulun tähti viittaa levyn saamaan yhteen tähteen eli huonoimpaan mahdolliseen arvosanaan. Arvos-
telu on julkaistu joulukuun numerossa. 
 
 
Zacharias: ei-ironinen tulkinta 
 
1) Tekstistä tulee se vaikutelma, että se on käännetty suomeksi. Kirja [sic!] kaverille on harvoin noin 
jäykkää kieltä, eikä vilise I LOVE YOU -tyyppisiä lauseita. 
 
2) Kirjoittaja varmaankin haluaa muistuttaa olemassa olostansa, tai kun vanha kaveri on tehnyt jotain 
huomattavaa niin hän haluaa pitää uudestaan yhteyttä. 
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3) Alkuun kirjoittaja kyselee levystä, sen jälkeen perheestä ja vanhoista tutuista. Hyvin tyypillisiä lauseita 
amerikkalaisen (?) kirjoittajan kynästä. 
 
4) Hyvän joulun toivotus 
 
 
Åsne: ironinen tulkinta 
 
1) Ärsyttävä teksti. 
 
2) Teksti on levyarvostelu ja kirjoittaja on halunnut tehdä sen henkilökohtaisen kirjeen muodossa. Kir-
joittaja haluaa sanoa, että Phil Collinsin uusi levy on ihan kiva, mutta yhtähyvin sen olisi voinut jättää 
vaikka tekemättä, sillä se ei tarjoa mitään uusia musiikkielämyksiä, vaan on kautta linjain samanlaista 
musiikkia kuin Collinsin aiempikin tuotanto. 
 
3) Teksti on jäsennetty niin, että kirjoittaja menee aina vaan syvemmälle artistin haukkumisessa. Joten-
kin näsäviisas tyyli, liikaa yritetty kirjoittaa osuvasti. 
 
4) Teksti on joulukuun Soundi-lehdestä, joka on musiikkialan lehti ja levyt arvostellaan tähdillä, oletan 
että 1−5 asteikolla. Kirjoittajan mielestä levy ansaitsee vain yhden tähden ja kuinkas sattuikaan olemaan 
vielä joulu, joten sutkautus on ajankohtainen. 
 
 
Ärna: ironinen tulkinta 
 
1) Huvittuneita 
 
2) Teksti on levyarvostelu. Kirjoittaja pottuilee artistille (joka tosin suomea taitamattomana ei tule sitä 
koskaan lukemaan), joka on ”pitkän linjan rautainen ammattilainen”. Tyylilajiksi on valittu ”terve, vanha 
kaveri” -diskurssi, mutta kirjoittajan huoli artistin väsymyksestä onkin kritiikkiä musiikin väsyneisyydestä, 
sekä aistittavasta leipääntyneisyydestä. 
 
3) Arvostelu on naamioitu kirjeeksi, vieläpä kirjeeksi, joka on osa laajempaa kirjeenvaihtoa. 
 
4) Se tarkoittaa arvostelijan levylle antamaa yhden tähden arvosanaa. Arvostelu on ilmestynyt joulukuun 
numerossa. 
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Aprillipila tekstilajina 
 
Tomi Visakko & Eero Voutilainen  
 
 
1. Juo kuravettä päälle  
 
Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 1. huhtikuuta 1977 Jyväskylään Tourulantien 
varteen asennetusta uraauurtavasta tutkakamerasta, joka oli edellisenä päivänä mitannut 
liikennenopeuksia ja valokuvannut rekisterikilpiä aamulla kello 6–9 ja iltapäivällä kello 
14–16 (KSML 1997). Viiden mittaustunnin aikana oli kirjattu yli 260 sallitun 50 kilo-
metrin tuntinopeuden ylittänyttä autoa, jotka kaikki olivat lehden mukaan poliisin tie-
dossa. Koska kyseessä oli ensimmäinen ratsia uudella tutkakameralla ja rikkomusten 
runsas määrä oli aiheuttanut poliisille ruuhkaa, kaikki Jyväskylän poliisilaitokselle sa-
man päivän aamuna yhdeksältä oma-aloitteisesti ilmoittautuneet selviäisivät ylino-
peudestaan huomautuksella. Ne, jotka eivät tunnustaisi tekoaan, saisivat postitse sakko-
lapun normaaliin tapaan.  
 
Aprillipäivän uutinen sai kymmenet ihmiset ilmoittautumaan joko tulemalla Jyväskylän 
poliisiasemalle tai soittamalla. Poliisilaitoksen keskus ruuhkautui ylinopeustunnustuk-
sista. Pilauutinen pahastutti osan uutiseen uskoneista, ja Keskisuomalainen sai yhden 
matkakorvausvaatimuksen turhaan tehdystä yli sadan kilometrin ilmoittautumismatkas-
ta. (Paakkinen 2006, 34.) 
 
Nykyisessä joukkotiedotusvälineiden hallitsemassa yhteiskunnassa uutista voi pitää 
yhtenä vaikutusvaltaisimmista tekstilajeista (ks. esim. Heikkinen ym. 2005, 232; Ridell 
1998, 21–22; White 2000, 379). Sen on todettu nauttivan niin yleisön, toimittajien kuin 
tutkijoidenkin arvostusta (Pietilä 1995a). Uutistekstin olennaisena piirteenä pidetään 
yleisesti objektiivisuutta ja luotettavuutta: sen tehtävä on antaa mahdollisimman neut-
raalia ja varmaa tietoa, ikään kuin heijastaa todellisuutta sellaisenaan (ks. esim. van Dijk 
1988; Heikkinen ym. mt.; Kalliokoski 1996; McQuail 1987; Pietilä 1995b; Rentola 
1983; Reunanen 1991; Ridell mt., Schiller 1981; White mt.). Vaikka subjektiivisen toi-
mittajan mahdollisuus objektiiviseen ja ideologioista vapaaseen tiedonvälitykseen onkin 
kriittisessä tekstin- ja diskurssintutkimuksessa asetettu kyseenalaiseksi (ks. mt.; myös 
esim. Blomqvist 1996; Heikkinen 1999), uutistekstejä on yleensä katsottu luonnehtivan 
ainakin pyrkimys totuudellisuuteen. Tarkoituksellinen valheellisuus tuntuu uutisen tie-
donvälitystehtävän kannalta ristiriitaiselta. Myös Julkisen sanan neuvoston laatimissa 
journalistin ohjeissa (kohta 8) todetaan, että ”[j]ournalistin on pyrittävä totuudenmukai-
seen tiedonvälitykseen” (JSN 2008; ks. myös Mäntylä 2008, luku 4.1). 
 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 266 - 

Huhtikuun ensimmäinen päivä tuo tähän asetelmaan poikkeuksen. Olennainen osa april-
lipäivän perinnettä on ollut monessa maassa se, että medialla on yksityisten ihmisten 
tavoin epävirallinen oikeus poiketa luotettavuuden vaatimuksesta ja kätkeä muun tie-
donvälityksen sekaan valheellista tietoa sisältävä juttu. Pilajutulla pyritään usein saa-
maan ihmisiä liikkeelle, kuten tavoittelemaan jonkinlaista ilmaista hyötyä tai valitta-
maan törkeästä päätöksestä. Aihe ja käsittelytapa pyritään tavallisesti sijoittamaan epäi-
lystä herättävästi uskottavuuden ja naurettavuuden rajamaille ja tekstiin kätketään mo-
nesti vihjeitä, joiden avulla pila on mahdollista tunnistaa. Suomessa aprillipäivän pilaju-
tut vakiintuivat 1930-luvulla, ja niitä edeltää Ruotsista 1800-luvulla kulkeutunut aprilli-
kirjeiden ja -pakettien perinne (Karjalainen 1995, 199–202; Karjalainen ym. 1991, 84–
89. Aprillipäivän kulttuurihistoriasta ks. mp.; Vilkuna 1998, 101–104.)  
 
Nykyään aprillijutuilla on suomalaisessa kulttuurissa lujaan juurtunut asema. Tästä voi-
daan pitää osoituksena esimerkiksi sitä, että Helsingin yliopiston almanakkatoimisto on 
tietoisesti jättänyt merkitsemättä aprillipäivän Yliopiston almanakkaan, jotta pilojen 
yllätyksellisyys ja teho eivät latistuisi (Oja 2007, 209). Aprillijutuissa tuntuu kuitenkin 
vallitsevan kirjoittamaton sääntö siitä, etteivät ne saa tuottaa kenellekään pysyvää va-
hinkoa ja että yhdessä lehdessä sopii olla vain yksi pilajuttu.95  
 
Aprillipäivän pilajuttu osoittautuu joiltain osin haasteelliseksi usein sovellettujen kieli-
tieteellisten tekstilajimääritelmien kannalta. Lingvistiset lähestymistavat tekstilajiin on 
usein jaettu kahteen ryhmään: rakenteellisiin ja funktionaalisiin. Rakenteellinen näkö-
kulma korostaa, että samaan tekstilajiin kuuluvat tekstit ovat kokonaisrakenteeltaan sa-
mankaltaisia tai niillä on yhteisiä kieliopillis-leksikaalisia piirteitä (ks. esim. Bazerman 
1988; Gill & Whedbee 1997; Hasan 1989 [1985]; Ventola 1987). Funktionaalisesta nä-
kökulmasta tekstilaji määräytyy ensisijaisesti sen kommunikatiivisten päämäärien sekä 
sen taustalla olevan diskurssiyhteisön ja kulttuurin perusteella (ks. esim. Swales 1990; 
2004; myös esim. Bhatia 1993; 2004). Kumpikaan lähestymistapa ei kuitenkaan tunnu 
soveltuvan täysin tyydyttävällä tavalla aprillipilojen kuvaamiseen.  
 
Pohdimme aluksi yleisesti aprillijutun keskeisiä toimintaperiaatteita (luku 2). Tämän 
jälkeen tarkastelemme, millaiset kielelliset piirteet toimivat aprillijutuissa niiden tunnis-
tamiseen ohjaavina vihjeinä (luvut 3–5) ja millaisia yhteisiä lajipiirteitä aprillijutuilla on 
(luku 6). Lopuksi pohdimme aineistomme valossa tekstilajin määrittelemiseen liittyviä 
ongelmia (luku 7) ja mietimme, millaisia sosiokulttuurisia funktioita aprillipiloilla voi 
ajatella olevan (luku 8). Pyrimme siis vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: Millai-

                     
95 Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan toimituspäällikön Seppo Korkmanin mukaan aprillijutut ovat ”kiva 
traditio, kun ketään ei loukata eikä aiheuteta suurta hämminkiä”. Kalevan päätoimittaja Teuvo Mällinen 
sen sijaan arvioi, että aprillijutut avautuvat yleensä lukijalle myöhään ja voivat aiheuttaa tälle harmia: 
”Hyvässä aprillipilassahan totuus selviää kohteelle myöhään, ja häntä johdetaan kunnolla harhaan ja teh-
dään naurunalaiseksi.” (Laurila 1996, 34–36.) 
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sia aprillipäivän pilajutut ovat teksteinä ja millaisia retorisia erityispiirteitä niissä on? 
Voiko aprillipiloja pitää tekstilajina? Miten selittää aprillipilojen sosiokulttuurista moti-
vaatiota? 
 
Tutkimuksemme teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä on systeemis-funktiona-
linen kielitiede (esim. Halliday 1978; Halliday & Matthiessen 2004; myös Eggins & 
Martin 1997; Martin & White 2005). Hyödynnämme lisäksi John Swalesin (1990) ja 
Vijay K. Bhatian (1993; 2004) tekstilajiteorioita, lingvistisesti orientoitunutta antropo-
logiaa ja kognition tutkimusta (Boyer 2007; Pinker 1999; Urban 1996) sekä karnevalis-
min teoriaa (Bahtin 2002). Tarkastelemme tekemiämme havaintoja myös journalismin 
ja viestinnän tutkimuksen valossa. 
 
Artikkelimme aineisto koostuu 106:sta vuosina 1977–2010 suomalaisissa sanoma- ja 
aikakauslehdissä julkaistusta aprillipäivän pilajutusta. Tausta-aineistonamme on ollut 
aprillipiloja käsitteleviä lehtikirjoituksia. Valtaosa aineistosta on peräisin tietokirjailija 
Jouni Paakkiselta, joka on kerännyt tekstit materiaaliksi kirjaansa (2006) sekä luovutta-
nut ne ystävällisesti artikkeliamme varten. Alkuperäinen lähde näkyy jokaisen esimer-
kin yhteydessä erikseen. 
 
 
2. Pilanteon perusteet 
 
Aprillijuttuja ilmestyy havaintomme mukaan eniten päivälehdissä, harvemmin aika-
kauslehdissä. Televisio-uutisissa aprillipiloja ei ole tietääksemme esitetty, vaikka televi-
siota voisi pitää niille yhtä otollisena esiintymisympäristönä kuin päivälehtien uutisosas-
tojakin. Uutisankkuri Urpo Martikainen on perustellut MTV3:n tv-uutisten tietoista pää-
töstä olla lähettämättä aprilliuutisia sillä, että tuotantoryhmä haluaa pitää uutiset aina 
yhtä luotettavina (Haikarainen 2008, 11).96 
 
Aprillijutut naamioituvat jonkin vakiintuneen journalistisen tekstilajin edustajiksi ja 
noudattavat sen käytänteitä. Ne jäljittelevät sille ominaista toimintaa ja rakennetta. 
Useimmat aineistomme jutut muistuttavat uutista. Joukossa on kuitenkin myös muiden 
tekstilajien edustajia, kuten reportaaseja (esim. Turun Ylioppilaslehden katsaus yliopis-
ton parapsykologiseen tutkimukseen, TYL 1995), tuote-esittelyjä (Mikrobitin esittely 
kotikäyttöön tulevasta setelintulostusohjelmasta, MB 1998), kommenttipuheenvuoroja 
(esimerkki 3), kainalojuttuna julkaistuja taustajuttuja (Kouvolan Sanomien pimeän al-

                     
96 Myöskään Ilta-Sanomat ei päätoimittaja Vesa-Pekka Koljosen mukaan harrasta aprillipiloja. Koljosen 
mukaan ”lukijoita ei pidä tahallaan harhauttaa edes leikkimielessä”, sillä aprillaus voi heikentää lehden 
luotettavuutta ja aiheuttaa ikäviä seurauksia. Pohjankyrön päätoimittaja Jaakko Ujainen sen sijaan on sitä 
mieltä, etteivät aprillijutut rapistuta lehden luotettavuutta vaan pikemminkin päinvastoin: ”Ne voivat 
korostaa sitä, että kun tehdään huuhaata niin tehdään sitten kunnolla.” (Laurila 1996, 34–35.) 
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koholivaraston löytymisestä kertovan pilauutisen yhteydessä ilmestynyt taustoitus juo-
man ominaisuuksista, KoSa 2000), haastatteluja (Ilkan 50-vuotishaastattelu fiktiivisestä 
toimitusjohtajasta, IK 1998) ja arvosteluja (Mikrobitin ylistävä arvostelu kuvitteellisesta 
Illuminatus-tietokonepelistä, MB 1989). 
 
Aprillipilat sisältävät kuitenkin piirteitä, jotka rikkovat taustalla hahmottuvan tekstilajin 
konventioita ja joiden avulla teksti on kontekstin nojalla tunnistettavissa pilaksi. Tätä 
vihjemekanismia voi kuvata esimerkiksi intentionaalisen inkoherenssin ja koherenssin 
käsitteillä: Tietyt tekstin piirteet eivät tunnu sopivan sen oletettuun tai ilmipantuun teks-
tilajiin ja saavat lukijassa aikaan inkoherenssin kokemuksen. Nämä odotuksenvastaiset 
piirteet herättävät myös räikeydellään tai systemaattisuudellaan vaikutelman intentio-
naalisuudesta sen sijaan, että kyseessä olisi vain esimerkiksi huolimattomuusvirhe. In-
koherenssin kokemus saa lukijan etsimään selitystä tahallisilta vaikuttaville normipoik-
keamille, ja selitykseksi tarjoutuu se, että teksti on todellisuudessa pilaa.97 Toini Rahtu 
(esim. 2006, 30) on käyttänyt vastaavanlaista lähestymistapaa ironiatutkimuksessaan 
(ks. myös Hutcheon 1995, 21).98  
  
Aprillipiloissa havaittava inkoherenssi voi sijoittua kielen eri tasoille. Joissakin teksteis-
sä inkoherenssi johtuu lähinnä epäuskottavasta asiasisällöstä (luku 3). Tällaisissa teks-
teissä kuvatut asiaintilat eivät vaikuta lukijan kokemusmaailman perusteella uskottavil-
ta. Toisissa taas tekstin asenteenilmaukset tai muut kielelliset valinnat (luvut 4 ja 5) 
tuntuvat tilanteeseen sopimattomilta. Käsittelemme seuraavissa luvuissa kutakin esiin 
nostamaamme inkoherenssityyppiä yhden edustavan analyysiesimerkin avulla. Samalla 
tuomme esiin samanlaisia ilmiöitä muista aineistomme teksteistä. 
   

                     
97 Puhumme tässä artikkelissa tekstin lukijassa synnyttämistä vaikutelmista ja reaktioista. Nämä oletukset 
perustuvat omaan tulkintaamme sekä fennistiseen kieliopintutkimuksen perinteeseen (ks. esim. ISK 2004; 
myös Heikkinen 2009, 9). Oletamme, että nämä tulkinnat vastaavat riittävissä määrin keskivertolukijan 
vaikutelmia, mutta niiden taustalla ei ole esimerkiksi empiiristä reseptioanalyysia (ks. Rahtu 2012). Kir-
joittajalla tarkoitamme tekstiin kirjoittuvaa ja tekstin pohjalta tulkittavaa kirjoittajakonstruktiota (ks. esim. 
Lehtonen 1996, 111; Tiililä 2000, 251–253). 
98 Rahtu (2006, 34–35) jakaa intentionaalisen inkoherenssin – ja itse asiassa koko tekstin merkityksen – 
syntymisen M. A. K. Hallidayn (1978) ideationaalista, interpersoonaista ja tekstuaalista metafunktiota 
soveltaen kolmeen tasoon: representationaaliseen, evalutionaaliseen ja interaktionaaliseen. Representatio-
naalisella tasolla teksti sisältää jonkinlaisen kuvauksen tai tulkinnan maailmasta. Evalutionaalisella tasol-
la lukija olettaa sen ilmentävän jotenkin sille olettamansa tuottajan subjektiviteettia eli asenteita ja suhtau-
tumista kuvattuja asioita kohtaan. Interaktionaalista tasoa ovat Rahdun mukaan ”tekstin kommunikatiivi-
set tehtävät”, joihin ”heijastuu ilmaisutavan, siis esimerkiksi lausetyypin, kielenkäytön lajin, illokuution 
tai tyylin valinta” (2006, 35). Nämä kielen tasot liittyvät monin tavoin erottamattomasti toisiinsa ja mää-
rittyvät toistensa kautta. Se, millainen representaatio, evaluaatio ja interaktio on milloinkin odotuksenmu-
kaista, riippuu kulloisestakin kulttuurisesta ja tilanteisesta kontekstista. 
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3. Vihjeenä epäuskottava sisältö 
 
Aprillipilat esiintyvät lehdissä useimmiten uutisina. Ensimmäinen esimerkkitekstimme 
on julkaistu 1. huhtikuuta 2006 Turun Sanomien kotimaan uutisille varatulla osastolla. 
Jo tekstin ulkoasu ja sijainti lehdessä luovat odotuksen tyypillisestä uutistekstistä (ks. 
esim. Heikkinen ym. 2005, 235). Myös rakenteeltaan ja sisällöltään teksti muistuttaa 
tyypillistä uutista. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan tiiviisti yhdessä lauseessa uuti-
sen tärkein, uutisarvoisin tieto – EU:n sähkölaitedirektiivi uhkaa kieltää Suomessa ny-
kyisin käytössä olevat urut –, ja seuraavat kappaleet täydentävät tätä tietoa: kerrotaan 
tarkemmin direktiivin sisällöstä ja tuodaan siihen erilaisia näkökulmia esittämällä asias-
ta vastaavan Euroopan komission terveys- ja kuluttajasuojaosaston, Euroopan urkuval-
mistajien liiton sekä lehden oletetun lukijakunnan seurakuntayhtymän edustajan näke-
mys asiasta.99  
  
Teksti muistuttaa myös ilmaisutavaltaan tyypillisiä uutistekstejä. Se on sana- ja raken-
nevalinnoiltaan suhteellisen neutraalia, normitettua yleiskieltä, ja sen voi katsoa täyttä-
vän toimittajaoppaiden selkeän, yksiselitteisen ja kantaaottamattoman ilmaisun kriteerit 
(ks. esim. Lloyd 1994; McQuail 1987; Rentola 1983, 42, 45; Reunanen 1991, 78–79).100 
Pilan tunnistamiseen johtavat vihjeet ovat esimerkkitekstissä 1 siis pikemminkin sisäl-
lön uskottavuuteen kuin ilmaisutapaan tai tekstistä välittyviin asenteisiin liittyviä. 
  

ESIMERKKI 1 (TS 2006) 
 
Mielenosoitus kansallispyhäkön puolesta  
EU:n urkudirektiivi uhkaa hiljentää Turun tuomiokirkon  
 
EU:n heinäkuussa voimaan tuleva sähkölaitedirektiivi uhkaa hiljentää suomalaisten kirkko-
jen urut.  
 Toistaiseksi direktiivin on uskottu koskevan vain uusien urkujen valmistusta, mutta nyt 
komissiosta todetaan, että sähkölaitteiden lyijypitoisuuksia koskeva direktiivi koskee myös 
olemassa olevia laitteita. Turun seurakuntayhtymä on huolissaan etenkin Turun tuomiokir-
kosta.  
 Neljä vuotta sitten hyväksytty ja kohta voimaan tuleva direktiivi antaa raja-arvot sähkö-
laitteiden haitallisille metallipitoisuuksille, muun muassa lyijylle. Alunperin viihde-elektro-
niikkaa varten ja kuluttajien suojelemiseksi tarkoitettu direktiivi koskee myös kirkkourkuja, 
sillä urkupillien lyijypitoisuudet ylittävät moninkertaisesti sallitut arvot. Komissiosta tode-
taan, että urkupillien lyijypitoisuudet ovat vakava terveysriski sekä urkujen valmistajille et-
tä niiden käyttäjille.  

                     
99 Tätä uutistekstille ominaista rakennetta on luonnehdittu tutkimuksessa usein kärjellään seisovaksi kol-
mioksi (ks. van Dijk 1988, 53; Lloyd 1994; White 2000, 383–389; myös Kauppinen & Laurinen 1984, 
17; Mäntynen 2006, 59–60). Uutisetkaan eivät kuitenkaan muodosta rakenteeltaan ja ilmaisutavoiltaan 
homogeenista tekstijoukkoa (ks. Heikkinen ym. 2005), vaan kaikki yhtenäistävät mallit ovat tyypillisyyk-
sien pohjalta tehtyjä yleistyksiä. Uutisen voi tulkita jakautuvan monien muiden lajien tavoin lukuisiin 
alalajeihin. Esimerkin 1 uutista voi tarkastella esimerkiksi kielteiseksi leimattua tapahtumaa ennakoivana 
ja usein asiantuntijalausuntojen varaan rakentuvana uhkauutisena (ks. Heikkinen 2007, 43). 
100 Joidenkin ilmaisuvalintojen (esim. kansallispyhäkkö; sähkölaitedirektiivi uhkaa hiljentää; urkujensa 
puolesta taistelevat) voi tosin nähdä asemoivan kirjoituksen lähemmäs urkujen poistamista vastustavien 
kuin kannattavien näkökulmaa. 
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 – Korkeat lyijypitoisuudet yllättivät meidät. Siksi haluamme laajentaa direktiivin kos-
kemaan myös jo käytössä olevia urkuja, sanoo apulaisosastopäällikkö Alain Plomb-Règle 
komission terveys- ja kuluttajansuojaosastolta.  
 
Kuulijat voivat altistua lyijylle 
 
Alain Plomb-Règlen mukaan uusia urkuja koskeva osuus direktiivistä tulee voimaan välit-
tömästi heinäkuussa. Käytössä olevia urkuja laki kohtelee asteittain siten, että vanhimmat 
urut poistetaan viimeiseksi. Kulttuurihistoriallisesti erityisen harvinaisia urkuja kohtaan 
voidaan tehdä poikkeuksia. 
 – Komissio harkitsee, josko jokaisessa jäsenmaassa yhdet urut voitaisiin säilyttää. Täl-
löin niitä käytettäessä on pidettävä hengityssuojaimia, Plomb-Règle arvioi.  
 Selvitykset kirkkokansan altistumisesta lyijylle ovat vasta komission tutkinnassa. Pääs-
töt ovat suurimmillaan kovaa soitettaessa, esimerkiksi häämarssien yhteydessä.  
 Euroopan urkuvalmistajien liitossa EOU:ssa tilannetta pidetään kaksijakoisena: toisaal-
ta vanhojen urkujen särkeminen huolestuttaa, toisaalta direktiivi täystyöllistää urkujenteki-
jät vuosikymmeniksi.  
 Liiton puheenjohtaja Peter Holtzkopf ennustaa suurta työllisyyspiikkiä etenkin Suo-
meen, sillä lyijypillit korvattaneen kotimaisesta pajusta tehtävillä urkupilleillä. 
 Plomb-Règlen mukaan EU aikoo puuttua myös vaskisoitinten suukappaleisiin. Puisilla 
suukappaleilla ehkäistäisiin mm. trumpetinsoittajien turpeahuulisuustautia ja puhaltimista 
tulevia hiukkassäästöjä.  
   
Turussa nimikeräys urkujen puolesta  
   
Suurin murhe urkujenvaihdossa on lyhyt siirtymäaika, sillä Suomi on ensimmäisten joukos-
sa toteuttamassa direktiiviä. Seurakunnat joutuvat harkitsemaan väliaikaisjärjestelyjä.  
 Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymissä on harkittu jopa urkuharmonien tai 
Hammond-urkujen hankkimista kirkkoihin. 
 – Ääni ei toki ole sama, mutta taitavan soittajan käsissä hammondkin soi upeasti, seura-
kuntayhtymästä todetaan.  
 Seurakuntayhtymä tuskailee myös hengityssuojien hankkimisen kalleutta, sillä kirkon 
rahaa palaa runsaasti myös paanukattojen tervan poistamiseen. Hammondit saattavat jäädä 
jopa pysyväisjärjestelyksi. 
 – Toivottavasti kirkkokansa tuo omat suojanaamarit mukanaan, seurakunnista vedotaan.  
 Plomb-Règlen mainitsemaa poikkeuspykälää yritetään soveltaa Turun tuomiokirkkoon. 
Tuomiokirkon urkujen säilyttäminen ei kuitenkaan ole varmaa, sillä Suomeen säilytettävien 
kirkkourkujen listalle on pyrkimässä muitakin. Urkujensa puolesta taistelevat myös Helsin-
ki, Tampere ja Kerimäki.  
 Tuomiokirkon urkujen puolesta järjestetään tänään suuri mielenosoitus. Tuomiokirkon 
edustalla kansalaiset voivat kirjoittaa nimensä adressiin, jossa vedotaan päättäjiin maan yk-
köskirkon urkujen puolesta. Tilaisuus alkaa klo 12.00.  
   

Esimerkkiuutisessa vihjeet ovat epäuskottavia väittämiä, jotka saavat epäilemään uuti-
sen todenperäisyyttä. Pilajuttujen vihjeet vaikuttavat usein voimistuvan aineistomme 
teksteissä loppua kohden, ja tässäkin tiedotettavien asioiden todenvastaisuuden voi kat-
soa tulevan jatkuvasti ilmeisemmäksi uutisen edetessä.101 Esimerkkitekstissä tällaista 
inkoherenssia luovat esimerkiksi uutisen jälkimmäisen puoliskon maininnat urkupillien 
lyijypitoisuuksien vakavista terveyshaitoista, soittajilta edellytettävistä suojanaamareis-
ta, vaskisoitinten suukappaleista aiheutuvasta turpeahuulisuustaudista, perinteiset urut 

                     
101 Huomiota tukee Pohjankyrön päätoimittajan Jaakko Ujaisen toteamus, jonka mukaan pilajuttu ”esi-
merkiksi vedetään loppua kohti voimakkaammin överiksi, mutta kuitenkin todentuntuisesti” (Laurila 
1996, 35). 
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korvaavista sähköuruista ja seurakunnan toiveesta, että kirkossa käyvät toisivat suo-
janaamarit mukanaan. 
   
Edeltävistä sisällöllisistä vihjeistä kaikki on sijoitettu sitaatteihin, joiden voi ajatella 
yleensä lisäävän uutisessa luotettavuuden tuntua: niissä toimittaja antaa äänen myös 
toiselle ihmiselle, vaikkapa alan asiantuntijalle tai jollekulle, jolla on asiasta omakoh-
taista kokemusta. Samalla siteerattavalle siirtyy osa tekstin totuudellisuuteen liittyvästä 
vastuusta.  Asiantuntija-auktoriteetin roolissa olevien ihmisten siteeraaminen on muu-
tenkin aprillijutuissa tyypillistä: Esimerkiksi uutisessa Åbo Akademin ylimääräisten 
täytettyjen lintujen jakamisesta siteerataan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
eläintentäyttöyksikön ylitarkastaja Olavi Vikaretta (TS 2008), uutisessa saunojen puu-
lauteiden kieltämisestä sisähygienian professori Erkki Leppästä (PS 2001) ja uutisessa 
Hämeenlinnan torikivien huutokaupasta niin ikään fiktiivistä museoviraston agorafobi-
sen osaston yli-intendentti Kaiho Muinosta (HäSa 1997). Erityisesti kahdessa jälkim-
mäisessä esimerkissä havainnollistuu myös aprillipiloille ominainen tapa leikitellä kek-
sityillä instituutioilla, nimillä ja virkanimikkeillä, jotka muodostavat pilajutuissa yhden 
helposti erottuvan vihjetyypin. Myös asiantuntijoiden nimiin pantujen omituisten lau-
suntojen voi katsoa lisäävän inkoherenssin kokemusta vertautuessaan todellisten uutis-
ten lausuntokonventioon. 
 
Yhden aprillijutuille yhteisen ja melko helposti rajattavan vihjetyypin muodostavat eri-
laiset keksityt ja huvittavuudessaan epäuskottavat nimet. Esimerkkitekstissä tällaisia 
ovat Euroopan komission terveys- ja kuluttajansuojaosaston apulaisosastopäällikkö 
Alain Plomb-Règle ’lyijy-sääntö’ ja Euroopan urkuvalmistajien liitto EOU:n puheen-
johtaja Peter Holtzkopf ’puupää’. Pilajuttujen keksityille nimille on yleistä, että niihin 
kätkeytyy jonkinlainen semanttinen motivaatio. Vihjeinä nämä nimet voi jakaa luonteel-
taan karkeasti kahteen luokkaan: Ensimmäisen ryhmän muodostavat sellaiset nimet, 
jotka ovat lukijan intuitiivisen sosiokulttuurisen tiedon perusteella tai nimenantoon liit-
tyvistä eettisistä tai juridisista syistä epäuskottavia tai mahdottomia (Holtzkopf, Jaana-
Maria Ala-Pöllänen-Hannukainen-Beljakovsky, Eino Alinomaan). Toinen ryhmä koos-
tuu nimistä, jotka ovat epätodennäköisen hyvin yhteensopivia uutisen aihealueen kanssa 
ja herättävät keksittyyden ja intentionaalisuuden vaikutelman.102 Aineistossamme näitä 
ovat tulkintamme mukaan esimerkiksi seuraavat (taulukko 1): 
  

                     
102 Myös kaunokirjallisuudessa käytetään paljon semanttisesti läpinäkyviä nimiä. Niiden on tulkittu muun 
muassa luonnehtivan nimenkantajan fyysisiä ominaisuuksia, luonteenpiirteitä ja tavanomaista käyttäyty-
mistä sekä ilmaisevan sosiaalisia rooleja ja henkilöhahmojen välisiä suhteita. Niillä on nähty myös esi-
merkiksi assosiatiivisia, affektiivisia ja ideologisia funktioita: nimet voivat viitata tekstinulkoiseen todel-
lisuuteen ja olla mukana luomassa tekstin tunneilmastoa ja arvomaailmaa. (Ks. Ainiala ym. 2008, 332–
339.) Aprillipilojen erityispiirteenä voi pitää niiden tapaa leikitellä 1) autenttisten, 2) realististen mutta 
epäautenttisten ja 3) keinotekoisten nimien välisellä rajanvedolla (vrt. mt. 234). 
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Nimi  Selitys  Lähde  

Alain Plomb-Règle  
Ransk. plomb = lyijy, règle = sääntö. 
Lyijypitoisuuksia käsittelevässä uutisessa.  

TS 2006 

Heikki Uggeldahl  
Ruots. Uggla = pöllö, dal = laakso. 
Täytettyjä lintuja käsittelevässä uutisessa.  

TS 2008 

Pietro Sedimentti  
Ital. pietra = kivi, sedimentti = kerrostuma. 
Stonewater (suom. ’kivivesi’) Companyn 
pääjohtaja.  

KaSa 1999 

Otto Scherzbold  Saks. scherz = pila, vitsi  HäSa 1998 

Ola Barman  
bar = baari, man = mies. 
Alkoholijuomia käsittelevässä uutisessa.  

KoSa 2000 

Avril Blague Corpo-
ration  

Ransk. avril = aprilli, blague = pila.  HäSa 2001 

April F. Ool 
Engl. april = aprilli, fool = typerys. 
Nicebutdim-yhtiön (nice but dim ’kiva 
mutta hölmö’) apulaispääjohtaja.  

HäSa 1998 

C.U. Rawesi Suomalaisittain äännettynä /kuravesi/. TiVi 2008 

Kalle Kännilä  Alkon Koskenkorvasta vastaava johtaja.  Ei tiedossa103 

Ilkka F. Hynänen 
Hynä = raha. 
Joensuun elinkeinoasiahenkilö.  

Kar 1999 

Meri Järvinen  
Konsultti uutta maauimalaa käsittelevässä 
uutisessa.  

HäSa 2008 

Reima Hyrkäs-
Vesikko 

Vesikko = harvinainen näätäeläin. 
Norppatutkija. 

ES 1996 

Ari-Pekka Rillinen   Nimikirjaimin esitettynä A. P. Rillinen. Ris 2009 

 
Taulukko 1. Kontekstisidonnaiset vihjenimet. 
 
Tällaiset tekstiyhteydestään motivoituvat nimet ovat monesti vieraskielisiä. Tällöin ne 
alleviivaavat pilajutuille tyypillistä kaksoisyleisöä: niitä, jotka ymmärtävät tekstin pilak-
si, ja niitä, jotka eivät (ks. luku 6). Ne havainnollistavat myös sitä, että vihjeen ilmei-
syys voi riippua monesta asiasta, tässä esimerkiksi lukijan kielitaidosta. Esimerkkiteks-
tissä 1 esiintyvät nimet lienevät ranskan- ja saksankielentaitoisille lukijoille melko il-

                     
103 Skannatussa sanomalehtileikkeessä ei näy merkintää lehdestä eikä päivämäärästä. 
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meisiä merkkejä uutisen pilaluonteesta. Ne asettavat näin tämän oletetun lukijaryhmän 
kielitaitonsa nojalla etuoikeutettuun asemaan.104 
 
Pilajuttujen epäuskottavuus ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Tässä tarkastellussa vale-
uutisessakin voi havaita ristivetoa epäuskottavuutta ja uskottavuutta luovien tekijöiden 
välillä. Direktiivin kirkkourkuja koskevat vaikutukset selitetään ennakoimattomaksi 
oheisvaikutukseksi alun perin viihde-elektroniikan kuluttajansuojan parantamiseksi 
suunnitellusta säädöksestä, ja käsiteltävään aiheeseen on avattu uutistekstille ominaises-
ti useita erilaisia näkökulmia. Uskottavuutta luovaan strategiaan voi lukea myös muun 
muassa direktiivin selostamisessa käytettävän tekniikan alan asiantuntijakielen (raja-
arvot sähkölaitteiden haitallisille metallipitoisuuksille, hiukkaspäästöt), selvittelyn yksi-
tyiskohtaisuuden sekä asiantuntijasitaatit. Näihin konventionaalistuneisiin muototeki-
jöihin yhdistyvä huvittava ja uutisille epätyypillinen sisältö voi toisaalta toimia vihjeenä 
pilan paljastumiseen.105 
 
Esimerkkiuutisen aihe ja sen käsittelyssä tehdyt retoriset valinnat havainnollistavat ap-
rillijuttujen interdiskursiivista luonnetta (ks. Fairclough 1992). Maininnan säädöksen 
urkujentekijöitä työllistävästä vaikutuksesta voi katsoa liittyvän mediassa käytävään 
työllisyyskeskusteluun ja laimentavan jollakin tavalla uutisen poleemisuutta. Huomiota 
siitä, että Suomi on ensimmäisten joukossa toteuttamassa direktiiviä, voi taas katsoa 
viittaavan julkisuudessa käytyyn keskusteluun Suomesta EU:n kritiikittömänä malliop-
pilaana, joka toteuttaa vastaan sanomatta ja muita jäsenmaita nopeammin kyseenalai-
senkin tuntuisia ja omia kansallisia perinteitään uhkaavia säädöksiä.106 Tekstikohtien 
taustalta hahmottuva interdiskursiivisuus on luonteeltaan hyvin emotionaalista ja pro-
vokatiivista, minkä voi ajatella toimivan yhteen tekstin lopun toimintaan yllyttävän jak-
son kanssa. Esimerkiksi moraalinen suuttumus lisää todennäköisesti halukkuutta osallis-
tua uutisessa tiedotettavaa asiaa vastustavaan mielenosoitukseen.107 
  

                     
104 Toisaalta aineistossa on myös sellaisia vieraskielisiä nimiä, jotka eivät välttämättä synnytä reaktiota 
kieltä taitavassa mutta saattavat kuulostaa kieltä taitamattomista hauskoilta, koska niiden äänneasu muis-
tuttaa ekspressiivisestä sanastosta tuttua äännemaalailua (ks. Mikone 2002, 43–51), esimerkiksi unkari-
lainen insinööri Árpád Köszönöm (HäSa 2008). Unkaria taitavat tunnistavat nimen toisaalta myös kielen 
’kiitosta’ merkitseväksi sanaksi.  
105 On myös muistettava, että väitteiden tulkitseminen uskottavaksi tai epäuskottavaksi on hyvin subjek-
tiivista ja voi vaihdella paljonkin eri lukijoiden kesken. Joku voi esimerkiksi pitää edellä olevan tekstin 
turpeahuulisuustaudista kertovaa kohtaa varhaisesta esiintymisestään huolimatta varsin paljastavana vih-
jeenä, koska se ei vaikuta tauteihin ja niiden nimeämiseen liittyvän intuitiivisen tiedon valossa uskottaval-
ta. 
106 Uutisen yhteydessä julkaistu, alakulmasta otettu kuva ilmeisesti Turun tuomiokirkon näyttävistä uruis-
ta vahvistaa kontrastia vanhojen urkujen korvaajiksi suunniteltujen Hammond-urkujen kanssa ja mahdol-
lisesti myös lisää vaikutelmaa suuresta kansallisesta ja alueellisesta kulttuurikatastrofista. 
107 Provokatiivisten aiheiden suosimisesta aprillipiloissa ks. luku 6. 
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4. Vihjeenä sopimattomat asenteet ja ilmaukset 
 
Aprillijuttujen vihjeet voivat liittyä myös uutisen kielellisten valintojen sopivuuteen. 
Tällöin on kyse jäljiteltävän lajin kannalta epäodotuksenmukaisista kielenpiirteistä. 
Toinen esimerkkitekstimme on julkaistu Keskipohjanmaan maakuntauutisille varatulla 
osastolla. Se rinnastuu esimerkki 1:n tavoin kokonaisrakenteeltaan uutiseen: tekstin 
alussa kerrotaan uusi tieto (Alavetelin ja Kannuksen liittyminen Kokkolaan), jota lähes-
tytään sen jälkeen tarkemmin eri näkökulmista valottaen yksityiskohtaisesti sen syitä ja 
seurauksia. Juttua yhdistää edelliseen esimerkkitekstiin myös sen ajankohtainen ja po-
leeminen aihe.  
   

ESIMERKKI 2 (KP 2008) 
 
Vino pino uusia apulaiskaupunginjohtajia, pormestarin posti demareille 
Alaveteli ja Kannus liittyvät Kokkolaan 
 
Simo Kattilakoski  
Kokkola (KP)  
 
Kuntaliitoksen toteuttaminen etenee vauhdilla Kokkolassa. Uusin loikka on Alavetelin ja 
Kannuksen liittäminen Kokkolaan. Neuvottelut Alavetelin ja Kannuksen liittymisestä on 
käyty tietoisesti suurelta yleisöltä piilossa, jotta turha demokratia ei kaataisi hanketta.  
 Alavetelin liitokseen liittyy ehto, että Kokkolassa palataan ”vanhaan hyvään aikaan” ja 
katukylttien ensimmäiseksi kieleksi tulee ruotsi. Samalla kaupungin virallinen nimi muut-
tuu Gamlakarlebyksi. Suomenkielinen versio säilyy maan hallituksen päätöksellä Kokkola-
na. 
 Ruotsin ottaminen katunimien ykköskieleksi on Folktingetin vaatimus, joka oli sen eh-
tona Alavetelin irrottamiselle Kruunupyystä. Muussa tapauksessa liitos ei olisi toteutunut. 
 – Käsittelimme esitystä kaupunginhallituksessa maanantaina ja asetuimme yksimieli-
sesti sen taakse. Tämä on kokonaisuuden kannalta kuitenkin paras vaihtoehto, Kokkolan 
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja kuntaliitoksen valmistelutoimikunnan puheen-
johtaja Pentti Haimakainen (kok.) sanoo. 
 Alavetelin ja Kannuksen liittäminen Kokkolaan tapahtuu maan hallituksen maanantaina 
tekemällä viranomaispäätöksellä.  
 – Hallituksella on perustuslain suoma mahdollisuus päättää kuntien pakkoliitoksesta it-
senäisesti. Ei tässä mitään kunnanvaltuustoja tarvita välissä häsläämässä, sisäministeriön 
tarkastaja Jaana-Maria Ala-Pöllänen-Hannukainen-Beljakovsky huomauttaa. 
 Alavetelin Kokkolaan liittyminen ei ollut yllätys, mutta toisin on Kannuksen kaupun-
ginvaltuuston maanantaina ylimääräisessä kokouksessa vahvistama valtioneuvoston päätös. 
Kannuslaisten realismin taustalla on Lestijokilaakson yhteistyön loppuminen Himangan 
otettua suunnakseen Kalajoen. 
 Pitkän linjan kannuslainen kuntapäättäjä Erkki Koivisto (kesk.) on tyytyväinen ratkai-
susta, mutta suree toholampilaisten tulevaisuutta.  
 – Lampilla ollaan nyt vähän kuin nallit kalliolla. 
 
Tiluksen paluu 
 
Laajentuvan Kokkolan kuntaliitoksen toteuttaminen sai myös uutta vauhtia, kun pitkään 
hiertäneestä apulaiskaupunginjohtajakiistasta päästiin sopuun. Nyt kaupunkiin perustetaan 
peräti kahdeksan apulaiskaupunginjohtajan virkaa, joita täydentää päätoiminen pormestarin 
virka. Myös Lohtajan kunnanjohtaja, Matti Uusi-Rauvalle on yllättäen varattu virka Kokko-
lasta.  
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 – Pitäähän lohtajalaistenkin jotakin saada, Haimakainen perustelee Uusi-Rauvalle räätä-
löityä teknisen sektorin alaisuuteen kuuluvaa apulaiskaupunginjohtajan virkaa.  
 Uusi-Rauvan vastuulla ovat muun muassa koiraveroasiat ja nitraattidirektiivi. Virka on 
määräaikainen. Uusi-Rauvan kontrahti päättyy vuonna 2016.  
 Sosiaalidemokraatit saatiin virkasovun taakse järjestämällä heille isopalkkainen por-
mestarin posti. Demarit ovat valinneet pormestariksi Antero Tastulan äänin 19–1. Tastula 
aloittaa työnsä päätoimisena kaupunginhallituksen johtajana pikimmiten.  
 Varapormestarin virkaan on kutsuttu Kannuksen ex-kaupunginsihteeri Riitta A. Tilus.  
 Timo Mämmin ja Jouko Klemolan ohella apulaiskaupunginjohtajaksi nousee Kannuk-
sen kaupunginjohtaja Terttu Korte sekä Alavetelin mandaatille tuleva komisario Tapani 
Myllymäki.  
 Apulaiskaupunginjohtajaksi nimitetään myös kehitysjohtaja Jarmo Nissi, perusturvajoh-
taja Jussi Salminen, tekninen johtaja Eino Pihkari ja Kosekin pomo Antti Porko.  
 Pentti Haimakainen perustelee johtajaruljanssia reaalipolitiikalla, vaikka kaikille ei tai-
da riittää tähdellistä tehtävää.  
 – Kun herralle järjestää viran, niin kyllä se aina jotakin tekemistä keksii. Kaikkihan 
ovat toimenpoikia. Ja jos ei kahdeksan apulaiskaupunginjohtajan virkaa riitä, niin peruste-
taan lisää. Kyllä rahaa on. Kannuksen liittäminen kaupunkiin tuo meille mittavan metsä-
omaisuuden. Siellä saa metsuri poikineen pilkkoa puita pari vuotta, eikä sittenkään työt lo-
pu, Haimakainen sanoo.  
 
simo.kattilakoski@kok.fi  
 
Osallistu pormestariäänestykseen  
 
Tarvitaanko Suur-Kokkolaan pormestari?  
 
Voit kertoa oman mielipiteesi Suur-Kokkolan pormestarista Keskipohjanmaan tekstiviesti-
äänestyksessä. Kirjoita tekstiviesti KOKKOLA PORMESTARI EI tai KYLLÄ. Lähetä 
tekstiviesti numeroon 173521. Esimerkkiviesti: KOKKOLA PORMESTARI EI. Onnistu-
neesta äänestyksestä saat paluuviestin matkapuhelimeesi. Äänestysaikaa on tiistai-
iltapäivään kello 15:een asti. Viestin hinta on 0,60 euroa. 
   

Esimerkkiuutisessa on monessa kohdassa ilmauksia, jotka eivät tunnu sopivan uutis-
tekstille tyypilliseen, asiallisuutta ja puolueettomuutta tavoittelevaan kielenkäyttöön ja 
saavat aikaan inkoherenssin kokemuksen: ei tässä mitään kunnanvaltuustoja tarvita 
välissä häsläämässä, vino pino uusia apulaiskaupunginjohtajia, Uusi-Rauvan kontrah-
ti, isopalkkainen pormestarin posti. Kielenainekset ovat yhtä lukuun ottamatta peräisin 
toimittajan omaksi merkitystä tekstistä; toinen ilmaus sisältyy sitaattiin sisäministeriön 
tarkastajan puheesta. Ilmaukset eroavat tekstiyhteydessään uutistekstissä tavanomaisesti 
käytettävästä neutraalista asiatekstistä. Ensimmäisessä esimerkissä häslätä-verbi on 
selvästi sävyltään arkikielinen ja uutistekstin rekisterille108 epätyypillinen. Myös esi-
merkin lauserakenne on affektisesti latautunut (ks. ISK 2004, 1618–1621).109 Toisen 
esimerkin vino pino ei ole sinänsä sävyltään arkinen, mutta sopimattomalta vaikuttaa 
sen käyttö ihmismäärän ilmaisemisessa. Posti-sana on Kielitoimiston sanakirjan (KS 
2004) mukaan sävyltään arkikielinen ja kontrahti-sana leikittelevä tai vanhahtava, mutta 
ne eivät kuitenkaan ole lehtitekstissäkään mahdottomia. 

                     
108 Rekisterillä tarkoitamme kielenkäytön tilanteista vaihtelua (esim. Eggins & Martin 1997; Halliday 
1978, 31–32; Voutilainen 2012). 
109 Affektisuuden merkkejä ovat muun muassa kieltoverbialkuisuus ja pro-sanan affektinen, ei-referen-
tiaalinen käyttö. 
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Joidenkin ilmaisujen synnyttämä inkoherenssin kokemus on luonteeltaan diskursiivista: 
niiden sanavalinnat eivät välttämättä poikkea lajille tyypillisestä rekisteristä, mutta nii-
hin liittyvää asennetta voi pitää käyttöyhteyteen nähden sopimattomana.110 Esimerkiksi 
ensimmäisen kappaleen kolmannessa virkkeessä oleva turha demokratia ei tunnu sopi-
valta – eikä ehkä sen vuoksi uskottavaltakaan – suhteutettuna julkisuudessa vallitsevaan 
demokratiadiskurssiin, jossa demokratia nähdään yleisesti hyvin tärkeänä ja myönteise-
nä asiana. Poliittisesti epäkorrektina se on myös ristiriidassa uutistekstiä koskevien vaa-
timusten kanssa (ks. luku 1).111 
   
Vastaavanlaista diskursiivista inkoherenssia voi nähdä myös sisäministeriön tarkastajan 
puheeksi merkityssä maininnassa kunnanvaltuustojen häsläämisestä, kaupunginhalli-
tuksen varapuheenjohtajan sitaatissa (Kun herralle järjestää viran, niin kyllä se aina 
jotakin tekemistä keksii. – –.) sekä kirjoittajan toteamuksessa, että SDP:n edustajat saa-
tiin ehdotuksen taakse antamalla heille isopalkkainen pormestarin posti. Myös päättä-
vissä elimissä olevien ihmisten puheesta ilmenevä avoin häikäilemättömyys hahmottu-
nee useimpien lukijoiden kokemusmaailmaa vasten inkoherenttina piirteenä. Samoin 
vaikuttanee tekstin toteava tyyli, josta tulee paljastuneen hallintomenettelyn räikeyteen 
nähden epäodotuksenmukaisen välinpitämätön vaikutelma. Diskursiivisesti inkoherentit 
ilmaukset (turha demokratia, ”vanhaan hyvään aikaan”) voivat synnyttää myös vaiku-
telman sarkasmista, joka sekin on kantaaottamattomuuteen pyrkiville uutisteksteille 
epätyypillinen piirre. Rekisteri- ja diskursiivinen inkoherenssi tuovat tekstiin uutiselle 
epätyypillistä avointa asenteellisuutta, joka toimii yhdessä tiettyjen sisällöllisten epäus-
kottavuuksien (esim. katukylttien kielen vaihtaminen ruotsiksi, kahdeksan apulaiskau-
punginjohtajan virkaa) kanssa vihjeenä tekstin pilaluonteesta.  
  
Kuntaliitosuutisessa korostuu aprillipiloille tyypillinen alueellisuus. Pilauutiset käsitte-
levät usein lehden keskeistä ilmestymisaluetta koskevia uutisia, ja niissä mainitaan pai-
kallisesti tunnettuja henkilöitä ja ilmiöitä. Iso osa sisällöllistä inkoherenssia avautuu 
ainoastaan lukijalle, joka tuntee riittävästi alueen historiaa ja paikallisia olo-
ja. Aprillipilat hyödyntävät paikallisuutisille tyypillistä alueellisuuden ja paikallisidenti-

                     
110 Käsitämme tässä diskurssin Anna Solinin (2002, 159) tavoin abstraktina merkitysjärjestelmänä, joka 
todentuu tietynlaisissa puheentavoissa (ks. myös Heikkinen ym. 2000). Diskurssit lähestyvät kohdettaan 
jostakin tietystä näkökulmasta ja liittävät siihen tiettyjä luonnollistuneita oletuksia ja arvostuksia. Periaat-
teessa sekä diskurssissa että rekisterissä on kyse tietylle tilanteelle ominaisesta kielenkäyttötavasta. Rekis-
teristä puhuttaessa paino on kuitenkin tavallisesti kielellisissä ilmauksissa, kun taas diskurssilla viitataan 
pikemminkin kielenkäytöstä välittyvään maailmankuvaan tai ideologiaan (ks. Shore & Mäntynen 2006, 
39). 
111 Vaatimuksissa puhutaan usein uutiselta edellytettävästä objektiivisuudesta ja asenteettomuudesta. 
Käytännössä tällä tarkoitetaan poliittista korrektiutta eli yhteiskunnassa kulloinkin oikeaoppisena pidetty-
jen (hegemonisten) asenteiden mukaisuutta. Ilmaus turha demokratia tekee näkyväksi, että uutisteksti-
kään ei ole asenteetonta vaan että ainoa hyväksyttävä asenne on demokratian näkeminen myönteisessä 
valossa. Normin rikkominen osoittaa normin olemassaolon. 
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teetin rakentamista (esim. Hujanen 2000; Moring 2000) omien tavoitteidensa toteutta-
miseen. 
 
Myös juttujen osina ilmestyvillä valokuvilla on aprillipilan kannalta usein jonkinlainen 
inkoherenssia luova vihjemerkitys. Esimerkki 2:n yhteydessä julkaistiin kaksi kuvaa: 
alempana kuva kadunkulmasta, jossa ruotsinkielinen kadunnimi lukee suomalaisen ylä-
puolella, ja tämän yllä toinen kuva arvoituksellisesti hymyilevästä Uusi-
Rauvasta.112  Toisen toistuvan kuvavihjetyypin muodostavat valekuvat, jotka on tehty 
korostetun taitamattoman näköisiksi. Tällaisia ovat aineistossamme esimerkiksi mitta-
suhteiltaan ympäristöönsä sopimaton työmaaparakki (HäSa 1998) sekä graafiselta il-
meeltään huomiota herättävän yksinkertaisesti toteutettu Valtion marjastus- ja sienes-
tyskortti (Kar 1993).113 
  
 
5. Vihjeenä epätavallinen vuorovaikutus 
 
Ensimmäisestä esimerkistä esiin nostamamme vihjeet liittyivät etupäässä esitettyjen 
väitteiden uskottavuuteen. Toisessa esimerkissä vihjeinä toimivat lisäksi ilmaukset, jot-
ka eivät sovi uutistekstin rekisteriin tai jotka ilmaisevat uutiseen sopimattomia asenteita. 
Myös tässä luvussa käsittelemämme inkoherenssi liittyy asenteen ilmaisemiseen. Kyse 
ei kuitenkaan ole yksittäisistä, lajille ominaiseen kielenkäyttöön sopimattomista ilmauk-
sista, vaan kirjoittajan asenteellisuus ja poikkeuksellinen suorapuheisuus leimaavat ko-
ko tekstiä. 
 
Kolmanneksi esimerkiksi valitsemamme teksti jäljittelee päivälehdissä yleistä toimitta-
jan kommenttia. Teksti on osa Lapin Kansan maakuntauutisille varatulla osastolla jul-
kaistua artikkelikokonaisuutta, joka sisältää kommentin lisäksi pääjutun ja kainalojutun. 
Pääjuttuna on pilauutinen, jossa kerrotaan, että Rovaniemen kaupunki on hylännyt 
suunnitteilla olleen siltahankkeen ja päättänyt sen sijaan rakentaa kalliin, Kemijoen alit-
tavan maantietunnelin. Kainalojutussa Rovaniemen kaupunginjohtaja Mauri Gardin 
vakuuttelee, että hanke toteutetaan lakien ja asetusten mukaan, mutta toivoo, että kau-
punkilaiset eivät viitsisi jättää hankkeesta valituksia, sillä ne tulevat kaupungille kalliik-
si. Hän myös moittii kaupunkilaisia hankkeen arvostelusta ja huomauttaa, että ihmiset 
eivät tunne poliittista päätöksentekoprosessia. Hänen mukaansa hanke on jo edennyt 

                     
112 Samanlaista vihjettä hyödyntää myös samana vuonna julkaistu MTV3:n pilauutinen, jossa kerrotaan, 
että kilpa-autoilija Lewis Hamilton aikoo vaihtaa sukunimensä Hämäläiseksi löydettyään suomalaiset 
sukujuurensa. Uutisen yhteydessä on suuri lähikuva kameralle hymyilevistä ja silmää iskevistä Hamitonin 
kasvoista. (MTV3.fi 2008.) 
113 Omalaatuinen kuvavihje julkaistiin Iltalehden 1.4.2000 ilmestyneessä pilajutussa (IL 2000), jossa 
kerrottiin valtion ostavan kansalaisten televisioluvat suurilla summilla takaisin. Uutisen yhteydessä jul-
kaistiin valokuva setelinipusta, jonka päällimmäiseen sadan markan seteliin oli tuherrettu silmälasit ja 
viikset. Tällainen konventionaalistunut visuaalinen pila saattaa rohkaista lukijaa etsimään tekstistä muita-
kin vihjeitä. 
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niin pitkälle, että tässä vaiheessa on enää ihan turha lässyttää.114 Uutinen ja kainalojut-
tu muistuttavat läheisesti esimerkkejä 1 ja 2: vihjeinä toimivat epäuskottavat tapahtumat 
sekä epäkorrektit asenteet ja sopimattomat kielelliset ilmaukset. 
 
Toimittajan kommenttiteksti on aineistossamme harvinainen tekstilaji. Kommenteissa 
käsitellään tyypillisesti jotakin ajankohtaista asiaa uutistekstiä subjektiivisemmasta nä-
kökulmasta, ja ne liittyvät usein läheisesti johonkin toiseen tekstiin (ks. Pietilä 2008, 
56–57). Kannanotot ovat niissä siis sinänsä odotuksenmukaisia. Journalististen periaat-
teiden mukaisesti kommenteissa tuntuu kuitenkin vallitsevan normi, jonka mukaan kan-
nanottojen on oltava maltillisia, tasapuolisia ja perusteltuja. Toimittaja esiintyy niissä 
avoimesti yksityishenkilönä luopumatta kuitenkaan asiantuntijan ja ammattilaisen roo-
listaan. Tyypillisimpiä ovat esimerkin 3 kaltaiset, uutisen yhteydessä julkaistavat kom-
mentit, joissa toimittaja ilmaisee oman mielipiteensä raportoimastaan uutisaiheesta:  
   

ESIMERKKI 3 (LK 2008)  
 
Kommentti  
Kun Lappi sai riittää  
 
Villit unet jonkinlaisesta pohjoisen Las Vegasista ovat selvästi humalluttaneet Rovaniemen 
päättäjät niin, etteivät he enää vauhtisokeudeltaan näe totuutta – pyörittämäänsä mitätöntä 
kyläpahasta, jonka kasvulla on rajat.  
 Valtavaa Fenix-hanketta pusketaan eteenpäin, vaikka kaupungin nykyisetkään uudis-
kohteet eivät tahdo mennä kaupaksi.  
 Valionrantaan kaavailtu massiivinen matkailupalvelukeskus raiskaa mittaamattoman 
arvokkaan jokivarsimaiseman ja uhittelee tornirakennuksineen majesteetilliselle Ounasvaa-
ralle.  
 Groteski Revontuli-kauppakeskus peittää näköalan kauniinharmaalle nelostielle ja vai-
keuttaa tunturikeskuksia kohti kiitävien varakkaiden eteläsuomalaisten loistoautojen ihai-
lua.  
 Ja tuskin rakennusprojektit tähän jäävät: kansa odottaa kauhulla, mitä kaupungin 
idearikkaiden päättäjien päästä seuraavaksi putkahtaa. Onhan se varmasti mukava hautoa 
ylimitoitettuja ajatuksia, kun ei tarvitse omalla rahalla pelata.  
 Sopisiko välillä pohtia, kuka tämän kaiken maksaa? Veronmaksajat. Me. Minä. Pienellä 
toimittajan palkalla.  
 Minulle riitti tämä päättäjien elostelu. Maisema on tärvelty ja verotaakka on kasvanut jo 
kohtuuttoman suureksi. Reuna se on minunkin maljassani. Kiitos kaikille ja adios: tällä päi-
vämäärällä sanoudun irti Lapin Kansan palveluksesta ja muutan Turkuun. 
 Neuvon kaikkia muita tekemään samoin.  
 
(Esko Pihkala) 

 
Kolmannessa esimerkkitekstissä pilan tunnistamiseen ohjaavat etupäässä tekstin vuoro-
vaikutuspiirteet. Teksti poikkeaa tavallisista kommenteista erityisesti siinä, millaisen 
suhteen se rakentaa kirjoittajan ja lukijan välille. Kommenttitekstilajin tyypilliseen 
edustajaan verrattuna esimerkkitekstin poikkeuksellisia piirteitä ovat muun muassa en-
simmäisen persoonan vahva korostuminen, esitettyjen kannanottojen jyrkkyys, toimitta-

                     
114 Jutun otsikko on Gardin: Turha urputtaa. 
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jan poikkeuksellisen vahva affektinen sitoutuneisuus, kritiikin henkilökeskeisyys sekä 
vastaanottajan suora ohjailu varsin henkilökohtaisissa asioissa. 
 
Esimerkkitekstissä kirjoittajan persoona korostuu enemmän kuin tyypillisissä kommen-
teissa. Tämä näkyy erityisesti tekstin loppua kohti yleistyvissä minä-viittauksissa eli eri 
tavoin yksikön ensimmäiseen persoonaan viittaavissa kielenaineksissa: Veronmaksajat. 
Me. Minä; Minulle riitti; Reuna se on minunkin maljassani; Neuvon. Teksti myös 
käsittelee kommenttipuheenvuorolle epätyypillisesti monia toimittajan yksityiselämään 
liittyviä topiikkeja, kuten palkkaa, irtisanoutumista ja toiselle paikkakunnalle muuttoa. 
Aprillipiloille tyypilliseen tapaan kirjoittaja korostaa tekstin julkaisupäivämäärää, tässä 
vieläpä varsin painokkaasti ja dramaattisesti: tällä päivämäärällä sanoudun irti – –. 
 
Tekstissä esitetyt kannanotot ovat poikkeuksellisen jyrkkiä. Tätä ilmiötä voi lähestyä 
esimerkiksi suhtautumisen teorian valossa (ks. esim. Christie & Martin toim. 1997; 
Martin 2000; Martin & White 2005; White 1998). Teoriassa kannanottoja analysoidaan 
kolmessa ulottuvuudessa: 1) kannanotoista ilmenevän asenteen, 2) kannanottojen vah-
vuuden sekä 3) kirjoittajan sitoutuneisuuden kautta. Kirjoittajan asenteesta kertoo se, 
miten tekstissä ilmaistaan tunteita ja arvioidaan ihmisten käyttäytymistä sekä esineitä ja 
ilmiöitä. Kannanottojen voimakkuus voi vaihdella asteittain heikosta vahvaan, ja kirjoit-
taja voi eri tavoin ilmaista sitoutuneisuuttaan tekstin sisältöön. 
   
Analysoitava esimerkkikommentti sisältää runsaasti tekstiyhteydessään affektisia ilma-
uksia: Minulle riitti tämä päättäjien elostelu; Reuna se on minunkin maljassani; Kiitos 
kaikille ja adios; Ja tuskin; Onhan se varmasti mukava; Sopisiko välillä pohtia ja niin 
edelleen. Osa näistä on affektiseen koodiin perustuvia tunteenilmauksia (Reuna se on 
minunkin maljassani), osa taas pikemminkin tyypillisessä käytössään affektia kuvailevia 
ilmauksia (Kansa odottaa kauhulla). Jotkin näistä voivat määräkontekstissa, kuten en-
simmäisessä persoonassa, myös ilmaista affektia (Minulle riitti). (Ks. Larjavaara 2007, 
454–460; vrt. ISK 2004, 1616.) Tavallisille kommenttiteksteille näin vahvasti ja koros-
teisesti affektinen asenne ei ole ominaista. Affektisuutta voi myös pitää osoituksena 
kirjoittajan vahvasta henkilökohtaisesta suhteesta tekstin aihepiiriin. 
 
Esimerkkikommentin kannanotoissa tekstin kritiikki liittyy usein arvosteltavien päättä-
jien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten kyvykkyyteen, rehellisyyteen tai eettisyy-
teen. Tavallisesti kommenteissa keskitytään objektiivisuuspyrkimyksen periaatetta nou-
dattaen ensisijaisesti itse asioihin, esimerkiksi päättäjien tekemiin päätöksiin tai muihin 
yhteiskunnallisen toiminnan tuloksiin. Tässä kommentissa esitetyt mielipiteet on lisäksi 
muotoiltu varsin jyrkästi, ilman että niitä pyrittäisiin eri tavoin lieventämään. Tekstissä 
ei esimerkiksi käytetä sellaisia modaalisuuden ilmauksia tai varauksia, jotka osoittaisi-
vat kirjoittajan epävarmuutta tai vähentäisivät kirjoittajan sitoutuneisuuden astetta 
(esim. mahdollisesti, käsittääkseni, melko; väitteiden varmuusasteen säätelemisestä ks. 
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esim. Hyland 1998; Luukka 1992, 88–122). Päinvastoin kirjoittajan sanomaa on tehos-
tettu intensiteetin ilmauksilla (esim. selvästi, varmasti, kohtuuttoman suureksi) sekä 
sanavalinnoilla, joilla on selvästi kielteinen ja affektinen sävy (esim. elostelu, matkailu-
palvelukeskus raiskaa – – jokivarsimaiseman). 
 
Viimeisenä poikkeuksellisena piirteenä tarkastelemme esimerkkitekstissä vastaanottajan 
suoraa ohjailemista. Informaation välittäminen ja mielipiteisiin vaikuttaminen on kom-
menteissa tavallista, mutta tässä tekstissä annetaan lisäksi varsin konkreettisia yksityis-
elämään liittyviä neuvoja (Neuvon kaikkia muita tekemään samoin). Kirjoittaja kehottaa 
tekstin huipennukseksi kaikkia muita seuraamaan hänen esimerkkiään ja muuttamaan 
Rovaniemeltä Turkuun.115 Kirjoittaja on aiemmin epätyypilliseen tapaan käsitellyt omia 
henkilökohtaisia asioitaan, ja nyt hän ottaa kantaa myös muiden asioihin. Paikkakunnal-
ta toiselle muuttaminen on sen verran merkittävä päätös, että vieraiden ihmisten neu-
vominen tällaisessa asiassa tuntuu erikoiselta melkeinpä missä tahansa tilanteessa. Sa-
nomalehden kommenttitekstissä neuvon voi – varsinkin näin lakonisesti ja suorapuhei-
sesti esitettynä – katsoa rikkovan tekstilajin ja sosioretorisen kontekstin käytänteitä ja 
soveliaisuussääntöjä. 
  
Kokoavasti voidaan todeta, että edellä analysoidun kommenttitekstin poikkeavat kielel-
liset valinnat rakentavat kontekstia, jossa kirjoittajalla on kommunikaatiotapahtumassa 
poikkeuksellinen valta-asema: mielipidevaikuttamisen lisäksi kirjoittaja voi antaa luki-
jalle henkilökohtaiseen elämään liittyviä konkreettisia neuvoja. Kirjoittaja myös katsoo 
oikeudekseen esittää purevaa ja henkilökohtaista kritiikkiä poliittisista päättäjistä. Hän 
asennoituu tekstin aihepiiriin huomattavasti totuttua affektisemmin ja henkilökohtai-
semmin. Tekstin aiheuttamaa inkoherenssin kokemusta selittää siis merkittäviltä osin se, 
että kirjoittajan ja lukijan sosiaalinen etäisyys on läheisempi ja tuttavallisempi kuin päi-
välehtien kommenteille on tyypillistä tai soveliasta. Myös kirjoittajan asenne tekstin 
aihepiiriä kohtaan on tavallista kärkevämpi. 
 
* * * 
 
Edeltävissä esimerkeissä havaittujen inkoherenssityyppien voi katsoa vastaavan karke-
asti Hallidayn (1978) ideationaalista (esim. 1) ja interpersoonaista (esim. 2 ja 3) meta-
funktiota, vaikka eri metafunktioita ei voikaan erottaa jyrkästi toisistaan ja vihjetyypit 
toimivat teksteissä useimmiten yhteistyössä. Hallidayn mallin kolmanteen eli tekstuaali-
seen metafunktioon perustuva inkoherenssi on aineistossamme harvinaista. Sellaisena 
voisi pitää esimerkiksi epätavallista kokonais- tai virkerakennetta, poikkeamia tekstin 
ulkoasussa (kuten koossa, otsikoinnissa tai kuvien käytössä) sekä jutun uutisarvoon tai 
sisällön vakavuuteen nähden epäodotuksenmukaista sijaintia lehden muiden juttujen 

                     
115 Lukijoihin ei viitata suoraan (esimerkiksi sinä- tai te-pronominilla), mutta lukijat sisältyvät kirjoittajan 
nimeämään joukkoon ja ovat tekstin vastaanottajina oletettavasti neuvon ensisijainen kohde. 
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joukossa. Aineistossamme tekstuaaliseksi inkoherenssiksi voi tulkita esimerkiksi seu-
raavan 50-vuotishaastattelusta poimitun virkkeen, jonka pituus ja monimutkaisuus vai-
kuttavat tarkoitukselliselta liioittelulta: 
 

Runsaasti elämänkokemusta omaavan Talmelan merkittävimpänä yhteiskunnallisena saavu-
tuksena pidetään linja-autopysäkkisysteemin saneeraukseen keskeisesti vaikuttanutta pää-
telmää pysäkkien määrän puolittamisesta siten, että vain tien oikeassa poskessa olevat py-
säkit säilyvät alkuperäisessä merkityksessään mutta vasemmanpuoleisten uusiokäyttöä poh-
timaan nimetään työryhmä, jonka vetäjäksi nimetään Talmela itse. (IK 1998) 

 
Virke koostuu neljästä lauseesta ja lukuisista nominaalistuksista. Siinä on 38 sanaa, ja 
se poikkeaa selvästi muista tekstin virkkeistä, jotka vastaavat pituudeltaan normaalia 
lehtitekstiä. Esimerkiksi Vesa Heikkisen, Outi Lehtisen ja Mikko Lounelan (2005) las-
kelmien mukaan maakuntalehtien uutistekstin virkkeet ovat keskimäärin 10,9 sanan 
mittaisia (ks. myös Hakulinen ym. 1980, 138). Tekstuaaliseen inkoherenssiin voi lukea 
myös seuraavanlaiset tapaukset, joissa virkkeiden tai virkkeen osien välillä ei tunnu 
vallitsevan mielekästä merkityssuhdetta. Virkkeet sisältävät henkilösubjektiin liittyvän 
taustoittavan partisiippimääritteen, jonka yhteys lauseen muuhun sisältöön on tässä kon-
tekstissa liian väljä tai tulkinnanvarainen: 
 

Seinäjoen vilkkaassa liikenteessä saattaa pinna palaa. Tämänkin varalle on Janne Talmela 
varustautunut. Hän ei aio jäädä lepäämään laakereillaan. Uudet haasteet odottavat lähinnä 
projektiohjauksen alueella, nuoruudessaan nyrkkeilyä kokeillut Talmela toteaa.  
 
Jyväskylän yliopiston filosofisessa tiedekunnassa nykyaikain etikasta [sic] 70-luvulla väi-
tellyt, erityisesti vaimon lihapullista ja paistinperunoista pitävä Talmela sanoo kotona ol-
leen ajan tavan mukaan runsas lapsikatras – –.  

 
 
6. Aprillipilateksteissä korostuvat piirteet  
 
Tässä luvussa käännämme huomion inkoherenssin eri muodoista piirteisiin, jotka yhdis-
tävät aineiston erilaisia aprillipiloja. Tarkastelemme siis sellaisia aprillipiloissa toistuvia 
piirteitä, jotka eivät ole inkoherentteja suhteessa jäljiteltävän tekstilajin konventioihin 
vaan toteuttavat aprillipilan omia viestinnällisiä päämääriä. Tällaiset piirteet voivat kui-
tenkin toissijaisesti toimia vihjeiden tavoin ja auttaa pilan tunnistamisessa. Vaikka vih-
jeinä on tähän asti pidetty ainoastaan jäljiteltävän tekstilajin käytänteitä rikkovia piirtei-
tä, periaatteessa myös kaikki sellainen, mikä on aprillipilateksteille tyypillistä, voi siis 
ohjata pilan tunnistamiseen.116 Tällaiset piirteet ovat mahdollisia myös jäljiteltävässä 
tekstilajissa, mutta ne korostuvat ja ovat erityisen todennäköisiä aprillipiloissa. Siinä 
missä inkoherentit piirteet aiheuttavat lukijalle tulkinnallisen ongelman, joka saa tämän 

                     
116 Kukin aprillipilateksti sijaitsee siis kahden tekstikategorian leikkauspisteessä: toisen muodostavat 
jäljiteltävän tekstilajin tekstit ja toisen aprillipilatekstit. Näin myös aprillipilan tunnistamiseen ohjaavia 
piirteitä on kahdenlaisia: jäljiteltävälle tekstilajille epätyypillisiä piirteitä ja aprillipiloille tyypillisiä piir-
teitä. 
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etsimään erilaisia ratkaisuja, aprillipiloille tyypillisten piirteiden voi pikemminkin aja-
tella tukevan jo syntynyttä epäilystä aprillipilasta. Käsittelemme seuraavassa aprillipi-
loille tyypillisiä topiikkeja (luku 6.1), funktionaalisia erityispiirteitä (luku 6.2) ja lukija-
rooleja (luku 6.3) sekä aprillipilatekstien intertekstuaalisuutta ja joitakin niiden resepti-
on piirteitä (luku 6.4).  
 
 
6.1. Provosoivat topiikit 
 
Aprillipilateksteille ovat tyypillisiä ensinnäkin erilaiset moraalista närkästystä ja moraa-
litunteita herättävät aiheet. Ne liittyvät usein ajankohtaisiin ilmiöihin tai ihmisiin. Tyy-
pillisiä aiheita aprillipiloissa ovat olleet esimerkiksi kohtuuttomat ja epäoikeudenmukai-
set EU-direktiivit, kiistanalaiset lakiehdotukset, kuntaliitokset, ruotsin kielen asema 
Suomessa, kulttuurihistoriallisesti tai luonnonarvoiltaan kallisarvoisia maisemia tai mil-
jöitä uhkaavat rakennushankkeet ja poliitikkojen eettisesti kyseenalainen toiminta. Tois-
tuvia ovat myös jutut, joissa jotkin ulkomaalaiset tahot (kuten venäläiset liikemiehet) 
pyrkivät esimerkiksi haalimaan Suomesta tontteja tai hyötymään suomalaisista luon-
nonvaroista. Lisäksi yleisiä ovat tekstit, joissa lukijaa houkutellaan havittelemaan jota-
kin olemattomaksi paljastuvaa hyötyä.117 
 
Provokatiiviset aiheet ovat epäilemättä intentionaalisen valinnan tulosta siinä missä in-
koherentit piirteetkin. Ne kuitenkin liittyvät ennemmin tekstien reaktio- kuin vihjefunk-
tioon: Provokatiivisten aihevalintojen tarkoituksena on herättää voimakas tunnereaktio. 
Tekstin inkoherenttien piirteiden tarkoituksena taas on saada osa lukijoista ymmärtä-
mään teksti pilaksi. Lukija toisin sanoen tuskin tulkitsee kiistanalaista aihetta samalla 
tavalla kirjoittajan tarkoituksella jättämäksi vihjeeksi kuin vaikkapa räikeästi totuuden-
vastaisia väitteitä. Aprillipilateksteille tyypillisenä piirteenä tietyn tyyppinen aihe voi 
kuitenkin saada lukijan epäilemään aprillipilaa tai ainakin kallistumaan aprillipilatul-
kinnan kannalle. 
 
Raja epätyypillisten ja tyypillisten piirteiden välillä ei ole tietenkään selvä vaan jatku-
mollinen. On mahdotonta sanoa tarkasti, milloin jokin piirre on tekstissä mahdollinen 
mutta epätyypillinen ja milloin taas selvästi sopimaton. Lisäksi eri lukijoilla voi olla 
varsin erilaisia käsityksiä siitä, mikä tietyssä tekstilajissa on tyypillistä ja sopivaa ja 
mikä ei. Tekstilajien edustajat taas vaihtelevat prototyyppisyydeltään (ks. luku 7) niin, 
että tekstilajin aidotkin edustajat voivat sisältää yksittäisiä poikkeuksellisia piirteitä. 
Lopullinen inkoherenssin kokemus muodostuu aina useiden eri piirteiden ja niiden ai-
kaansaamien päätelmien yhteisvaikutuksesta. 
 

                     
117 Havaintomme on samansuuntainen Seppo Knuuttilan (1992, 154) kanssa, joka on todennut, että jäljit-
tely ja parodiointi ottavat usein aineksensa jostakin voimakkaasti koetusta ja kiinnostavasta. 
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6.2. Toimintaan yllyttäminen 
 
Aprillipilateksteissä selvästi korostuva funktionaalinen erityispiirre on konkreettiseen 
toimintaan yllyttäminen tai houkutteleminen. On aineistossamme yleistä, että tekstit 
sisältävät jakson, jossa joko suoraan tai epäsuorasti kehotetaan lukijaa ryhtymään jon-
kinlaiseen objektiivisesti havaittavaan toimintaan. Tekstissä voidaan esimerkiksi kehot-
taa ihmisiä kokoontumaan tiettynä aikana tiettyyn paikkaan. Houkuttimina käytetään 
yleensä erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia tai palkintoja ja muita aineellisia hyöty-
jä:               
 

Tuomiokirkon urkujen puolesta järjestetään tänään suuri mielenosoitus. Tuomiokirkon 
edustalla kansalaiset voivat kirjoittaa nimensä adressiin, jossa vedotaan päättäjiin maan yk-
köskirkon urkujen puolesta. Tilaisuus alkaa klo 12.00. (TS 2006) 
 
Lounaissuomalaisten toivotaan nyt panevan paremmaksi. Ihmisiä pyydetään tuomaan eläi-
miä Turun kaupungin pääkirjaston aulaan tiistaina kello 10. (TS 2008)  
 
Mielipiteensä he [raatihuoneen maalauksesta kiinnostuneet hämeenlinnalaiset] voivat il-
maista kirjoittamalla erityiseen äänestyslippuun sen värisävyn numeron (1–8), joka itseku-
takin eniten miellyttää.  
        Äänestyslippujen jako alkaa kauppatorin ranskalaisen wc:n nurkalla jo kello 9.00. 
Täytetyt liput palautetaan samalle paikalle sijoitettavaan laatikkoon. (HäSa 1988) 
 
Yhtiö arpoo viisi lentolippua ensilennolle Viipuriin ja takaisin. – –. Arpalipukkeita voi täyt-
tää kello 12--13 Lappeenrannan lentoaseman lähtöselvitysaulassa. Lentoaseman päällikkö 
Jouko Kuronen – – on onnettarena 13.30 tapahtuvassa arvonnassa. 
        Lento Viipuriin lähtee kello 15 ja saapuu Viipuriin 16.30 paikallista aikaa. Matkusta-
jille tarjotaan drinkit ja juhlalounas hotelli Druzhbassa – –. (ES 2001)  
 
Suomi palaa takaisin markka-aikaan. – –. Eurojen vaihto markoiksi alkaa tänään keskiviik-
kona kello 12 Suomen Pankin pääkonttorin edessä Helsingin Snellmaninkadulla. Vaihto-
operaation päätähtenä häärää pääjohtaja Erkki Liikanen. (SM 2009) 

 
Tavallisissakin teksteissä voi toki esiintyä jaksoja, joissa tiedotetaan lukijan toiminta- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. Niiden yleisyys on tekstilajikohtaista, ja niitä esiintyy 
uutisteksteissäkin, esimerkiksi ajankohtaisissa paikallisuutisissa. Aprillipiloissa ne ovat 
näkyvä ja keskeinen piirre riippumatta siitä, millaista tekstilajia pilatekstissä jäljitellään. 
     
Toiminta, johon tekstissä kehotetaan, voi olla myös kannanotto. Esimerkiksi Keskipoh-
janmaan vuoden 2008 aprillipilan yhteydessä oli ohjeet tekstiviestiäänestyksestä, jossa 
lukijoilla oli mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä aprillipilan aiheesta. Hämeen Sa-
nomat puolestaan pyysi uimahallihanketta koskevassa aprillipilassaan vuonna 2008 lu-
kijoita ehdottamaan lehden verkkosivustolla nimeä uudelle uimahallille. Monilla sano-
malehdillä on nykyisin myös verkkoversio, jossa lukijat voivat kommentoida lehden 
juttuja julkisesti. Lukijoilla on näin mahdollisuus vaikuttaa pilan toteutumiseen esimer-
kiksi osallistumalla pilaan omassa kommentissaan, paljastamalla pilan muille tai esittä-
mällä tekstistä oman tulkintansa (ks. luku 6.4). 
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6.3. Lukijaroolit ja yleisön kahtiajako 
 
Toinen aprillipilatekstien retorinen erityispiirre on se, että teksteihin on kirjoittunut kak-
si selvästi erilaista lukijan roolia. Tekstit jakavat lukijoita niihin, jotka ymmärtävät pi-
lan, ja niihin, jotka eivät. Tavalliselle uutistekstille yleisön tarkoituksellinen, eriarvois-
tava kahtiajako ei ole tyypillistä. Kyse on nimenomaan tekstiin kirjoittuneista rooleista, 
jotka voivat reaalistua todellisessa maailmassa eri tavoin. Pilaan langenneiden joukko 
voi käytännössä olla olematonkin, jolloin voi ajatella, että teksti on epäonnistunut pää-
määriensä saavuttamisessa. Siitä huolimatta tekstit pitävät yllä tietynlaista sosiokulttuu-
rista toimintamallia sekä siihen liittyviä rooleja ja maailmankuvaa. 
 
Aprillipilatekstin pinnan alle näkeminen ja tekstien todellisen funktion keksiminen edel-
lyttää lukijoilta tietynlaisia kontekstuaalisia päätelmiä, vihjeiden tulkitsemista. Vihjeet 
siis jo sinänsä luovat kaksi erilaista lukijaroolia. Vihjaamisen tarkoituksena on antaa 
vastaanottajalle mahdollisuus päätellä tekstin todellinen päämäärä, ja lukija voi tässä 
tehtävässä onnistua tai epäonnistua. Ideana on, että pilan ymmärtäminen ei ole selviö 
vaan edellyttää lukijalta tietynlaista toimintaa ja tietynlaisia ominaisuuksia. Näin ollen 
on aina mahdollisuus, että pila jää ymmärtämättä. Yleisön kahtiajakoa palvelee myös 
vilpillisten toimintaohjeiden antaminen. Toimintaohjeet osoittavat, että piloja ei ole tar-
koitettu kaikkien ymmärrettäviksi: ne on aitoina toimintaohjeina suunnattu nimenomaan 
sille lukijaryhmälle, joka nielee pilan. Pilan ymmärtäville ohjeet toimivat toisenlaisessa 
tehtävässä. He voivat esimerkiksi huvitella ajatuksella, että joku saattaa ottaa pilan to-
desta ja noudattaa ohjetta. 
   
Aprillipilojen yhtenä päämääränä näyttää olevan jonkinlainen nöyryyttäminen tai sor-
mella osoittaminen.118 Pilan ymmärtäneiden ja todesta ottaneiden välille pyritään teke-
mään selvä ero. Pilatekstien toimintaan yllyttävissä jaksoissa voidaan esimerkiksi antaa 
varsin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, minkälaisessa asustuksessa, varustuksessa tai 
muussa sellaisessa paikalle pitäisi saapua:  
 

Hämeenlinnan Luonto-kerho järjestää kaupunkilaisille huhtikuun aikana opastettuja, mak-
suttomia tutustumiskierroksia puistossa. Ensimmäinen kierros alkaa tänään kello 18.30 
puiston pääsisäänkäynnin edestä Tampereentien varresta.  
        Retkelle on syytä sonnustautua maastopukuun tai ainakin maaston väriseen 
asuun. Koska liito-orava on poikkeuksellisen arka, kasvot pitää peittää linnunmetsäs-
täjien suosimalla naamioverkolla, mutta sen puuttuessa kasvot voi myös noeta. (HäSa 
1998.)  

 

                     
118 Seuraava esimerkki heijastaa tyypillistä asennetta, jonka mukaan pilaan lankeaminen on noloa tai 
häpeällistä. Katkelmassa (TS 2008) kerrotaan aprillipilajuttuun uskoneista lukijoista: Eräs heistä oli Piik-
kiöstä asti Turkuun lehtijutun innoittamana ajanut naishenkilö, joka ymmärrettävästi ei halunnut nime-
ään lehteen. Tekstin mukaan on luonnollista, että ihminen, joka aprillipilan takia ajaa Piikkiöstä asti Tur-
kuun, ei halua paljastaa henkilöllisyyttään. 
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Tässä esimerkissä, jossa yleisöä pyydetään saapumaan paikalle naama nokeen tuhrittu-
na, ymmärtämättömyys pyritään ruumiillistamaan, merkitsemään yksilöön selkein ja 
näkyvin signaalein. Jos lukija noudattaa kehotusta, tekstin luoma yleisökonstruktio reaa-
listuu ja saa konkreettisen, visuaalisen tunnusmerkin. Kyse on siis myös sosiokulttuuri-
sesta prosessista, jossa ymmärrettävää ja ajatteluun kuuluvaa (noumenaalista) muunne-
taan aistein havaittavaksi (fenomenaaliseksi) (ks. Urban 1996). 
 
 
6.4. Aprillipilat ja intertekstuaalisuus  
 
Useimmiten aprillipila paljastetaan lopulta kaikille lehden lukijoille. Aprillipiloilla näyt-
tää olevan taipumus muodostaa eräänlaisia tekstipareja: lehdet julkaisevat yleensä seu-
raavassa numerossaan paljastusjutun, jossa kerrotaan mikä edellisen lehden teksteistä 
oli aprillipila, tai kokoelmajutun, johon on kerätty parhaita piloja eri lähteistä.119 April-
lipilatekstit toimivat siis lähes poikkeuksetta lähtökohtana toisille teksteille. 
 
Lehden oman aprillipilan paljastamisen lisäksi paljastus- ja kokoelmajutuissa esitellään 
usein muiden suomalaisten tai ulkomaisten lehtien aprillipiloja. Jutuissa selostetaan 
lähinnä pilajuttujen asiasisältöä – pilojen kielelliseen puoleen kiinnitetään huomiota 
vain harvoin. Joitakin mainintoja aineistossamme on esimerkiksi keksityistä nimistä 
(Jutun oli muuten kirjoittanut Teo Dorant Strasbourgista). Suoralla lainauksella voi-
daan korostaa alkuperäisen aprillipilan kielellistä muotoilua ja kiinnittää huomiota sen 
erityislaatuisuuteen (Vesa Keskinen on perustamassa jättimarkettia Suomen ”kultaiseen 
kolmioon”, Forssan keskustaan). Toisinaan piloissa esiintyvien henkilöiden lausuntoja 
siteerataan myös paljastusjutuissa. 
 
Paljastus- ja kokoelmajutuissa tavallisesti myös analysoidaan aprillipilojen aiheita: kar-
toitetaan kuluvan vuoden pilojen tyypillisimpiä aihepiirejä, verrataan niitä edellisvuoti-
siin ja pohditaan syitä yleisten aiheiden suosioon. Tämä näkyy myös monien paljastus-
juttujen otsikoista: Politiikkaakin löytyy vielä, Linda Lampenius suosittu aihe, [Kaunii-
den ja rohkeiden tähti Joanna] Johnson aprillitilaston kärkeen, Aprillipiloissa verotuk-
sesta ja jääkiekosta (vrt. toisen lehden saman vuoden otsikko Kiekkoilua ja verouudis-
tusta).  
 
Pilojen esittelyn lisäksi tavallista on myös lukijoiden reaktioista kertominen: Lehtien 
aprillipilat järkyttivät ja ilahduttivat (otsikko); Hämeenlinnan rautatieasemalla olivat 
puhelimet kuumina koko lauantaiaamun. Oliko se nyt totta vai aprillia? utelivat soitta-

                     
119 Paljastusjutuissa pilasta kerrotaan siis myös niille, jotka ovat alun perin pitäneet tekstiä aitona jäljitel-
tävän tekstilajin edustajana, mutta eivät ole toimineet tekstin kehotuksen mukaisesti, sekä niille, jotka 
eivät ole edes lukeneet alkuperäistä pilajuttua. Paljastus tuo näin uutta yleisöä niin pilalle kuin lukijoiden 
reaktioille. 
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jat. Joskus lehdellä voi jopa olla toimittaja seuraamassa, ovatko ihmiset langenneet pi-
laan:  
 

Lappeenrannan lentoasemalla on sunnuntaina kello 12 hyvin hiljaista. – –. Kello 12–13 len-
toaseman lähtöselvitysaulassa voi Etelä-Saimaan aprillijutun mukaan täyttää arpalipukkeita 
päästäkseen helikopterin kyydissä koelennolle Viipuriin. – –. Noin kello 12.20 nuori nainen 
tulee sisään aulaan ja katselee ympärilleen. Hän pyörähtää epätietoisen näköisenä ravinto-
lassa ja nykii ulkona Finnairin toimiston ovea. – –. Kello 12.40 keski-ikäinen mies saapuu – 
–. (ES 2001) 

 
Reaktiot voivat olla myös kuviteltuja tai humoristisesti liioiteltuja: Alakouluikäiset puo-
lestaan parahtivat itkuun pohjoisessa, kun Lapin Kansa kertoi peruskouluihin tulevasta 
kesälukukaudesta. Joskus kerrotaan, miten pilaan ovat reagoineet ne, jotka on tahtomat-
taan vedetty siihen mukaan: 
 

Turun Sanomat aprillasi lukijoitaan tiistaina väittämällä, että Turun kaupungin pääkirjastos-
sa jaettaisiin Åbo Akademin biologisesta museosta ylijääneitä täytettyjä lintuja. – –. April-
lipila upposi lukijoihin paremmin kuin vuosiin. Pääkirjaston henkilökunta osoittautui erit-
täin huumorintajuiseksi ja pani nopeasti lehteä paremmaksi. 
 Kun kirjaston ovet aamukymmeneltä aukesivat, aulassa odotti höynäytettyjä kansalaisia 
kyltti, johon oli kopioitu sanomalehden aprillipila. 
 Alla oli teksti: ”Suuren kysynnän vuoksi lehtijutussa (TS 1.4.2008) mainostetut linnut 
ovat päässeet loppumaan. Onneksi elävät linnut laulavat ulkona – kuravedestä huolimatta. 
Kaunista kevättä!” (TS 2008) 

 
Muita toistuvia aiheita paljastusjutuissa ovat esimerkiksi aprillipilan historia ja yhteis-
kunnallinen merkitys sekä pohdinta aprillipilakäytännön tarpeellisuudesta. 
 
Aprillipilat voivat saada aikaan uusia tekstejä myös houkuttelemalla lukijan osallistu-
maan pilaan. Tällaisissa tapauksissa pilan tajunnut vastaanottaja jatkaa samaa toiminta-
tyyppiä ja samalla osoittaa omalla toiminnallaan ymmärtäneensä pilan. Seuraava esi-
merkki on Tietoviikosta vuodelta 2010 (TiVi 2010). Lehden aprillipilassa (Genitaali-
tunnistus verkkopalveluihin) esitellään uusi tehokas sähköinen tunnistusmenetelmä. 
Lehden mukaan tarvittavan lukijan, joka sisältää mm. värinätoiminnon, voi hakea 
omakseen kaikilta kaupungin- ja kunnantaloilta aamuyhdeksästä lähtien. Verkkolehden 
kommenttipalstalla nimimerkki PP jatkaa pilaa kommentissaan, joka ikään kuin täyden-
tää artikkelin tietoja: 
 

Versio 2.0 tulossa 
Nyt jaettava malli on tarkoitettu lähinnä talvikäyttöön. Pienempi, bikineihin ja uimahousui-
hin mahtuva Biogen Piccolo on luvattu markkinoille ennen kesäkuuta. Siinä on myös lan-
gattomasti ohjattava taskubiljardi peliominaisuus. Tilausvarauksia voi tehdä Veikon Ko-
neeseen ja Citymarketin info-pisteeseen. 

 
Kiinnostavaa on se, että kommentissa on samoja piirteitä kuin alkuperäisessä tekstissä. 
Se sisältää toisaalta kännykkätoimintoihin perustuvaa kaksimielistä pilailua (Tietoviik-
ko: värinätoiminto; kommentti: taskubiljardi peliominaisuus), toisaalta toimintaan yllyt-
tämistä (Tietoviikko: Sukuelinlukijan voi hakea omakseen tänään aamuyhdeksästä läh-
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tien kaikilta kaupungin- ja kunnantaloilla; kommentti: tilausvarauksia voi tehdä Veikon 
Koneeseen ja Citymarketin info-pisteeseen). Kommentti toistaa siis sekä lajin yleisiä 
piirteitä että kommentoitavan tekstin tekstikohtaisia piirteitä. 
 
Laajemmin edeltävissä jaksoissa on ollut kyse siitä, minkälaista havaittavaa toimintaa 
aprillipilateksti tuottaa, oli toiminta sitten kielellistä tai ruumiillista, institutionaalista tai 
yksityistä. Voikin ajatella, että aprillipilojen lopullisena päämääränä ei ole ainoastaan 
pilan tuottaminen tulkitsijan mielessä vaan myös julkisen, aineellisen jäljen tuottaminen 
pilasta ja lukijoiden reaktioista. 
 
 
7. Pila ja genre  
 
Aprillipilojen poikkeuksellinen toimintamekanismi on haaste tekstilajin määritelmille. 
Pitäisikö aprillipiloja pitää jäljiteltävän tekstilajin poikkeuksellisina edustajina (esim. 
”pilauutisina”) vai itsenäisenä tekstilajina? Vai pitäisikö ehkä kutakin erilaista aprillipi-
latyyppiä (pilauutisia, pilakommentteja yms.) pitää omana tekstilajinaan?  
 
 
7.1. Muoto ja funktio aprillipiloissa 
 
Pohdintamme nojaa pitkälti Swalesin (1990, 45–57; 2004) ja Bhatian (1993; 2004) 
funktionaaliseen tekstilajiteoriaan. Swales määrittelee genren viiden komponentin avul-
la: 1) Genre on kommunikatiivisten tapahtumien luokka. Kommunikatiivinen tapahtuma 
käsittää Swalesin mukaan kielen lisäksi mm. kielen roolin tapahtumassa, osanottajat, 
tuottamis- ja vastaanottokontekstin sekä historiallisen tradition. 2) Ensisijainen kriteeri, 
joka erottaa genren muunlaisista tekstikategorioista, on yhteisten viestintäpäämäärien 
joukko. Genret ovat siis sellaisia kommunikaation välineitä, joita jokin diskurssiyhteisö 
käyttää tiettyjen sosiaalisten päämäärien saavuttamiseen. 3) Genren edustajat vaihtele-
vat prototyyppisyydeltään. Viestinnän päämäärä on genren ensisijainen määrittelyperus-
te. Muut ominaisuudet – kuten rakenne, tyyli tai tyypillinen kohdeyleisö – määräävät 
sen, kuinka prototyyppisestä genren edustajasta on kyse. 4) Genren päämäärät voivat 
myös asettaa rajoituksia hyväksyttävälle muodolle ja sisällölle. Rajoittavat konventiot 
kehittyvät jatkuvasti, ja niitä voidaan tietoisesti rikkoa, mutta niillä on joka tapauksessa 
vaikutusta genren edustajia tuotettaessa tai tulkittaessa. 5) Vakiintuessaan tekstilaji 
usein nimetään. Tekstilajitutkimuksessa diskurssiyhteisön omat genrenimitykset ovatkin 
tärkeä tiedonlähde.120 

                     
120 Swalesin teoria alkuperäisessä muodossaan liittyy läheisesti diskurssiyhteisön käsitteeseen. Diskurs-
siyhteisöllä tarkoitetaan sellaista ihmisryhmää, jolla on jokin yhteinen julkinen tavoite ja joka käyttää 
yhtä tai useampaa genreä jäsenten väliseen kommunikaation (Swales 1990, 23–27). Swalesille genret ovat 
siis nimenomaan erilaisten diskurssiyhteisöjen omaisuutta. Diskurssiyhteisön käsite näyttää soveltuvan 
parhaiten esimerkiksi sellaisten suppeahkojen asiantuntijayhteisöjen teksteihin, joita Swales itsekin on 
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Muodoltaan aprillipilat ovat hyvin lähellä jäljiteltävää tekstilajia. Tämä mahdollistaa 
inkoherenssiin perustuvat vihjeet, jotka ovat poikkeamia nimenomaan jäljiteltävään 
tekstilajiin liittyvistä odotuksista. Jäljiteltävän tekstilajin ja aprillipilojen viestinnälliset 
päämäärät ovat kuitenkin täysin erilaiset. Kaikilla aprillipiloilla puolestaan on jäljiteltä-
västä tekstilajista riippumatta paljon yhteistä. Perinteisin rakenteellisin tai muodollisin 
perustein aprillipiloja ei kuitenkaan voi pitää saman tekstilajin edustajina, sillä eri teks-
tilajeja jäljittelevillä piloilla on eri tekstilajien ulkoinen hahmo. Sen sijaan funktion pe-
rusteella aprillipiloja voisi periaatteessa pitää itsenäisenä tekstilajina. Keskenään erilais-
tenkin aprillipilatekstien viestintäfunktiot ovat hyvin samanlaiset. Pilatekstit myös hyö-
dyntävät vihjefunktion toteutuksessa samaa mekanismia: vakiintuneen tekstilajin kon-
ventioiden rikkomista ja venyttämistä.121 Lisäksi aprillipiloilla on yhteisiä isäntätekstila-
jeista poikkeavia funktionaalisia, rakenteellisia ja retorisia piirteitä, kuten toimintaan 
yllyttävät jaksot ja yleisön kahtiajako. 
 
Aprillipilojen pitäminen tavallisina Swalesin funktionaalisen tekstilajimallin edustajina 
ei kuitenkaan tunnu tyydyttävältä ratkaisulta, koska tällöin jää tavoittamatta jotakin 
olennaista tekstikategorian luonteesta. Aprillipilojen toiminta poikkeaa monin tavoin 
tyypillisistä mediateksteistä, ja varsinkin muodon ja funktion välinen suhde on aprillipi-
loissa aivan toisenlainen kuin muilla tekstilajeilla. Swalesin teoriassa tekstin muoto ja 
saman tekstilajin edustajien yhtäläisyydet ovat seurausta tekstien sosioretorisista pää-
määristä. Teksti pyrkii päämääriinsä tarkoitukseen sopivien kielellisten rakenteiden ja 
valintojen kautta. Samanlaisiin päämääriin pyrkivillä teksteillä on näin ollen samanlai-
sia rakenteellisia ja kielellisiä piirteitä. Toisaalta tekstilajit ovat ilmiönä historiallisia: 
kielenkäyttäjät oppivat tekstilajien hallinnan lajin aiempia edustajia lukemalla ja jäljitte-
lemällä (ks. myös Bahtin 1986). Vakiintuneilla piirteillä voidaan luoda intertekstuaali-
nen linkki aiempiin teksteihin ja näin tuottaa tekstin lajia (ks. myös Briggs & Bauman 
1992; Nieminen 2010). 
 
Tällainen tekstin funktioiden ja kielellisten valintojen välinen suhde pätee osittain myös 
aprillipiloihin. Jos tekstin yhtenä päämääränä on esimerkiksi moraalitunteiden herättä-
minen, on ymmärrettävää, että vaikkapa affektista kielenkäyttöä ja affektisia konnotaa-
tiota esiintyy tekstissä runsaasti. Aprillipiloissa tekstin pintataso ja rakenne määräytyvät 
kuitenkin pääasiassa toisin: Kirjoittaja on valinnut jäljiteltäväkseen jonkin tekstilajin, 

                                                             
tutkinut (ks. Bhatia 1993; 2004). Monissa muissa yhteyksissä käsite on havaittu osittain ongelmalliseksi 
(ks. esim. Bex 1996, 141–143; Mäntynen & Shore 2006, 29–30). Selvää on kuitenkin se, että genreillä ja 
erilaisilla (kieli)yhteisöillä on läheinen suhde toisiinsa. Tässäkin tutkimuksessa on havaittu, että genret 
voivat esimerkiksi jakaa kielenkäyttäjiä genrekompetenssin perusteella eriarvoisiin ryhmiin. Toisaalta 
pila ei ylipäänsä voi toimia, jos lukija ei tunnista jäljiteltävää tekstilajia. Tekstilaji lähentää toisiinsa niitä, 
jotka hallitsevat sen, ja jättää vastaavasti muut ulkopuolelle. 
121 Tätä voi verrata pragmatiikassa eksploitaatioksi kutsuttuun ilmiöön, jolla tarkoitetaan tietyn tilanteen 
tai kontekstin käytänteiden siirtämistä toiseen tilanteeseen jonkin tietyn tehokeinon tuottamiseksi (ks. 
Levinson 1983, 26). 
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johon hän kätkee pilansa. Suurin osa tekstistä ei ensisijaisesti toteuta mitään varsinaista 
viestinnällistä funktiota (ainakaan samalla tavalla kuin vastaavat jaksot tekstilajin aidos-
sa edustajassa) vaan toimii pilan ympärille rakennettuna kulissina. Olennaista ei ole 
niinkään lauseiden propositionaalinen merkitys kuin tekstin tyypillisyys tai edustavuus. 
 
Voi siis ajatella, että aprillipäivän pilajuttua ei ole mielekästä pitää sen enempää tavan-
omaisena rakenteellisen kuin funktionaalisenkaan tekstilajinäkökulman mukaisena teks-
tilajina. Toisaalta ei ehkä ole luontevaa jakaa aprillipiloja useiksi aprillitekstilajeiksi 
niiden jäljittelemien lajien mukaan. Aprillipilatekstejä on mahdotonta kuvata viittaamat-
ta kahteen tekstiluokkaan: jäljiteltävään tekstilajiin ja aprillipilalajiin. Tekstin pinnan 
muotoutumista ohjaavat jonkin helposti tunnistettavan ja vakiintuneen tekstilajin kon-
ventiot. Ylemmällä tasolla tekstin toimintaa kuitenkin määrittää sen todellinen sosio-
kulttuurinen konteksti – aprillipila – joka itsessään on vakiintunut toimintatyyppi: siihen 
liittyy vakiintuneita tapoja, joilla jäljiteltävää tekstilajia hyödynnetään aprillipilaan liit-
tyvien päämäärien saavuttamiseksi. 
 
 
7.2. Aprillipilat loistekstilajina 
 
Kaksoisroolinsa vuoksi aprillipilojen voi ajatella muodostavan eräänlaisen loistekstila-
jin. Pilatekstit käyttäytyvät kuin loiset: ne hyödyntävät jotakin vakiintunutta tekstilajia – 
isäntälajiaan – omien funktionaalisten päämääriensä toteuttamiseksi. Loistekstilaji on 
täysin riippuvainen isännästään: se ei voisi tulla toimeen itsenäisenä, eikä se voisi suo-
riutua omasta tehtävästään ilman isäntälajia, jonka jäseneksi naamioituneena sen on 
mahdollista toimia. Lopulta – kun pila joko epätäydellisen jäljittelyn tai tavoitteensa 
onnistumisen vuoksi paljastuu – loistekstin hyväksikäytetty isäntä ”kuolee” ja alkupe-
räiset tekstilajiodotukset näennäisine päämäärineen käyvät mahdottomiksi.122  
 
Aprillipilat eivät periaatteessa eroa radikaalisti muuntyyppisistä teksteistä. Laajemmasta 
näkökulmasta katsottuna aprillipiloissa on kyse samasta ilmiöstä kuin kaikessa viestin-
nässä: kielenkäyttäjät hyödyntävät tarjolla olevia genre- ja diskurssiresursseja päämää-
riensä saavuttamiseksi (ks. Bhatia 2004: mm. 157, 188, 208–210; myös Bahtin 1986). 
Aprillipilojen toimintamekanismin voi kuitenkin erottaa omaksi tyypikseen. Aprillipilat 
luovat ensin kielellisiltä piirteillään tiiviin intertekstuaalisen kytköksen jäljiteltävään 
tekstilajiin. Inkoherentit piirteet kuitenkin kasvattavat hiljalleen intertekstuaalista etäi-
                     
122 Guy Cook (2001, 39) on käyttänyt vastaavanlaista termiä (parasite text) mainoksesta, koska sekin 
lainaa omien kommunikatiivisten päämääriensä saavuttamiseen muiden tekstilajien piirteitä. Aprillipilo-
jen yhteydessä rinnastus loisimiseen on nähdäksemme kuitenkin osuvampi; mainosten yhteydessä vertaus 
toimii lähinnä tavoitteellisen jäljittelyn osalta. Tästä näkökulmasta rinnastuksen voisi ulottaa laajemmin 
myös esimerkiksi pastissien, parodioiden, satiirien ja muiden vahvoja alluusioita ja intertekstuaalisia 
viittauksia sisältäviin teksteihin. Gérard Genette (1982; ks. myös Juntunen 2012; Lyytikäinen 1991) esi-
merkiksi lähestyy tällaisia tekstejä genren ja intertekstuaalisuuden välisenä raja-alueena. Alastair Fowler 
(1982; Juntunen mt.) tarkastelee ilmiötä samaan tapaan eräänlaisena kvasigeneerisyytenä.  
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syyttä jäljiteltävästä lajista – jos lukija ymmärtää vihjeet – ja lopulta kääntää tulkinnan: 
teksti tulkitaan aprillipilaksi, jolloin se kytkeytyy kokonaan toiseen tekstijoukkoon, 
muihin aprillipiloihin. (Vrt. Briggs & Bauman 1992, 153–154.) Aprillipilojen interteks-
tuaaliselle strategialle on kuitenkin tyypillistä se, että intertekstuaalinen epäselvyys ja 
kaksijakoisuus on sallittua ja jopa toivottua. Inkoherenssia ei tarvitse viedä niin pitkälle, 
että pila on ilmeinen. Päinvastoin usein tavoitteena lienee se, että osa lukijoista ei tajua 
tekstiä pilaksi ja reagoi siihen jollakin näkyvällä tavalla. 
 
Aprillipilojen voi ajatella muistuttavan tietyssä mielessä hybriditekstilajeja, kahden tai 
useamman tekstilajin yhteensulaumia (ks. Bhatia 2004; Fairclough 1992; Mäntynen & 
Shore 2006). Aprillipilaa ei kuitenkaan ole mielekästä nähdä esimerkiksi uutisen ja jon-
kin yleisen pilalajin hybridiksi, koska uutisen funktiot ovat aprillipilateksteissä puhtaasti 
teeskenneltyjä ja kumoutuvat tekstin paljastuessa pilaksi. Tekstin kielelliset piirteet viit-
taavat uutisgenreen mutta eivät toteuta sitä (ks. Nieminen 2010: 164). Jos tekstilaji mää-
ritellään funktioiden perusteella, hybridi on ymmärrettävä nimenomaan sellaiseksi teks-
tilajiksi, jossa yhdistyy eri tekstilajien viestinnällisiä päämääriä. Aprillipiloilla sen si-
jaan on tosiasiassa vain aprillipilalajin viestinnällisiä päämääriä. Näin ollen aprillipila 
voikin käyttää lavasteenaan periaatteessa mitä tahansa helposti tunnistettavaa lajia.  
 
Kielen ja rakenteen tasolla aprillipilat rakennetaan pitkälti juuri jäljiteltävän tekstilajin 
piirteiden varaan. Tavallaan voi ajatella, että aprillipiloilla ei varsinaisesti ole omaa 
”muotoa” ja että aprillipiloille tyypilliset, pilaa toteuttavat piirteetkin (kuten toimintaan 
yllyttäminen) ovat periaatteessa mahdollisia jäljiteltävässä lajissa. Pila siis tavallaan 
toteutetaan aina isäntätekstilajin ehdoilla, sen mahdollistamissa rajoissa. Toisaalta voi 
ajatella, että on olemassa jokin yleisempi piladiskurssi, josta aprillipilat ammentavat, 
esimerkiksi keksityt nimet tai tietyt liioittelun muodot. Näin ajatellen hybridisaatiosta 
on mahdollista puhua diskurssin tasolla: aprillipilojen tekstualisoinnissa hyödynnetään 
jäljiteltävän lajin ja pilojen kielellisiä piirteitä. Joka tapauksessa lainaamista tai yhteen-
sulautumista tapahtuu ainoastaan leksikaalis-kieliopillisten piirteiden ja rakenteen tasol-
la, ei kielenkäytön funktioiden tasolla (ks. myös Shaw 2006).123 
 
Erilaisista parodisista tekstilajeista aprillipilat eroavat siten, että parodiassa jäljittely on 
tyypillisesti avointa, kaikkien tunnistettavaksi tarkoitettua ja usein myös kielellisen toi-
minnan varsinainen päämäärä. Parodiaa, jota kukaan ei lukiessaan tajua parodiaksi, voi-
nee pitää epäonnistuneena parodiana. Sen sijaan aprillipila, jota ei luettaessa tajuta april-
lipilaksi, voi olla hyvinkin onnistunut pila. Ihanteena aprillipiloissa on pääsääntöisesti 
                     
123 Muitakin todellisten päämäärien kätkemiseen perustuvia ”loistekstilajeja” on mahdollista keksiä. Yh-
tenä ehdokkaana voisi pitää tietynlaisia lehdistötiedotteita, joissa promotionaalisuus, yrityksen tai sen 
tuotteiden markkinointi, pyritään tietoisesti kätkemään neutraaliin informatiivisuuteen, jotta tiedote saa-
taisiin julkaistuksi mediassa mahdollisimman pienin muutoksin (ks. Catenaccio 2008). Tässä tapauksessa 
kyse on kuitenkin myös oikeasta hybriditekstilajista: yrityksen aitona päämääränä on sekä informoida että 
markkinoida. Loistekstilajimaisuus liittyy siihen, että markkinointi pyritään tekemään huomaamattomasti: 
uutistekstilajia siis käytetään hyväksi markkinointipäämäärien toteuttamiseksi. 
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juuri se, että tekstien todellinen luonne ei paljastu välittömästi eikä kaikille. Jäljittelyn 
tarkoituksena on kätkeä tekstin varsinainen päämäärä ja viivyttää sen paljastumista. 
Aprillipiloissa jäljittely palvelee siis lukijoiden tarkoituksellista harhauttamista ja ylei-
sön eriarvoistavaa kahtiajakoa. 
 
Joissakin aprillipiloissa voi kylläkin nähdä parodisuutta tai ironisuutta siinä vaiheessa, 
kun teksti on paljastunut pilaksi. Aprillipilatekstit tai niiden osat voivat toisin sanoen 
saada parodisia tai ironisia tulkintoja. Ylipäänsä voi kysyä, mikä aprillipilatekstien si-
sällön tai ”pinnan” merkitys on sen jälkeen, kun teksti on paljastunut pilaksi ja selviää, 
että kyseessä ei olekaan esimerkiksi objektiiviseen tiedonvälitykseen pyrkivä uutisteks-
ti. Minkälaisia tulkintoja tekstistä tehdään, kun sitä ei voida enää tulkita sananmukaises-
ti? Yksi vaihtoehto on, että lukija tulkitsee tekstistä jonkin epäsuoran kriittisen tai vain 
humoristisen viestin. Aprillipilojen vihjeinä toimivat inkoherenssin muodot, niin kielel-
liset kuin sisällölliset, ovat usein jollakin tavalla tunnistettavia: niiden voi tulkita viit-
taavan esimerkiksi johonkin toiseen tilanteeseen, diskurssiin tai ihmisryhmään. Lukija 
voikin päätyä tulkintaan, että inkoherenttien piirteiden tarkoituksena on parodioida tai 
ironisoida niitä tahoja tai kohteita, joihin inkoherenssi viittaa: mediaa, tiettyjä lehtiteks-
tien piirteitä, poliitikkoja tai muita tekstin aiheena olevia asioita tai ihmisiä. Aprillipiloja 
voi siis pitää yhtenä epäsuoran viestinnän muotona: tekstien merkitykset perustuvat 
vahvasti lukijan päätelmiin. 
 
 
8. Aprillipilan sosiokulttuurisesta motivaatiosta 
 
Olemme edellä osoittaneet, että aprillipäivän pilajuttu muodostaa tyypillisistä genreistä 
poikkeavan mutta vakiintuneen ja tunnistettavan tekstikategorian. Tutkimuksemme vii-
meisessä luvussa esitämme joitakin ajatuksia aprillipilan sosiokulttuurisesta motivaati-
osta. Pohdimme siis, miksi tällainen tekstilaji on olemassa. Ensiksi tarkastelemme pila-
juttuja ihmiselle tyypillisenä kulttuurisena toimintana (luku 8.1), sitten osana karneva-
listista nurinkääntämisen perinnettä (luku 8.2) ja lopuksi metageneerisenä kritiikin väli-
neenä (luku 8.3). 
 
 
8.1. Aprillipila, kulttuuri ja kognitio 
 
Aprillipilagenren olemassaolon sosiokulttuurisia perusteita ja suosiota voi pyrkiä selit-
tämään ihmisen luontaisten kognitiivisten ominaisuuksien pohjalta. Evoluutiopsykolo-
giasta ammentavien kulttuurintutkimuksen suuntausten mukaan maailman kulttuureissa 
yleisimpiä ja suosituimpia ovat sellaiset käsitteet ja kulttuuriset toimintamallit, jotka 
aktivoivat mahdollisimman suuren määrän erilaisia kognitiivisia päättelyjärjestelmiä. 
Nämä päättelyjärjestelmien kannalta relevantit käsitteet ovat ihmisille luonnostaan mer-
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kityksellisiä, ja tilastollisesti ne säilyvät ja leviävät parhaiten. (Ks. Boyer 2007; myös 
Pinker 1999.) 
 
Esimerkiksi intuitiivisen psykologian päättelyjärjestelmät tekevät päätelmiä kaikesta 
siitä, mitä (toisten) ihmisten mielissä tapahtuu eli mitä he esimerkiksi tietävät tai ym-
märtävät. Ihmisen kognition katsotaan sopeutuneen ja erikoistuneen nimenomaan in-
formaation käsittelyyn ja yhteistyön koordinoimiseen kommunikaation avulla (Boyer 
2007, 142). Ihminen muun muassa jatkuvasti arvioi vastaanottamansa tiedon totuudelli-
suutta ja henkilöiden luotettavuutta. Monet päättelyjärjestelmistä liittyvät nimenomaan 
sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta olennaisen tiedon eli niin sanotun strategisen 
informaation käsittelyyn. Ihminen on etevä poimimaan sellaista tietoa ja tekemään sel-
laisia päätelmiä, jotka vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. 
Ihminen myös tekee jatkuvasti päätelmiä toisten ihmisten hallussa olevasta strategisesta 
informaatiosta. (Mt.; ks. myös Pinker 1999.)124 
 
Aprillipilat aktivoivat lukuisia varsinkin tietoon, vuorovaikutukseen ja moraalitunteisiin 
liittyviä päättelyjärjestelmiä. Aprillipilojen toiminnalle keskeinen vihjejärjestelmä pe-
rustuu nimenomaan informaation ja kielellisen ilmaisun uskottavuuden sekä kirjoittajan 
motiivien arviointiin. Lukija joutuu pilan tajutakseen tekemään monimutkaisia päätel-
miä muun muassa siitä, mikä on totta ja mahdollista, minkälaisia asioita tietynlaisessa 
sosiokulttuurisessa kontekstissa voi tehdä ja sanoa, kuka tai mikä taho on tekstin taustal-
la ja millaisia päämääriä tämä taho mahdollisesti tavoittelee.125 
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta keskeistä strategista informaatiota on mm. se, 
kuka on langennut pilaan ja kuka ei – eli kumpaan aprillipiloissa luotavaan yleisöryh-
mään kukin kuuluu. Pilaan langenneet leimautuvat sosiaalisesti ja, kuten edellä käsitel-
lyistä esimerkeistä käy ilmi, joskus varsin konkreettisestikin. Tekstin pilaksi tajunneen 
lukijan päättelyjärjestelmät tuottavat päätelmiä muun muassa pilaan lankeamisen sosi-
aalisista ja muista seurauksista muille ihmisille ja itselle sekä siitä, kuka tai minkälainen 
ihminen mahdollisesti olisi riittävän hyväuskoinen nielläkseen pilan. 
 
Pilan tunnistaneet voivat tuntea saavutuksestaan älyllistä tyydytystä ja mielihyvää tai 
vaikkapa helpotusta siitä, että he eivät itse menneet lankaan. Pilan tunnistaminen voi 
aktivoida myös liittoutumisen ja ryhmään kuulumisen kognitiiviset prosessit. Ihmisillä 
on oletettu olevan luontainen taipumus muodostaa spontaanisti erilaisia ryhmiä ja liit-
toutumia sekä kyky tunnistaa ja arvioida oma asemansa erilaisiin liittoumiin nähden (ks. 
Boyer 2007, 148). Aprillipila jakaa ihmiset kahteen eriarvoisen ryhmään, ja samalla kun 

                     
124 Päättelyjärjestelmiä ja niiden toimintaa on tässä havainnollistettu hyvin karkeasti ja yksinkertaistaen 
(aiheesta yksityiskohtaisemmin esim. Boyer 2007, luvut 2–4; Pinker 1999). 
125 Päätelmät ovat pitkälti intuitiivisia ja tiedostamattomia eivätkä edellytä lukijalta aktiivista ponnistelua. 
Varsinaisesti lukija ei siis näitä päätelmiä joudu tekemään, vaan ne syntyvät päättelyjärjestelmien toimin-
nan tuloksena. 
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se asettaa pilaan langenneiden ryhmän naurunalaiseksi, se vahvistaa pilan oivaltaneiden 
ryhmän keskinäistä solidaarisuutta ja koheesiota. Tätä havainnollistaa hyvin edellä esi-
merkki 2, jossa pilan tunnistaminen perustuu kielellisten vihjeiden lisäksi vahvasti pai-
kallistuntemukseen. 
 
Aineistostamme käy selvästi ilmi, että aprillipilatekstien aiheet ovat tyypillisesti kärjis-
tettyjä, kiistanalaisia ja provokatiivisia. Ne saavat siksi lukijassa aikaan monimutkaisia 
moraalipäätelmiä ja vahvoja moraalitunteita. Lisäksi lukijan intuitiivisen psykologian 
päättelyjärjestelmät voivat tuottaa päätelmiä siitä, miten todelliset ihmiset reagoisivat 
tekstissä kuvattuihin poikkeuksellisiin ja moraalisesti kyseenalaisiin tapahtumiin. Itse 
tekstitkin sisältävät joskus tällaisia kuvitteellisia reaktioita, kuten fiktiivisten haastatel-
tavien kommentteja. Tekstien topiikkien lisäksi myös itse aprillipila toimintana voi lo-
pulta herättää lukijoissa moraalitunteita. Lukija voi esimerkiksi tuohtua ajatuksesta, että 
hänen kustannuksellaan on yritetty pilailla, tai tuntea myötätuntoa pilajuttuun uskoneita 
kohtaan. Intuitiivisen psykologian päättelyjärjestelmät voivat tuottaa pilan oivaltaneessa 
lukijassa päätelmiä myös siihen langenneiden ihmisten reaktioista. Aprillipilakäytänteet 
tuntevaa lukijaa näihin päätelmiin yllyttää osaltaan se, että odotettavissa on paljastusjut-
tu, jossa on kerrottu muiden lukijoiden reaktioista. 
 
Aprillipilatekstien tulkinnassa ja vastaanotossa aktivoituu siis samanaikaisesti ja vah-
vasti monia keskeisiä kognitiivisia prosesseja, mikä voi saada aprillipilat vaikuttamaan 
intuitiivisesti puoleensavetäviltä ja merkityksellisiltä. Tämä saattaa osaltaan selittää, 
miksi aprillipilat ovat suosittuja myös moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa, vaikka 
ne ovat ristiriidassa näissä ainakin näennäisesti vallitsevien rationaalisuuden ja objektii-
visuuden ihanteiden kanssa. 
 
 
8.2. Aprillipila karnevalistisena perinteenä 
 
Aprillipiloja voi lähestyä myös hyödyntämällä erityisesti kulttuurintutkimuksessa ja 
kirjallisuustieteessä käytettyä karnevalismin käsitettä. Käsite on lähtöjään karnevaalista, 
lähes kaikissa tunnetuissa yhteiskunnissa esiintyvästä uusiutumisriitistä ja kansanjuhlas-
ta, jossa käsitellään naurun ja huumorin kautta muun muassa elämän, kuoleman ja val-
lan kysymyksiä (ks. esim. Martin 2001, 9). 
 
Kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin (2002, 7) tarkastelee karnevalismia yleisemmin 
kulttuurisena ilmiönä, jossa tehdään korostuneen epävirallinen pesäero vallassa oleviin 
”vakaviin” kulttuurisiin muotoihin ja seremonioihin: se on elämää tietynlaisen leik-
kielementin läpi suodattuneena, ”ikään kuin tilapäistä vapautumista hallitsevasta totuu-
desta ja järjestyksestä: kaikkien hierarkkisten suhteiden, etuoikeuksien, normien ja kiel-
tojen tilapäistä kumoamista” (mt. 9–14). Siinä vallitsee ”ylösalaiseksi kääntämisen lo-
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giikka”, tavallisen elämän parodioiminen, jossa kaikki tehdään tasa-arvoiseksi ja vallit-
seva sosiaalinen normijärjestelmä, totuus ja valta osoitetaan suhteellisiksi. Karnevalis-
missa ei Bahtinin mukaan tehdä jakoa esiintyjiin ja katsojiin, vaan siinä kaikki nauravat 
ja nauru kohdistuu kaikkeen ja kaikkiin. (Mt.)126  
 
Bahtinin kuvaamalla karnevalismilla voidaan havaita  olevan yhteys myös aprillipäivän 
pilajuttujen perinteeseen. Aprillipilat kumoavat tilapäisesti useita mediassa vallitsevia 
virallisia tiedonvälityksen normeja: Ne poikkeavat tietoisesti julkiselle tiedonvälityksel-
le asetetuista neutraaliuden ja totuudellisuuden vaatimuksista esittämällä poikkeukselli-
sen luonnollisena ja valheen totena. Niissä otetaan käsiteltäväksi provokatiivisia aiheita 
ja käsitellään niitä epäsovinnaisin, rajoja rikkovin tavoin. Aprillipilat karnevalisoivat 
uutisen ja muut journalistiset tekstilajit ja kääntävät niiden kielelliset konventiot parodi-
sesti ylösalaisin. 
 
Jonkinlaisena poikkeavuutena Bahtinin määritelmästä voi nähdä aprillipilojen jaetun 
yleisökonstruktion, jossa kirjoittaja ja lukija eivät vaikuta äkkiseltään kovin tasa-
arvoisilta vaan pilantekijä tuntuu asettuvan vahvasti pilkattavan ylä- ja ulkopuolelle. 
Toisaalta iva kohdistuu yksittäisten ihmisten ohella aina johonkin laajempaan ilmiöön 
(kuten sivistymättömyyteen, suvaitsemattomuuteen tai hyväuskoisuuteen), jota näiden 
ihmisten voi katsoa edustavan. Aprillipiloissa lukija myös aktivoidaan tavanomaista 
vahvemmin osaksi tekstin merkitysten muodostamisprosessia, minkä voi katsoa murta-
van vakiintuneita lähettäjän ja vastaanottajan rooleja sekä purkavan etäisyyttä median ja 
yleisön, poliitikkojen ja kansan, yrityselämän vaikuttajien ja kuluttajien välillä. 
 
Bahtinin (2002, 17–18) mukaan karnevalismi edustuu kielellisessä kanssakäymisessä 
erityisesti lisääntyneenä tuttavallisuutena: aiemmin muodollisissa väleissä saattaa esiin-
tyä pilkkaa, pyhiä asioita voidaan herjata ja kuvata groteskisti, ja epämuodollinen tori-
kieli tunkeutuu virallisiin yhteyksiin. Tätä ilmiötä voidaan nähdä myös aprillipiloissa. 
Esimerkki 3:n suora ohjailu on merkki uutiselle poikkeavasta tuttavallisuudesta. Myös 
esimerkissä 2 näkyvät uutistekstin neutraaliin asiatyyliin murtautuneet epämuodolliset 
kielenainekset sekä suorasanainen kritiikki vallanpitäjiä kohtaan tuntuvat sopivan hyvin 
Bahtinin kuvaukseen. Keksityt asiantuntijat huvittavine virkanimikkeineen ja outoine 
lausuntoineen voidaan tulkita yhteiskuntakriittisenä pilantekona tiettyjä prestiisiasemas-
sa olevia akateemisia ammattikuntia kohtaan.127 Julkista tiedonvälitystä tyypillisesti 

                     
126 Erityisesti pilkka kohdistuu Bahtinin mukaan yhteisöllistä elämää kehystäviin virallisiin instituutioi-
hin. Esimerkiksi keskiaikaisissa karnevaaleissa kirkon ideologia ja rituaalit esitettiin parodisessa muodos-
sa. Tästä on säilynyt todisteena suuri määrä erilaisia karnevalisoituja pilaversioita muun muassa evanke-
liumeista, rukouksista, hymneistä, psalmeista, hautakirjoituksista ja kirkolliskokouksen päätöksistä. 
(2002, 13–16.) 
127 Monet aprillijuttujen epäkorrektit asiantuntijat (kuten esimerkki 2:ssa esiintyvä sisäministeriön tarkas-
taja Jaana-Maria Ala-Pöllänen-Hannukainen-Beljakovski) voidaan jopa rinnastaa karnevalistisista kult-
tuurimuodoista tuttuun narri-hahmoon, jolla on perinteisesti oikeus pilailla vallanpitäjien kustannuksella 
tavoin, jotka eivät ole muille kansalaisille sallittuja (ks. esim. Bahtin 2002). 
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verhoava objektiivisuuden kaapu riisutaan, ja yhteisössä arkaluonteisina pidetyt aiheet 
avautuvat tavallista vapaammalle käsittelylle. Tämä mahdollistaa aprillipilan tietoisen 
hyödyntämisen median ja yhteiskunnan kritisoimisen välineenä. 
 
 
8.3. Aprillipilan metageneerisyys ja kriittinen potentiaali 
 
Aprillipiloihin liittyy väistämättä eräänlainen metageneerinen ulottuvuus. Ne sijaitsevat 
kahden tekstikategorian leikkauspisteessä, ja niissä käytetään hyväksi vakiintuneiden 
genrekategorioiden rikkomista. Totutuista käytänteistä poikkeaminen tekee jäljiteltävän 
tekstilajin näkyväksi. Inkoherenssi ohjaa lukijaa tarkastelemaan tekstin sisällön sijaan 
sen luonnetta tekstinä sekä pohtimaan, mistä havaittu sopimattomuuden tunne on peräi-
sin. 
 
Tähän metageneeriseen ulottuvuuteen liittyy tiettyä kriittistä potentiaalia. Karneva-
lisoimalla median vakiintuneita tekstilajeja aprillijuttu esittää tutun vieraana, purkaa 
luonnollistuneita esitystapoja ja tuo esiin vaihtoehtoisia näkökulmia, jotka ovat jääneet 
julkisuudessa aiemmin marginaaliin tai täysin hyödyntämättä. Esimerkiksi edellä käsi-
telty esimerkkiteksti 2 tekee uutistekstin asenteettomuuden ja objektiivisuuden normeja 
rikkomalla näkyväksi tiedonvälitykseen luonnollistuneen valta-aseman, jossa politiikas-
ta ja poliitikoista on lupa puhua vain tietyllä tavalla. Asenteettomuuden ja objektiivi-
suuden sijaan kyse on pikemminkin itsestään selväksi tulleesta yksiasenteisuudesta ja 
viralliseen asemaan kohotetusta subjektiivisuudesta. Esimerkkipilan tekstiyhteydessään 
inkoherenttien ilmaisujen voi nähdä viittaavan interdiskursiivisesti toisenlaiseen kielen-
käyttöön, kuten vapaamuotoiseen keskusteluun tai paikallislehden yleisönosastoon, jos-
sa yhteiskunnallisia näkemyksiä voidaan ilmaista suorasanaisesti ja affektisesti. Ku-
moamalla uutistekstiin liittyvät sovinnaisuussäännöt aprillijuttu antaa näin äänen myös 
sellaisille näkökulmille, joita ei voida tavallisesti uutistekstissä esittää. Perinteisten to-
tuudellisuusvaatimusten sijaan nousee esille pohdinta siitä, kenen totuudesta on kysy-
mys (ks. Bird & Dardenne 1988, 79; Kunelius 1996, 141; Saarelainen 1998, 161). Kau-
as kulttuurihistorian hämärään ulottuvan pilaperinteen voi tulkita taipuneen informaa-
tioyhteiskunnassa mediavallan arvostelun välineeksi, joka osoittaa luonnollisena pide-
tyn totuuden yhdeksi näkökulmavalinnaksi muiden joukossa. 
 
Aprillipilassa median ja yhteiskunnan vakiintuneita konventioita voidaan siis käyttää 
niiden itsensä kritisoimiseen. Aiemmin itsestään selvinä pidetyt tekstilajinormit osoite-
taan karnevalistisen vieraannuttamisen ja nurinkääntämisen keinoin sosiokulttuuriseksi 
illuusioksi, kuten vanhat tekstilajiodotuksetkin. Aprillipilojen omaan ideologisuuteen 
voisi puolestaan päästä tarkemmin käsiksi esimerkiksi tarkastelemalla lähemmin niiden 
luomia yleisökonstruktiota: Millaisia ovat asiat, joiden uskomisesta ja joista provosoi-
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tumisesta aprillipilassa rangaistaan? Entä millaisia tietoja tai taitoja edellyttää niiden 
vihjeiden ymmärtäminen, joiden avulla teksti on mahdollista ymmärtää pilaksi? 
 
9. Lopuksi 
 
Olemme edellä osoittaneet, että aprillipiloilla on tekstilajina kahtalainen luonne: Leksi-
kaalis-kieliopillisilta ja rakenteellisilta piirteiltään ne noudattelevat pitkälti jonkin va-
kiintuneen ja helposti tunnistettavan journalistisen tekstilajin, kuten uutisen, konventioi-
ta. Funktionaalisesti niitä ohjaavat kuitenkin aprillipilan oma logiikka ja vakiintuneet 
konventiot, jotka tähtäävät jäljiteltävästä tekstilajista poikkeavien päämäärien saavutta-
miseen. Aprillipiloille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi tietynlaisten provokatiivisten 
aiheiden suosiminen, yleisön eriarvoistava kahtiajako niihin, jotka ymmärtävät pilan, ja 
niihin, jotka eivät, sekä jonkinlaiseen havaittavaan toimintaan yllyttäminen. 
 
Aprillipilat ovat tunnistettavissa piloiksi niihin sisältyvien vihjeiden perusteella. Vihjeet 
ovat jäljiteltävän tekstilajin käytänteistä poikkeavia piirteitä, jotka kasvattavat pilateks-
tin etäisyyttä jäljiteltävään lajiin ja herättävät lopulta lukijassa intentionaalisen inkohe-
renssin kokemuksen. Lukija pyrkii etsimään selitystä odotuksenvastaisille ominaisuuk-
sille ja päätyy tulkintaan, että teksti on kokonaisuudessaan pilaa – ja siis aivan toisenlai-
sen tekstilajin edustaja. Vihjeiden aikaansaama inkoherenssin kokemus voi liittyä joko 
niissä ilmaistaviin asioihin tai ennemmin tapaan, jolla nämä asiat ilmaistaan, kuten so-
pimattomiin sananvalintoihin tai poikkeukselliseen vuorovaikutukseen.  
 
Aprillipilojen merkitystä ja motivaatiota voi lähestyä monista näkökulmista. Aprillipila 
voidaan nähdä esimerkiksi ammatillisten käytänteiden, kielellisten konventioiden, me-
dian, yhteiskunnallisten diskurssien ja ideologioiden kritiikkinä tai humoristisena kari-
katyyrina – karnevalistisena käytäntönä, joka yhden tekstin ajaksi kääntää yhteiskunnal-
lisia valtarakenteita nurin. Voi myös ajatella, että aprillipilat ovat luonnostaan puoleen-
savetäviä, sillä ne aktivoivat ihmisissä keskeisiä kognitiivisia prosesseja. Ne herättävät 
pohtimaan monia kulttuurin ja sosiaalisten suhteiden kannalta relevantteja kysymyksiä: 
Mikä on uskottavaa ja mikä sopivaa? Mitä muut ihmiset ajattelevat ja uskovat? Kuka on 
tarpeeksi hyväuskoinen nielläkseen pilan ja mitä sosiaalisia seurauksia tällä on? Kuka 
kuuluu samaan yleisöryhmään kuin minä? 
 
Aprillipiloilla on oma erityinen tapansa hyödyntää tarjolla olevia kielellisiä resursseja 
päämääriensä saavuttamiseksi. Aprillipilat toimivat kuin loiset: ne hyödyntävät salaka-
valasti jotakin vakiintunutta ja tunnistettavaa tekstilajia omien tavoitteidensa toteuttami-
seksi. Tiivistäen voi todeta, että aprillipila on intentionaalista inkoherenssia hyödyntä-
vään vihjemekanismiin perustuva loistekstilaji, joka pyrkii jakamaan yleisön kahteen 
eriarvoiseen ryhmään, synnyttämään tietynlaisia mentaalisia reaktioita – pilan oivalta-
misen iloa, epäsuoran kriittisen tai humoristisen viestin, moraalista närkästystä, tekstissä 
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tarjotun hyödyn halua tai muuta sellaista – sekä materialisoimaan nämä reaktiot kielelli-
seksi tai ruumiilliseksi toiminnaksi. 
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Aineiston edustavuudesta ja luotettavuudesta 
 
Antti Arppe & Mikko Lounela 
 
 
1. Yleistä  
 
Kun tutkimme kieltä, tekstejä ja niiden lajeja empiirisesti, aineiston perusteella, jou-
dumme vähintäänkin implisiittisesti vastaamaan joihinkin kysymyksiin valitsemastam-
me aineistosta, tutkimuskohteestamme ja näiden suhteesta. Keskeisimpiä kysymyksiä 
on aineiston edustavuus: Mitä valitsemamme tai kokoamamme aineisto edustaa? 
Voimmeko sitä tutkimalla vastata tutkimuksemme kannalta relevantteihin kysymyksiin 
luotettavasti?128 
 
Edustavuus on tilastollisen tutkimuksen perustavia käsitteitä ja siinä yhteydessä hyvin 
määritelty. Käsittelemme nyt tilastollista edustavuutta suhteessa (aineistoja käyttävään) 
kielentutkimukseen ja sen käytäntöihin. Aineiston perusteella tehtävien päätelmien luo-
tettavuus puolestaan juontuu osin aineiston edustavuudesta (tutkimmeko sitä, mitä us-
komme tutkivamme, esimerkiksi kieltä, tekstiä vai jotain muuta), osin aineiston laadusta 
sekä menetelmien ja päätelmien pätevyydestä (onko aineistomme riittävän virheetön, 
pitävätkö väitteemme paikkansa suhteessa aineistoomme). 
 
Tilastollisen päättelyn yhteydessä edustavuus (representativeness) on hyvin määritelty 
käsite (esim. Howell 1999, 5–8, 21–22; Woods ym. 1986, 45–58, 77, 79). Sen käyttä-
minen edellyttää, että voimme määritellä ja rajata tutkittavan perusjoukon (population) 
ja ottaa siitä näytteen (sample). Tilastollisesti näyte on kokoelma meitä kiinnostavien 
piirteiden arvoja. Näyte voi olla huomattavasti pienempi kuin se perusjoukko, jota se 
edustaa, jos se on koottu satunnaisesti tai suunnitellusti siten, että sen rakenne heijastaa 
koko perusjoukon rakennetta. Suunnitelmallista kokoamistapaa kutsutaan kerrostetuksi 
(stratified) näytteenotoksi. Näyte edustaa perusjoukkoa tietyllä tarkkuudella (accuracy), 
joka on määriteltävissä tilastollisen teorian mukaan. Oikein koostetusta, edustavasta 
näytteestä voimme tehdä yleistyksiä, jotka koskevat koko perusjoukkoa. Mikäli näyte ei 
täytä tilastollisen päättelyn ehtoja suhteessa perusjoukkoon, se voi tiukimmin tulkittuna 
edustaa vain itseään eivätkä siitä johdetut tulokset ole yleistettävissä.  
 
  

                     
128 Aineistokysymyksiä genrenäkökulmista käsitellään myös teoksessa Genreanalyysi – tekstilajitutki-
muksen käsikirja, erityisesti luvussa ”Korpukset” (Heikkinen ym. toim. 2012).  
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2. Edustavuus kielentutkimuksessa 
 
Kielentutkijat haluavat usein tehdä yleistyksiä kommunikaatiojärjestelmästä joko jon-
kun tietyn kielen osalta tai universaalisti. Näissä tapauksissa tutkimuskohteen rajaus on 
tilastollinen ongelma siksi, että populaatio ei ole yksikäsitteisesti määriteltävissä (ks. 
Kilgarriff & Grefenstette 2003, 340–341; myös Atkins ym. 1992, 4–5; Leech 2007, 
134–136). Kieli ei järjestelmänä myöskään tarjoa selkeitä yksiköitä, joista näyte voitai-
siin koostaa. Kielellisiä tuotoksia voisi pitää tällaisina yksiköinä, mutta voi kysyä, edus-
tavatko ne koko kommunikaatiojärjestelmää. Geoffrey Leech (2007, 138) ehdottaa näy-
teyksiköksi jakamatonta kommunikaatioelementtiä (atomic communicative element, 
ACE), johon kuuluisivat kommunikoitu kielellinen fragmentti, sen tuottaja ja kaikki sen 
vastaanottajat. On kuitenkin selvää, että käytännössä tällaisten näytteiden kokoaminen 
olisi vähintään hyvin hankalaa, varsinkin jos näytteen tulisi edustaa tasapuolisesti koko 
multimodaalista ja moniulotteista kielijärjestelmää.  
 
Korpuslingvistiikassa edustavuuden ongelma pyritään usein ratkaisemaan katsomalla 
vain tutkimusprosessista riippumattomasti tuotettu ja tallennettu kielellinen aineisto 
(esim. puhunnokset tai kirjoitetut tekstit) relevantiksi koko kielentutkimuksen kannalta 
(ks. esim. Sampson 1995). Tällöin ristiriita tutkimuskysymysten ja niiden ratkaisemi-
seksi käytettyjen aineistojen välillä jää koskemaan vain ja ainoastaan korpuksia – yleen-
sä tosin sillä seurauksella, että kyseisistä aineistoista tehdyt päätelmät eivät oikeuta te-
kemään johtopäätöksiä kielellisen käyttäytymisen muista ilmentymistä. Jos korpuksia 
pidetään ainoina kielellisen evidenssin relevantteina lähteinä, edustavuuden ongelma 
rajautuu koskemaan niitä korpuksia, jotka jo ovat tutkijan saatavilla tai jotka voidaan 
koostaa kohtuullisessa ajassa. 
 
Tätä epäsuhtaa voi yrittää ratkaista myös siten, että päätelmiä tehtäessä myönnetään 
avoimesti aineiston puutteellisuus ja riittämättömyys, mutta tästä huolimatta aineistoa 
käytetään päätelmien teon pohjana, ikään kuin näitä rajoituksia ei olisi (ks. Atkins ym. 
1992, 4–5; Clear 1992, 21–22; Manning & Schütze 1999 120; Kilgarriff & Grefenstette 
2003, 334; myös Stubbs 1996, 232). On myös mahdollista hyödyntää omaa sosiokult-
tuurista ja ammatillista osaamistaan ja koota yksittäinen esimerkkikorpus (exemplary 
corpus) (Bungarten 1979, 42–43; Leech 2007, 137). 
 
Douglas Biber (1993) ehdottaa ratkaisuksi tasapainotetun korpuksen (balanced corpus) 
koostamista. Tasapainotettu korpus koostuisi kaikkia mahdollisia tilanteen ja funktion 
määrittämiä kielen kategorioita (esim. tekstityyppi, rekisteri) edustavista näytteistä, joi-
den koko olisi suhteessa niiden arvioituun käyttöön kieliyhteisössä. Tällöin edustavuu-
den ongelma poistuu, mutta tilalle tulee käytettyjen tekstityyppien tai rekisterien suh-
teellisten osuuksien likipitäenkään luotettavan arvioimisen vaikeus. 
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Näistä esimerkeistä käy mielestämme selkeästi ilmi, että kielen ja aineiston suhde on 
ongelmallinen ja vaikeasti määriteltävissä. Tämä saattaa johtaa ongelman ohittamiseen, 
sen ylenmääräiseen yksinkertaistamiseen tai epärealistisiin ratkaisuehdotuksiin. 
 
 
3. Edustavuus tekstin- ja diskurssintutkimuksessa 
 
Tekstin- ja diskurssintutkimuksessa edustavuus ei ole tavallisesti yhtä suuri ongelma 
kuin yleisessä kielitieteellisessä tutkimuksessa. Tekstintutkimuksessa tähdätään ensisi-
jaisesti jonkin tekstilajin tai tekstityypin tai muiden sellaisten ominaisuuksien tai vies-
tinnällisten funktioiden määrittelyyn. Emme kysy, millaista kieli (tai suomen kieli) on 
tai miten ja mihin keinoa Y käytetään suomen kielessä. Sen sijaan kysymme, miten 
tekstissä ilmaistaan merkityksiä käyttämällä kielen resursseja kielisysteemien mahdolli-
suuksia hyödyntäen  tai – vielä yksinkertaisemmin – millaisia merkityksiä tekstissä tuo-
tetaan ja miten niitä tuotetaan. (Ks. Hiidenmaa 2000, 169.) Vaikka tekstin käsite onkin 
tässä kaikki mahdolliset kielelliset tuotokset sisältävänä laaja (käsitteestä tarkemmin ks. 
Heikkinen 2012), tutkimuskohde on huomattavasti konkreettisempi kuin yleisessä kie-
lentutkimuksessa, jossa itse tutkimuskohde (kielisysteemi) on näkymätön ja tutkijalle 
vain epäsuorasti ilmenevä. 
 
Edustavuuden rajoihin voi kuitenkin törmätä tekstintutkimuksessakin. Jos tutkimme 
suomenkielisiä tekstejä ja niiden merkitysjärjestelmää yleisellä tasolla, perusjoukko on 
käytännössä mahdoton määritellä ja rajata. Jos taas tutkimme jotain elävää ja produktii-
vista tekstilajia, tutkittava perusjoukko lisääntyy ja kehittyy koko ajan, vaikka rajat 
muihin lajeihin on silti vedettävä joillain perusteilla, lopulta jossain määrin väkisin. Li-
säksi tekstin tuottajan tarkoitusperien ja lukijan tulkinnan problematisointi mutkistaa 
myös tekstilajin tutkimusta. Voimme kuitenkin ajatella, että kirjoittajan aikeet ja pyrki-
mykset kirjoittuvat tekstiin, jolloin ne muuttuvat tekstin ominaisuuksiksi (Heikkinen 
1999; Hiidenmaa 2000). Tekstintutkija Pirjo Hiidenmaan (mt.) mielestä lukijoiden tut-
kiminen paljastaa jotain lukemisen tavoista, ei teksteistä itsestään. Näin tekstintutki-
muksen keskiöön jää itse teksti – kielellinen esitys suhteessa kielisysteemeihin ja sosi-
aalisiin systeemeihin. Tekstilaji alkaa tällöin muistuttaa esimerkiksi biologian tutkimus-
kohteita, joissa lajimääritys ja lajien toimiminen osana (eko)systeemiä ovat keskeisiä 
kysymyksiä. 
 
 
4. Ratkaisuehdotuksia 
 
Antti Arppen (2008, 66–68) mukaan tutkimuskysymyksen ja siihen saatavien vastausten 
toistettavuuden tai yhteensopivuuden nostaminen keskiöön on yksi tapa ratkaista aineis-
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ton edustavuuden ongelma. Kun kysymme saman tai hieman muokatun kysymyksen 
uudelleen ja pyrimme vastaamaan siihen käyttäen toista aineistoa ja siihen sopivia me-
todeja, pystymme ikään kuin ristiinvalaisemaan tutkimuskohdettamme – saamme sa-
mansuuntaisia tai eroavia tuloksia, jotka kuitenkin koskevat yhtä ja samaa tutkimusky-
symystä. Tätä toistamalla pääsemme lähemmäs mahdollisimman yleistä ja objektiivista 
vastausta kysymykseemme. Vanha kysymys aineiston tai introspektion paremmuudesta 
ei tuo tähän ristiriitaa, sillä yhtä voi aina käyttää tukemassa toista. Näin voimme suh-
teellisen turvallisesti lähestyä myös kielisysteemiä ja kieltä koskevia kysymyksiä (ks. 
myös Arppe & Järvikivi 2007). 
 
Mikko Lounelan (2008, 88–89) ratkaisu aineiston edustavuuden ongelmaan on, että 
korpusta ei tasapainoteta ja siihen otetaan ainoastaan kokonaisia tekstejä. Näin pyritään 
mahdollisuuksien mukaan välttämään kieltä tai tekstejä koskevien ennakko-oletusten 
pääseminen tutkimuksen kysymyksenasetteluun. Tausta-ajatuksena on, että aineistosta 
saadut tulokset ja tuloksista tehdyt päätelmät erotetaan selkeästi toisistaan. Periaatteena 
voitaisiin pitää sitä, että kielellinen aineisto (tekstijoukko) edustaa vain itseään ja että 
siitä tehdyt laskelmat ja päätelmät koskevat vain tätä joukkoa. Näitä tuloksia voi verrata 
luotettavasti toiseen samoilla periaatteilla koostettuun tekstijoukkoon. Mikäli tutkija 
haluaa tehdä kieltä tai tekstilajia koskevia yleistyksiä, ne ovat väistämättä epävarmoja, 
ja tämä olisi syytä tuoda riittävän selvästi esiin tuloksia julkaistaessa. 
 
Mikko Lounela ja Vesa Heikkinen (2008, 26) esittävät mahdollisuuden määrittää teksti-
laji käyttämällä oletetun tekstilajin ja tekstijoukon pohjakäsitteitä. Näistä tekstijoukko on 
esiteoreettinen käsite, joka ei ota kantaa tekstilajiin. Oletettu tekstilaji puolestaan on 
tekstinulkoiseen tietoon ja tutkijan intuitioon perustuva luokka, jonka perusteella teksti-
joukko voidaan koostaa. Mikäli oletetun tekstilajin perusteella koostettu tekstijoukko on 
sisäisesti koherentti ja eroaa riittävästi muista tekstijoukoista, tämä antaa viitteitä teksti-
lajin olemassaolosta. 
 
Arppen (2008) näkökulma on kielisysteemistä kiinnostuneen yleislingvistin, kun taas 
Lounela (2008) sekä Heikkinen ja Lounela (2008) näkevät edustavuuden ongelman pi-
kemminkin alhaalta päin, aineistojen ja niiden käytön ehdoista. Mielestämme nämä 
kaksi näkökulmaa voidaan yhdistää, jolloin tuloksena on entistä vastuullisempi tapa 
käyttää aineistoja lingvistisessä (tekstin- ja genren)tutkimuksessa. Jos molemmat näkö-
kohdat otetaan huomioon, päättely kielitieteellisessä tutkimuksessa voisi lähestyä tie-
teellistä päättelyä sen luonnontieteellisessä merkityksessä. Tämä ei mielestämme olisi 
lainkaan hullumpaa.  
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Varhaisnykysuomen korpus ja sen tekstuaalinen edustavuus 
 
Petri Lauerma 
 
 
1. Taustaa 
 
Varhaisnykysuomen korpus syntyi tarpeesta luoda aineistolähde kokonaiselle aikakau-
delle, joka fennistiikan suurten sanakirjahankkeiden väliin pudonneena oli jäänyt empii-
risesti vaikeasti lähestyttäväksi. Kun vanhan kirjasuomen sanakirjan luontevaksi pääte-
pisteeksi oli hahmotettu Ruotsin vallan ajan loppu ja nykysuomen sanakirjaan taas oli 
koottu (Aleksis Kiven teoksia lukuun ottamatta) aineistoa noin vuodesta 1880 alkaen, 
välille oli jäänyt käytännössä koko varhaisnykysuomen kausi (n. 1810–1880/1890, raja-
uksesta ks. Häkkinen 1994, 13–15; vrt. Ikola 1965; 1994, 131; Rapola 1958, 56–58). 
Tästä ajanjaksosta kiinnostuneiden käytettävissä olivat lähinnä vain alkuperäisteokset. 
Keskeisistäkin alkuperäisteoksista oli tallella kappaleita lähinnä niissä yliopistojen kir-
jastoissa, joilla on vapaakappaleoikeus. Nämä teokset olivat enimmäkseen vain mikro-
filmeinä luettavissa. 
 
Kun tilanteeseen havahduttiin vasta 1990-luvulle tultaessa, ratkaisuksi ei automaattisesti 
tarjottu vain sanakirjan tekoa, vaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa (Kotus) 
päätettiin 1992 rakentaa laaja korpus, joka tarjoaisi aineistoa sekä sanastosta että muista 
kielenpiirteistä kiinnostuneille. Korpuksen ja sen koostamisessa noudatettavat kriteerit 
suunnitteli koko hanketta sittemmin vuosikymmenen vetänyt Matti Punttila ottaen so-
veltuvin osin huomioon Kotuksen silloisen johtokunnan eri yliopistojen vanhan kirja-
kielen tutkijoilta pyytämät asiantuntijalausunnot. Myöhemmin hankkeen tukena on ollut 
alan tutkijoista koottu taustaryhmä. Alkuperäisen hankesuunnitelman laajuutta ja yksi-
tyiskohtia on sittemmin muuteltu, mutta pääosin korpus heijastaa työn alussa laadittua 
suunnitelmaa (tämän esittelynä ks. Punttila 1995). Kun siviilipalvelusmiesten, valtion-
hallinnon harjoittelijoiden ja etenkin Joensuun ja Turun yliopistojen suomen kielen 
opiskelijoiden pääosin vapaaehtoisten voimin tehdyn korpuksen teko vei lopulta lähes 
kaksi vuosikymmentä (korpus valmistui 2010), alkuperäistä suunnitelmaa jouduttiin 
kuitenkin osin supistamaan, kun osa korpukseen suunnitelluista teoksista digitoitiin toi-
siin korpuksiin ja portaaleihin (esim. sanoma- ja aikakauslehtien määrää tuntuvasti su-
pistettiin, kun Kansalliskirjasto loi oman digitaalisen sanomalehtikirjastonsa). 
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2. Vaseniuksen bibliografia 
 
Varhaisnykysuomen kaudella julkaistiin jo niin paljon kirjallisuutta, että kaikkea tätä oli 
mahdotonta ottaa huomioon. Kotuksen korpuksen teokset on valittu Valfrid Vaseniuk-
sen Suomalainen kirjallisuus -bibliografian (1. osa 1878) pohjalta. Tämä bibliografia on 
jo itsessään valikoima, sillä pienpainatteet (kuten arkkiveisut) tästä enimmäkseen puut-
tuvat ja siksi niitä ei korpuksessakaan juuri ole. Samasta syystä korpuksesta ovat karsiu-
tuneet enimmät erikseen julkaistut asetus- ja säädöstekstit. Tätä aukkoa täydentämään 
korpukseen on sitä vastoin saatu laaja asetustekstien valikoima, joka toisaalla toimitet-
tuna sisältää kuitenkin valittavasti vain muutaman sivun laajuisia otteita. Vaseniuksen 
bibliografian ulkopuolelta korpusta on täydennetty lisäksi joillain käsikirjoitusluonteisil-
la aineistoilla. Wolmar Kilpisen vuonna 1844 laatimaa lääketieteen sanastoa lukuun 
ottamatta nämä ovat kuitenkin julkaistuja ja siten editoituja kirjekokoelmia. Tällaisia 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimittamia kokoelmia on August Ahlqvistilta, Carl 
Niclas Keckmanilta, Aleksis Kiveltä ja Elias Lönnrotilta.  
 
Varsinaiset kirjat sisältyvät Vaseniuksen bibliografiaan varsin kattavasti. Näiden 
valinnan pohjana on ollut bibliografian lopussa oleva ”aineen-mukainen osa”, teosten 
aihepiireittäinen luettelo. Tässä Vaseniuksen (alun perin 1878) tekemässä ryhmittelyssä 
kirjat on osin hiukan impressionistisesti jaettu seuraaviin ryhmiin (ryhmät XIV–XV 
sekä eräiden ryhmien täydenteet on tosin muodostettu vasta bibliografian myöhemmissä 
osissa, 1887 ja 1892):  
 

I. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.  
II. Jumaluusoppia. 
III. Oikeus- ja valtiotiedettä. 
IV. Maan- ja kansa-tiedettä. Tilastoa. 
V. Historiaa ja muinaistiedettä. 
VI. Kielitiedettä. 
VII. Kaunokirjallisuutta.  
VIII. Kirjallishistoriaa. Taidetta. 
IX. Filosofiaa. Kasvatus- ja siveys-oppia ja sielutiedettä. 
X. Matematikkiä.  
XI. Luonnontiedettä. 
XII. Lääketiedettä. 
XIII. Taloutta ja teollisuutta 
XIV. Sotatiedettä. 
XV. Urheilua ja leikkiä. 

 
Kustakin ryhmästä pyrittiin alun perin saamaan mukaan 5–15 teosta. Ainoastaan kah-
desta viimeisestä muita suppeammasta ryhmästä teoksia on tätä vähemmän, kirjallisuu-
desta (kansanrunous mukaan lukien) taas monin verroin enemmän. Useimmista ryhmis-
tä korpuksessa on kymmenkunta teosta. Parhaiten ovat kirjallisuuden lisäksi edustettui-
na luonnontieteet ja kielitiede. Jälkimmäisestä korpukseen sisältyvät myös keskeiset 
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sanakirjat Renvallista alkaen, etenkin tärkeimmät ennen vuotta 1880 tehdyt ruotsalais-
suomalaiset sanakirjat. 
 
 
3. Valintakriteerit 
 
Teosten valinnassa on noudatettu tiettyjä kriteerejä. Tärkeimpiä kriteereinä ovat olleet 
1) teoksen tunnettuus, 2) teoksen yleinen kattavuus ja 3) teoksen varhaisuus. 
 
Ensimmäisen eli tunnettuuskriteerin nojalla korpukseen on valikoitu tärkeimpinä pidet-
tyjen kirjoittajien teoksia tai muuten tunnettuja kirjoja. Keskeiset kielen kehittäjät ja 
kirjailijat, kuten August Ahlqvist, Jaakko Juteini, Aleksis Kivi ja Elias Lönnrot, ovat 
siksi korpuksessa hyvin edustettuina, mutta mukana on myös välillä unohtuneidenkin 
kirjoittajien merkittäviä yksittäisiä teoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Carl Niclas 
Keckmanin käännös Kultala ja Klaus Johan Kemellin Kempiläis-suomennos. Tunnet-
tuuskriteeriä on sovellettu myös ottamalla korpukseen teoksia, joita 1800-luvulla on 
painettu lukuisia kertoja uudestaan. Näin korpukseen on päässyt esimerkiksi sen vanhin 
teos, vuonna 1809 ensi kerran ilmestynyt Jakob Johan Malmbergin suomennos John 
Bunyanin Kristityn vaelluksesta. 
 
Toisen kriteerin, teoksen yleisen kattavuuden, nojalla korpukseen on pyritty saamaan 
erityisesti kokonaisia aloja kattavia yleisesityksiä. Korpuksessa onkin tämän vuoksi 
paljon eri alojen oppikirjoja, mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia käsikirjoja (laa-
jimpana näistä ensimmäinen suomenkielinen tietosanakirja, Agathon Meurmanin vuosi-
na 1883–1890 ilmestynyt Sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten). Oppi- 
ja käsikirjoja suosimalla on haluttu varmistaa, että valitut erityisalojen teokset olisivat 
sisällöltään mahdollisimman kattavia. 
 
Kolmannen kriteerin eli teoksen varhaisuuden pohjalta korpukseen on pyritty saamaan 
nimenomaan kunkin alan varhaisimmat julkaisut, joiden pohjalta eri alojen kielen kehit-
tymistä voi sitten lähteä seuraamaan. Varhaisuuskriteerin nojalla korpukseen on myös 
pyritty mahdollisuuksien mukaan saamaan teoksesta aina sen ensimmäinen painos, mis-
sä onkin muutamia teoksia lukuun ottamatta onnistuttu. Joistain uni- ja ennustuskirjoista 
ei Kansalliskirjastonkaan kokoelmissa ole ensimmäistä painosta, ja satunnaisemmista 
syistä muutamasta muusta teoksesta on korpuksessa myöhempi, useimmiten tosin lähes 
ensipainoksen kaltainen painos. 
 
Aineiston valinnassa on ollut myös tiettyjä negatiivisia kriteerejä. Valinnassa on suosit-
tu alun perin suomeksi kirjoitettuja teoksia käännösten kustannuksella. Etenkin varhai-
simmat tai muuten keskeiset eri alojen suomennokset on kuitenkin pyritty saamaan mu-
kaan. Myös proosaa on suosittu, mutta runoutta korpukseen on otettu mukaan vain var-
sin yleiskatsauksellisesti.  
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4. Tekstilajinäkökulmia 
 
Korpusta suunniteltaessa pidettiin alun perin tietoisimmin silmällä sanaston näkökul-
mia. Tästä syystä uskonnollista kirjallisuutta pyrittiin alkuun ottamaan mukaan muuta 
vähemmän, vaikka tämä vielä 1800-luvullakin muodosti suurimman julkaistujen teosten 
ryhmän, sillä uskonnollisen sanaston katsottiin muotoutuneen jo vanhan kirjasuomen 
kaudella. Toisaalta mukaan on päässyt joitain hyvinkin suppeiden erityisalojen teoksia, 
jos näistä oli löydettävissä uutta sanastoa. Tällaisia ovat esimerkiksi korpuksen (asetus-
tekstejä lukuun ottamatta) ajallisesti viimeiset teokset, Karl Emil Ståhlbergin Valoku-
vauksenharrastaja vuodelta 1890 ja Hugo Richard Sandbergin Hiihtourheilu Suomessa 
vuodelta 1891. 
 
Peruskriteerien lisäksi myös monet painotukset ovat vaikuttaneet siihen, mitkä teokset 
ovat lopulta valikoituneet korpukseen. Pääpaino on ollut eri alojen varhaisimmissa, alun 
perin suomeksi kirjoitetuissa ja laajimmin vaikuttaneiksi katsotuissa teoksissa. Valikoi-
massa havaittuja vinoumia on työn kuluessa pyritty korjaamaan muun muassa lisäämäl-
lä käännetyn kirjallisuuden osuutta ja laajentamalla alun perin muita suppeammaksi 
jätettyä uskonnollisen kirjallisuuden osuutta muiden ryhmien tasalle.   
 
Varsinaista tekstilajinäkökulmaa ei korpusta suunniteltaessa alkuun tietoisesti otettu 
huomioon, proosan ja runouden suhdetta lukuun ottamatta. Tekstilajinäkökulma on tul-
lut korpuksen suunnittelussa mukaan ainoastaan eri alojen kirjojen valinnan kautta. Tä-
män myötä kirjoitetun kielen keskeiset tekstikategoriat ovat päässeet verraten kattavasti 
esille, kuten englannin kielen Brown-korpuksessakin (ks. esim. Nevalainen & Rissanen 
2012). Varhaisnykysuomen korpuksen tekstilajivalikoima on itse asiassa tätä hieman 
kattavampi, koska varhaisnykysuomen korpus rakentuu kokonaisten teosten eikä ottei-
den varaan eikä tästä ole karsittu pois runoutta ja draamaa, kuten Brown-korpuksesta. 
On kuitenkin selvää, että varhaisnykysuomen korpuksessa piilee tekstuaalisia vinoumia, 
koska tietoisesti tekstilajinäkökulmaa on aineiston koostamisessa otettu huomioon vasta 
korpuksen päälinjojen tultua jo päätetyksi. Suomalaisiin korpuksiin verrattuna ero esi-
merkiksi Oulun korpukseen (ks. esim. Niemikorpi 2012) on tässä suhteessa suuri, mutta 
täytyy muistaa, että on sittenkin vaikeampi tehdä historiallista korpusta lähes kokonai-
sen vuosisadan mittaisesta aikakaudesta kuin laatia synkronista läpileikkausta jostain 
suppeahkosta ajankohdasta.  
 
Varhaisnykysuomen korpuksen tarjoaman tekstilajivalikoiman puutteista ilmeisimpiä 
on, että 1800-luvulla suosittu arkkirunous on jäänyt lähes kokonaan pois (Gustaf Toppe-
liuksen Oulun kaupunnin palosta vuodelta 1832 korpukseen sentään sisältyy). Korpuk-
sesta käytännössä puuttuvat myös tällä vuosisadalla samaten laajasti julkaistut ja luetut 
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saarnat, koska ainoa tällainen korpukseen valittu teos, Anders Björkqvistin postilla vuo-
delta 1801, katsottiin sen ilmestymisvuoden varhaisuuden vuoksi luontevammaksi si-
joittaa osaksi Kotuksen vanhan kirjasuomen aineistoja.  
 
Kokonaisuudessaan varhaisnykysuomen korpus on kuitenkin niin laaja (yli kahdeksan 
miljoonaa sanaa), että useimmista varsinkin jo 1800-luvun alkupuoliskolla käytetyistä 
tai orastaneista tekstilajeista siitä on löydettävissä materiaalia. Painotustensa vuoksi 
korpus tuo parhaiten esille, millaista kielenkäyttö oli kunkin alan varhaisimmissa jul-
kaistuissa töissä, ensimmäisissä oppikirjoissa ja usein myös varhaisimmissa akateemi-
sissa tutkimuksissa ja alan ensimmäisissä kokoavissa yleisesityksissä. Myös varhaisin 
lehtikieli on hyvin esillä. Tästä eteenpäin jatkuneesta tekstilajien eriytymisestä korpus 
antaa enemmänkin vain viitteitä, sillä varhaisnykysuomen ja 1800-luvunkin viimeisten 
vuosikymmenien yhä uusille aloille ja uusiin tehtäviin laajentuneesta kirjallisuudesta 
korpus tarjoaa enää esimerkinomaisen kuvan. Jo viime vuosisadan lopulla suomenkieli-
nen kirjallisuus oli niin laajaa ja rikasta, että suuressakin korpuksessa siitä on mahdollis-
ta esittää vain pieni osa. 
 
 
VARHAISNYKYSUOMEN KORPUS 
 
http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/1800_coll_rdf.xml 
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Historiallisten tekstien tulkinnan ongelmia 
 
Irma Sorvali 
 
 
1. Tarkasteltavina historiateos 500-luvulta ja viikinkiajan riimukirjoitus 
 
Eri-ikäiset ja erilaisia kulttuureja edustavat tekstit voivat aika- ja kulttuurisidonnaisuuk-
siensa vuoksi aiheuttaa lukijalle ja tutkijalle ymmärtämisen ja tulkinnan ongelmia. Va-
lotan tätä tarkastelemalla kahden eri-ikäisen ja erilaisia kulttuuriympäristöjä edustavan 
tekstin tarjoamia aiheita. Ensimmäinen teksti on latinankielinen historiateos 500-
luvulta, toinen färsaarelainen viikinkiajan riimukirjoitus. 
 
Alun perin tekstejä on kirjoitettu ja kuvia piirretty käsin erilaisille materiaaleille ja ha-
kattu kiviin. Sana ja piirros ovat kaksi ihmiskunnan historian riippumatonta ja tasaver-
taista kulttuurimerkkiä. Semiootikko Juri Lotman (1989, 13) on painottanut näiden 
merkitystä koko kulttuurin kehitykselle. On huomattavaa, että kirjoitettu verbaalinen 
teksti on sinänsä aina visuaalista, vaikkei mukana olisikaan kuvia. 
 
Tekstien typografia on ajan myötä kehittynyt. Esimerkiksi antiikin tekstien käsikirjoi-
tuksia kirjoitettiin yhtenä kappaleena ilman tilaa jaksojen, lauseiden, virkkeiden tai sa-
nojen välillä. Kun käsikirjoituksia kopioitiin käsin, uudet kopiot poikkesivat enemmän 
tai vähemmän toisistaan. Se, joka otti tehtäväkseen laatia tekstiedition eri käsikirjoitus-
ten pohjalta, joutui tekemään laajan tekstikriittisen tutkimuksen, jotta editoitu teksti 
pohjautuisi mahdollisimman luotettaviin käsikirjoituksiin. Valitsemaani historiallista 
tekstiä tarkastelen luotettavaksi katsotun tekstikriittisen edition avulla. 
 
Pohjolan riimukirjoitukset ovat kolmiulotteiseen kiveen tallennettuina pystyneet kuta-
kuinkin säilyttämään ulkoasunsa, mutta kiven kulumisen aiheuttamat epäselvyydet, ha-
kattujen riimujen variaatiot ja hakatun tekstin asettelu mahdollistavat kuitenkin erilaisia 
lukutapoja. Tästä syystä riimututkimuksen kehityksen myötä samoista teksteistä on syn-
tynyt erilaisia tulkintoja. Riimukivet sisältävät joskus kuva-aineistoa, joka osaltaan voi 
helpottaa riimujen tulkintaa. 
 
 
2. Historiallisen tekstin oudot kansat ja kielet 
 
Pirjo Karvosen (1995, 206) mukaan oppikirjatekstit rakentuvat osana yhteisön teksti-
verkostoja ja ”ne lainaavat, toistavat, kirjoittavat uudelleen, jatkavat ja muokkaavat yh-
teisön muita tekstejä”. Pohjaa oppikirjojen tiedoille ovat antaneet historialliset doku-
mentit. Historiankirjoitus on perinteisesti noudattanut tässä tapaa, joka tunnetaan jo an-
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tiikin ajan historioitsijoilta. Tunnettuja historian kuvauksia näiltä ajoilta ovat esimerkik-
si Caesarin (100–44 eKr.) kertomus Gallian sodasta ja Liviuksen (59 eKr.–17 jKr.) 
Rooman historia sekä hieman myöhäisempi Jordaneksen itägoottien historia Getica (kir-
joitettu 551 jKr.). Tapahtumista kerrottiin kronologisessa järjestyksessä, ja kuvaus kes-
kittyi erityisesti sotiin ja aluevaltauksiin sekä hallitsijoihin ja sotapäälliköihin. Getica 
(Jordanes 1882) pohjautuu käsikirjoituksiin, joista vanhimmat ovat peräisin 800-luvulta. 
 
Jordanes kertoo, kuinka itägoottien kuningas Hermanarik kukisti valtansa alle joukon 
kansoja, joiden joukossa hän mainitsee muiden muassa kansat nimeltä Merens ja Mor-
dens. Näiden on katsottu viittaavan suomensukuisiin kansoihin merjalaisiin ja mordva-
laisiin. Tämä ei kuitenkaan ole näin yksiselitteistä, vaikka nimien tulkinnassa vallitsee-
kin kahden vuosisadan mittainen consensus doctorum, tutkijoiden yksimielisyys. Nimet 
ovat säilyneet sellaisinaan luotettavimmissa käsikirjoituksissa, joten niitä ei voi pitää 
muodoltaan korruptoituneina. Apua näiden nimien tulkintaan toi oivallus, etteivät teks-
tiyhteydessä oudoilta vaikuttavat kansannimet olekaan latinaa. Lähempi tarkastelu 
osoitti niiden olevan gootinkielisiä käännöksiä jo esimerkiksi Ptolemaioksen (noin 140 
jKr.) tuntemista kreikkalaisista kansannimistä basilikoi (Merens) ’kuninkaalliset’ ja 
modokai (Mordens) ’murhamiehet’, ’ihmissyöjät’, ’androfagit’. (Korkkanen 1975, pas-
sim; gootin kieli, ks. Holthausen 1934; Braune & Ebbinghaus 1981; käännös, ks. Jakob-
son 1966.) 
 
Mikäli Jordaneksen Getica kuitenkin sisältäisi mainintoja merjalaisista ja mordvalaisis-
ta, sen olisi katsottava olevan ensimmäinen historiallinen dokumentti näistä kansoista. 
Varhaisten historiateosten antamia tietoja on joka tapauksessa levinnyt ja säilynyt esi-
merkiksi oppikirjojen myötä, jotka kertovat kulloisenkin ajan tietämyksestä ja käsityk-
sistä (vrt. Karvonen 1995, 18). 
 
Kysymykseen, miksi Jordanes on lisännyt latinalaiseen historiateokseensa goottilaisia 
kansannimiä, voi löytää tekstilajin pohjalta useita tulkintaehdotuksia. Teoksessaan hän 
viittaa lyhyesti aikaisempiin historioitsijoihin, jotka kirjoittivat joko kreikaksi tai la-
tinaksi, mutta varsinainen esikuva goottien historiaan on ollut Cassiodoruksen teos, joka 
kuitenkin on täysin kadonnut. Selvittämättömäksi jää, missä määrin Cassiodorus on 
tuntenut goottien kieltä. Toisaalta Jordanes saattoi tietoisesti liittää historiaansa ekso-
tiikkaa lisäämällä siihen valloitettujen kansojen nimiä kielellä, jota läheskään kaikki 
eivät ymmärtäneet ja jota hän itse tiettävästi osasi (Sorvali 2009, 98). 
 
Getica sisältää muutenkin runsaasti kiinnostavaa historiallista nimiaineistoa. Siinä Jor-
danes vertaa kuningas Hermanarikia Aleksanteri Suureen, toiseen historiasta tunnet-
tuun, laajoja alueita valloittaneeseen hallitsijaan. Mahtavat hallitsijat ovat vanhastaan 
kirjallisten tekstien perinteisiä aiheita, merkkeinä suuruudesta ja vallasta. Samankaltai-
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sia esimerkkejä tarjoavat anglosaksinen Wiðsith-runoelma ja muinaisislantilaisen Eddan 
sankarirunot, jotka molemmat tuntevat myös kuningas Hermanarikin. 
 
 
3. Kiveen hakattuja tekstejä 
 
Riimukirjoituksen kukoistuskaudella (n. 800–1200 jKr.) viikingit kuuluivat pohjoisen 
asujaimistoon. Riimukirjoitusta ovat käyttäneet vain germaanista alkuperää olevia kieliä 
puhuvat pohjoiset kansat, englantilaiset, hollantilaiset, saksalaiset ja sittemmin suku-
puuttoon kuolleet gootit. Tarkkaan ei tiedetä, missä ja milloin riimut luotiin, mutta ar-
keologit ovat löytäneet niitä jo noin 100–200-luvuilta jKr. Vanhimmat riimut ovat le-
vinneet laajalti germaanisia kieliä puhuvien kansojen alueille, mutta noin vuoden 400 
paikkeilla riimuja oli lähes ainoastaan Pohjolassa. Riimuaakkosista käytetään nimeä 
futhark, joka on muodostettu näiden aakkosten ensimmäisten riimujen nimistä. Vuosien 
600–700 tienoilla riimuaakkoset kokivat Pohjolassa muutoksen, jolloin kaikkiaan 24 
riimun määrä väheni 16:een. Riimujen käyttö lakkasi vähitellen, sillä riimukirjoituksista 
siirryttiin Pohjolassa latinalaisiin aakkosiin 1200-luvulla. Riimuja esiintyi vähäisessä 
määrin kirjoitusmuotona vielä niinkin myöhään kuin 1800-luvulla. 
 
Riimuihin suhtauduttiin kunnioittavasti varsinkin, jos niitä ei osattu lukea, ja niillä on 
alusta alkaen ollut symbolista merkitystä. Varhaisia tietoja riimuista löytyy vanhasta 
pohjoismaisesta kirjallisuudesta. 800–1100-luvuilta peräisin oleva niin sanottu vanhem-
pi Edda, joka on kokoelma jumal- ja sankarirunoja, koottiin käsikirjoitukseksi 1200-
luvulla Islannissa. Useat kokoelman runoista käsittelevät riimuja. Riimututkimuksen 
(ruots. runologi) varhaisimmat edustajat löytyvät jo 1500- ja 1600-luvuilta. Kun veljek-
set Johannes ja Olaus Magnus sekä Olaus ja Laurentius Petri innostuivat tutkimaan rii-
muja, he saivat kohteekseen täten vielä käytössä olevan, elävän kirjoitusmuodon. Petrin 
veljekset kuvasivat riimujen äännearvoja ja nimiä. Johan Bureus (Bure), Ruotsissa kie-
liopin isäksi mainittu, julkaisi monien vuosien mittaisen riimututkimuksensa tulokset 
1599. 1600-luvun alussa tanskalainen Ole Worm julkaisi riimututkimuksiaan, joiden 
perusteella häntä on Bureuksen ohella pidetty alan varhaisena uranuurtajana. (Lähteinä 
riimututkimuksen esittelyssä von Friesen 1933; Kornhall 1971; Jansson 1984; Enoksen 
1998.) 
 
Riimututkimuksesta katsotaan tulleen tiedettä siitä lähtien, kun tanskalainen Ludvig 
Wimmer oli vuonna 1874 ajoittanut riimujen eri kehitysvaiheet. Pohjoismaissa alettiin 
1800-luvun lopusta lähtien julkaista kunkin maan riimutekstejä tutkimuksen käyttöön. 
Tanskalaiset ehtivät ensimmäisenä, sen jälkeen norjalaiset, ja ruotsalaisten kokoelma 
Sveriges runinskrifter alkoi ilmestyä osina vuodesta 1900. Myös Islannissa julkaistiin 
riimukokoelma 1940-luvulla. Tanskalaiset Lis Jabobsen ja Erik Moltke ovat sittemmin 
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julkaisseet kaksiosaisen teoksen Danmarks runeinskrifter (1942), joka sisältää sanojen 
ja asioitten luetteloja ja on lisäksi aiempaa kokoelmaa teknisesti korkeatasoisempi. 
 
Riimututkimuksessa on käytetty vuosisatojen myötä kehitettyjä menetelmiä. Lähtökoh-
tana ovat kiviin hakatut tekstit, jotka ovat luonnollisesti säilyneet parhaiten, sillä luu ja 
puu ovat orgaanisina materiaaleina hajonneet ajan myötä. Rikkonaisia puu- ja luukappa-
leita, joille ihmiset ovat kirjoittaneet viestejään, ei ole myöskään aina osattu löydettäes-
sä nähdä tärkeinä dokumentteina. 
 
Kun riimukiviä löydetään maastosta, niihin hakattujen riimujen sisältöjä ja ulkonaisia 
ominaisuuksia ryhdytään kokoamaan. Teknisiin seikkoihin kuuluvat kiven puhdistus ja 
tutkiminen eri tavoin jo paikan päällä. Kivi valokuvataan, ja siitä otetaan jäljennös. 
Riimuista laaditaan protokolla, joka sisältää sekä kohteen kuvauksen (materiaali, muoto, 
koko, kuluneisuus) että itse riimun kuvauksen (riimujen sauvat, muoto, sijoittelu, epä-
selvyydet, merkkien ja rivien numerointi). Teknisten seikkojen jälkeen seuraa varsinai-
nen lukeminen ja tulkinta. Tulkinnassa tarvitaan lukuisia apuneuvoja, kuten muinais-
pohjoismaista kieltä ja nimiä käsitteleviä sanakirjoja. Tarpeen on myös sankarirunou-
den, metriikan, muinaispohjoismaisen uskon ja magian sekä tapojen tuntemus. Riimu-
tutkimus on tarjonnut tutkijoille kielellisiä, historiallisia, taiteellisia ja paleografisia tut-
kimuskohteita. 
 
Riimukivien tekstit vaihtelevat sisällöltään ja pituudeltaan. Kiviä on usein pystytetty 
jonkun muistolle, jolloin teksti noudattaa mallia ”A:n jälkeen [sc. muistoksi] ovat nämä 
riimut. B kirjoitti ne, isä, kuolleen poikansa jälkeen”. Riimukiviä on sekä pakanalliselta 
että kristilliseltä ajalta. Niissä esiintyy myös kuvioita tai kuvia, kuten kristilliseltä ajalta 
olevien kivien symbolinen risti. Myös varsinainen teksti on joskus kirjoitettu esimerkik-
si kiemuraisen käärmeen muotoon, tai teksti seuraa mukaillen kiven reunoja. Riimutut-
kija näkee riimukirjoituksen kokonaisuutena, johon kuuluvat riimuteksti ja kivi, kiven 
pystytys- ja löytöpaikka sekä mahdolliset lisät, kuten koristelu ja muu visuaalisuus. 
 
Esimerkki riimujen monimuotoisuudesta on niiden yhdisteltävyys. Riimu, joka koostui 
yhdestä pystysuorasta pääsauvasta ja yhdestä siinä kiinni olevasta sivusauvasta, tarkoitti 
joko yhtä tai kahta merkkiä. Jälkimmäisessä tapauksessa merkit, siis pääsauva ja sivu-
sauva, oli mahdollista lukea eri järjestyksessä, esimerkiksi i + a tai a + i, siis ia tai ai, 
mikä lisäsi koko tekstin tulkintamahdollisuuksien määrää. Konkreettisen esimerkin tul-
kintojen moninaisuudesta tarjoaa seuraavassa färsaarelainen riimu. 
 
Färsaarilta tunnetaan hyvin kolme kiveen hakattua riimukirjoitusta. Yksi näistä, basalt-
tia oleva Kirkjubøstenen, on löydetty Streymoyn saarelta vuonna 1832, mutta kiven 
tarkkaa löytöpaikkaa ei ole pystytty määrittämään. Kiven pinta on epätasainen, ja siinä 
oleva teksti on fragmentaarinen, mikä on johtanut lukuisiin ja toisistaan poikkeaviin 
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tulkintoihin. Näistä kaikkiaan kuusi on peräisin ajalta 1833–1959. Varhaisimman seli-
tyksen (1833) mukaan riimuteksti on hautakirjoitus, jonka kaikkiaan viisitoista tulkitta-
vaksi otettua riimua oikealta vasemmalle luettuina ja suomennettuina sisältävät seuraa-
van: ”Tässä lepää N.N., jonka Knud Kuflung surmasi.” Muutamaa vuotta myöhempi 
uusi selitys (1839), joka pohjautuu kaikkiaan kuuteentoista riimuun, pitää sisällään 
Laxdæla-saagasta peräisin olevan erisnimen Unnur. Tämä nimi esiintyy myös seuraa-
van tulkitsijan kaikkiaan kaksikymmentäyksi riimua sisältävässä ehdotuksessa ”Unnurin 
perheellä on hautakumpu Arvokissa” (1841). Nimi katoaa seuraavista tulkinnoista, joi-
den mukaan teksti on luettavissa ”Asettakaa minut, Uik, Unirun jälkeen” (1867–1868) , 
”Hroin jälkeen” (1887) ja ”Suokaa Vigulfille rauha” (1959). 
 
Jotkut esitellyistä tutkijoista pitävät tärkeänä, että tulkinta pohjautuu vain selkeästi tul-
kittavissa oleviin riimuihin, kun taas toiset ottavat mukaan kaikki mahdolliset riimut, 
joista he voivat esittää oman tulkintansa. Tästä syystä eräs tutkija valitsee ainoastaan 
yhdeksän riimua tulkintansa pohjaksi, kun taas toinen tutkija ottaa niitä mukaan kaikki-
aan kaksikymmentäyksi. Myös tutkijoiden tekemät riimukirjoituksen ajoitukset (800–
1100 jKr.) osoittavat runsasta vaihtelua. Ajoitusten pohjalta on lisäksi pyritty ratkaise-
maan, onko riimukirjoituksella mahdollisesti kristillinen sisältö. Kriteerinä on käytetty 
Färsaaria koskevan Färöingasagan antamaa tietoa kristinuskon saapumisesta Färsaarille 
vuonna 997, 998 tai 999). Edellä mainitut ehdotukset on alkukielisinä tarkemmin esitel-
ty artikkelissa Korkkanen (1973, 85–90). 
 
Uusien riimukirjoitusten löytäminen on nykyisin harvinaista.129 Riimututkimus on kui-
tenkin saanut uutta vauhtia nuorempien tutkijoiden kiinnostuttua riimujen ongelmasta ja 
erityisesti tietokoneen mahdollistettua lukuisten tulkintaehdotusten käsittelyn. Myös 
kiinnostus riimujen hakkaajiin on kasvanut. Ruotsissa on lisäksi äskettäin käynnistynyt 
uusi riimututkimusprojekti Digitala Sveriges Runinskrifter, jonka tarkoituksena on digi-
toida tällä hetkellä enää vaikeasti saatavilla olevan, runsaat 7000 sivua sisältävän koko-
elman Sveriges runinskrifter riimukirjoitukset (Lundqvist 2011). Tällaiset projektit 
mahdollistavat riimututkimuksen uudistumisen ja kansainvälistymisen. 
 
 
4. Lopuksi 
 
Vanhojen tekstien tulkinnoissa kontekstien hahmottaminen aiheuttaa erityisesti ongel-
mia. Tulkinnan epävarmuus kasvaa yleensä sitä suuremmaksi, mitä kauemmaksi ajalli-

                     
129 Suomessa Vöyriltä vuonna 1982 löydetyn riimukiven aitous ja ajoitus aiheuttivat keskustelua. Kivestä 
löydetty riimukirjoitus osoittautui lopulta viikinkiaikaa huomattavasti nuoremmaksi. Vaikka riimututki-
mus on maassamme ollut vähäistä, jossain määrin sitä muistuttavan tutkimuskentän ovat tarjonneet 
maamme kirkoista, kellotapuleista ja hautausmailta löytyneet latinankieliset piirtokirjoitukset (ks. Pitkä-
ranta 2004).  
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sesti tai kulttuurisesti tulkittava teksti sijoittuu. Työhönsä tutkija tarvitsee tietoja, taitoja 
ja menetelmäapua kielitieteen ja käännöstieteen ohella muilta tieteenaloilta, kuten esi-
merkiksi semiotiikasta, joka analysoi myös piirroksia ja muuta kuvallista aineistoa (Ta-
rasti 1990, 2004; 2012; Sonesson 1992). Ratkaisuja ei välttämättä ole tarjolla vain yhtä, 
vaan niitä voi olla useita. Välistä kysymys voi myös johtaa uuteen kysymykseen tai 
jäädä kokonaan vaille vastausta. Yksi tulkinta puolestaan on yksi vaihtoehto muiden 
tulkintojen ohella. Se voi myös olla käyttökelpoinen ainakin siihen saakka, kunnes to-
dennäköisempi on uuden tutkimuksen avulla löydetty. 
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Ajalliset suhteet tekstilajitutkimuksen apuvälineenä 
 
Risto Uusikoski 
 
 
1. Taustaa  
 
Tässä katsauksessa tarkastelen ajallisten suhteiden analysoinnin soveltuvuutta tekstilaji-
tutkimuksen apuvälineeksi. Aluksi käsittelen tempuksen määritelmää ja ajallisten suh-
teiden tyyppejä (luku 2). Tämän jälkeen tuon esille näkökulmaisuuden käsitteen, joka on 
linkki kielijärjestelmän ja kielenkäytön tutkimuksen välillä. Tässä yhteydessä käsittelen 
tempuksen lisäksi myös muita ilmiöitä, jotka ilmentävät ajallisia suhteita (luku 3). Lu-
vussa 4 tarkastelen aluksi ajallisten suhteiden näkökulmaisuutta systeemis-funktio-
naalisen teorian käsitteiden avulla metafunktioittain, minkä jälkeen keskityn jakso-
analyysiin. Luku 5 on lyhyt yhteenveto. 
 
Huomioni ajallisten suhteiden luonteesta perustuvat osittain pro gradu -tutkielmaani, 
jossa esitän tempusten, ajan adverbiaalien ja aspektien ajallisten suhteiden olevan tulkit-
tavissa ja kuvattavissa yhtäaikaisesti yhdessä tasossa (Uusikoski 2011). Ajallisten suh-
teiden esitystapa on tietyin muutoksin peräisin Wolfgang Kleinin (1994) teoriasta. Teks-
tilajikäsitykseni perustuu Kotimaisten kielten keskuksen tekstilajihankkeeseen ja siinä 
syntyneeseen teokseen Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja (Heikkinen ym. 
toim. 2012). 
 
Katsauksen päämäärä on kaksijakoinen. Tarkastelu lähtee yhtäältä tekstilajitutkimuksen 
näkökulmasta, jolloin tarkoituksena on esittää, kuinka ajallisten suhteiden tarkastelu voi 
osoittautua hedelmälliseksi käsittelyyn valitsemieni menetelmien (metafunktioiden ja 
jaksojen tarkastelun) kannalta. Toisaalta katsaus taas pyrkii laajentamaan ajallisten suh-
teiden tarkastelua vain kielijärjestelmää koskevasta ilmiöstä myös kielenkäyttöön liitty-
väksi ilmiöksi (ks. luku 3.1). Tämä tuo uusia ongelmia ja kysymyksiä kielentutkimuk-
sen ulottuviin. 
 
 
2. Tempus ja ajalliset suhteet 
 
2.1. Metakategorioista ajallisiin suhteisiin – katsauksen kohde 
 
Termiä tempus on käytetty kuvaamaan eri tason ilmiöitä. Korkeimmalla tasolla tempus 
on yksi metakategorioista tai korkeimman tason kategorisaatioista, jolloin se voidaan 
rinnastaa muihin luokkiin, joiden suhteen jotain tiettyä kielellistä muotoa tarkastellaan. 
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Tällaisia luokkia ovat verbien kohdalla tempuksen lisäksi esimerkiksi aspekti, modus, 
persoona ja luku (Thieroff & Budde 1995, 50). 
 
Metakategorioiden käsittely on ongelmallista, sillä esimerkiksi kaikki aspektuaaliset 
oppositiot eivät ole yhden yhteisen paradigman jäseniä, jolloin kielissä voi olla useampi 
erillinen aspektuaalinen oppositio (esimerkiksi englannissa oppositiot progressiivi–ei-
progressiivi ja perfekti–ei-perfekti). Samoin on esitetty että tempuskin voisi olla luon-
nollisemmin esitettävissä kahtena erillisenä oppositiona: mennyt aika–menemätön aika 
ja futuuri–ei-futuuri) (Thieroff & Budde 1995, 55). Lisäksi oppositioiden jäsenet voivat 
kuulua yhtäaikaisesti useampaan metakategoriaan. Perfekti sisältää niin temporaalisen 
kuin aspektuaalisen merkityselementin, ja futuurin voidaan tulkita olevan temporaalisen 
opposition lisäksi myös modaalinen oppositio (tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi). 
Nämä kysymykset ovat kuitenkin kiistanalaisia, ja varmasti voidaan vain sanoa, että 
kieltenvälisten metakategorioiden ja niiden piiriin kuuluvien oppositioiden rakentami-
nen on hankalaa. 
 
Yhtä lailla tempusta on käytetty kuvaamaan yksittäisiä temporaalisen opposition jäse-
niä. Näin voidaan puhua esimerkiksi menneen ajan tempuksesta tai futuurista. Nämä 
merkitykset ovat abstrakteja, eivätkä ne vastaa suoraan kielikohtaisia kieliopillisia muo-
toja. Pikemminkin ne ovat merkityssisältöjä, joita yhdellä muodolla voi olla useampia. 
 
Myös yksittäisiä kielikohtaisia muotoja on kutsuttu tempuksiksi. Tästä on kyse silloin, 
kun sanotaan, että tietyssä kielessä ”on x tempusta”. Yksittäisissä muodoissa yhdistyvät 
kuitenkin usein niin temporaaliset, aspektuaaliset kuin modaalisetkin merkityssisällöt, 
jolloin tämä käyttö on harhaanjohtavaa. Käsittelen tempuksen ja aikamuodon eroa tar-
kemmin alaluvussa 2.2. 
 
Östen Dahl (1985) erottaa kielikohtaiset muodot (kategoriat) kieltenvälisistä kategori-
oista, jotka ovat kielikohtaisten kategorioiden pohjalta tehtyjä yleistyksiä (esimerkiksi 
kieltenvälinen perfektiivin kategoria on yleistetty eri kielten perfektiivien pohjalta). 
Nämä kieltenväliset kategoriat voivat kuitenkin yhtä lailla sisältää erillisiä merkityssi-
sältöjä, eikä kyse ole silloin abstrakteista kategorioista. Dahlin tutkimus korostaa kui-
tenkin ongelmaa, joka vaanii taustalla myös abstrakteja merkityssisältöjä tutkittaessa: 
kielikohtaisten muotojen käyttöympäristöjen vaihtelu on niin suurta, että ei ole selvää, 
että sen pohjalla voi katsoa olevan selvärajaisia universaaleja merkityssisältöjen opposi-
tioita. Tämän ongelman joudumme kuitenkin tässä katsauksessa ohittamaan. 
 
Tämän katsauksen kannalta mielekkäin taso on keskimmäinen, merkityssisältöjen taso. 
Tällä tasolla tietyllä tempuksella (eli tietyllä tempusparadigman jäsenellä, kuten mennyt 
aika tai preesens) voidaan katsoa olevan tietty semanttinen sisältö, jonka suhteen se ero-
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aa muista paradigman jäsenistä. Tämä semanttinen sisältö on ajallinen suhde, jonka 
luonteeseen palaan luvussa 2.4. 
 
Ajallisen suhteen on yleensä katsottu koostuvan semanttisesti kahden tai useamman 
hetken tai aikavälin suhteesta. Suhteille voidaan esittää erilaisia tyyppejä (luku 2.5) ja 
näiden tyyppien avulla voidaan tarkastella tempuksen lisäksi myös muita ilmiöitä, joi-
den semanttisena sisältönä on jonkinlainen ajallinen suhde. Tällaisia ovat suomen kie-
lessä esimerkiksi perfektin aspekti (luku 3.5), tietyt ei-finiittiset verbimuodot (2.5) ja 
ajan adverbiaalit (3.4).130 
 
Tempusta ja aspektia voidaan siis käsitellä monella eri tasolla, eikä muotojen ja merki-
tysten suhteen tutkiminen ole yksinkertaista. Lisäksi, koska esimerkiksi tempuksen eri-
laisissa määritelmissä sekoittuvat eri tavoin semantiikka, syntaksi ja funktionaalisuus, ei 
ole yksimielisyyttä siitä, kuinka erilaisia ajallisia suhteita olisi kuvattava, kuinka ne il-
menevät erilaisten kielellisten ilmaisukeinojen avulla ja kuinka yksittäiset kielikohtaiset 
muodot olisi tulkittava. 
 
Tämän katsauksen kannalta määritelmien monimutkaisuus ei ole ongelma, sillä huomio 
ei nyt kohdistu kielijärjestelmää kuvaavaan teoriaan vaan kielenkäyttöön liittyvään il-
miöön – ajalliseen näkökulmaisuuteen –, joka on tässä katsauksessa silta kielen- ja teks-
tintutkimuksen välillä. Voimme siis ”paeta” tarkastelemaan muotojen semanttisia sisäl-
töjä välittämättä kielellisten määritelmien aiheuttamista ongelmista. Seuraamme tällais-
ta polkua: 
 

kielellinen muoto  semanttinen sisältö  näkökulmaisuus  tekstintutkimus 
 
Käsittelen siis tässä katsauksessa tempuksen määritelmää ja erillisiä kieliopillisia muo-
toja vain kuvatakseni kielellisiä keinoja, joiden avulla erilaiset ajalliset suhteet ilmene-
vät suomen kielessä. 
 
 
2.2. Tempuksen määritelmästä 
 
Tekstien alustava tutkiminen ja vertailu voivat perustua intuitioon, mutta varsinainen 
analyysi nojaa yleensä kielellisten piirteiden vertailuun. Vertailtavat piirteet voivat en-
sinnäkin olla leksikaalisia tai semanttisia, jolloin voidaan esimerkiksi vertailla sanojen 
spesifiyden, arvottavuuden ja muodollisuuden astetta. Ne voivat toisaalta olla kieliopil-
lisia. Kieliopilliset piirteet (esimerkiksi sijamerkintä, sanajärjestys tai lauseiden alistus-
suhteet) liittyvät kielen rakenteeseen. Vaikka niiden semanttinen sisältö ei ole yhtä il-
meinen, niiden tutkimus kartoittaa tekstilajin konventionaalisia ilmaisukeinoja, jotka 

                     
130 Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa on tutkinut Helena Sulkala väitöskirjassaan (1981). 
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voivat olla eri tavoin motivoituneita. Esimerkiksi kompleksiset virkkeet säädöstekstissä 
kertovat hyvin tiukasta pyrkimyksestä yksiselitteisyyteen luettavuuden kustannuksella, 
kun taas imperatiivit mainosteksteissä kehottavat ostamaan (säädösten ominaisuuksista 
yleisesti ks. esim. Mattila 2012; mainoksista yleisesti ks. esim. Saukkonen 2012). 
 
Yksi tällainen kielellinen piirre, jonka suhteen tekstejä voidaan vertailla, on tempus.131 
Kuten edellä esitin, tempus on vain yksi monista keinoista, joilla kielet voivat ilmaista 
ajallisia suhteita, mutta koska sen asema on useimmissa kielissä hyvin keskeinen, käsit-
telen sen määrittelyä tarkemmin. Perinteisesti tempusta on pidetty kieliopillisena, finiit-
tiverbiin liittyvänä kategoriana, joka sijoittaa tilanteita ajassa. Historiallisista syistä 
tempuksista puhuttaessa on monesti käsitelty tempusten ja aspektien muodostamaa ai-
kamuotojen järjestelmää (Harder 1996, 315). Tämän näkemyksen mukaan suomen kie-
len tempusjärjestelmä on usein jaettu morfologisiin tempuksiin ja liittotempuksiin 
(ISK§1523132). Ensimmäisiin lukeutuvat preesens ja imperfekti (1) ja jälkimmäisiin 
perfekti ja pluskvamperfekti (2). 
  

(1) Syön kakkua. / Söin kakkua.133 
 
(2) Olen syönyt kakkua. / Olin syönyt kakkua. 

 
Tempus ja aspekti ovat kuitenkin kaksi erillistä ilmiötä, joita erikseen tarkastelemalla 
tekstien näkökulmaisuudesta voidaan selvittää sellaisia asioita, jotka vain aikamuotoja 
tarkastelemalla jäisivät analyysin ulkopuolelle. Voidaan siis puhua toisaalta aikamuoto-
jen (finiittiseen verbiin liittyvien tempusten ja aspektien paradigman) tutkimisesta ja 
toisaalta tempusten ja aspektien tutkimisesta erillisinä ilmiöinä. Tällöin emme tutki 
tempusta kieliopillisena kategoriana (kuten voisimme tutkia aikamuotoja) vaan tällais-
ten kategorioiden yhtenä merkityssisältönä. 
 
Koska sidonnaisuus finiittiseen verbiin johtuu pitkälti historiallisista syistä ja koska eri 
kielten kieliopilliset järjestelmät eroavat toisistaan, on tempus (metakategorian tasolla) 
määriteltävä siten, että sitä voi tarkastella typologisesti, kieliopeista riippumatta. Määri-
telmän tulee siis olla ulkoinen kielelliseen rakenteeseen nähden (Croft 1995, 88). Kun 
tarkastelun taso on kieliopin yläpuolella, on helpompi päästä käsiksi ajallisiin suhteisiin, 
joiden tarkastelu on tekstilajitutkimuksen kannalta hedelmällistä. Tempus on siis määri-

                     
131 Edellä esitetyn mukaisesti tempus on tiettyjen muotojen merkityssisältö, joten se on kielellinen piirre 
”välillisesti”. 
132 Isoon suomen kielioppiin (ISK 2004) viitatessani käytän viittaustapaa (ISK§123), joka on luettavissa 
”Iso suomen kielioppi (2004), pykälä 123”. 
133 Katsauksen esimerkit ovat konstruoituja eli kirjoittajan keksimiä, ellei niiden yhteydessä erikseen 
mainita lähdettä. Kielellisten valintojen välisten kontrastien esittäminen ja jonkin kompleksia esimerkkiä 
kaipaavan ilmiön havainnollistaminen on tämän vuoksi helpompaa, joskin tiedostan aitojen esimerkkien 
todistusvoiman. Koska katsauksen luonne on kuitenkin pääosin spekulatiivinen ja sen tarkoitus on enem-
mänkin nostaa esille kysymyksiä kuin pyrkiä vastaamaan niihin (puhumattakaan sopivan aineiston ko-
koamisen työläydestä), katson ratkaisun olevan tyydyttävä. 
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teltävä ensisijaisesti semanttisesti siten, että se ilmaisee ajallista suhdetta. Tämä määri-
telmä on hyvin ongelmallinen, sillä ilman minkäänlaista rajausta se kattaisi kaikki kiel-
ten keinot viitata aikaan (myös ajan adverbiaalit), mutta toisaalta kaikenlaiset muodolli-
set rajaukset (kuten finiittiseen verbiin liittyminen) ovat herkästi kieltenvälisesti joko 
liian tiukkoja tai liian epätäsmällisiä. 
 
Ajallisen suhteen muodostuminen edellyttää joka tapauksessa tilanteen olemassaoloa. 
Tilanteen kuvauksen ytimenä on kielessä yleensä verbi. Tempuksen määritelmän muo-
dolliseksi kriteeriksi voisikin alustavasti esittää finiittisyyden suhteen neutraalia ”ver-
biin liittymistä”. Tempus ilmenee yleensä verbin yhteydessä esiintyvänä kieliopillisena 
muotona tai nollamerkintänä. Myös ei-finiittiset verbit voivat siis kuvata tilannetta (Uu-
sikoski 2011, 15–16). Tämä katsaus ei ole sopiva paikka pohtia finiittisyyden ja tem-
puksen suhdetta tämän enempää. Ottamatta siis kantaa siihen, mitä metakategoriaa ei-
finiittisiin verbeihin liittyvät aikaan sijoittavat kieliopilliset muodot (juostuani, pyöräi-
levät) edustavat (eli edustavatko ne tempusta vai eivät), käsittelen myös niitä tässä kat-
sauksessa. Niiden tärkein ominaisuus katsaukseni kannalta on, että ne ilmaisevat yhtä 
lailla ajallisia suhteita ja siten puhujan näkökulmaisuutta. 
 
Jotta pääsemme tässä katsauksessa suoraan näkökulmaisuuden tarkasteluun, voimme 
siis oikaista ja todeta, että tempus ilmaisee ajallista suhdetta ja suomen kielessä tempus 
edustuu finiittisiin verbeihin liittyvien aikamuotojen paradigman jäsenten yhtenä merki-
tyssisältönä (esimerkiksi menneen ajan tempus imperfektimuodossa). Tämän lisäksi 
suomen kielessä on joukko ei-finiittisiä rakenteita, jotka ilmaisevat myös ajallisia suh-
teita, kuten alaluvussa 2.4 esitetään. 
 
 
2.3. Aika 
 
Ennen ajallisten suhteiden pohtimista, on tarkasteltava ajan määritelmää. Käsite on 
monimutkainen, mutta nyt riittää yksinkertainen mallinnus. Voimme kuvitella, että aika 
on suora, joka jatkuu äärettömästi kumpaankin suuntaan. 

 
 
 
 

 
Kuva 1. Aika määritellään suoraksi. 
 
Suoralla on mielivaltainen piste 0, joka edustaa puhehetkeä. Määritellään puhehetken 
vasemmalle puolelle jäävä osa suoraa menneisyydeksi ja oikealle puolelle jäävä osa 
tulevaisuudeksi. Kahdesta suoralle asetetusta pisteestä vasemmanpuoleinen edeltää ajal-
lisesti oikeanpuoleista. Kuvassa 1 piste A edeltää siis pisteitä B, C ja D, piste B edeltää 
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pisteitä C ja D ja piste C edeltää pistettä D. Aikajanalle voidaan sijoittaa myös jaksoja, 
joilla on kesto. Tällaiset ajanjaksot voivat olla toistensa kanssa kokonaan tai osittain 
päällekkäisiä tai sisältyä toiseen ajanjaksoon. (Comrie 1985, 2–7.) 
 
 
2.4. Tempus ajallisina suhteina 
 
Tempus ilmaisee ajallista suhdetta. Tämän suhteen toisena osapuolena on katsottu ole-
van joko itse tilanne (Comrie 1985) tai teema-aika (tarkasteltava ajanjakso, Klein 1994), 
toisena osapuolena taas joko puhehetki tai mikä tahansa näkökulman hetki (deiktinen 
keskus). Joissakin teorioissa suhteeseen katsotaan kuuluvan myös kolmas osapuoli, eril-
linen viittauspiste (Reichenbach 1947). 
 
Tekstien analysoinnin tai tempusten typologisen tarkastelun kannalta hedelmällistä on 
rajata ilmiötä mahdollisimman vähän. Määrittelen tempuksen ilmaiseman ajallisen suh-
teen koostuvan deiktisen keskuksen ja tarkasteltavan ajanjakson eli teema-ajan (ei siis 
itse tilanteen) suhteesta (Uusikoski 2011, 11–12). Deiktinen keskus ei välttämättä ole 
puhehetki eikä teema-aika välttämättä osu yhteen tilanteen hetken kanssa. 
 
Tempus ei sijoita itse tilannetta ajassa. Tämä olisi mahdotonta jo siitä syystä, että moni 
reaalimaailman tilanne vallitsee yhtä aikaa niin menneessä ajassa, puhehetkellä kuin 
tulevassakin ajassa (3). Sen sijaan tempus ilmaisee tarkasteltavaa ajanjaksoa, teema-
aikaa, joka voi sijoittua miten tahansa reaalimaailman tilanteeseen nähden (4). Kuten 
perfektin aspektin käsittelyn yhteydessä tulee ilmi, teema-aika ja tilanteen aika eivät 
välttämättä kohtaa lainkaan. 
 

(3) Maa kiertää Aurinkoa. 
 
(4) Maa kiersi Aurinkoa jo miljoonia vuosia sitten, kiertää sitä tälläkin hetkellä ja tulee 
kiertämään vielä miljoonien vuosien päästä. 

 
Alla on esimerkki ajallisten suhteiden analyysista (5). Menneen ajan tempus sijoittaa 
teema-ajan TT (topic time, Klein 1994) ennen deiktistä keskusta D. Deiktinen keskus on 
puhehetki. Merkintä TT < D tarkoittaa ’teema-aika edeltää deiktistä keskusta’, TT > D 
’teema-aika seuraa deiktistä keskusta’ ja TT = D ’teema-aika sisältää deiktisen keskuk-
sen’. 
 

(5) Söin kakkua. 
 söin TT < D 

 
Huomioitavaa on, että esimerkissä 5 itse syömisen tilannetta ei sijoiteta ajassa. Syömi-
nen on voinut alkaa jo ennen tarkasteltavaa ajanjaksoa, ja se voi jatkua vielä puhehet-
kellä ja vaikka tuntikaupalla sen jälkeen. Sen sijaan tarkastellaan teema-aikaa, joka si-
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sältyy syömisen tilanteeseen. Jos syömisen tilanne olisi ehtinyt jo päättyä, käyttäisi pu-
huja pluskvamperfektiä, joka on tulkittavissa menneen ajan tempuksen ja perfektin as-
pektin yhdistelmäksi. Silloin teema-aika edeltäisi deiktistä keskusta ja itse tilanteen aika 
edeltäisi teema-aikaa. Ilmaisun aikasuhteet voitaisiin esittää, kuten esimerkissä 6 (tilan-
teen aika merkitään TSit, time of situation, Klein 1994). 
 

(6) Olin syönyt kakkua. 
 olin syönyt TT < D ja TSit < TT 

 
Tempus asettaa siis verbin kuvaamaan tilanteeseen liittyen teema-ajan ja deiktisen kes-
kuksen. Teema-ajan ja tilanteen ajan suhteen ilmaisee aspekti. Tempus ja aspekti ilmai-
sevat siis molemmat ajallista suhdetta, mutta eri osapuolten välillä. 
 
 
2.5. Ei-finiittiset muodot ja ajallisten suhteiden tyypit 
 
Kuten jo aikaisemmin esitin, tämän katsauksen huomio ei ole yksittäisten muotojen 
luokittelussa esimerkiksi tempuksiksi tai aspekteiksi (koska todellisuudessa kysymys on 
hyvin monimutkainen). Sen sijaan keskityn ajallisiin suhteisiin, joita kaikki käsittele-
mäni muodot ilmaisevat luokittelustaan riippumatta. Oleellista on, että ajallinen suhde 
edellyttää tilannetta ja suomessa tilannetta kuvataan verbin avulla. Käsittelen siis kaik-
kia muotoja, jotka asettavat verbin kuvaamaan tilanteeseen liittyen ajallisen suhteen. 
Esimerkkejä tällaisista ei-finiittisistä verbimuodoista ovat partisiippi- (7), temporaali- 
(8) ja referatiivirakenteet (9).134 
 

(7) Odottavat matkustajat joivat vettä. 
 
(8) Odotettuaan matkustajat juoksivat koneeseen. 
 
(9) Näin matkustajien odottavan. 

 
On mahdollista muodostaa erillisiä ajallisten suhteiden tyyppejä suhteen deiktisen kes-
kuksen luonteen perusteella. Suomen kielen finiittisiin verbeihin liittyvien tempusten 
deiktiset keskukset ovat kiinteitä (Dk, joka on suomen kielessä yleensä puhehetki), mikä 
tarkoittaa, että ne ovat itsenäisiä siinä mielessä, että koko ilmauksen ajallisten suhteiden 
kuvaamiseen ei tarvita muita rakenteita. Näitä suhteita voidaan kutsua absoluuttisiksi.135 
Deiktinen keskus voi kuitenkin olla myös vapaa (Dv), jolloin se sijoittuu jonkin muun 
rakenteen tarjoamaan tarkastelun hetkeen (tai puhehetkeen). Näitä suhteita voidaan kut-

                     
134 Nämä muodot ovat infiniittisiä mutta silti verbaalisia (ISK§490), minkä vuoksi ne kuvaavat toimintaa 
ja niihin liittyy ajallinen suhde. Verbikantaiset substantiivit, kuten odottaminen tai odotus (ISK§221), 
eivät ole verbaalisia, eikä niihin liity siksi ajallista suhdetta. 
135 Tällaisia suhteita kutsutaan kirjallisuudessa yleensä deiktisiksi, mutta koska tässä katsauksessa käytän 
jo termiä deiktinen keskus ajallisten suhteiden toisesta osapuolesta, käytän suhteista termiä absoluuttinen, 
joka esiintyy myös jonkin verran tässä yhteydessä (Comrie 1985). 
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sua suhteellisiksi. Esimerkissä 7 on suhteellinen suhde muodossa odottavat. Suhde si-
joittaa odottamisen samanaikaiseksi jonkin muun tarkastelun hetken tai puhehetken 
kanssa.136 Odottaminen voi siis esimerkissä 7 tapahtua puhehetkellä tai juomisen hetkel-
lä, mutta tulkinta jää kontekstuaalisten vihjeiden puuttuessa avoimeksi. 
 
Anaforisiksi voidaan kutsua suhteita, joiden deiktisen keskuksen (Da) sijainti ei ole 
kiinteä kuten absoluuttisten suhteiden, mutta ei myöskään vapaa kuten suhteellisten 
suhteiden. Sen sijaan se on riippuvainen jonkin muun rakenteen tarjoamasta teema-
ajasta. Esimerkissä 8 odottaminen sijoittuu ennen finiittisen verbin kuvaamaa juokse-
mista ja esimerkissä 9 odottaminen sijoittuu näkemisen hetkelle. – Koska aspektin 
muodostamassa suhteessa deiktinen keskus ei ole toisena osapuolena, jako tyyppeihin ei 
ole sen kohdalla mahdollista. 
 
 
2.6. Ajalliset suhteet suomen kielessä 
 
Niin absoluuttisia, suhteellisia kuin anaforisiakin suhteita ilmaistaan suomessa kieliopil-
listen muotojen avulla. Absoluuttisia suhteita ilmaistaan finiittisiin verbeihin liittyvien 
muotojen avulla ja muita suhteita ei-finiittisten muotojen avulla. Kutsun perinteen mu-
kaisesti vain ensimmäisiä suhteita tempuksiksi ja jälkimmäisiä pelkästään suhteiksi. 
Kummassakin tapauksessa puhun merkityssisällöistä, en muodosta kokonaisuudessaan. 
 
Menneen ajan tempus sijoittaa teema-ajan ennen puhehetkeä (10). Suomen kielen niin 
kutsuttu preesens puolestaan sijoittaa teema-ajan joko puhehetkeen (11) tai tulevaan 
aikaan (12), joten voimme kutsua sitä symmetrisesti menemättömän ajan tempukseksi 
(ISK§111). Suomessa on myös varsinainen futuurin tempus (13). Futuuria käytetään 
tilanteissa, joissa halutaan korostaa teema-ajan sijaitsevan tulevaisuudessa. Futuuri on 
mahdollista tulkita myös menemättömän ajan tempuksen ja prospektiivisen aspektin 
yhdistäväksi muodoksi, mutta analysoitaessa suomen kielen tempusten ja ajan adverbi-
aalien yhteisesiintymistä sen käyttäytyminen vastaa enemmän tempusta kuin tällaista 
yhdistelmämuotoa (Uusikoski 2011, 40). 
 

(10) Söin kakkua. 
 
(11) Syön tällä hetkellä kakkua. 
 
(12) Syön kakun huomenna. 
 
(13) Tulen syömään kakun. 

 
                     
136 Kuten edellä on selitetty, tempus ei varsinaisesti sijoita odottamista ajassa vaan tarkastelee teema-
aikaa odottamiseen liittyen. Koska teksti muuttuisi muuten tarpeettoman raskaaksi, käytän kuitenkin 
katsauksessani tätä ”oikaistua” tapaa. Edellä selitetty reaalimaailman tilanteiden ja teema-aikojen suhde 
on kuitenkin hyvä pitää mielessä. 
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Suhteellisista suhteista suomessa esiintyvät suhteellinen mennyt aika (14) ja suhteelli-
nen menemätön aika (15). Suhteellisen menemättömän ajan teema-aika joko sisältää 
puhehetken tai sijoittuu sen jälkeen. Esimerkissä 15 molemmat tulkinnat ovat mahdolli-
sia – aivan kuten lauseen absoluuttisella menemättömän ajan tempuksella. Erillistä suh-
teellista tulevaa aikaa ei ole. 
 

(14) Eilen löytyneet pullot ovat ehkä peräisin 1800-luvulta. 
 
(15) Jokainen osallistuva työntekijä maksaa viisi euroa. 
  

Anaforisista suhteista suomessa esiintyvät anaforinen mennyt aika (16) ja anaforinen 
tapahtumahetki (17). Anaforista tulevaa aikaa ei ole, eikä futuurista viittausta sisälly 
myöskään anaforiseen tapahtumahetken suhteeseen. 
 

(16) Ajettuamme kymmenen kilometriä sisämaahan päin löysimme kirkon. 
 
(17) Soitin äidille juostessani kotia kohti. 

 
Voimme esittää suomen kielen ajallisten suhteiden järjestelmän kootusti kuten taulukos-
sa 1. Suhde, joka edustaa suomen kielessä useampaa teorian mahdollistamaa erillistä 
temporaalista merkityssisältöä (kuten absoluuttinen menemättömän ajan tempus, joka 
kantaa absoluuttisen preesensin ja futuurin merkityssisältöjä), esitetään taulukossa laa-
jempana, näiden kahden merkityssisällön alan peittävänä. 
 

 absoluuttiset suhteelliset anaforiset 
TT < D absoluuttinen mennyt aika 

 
suhteellinen 
mennyt aika 

anaforinen 
mennyt aika 

TT = D absoluuttinen 
menemätön 
aika 

 suhteellinen me-
nemätön aika 

anaforinen 
tapahtumahetki 

TT > D absoluuttinen 
futuuri 

 

 
Taulukko 1. Suomen ajallisten suhteiden järjestelmä. 
 
Myös ajan adverbiaalien edustamat ajalliset suhteet ovat esitettävissä vastaavasti deikti-
sen keskuksen ja teema-ajan avulla (3.4). Aspektien edustamat ajalliset suhteet koostu-
vat teema-ajan ja tilanteen ajan suhteesta (3.5), joten niiden jakaminen tyyppeihin ei ole 
mahdollista. 
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3. Ajallisista suhteista näkökulmaisuuteen 
 
3.1. Tempus kielen käyttöön liittyvänä ilmiönä 
 
Edellä esitetty tempuksen määritelmä on pääosin semanttinen, mikä tarkoittaa sitä, että 
tarkastelun taso on yksittäisten kielioppien yläpuolella. Tempuksen katsotaan kuitenkin 
olevan ensisijaisesti osa kielijärjestelmää, eikä teorian puitteissa voida siis suoraan tar-
kastella kielenkäyttöön liittyviä ilmiöitä, joita tekstilajitutkimus yleensä tarkastelee (ks. 
esim. Heikkinen & Voutilainen 2012). Toisin sanoen teorian avulla voidaan helposti 
tulkita esimerkin 18 aikasuhteet, mutta esimerkin 19 tulkinnassa joudutaan jo turvautu-
maan narratiivista aiheutuviin implikaatioihin – siihen, että kaupassa käyminen, ruoan 
tekeminen ja katseleminen seuraavat toisiaan eivätkä tapahdu yhtäaikaisesti. Esimerkki 
20 puolestaan olisi epäkieliopillinen, jos emme tunnistaisi mahdollisuutta, jonka mu-
kaan tekstillä voi olla useita kerronnan tasoja. Unen näkeminen sijoittuu menneeseen 
aikaan, mutta unen tapahtumat tulevaan aikaan. Lentäminen tapahtuu yhtäaikaisesti 
molemmissa tasoissa – konkreettisena kognitiivisena prosessina edellisenä yönä, mutta 
merkityssisällöltään seuraavana päivänä. 
 

(18) Pyöräilin koulusta kotiin. 
 
(19) Kävin kaupassa, tein ruokaa ja katselin televisiota. 
 
(20) Lensin unessa meidän koulun yllä huomenna kun on koe. 

 
Tämä näennäinen ongelma korostuu melkein mitä tahansa yli yhdestä lauseesta koostu-
vaa aitoa kieliaineistoa analysoitaessa. Määritelmältään puhtaasti kielijärjestelmään liit-
tyvää tempusta tutkittaessa joudutaan siis vääjäämättä tukeutumaan kielen käytön ilmi-
öihin, joista Herbert Gricen (1975) esittämät keskustelun maksiimit eivät suinkaan ole 
vähäisimpiä. Tämän luontaisen yhteyden vuoksi tempusten määritelmän ja tekstilajitut-
kimuksen välinen silta on helppo ylittää. 
 
 
3.2. Tilanteen kielentämisen valinnat 
 
Esitin edellä, että tempukset eivät sijoita niinkään tilanteita ajassa vaan niiden avulla 
tarkastellaan jotakin tiettyä hetkeä (Klein 1994). Koska tempusten käyttö ei siis ole si-
dottu objektiivisesti reaalimaailman tilanteisiin, voi tarkastelulla olla erilaisia näkökul-
mia. Nämä näkökulmat ilmenevät erilaisten kielellisten valintojen myötä. Ajalliset suh-
teet muodostavat tempuksen semanttisen määritelmän ytimen, joten niiden tarkastelu on 
myös ajallisen näkökulmaisuuden tutkimisen ytimessä. 
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Tempus ei ole ainoa kategoria, joka ilmentää ajallisia suhteita. Edellä käsiteltyjen ei-
finiittisiin verbeihin liittyvien muotojen lisäksi (jotka ovat siis kategoriastatukseltaan 
epäselviä) myös esimerkiksi aikaan sijoittavat ajan adverbiaalit ja aspektit muodostavat 
ajallisen suhteen. Käsittelen tässä alaluvussa tempusten ja alaluvussa 3.3 ei-finiittisten 
ilmausten ajallisia suhteita, alaluvussa 3.4 ajan adverbiaaleja ja alaluvussa 3.5 aspekteja. 
Lopuksi painotan vielä ajallisten suhteiden yhtäaikaisen kuvauksen tärkeyttä alaluvussa 
3.6. Tässä luvussa esitän näkökulmaisuudesta yleisluontoisia havaintoja. Käsittelen nä-
kökulmaisuutta tekstilajitutkimuksen kannalta tarkemmin luvussa 4. 
 
Samasta reaalimaailman tilanteesta voidaan siis muodostaa useita erilaisia kuvauksia. 
Esimerkiksi eduskuntatalon sijaitsemista ja olemassaoloa voidaan kuvata kolmella ta-
valla: 
 

(21) Eduskuntatalo on Helsingissä. 
on TT = D 
 
(22) Eduskuntatalo oli Helsingissä jo ennen lamaa. 
oli TT < D 
 
(23) Eduskuntatalo tulee olemaan Helsingissä vielä vuosikymmenien päästä. 
 tulee olemaan TT > D 

 
Esimerkissä 21 tarkasteltava ajanjakso sisältää puhehetken. Tämä on tunnusmerkittömin 
valinta silloin, kun tarkoituksena on esimerkiksi selventää rakennuksen sijainti. Esimer-
kissä 22 tarkasteltava ajanjakso sijoittuu menneisyyteen, koska halutaan korostaa edus-
kuntatalon olemassaoloa ennen lamaa. Esimerkissä 23 taas korostetaan rakennuksen 
pysyvyyttä. Lauseessa on varsinainen futuurin tempus, joka sijoittaa teema-ajan tule-
vaan aikaan. Reaalimaailman tilanne on kaikissa esimerkeissä sama: eduskuntatalo on 
sijainnut Helsingissä vuodesta 1931 alkaen ja sijaitsee siellä määrittelemättömään ai-
kaan tulevaisuudessa. Reaalimaailman tilanteiden tarkastelu ei siis koskaan ole täysin 
objektiivista. 
 
Tempuksen semanttinen määritelmä ei myöskään anna syytä rajata tarkastelun lähtöpis-
tettä eli deiktistä keskusta vain puhehetkeen. Tämä antaa kielenkäyttäjälle lisää mahdol-
lisuuksia tarkastelun näkökulman valintaan. Tarkasteltavan hetken lisäksi on siis tietyis-
sä tapauksissa mahdollista valita myös tarkastelun suunta. Esimerkissä 24 on kaksi tem-
pusta.  Lähtemisen deiktinen keskus on puhehetki, ja sen teema-aika (TT1) on mennees-
sä ajassa. Tämä hetki on palaamisen deiktinen keskus, ja palaamisen teema-aika sijoit-
tuu siihen nähden tulevaan aikaan, mutta puhehetkeen nähden menneeseen aikaan. Jos 
palaaminen sijoittuisi puhehetkeen tai tulevaisuuteen, olisi puhehetki luontevampi deik-
tinen keskus, koska silloin lähtemisen ja palaamisen välinen suhde olisi ilmeinen ilman 
näkökulman vaihdosta. Esimerkki 24 voisi tulla kysymykseen tilanteessa, jossa tahdo-
taan korostaa lähdön hetkeä – ehkä koska kertomus jatkaa esimerkin jälkeen lähtöval-
mistelujen tai lähdön ajan kuvausta. 
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(24) Hän lähti tutkimusmatkalle, jolta hän myöhemmin palaisi rikkaana. 
lähti TT1 < D1 
palaisi TT2 > D2 

 
Jos myös palaamisen deiktinen keskus olisi puhehetki, olisi esimerkki muodoltaan täl-
lainen: 
 

(25) Hän lähti tutkimusmatkalle, jolta hän myöhemmin palasi rikkaana. 
lähti TT1 < D1 
palasi TT2 < D1 

 
Esimerkin 24 konditionaalimuoto on temporaalisessa käytössään harvinainen, lähinnä 
kirjoitetussa kielessä esiintyvä muoto. Koska kielenkäytön vaihtelu ja erilaiset konven-
tionaalistuneet ilmaukset ovat kuitenkin tekstilajitutkimuksen ytimessä, ei ole tarpeen 
erotella ilmiöitä ja muotoja niiden marginaalisuuden perusteella – päinvastoin. Lisäksi 
on olemassa kieliä (kuten krion kieli), joissa deiktisen keskuksen sijainnin vaihtelu kuu-
luu keskeisesti tempusjärjestelmään (Nordlander 1997). 
 
 
3.3. Ajallinen linkittäminen ja kielen kompleksisuus 
 
Ajallisten suhteiden eri tyyppien (absoluuttinen, suhteellinen ja anaforinen) merkitys 
lajipiirteitä analysoivan tekstilajitutkimuksen kannalta on se, että muut kuin absoluutti-
set suhteet vaativat suomen kielessä aina toisen ajallisen rakenteen olemassaolon muo-
dostaakseen kokonaisen ajallisten viittausten kehikon. Suomen kielessä lause rakentuu 
finiittisen verbin ympärille, joten jokaisessa lauseessa on väistämättä absoluuttinen suh-
de. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteellisten ja anaforisten suhteiden läsnäolo kertoo virk-
keiden ajallisesta kompleksisuudesta – tarkemmin tarpeesta linkittää useamman tilan-
teen ajalliset suhteet läheisesti toisiinsa. 
 
Syyt tähän linkittämiseen voivat olla moninaisia, esimerkiksi syy- ja seuraussuhteiden 
ilmituonnin (26) tai monen yhtäaikaisen tai lähekkäisen tilanteen selkeämmän kuvauk-
sen motivoimia. Kyseessä on joka tapauksessa kielellinen valinta eri strategioiden välil-
lä. Esimerkissä 27 tilanteet voivat seurata toisiaan täysin vastaavalla tavalla, mutta se on 
vain implikaatio. Kyseessä voisi olla myös vastaus kehotukseen Sano kaksi syytä, miksi 
Pekka pelasi eilen hyvän pelin. 
 

(26) Harhautettuaan puolustajan hän teki maalin. 
 
(27) Hän harhautti puolustajan ja teki maalin. 
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3.4. Adverbiaalit tilanteiden keskinäisten suhteiden ilmentäjinä 
 
Myös aikaan sijoittavien adverbiaalien (eilen, myöhemmin, vuonna 1945) voidaan kat-
soa muodostavan ajallisen suhteen deiktisen keskuksen ja tarkasteltavan hetken välille. 
Ne eivät kuitenkaan edusta tempuksia, vaan ne rajaavat tilanteen kuvausta tai täsmentä-
vät tempusten asettamien teema-aikojen sijaintia. Ajan adverbiaalien avulla voidaan 
myös ilmaista erilaisia näkökulmia samaan tilanteeseen. 
 
Ajallinen näkökulmaisuus heijastaa adverbiaalien tapauksessa spatiaalista näkökulmai-
suutta: aivan kuten kahden esineen suhde riippuu katsojan näkökulmasta ja katsojan 
valitsemista vertailukohdista (pallo on yhtä aikaa puhujan edessä, aidan ja pensaan vä-
lissä, pensaan takana ja aidan edessä), voi puhuja esittää tilanteen eri tavoin suhteessa 
toisiin tilanteisiin ja puhehetkeen. Yhtäläisyys ei ole sattumaa, sillä substantiivipohjaiset 
ajan adverbiaalit ovat yleensä syntyneet spatiaalisista adverbiaaleista metaforisen laa-
jentumisen kautta (talossa – helmikuussa, talolle asti – maanantaihin asti). Ilmiötä on 
tutkinut Martin Haspelmath (1997), jonka typologisen tutkimuksen aineistona on 53 
kieltä. 
  
Esimerkissä 28 korostetaan tilanteiden keskinäistä suhdetta anaforisen adverbiaalin 
myöhemmin avulla, kun taas esimerkissä 29 korostetaan Pekan historiaa puhehetken 
näkökulmasta absoluuttisen adverbiaalin vuonna 2000 avulla. 
 

(28) Pekka valmistui vuonna 1995. Hän pääsi myöhemmin töihin isoon firmaan. 
 
(29) Pekka valmistui vuonna 1995. Hän pääsi töihin isoon firmaan vuonna 2000. 

 
 
3.5. Aspektit – jos teema-aika ei olekaan yhtä kuin tilanteen aika 
 
Aspektit tarjoavat myös vaihtoehtoja näkökulman valintaan. Suomen kielessä finiittisten 
verbien paradigmassa ei ole oppositiota imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin välil-
lä.137 Nämä aspektit liittyvät tilanteen näkemiseen joko osittaisena, rajoittamattomana, 
sisäisesti (imperfekti) tai kokonaisena, rajattuna, ulkoisesti (perfektiivi). Sen sijaan 
suomessa voidaan ilmaista tilanteen ajan sijoittuminen aikaan ennen tarkasteltavaa het-
keä perfektin aspektin avulla.138 

                     
137 Suomen kielessä on ainakin kaksi aspektuaalista ilmiötä, jotka ovat tässä yhteydessä maininnan arvoi-
sia. Ensinnäkin objektin sijamerkinnällä voidaan ilmaista, saavutetaanko toiminnan materiaalinen raja 
(Rakensin saunan) vai ei (Rakensin saunaa) (Lindstedt 1995, 100). Lisäksi suomen kielessä on periferi-
nen progressiivirakenne (Anna on kävelemässä), jonka käyttö on herkkä verbin teonlaadulle (Heinämäki 
1995, 152). En käsittele tässä katsauksessa näitä ilmiöitä tämän enempää, vaikka ne herättävät mielen-
kiintoisia kysymyksiä. 
138 Perfekti on monimutkainen ilmiö, joka linkittää edeltävän tilanteen ja vallitsevan tilan. Perfektin luon-
teesta on käyty paljon keskustelua, eikä sen status aspektina ole selviö. Huolimatta ongelmista osoittaa 
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Esimerkin 30 menneen ajan tempus sijoittaa käymisen teema-ajan menneisyyteen. Lau-
se korostaa siis aikaa, johon käyminen sijoittuu, ja se voi olla vastaus esimerkiksi kysy-
mykseen Mitä teit vuonna 1995? Esimerkissä 31 on menemättömän ajan tempuksen ja 
perfektin aspektin yhdistävä muoto eli perfekti. Käymisen teema-aika sisältää siis puhe-
hetken, ja tilanne sijoittuu ennen teema-aikaa eli menneisyyteen. Lause korostaa puhe-
hetkeä, ja se voi olla vastaus esimerkiksi kysymykseen Miksi meidän pitäisi palkata 
sinut Italian-oppaaksemme? Kumpikin esimerkkilause voi kuvata samaa tilannetta eli 
käyntiä Venetsiassa vuonna 1995. 
 

(30) Kävin Venetsiassa. 
 
(31) Olen käynyt Venetsiassa. 

 
Prospektiivinen aspekti sijoittaa tilanteen ajan teema-ajan jälkeen. Suomen absoluutti-
nen futuurin tempus on analysoitavissa myös absoluuttisen menemättömän ajan tem-
puksen ja prospektiivisen aspektin yhdistäväksi muodoksi. Tällöin esimerkin 32 teema-
aika sisältäisi puhehetken ja tilanteen aika sijaitsisi tulevaisuudessa, tarkemmin huomi-
sessa. Ajan adverbiaali määrittäisi siis tilanteen aikaa, ei teema-aikaa, mikä olisi epä-
symmetristä perfektin kanssa. Muun muassa tämän vuoksi suomen futuuri on tulkitta-
vissa ennemmin puhtaaksi tempukseksi (Uusikoski 2011, 40). 
 

(32) Tulette huomenna näkemään, että olin oikeassa. 
 
 
3.6. Aikasuhteiden yhtäaikainen kuvaus 
 
Kaikki nämä aikasuhteet – tempusten, ei-finiittisten ilmausten, ajan adverbiaalien ja 
aspektien – voidaan kuvata yhtäaikaisesti yhdessä tasossa. Ajallisten suhteiden typolo-
gisen tarkastelun lisäksi kuvaus on arvokas tekstilajitutkimuksen kannalta, sillä sen 
avulla voidaan tutkia kielellisten valintojen kautta tekstien näkökulmia reaalimaailman 
tilanteisiin. Esimerkissä 34 on esitetty monimutkaisen ja monilauseisen ilmauksen 33 
kaikki ajalliset suhteet muoto kerrallaan; esimerkissä 35 nämä suhteet on asetettu line-
aarisesti janalle. 
 

(33) Alkukesästä emme osanneet tehdä solmua. Kapteeni neuvoi sen meille vasta myö-
hemmin, purjehdittuamme Piikkisalmen läpi. 
 
(34) emme osanneet TT1 < Dk 
alkukesästä TT1 < Dk 
neuvoi TT2 < Dk 

                                                             
perfektille sopiva(t) metakategoria(t) kyseessä on joka tapauksessa ajallisia suhteita ilmaiseva muoto, 
joka on oppositiossa ”ei-perfektien” ja prospektiivin aspektin kanssa. Näin ollen määrittelemisen hanka-
luudet eivät estä perfektin analyysia näkökulmaisuuden kannalta. 
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myöhemmin TT2 > Da1 
purjehdittuamme TT3 < Da2 
 
(35) emme osanneet TT1 Dk 
alkukesästä TT1 Dk 
neuvoi TT2 Dk 
myöhemmin Da1 TT2  
purjehdittuamme TT3 Da2  

 
 
4. Näkökulmaisuuden sitominen tekstilajitutkimukseen 
 
4.1. Ajallinen näkökulmaisuus ja systeemis-funktionaalinen teoria 
 
4.1.1. Systeemis-funktionaalisesta teoriasta yleisesti 
 
Kielisysteemin ja kielenkäytön on perinteisesti katsottu eroavan toisistaan. Funktionaa-
lisen lähtökohdan mukaan kielen muotoa eli kielisysteemiä säätelevät ne funktiot, joi-
den palvelemiseksi se on kehittynyt (Halliday 1973, 7). Systeemis-funktionaalinen teo-
ria tutkii näitä funktioita – kielellisiä merkityksiä, jotka reaalistuvat kielisysteemissä 
(Shore 2012b).139 
 
Kieli on sosiaalista toimintaa, joka toteutuu aina jossakin tilannekontekstissa. Tilanne-
kontekstin luonne vaikuttaa oleellisesti siihen, miten kieltä käytetään, eli toisin sanoen 
kieli on kietoutunut yhteen käyttötilanteidensa kanssa. Tekstin tilannekonteksti on jaet-
tavissa M. A. K. Hallidayn mukaan kolmeen abstraktiin muuttujaan – alaan (toiminta, 
jonka osana teksti on), osallistujarooleihin (tilanteen kannalta oleellisiin sosiaalisiin 
rooleihin) ja ilmenemismuotoon (miten kieli toimii tilanteessa: mikä on vuorovaikutuk-
sen kanava ja tilannesidonnaisuuden aste). 
 
Kielen toiminnallisia pää- tai perustehtäviä kutsutaan metafunktioiksi. Metafunktioita 
on Hallidayn mukaan erotettavissa neljä: eksperientaalinen (miten kielellä konstruoi-
daan tapahtumia, toimintoja, tiloja ja niihin liittyviä olioita ja olosuhteita), looginen 
(miten konstruoidaan olioiden ja tapahtumien laajemmat yhdistelmät eli lause- ja lause-
kekompleksit), interpersoonainen (miten konstruoidaan sosiaaliset suhteet ja suhtautu-
minen omiin ja toisen sanomisiin) ja tekstuaalinen (miten kieltä käytetään tekstin koossa 
pitämiseen koheesion ja teemankulun avulla). 
 
Systeemis-funktionaalisessa teoriassa kielisysteemi voidaan sitoa yksittäisiin teksteihin 
metafunktionaalisen hypoteesin avulla. Sen mukaan tilannekontekstin abstraktit muuttu-
jat reaalistuvat metafunktioiden avulla jäsenneltyinä kielellisinä valintoina: ala reaalis-

                     
139 Sf-teorian kuvaus perustuu tässä katsauksessa Susanna Shoren artikkeleihin itse teoriasta (2012a) ja 
sen soveltamisesta tekstilajianalyysiin (2012b). Ajatusten takana on SF-teorian kehittäjä M. A. K. Halli-
day (1973). Kaikkien tässä luvussa käsiteltävien määritelmien lähteenä ovat Shore 2012a ja 2012b. 
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tuu eksperientaalisissa ja loogisissa valinnoissa, osallistujaroolit reaalistuvat interper-
soonaisissa valinnoissa, ja ilmenemismuoto reaalistuu tekstuaalisissa valinnoissa. 
 
Eksperientaaliset, loogiset, interpersoonaiset ja tekstuaaliset valinnat heijastavat tekstin 
tuottajan näkökulmia tilannekontekstin muuttujiin, jotka ovat jo itsessään abstraktioita 
todellisesta aikapaikkaisesta tilanteesta. Nämä valinnat jakautuvat nähdäkseni tiedosta-
mattomiin ja tiedostettuihin näkökulman valintoihin.140 Tiedostamattomasta valinnasta 
voidaan puhua silloin, kun kyse on tilannekontekstin ja sen muuttujien hahmottamises-
ta. Esimerkiksi kaupassa tapahtuvan asiointitilanteen abstrakteiksi osallistujarooleiksi 
voidaan hahmottaa asiakas ja kauppias, alaksi ostotapahtuma ja ilmenemismuodoksi 
tilannesidonnainen, ostopäätökseen tähtäävä dialogi. Tämä on kuitenkin vain odotusar-
voinen hahmotus. Jos toinen osapuoli ei olekaan asiakas vaan kiertelevä myyjä, joka 
yrittää saada keskustelun myötä kauppiaan tilaamaan häneltä tavaroita, voi osapuolilla 
olla osallistujarooleista erilainen käsitys.  
 
Tiedostamattomat ja tiedostetut valinnat muodostavat harmaarajaisen jatkumon, jonka 
keskivaiheilla katson olevan ”paljastavia” valintoja. Nämä kertovat erityisesti tekstin 
tuottajan arvoista, asenteista ja maailmankatsomuksesta. Tiedostettuja valintoja puoles-
taan voi ajatella motivoivan lähinnä jokin pyrkimys esittää asiat tietyllä tavalla, tietystä 
näkökulmasta. Sanojen, kieliopillisten rakenteiden, lausetyyppien, puhuttelun ja suhtau-
tumisen erilaisilla valinnoilla asia esitetään tietyllä tavalla ja pyritään johonkin tiettyyn 
päämäärään. Näitä valintoja metafunktioittain erittelemällä voidaan tutkia tekstilajien 
järjestelmää. Tämä on systeemis-funktionaalisen teorian ydin lajianalyysin näkökulmas-
ta. 
 
Edellä on esitetty, kuinka tempus semanttisesti määriteltynä soveltuu erinomaisesti nä-
kökulmaisuuden tutkimiseen. Seuraavissa alaluvuissa esittelen, kuinka tempusten, ei-
finiittisten rakenteiden, aikaan sijoittavien ajan adverbiaalien ja aspektien ajallisten suh-
teiden paljastama näkökulmaisuus on tarkasteltavissa metafunktioittain. 
 
 
4.1.2. Eksperientaalinen metafunktio 
 
Eksperientaalinen ja looginen metafunktio ovat osa laajempaa, ideationaalista meta-
funktiota. Ideationaalisella metafunktiolla viitataan siihen, miten kieltä käytetään konst-
ruoimaan kokemus- ja mielikuvitusmaailmaamme. Metafunktionaalisen hypoteesin mu-
kaan ala korreloi varsinaisesti tämän laajemman metafunktion kanssa, vaikkakin kirjal-
lisuudessa on käsitelty pääsääntöisesti eksperientaalisten valintojen – lausetyyppien ja 

                     
140 Valinta-käsitteestä ja sen ongelmallisuudesta juuri tästä tietoisuuden tai tiedostamattomuuden näkö-
kulmasta ks. Heikkinen 2009, 23–25. 
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leksikaalisten valintojen – ja alan korrelaatiota. Tämän katsauksen kannalta mielekäs 
jaottelu on käsitellä eksperientaalista ja loogista metafunktiota erikseen. 
 
Eksperientaalisella metafunktiolla viitataan siis olioiden, tapahtumien ja prosessien 
konstruoinnin keinoihin. Olioiden ja tapahtumien konstruointia voidaan tarkastella lek-
sikaalisten valintojen kautta, siinä missä prosessien konstruointia heijastaa erilaisten 
prosessityyppien käyttö, esimerkiksi materiaalisen, mentaalisen tai relationaalisen pro-
sessin valitseminen. 
 
Tarkasteltassa leksikaalisia valintoja ajallisten suhteiden ilmaisemisessa kiinnittyy 
huomio ensisijaisesti aikaan sijoittaviin ajan adverbiaaleihin, joiden avulla kielillä on 
käytössään rajaton määrä erilaisia tapoja kuvata ja rajata reaalimaailman tilanteiden ja 
teema-ajan sijaintia ajassa. Ilmaisun söin kakkua teema-aikaa voidaan rajata epämääräi-
sesti (joskus), kohtuullisen tarkasti (toissapäivänä) tai hyvinkin tarkasti (maanantaina 
31.3. kello 15:46:26). Teema-ajan rajauksen täsmällisyyden eroavaisuudet voivat hy-
vinkin olla tekstilajeja erottava piirre. Esimerkiksi tarkoissa tapahtumaselostuksissa, 
kuten rikosten tapahtumia kuvaavissa asiakirjoissa, täsmällisyys on oleellista, kun taas 
toisissa tekstilajeissa oleellisempaa voi olla ilmaista, että jotain on ylipäänsä tapahtunut. 
 
Täsmällisyys voi myös korreloida prosessityyppien kanssa. Tiettyjen mentaalisten pro-
sessien (esimerkiksi rakastuminen ja vihaaminen) yhteydessä täsmällinen teema-ajan 
rajaus voi olla hankalaa. Sitä, mistä rakkaus alkaa, on usein vaikea sanoa. Toisaalta sel-
laiset prosessit kuin tajuaminen ja päättäminen mielletään kestottomiksi ja yhtäkkisiksi, 
jolloin teema-aika voi olla mielivaltaisen täsmällinen. Myös relationaalisten prosessien 
(36) yhteydessä teema-ajan täsmentäminen on hankalaa ja joissakin tapauksissa mahdo-
tonta tai epäoleellista (37). Paljon mentaalisia ja relationaalisia prosesseja sisältävän 
tekstin voisi siis olettaa sisältävän vähemmän ja epätäsmällisempiä adverbiaalisia tee-
ma-ajan rajauksia kuin paljon materiaalisia prosesseja sisältävä teksti. 
 

(36) Helsinki on iso kaupunki. 
 
(37) ?Kaksi plus kaksi on huomenna neljä. 
 

Kuten edellä on esitetty, tekstin ala reaalistuu muun muassa leksikaalisten valintojen 
kautta. Teema-ajan rajauksen täsmällisyys voi olla yksi vihje tekstin alasta. Tieteiden 
aloilla rajauksen voi odottaa olevan erittäin johdonmukaista ja adverbiaalit voivat sisäl-
tää numeerisia määritteitä (10-3 sekuntia sitten). Epätäsmälliset rajaukset kuten joskus 
eivät istu tieteelliseen tekstiin. Teema-aika on siis yleensä joko tarkkaan rajattu (esi-
merkiksi raportoitaessa kokeiden kulkua tai rajattaessa tutkittavia ajanjaksoja) tai koko-
naan rajaamaton. Tällöin on kyse väitteistä, päätelmistä ja muusta aikaan ja reaalimaa-
ilman tilanteisiin sitomattomista ilmiöistä (38). 
 

(38) Tempus on kieltenvälinen metakategoria. 
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Ajan adverbiaalien varsinainen leksikaalinen sisältö voi myös olla alan kannalta paljas-
tavaa. Tästä on kyse silloin, kun adverbiaalit eivät vertaa teema-aikaa puhehetkeen (ei-
len, huomenna) tai edelliseen teema-aikaan (sitä ennen, myöhemmin), vaan johonkin 
reaalimaailman tilanteeseen (1800-luvulla, rautakaudella, Caesarin aikaan). Jotta teks-
tin vastaanottaja ymmärtäisi näiden adverbiaalien ajallisen viittauksen, toisin sanoen 
mihin teema-aika sijoittuu ja kuinka rajattu se on, hänen odotetaan kykenevän tunnista-
maan tilanne, johon adverbiaali viittaa, ja sijoittamaan se aikajanalle. Käytännössä 
kaikkien voi olettaa osaavan sijoittaa 1800-luku kokonaan menneeseen aikaan ja ym-
märtävän ajanjakson kestävän sata vuotta, siinä missä rautakauden ja Caesarin ajan 
ymmärtäminen vaatii perustiedot ihmiskunnan historiasta. Sen sijaan sellaiset ajanilma-
ukset kuin megazostrodoksen aikoihin vaativat vastaanottajalta tietämystä aihepiiristä, 
tässä tapauksessa varhaisten nisäkkäiden tieteellisistä nimityksistä.  
 
Ajan adverbiaalien leksikaalinen sisältö kertoo siis jo osaltaan tekstin alasta, siinä missä 
tekstin muutkin leksikaaliset ilmaukset (Caesarin aikaan viittaa historian kuvaukseen, 
ja lasten tietokirjoissa puhutaan vedestä, ei divetymonoksidista). Samat leksikaaliset 
ilmaukset voivat kuitenkin esiintyä hyvinkin erilaisissa teksteissä (esimerkiksi adverbi-
aali jurakaudella voi esiintyä niin lasten tietokirjoissa, tieteellisissä opinnäytteissä kuin 
sketseissä), minkä vuoksi on hyvä tarkastella myös eroavaisuuksia tavoissa, joilla niitä 
käytetään. Ajallisten suhteiden analysointi mahdollistaa leksikaalisten ilmausten tarkas-
telun siltä kannalta, kuinka vastaanottajan katsotaan kykenevän ymmärtämään viitattu-
jen ajanjaksojen keskinäiset suhteet.  
 
Leksikaalisille ajan adverbiaaleille on yhteistä se, että ne rajaavat teema-aikaa absoluut-
tisesti, suhteessa puhehetkeen. Rautakaudella sijoittaa teema-ajan vääjäämättä mennee-
seen aikaan ja juuri ennen Auringon räjähtämistä tulevaan aikaan. Teema-aikojen kes-
kinäistä järjestystä ja mahdollista päällekkäisyyttä ei kuitenkaan aina ole ilmaistu eks-
plisiittisesti. Eksplisiittisestä ilmaisusta on kyse silloin, kun tekstin vastaanottajan ei ole 
tarpeen nojata tekstin ulkopuoliseen tietoon järjestystä tulkittaessa. Tällainen tilanne on 
esimerkiksi silloin, kun tekstin oletetaan etenevän lineaarisesti, kuten puhuttaessa jonkin 
asian kehittymisestä tai luontaisesta etenemisestä (39), tai jos halutaan varmistaa teema-
aikojen järjestyksen oikea tulkinta. Apuna voidaan silloin käyttää sellaisia ilmauksia 
kuin vielä, vasta, sen jälkeen, lopulta ja niin edelleen. (40). Esimerkkien vastaanottaja ei 
tarvitse etukäteistietoa ymmärtääkseen eri kausien keskinäisen ajallisen suhteen. 
 

(39) Tulivuori syntyi kuparikaudella, oli aktiivinen koko pronssikauden ajan ja sammui rau-
takaudella. 
 
(40) Permikaudella ei vielä ollut dinosauruksia, ne kehittyivät vasta triaskauden lopulla. 

 
On kuitenkin tapauksia, jossa teema-aikojen järjestyksen tulkinta edellyttää tietoa. Esi-
merkissä 41 teema-aikojen keskinäinen järjestys paljastuu vain sellaiselle vastaanotta-
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jalle, joka jo ennestään tietää permikauden edeltävän triaskautta, ja esimerkissä 42 vas-
taanottajan oletetaan tuntevan Suomen presidenttien valtakaudet. Vaikka tilannekon-
tekstin sisällön ala olisi siis sama (esimerkiksi esihistoria), voi toiminnan alaa (esimer-
kiksi onko kyseessä tieteellinen esitelmä, peruskoulun oppitunti, asiantuntijoiden väli-
nen keskustelu tms.) tarkastella tämän vastaanottajalta oletetun ja odotetun tiedon avul-
la.  
 

(41) Triaskaudella ilmasto oli kuuma ja kuiva siinä missä permikaudella se oli kuiva ja 
kylmä. 
 
(42) Kekkosen aikaan asiat hoidettiin melko hyvin, Mannerheimin aikaan mukiinmenevästi 
ja Koiviston aikaan parhaiten. 

 
Kun eksperientaalisella metafunktiolla viitataan prosessien konstruoinnin tapoihin, voi-
daan puhua prosessityypeistä. Erilaisia prosessityyppejä ovat muun muassa materiaali-
set (43), mentaaliset (44) ja relationaaliset prosessit (45). Huomiota voidaan kiinnittää 
tekstin prosessien tyypin lisäksi niiden osallistujien luonteeseen, esimerkiksi siihen, 
kuka tai mikä on prosessin aktiivisempi osapuoli ja kenen tai minkä näkökulmasta pro-
sesseja kuvataan. 
 

(43) Pekka potkaisi palloa. 
 
(44) Pekka rakastaa Liisaa. 
 
(45) Pekka on Liisan poikaystävä. Pekka on älykäs. 

 
Tämän katsauksen teorian mukaisesti tempuksen ei katsota sijoittavan tilanteita ajassa. 
Sen sijaan tempus muodostuu deiktisen keskuksen ja tarkasteltavan hetken suhteesta. 
Tempusten avulla voidaan siis vapaasti valita näkökulma niin tietyn kestoisiin reaali-
maailman tapahtumiin (46) kuin kestoltaan rajaamattomiin olosuhteisiin (47). Samat 
ajallisen näkökulmaisuuden keinovarannot ovat siis kaikkien prosessityyppien yhtey-
dessä mahdollisia. Tarkastelu kohdistuu näin ollen prosessityyppien ominaisluonteen ja 
sitä kautta valintojen tunnusmerkillisyyden tarkasteluun. 
 

(46) Liikettä rakennetaan. / Liikettä rakennettiin jo viime vuonna. / Liikettä tullaan raken-
tamaan vielä jonkin aikaa. 
 
(47) Kaksi plus kaksi on neljä. / Tarkistin tuloksen. Kaksi plus kaksi oli tosiaankin neljä. 

 
Esitin edellä mahdollisen yhteyden prosessityyppien ja aikaan sijoittavien ajan adverbi-
aalien teema-ajan rajauksen täsmällisyyden välillä. Prosessityypeittäin on esitettävissä 
myös muunlaisia vastaavuuksia ajallisten suhteiden ilmaisun kanssa. Käsittelen kunkin 
prosessityypin ominaispiirteitä ja ajallisten valintojen tunnusmerkillisyyttä erikseen. 
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Relationaaliset prosessit ilmaisevat erilaisia suhteita, joko kahden olion (48) välisiä tai 
olion ja olosuhteen (49) välisiä. Niille on tyypillistä se, että niiden kuvaama suhde on 
olemassa pitkiä aikoja (50) tai peräti ikuisesti. Ikuisesta suhteesta on kyse esimerkiksi 
reaalimaailman ilmiöiden kategorisoinnissa (51) tai abstraktien, esimerkiksi loogisten 
tai matemaattisten, väitteiden esittämisessä (52). Niin kauan kuin kategorisointi tai väite 
hyväksytään, se pätee aina ja kaikkialla. 
 

(48) Liisa on filosofian maisteri. 
 
(49) Liisa on kaunis. 
 
(50) Helsinki on Suomessa. 
 
(51) Ukkonen on sääilmiö. 
(52) Kaksi plus kaksi on neljä. 

 
Pitkät ja ikuiset suhteet mahdollistavat teoriassa kaikenlaisten teema-aikojen valinnat 
(koska kaksi plus kaksi oli eilen neljä, on tänään neljä ja tulee myös huomenna olemaan 
neljä), mutta käytännössä niiden yhteydessä valitaan yleensä teema-aika, joka sisältää 
puhehetken. Muunlainen teema-aika on hyvin tunnusmerkillinen, koska ”ikuisille to-
tuuksille” aika ei ole lähtökohtaisesti relevanttia ja se vaatisi erityisen kontekstin (53). 
 

(53) Tarkistin tuloksen laskimella. Kaksi plus kaksi oli tosiaankin neljä. 
 
Abstraktien väitteiden tapauksessa puhehetken sisältämä teema-aika on siis odotettu. 
Jos teema-aika eroaa puhehetkestä (54), relationaalisen prosessin voi odottaa olevan 
vähemmän abstrakti. Tämä johtuu siitä, että konkreettiset suhteet voivat hyvinkin päät-
tyä ja muuttua (55), siinä missä ikuiset suhteet (väitteet asioiden olemuksesta) eivät vää-
riksi näytettäessä siirry menneisyyteen, vaan ne lakkaavat kokonaan olemasta (56). Re-
lationaaliset prosessit ovat toki jo lähtökohtaisesti abstraktimpia kuin materiaaliset tai 
mentaaliset prosessit, mutta ajallisen näkökulmaisuuden avulla tätä abstraktiutta on 
mahdollista tarkastella vieläkin tarkemmin tekstilajeja erottavana piirteenä.  
 

(54) Turku oli Suomen pääkaupunki. 
 
(55) Turku oli Suomen pääkaupunki mutta ei ole enää. 
 
(56) *1200-luvulla Aurinko kiersi Maata mutta nyt Maa kiertää Aurinkoa. 

 
Kuten aikaisemmin esitin, on mahdollista, että materiaalisten prosessien yhteydessä 
teema-ajan rajaus ajan adverbiaalien avulla voi olla yleisempää ja täsmällisempää kuin 
mentaalisten ja relationaalisten prosessien yhteydessä. Materiaaliset prosessit ovat muu-
ten kestoltaan (laukaus osui; kaupunki rakennettiin) ja luonteeltaan (esimerkiksi transi-
tiivisuuden suhteen) hyvin heterogeenisiä, eikä niiden ja ajallisen näkökulmaisuuden 
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välille ole helppo muodostaa yhteyksiä, jotka eivät olisi yleistettävissä koskemaan kaik-
kia prosessityyppejä. 
 
Mentaaliset prosessit kattavat muun muassa kommunikaation (kerroin sen hänelle), 
tunteet (rakastan häntä) ja tietoisuuden prosessit (päätin toimia). Kommunikaatiopro-
sessit esiintyvät tyypillisesti menneeseen aikaan sijoittuvan teema-ajan yhteydessä ker-
rottaessa jonkin tapahtuman tai keskustelun kulusta (57). Puhehetken sisältävä teema-
aika on tunnusmerkillinen, koska teksti, jonka osana kommunikaatioprosessi on, on 
itsessään kommunikaatiota. Puhehetken sisältävä teema-aika merkitsisi siten joko me-
neillään olevan kommunikaation selittämistä (58) tai sitä, että kyseessä olisi esimerkiksi 
performatiiviverbi (59). 
 

(57) Hän kertoi minulle nähneensä Liisan. Vastasin että miksi et sitten ollut soittanut minul-
le. 
 
(58) Kerron sinulle nyt mitä mieltä olen. 
 
(59) Täten julistan museon avatuksi. 

 
Kommunikaatioprosessi, jonka teema-aika sijoittuu menneisyyteen, kertoo siis aikai-
semman tapahtuman tai keskustelun kulusta. Tämä on tyypillistä esimerkiksi erilaisille 
raporteille ja selostuksille. Puhehetkeen sijoittuva teema-aika voi kertoa esimerkiksi 
tekstin sisällä kulkevasta ”metaäänestä”, jonka avulla tekstin kulkua selostetaan. Tämä 
voi olla muun muassa opastavien tai suostuttelevien tekstien piirre. 
 
Tekstilaji ja varsinkin tekstin esiintymismuoto vaikuttaa tunneprosessien odotusarvoi-
seen teema-ajan sijaintiin. Teksteissä, joiden tuottamisen ja vastaanottamisen aika on 
sama (esimerkiksi keskustelu ja puheet), tunneprosessien teema-aika voi hyvinkin sisäl-
tää puhehetken. Esimerkiksi juuri tunteisiin vetoavan puheen pitäjä saattaa painottaa, 
kuinka hän kaipaa parempaa maailmaa, kokee tuskaa maailman nykytilasta ja rakastaa 
juuri tätä kaupunkia. Kirjoitetuissa teksteissä tunneprosessien odotusarvoinen teema-
aika riippuu tekstilajista ja henkilökohtaisuuden tasosta. Henkilökohtaisessa kirjeessä 
tunteista voidaan helposti puhua menemättömässä ajassa (60), kun taas reklamaatiossa 
voidaan selostaa pieleen menneen tapahtuman aiheuttamaa tunteiden kuohuntaa men-
neessä ajassa (61). 
 

(60) Rakastan, kaipaan ja ihailen sinua. 
 
(61) Odotin paljon – närkästyin ja petyin. 

 
Tietoisuuden prosessien odotusarvoinen teema-aika sijaitsee menneessä ajassa. Tietoi-
suuden prosessit ovat monesti pistemäisiä eli kestottomia. Kestoton prosessi ei voi olla 
kesken, joten ollakseen lainkaan olemassa se on yleensä joko tapahtunut kokonaan tai 
tapahtuu kokonaan tulevaisuudessa. Tämän vuoksi joko löysin etsimäni tai löydän pian 
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etsimäni, mutta parhaillaan vain etsin. Samoin päätin toimia tai tajusin olleeni vääräs-
sä. Teema-ajan sisältäessä puhehetken saa prosessi esimerkiksi performatiivisen (62) tai 
tunnustuksenomaisen (63) luennan. 
 

(62) Päätän että sinä saat kantaa reppua. 
 
(63) Tajuan nyt olleeni väärässä. 

 
Prosesseja on mahdollista ryhmitellä muillakin tavoin. Ajallisten suhteiden kannalta 
kiinnostavin on jako statiivisiin ja dynaamisiin prosesseihin. Statiiviset prosessit ovat 
tiloja, joihin ei liity muutosta (64).  Dynaamisia prosesseja ovat kaikki muut (65). 
 

(64) Pidän sinisestä. / Olen väsynyt. / Tiedän vähän kaikesta. 
 
(65) Söin puuroa. / Ostin auton. 

 
Suomen kielessä statiivisuuteen ja dynaamisuuteen ei liity kieliopillisia, tempusten 
käyttäytymiseen liittyviä eroja, toisin kuten esimerkiksi krion kielessä (Sierra Leonessa 
puhuttava kreolikieli, ks. Nordlander 1997, 39), jossa tempusten deiktinen keskus riip-
puu verbin dynaamisuusarvosta. Krion kielen analyysin pohjalta voidaan kuitenkin 
muodostaa hypoteesi statiivisten ja dynaamisten prosessien odotusarvoisesta teema-ajan 
sijainnista. 
 
Statiiviset verbit ovat odotusarvoisesti imperfektiivisiä (Nordlander 1997, 2), sillä ne 
kuvaavat tiloja, joilla ei määritelmällisesti ole selkeää kestoa tai loppupistettä (pidän 
sinisestä). Tila voi olla pysyvä (olen ihminen) tai väliaikainen (olen väsynyt), mutta sii-
hen ei kummassakaan tapauksessa liity toimintaa. Imperfektisyys implikoi sitä, että tila 
on ”kesken”, toisin sanoen se jatkuu. Tämän vuoksi statiivisten verbien yhteydessä 
krion kielessä absoluuttisten tempusten deiktinen keskus sijaitsee puhehetken kohdalla. 
Vastaavasti dynaamisten verbien kuvaamat tapahtumat katsotaan suoritetuiksi, ellei ole 
syytä olettaa toisin (mt. 39), ja niiden yhteydessä tempusten deiktinen keskus sijaitsee 
menneessä ajassa. (Uusikoski 2011, 24.) 
 
Kuten mainittua, suomessa vastaavaa kieliopillista vastaavuutta ei ole, vaan kaikkien 
absoluuttisten tempusten deiktinen keskus sijaitsee puhehetken kohdalla. Sen sijaan 
edellä oleva analyysi johtaa päättelemään, että statiivisten prosessien tunnusmerkitön 
teema-aika voisi sijaita puhehetken kohdalla (66) ja dynaamisten prosessien teema-aika 
menneessä ajassa (67). Poikkeamat tästä voitaisiin katsoa tunnusmerkillisiksi ajallisen 
näkökulmaisuuden kannalta ja siten tekstilajeja potentiaalisesti erotteleviksi piirteiksi. 
 

(66) Tiedän olevani oikeassa. 
 
(67) Tajusin olevani oikeassa. 
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4.1.3. Looginen metafunktio 
 
Loogisella metafunktiolla viitataan siihen, miten kieltä käytetään muodostamaan laajoja 
semanttisia kokonaisuuksia morfeemi-, sana-, lauseke- ja lausekompleksien avulla eli 
kuinka lauseita ja lausekkeita kytketään toisiinsa. Loogisen metafunktion yhteydessä 
voidaan tuoda uudestaan esille katsauksen alkupuolella käsitelty ajallisen kompleksi-
suuden käsite. Esitin ensinnäkin, että tilanteen kuvaus ei rajoitu pelkästään finiittisiin 
verbeihin vaan ajallinen suhde voidaan perustaa minkä tahansa verbin kuvaamaan toi-
mintaan. Deiktisen keskuksen luonteen perusteella erotin toisistaan absoluuttiset, suh-
teelliset ja anaforiset suhteet. Suhteellisia suhteita edustavat suomessa partisiippimuodot 
(68) ja anaforisia suhteita temporaali- (69) ja referatiivirakenteet (70). 
 

(68) Odottavat matkustajat ostivat virvokkeita. 
 
(69) Odotettuaan matkustajat juoksivat koneeseen. 
 
(70) Näin matkustajien odottavan. 

 
Esitin, että muut kuin absoluuttiset suhteet vaativat aina suomen kielessä absoluuttisen 
suhteen läsnäolon muodostaakseen kokonaisen ajallisten viittausten kehikon (muuten 
ajallinen ilmaus jäisi ”roikkumaan ilmaan”). Suhteellisten ja anaforisten suhteiden läs-
näolo kertoo siis virkkeiden ajallisesta kompleksisuudesta eli tarkemmin tarpeesta lin-
kittää useamman tilanteen ajalliset suhteet läheisesti toisiinsa. Ilmiötä voidaan tarkastel-
la joko lausekekomplekseina tai abstraktimmalla, semanttisella tasolla ajallisten suhtei-
den komplekseina. Tässä katsauksessa käytän termiä ajallisten suhteiden kompleksi, 
sillä tarkastelun taso on kieliopista erillinen. 
 
Tilanteita voi linkittää myös ajan adverbiaalien, kuten sen jälkeen, myöhemmin ja aikai-
semmin avulla. Tällöin kyse on yleensä kahden absoluuttisen suhteen linkittämisestä 
siten, että niiden ajallinen suhde tuodaan eksplisiittisesti ilmi (71). En kutsu tämän linki-
tyksen tulosta ajallisten suhteiden kompleksiksi, koska kyseessä on kahden absoluutti-
sen suhteen vertailu. Adverbiaalilinkityksen voidaan kuitenkin katsoa kasvattavan teks-
tin ajallista kompleksisuutta, koska kyse on erillisten tilanteiden linkityksestä monimut-
kaisemmaksi ajallisten suhteiden verkostoksi. 
 

(71) Palautin graduni. Sen jälkeen kävin kaikessa rauhassa kahvilla. 
 
Ajallisten suhteiden kompleksi muodostuu siis yhdestä absoluuttisesta suhteesta ja yh-
destä tai useammasta suhteellisesta tai anaforisesta suhteesta. Useamman tilanteen linki-
tyksellä voi olla monenlaisia motivaatioita. Useimmiten linkityksen tarkoituksena on 
tuoda lähemmin yhteen joko toisistaan riippuvia tai muuten toisiinsa läheisesti liittyviä 
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tilanteita ja korostaa niiden ajallista suhdetta. Esimerkissä 72 on kaksi erillistä ilmausta, 
joita ei ole linkitetty. Esimerkissä 73 tilanteet on linkitetty tuomalla niiden keskinäinen 
ajallinen suhde eksplisiittisesti esille adverbiaalin sen jälkeen avulla. Esimerkissä 74 
tilanteet on linkitetty anaforisesta ja absoluuttisesta suhteesta rakentuvaksi kompleksik-
si.  
 

(72) Söin aamiaista. Lähdin töihin. 
 
(73) Söin aamiaista. Sen jälkeen lähdin töihin. 
 
(74) Syötyäni aamiaista lähdin töihin. 

 
Edellisissä esimerkeissä huomattavaa on, että kyse ei ole varsinaisesta syyn ja seurauk-
sen suhteesta. Aamupalan syöminen ei ole töihin lähdön edellytys, eikä se saa sitä ai-
kaan. Tilanteita yhdistää niiden ajallinen läheisyys ja tietty vääjäämättömyys. Töihin 
lähteminen on puhujan ajatuksissa jo aamiaisen aikana, ja toisaalta syöminen on täyty-
nyt saattaa päätökseen ennen lähtöä. Joka tapauksessa puhuja näkee tarpeelliseksi ko-
rostaa tilanteiden peräkkäisyyttä ja järjestystä. Esimerkissä 72 puhuja saattaa vastata 
kysymykseen Mitä kaikkea teit aamupäivän aikana? Sen sijaan esimerkin 74 lause voi 
olla vastaus pyyntöön Selostaisitko aamusi kulun. Tämänkaltainen linkitys on tyypillistä 
tekstilajeille, jotka sisältävät tilanteiden tarkkaa kuvausta. Esimerkiksi oikeudenkäyn-
tien asiakirjoissa, tapahtumaselostuksissa ja suunnitelmissa sitä voisi odottaa esiintyvän 
runsaasti. 
 
Raja ajallisen läheisyyden tai ajallisen suhteen korostamisen ja syy-seuraussuhteen ilmi-
tuonnin välillä on häilyvä. Syy-seuraussuhteesta on kyse esimerkeissä 75 ja 76. Ajallis-
ten suhteiden kompleksi korostaa näissä tapauksissa edellisen tilanteen vaikutusta jäl-
kimmäiseen tilanteeseen tai olosuhteeseen. Tämä voi kertoa joko pyrkimyksestä tark-
kaan kuvaukseen tai tekstin puolustelevasta tai selittelevästä luonteesta. 
  

(75) Juotuani koko pullon en voinut hillitä käytöstäni. 
 
(76) Hävitettyäni kirjeen en ole voinut vastata. 

 
Linkitys ei aina korosta tilanteiden ajallista suhdetta. Päinvastoin, tietyissä tapauksissa 
se lisää epätäsmällisyyttä. Suhteellisten suhteiden deiktinen keskus on vapaa. Se voi olla 
joko puhehetki tai mikä tahansa kontekstin tarjoama hetki. Sen vuoksi esimerkin 77 
odottaminen voi tapahtua joko syömisen hetkellä (78) tai puhehetkellä (79). Linkityksen 
motivaatio ei siis ole ajallisen suhteen korostaminen. 
 

(77) Odottavat matkustajat söivät eväitään. 
 
(78) Matkustajat, jotka odottivat eilen, söivät silloin eväitään. 
 
(79) Matkustajat, jotka odottavat nyt, söivät eväitään eilen. 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 344 - 

 
Etsittäessä motivaatiota linkitykselle on otettava huomioon partisiippimuotojen häilyvä 
asema verbaalisuuden (80) ja nominaalisuuden (81) välimaastossa (ISK§62). Tulkittaes-
sa partisiippimuodon edustavan ajallista suhdetta se on ensin tulkittava verbaaliseksi. 
Mitä kiteytyneempi, abstraktimpi tai pääsanaansa pysyvämmin luonnehtiva partisiippi-
muoto on (koskettava teos, linkkaava kylähullu), sitä todennäköisempi on nominaalinen 
tulkinta. Vastaavasti hetkelliset ja ei-kiteytyneet, konkreettista yksittäistä toimintaa ku-
vaavat partisiipit (pihalle juossut karhu, ammuskeleva terroristi) saavat herkemmin ver-
baalisen tulkinnan. Tulkinta on aina tehtävä tapauskohtaisesti, sillä samakin partisiippi-
muoto voidaan eri yhteyksissään tulkita eri tavoin. Esimerkissä 82 partisiippimuoto 
odottavat saa nominaalisen tulkinnan, toisin kuin esimerkissä 77. 
 

(80) Järveen hypännyt mies hukkui. 
 
(81) Steppaava hirvi on valloittanut jo miljoonien sydämet. 
 
(82) Odottavat äidit söivät eväitään. 

 
Jos siis partisiippimuoto voidaan tulkita verbaaliseksi, se voi edustaa ajallista suhdetta. 
Tilanteen kuvauksen nostaminen verbaaliseksi pääsanan määritteeksi voi toteuttaa kui-
tenkin samankaltaisia funktioita kuin nominaalisiksi tulkitut partisiipit. Verbaalisen par-
tisiipin tehtävä voi olla erottaa pääsana selkeämmin tilanteen muista mahdollisista osal-
listujista (83) tai korostaa tilannetta argumentteja häivyttäen. Tämä käy ilmi varsinkin 
tapauksista, joissa partisiipilla ei ole lainkaan ilmipantua pääsanaa (84). Nämä motivaa-
tiot ovat yleisiä esimerkiksi uutisteksteille, joissa on tärkeää ilmaista ytimekkäästi jouk-
ko, jota uutinen koskee (85), ja usein myös korostaa tapahtunutta (86). 
 

(83) Kokeessa pitkään viihtyneet oppilaat saivat parempia arvosanoja kuin muut. 
 
(84) Maaliin asti päässeet saivat mitalin. 
 
(85) Mellakoivat äärinuoret ovat vallanneet Lontoon kadut. 
 
(86) Merestä pelastetut toipuvat sairaalassa. 

 
Ei-finiittisten muotojen kuvaama tilanne voi myös usein olla taustatilanne, jota vasten 
absoluuttisen suhteen kuvaamaa tilannetta tarkastellaan. Esimerkeissä 87 ja 88 juokse-
minen on taustatilanne, jota vasten laulamista tarkastellaan. Juokseminen kuuluu esi-
merkkien teemaan eli lauseen puheenaiheeseen, mikä tarkoittaa että juoksemista pide-
tään miehen suhteen annettuna. Laulaminen on esimerkkien reema, uusi informaatio ja 
huomion kohde, jota teksti luultavasti lähtee rakentamaan (89). 
  

(87) Juokseva mies lauloi. 
 
(88) Juostessaan mies lauloi. 
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(89) Juokseva mies lauloi. Hänen äänensä oli huohottava ja katkonainen. 
 
Jos tarkastelemme edellisen pohjalta uudestaan tuttua esimerkkilausetta (nyt 90), 
voimme esittää useita motivaatioita tempusten linkitykseen. Lauseessa voidaan korostaa 
odottavien matkustajien toimia muihin matkustajiin verrattuna, korostaa itse odottamista 
(jolloin teemana on, mitä odottaessa puuhailtiin) tai odottamisen voidaan katsoa olevan 
taustatilanne – tilanne, josta ei varsinaisesti ole puhe – jota vasten syömistä tarkastel-
laan. 
 

(90) Odottavat matkustajat söivät eväitään. 
 
Edellä on käsitelty tempusten, ei-finiittisten ilmausten ja ajan adverbiaalien linkityksen 
mahdollisia motivaatioita. Ilmiötä voi tarkastella laajemmalla tasolla tekstin ajallisena 
kompleksisuutena. Ajallinen kompleksisuus voi olla tekstilajeja erotteleva piirre joko 
yksittäisten motivaatioiden kautta tai sellaisenaan, erittelemättä. Tällöin kompleksisuus 
voi kertoa esimerkiksi pyrkimyksestä täsmällisyyteen luettavuuden kustannuksella (la-
kitekstit, tarkat raportit) tai huoliteltuun kieleen tai yleiskielisyyteen (puhekielessä kie-
lellinen kompleksisuus on näin määriteltynä harvinaisempaa). Yksittäisten motivaatioi-
den tutkimus on vääjäämättä kvalitatiivista, mutta erittelemättömästi tarkasteltuna 
kompleksisuutta voidaan tutkia myös kvantitatiivisesti, jolloin voidaan laskea eri teks-
tien ajallisen kompleksisuuden aste raakana numerotietona. 
 
Ajan adverbiaalien käyttäytymisen voidaan katsoa toteuttavan loogista metafunktiota 
myös toisella tavalla. Ajan adverbiaalit voidaan jakaa niiden deiktisen keskuksen luon-
teen perusteella absoluuttisiin (eilen, tänään, huomenna) ja anaforisiin (aikaisemmin, 
samanaikaisesti, myöhemmin). Absoluuttisten ajan adverbiaalien deiktinen keskus on 
puhehetki, kun taas anaforisten ajan adverbiaalien deiktinen keskus on jonkin toisen 
tilanteen teema-aika. Tämä tarjoaa kaksi mahdollista näkökulmaa tilanteiden tarkaste-
luun. Puhuja voi valita korostavansa joko tilanteiden keskinäistä suhdetta (91) tai tilan-
teiden suhdetta puhehetkeen (92). 
 

(91) Pekka valmistui vuonna 1995. Hän pääsi myöhemmin töihin isoon firmaan. 
 
(92) Pekka valmistui vuonna 1995. Hän pääsi töihin isoon firmaan vuonna 2000. 

 
Esimerkin 91 kaltainen adverbiaalilinkitys korostaa luontevaa siirtymää teema-ajasta 
toiseen. Näkökulma on aina edeltävässä teema-ajassa. Tämä tekee näkökulmasta intii-
mimmän, ja itse tilanteet ja niiden osallistujat korostuvat tekstin tuottajan ja puhehetken 
sijaan. Tämä voi kertoa tekstin tuottajan uppoutumisesta tai innostumisesta. Myös tilan-
teiden sarjamainen luonne korostuu. Teema-aikojen keskinäiset suhteet voidaan ilmaista 
epämääräisesti (myöhemmin) tai esimerkiksi korostaen suhteen lyhyttä (pian) tai pitkää 
(paljon myöhemmin) kestoa. Ajan adverbiaalin avulla voidaan myös kuvailla teema-
aikojen väliin jäävää aikaa (piinallisen pitkän kuukauden kuluttua). Vaikka anaforiset 
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adverbiaalit eivät siis täsmennä puhehetken ja teema-aikojen suhdetta, kertoo absoluut-
tinen tempus aina sen, sijoittuvatko teema-ajat menneeseen vai tulevaan aikaan vai si-
sältävätkö ne puhehetken (myöhemmin hän pääsi/pääsee/tulee pääsemään töihin isoon 
firmaan). Tämänkaltainen adverbiaalilinkitys on tyypillistä kertomuksille, saduille ja 
muille teksteille, joissa ”kuljetaan” teema-ajan mukana tai tilanteiden järjestys ja suhteet 
ovat isommassa roolissa kuin niiden suhde puhehetkeen. 
 
Esimerkissä 92 kyse ei ole varsinaisesta ajallisesta linkityksestä, sillä kumpikin tilanne 
suhteutetaan suoraan puhehetkeen ja ainoastaan vastaanottajan kyky tulkita vuosilukuja 
selventää tilanteiden keskinäisen järjestyksen. Tarkastelun lähtöpiste on siis puhehetki, 
ja tähän lähtöpisteeseen palataan jokaisen teema-ajan yhteydessä. Tämänkaltainen ajan 
adverbiaalien käyttö on tyypillistä tilanteissa, joissa huomio kiinnittyy asioiden nykyti-
laan ja menneitä tilanteita käsitellään tähän nykytilaan johtavina tai vaikuttavina. Tämä 
on ominaista esimerkiksi raporttimaisille teksteille, kuten uutisille (93), ansioluetteloille 
(94) tai mille tahansa perusteleville teksteille (95). 
 

(93) Avaruusolennot ovat tuhonneet jo satoja kaupunkeja. Torstaina kymmeneltä ne hyök-
käsivät Tokioon. Perjantai-aamuna ne tuhosivat koko itäisen Afrikan. Presidentti neuvotteli 
niiden kanssa lauantain aikana mutta laihoin tuloksin. 
 
(94) Vuonna 1995 suoritin maisterintutkintoni. Vuonna 1997 aloitin työt Ranskassa. 
 
(95) Kerronko miksi erotan sinut koulusta? Viime kuussa rikoit vessasta peilit. Pari viikkoa 
sitten sytytit roskakorin palamaan ja eilen sinua saatiin jahdata ympäri käytäviä. 

 
Näiden kahden näkökulmaisuuden strategian erot tulevat ilmi kuvasta 2. 
 

 
 
Kuva 2. Ajan adverbiaalien kaksi näkökulmaisuuden tapaa. 
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4.1.4. Interpersoonainen metafunktio 
 
Interpersoonaisella metafunktiolla viitataan siihen, miten kieltä yhtäältä käytetään 
konstruoimaan sosiaalisia suhteita ja miten sen avulla toisaalta suhtaudutaan omiin ja 
toisten sanomisiin. Tällöin voidaan tarkastella esimerkiksi modaalisia lausetyyppejä 
(väitelause, kysymyslause ja käsky), itse moduksia (konditionaali, potentiaali ja impera-
tiivi) ja muita modaalisia valintoja (modaaliset partikkelit ja kommenttiadverbiaalit). 
 
Voimme jälleen palata tarkastelemaan ajan adverbiaaleja ja niiden teema-ajan rajauksen 
täsmällisyyttä. Jo pelkästään ajan adverbiaalien käyttö on suhtautumisesta kertova mo-
daalinen valinta, sillä epämääräisinkin teema-ajan täsmennys joko lisää ajallista var-
muutta suuntaa-antavasti (96) tai korostaa ajallista epävarmuutta (97). Vastaavasti mitä 
täsmällisemmin ajan adverbiaali rajaa teema-aikaa, sitä enemmän se lisää ajallista var-
muutta (98). Myös anaforiset adverbiaalit voivat olla täsmällisiä (99). Täsmällisyys li-
sää siis ajallista varmuutta ja siten koko väitteen varmuutta, sillä se implikoi tekstin 
tuottajalla olevan joko selkeä havainto (100) tai vähintäänkin kattava selvitys (101) tai 
luotettava ennustus (102) tilanteen kulusta. 
 

(96) Hän lähetti sen joskus viime viikolla. 
 
(97) Lähetän kirjeen joskus. (vrt. Lähetän kirjeen.) 
 
(98) Hän käveli kaupan ohi tänään kello 10:42:13. 
 
(99) Hän käveli kaupan ohi. Tarkalleen viisi minuuttia ja kaksi sekuntia myöhemmin hän 
palasi. 
 
(100) Hän soitti minulle kello 10:05. 
 
(101) Hän leimasi kulkukorttinsa kello 12:30. 
 
(102) Hurrikaani iskee kello 13:45. 

 
Suomen kielessä tulevaan aikaan voi viitata joko menemättömän ajan tempuksen (voi-
tan, syön) tai varsinaisen futuurin (tulen voittamaan, tulen syömään) avulla. Tämän kat-
sauksen alkupuolella esitin, että varsinainen futuuri on tulkittavissa tempuksen lisäksi 
myös menemättömän ajan tempuksen ja prospektiivisen aspektin yhdistäväksi muodok-
si. Yksi peruste tulkittaessa muoto futuuriksi on Bernard Comrien esittämä ajatus, jonka 
mukaan futuurin erottaa prospektiivisesta aspektista se, että futuuri on erittäin vahva 
väite siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun taas prospektiiviseen aspektiin liittyy puhehet-
ken tietojen perusteella tehty odotus tulevasta (1976, 64–65). 
 
Futuurin käyttö on suomessa tunnusmerkkisempää kuin absoluuttisen menemättömän 
ajan tempuksen käyttö, ja edellisen perusteella futuurin käyttöön liittyy mielikuva ta-
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pahtuman varmuudesta, kohtalomaisuudesta tai vääjäämättömyydestä. Esimerkkiin 103 
on mahdollista yhdistää toiveen tai oivalluksen sävy siinä missä esimerkin 104 tuottajan 
huudahdus kertoo määrätietoisuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Pelkkä futuurin käyttö 
voi siis olla modaalinen valinta. 
 

(103) Kun minut valitaan keisariksi, hallitsen vuosikymmeniä! 
 
(104) Kun minut valitaan keisariksi, tulen hallitsemaan vuosikymmeniä!  

 
Metafunktionaalisen hypoteesin mukaan osallistujaroolit reaalistuvat interpersoonaisina 
valintoina. Tiedon esittäminen varmana, esimerkiksi juuri täsmällisten ajan adverbiaali-
en ja futuurin tempuksen avulla, korostaa tekstin tuottajan roolia ”tietäjänä” eli auktori-
teettina. 
 
Tekstin rooleja voi tarkastella myös deiktisyyden käsittelyn avulla. Deiktisyydellä tar-
koitetaan ilmauksen liittämistä aikapaikkaiseen kontekstiinsa (ISK§1423). Paikan ja 
ajan deiksikset eroavat toisistaan yhdessä oleellisessa suhteessa. Kasvokkaisessa tilan-
teessa puhujan ja kuulijan sijainnit paikassa ovat erit: sinä olet siinä, minä olen tässä 
(toisaalta paikkaa laajentaen me olemme täällä, ne ovat tuolla). Puhuja ja kuulija kui-
tenkin jakavat saman puhehetken, absoluuttisten tempusten deiktisen keskuksen. Toisin 
sanoen viisi minuuttia sitten on sekä puhujalle että kuulijalle yhteinen määrite.  
 
Yhteinen puhehetki on kasvokkaisen keskustelun ominaisuus. Meillä on kuitenkin käy-
tössämme keinoja, joiden avulla voimme ”siirtää” puhetta ajassa. Ennen kirjoitustaidon 
kehittymistä puheita, tietoja, viisauksia ja tarinoita opeteltiin ulkoa ja toistettiin uusille 
kuulijajoukoille. Kirjoitustaidon ja sittemmin äänen tallentamisen mahdollisuuksien 
myötä tekstin ajallinen siirtyminen on nykyään jo tuottovaiheessa oletusarvoista. 
  
Kirjoitustaito on melko tuore keksintö, ja kielten rakenne toimiikin sen oletuksen mu-
kaan, että puhuja ja kuulija jakavat yhteisen puhehetken. Tämän vuoksi yhdessäkään 
kielessä ei esimerkiksi ole erillisiä ajan adverbiaalien paradigmoja kirjoittajalle ja luki-
jalle (105). (Comrie 1985, 16.) Tekstin tuottaja joutuukin tekemään tietoisia ja tiedos-
tamattomia valintoja sen suhteen, kuinka hän käsittelee oman ja tekstin vastaanottajien 
puhehetkien eroavaisuutta. Tämä avaa jälleen uuden ikkunan ajalliseen näkökulmaisuu-
teen. 

 
(105) *Minä kirjoitan tätä nyt[kirjoittaja] ja sinä luet tätä nyt[lukija]. 
 
Tekstin tuottaja voi valita absoluuttisten tempusten deiktisen keskuksen.141 Yleensä 
tämä valinta tehdään tekstin tuottajan ja vastaanottajan deiktisten keskusten välillä. Ste-
                     
141 Tässä katsauksessa käytän termiä deiktinen keskus kahdella tavalla. Kuvatessani ajallisia suhteita kieli-
järjestelmän osana, toisin sanoen analysoidessani yksittäisiä ilmauksia, deiktinen keskus tarkoittaa tämän 
yksittäisen ajallisen suhteen toista osapuolta. Tekstin tutkimuksen tasolla, kuten tässä luvussa, deiktinen 
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reotyyppisimmissä tapauksissa syyt deiktisen keskuksen valintaan ovat ilmeisiä. Jos 
huomio kohdistuu tekstin vastaanottajan toimintaan, on vastaanottajan deiktinen keskus 
luonteva valinta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat kyltit ja opasteet (106), ohjeet (107) ja 
reseptit (108). Jos taas huomio kohdistuu tekstin tuottajan tietoon tai toimintaan tai tä-
män raportoimaan tai välittämään tietoon tai toimintaan, on tuottajan deiktinen keskus 
luonteva. Tällaisia tekstilajeja ovat muun muassa päätökset (109) ja uutiset (110). 
 

(106) Saavut nyt Poriin! / Jätä takkisi narikkaan. / Muistithan pysäköintikiekon? 
 
(107) Kiinnitä pöydänjalat yksi kerrallaan. 
 
(108) Lisää viisi sammakonjalkaa ja kolme kyynsilmää. 
 
(109) Harkittuamme asiaa olemme päättäneet, ettemme voi hyväksyä hakemusta. 
 
(110) Maat eivät ole vielä päässeet yhteisymmärrykseen. 

 
Valinta voidaan tehdä myös muunlaisten deiktisten keskusten välillä. Esimerkiksi tari-
noiden deiktinen keskus voi olla kerronnan (111) tai tilanteiden (112) hetki. 
 

(111) Matti heräsi. Hän suki hiuksiaan ja nousi. 
 
(112) Matti herää. Hän sukii hiuksiaan ja nousee. 

 
Deiktisen keskuksen valinta ei ole aina itsestään selvää. Erilaiset tekstilajit ovat omak-
suneet erilaisia konventioita, joita voi motivoida esimerkiksi kohteliaisuus tai pyrkimys 
johdonmukaisuuteen. Esimerkki kohteliaisuuden motivoimasta valinnasta on vanha 
roomalainen tapa käyttää kirjettä kirjoitettaessa vastaanottajan deiktistä keskusta. Niin-
pä latinakielisen lauseen (113) sanatarkka käännös (114) eroaa meidän ymmärtämäs-
tämme käännöksestä (115) (Comrie 1985, 16). 
 

(113) Cum mihī dīxisset Caecilius puerum sē Rōmam mittere, haec scrīpsī raptim. 
 
(114) Koska Caecilius oli kertonut minulle että hän lähettää palvelijan Roomaan, kirjoitin 
tämän kiireessä. 
 
(115) Koska Caecilius on kertonut minulle että hän lähettää palvelijan Roomaan, kirjoitan 
tämän kiireessä. 

 
Monesti kyse ei ole selkeästä valinnasta kirjoittajan ja vastaanottajan deiktisten keskus-
ten välillä, vaan asia voidaan esittää niin sanotusti ajasta irrallisena. Tästä on kyse esi-
merkiksi arvosteluissa (116) ja tieteellisessä tekstissä (117). Tieteellisten tekstien tapa-
uksessa kyse on tasapainottelusta kirjoittajan läsnäolon, objektiivisuuden ja asiakeskei-

                                                             
keskus tarkoittaa koko tekstin tai tekstinjakson näkökulmaa. 
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syyden välillä (Poudat & Loiseau 2005, 51; ks. myös Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää 
tk.).  
 

(116) Elokuva herättää katsojassa tummia ajatuksia. 
 
(117) Tempus määritellään deiktisen keskuksen ja teema-ajan suhteeksi. 

 
Deiktinen keskus voi tekstin sisällä vaihdella kirjoittajan ja vastaanottajan välillä. Vas-
taanottajan deiktisen keskuksen valinta on tunnusmerkkinen valinta jaksoissa, joissa 
huomio kohdistuu pääosin tekstin tuottajan toimintaan tai tämän välittämään tietoon tai 
toimintaan. Tällainen tekstin jakso voi olla esimerkiksi opastava (118) tai erityisen koh-
telias (119). Tekstilajeja voi siten tarkastella joko kiinnittämällä huomion tunnusmerk-
kisten deiktisen keskusten käyttöön ylipäänsä (onko koko tekstin deiktinen keskus tun-
nusmerkkinen, ja jos on, mikä sen käytön motivaatio on) tai analysoimalla deiktisten 
keskusten vaihtelua jaksoittain (onko deiktinen keskus pysyvä, kerran vaihtuva vai jat-
kuvasti vaihteleva). 
 

(118) Säästä tämä päätös vastaisuuden varalle. 
 
(119) Olette saaneet tämän kirjeen koska uskomme teidän olevan sopiva ehdokas tehtävään. 

 
 
4.1.5. Tekstuaalinen metafunktio 
 
Tekstuaalisella metafunktiolla viitataan siihen, miten kieltä käytetään tekstin koossa 
pitämiseen. Tarkastelun kohteena on tekstin koheesio, teemankulku ja informaationkul-
ku. Metafunktionaalisen hypoteesin mukaan tekstin ilmenemismuoto (vuorovaikutuksen 
kanava ja tilannesidonnaisuuden aste) reaalistuu tekstuaalisissa valinnoissa. 
 
Koheesioksi kutsutaan tekstin koossa pitäviä voimia. Niihin lukeutuvat muun muassa 
konnektiivit, jotka määrittävät kahden lauseen tai laajempien tekstinosien välistä suh-
detta. Konnektiivit voivat olla partikkeleita (toisaalta), adverbeja (silloin) tai post- tai 
prepositioita (huolimatta, johdosta, jälkeen) (ISK§820). Tarkastellessamme ajallisia 
käsitteitä huomiomme kiinnittyy adverbeihin ja laajemmin ajan adverbiaaleihin. Käsit-
telimme jo loogisen metafunktion yhteydessä sitä, kuinka anaforiset ajan adverbiaalit, 
kuten myöhemmin esimerkissä 120, voivat selventää teema-aikojen välisiä suhteita. Ne 
pitävät siis yllä teema-aikojen jatkuvuutta ja siten tekstin ajallista koheesiota. 
  

(120) Pekka valmistui vuonna 1995. Hän pääsi myöhemmin töihin isoon firmaan. 
 
Teema-aikojen siirtymisillä on merkittävä kohesiivinen merkitys myös ilman selventä-
viä ajan adverbiaaleja. Gricen (1975) esittämän tavan keskustelumaksiimin mukaisesti 
puhujan on pyrittävä selkeyteen ja vältettävä epäselvyyksiä. Tämä ilmenee siten, että 
tilanteiden kronologinen järjestys heijastuu niiden esitysjärjestyksessä (Comrie 1985, 
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28). Toisin sanoen jos konteksti ei tarjoa tekstin vastaanottajalle syytä muodostaa vaih-
toehtoista tulkintaa, luontevin tulkinta on yleensä se, että ensin mainittu tilanne (tai 
teema-aika) edeltää ajallisesti sen jälkeen mainittua tilannetta (tai teema-aikaa). Poik-
keamat tästä rikkovat tekstin koheesiota. Esimerkit 121 ja 122 voisivat periaatteessa 
kuvata saman murron tapahtumia, mutta silloin virkkeistä se, joka ei kuvaa tapahtumia 
kronologisessa järjestyksessä, ”rikkoo” tavan keskustelumaksiimia ja vaatii kontekstia, 
joka edellyttää asioiden esittämisen odotusarvosta poikkeavassa järjestyksessä. 
 

(121) Varas irrotti hälyttimet, hiippaili takahuoneessa ja mursi kassalippaan. 
 
(122) Varas mursi kassalippaan, irrotti hälyttimet ja hiippaili takahuoneessa. 

 
Kronologinen esitystapa on tyypillinen esimerkiksi puhutuille ja kirjoitetuille narratii-
veille ja uutisille. Kronologisuudesta poikkeava esitystapa puolestaan implikoi, että 
tekstin huomio ei kohdistu yhden tapahtuman tai tapahtumasarjan kulkuun. Toisin sano-
en tekstin funktio ei silloin ole kertominen tai raportointi vaan jokin sellainen, jota ei-
kronologinen esitystapa palvelee paremmin. Huomio voi kohdistua esimerkiksi tehtyyn 
päätökseen, jolloin esitystapa voi rakentua perusteluiden mukaan. Työhakemus puoles-
taan voi rakentua siten, että työn kannalta merkittävimmät saavutukset ja ansiot maini-
taan ensin ja triviaalimmat vasta lopuksi. Tekstin funktio ja asioiden käsittelyn tapa on 
yleensä tuotu tekstissä jollakin tapaa ilmi. Esimerkiksi virallisissa asiakirjoissa asioiden 
käsittelyn järjestys voi käydä ilmi väliotsikoinnista. Teksti voi myös olla niin sanotusti 
ajasta irrallaan, jolloin kronologisuus ei ole relevanttia (123). 
 

(123) Kuu kiertää Maata ja Maa Aurinkoa. Koko aurinkokuntamme lipuu galaksimme mu-
kana. 

 
Teema-aikojen kronologinen eteneminen on tietenkin vain implikaatio, eikä se kuulu 
tempuksen tai yksittäisten tempusten määritelmiin. Se on kuitenkin hyvä esimerkki sii-
tä, miten kieltä puhtaasti irtonaisena järjestelmänä käsittelevä analyysi törmää ongel-
miin jo vähän pidempiä katkelmia analysoitaessa, jos kielen käyttöä ja sen takana olevia 
ilmiöitä, kuten keskustelumaksiimeja ja implikaatioita, ei tiedosteta tai oteta huomioon.  
 
Käsittelimme informaationkulkua jo tarkastellessamme tekstin ajallista kompleksisuut-
ta. Esitin, että suhteellisten ja anaforisten suhteiden avulla toinen kahdesta tilanteesta 
voidaan esittää taustatilanteena, jota vasten absoluuttisen suhteen kuvaamaa tilannetta 
tarkastellaan. Suhteellisen tai anaforisen suhteen kuvaama tilanne on tällöin osa lauseen 
teemaa absoluuttisen suhteen ollessa reeman, uuden informaation, osa. Esimerkissä 124 
juokseva on osa teemaa ja lauloi on lauseen reema. Esimerkissä 125 asetelma on päin-
vastainen. 
 

(124) Juokseva mies lauloi. 
 
(125) Laulava mies juoksi. 
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Teema on lauseen puheenaihe, ja se sisältää yleensä annettua tietoa. Toisin sanoen tee-
man sisältö on yleensä tuotu keskusteluun jo aiemmin tai se oletetaan yleiseksi, jaetuksi 
tiedoksi. Suhteellisten suhteiden tapauksessa kyse on yleensä ensimmäisestä tapaukses-
ta, sillä partisiippi, jonka sisältö katsotaan jaetuksi tiedoksi, on todennäköisesti tulkitta-
vissa nominaaliseksi. Esimerkissä 126 uusi referentti mies tuodaan keskusteluun eksis-
tentiaalilauseen reemana. Tämän jälkeen uusi informaatio juokseminen tuodaan keskus-
teluun anaforista suhdetta edustavan referatiivirakenteen (ISK§538) avulla. Esimerkin 
viimeisessä lauseessa, joka on esimerkki 124 toistettuna, tuttu referentti mies ja tuttu 
tekeminen juokseminen kuuluvat teemaan ja laulaminen on osa reemaa. 
 

(126) Pihalla oli mies. Näin miehen juoksevan. Juokseva mies lauloi. 
 
Suhteelliset ja anaforiset suhteet auttavat siis kontrolloimaan informaationkulkua ja 
viemään tekstiä eteenpäin varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa useampi teema-aika 
sijaitsee joko kokonaan tai osittain päällekkäin. Informaationkulun selkeytys ja kontrol-
lointi eivät kuitenkaan aina tarkoita tekstin luettavuuden kohenemista. Päinvastoin, ku-
ten aikaisemmin esitin, ajallinen kompleksisuus korostaa usein yksiselitteisyyttä ja täs-
mällisyyttä luettavuuden kustannuksella. Kompleksisuuden motivaatioita ja niiden hei-
jastumista eri tekstilajeihin käsiteltiin tarkemmin loogisen metafunktion yhteydessä. 
 
 
4.2. Sitominen jaksoanalyysiin 
 
Edellä käsittelin kielellisiä merkityksiä metafunktioittain eli jaoteltuna kielen toiminnal-
lisiin pää- tai perustehtäviin. Tarkastelu keskittyi yksittäisiin kielellisiin valintoihin ja 
niiden motivaatioihin, mutta tekstien rakenne jäi vähälle huomiolle. Siinä missä tietyt 
kielelliset valinnat voivat toki luonnehtia tekstejä kokonaisuudessaan, tekstit eivät kui-
tenkaan muodosta homogeenista kokonaisuutta. Sen sijaan ne koostuvat pienemmistä 
elementeistä, jaksoista (ks. esim. Honkanen & Tiililä 2012), joita voi luonnehtia keske-
nään erilainen kielellisten valintojen joukko. Jaksot muodostavat tekstin kokonaisraken-
teen, joka voidaan nähdä tekstilajin keskeisenä ominaisuutena. Toisin sanoen tekstilaji 
on yhtä kuin tietyllä tavalla järjestynyt jaksojen joukko. Huomattavaa on tietenkin, että 
yleisen käsityksen mukaan teksti voi olla enemmän tai vähemmän tyypillinen lajinsa 
edustaja. 
 
Jaksojen rajakohdat voidaan tunnistaa semanttisten ja kieliopillisten kriteerien avulla. 
Kriteerit toimivat toisiaan täydentävästi. Jakso määritellään ensin semanttisesti, minkä 
jälkeen voidaan esittää jaksolle relevantteja kieliopillisia ja leksikaalisia vihjeitä (ks. 
esim. Honkanen & Tiililä 2012). Näin esimerkiksi tervehtiminen voidaan ensin määri-
tellä keskustelun aloittavaksi, osapuolien roolit alustavaksi, kohteliaaksi jaksoksi. Tä-
män jälkeen jakson tunnistamiseksi voidaan asettaa erilaisia kielellisiä vihjeitä. Leksi-
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kaalisia vihjeitä ovat sellaiset ilmaukset kuin päivää, hei tai anteeksi. Kieliopillisia vih-
jeitä ovat esimerkiksi lyhyet, finiittiverbittömät ilmaisut ja sanontojen kiteytyneisyys. 
Kielelliset vihjeet auttavat myös jakson tarkemmassa analysoinnissa. Esimerkiksi ter-
vehdyksen muodollisuus (teitittely, käytetty tervehdys) kertoo keskustelun osallistuja-
rooleista ja keskustelun muodollisuuden asteesta. Tervehtimisen ja sitä seuraavan jak-
son rajakohta tunnistetaan kielellisten vihjeiden avulla. 
 
Tempus on tässä katsauksessa määritelty semanttisesti. Määritelmän ytimessä olevat 
ajalliset suhteet tarjoavat loistavan rajapinnan semantiikan ja kielellisten valintojen vä-
lille – toisin sanoen ajallisia suhteita kielentäville valinnoille voi usein esittää näkökul-
maisuutta ilmentävän motivaation. Tämä kävi ilmi jo metafunktioiden tarkastelun yh-
teydessä. Kielellisten valintojen kautta ilmenevät ajalliset suhteet ovat näin ollen hyvä 
työkalu myös jaksoanalyysin tarpeisiin. Tässä luvussa esitän huomioita ajallisten suh-
teiden roolista jaksojen tunnistamisessa ja luonnehdinnassa. Tarkastelun aikana on hyvä 
muistaa, että jaksoa määritteleviä kieliopillisia vihjeitä voi olla – ja usein onkin – use-
ampi kuin yksi. Tämän esityksen puitteissa ei tarkastella jaksojen määrittelyn kokonais-
kuvaa. 
 
Aluksi on todettava, että suurin osa metafunktioiden tarkastelun yhteydessä esitetyistä 
ajallisten suhteiden kielentämisen motivaatioista pätee myös jaksoja tarkasteltaessa. 
Esimerkiksi vastaanottajan deiktisen keskuksen valinta on yhtä lailla tyypillistä niin 
opastavalle tekstille kuin opastavalle jaksolle. Tämän vuoksi ei ole mielekästä lähestyä 
jaksoanalyysia yksittäisten huomioiden kautta. Sen sijaan lähestyn aihetta yleisemmällä 
tasolla, ilmiöiden luonnetta ja niiden tarkasteluun soveltuvia tutkimusmenetelmiä pohti-
en. 
 
Jaksojen rajakohta voidaan tunnistaa hyvinkin pienten kielellisten vihjeiden perusteella, 
mutta selkeimpiä vihjeitä ovat sellaiset, joissa kynnys siirtyä yhdestä kielellisestä valin-
nasta toiseen kesken tekstin tai jakson on suuri, eli toisin sanoen yksi valinta luonnehtii 
yleensä koko jaksoa. Tällaisia valintoja voimme kutsua kategorisiksi valinnoiksi. Kun 
puhumme kategorisista valinnoista, emme viittaa valintojen paradigmojen sisäiseen 
kategorisuuteen eli siihen, kuinka esimerkiksi absoluuttiset tempukset muodostavat sel-
keän paradigman, siinä missä ajan adverbiaalit eivät. Sen sijaan puhumme jaksojen si-
säisestä kategorisuudesta eli siitä, voiko jakson sisällä esiintyä saman paradigman useita 
jäseniä (toisin sanoen, voiko jakson sisäisesti esiintyä esimerkiksi niin menneen kuin 
menemättömän ajan tempuksia tai niin eksistentiaalisia kuin mentaalisia prosesseja). 
 
Kategorisuus ei ole tässä yhteydessä kategorinen käsite. Käsitteellä viitataan eri ilmiöi-
den taipumukseen esiintyä kategorisesti, ja kyseessä on jatkumo. Jatkumon kategori-
semmassa päässä useamman paradigman valinnan esiintyminen samassa jaksossa on 
epätodennäköistä ja todella tunnusmerkkistä. Ei-kategorisessa päässä jakso voi sisältää 
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kaikenlaisia valintoja. Kategorisuus korreloi soveliaan tutkimusmenetelmän kanssa. 
Mitä kategorisempi valinta on, sitä helpompi jaksorajoja on tarkastella kvalitatiivisesti. 
Parhaimmillaan yksi vihje riittää jaksorajan selkeään merkitsemiseen. Esimerkiksi en-
simmäisen eksplisiittisen direktiivin (kuten on toimitettava) on katsottu aloittavan keho-
tusjakso opetusviraston ryhmäkirjeissä (ks. Honkanen & Tiililä 2012). Mitä ei-
kategorisempi valinta on, sitä enemmän hyötyä on kvantitatiivisesta tarkastelusta. Jat-
kumon ei-kategorisessa päässä kvantitatiivinen tarkastelu on välttämätöntä. 
 
Aloitan tarkastelun ajallisista ilmiöistä, jotka ovat hyvin kategorisia. Tällainen on esi-
merkiksi valinta tekstin tuottajan ja vastaanottajan deiktisen keskuksen välillä. Deikti-
nen keskus on herkästi kiinteä, sillä sen vaihtaminen ilman hyvää syytä voi sotkea vas-
taanottajan ajallisen orientaation. Näin ollen deiktisen keskuksen vaihtaminen kesken 
tekstin kielii melko todennäköisesti jakson vaihtumisesta esimerkiksi pohjustavasta 
(127) opastavaan (128) ja jaksorajat on todennäköisesti mahdollista erottaa pelkän kva-
litatiivisen analyysin avulla. Jaksoja erottaa myös joukko muita kielellisiä vihjeitä, ku-
ten vastaanottajan siirtyminen agentiksi. 
 

(127) Tämä päätös tehtiin antamienne tietojen perusteella. 
 
(128) Voitte nyt tuhota tämän kirjeen. 

 
Vaikka kynnys vaihtaa deiktistä keskusta kesken tekstin on korkea, se ei tarkoita, ettei 
vaihdoksia voisi olla useita. Vaihdosten tulee kuitenkin olla selkeitä, jotta vastaanotta-
jan ajallinen orientaatio ei vaarantuisi. Selkeästä vaihdoksesta on kyse esimerkiksi uu-
siutuvien ja toistuvien jaksojen tapauksessa. Samassa tekstissä voi siis olla useita jakso-
ja, joiden funktio on sama eli jotka edustavat samaa jaksotyyppiä. Esimerkissä 129 kur-
sivoimattomat lauseet edustavat sadun kertovaa jaksoa. Deiktinen keskus on kertomisen 
ja kertojan deiktinen keskus. Kursivoidut lauseet, joissa deiktinen keskus on siirtynyt 
kertomuksen tapahtumien hetkeen, edustavat jaksoja, joissa sadun kuulijaa rohkaistaan 
osallistumaan tarinaan esimerkiksi havainnoimalla kirjan kuvia. Jaksot ovat lyhyitä, 
vain yhden lauseen mittaisia, ja ne eroavat myös muiden kielellisten piirteiden (esimer-
kiksi lausetyypin) osalta kerronnan jaksoista. 
 

(129) Kun prinssi saapui mökille, oli prinsessa jo karannut metsään. Mitä prinssi mökissä 
näkee? Prinssi karautti ratsullaan prinsessan perään väistellen metsän elukoita. Kuinka 
monta elukkaa vaanii puissa prinssiä? 

 
Toinen selkeä vihje todennäköiselle rajakohdalle on teema-aikojen siirtymien muutos 
kronologisesta (ensin mainittu teema-aika edeltää ajallisesti sen jälkeen mainittua tee-
ma-aikaa) ei-kronologiseksi tai päinvastoin. Samoin kuin deiktisen keskuksen valinnan 
tapauksessa, myös teema-aikojen siirtymisten kohdalla yhtäkkinen strategian muutos 
sotkee ajallista orientaatiota. Vastaanottaja olettaa strategian pysyvän samana, ellei hä-
nellä ole perusteltua syytä uskoa toisin. Kronologinen esitystapa voi muuttua ei-
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kronologiseksi esimerkiksi siirryttäessä tapahtumien kuvauksesta (130) syytöksiin 
(131). 
 

(130) Syytetty irrotti hälyttimet, hiippaili takahuoneessa ja mursi kassalippaan. 
 
(131) Syytetty siis tärveli omaisuutta, anasti käteistä ja rikkoi takahuoneessa nukkuneen 
omistajan kotirauhaa. 

 
Suurin osa ajallisten suhteiden ilmaisuun liittyvistä valinnoista on vähemmän kategori-
sia. Toisin sanoen valinnat eivät ole jakson sisällä samalla tavalla odotusarvoisesti py-
syviä ja ajallisen orientaation kannalta ehdottomia kuin deiktisen keskuksen ja kronolo-
gisen tai ei-kronologisen esitystavan valinta. Vähemmän kategoriset valinnat ovat mo-
nesti lause- tai tilannekohtaisia.  
 
Näissä valinnoissa jakso ei siis usein koostu vain samantyyppisistä valinnoista. Ajan 
adverbiaalit voivat koetta selostavassa jaksossa olla keskimäärin täsmällisempiä kuin 
tekstin muissa jaksoissa (132), mutta kaikkien teema-aikojen yhteydessä ei välttämättä 
ole adverbiaalia lainkaan (133), siinä missä joukossa voi hyvinkin olla epätäsmällisiä 
adverbiaaleja (134). Samoin keskustelua referoivassa jaksossa esiintyy runsaasti kom-
munikaatioprosesseja (135), mutta jakson keskellä voi hyvin olla relationaalisia (136) 
tai materiaalisia (137) prosesseja. 
 

(132) Solut alkoivat jakautua ajassa 00:02:34. 
 
(133) Tumat erottuivat selkeästi. 
 
(134) Solujen lukumäärä nousi pian tuhanteen. 
 
(135) Hän kertoi minulle nähneensä Liisan. Vastasin että miksi et sitten ollut soittanut mi-
nulle. 
 
(136) En voinut uskoa että Liisa oli myös Tiinan ystävä. 
 
(137) Nyrpistin hänelle nenääni. 

 
Kvantitatiivinen analyysi tulee kyseeseen silloin, kun jakso sisältää erilaisia valintoja. 
Tällöin on oikeastaan kyse kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin yhteistyöstä. 
Tekstin jaksot on ensin paikannettava ja merkittävä kvalitatiivisen analyysin avulla, 
minkä jälkeen kvantitatiivisella analyysilla voi tarkentaa ja todentaa tehtyjä havaintoja. 
(Honkanen & Tiililä 2012). Toisin sanoen jaksojen paikannuksen jälkeen tarkastellaan 
kvalitatiivisesti etukäteen oletettuja, jaksoille relevantteja kielellisiä vihjeitä ja mahdol-
lisesti muita, relevanteiksi paljastuvia kielellisiä vihjeitä. 
 
Hyvä esimerkki kvantitatiivisen analyysin kohteeksi soveltuvasta ilmiöstä on ajallinen 
kompleksisuus. Ajallinen kompleksisuus on laskettavissa yksinkertaisesti esimerkiksi 
kaikkien ajallisia suhteita ilmaisevien rakenteiden ja absoluuttisten tempusten suhteena. 
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Esimerkin 138 ajallinen kompleksisuus on laskettavissa seuraavasti. Tempuksia, ei-
finiittisiä rakenteita ja ajan adverbiaaleja on esimerkissä yhteensä neljä (osti, minkä jäl-
keen, kävi uimassa ja oli). Absoluuttisia tempuksia on kolme (osti, kävi uimassa ja oli). 
Ajallinen kompleksisuus on siis neljä jaettuna kolmella eli noin 1,3. Esimerkin 139 ajal-
linen kompleksisuus on samalla tavalla laskettuna viiden suhde kahteen ([alkukesästä + 
emme osanneet + neuvoi + myöhemmin + purjehdittuamme] / [emme osanneet + neu-
voi]) eli 2,5.  
  

(138) Pekka osti ison jäätelön, minkä jälkeen hän kävi uimassa. Hän oli iloinen. 
 
(139) Alkukesästä emme osanneet tehdä solmua. Kapteeni neuvoi sen meille vasta myö-
hemmin, purjehdittuamme Piikkisalmen läpi. 

 
Ajallisista ilmiöistä ilmeisimmät, absoluuttiset tempukset, käyttäytyvät toisinaan hyvin-
kin kategorisesti. Toisin sanoen tietyissä jaksoissa voi esiintyä vaikkapa vain menneen 
ajan tempuksia. Tällainen tilanne on esimerkiksi kertomusjaksossa, jonka deiktinen 
keskus on kertojan hetkessä. Esitin aiemmin esimerkin (nyt 140), jossa deiktisen kes-
kuksen vaihtuminen ja menemättömän ajan tempus signaloivat jakson vaihtumista. 
 

(140) Kun prinssi saapui mökille, oli prinsessa jo karannut metsään. Mitä prinssi mökissä 
näkee? Prinssi karautti ratsullaan prinsessan perään väistellen metsän elukoita. Kuinka 
monta elukkaa vaanii puissa prinssiä? 

 
Tämän katsauksen taustalla olevan teorian mukaan pluskvamperfekti koostuu menneen 
ajan tempuksesta ja perfektin aspektista. Niinpä esimerkin ensimmäisessä virkkeessä 
(Kun prinssi saapui mökille, oli prinsessa jo karannut metsään.) voidaan katsoa esiinty-
vän vain yksi tempus, absoluuttinen menneen ajan tempus. Toisen verbin yhteydessä 
tempukseen on tosin liittynyt myös perfektin aspekti. Näin ollen jaksorajat esimerkiksi 
kertomusjakson ja sen lomassa esiintyvien osallistumisjaksojen (Mitä prinssi mökissä 
näkee?) välillä ovat selkeitä ja pelkistettävissä yhteen yksiselitteiseen tempusopposi-
tioon. 
 
Esimerkin 140 kaltaisissa tapauksissa jaksorajojen analysointi on helppoa pelkän kvali-
tatiivisen analyysin avulla, sillä yksikin jaksolle vieras absoluuttinen tempus signaloi 
jakson vaihtumista. Tämä ei kuitenkaan ole absoluuttisten tempusten ominaisuus, vaan 
tulkinta syntyy jaksojen, tekstilajin ja deiktisen keskuksen valinnan yhteisvaikutuksesta.  
 
Absoluuttisten tempusten käyttäytymistä ei siis voi pitää kategorisena, vaikka deiktisen 
keskuksen valinnan vaikutus tempuksen valintaan voikin olla suuri ja valintojen yhteis-
vaikutus on tietyissä tapauksissa merkittävä. On nimittäin helposti esitettävissä tapauk-
sia, joissa tempusten jaksonsisäinen kategorisuus paljastuu vain näennäiseksi, eikä 
poikkeavan tempuksen esiintyminen aiheuta jakson vaihtumista. Tällainen näennäinen 
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raja voi olla esimerkiksi vain menneen ajan tempuksia sisältävän syytösjakson (141) ja 
menemättömän ajan tempuksia sisältävän tuomiojakson (142) välillä. 
 

(141) Loukkasitte vaimoani, petitte luottamukseni, huijasitte minua kaupoissa ja nauroitte 
runoilleni. 
 
(142) Siksi minun täytyy riistää teiltä henkenne, polttaa talonne ja häpäistä muistonne seu-
raavan runoteokseni alkusanoissa. 

 
On kuitenkin helppo muodostaa uusi esimerkki, jossa syytösjakso sisältää myös mene-
mättömän ajan tempuksia (143) ja tuomiojakso menneen ajan tempuksia (144). 
 

(143) Loukkasitte vaimoani, petitte luottamukseni, huijasitte minua kaupoissa, nauroitte ru-
noilleni ja kaiken lisäksi seisotte nyt retiisieni päällä. 
 
(144) Siksi minä lainasin tekstiänne vastoin tieteellistä käytäntöä, ja siksi minun täytyy riis-
tää teiltä henkenne, polttaa talonne ja häpäistä muistonne seuraavan runoteokseni alkusa-
noissa. 

 
Absoluuttisia tempuksia tarkastetaessa kategorista käyttäytymistä ei siis voida olettaa, 
eikä yhtä poikkeavaa tempusta voida automaattisesti pitää signaalina jakson vaihtumi-
sesta. Jos kvalitatiivisen analyysin puitteissa pystytään osoittamaan jaksojen luonteesta, 
deiktisen keskuksen valinnasta tai huomion kohteena olevasta tilanteesta absoluuttisten 
tempusten käyttäytyvän kyseisellä jaksorajalla kategorisesti, kvalitatiivinen analyysi on 
riittävä. Muissa tapauksissa kvantitatiivinen analyysi voi osoittautua tarpeelliseksi. 
 
Absoluuttisten tempusten esiintymistä jaksoittain voidaan siis useimmiten tarkastella 
kvantitatiivisen analyysin avulla. Menneen ajan ja menemättömän ajan tempusten 
osuus, silloin,kun se ei ole suoraan sidoksissa deiktisen keskuksen vaihteluun, voi ker-
toa tarkastelun näkökulmasta jo itsessään, kuten esimerkeissä 143 ja 144, joissa enem-
mistönä esiintyvän tempuksen osuus on jaksoittain 80 prosenttia. Futuurin ja menemät-
tömän ajan tempuksen vaihtelun tutkiminen on tässä suhteessa erityisen hedelmällistä, 
sillä kummankin avulla voidaan viitata tulevaan aikaan. Tällöin deiktisen keskuksen 
mahdollista vaihtelua ei todennäköisesti tarvitse ottaa huomioon. Futuurin käyttö on 
tunnusmerkkisempää ja kertoo tekstin tuottajan suhtautumisesta. Mitä suurempi on var-
sinaisten futuurin tempusten osuus, sitä varmempana ja vääjäämättömämpänä tuleva 
nähdään tai halutaan esittää. 
 
Hedelmällistä voi myös olla tempusten vaihtelun tarkastelu jonkin muun ilmiön suh-
teen, jolloin voi käyttää hyväksi jo tehtyjä havaintoja erilaisten valintojen motivaatiois-
ta. Yksi tällainen mahdollisuus on tempusten vaihtelun tarkastelu prosessityypeittäin. 
Prosessityypit eivät sinänsä kuulu ajallisten suhteiden ilmaisun piiriin, mutta kuten eks-
perientaalisen metafunktion yhteydessä esitin, voi niiden ja tiettyjen tempusten yhteis-
esiintyminen olla tunnusmerkkisempää. Esimerkiksi tietoisuuden prosessien odotusar-
voinen teema-aika sijaitsee menneessä ajassa, sillä ne ovat monesti pistemäisiä eli kes-
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tottomia. (Kestoton prosessi ei voi olla kesken, joten ollakseen lainkaan olemassa se on 
yleensä joko tapahtunut kokonaan tai tapahtuu kokonaan tulevaisuudessa.) Kvantitatii-
visen analyysin avulla voi tarkastella tietyntyyppisten prosessien kanssa esiintyviä abso-
luuttisia tempuksia. Tietyissä tapauksissa jo yksikin havainto riittää jaksorajan määrit-
tämiseen (esimerkiksi performatiivinen tietoisuuden prosessi verbissä päätän), mutta 
myös muu tunnusmerkkinen käyttö voi olla merkki jaksorajasta. 
 
Kuten olen edellä esittänyt, jaksot ja niiden rajakohdat määritetään aluksi semanttisesti. 
Vasta tämän jälkeen jaksoille voidaan esittää kielellisiä kriteerejä eli jaksoille relevant-
teja leksikaalisia ja kieliopillisia vihjeitä. Näitä vihjeitä edustavat erilaiset kielelliset 
valinnat, jotka ovat usein jollakin tavalla vuorovaikutuksessa. Yhtä valintaa voivat mo-
tivoida muista valinnoista riippumattomat syyt, mutta toisinaan valintaa tarkastelemalla 
voi tarkastella epäsuorasti myös muita, sen kanssa yhteen kietoutuneita valintoja. Tästä 
on hyötyä erityisesti silloin, kun nämä muut valinnat eivät itsessään sovellu kvantitatii-
visen tai edes kvalitatiivisen analyysin kohteiksi – varsinkin jos nojaa jaksoanalyysia 
tehdessä vain eksplisiittisiin signaaleihin (Honkanen & Tiililä 2012). Tämä voi tapahtua 
myös tiedostamattomasti: tilastollisesti merkittävä tulos voi tukea intuition perusteella 
tehtyä jaksojakoa, vaikka tarkastellulle valinnalle ei voisikaan esittää selkeitä motivaa-
tioita. 
 
Edellä esitetty väite on tietenkin yhtä totta minkä tahansa kielellisen valinnan tapauk-
sessa, mutta nostan sen esille absoluuttisten tempusten yhteydessä siitä syystä, että ne 
eroavat oleellisesti monesta muusta ajallisia suhteita kielentävästä ilmiöstä. Ero on sii-
nä, että absoluuttiset tempukset muodostavat jokaisen täydellisen suomenkielisen lau-
seen ajallisen ilmaisun ytimen: ne ovat huudahduksia ja vaillinaisia lauseita lukuun ot-
tamatta aina läsnä, ja niillä on täydellinen ja yksinkertainen paradigma. Tämä tekee niis-
tä herkullisen ja helpon kohteen kvantitatiiviselle analyysille. Esitin edellä, että abso-
luuttisten tempusten valinta voi olla enemmän tai vähemmän sidoksissa deiktisen kes-
kuksen valintaan, tekstilajiin tai huomion kohteena olevan tilanteen luonteeseen. Tilan-
teen luonne on kattokäsite yksittäisten tilanteiden motivaatioille, jotka eivät ole aina 
helposti eksplikoitavissa. Absoluuttisten tempusten kvantitatiivinen analyysi voi hyvin-
kin paljastaa merkittäviä tilastollisia vastaavuuksia. 
 
Kaikki vähemmän kategoriset valinnat eivät luonnollisesti sovellu yhtä hyvin kvantita-
tiivisen analyysin kohteeksi. Esimerkiksi ajan adverbiaalien semanttisen sisällön kvanti-
tatiivinen tarkastelu on hankalaa, sillä adverbiaalien täsmällisyydelle on vaikea kehittää 
yhteismitallista asteikkoa. Muutama vuosi sitten on hyvin täsmällinen ilmaisu puhutta-
essa Auringon kehityksestä, mutta epätäsmällinen, kun selitetään, milloin edelliset 
eduskuntavaalit olivat. Tämän vuoksi täsmällisyyden analysoimisessa joudutaan nojaa-
maan vahvasti kvalitatiiviseen tarkasteluun. On tietenkin mahdollista muodostaa kvali-
tatiivisen analyysin avulla luokkia, joihin ilmaisuja voidaan niiden täsmällisyyden pe-
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rusteella lajitella ja siten laskea, mutta nämä luokat ovat aina teksti- ja tilannesidonnai-
sia. Ajan adverbiaalien määrää ja kategoriaa (absoluuttiset, kuten eilen, ja anaforiset, 
kuten aikaisemmin) sen sijaan on helppo tutkia kvantitatiivisesti. 
 
Perfektin aspektin käyttö ei ole samalla tavalla sidoksissa deiktisen keskuksen valintaan 
kuin absoluuttiset tempukset. Esimerkissä 145 deiktinen keskus eli kertojan ajallinen 
hetki on tapahtumien hetki. Esimerkin molempiin verbeihin liittyy menemättömän ajan 
tempus – ensimmäiseen myös perfektin aspekti. Vastaavasti esimerkissä 146 deiktinen 
keskus on kerronnan hetki ja tapahtumia käsitellään kerrontatilanteesta erillisinä. Mo-
lempiin verbeihin liittyy menneen ajan tempus ja jälleen ensimmäiseen verbiin liittyy 
myös perfektin aspekti. Perfektin aspekti on siis neutraalimpi deiktisen keskuksen muu-
tokselle. 
 

(145) Olen ollut valveilla kaksi tuntia. Yhtäkkiä ovikello pärähtää. 
 
(146) Olin ollut valveilla kaksi tuntia. Yhtäkkiä ovikello pärähti. 

 
Perfektin aspektin käyttö on kuitenkin yhtä lailla kielellinen valinta, kuten olen jo tässä 
katsauksessa esittänyt. Perfektin käyttö korostaa jollakin tapaa puhehetkeä tai muuta 
deiktistä keskusta. Jos esimerkki 145 alkaisi Valvoin kaksi tuntia – –, valvomisen mer-
kitys puhehetkelle ja sen todennäköinen jatkuminen aina puhehetkeen saakka ei tulisi 
yhtä hyvin ilmi (olkoonkin että kyseessä on implikaatio). Kuten suurin osa muistakin 
kielellisistä valinnoista, myös perfektin aspektin käyttö voi merkitä jaksorajaa. Jos yhtä 
jaksoa luonnehtii keskittyminen itse tilanteisiin, kuten työhaastatteluun mahdollisesti 
kuuluvassa rutiininomaisessa elämänvaiheiden luettelussa (147), tavallinen menneen 
ajan tempus on luonnollinen valinta. Siirryttäessä perustelemaan omaa pätevyyttä haet-
tuun tehtävään (148), tässä tapauksessa Italian-oppaaksi, menneet tapahtumat ovat rele-
vantteja puhehetkelle, sillä niiden odotetaan vaikuttavan palkkauspäätökseen. 
 

(147) Synnyin Porissa vuonna 1980. Kävin koulua Huittisissa. Menin naimisiin vuonna 
2010. Kävin häämatkallani Kreikassa. 
 
(148) Olen käynyt Italiassa monta kertaa. Minulla on monia italialaisia tuttavia ja olen 
opiskellut maan kieltä ja kulttuuria. 

 
 
5. Lopuksi 
 
Tempukset, ajan adverbiaalit ja aspektit ovat vain pieni osa kaikista niistä kielellisistä 
piirteistä, joiden analyysivälineet tekstilajitutkijalla on työkalupakissaan. Katsaukseni 
tarkoituksena on ollut osoittaa, että käsittelemällä näitä ilmiöitä semanttisesti eli keskit-
tymällä niiden edustamiin ajallisiin suhteisiin päästään käsiksi monitahoiseen ajallisen 
näkökulmaisuuden verkostoon, joka on omiaan tekstilajitutkimuksen tarpeisiin. 
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Moreenin raamattualluusiot 
– avain teoksen ja sen lajin tulkintaan? 
 
Anneli Niinimäki  
 
 
1. Lajista teokseen 
 
Tarkastelen seuraavassa kirjallisuuden laajan lajikentän yhtä teosta, Lauri Viidan vuon-
na 1950 ilmestynyttä romaania Moreeni. Kirjallisuuden lajeja on typologisoitu aina 
Aristoteleen runousopista lähtien. Viime vuosikymmenten lajitutkimus ei ole keskitty-
nyt luokitteleviin näkökulmiin, mutta niitä ei ole kokonaan hylättykään, koska luokittelu 
on lajitutkimuksen peruskiviä. Luokittelun tavoitteena on kuitenkin nykyään ennem-
minkin lajin merkityksen löytäminen kuin tarkka typologisointi. (Lyytikäinen 2006, 
167; ks. Fowler 1982, 38–39; Pettersson 2006, 153–154; myös Heikkinen & Voutilai-
nen 2012.) 
 
Moreeni on perinteisesti luokiteltu aiheensa puolesta yhteiskunnalliseksi romaaniksi ja 
Viita työläiskirjailijaksi. Teoksessa selvitetään pispalalaisen Niemisen perheen elämää 
1900-luvun alkuvuosista sisällissodan katkeriin jälkiselvittelyihin, elämän rakentamista 
1920-luvun nousukaudella ja 1930-luvun lamavuosien ahdinkoa. Itsekin sodassa muka-
na ollut Viita kirjoitti Moreenin sodan jälkeisenä aikana. Hän kuului siihen sodanjälkei-
seen kirjailijoiden sukupolveen, jonka ”tuotantoa sävyttivät yhteiskunnallisten ja maa-
ilmankatsomuksellisten arvojen uudelleenarvioimisen tarve, halu edellisen kirjallisen 
sukupolven taiteellisten tulosten ja päämäärien arvosteluun sekä pyrkimys kirjallisuu-
den jälleenrakentamiseen sodan aiheuttaman pysähdyksen jälkeen”. (Varpio 1973, 77.)  
 
Kun luen teosta puoli vuosisataa sen ilmestymisestä, ohjaa lukemistani erilainen lajitun-
temus kuin teoksen ilmestymisen aikaista lukuprosessia. Asetan teoksen useisiin kon-
teksteihin käymään keskustelua oman aikansa, myöhemmin ilmestyneiden romaanien ja 
tekstilajin konventioiden kanssa (ks. Heikkinen 2000a, 71; Solin 2006, 73). Löydän 
piirteitä, jotka ohjaavat tulkitsemaan romaania jonkin muunkin kuin yhteiskunnallisuu-
den kautta, sijoittamaan romaanin muuhunkin ala-lajiin kuin yhteiskunnalliseen.  
 
Tarkastelen nyt Moreenia yhden romaanigenrelle oletettavan tyypillisen piirteen kautta, 
nimittäin intertekstuaalisuuden. Esimerkiksi virkkeessä On tosin kirjoitettu, että otsan 
hiessä on leipä syötävä, mutta tuleehan otsa märäksi tanssimallakin. romaanin kertoja 
rinnastaa maallisen tanssimisen Raamatun Luomiskertomuksen tapahtumaan. Tulkinta-
ni mukaan Moreenissa viitataan Raamattuun lähes 300 virkkeessä. Luvussa eivät ole 
mukana teoksen useat raamattupohjaiset nimet, kuten Joosefiina ja Iisakki, tai Jumalan 
nimeen kiroilu ja päivittely. Tekstiteoreetikko Pauli Saukkosen (2012) mukaan tekstila-
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jeja riittävät erottamaan harvahkot päällimmäiset ominaisuudet, jotka ”sijaitsevat” teks-
tilajeja hallitsevien kielenkäyttäjien kognitiossa ja joilla on ilmaukselliset vastineensa 
tekstissä. Kytkennät Raamattuun ovat Moreenissa niin lukuisia ja monimuotoisia, että 
on syytä tarkastella, kuinka tärkeä tehtävä näillä kytköksillä on teoksen merkityksen 
muodostumisessa ja kuinka paljon ne ohjaavat lukuprosessia. Esiin nousevat seuraavat 
kysymykset: Miten viittaukset liittyvät romaaniuteen? Miten ne määrittävät teoksen 
tyyliä? Voiko Moreenin luokitella raamattukytkösten kautta johonkin romaanin alalajiin 
kuuluvaksi? Miten lajisuuden määrittely muuttuu ajan myötä, ja miten se vaikuttaa ro-
maanin tulkintaan? 
 
Moreeni ilmestyi aikana, jolloin kirjallisissa suuntauksissa oli tapahtumassa muutos 
realismista modernismiin. Suuntaus oli aluksi näkyvämmin lyriikan kuin romaanin mo-
dernismia, vaikka romaanikin tekstilajina sai uusia piirteitä esimerkiksi fantasiasta ja 
eettisistä pohdiskeluista (Niemi 1995, 12). Ennen esikoisromaaniaan Viita oli julkaissut 
perinteisessä mitallisessa runossa tiukasti pitäytyvän runokokoelman Betonimylläri 
(1947) sekä saturunoelman Kukunor (1949). Eniten modernistisen suuntauksen piirteitä 
on Kukunorissa, mutta muuten Viita pääosin pitäytyy koko tuotantonsa ajan mitallisessa 
runossa eikä siirry vapaarytmiseen runoon, kuten moni muu runoilija, esimerkiksi Vii-
dan vaimo Aila Meriluoto. Käppyräinen-kokoelman (1954) runoissa Viita kuitenkin 
kokeilee modernia muotoa ja käy keskustelua modernistien kanssa. Runossa Runoilija 
vaietkoon, kun runot puhuvat hän osoittaa sanansa arvostelijoille: kirja suussa laulu-
puussa / kaikki kilvan kukkumassa / arvostelijat. (Viita 1966, 185.)  
 
Viidan tamperelaista kirjailijayhteisöä Mäkelän piiriä on kuvattu modernismin vastaise-
na linnakkeena, mutta ainakaan kirjallisuudentutkija Juhani Niemen mukaan asenteet 
eivät koskaan olleet niin ei-modernistisia kuin on esitetty (1995, 22; ks. Salokannel 
1993; Sarkkinen 1993). Mäkelän piirin esteettisenä auktoriteettina oli Alex Matson ja 
hänen teoksensa Romaanitaide (1947), jossa romaani nähtiin ennen kaikkea taiteellisena 
sommitelmana. Esikuvana oli Seitsemän veljestä, jota pidettiin muodoltaan modernina 
teoksena. Useissa arvosteluissa Moreenia verrattiinkin juuri Seitsemään veljekseen ”oi-
kean romaanitaiteen näytteenä”. (Varpio 1973, 183–184.)  
 
Jo aikalaisarvostelijat pitivät Moreenia reaalitodellisuudesta irrotettuna sanataideteok-
sena, jossa Pispala on vain kirjallinen Pispala. Varpio (1973, 152–157)  ei 1970-luvun 
tutkimuksessaan laskenut teosta perinteisten suomalaisten realististen romaanien jouk-
koon. Toisaalta monet pitivät Moreenia historiallista todellisuutta kuvaavana dokument-
tina, Pispalan työläisyhdyskunnan kuvauksena. Vasta 1990-luvulla Niemi nimeää teok-
sesta useita modernistisia piirteitä, muun muassa oikullisen, näkökulmia vaihtelevan 
rakenteen, ajallisen rakenteen rikkomisen ja erilaisten tyylilajien käytön. Niemi toteaa, 
että kysymys ei ole perinteisestä realistisesta kansankuvauksesta, sillä Moreenin yhteis-
kuntakriittisyys ei ole realistisen vakavasti esitettyä, vaan esimerkiksi punaisten osallis-
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tuminen kansalaissotaan tuodaan lukijan eteen farssina. (1995, 41–42; vrt. Varpio 2006, 
231.) Haen seuraavassa vastausta myös kysymykseen, onko runsailla raamattukytken-
nöillä merkitystä akselilla realistinen – moderni romaani. 
 
 
2. Alluusiot – havaittavia epäsuoria viittauksia toiseen tekstiin 
 
Poikkeaako Moreeni sittenkään monesta muusta aikansa romaanista runsaslukuisten 
intertekstuaalisten viittauksiensa vuoksi? Onhan intertekstuaalisuus kaikkien romaanien 
– ja yleisemmin kaikkien tekstien (ks. esim. Heikkinen ym. 2012) – ominaisuus. Kaik-
kiin teksteihin on kutoutunut sitaatteja, viitteitä ja kaikuja toisista teksteistä, usein jo 
tunnistamattomia, niin että niitä on mahdoton jäljittää. (Makkonen 1991, 19; ks. Barthes 
1970.) Eri tekstilajit poikkeavat toisistaan sen suhteen, miten paljon, millaista ja millai-
sin merkitsemistavoin toteutettua intertekstuaalisuus niissä on (Solin 2006, 85). Kauno-
kirjallisissa teksteissä intertekstuaalisuuden lähtökohtana on yleisimmin lukijan tekemä 
havainto tekstissä olevasta toisesta tekstistä tai teksteistä, jolloin toinen teksti voidaan 
todentaa jollain tavoin. Kun tutkin Moreenin intertekstuaalisuutta, tarkastelen vain niitä 
viitteitä, jotka lukija voi havaita toisesta tekstistä. Tällaiseen suppeaksi tai avoimeksi 
kutsuttuun intertekstuaalisuuteen luetaan yleisesti suora viittaus, sitaatti, lainausmerkein 
osoitettu toinen teksti, mutta myös implisiittisemmät suhteet, kuten alluusiot johonkin 
kulttuurisesti tuttuun fraasiin tai lentävään lauseeseen (vrt. Makkonen 1991, 22; ks. Ge-
nette 1982; Tammi 1991, 75–85; Solin 2006, 83).   
 
Moreenin sadat raamattukytkökset ovat nimenomaan epäsuoria viittauksia Raamatun 
kieleen, tapahtumiin, henkilöihin ja sanomaan. Käytän näistä kytköksistä nimitystä al-
luusio erotukseksi toiseen tekstiin tehtävistä suorista viittauksista. Määrittelen alluusion 
merkityksen muodostamisen yksiköksi, dialogiksi kirjoittajan ja lukijan välillä. Viitta-
uksen alkuperää ei suoraan mainita (vrt. sitaatti), mutta viittaus tuo tekstiin uuden mer-
kityksen, tosin vain silloin, kun se tulee havaituksi. Alluusio on siis kirjoittajan ja luki-
jan yhteistä tietoa.  
 
Termi alluusio pohjautuu latinan verbiin alludo ’puhua leikkiä, pelata, juonitella’ (ks. 
Harper 2001–2012, s.v. allusion). Termiä käyttävät oletettavasti useimmiten kirjallisuu-
dentutkijat, mutta myös musiikin ja kuvataiteen yhteydessä puhutaan alluusioista. Sana-
kirjan mukaan alluusio on johonkin tuttuun viittaava vihje puheessa tai kirjallisessa esi-
tyksessä, usein tyylioppiin liittyvä käsite (NS 1980, s.v. alluusio). Käännöstieteessä 
alluusio määritellään peitetyksi viittaukseksi kaunokirjalliseen teokseen, paikkaan, tyy-
lisuuntaan, historiaan, tapahtumaan, tarinaan tai henkilöön. Alluusio ilmaistaan epäsuo-
rasti muuntamalla jokin pohjatekstin tunnettu lause, erisnimi tai kulttuurisidonnainen 
termi. Tunnistaminen ja tulkitseminen riippuvat lukijasta ja hänen kokemuksistaan ja 
tiedoistaan. (Opetussanasto 2001; ks. myös Leppihalme 1997.)  



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 366 - 

 
Suorien sitaattien pois rajaamisella ei ole tämän työn kannalta suurtakaan merkitystä, 
sillä Moreenissa on vain muutama suora, lainausmerkein osoitettu raamattulainaus. Täl-
lainen on esimerkiksi Toisen Mooseksen kirjan lause ”Älä tule tänne! Riisu kengät ja-
lastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.” (25.) Toteamus on sellaisenaan asetettu 
Joosefiinan suuhun – tosin lausumattomaksi lauseeksi. Myöhemmässä tulkinnassa voi-
sikin kysyä, mitä implikaatioita liittyy muun muassa siihen, että sitaattia ei lausuta ää-
neen. 
 
Moreenin raamattuviitteisiin alluusion nimitys sopii nimenomaan siinä merkityksessä, 
kuin sitä käännöstieteessä käytetään. Monet Raamatun sanonnat ovat fraasiutuneet ja 
painuneet ihmisten mieliin, ja näitä ”raamatunlauseita” ja yksittäisiä lekseemejäkin Vii-
ta käyttää oman kielensä raaka-aineina. Kun määrittelen alluusion avoimeksi, havaitta-
vaksi intertekstuaalisuudeksi, otan huomioon, että jotkin alluusioista ovat helpommin, 
jotkin vaikeammin havaittavissa. Selkeä alluusio on virkkeessä ”Hänen väkensä oli nyt 
kerta kaikkiaan pysyttävä hengissä ja hyvissä voimissa niin totta kuin hänen nimensä oli 
Joosefiina, ja päivä pyykkipäivä.” (18.) Vertaus Niin totta kuin toistuu Raamatussa 77 
jakeessa, joten sitä voi pitää leimallisesti raamatullisena ilmauksena. Selviä alluusioita 
ovat myös monet Raamatun Jumalaan ja tapahtumiin liittyvät kytkökset, kuten virk-
keessä, jossa viitataan Luomiskertomuksen tapahtumiin: ”Senköhän tähden Aatami ja 
Eevakin joutuivat muuttamaan Paratiisista, että siellä oli jo kaikki valmista, ei muuta 
tekemistä kuin hedelmien syömistä?” (240.) 
 
Tiettyjen tuttujen sanontojen nimittäminen alluusioksi ei kuitenkaan ole itsestään sel-
vää, koska Raamatun kieli on tuottanut paljon kiteytyneitä sanontoja, joita ei enää voi 
pitää kielenkäytön lainattuina elementteinä, kuten tyyliväriltään juhlavia ja hengellissä-
vyisiä synti, armo ja autuas (Ikola 1992, 55; Mäkinen 1989, 202). Alluusioiksi tulkitsen 
kielellisen viittauksen epäselvissä tapauksissa vain silloin, kun sitä voi jostain syystä 
pitää kohosteisena valintana: 
 

Tuli kovasti yrittää, kilvoitella, kuten sanottiin. (20.) 
 
Sabatti oli päättynyt. Palokunnantalon pihassa oli joukko kiväärimiehiä ja kolme aseetonta 
kävelytettiin juuri rakennuksesta ulos, kun Elina astui sisään. (154.) 

 
Kohosteiseksi valinnaksi tulkitsen verbin kilvoitella, johon kohdistetaan huomio Joose-
fiinan työntekoa kuvaavassa kohdassa kuten sanottiin -lauseella. Pyhäpäivän nimitykse-
nä sabatti on sanavalinta, joka tuo esiin pyhäpäivän vieton uskonnollisen merkityksen. 
Sana kirjoitetaan sen alkuperään viittaavasti b-kirjaimella.  
 
Jumalauta, saatana ja perkele sekä eräät muut suomen kirosanat perustuvat suurelta 
osin uskontoon, ja esimerkiksi jumalauta ja saatana ovat stereotypioita, jotka runsaan 
käyttönsä vuoksi ovat menettäneet yhteyden alkuperäänsä. Moreenin kertoja tuo ilmi 
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Raamatun kiellon Jumalan nimen turhaan lausumisesta ja toteaa kaksiäänisesti: ”niin 
kuin tulisi karttaa sen yhden ja ainoan nimen turhaan-lausumista eli lausumista” (53). 
Kun tästä nimenomaisesti esitetystä kiellosta huolimatta uskovainen Joosefiina päivitte-
lee ja siunailee Jumalan ja Jeesuksen nimeen toistuvasti, kun kertojan puheessa siunail-
laan ruotsin kielellä tai kun puhevikainen Jooseppi hokee taatanaa kapinan aikana, voi-
nee tulkita Jumalan nimen tai saatanan lausumisen näissä tapauksissa avaavan Raama-
tun maailman. 
 
Kun nimitän Moreenin uskontoon liittyviä kytkentöjä raamattualluusioiksi, katson 
Raamatun esisijaiseksi pohjatekstiksi ja muun uskonnollisen kirjallisuuden toissijaisek-
si. Tätä näkemystä perustelen kristinuskon luonteella Raamattuun perustuvana kirjaus-
kontona ja myös Viidan elämäkertatiedoilla.  
 
 
3. Raamattualluusiot osana Moreenin kieltä ja tyyliä 
 
Kielen poeettisella funktiolla on sanataideteoksissa keskeisempi asema kuin muissa 
tekstilajeissa (Jakobson 1960, 354–358). Niin sanottuja kaunokirjallisia tekniikoita, ku-
ten yllättäviä kielikuvia, käytetään kaunokirjallisuudessa enemmän kuin muissa teks-
teissä (vrt. Pettersson 2006, 156). Tarkastelen tässä luvussa, millaisia tehtäviä raamattu-
alluusioilla on Moreenin tyylin rakennusaineena.  
 
Tutkijat ovat määritelleet Raamatun sekä uskonnolliseksi että kaunokirjalliseksi klas-
sikkoteokseksi, sillä tekstilajiltaan Raamattu on monimuotoinen, monen lajin yhdistel-
mä (Nummi 1991, 180). Lauri Viita tunsi Raamatun jo lapsuudestaan, sillä Raamattu ja 
virsikirja olivat Viidan kodin tärkeimmät kirjat ja Lauri osallistui Pispalan setlementti-
toimintaan. Myös aikuisena Viidan tiedetään lukeneen Raamattua. Sodassa ollessaan 
Viita tutki rangaistussellissä Raamattua kaksi viikkoa ”aivan rehellisestä mielenkiinnos-
ta”. (Varpio 1973, 56–58, 63.) Vuonna 1939 ensimmäiselle vaimolleen putkasta lähet-
tämässään kirjeessä hän kirjoittaa suhteestaan Raamattuun: 
 

En ole liittynyt pelastusarmeijaan, helluntailaisiin, hihuuleihin, paptisteihin, kartanolaisiin, 
raamatuntutkijoihin enkä liioin ole tuntenut ylipäänsä minkään muunkaanlaisia ilmenemis-
muotoja hakevaa ”pistosta” elikkä henkisyyden herätettä, olenpa vain muuten ilman aikoja 
sattunut iskemään viisaudenahneet silmäni tuohon mustakantiseen kirjaan, jota on totuttu 
nimittämään sekä Bibliaksi että Uudeksi Testamentiksi. Otapa nyt tällainen ”jälkisäädös” 
käteesi ja vaella kanssani sen ällistyttävän nerokkaiden mietteiden tuhatvuotiseen kumise-
vaan holvistoon, jossa niin monet teräväkatseiset, harmaahapsiset filosofit ovat ennen meitä 
astuneet, mieronsauvallaan totuutta esiin kutsuen kolkuttaneet noihin jylhiin, kylmiin ja ty-
lyihin kaariportteihin. (Terijoki 13.4.1939, julkaisematon kirje.) 

 
Kirjeessä Viita tuo esiin etäisen suhteensa uskontoon, mutta kunnioituksensa Raamatun 
viisaina pitämiään kirjoittajia kohtaan. Myös Moreenissa on kohtia, joissa viitataan 
Raamatun kirjoittamiseen ja teokseen totuudellisuuteen. Viidan alter egona pidetty Erk-
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ki kiinnittää epäilevän huomionsa kysymykseen Raamatusta Jumalan antamana ilmoi-
tuksena: ”Ehdotonta totuutta ei saa olla, se on tärkein pykälä jopa raamatunteossa.” 
(253); ”Hullu ei lue lakia, ellei viisas sitä kirjoita; hullu ei saarnaa, ellei viisas tee raa-
mattua. Jeesus ei kirjoittanut mitään!”  (333). Viita näyttää myös oivaltaneen Raamatun 
luonteen monitasoisena, sisäisesti intertekstuaalisena teoksena, mihin viittaa Moreenin 
kertojan toteamus: ”kirja oli niin toivottaman paksu ja edestakainen, ettei siitä miten-
kään voinut eikä ehtinyt määrättyä lausetta löytää, saatikka löytää, ettei sitä ollut. Joose-
fiina luki mitä löysi.” (139.)  
 
Kielellisiä valintoja luonnehditaan usein tyyli-käsitteen avulla. Kielitieteessä erot tyylien 
välillä nähdään eroina sen suhteen, mitä sanotaan, ja sen suhteen, miten sanotaan, eli 
muotoa ja merkitystä ei eroteta toisistaan. Saukkonen (2001, 147) liittää tyylin teeman 
käsitteeseen ja määrittelee teeman muotoelementtien yhteiseksi rakenteelliseksi nimittä-
jäksi. Tyylin Saukkonen (1984, 112–113, 207) määrittelee tekstin kokonaisvaltaiseksi 
ominaisuudeksi, jolloin tyyliä käsitellään tekstilajin ominaisuutena, sekä muotoon että 
merkitykseen liittyvänä asiana. (Käsitteestä ks. myös Voutilainen 2012.) 
 
Kirjallisuustieteessä tyylintutkimuksen kohteena ovat olleet lähinnä yksilöllisen kielen-
käytön yleisestä kielenkäytöstä poikkeavat ilmaukset ja ilmauskaavat esteettisen arvon 
näkökulmasta sekä aikakaudelle, tyylisuunnalle ja tyylilajille ominainen tyyli. Gérard 
Genetten tekstienvälisten kytkentöjen luokittelussa mainitaan yhtenä keinona toisen 
tekstin tyylin siirtäminen osaksi omaa tyyliä, jolloin esimerkiksi ylevää tyyliä käytetään 
arkisen sisällön kuvaamiseen ja saadaan aikaan satiirinen, vakava, leikillinen tai polee-
minen teksti. Raamattuun viitaten saadaan aikaan tyylillistä paisuttelua. (1982, 39, 306; 
ks. myös Lyytikäinen 1991, 157–162.) Myös Mihail Bahtinin teoriassa (1991 [1963]) 
keskeisenä on ajatus vieraasta sanasta, jossa kuuluu jonkun toisen ääni. Sanoja voidaan 
esittää uudessa tekstissä eri tavoin: lainaamalla, parodioimalla tai jopa vääristelemällä.  
 
Suurin osa Raamatun kieltä lainaavista alluusioista on kertojan puheessa rakentamassa 
kertojan ääntä. Romaanin kertojia voidaan luokitella hyvin moniasteisesti akseleilla 
ulkoinen–sisäinen ja yksiääninen–moniääninen. Moreenin kertoja on kolmannen per-
soonan kertoja, joka perinteisesti on nimetty kaikkitietäväksi ulkopuoliseksi kertojaksi. 
Selkeimmin kertojan ääni kuuluu kertojan monologeissa. Tällaiset monologit ovat ro-
maanigenrelle tyypillisiä. Niissä monologinen narratiivinen puhe ja kommentointi yh-
distetään ja kertoja keskustelee etupäässä lukijan kanssa, ei romaanihenkilöiden (Fowler 
1996 [1986], 149). Varsinkin kaikkitietävälle kertojalle on romaanigenressä tullut tärkeä 
merkitystehtävä välittävänä tahona kirjailijan ja lukijan sekä lukijan ja tarinan välillä 
(Stanzel 1982 [1979], 289). Tosin on muistettava, että kertojan ääneen yhtyy Moreenis-
sa hyvin useissa kohdin jonkun romaanihenkilön kansanomainen ääni. Mutta vaikka 
vapaa epäsuora esitys on teoksessa yleinen kerronnan muoto, todellisuus rakennetaan 
monin kohdin kertojan näkökulmasta, ei niinkään romaanihenkilöiden. (vrt. Stanzel mt. 
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26.) Poeettista kieltä rakennetaan kertojan puheessa monin kielellisin keinoin, hyvin 
usein raamattualluusioin. Moreenin kielikuvatkin rakentuvat usein raamatullisten viitta-
usten varaan. Seuraavassa esimerkissä kertoja kuvaa Joosefiinan, työläsperheen äidin, 
suurta työmäärää: 
 

Ahkeruus ilomme! oli opetettu kiljaisemaan. Sisusta oli tehty katajainen vasikka, jonka 
edessä tuli vuotaa mahdollisimman paljon hikeä ja verta; mitä työläämpi työtapa, sitä kirk-
kaampi kunniankruunu. (20.) 

 
Puheenvuorossa yhdistyy kaksi kehystä, raamatullinen ja suomalaiskansallinen, niin että 
ei voi kaikin osin erottaa, kummasta uudessa tekstissä on kyse. Yhdistämällä kaksi tut-
tua fraasia, Mooseksen epäjumalana palvotun kultaisen vasikan ja suomalaisia kuvaa-
van katajaisen kansan, syntyy uusi metafora katajainen vasikka kuvaamaan suomalaista 
sisua. Tuttujen sanontojen merkitys tulee havaittavaksi, kun ne ovat osa uutta kieliku-
vaa. Voidaan puhua kuolleen alluusion henkiin heräämisestä. (Leppihalme 1997, 50–
51.) Puheenvuoro on kaksiääninen. Ironian kärki kohdistuu tiukkaan luterilaiseen työ-
moraaliin: sisukkuudesta on tullut ihmisten epäjumala. Katkelma on tyypillistä Moree-
nin kielenkäyttöä sikälikin, että se sisältää metakielisen huomautuksen oli opetettu kil-
jaisemaan ja nostaa esiin tehdyn kielellisen valinnan. Metafora herättää uusia, tuoreita 
mielikuvia.   
 
Kuten edellä, kertojan puhe on useissa muissakin kohdin ironisen kaksiäänistä. Raamat-
tualluusiot ovat ironian kielellistämisen tyypillisin tapa liioittelun, kieltoilmausten ja 
sanaleikkien ohella. Ironian kautta kertoja tuo esiin suhteensa erilaisiin taustaääniin ja 
piiloteksteihin. Samoin kuin alluusion havaitseminen myös ironinen tulkinta on aina 
puhujan ja vastaanottajan vuoropuhelua. Koska ironinen tulkinta syntyy vain silloin, 
kun vastaanottaja havaitsee annetun vihjeen (Rahtu 2005, 287), raamattualluusioihin 
sisältyvä ironiakin todentuu vain silloin, kun lukija havaitsee alluusion. Ironiassa heijas-
tuu puhujan ja vastaanottajan suhde kieleen esimerkiksi erilaisina rooleina ja vallan il-
mentyminä (vrt. Rahtu mt. 283; siinä mainitut Bahtin ja Vološinov.). Millainen rooli siis 
tarjoutuu lukijalle niissä kohdin, joissa kertojan puheessa avataan raamatullinen kehys? 
 

Vihdoinkin on löydetty se, joka päästää ihmisen pahasta ja hyvästä. (9.) 
 
Hänen väkensä oli nyt kerta kaikkiaan pysyttävä hengissä ja hyvissä voimissa niin totta 
kuin hänen nimensä oli Joosefiina, ja päivä pyykkipäivä (18.)  
 
Mitä se rehellisyys taas periikään? (109.)  

 
Alkumonologissa Isä meidän -rukouksen äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä 
meidät pahasta (Luuk.11:4) tulee osaksi sanaleikkiä. Niin totta kuin -fraasi yhdistetään 
Raamatussa Jumalan nimeen, Moreenissa Joosefiinan nimeen ja pyykkipäivään. Pienen 
ihmisen työ nostetaan jumaliseen valoon. Rehellisyys perii maan on kulttuurissamme 
kulkeva, Raamatusta peräisin oleva fraasi.  



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 370 - 

 
Raamattualluusioilla on kertojan kielessä toki muitakin tehtäviä kuin ironisen kaksiääni-
syyden luominen. Romaanigenreen kuuluvissa teksteissä temporaalis-spatiaalisten suh-
teiden määrittely liittyy tyypillisesti kertojan puheeseen. Moreenissa spatiaaliset suhteet 
määritellään tarkasti reaalimaailman paikkojen mukaan tamperelais-pispalalaiseen ym-
päristöön. Sen sijaan jo alkumonologissa – kuten teoksessa myöhemminkin – tapahtu-
mahetken aika määritellään epämääräisen moniulotteisesti. Kertojan monologeissa nou-
see toistuvasti esiin raamattualluusioin toteutettu kosminen ulottuvuus:  
 

Salmesta salmeen, tunnista tuntiin matoivat lotjajonot, päivästä päivään viettivät laajat lau-
tat unetonta kesäänsä Näsijärven pitkällä, sinisellä saralla. Kuusta, mäntyä, koivua, haapaa 
– erilaisina paloina erilaisiin tarkoituksiin. Miten suunnattomasti sitä tavaraa oli ja tarvit-
tiin! Kulkivat kuut ja päivät, kerroksittain vaelsivat pilvien, laivojen, kasvojen hahmot jär-
ven uumenissa. (7.) 
 
Määrätunnein tehtaat täyttyivät ja tyhjenivät; kaksi moniäänistä pillinvihellystä jakoi vuo-
rokauden kahtia, päivään ja yöhön: yöstä tuli päivä ja päivästä yö, ei tullut ehtoo ja aamu. 
(8.) 

 
Raamatun kieltä mukailevat ilmaukset päivästä päivään; kulkivat kuut ja päivät; yöstä 
tuli päivä ja päivästä yö; kaikkialta virtasi jatkuvasti uutta ihmisainesta, maan sitkeää 
irtaimistoa antavat kuvan ajattomasta tapahtumien sarjasta. Sen sijaan paikallisesti ta-
pahtumat rajataan tarkasti reaalimaailmaan viittaavia paikannimiä käyttäen: Näsijärven 
pitkiltä seliltä siirrytään teknillis-sosiaaliseen hiidenkirnuun, jota nimitettiin myös teh-
daskaupungiksi.  
 
Esimerkit osoittavat, että Raamatun juhlava tyyli ei siirry romaanin tyyliksi, vaan raa-
matullista kieltä käytetään parodioivassa funktiossa, ironisen kaksiäänisen puheen kie-
lellisenä elementtinä. Ironisilla raamattualluusioilla on tärkeä tehtävä etenkin tekstin 
interpersoonaisen merkitysfunktion aktivoimisessa. Ironia rakentaa kriittistä lukijaa, 
jonka on löydettävä kätketty ironinen tulkinta, jotta tekstiin syntyisi merkityksen kohe-
renssi (vrt. Rahtu 2005, 283, 287.) 
 
 
4. Luomisen teema ja sen variaatiot 
 
Teema voidaan määritellä lukuisilla tavoilla, mutta kaikkien määritelmien ytimessä on 
ajatus teemasta sinä, mistä tekstissä on kyse. Kirjallisuustieteessä teema määritellään 
yleisimmin tekstin keskeiseksi, muuttumattomaksi ytimeksi, jonka variaatiota kaikki 
muu tekstissä on. (Suomela 2001, 142; ks. Zolkovski 1984; O’Toole 1975; MacKenzie 
1987.) Määrittelyt eroavat kuitenkin toisistaan esimerkiksi sen suhteen, katsotaanko 
teeman sijaitsevan tekstissä muotoelementtien yhteisenä rakenteellisena nimittäjänä vai 
tekstin ulkopuolella lukijan määrittelemänä korkeamman tason subjektiivisena luokitte-
luna (Suomela mt. 142; ks. Rimmon-Kenan 1995, 14–17). Jos taas halutaan ottaa huo-
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mioon tekstienvälisyys, teema määritellään tekstistä toiseen liikkuvaksi, erilaisten teks-
tien kohtauspaikaksi (Suomela mt. 142; ks. Brinker 1993, 21–23, 26). Teeman määritte-
lyssä haen vastausta kysymykseen, mistä tekstissä on kyse. Tietyssä mielessä pidän 
teemaa tulkinnallisena, mutta myös teoksen rakenteeseen liittyvänä: sinä ytimenä, jonka 
variaatiota kaikki tekstissä on. Lisäksi otan huomioon intertekstuaalisen näkökulman, 
teeman siirtymisen teoksesta toiseen.  
 
Edellä totean, että Raamatun juhlava tyyli ei ole siirtynyt alluusioiden mukana romaa-
niin. Tässä luvussa tarkastelen, siirtyvätkö Raamatun teemat osaksi Moreenin maail-
maa. Useiden tutkijoiden mukaan yksittäiset alluusiot edustavat koko sitä teosta, johon 
ne kuuluvat. Erityisesti kirjallisuudentutkija Gérard Genette tarkastelee intertekstuaali-
suutta teoskokonaisuuksien kannalta, mutta hänkin haluaa nähdä yksilöidyn ”paikalli-
sen” intertekstuaalisuuden ja teoskokonaisuuksiin viittaavan intertekstuaalisuuden rin-
nakkaisina näkökulmina, ei toisensa poissulkevina. (1982; ks. myös Lyytikäinen 1991, 
146–147.) Tämän näkökulman tuo esiin myös kirjallisuudentutkija Pekka Tammi (1991, 
78) esitellessään slavisti Kiril Taranovskin tutkimuksia, joissa tämä analysoi sitaatin 
(sisältää myös alluusion käsitteen) käyttöä runoudessa. Yksittäinen viittaus on usein 
metonyyminen ja avaa koko pohjatekstinä olevan teoksen tematiikan sekä lisäksi sen 
aikaisemman kirjallisuuden, johon teksti ottaa kytkennän kautta kantaa.   
 
Raamattu voidaan kokonaisuudessaan nähdä paitsi pyhänä kirjana myös suurena kerto-
muksena, mytologiana. Se on kertomus ihmisestä, joka saavuttaa ja menettää veden ja 
elämän puun Luomiskertomuksen alussa ja saavuttaa ne uudelleen Ilmestyskirjassa te-
oksen lopussa. (Nummi 1991, 188: ks. Frye 1982.) Myös Viita tarttuu Moreenissa 
Raamatun mytologiaan. Raamattu ei ollut kuitenkaan Viidan ainoa lähde maailman 
syntymyytin ratkaisemiseksi, vaan hän tunsi myös tieteen vastaukset. Erityisen suuri 
merkitys Viidan todellisuuskäsitykseen oli filosofi Eino Kailalla, jonka pohdinnat ihmi-
sen ja Jumalan suhteesta sekä Jumalan asemasta maailmankaikkeudessa olivat yleisesti 
tunnettuja sodan jälkeisenä aikana (Varpio 1973, 65, 74; Niemi 1995, 42–43).  
 
Perusteellisimmin Luomiskertomuksen sekä Ilmestyskirjan tapahtumat tulevat esiin 
kertojan monologeissa, mutta myös muina filosofisina, kerronnan keskeyttävinä pu-
heenvuoroina. Alluusiot aktivoivat Luomiskertomuksen jo Moreenin alkumonologissa:  
 

Vihdoinkin on löydetty se, joka päästää ihmisen pahasta ja hyvästä. Vihdoinkin on keksit-
ty menetelmä, joka vapauttaa ihmisen kaikesta vastuusta, tunnosta, tiedosta, kuulosta, näös-
tä, pyrkimisestä. Sittenkin, oli niin vaikeata kuin olikin, on luotu järjestelmä, joka vapaut-
taa luojat luomisesta. (9.) 

 
Alkumonologi kuvaa tehdaskaupungin räjähdysmäistä kehitystä vesimassojen solmu-
kohdassa. Lumiskertomukseen yhteyden rakentavat vesielementti, yön ja päivän kulke-
minen sekä ihmismassojen halu luoda oma ihmeellinen elämänuransa. Kiihtyvä kulutus 
kuitenkin muuttuu hallitsemattomaksi, ja kaikkivoipa järjestelmä vapauttaa ihmisen 
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kaikesta vastuusta ja vaivannäöstä, jopa luovasta työstä. Kertojan puhe on kaksiäänistä 
ja ohjaa lukijan näkemään asiaintilan mahdottomuuden. Arvioinnin kohteeksi eivät kui-
tenkaan joudu tässä Luoja tai tehdaskaupungin ihmiset vaan uusi, kulutusta ihannoiva 
järjestelmä.  
 
Seuraavassa Pispalan rakentamista kuvaavassa kertojan puheenvuorossa nostetaan ihmi-
sen työ luomisen työn veroiseksi:   
 

Niin kuin linnut tietävät miten pesänsä tekevät, niin tiesivät Pispalan miehet, miten syntyi 
Luojan palikkaleikki korkealle moreenipenkereelle. Kaltevaa kamaraansa uhmaten jokainen 
mökki ja mies pyrki vain julistamaan omaa olemisen riemuaan. Ei ollut se työ työtä, vaan 
jumalanpalvelusta, pakanallista intohimoa. Ei ollut enää yö yötä ja päivä päivää, arki arkea 
ja pyhä pyhää; oli vain hyvää ja huonoa rakennussäätä, ja sunnuntai oli parasta. Kirveitten, 
vasaroitten, hirsinuijien iskusarjat kiirivät ympäröiväin vetten päällä. Monias sammaloitu-
nut vierinkivi, Herra ties mistä ja milloin tullut, sai vapauttavan sysäyksen riemukkaaseen 
retkeen jymisevää rinnettä alas – muuten vaan. (32.) 

 
Viita käyttää Raamatun kieltä: yön ja päivän vaihtelu sekä äänten kiiriminen vetten 
päällä ovat 1. Mooseksen kirjan ilmauksia. Ne rinnastavat Pispalanmäen rakentamisen 
Luojan työhön, nostavat ihmisen työn arvoltaan luojan työn rinnalle. Lähdeteoksen 
teema siirtyy tässä yhteydessä uuteen teokseen ilman ironiaa.  
 
Kokonaisvaltaisimmin Raamatun luomiskertomukseen pohjautuva kohta on kolmannen 
pääluvun alkumonologi Kuka aiheutti Pula-ajan?: 
 

Miten ihana aika! Vihdoinkin ihmissuku oli saanut perisyntinsä anteeksi ja päässyt takaisin 
paratiisiin! Jo neljäs kuukausi tanssin tahdissa! oli nuoren ritarin tunnussana, kunnes alkoi 
viides. 
 
Eikö todellakin ollut aivan mieletöntä, että moista aikaa nimitettiin pula-ajaksi? Jaa, jaa, 
kiittämättömyys on maailman palkka! Kun hyvin on, niin paremmin pitäisi! Jumalattomat 
ihmiset, mitä heiltä saattoikin vielä puuttua? 
 
Mitä, työtäkö heiltä puuttui? Sepä omituista! Kerrassaan mieletöntä jo työstä puhuminen-
kin, kun kerran oli varastot täynnä kaikkea mitä ihminen tarvitsi. On tosin kirjoitettu, että 
otsan hiessä on leipä syötävä, mutta tuleehan otsa märäksi tanssimallakin. Ei olisi pitänyt 
heittäytyä näsäviisaaksi. Eihän ihminen ole milloinkaan työtä syönyt, työssä asunut, työhön 
pukeutunut. Jopas olikin pula, kun oli työpula! Senköhän tähden Aatami ja Eevakin joutui-
vat muuttamaan Paratiisista, että siellä oli jo kaikki valmista, ei muuta tekemistä kuin he-
delmien syömistä? 
 
Kenties, mutta pula-aikana oli puute nimenomaan työn hedelmistä, sillä niitä ei jaettu. Ta-
lousjärjestelmä oli nimeltään se hyvän- ja pahantiedonpuu, johon ei ollut lupa kajota. Ta-
lousjärjestelmä oli sen pelin nimi, joka oli tärkeämpi kuin elämä. Kaikkivaltias liikemies-
virkamies-poliisi-upseerineuvosto turvasi itselleen majan, muonan ja vaatteet turvaamalla 
määrättyä yhteiskuntajärjestystä, ei yhteiskuntaa. (240.) 

 
Tämäkin monologi on kertojan puhetta lukijalle. Pula-ajan luominen esitetään luomis-
työn parodiana, jonkinlaisena hurmospuheena. Suostuttelevan puheen keinot, kuten re-
toriset kysymykset ja huudahdukset, puhuttelevat lukijaa. Kertoja piirtää kuvan pula-



 
 

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29  

- 373 - 
 

ajan maailmasta, jossa kaikilla on niin hyvä olla, että ei tarvitse tehdä edes työtä. Hyvän 
olon kuvaamiseen liittyy kuitenkin ironinen kaksiäänisyys, joka saadaan aikaan juhla-
van ja arkisen yhdistämisellä: ansaita leipänsä ahkeralla työnteolla tai ahkeralla tanssi-
misella. Luomiskertomus samoin kuin kristinuskon käsitys perisyntien anteeksi saami-
sesta arkipäiväistetään: pula-aika on se tärkeä hetki, joka suo ihmisille mahdollisuuden 
palata paratiisiin. 
 
Pula-aikamonologissa pohditaan kriittisesti vallankäyttöä: Mistä oli pula, kun puhuttiin 
pula-ajasta? Mitä yhteyttä on hyvän- ja pahantiedon puun koskemattomuudella ja talo-
usjärjestelmän ylivaltaisuudella ihmiseen nähden? Ironian kärki kohdistuu ennen kaik-
kea pula-ajan aiheuttajiin, pulasyyllisiin (vrt. sotasyylliset). Moreenissa raamattual-
luusiot ovat tyypillisesti kohdissa, joissa jokin asiantila, esimerkiksi pula-aika tai sisäl-
lissota, saatetaan poleemisen huomion kohteeksi. Tässäkin kohdassa käy selväksi, että 
puhuessaan suurimmista epäkohdista Viita käyttää kerronnan keinona pistävää ironiaa. 
Viita menettelee samoin kuin esimerkiksi realistiset kertojat Ilmari Kianto ja Pentti 
Haanpää, joiden raamattuviitteet saavat myös aikaan ironisen sävyn yhteiskunnallisista 
asioista puhuttaessa, ja toisin kuin esimerkiksi Väinö Linna, jolla raamattualluusiot toi-
mivat useimmiten mallia luovana kehyksenä (Koivisto 1998, 52; Mäkinen 1992, 68; 
Nummi 1993, 19).  
 
Bahtin puhuu parodian yhteydessä vieraan sanan käytöstä vihamielisessä funktiossa, 
jolloin sanasta tulee kahden äänen taisteluareena. Vieras sana kuuluukin parodiassa te-
rävänä ja selkeänä. (1991 [1963], 278–279.) Intertekstuaalisuus on Moreenissa niitä 
kielellisiä valintoja, joiden kautta käydään käsiksi maailmankatsomuksellisiin ja yhteis-
kunnallisiin merkityksiin. Vaikka romaani ei olekaan laaja yhteiskunta-analyysi, kuten 
Väinö Linnan teokset, se arvostelee omalla ironisella tavallaan keskiluokkaista arvo-
maailmaa, puuttuu vallitseviin tekopyhiin arvoihin (Varpio 2006, 231). Raamattual-
luusiot ovat yksi tapa tuoda esiin teoksen ideologista merkitystasoa. Uskonnollisten 
teosten joukkoon Moreenia ei voi lukea, sillä vaikka Raamatun teemat ovat keskeisesti 
esillä, niitä varioidaan, käytetään erilaisissa funktioissa, mutta ei sellaisenaan siirretä 
romaanin ideologiaksi. (Ideologia-käsitteestä ks. esim. Heikkinen 1999; 2000b, 303–
304; 2012.)  
 
 
5. Henkilöt luomisen työssä 
 
Moreenissa ei ole yhtä päähenkilöä vaan kolme keskushenkilöä: kirvesmies Iisakki 
Nieminen, hänen vaimonsa Joosefiina ja heidän nuorin poikansa Erkki. Näiden henki-
löiden lisäksi seurataan muiden perheenjäsenten sekä muutaman sivuhenkilön elämän-
vaiheita teoksen alusta loppuun asti. Tämä henkilöiden runsaus tuo mukanaan näkökul-
mien moninaisuuden ja tekstin moniäänisyyden. Kullakin henkilöhahmolla on Mo-



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 374 - 

reenissa teeman tai teemojen kannalta funktio (vrt. strukturalistien näkemys henkilö-
hahmoista tekstin funktioina, Käkelä-Puumala 2001). 
 
Keskushenkilöistä Iisakki ja Joosefiina ovat saaneet raamatullisen nimen samoin kuin 
useat muut romaanin henkilöt, kuten Paavali, Joosua ja Jooseppi. Raamatun mukaan 
nimeäminen on tietoinen valinta (vrt. Niemi 1995, 42), mihin viittaavat useat kertojan 
nimityksiin liittämät kommentit. Joosefiinan nimi on Raamatun Joosefin sisarnimi. Joo-
sefiinalla on unennäkemisen kyky, kuten Vanhan testamentin Joosefilla. Joosefiinan 
identiteetti rakennetaankin suurelta osalta hänen uskonnollisuutensa varaan. Joosefiinan 
unet tulevat esiin useasti, ja niillä on tärkeä tehtävä romaanin teeman rakentamisessa 
(vrt. Varpio 1973, 168–169). Erisnimellä onkin tärkeä tehtävä, sillä se antaa henkilölle 
identiteetin, jota muut ominaisuudet täydentävät (ks. Käkelä-Puumala 2001, 257). Raa-
matullisten nimien antaminen nostaa uskonnollisen teeman merkitystä. 
 
Edellä käsittelin luomisen teeman kuljettamista kertojan monologeissa. Myös henkilö-
kuvia rakennettaessa viitataan toistuvasti Luomiskertomuksen jakeeseen ”Ja Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi 
heidät.” (1. Moos. 1:27). Ihmisen työtä verrataan Jumalan luomistyöhön. Alluusiot tois-
tuvat muun muassa Iisakin ja Erkin elämäntyön arvioinneissa: 
 

Millainen kuva sinä olet, kun et yhtään jäljittele! Luojan kuvan pitää luoda, tehdä luovaa 
työtä! Ei Iisakki, lumenluontia ei oteta lukuun! (14.) 
 
Tehdä, luoda oman kuvansa mukaan, siis ihmisiä maailmaan vaiko maailmoita ihmiseen? 
Kun luot, luo maailma, sillä vain maailman luomista voi sanoa luomiseksi. (266.)  

 
Metakielinen saman sanan eri merkityksiin perustuva sanaleikki maailmoiden luomisen 
ja lumenluomisen välillä tuo luomisen työn lähelle ihmisen arkipäiväistä työntekoa. Er-
kin elämäntyön arviointiin sisältyy vakavaa oman elämäntehtävän pohdintaa. Alluusio 
liittyy tekstuaalisesti tärkeään kohtaan, yhteen romaanin avainkohdista, Erkin souturet-
ken monisivuiseen kuvaukseen. Muustakin Viidan tuotannosta voi lukea, että luomisen 
työ kuuluu myös ihmiselle. Tähän ihmisen luomisen vimmaan viitataan myös Betoni-
mylläri-kokoelman Luomisrunossa: toistuvissa käskylauseissa kehotetaan ihmistä nä-
kemään Luojan työn tulokset ja kuulemaan laulu graniittinen, uskomaan ja tahtomaan 
(1966, 74–77). 
 
Jumalan kuvaan viitataan myös referointitavaltaan vapaan epäsuoran kerronnan kohdas-
sa, jossa kertojan lisäksi äänessä ovat romaanihenkilöt. Siinä puhutaan sisällissodan 
julmuuksista ja verrataan kirkossa kituvia punavankeja ja heidän vartijoitansa Jumalaan: 
”Oliko, olikohan myös saastainen sotavanki Sinun kuvasi? Sinunko kuviasi olivat ne 
vartiomiehet?” (118.) Kysymykset ovat haastavia: Täyttävätkö kaikki ihmiset Jumalan 
kuvana olemisen ehdot? Onko Jumalan työssä jotain vikaakin? Kysymykset rakentavat 
kuvaa epäoikeudenmukaisesta maailmasta, jossa osa ihmisistä on kärsijän osassa. 
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Lukija konstruoi romaanihenkilöt muun muassa heidän puheensa kautta. Niemisen per-
heen Jumalasta käymät keskustelut toistuvat, ja niiden avulla aktivoidaan romaanin us-
kontoteema henkilöiden näkökulmasta. Joosefiinan uskonnollisuus ja äidinrakkaus yh-
distetään positiiviseksi asiaksi, mutta toisaalta tuodaan esiin Joosefiinan yksinkertai-
suus. Joosefiinan repliikeissä toistuu Jumalan ja Jeesuksen nimeen siunailu, joka saa 
monta variaatiota: Herra siunatkoon, Herra varjelkoon, Luojan kiitos, Jumalan tähden, 
sussiunatkoon, jestas sentään. Selkeimmin Jumalaan tai Jeesukseen viittaavan merki-
tyksen ilmaus saa kohdissa, joissa lähestytään rukousta. Näissä tapauksissa Jumalan ja 
Jeesuksen nimi on kirjoitettu isolla kirjaimella, mikä näyttäisi tukevan siunailun tulkit-
semista alluusioksi: ”Voi hyvä Jumala: jos Iisakki ei tulisikaan enää!” (107.); ”Ime nyt, 
ime nyt, Jeesus Kristus, ime nyt!” (119.) 
 
Perheenjäsenistä Paavali on ateisti, jolle politiikka korvaa uskonnon. Jumalasta Paavali 
toteaa äidilleen ”Mikäs päätöntä huimaa”, mihin kertoja liittää kommentin ”Hän ei us-
konut muuhun kuin Rahjaan”. [punapäällikkö Rahja/Jahve] (109). Ironia kohdistuu si-
sällissodan johtajiin, joiden osaamattomuuteen Moreenissa kiinnitetään muussakin yh-
teydessä huomiota. 
 
Erkki on teoksessa moderni ihminen, joka pohtii maailmanarvoituksen ratkaisemista 
tieteen välinein (vrt. Niemi 1995, 42–43 ). Hänen repliikeissään tulee esiin suuri epäilijä 
ja Jumalan arvovallan kaataja: ”Täysin vapaa ei ole kukaan, ei edes Jumala, jos hän on.” 
(321). Erkki nouseekin romaanin lopussa henkilöksi, jonka repliikeissä otetaan kantaa 
suuriin kysymyksiin ideologisella merkitystasolla.  
 
Varsinkin realistisessa romaanissa henkilöhahmojen ominaisuuksilla on yhteys tekstin 
teemoihin (Käkelä-Puumala 2001, 263; ks. Jefferson 1980, 62). Perinteinen, realistisesti 
kuvattu henkilöhahmo muodostuu ulkoisten ja sisäisten piirteiden kausaalisesta suhtees-
ta. Kaikkitietävä kertoja ohjailee lukijaa arvioimaan, millainen henkilö on. (Käkelä-
Puumala mt. 250–251.) Modernistisen ja varsinkin postmodernin romaanin henkilö-
hahmot eivät ole yhtä moniulotteisesti kuvattuja kuin realistisen romaanin (mt. 254). 
Moreenin henkilöt ovat ennemmin realistisiksi kuvattuja kuin modernin epämääräisiä. 
Teoksen henkilökuvat rakentuvat pääosin kertojan suoran kuvauksen kautta, mutta 
myös toisten henkilöiden repliikeistä (vrt. Rimmon-Kenan 1991 [1983], 123–124). Suo-
rassa kuvauksessa tuodaan esiin henkilöiden sosiaalinen ulottuvuus, mikä liittyy teoksen 
yhteiskunnallisten teemojen esille nostamiseen, mutta jokaisen henkilön kohdalla esite-
tään myös hänen suhteensa uskontoon. Voi siis todeta, että henkilökuvauskin kuljettaa 
romaanin teemoja. Tämän lisäksi alluusiot kannattelevat tekstuaalista kahtiajakoa: 
Raamatun sanoma ja Jumalan olemassaolo kyseenalaistetaan useimmiten kertojan pu-
heelle alisteisessa romaanihenkilöiden puheessa, ei niinkään kertojan, jonka puheessa 
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alluusioita käytetään paitsi luomisen teeman esille tuomiseen myös yhteiskuntakritiikin 
välineenä.  
 
 
6. Alluusiosta tulkintaan 
 
Viita odotti Moreenista suurta menestystä, ja arvostelumenestys teoksesta tulikin, mutta 
ei koskaan myyntimenestystä. Voi kysyä, miksi teos ei tavoittanut suurta lukijakuntaa, 
vaikka se käsittelee suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten sisällissotaa. Olisiko syy 
esimerkiksi se, että Moreenissa on runsaasti lukijan tekstuaalista valppautta vaativaa 
moniäänistä puhetta, viittauksia toisiin teksteihin? Vai onko kysymys siitä, että Moree-
nia oli vaikea lukea 1950-luvun realististen romaanien rinnalla? Tulkintahan on yhtey-
dessä teoksen lajin määrittelyyn, ja aikalaislukija tarkastelee romaania sen  syntyhetke-
nä vallitsevan lajien järjestelmän osana (vrt. Brax 2001, 126). Jotta Viita olisi saanut 
viestinsä hyvin ymmärretyksi, olisiko hänen pitänyt ottaa huomioon paremmin yhtei-
sönsä konventionaalistuneet tyylivaatimukset (vrt. Hyvärinen 2012)? 
 
Realistinen–moderni-akselilla alluusiot rakentavat romaanin merkityksiä enemmän mo-
dernismin kuin realismin suuntaan.  Kertojan kaikkitietävyys viittaa perinteiseen realis-
tiseen romaaniin, mutta se tapa, jolla kertoja liittää romaanin tapahtumat raamatulliseen 
mytologiaan ja mielikuvamaailmaan, rikkoo yksitasoisen realistisen kerronnan perinnet-
tä. Kertoja rikkoo kronologisen järjestyksen, laajentaa tapahtuma-aikaa mytologisesta 
hämäryydestä tuleviin tapahtumiin. Realismin traditiota rikkoo myös pula-ajan ja kansa-
laissodan tapahtumien esittäminen parodiana. Pikemminkin moderniin kuin realistiseen 
muotoon teoksen liittää myös kielen poeettisten keinojen runsas käyttö.  
 
Aika muuttaa teoksen tulkintaa, ja lajisuuttakin voidaan lähestyä eri näkökulmista. Bo 
Pettersson (2006, 157) toteaa kirjallisuuden lajien muuttumisesta, että eri aikoina kirjal-
lisuudentutkimus nostaa esiin erilaisia aiheita, erilaisia tekniikoita ja erilaisia kirjalli-
suuden kulttuurialueita ihmisten tietoisuuteen tavoilla, jotka muuttavat käsityksiämme 
lajien kentästä. Vaikka aikalaisarvostelu ja tutkimus ovat maininneet Moreenin uskonto-
teeman ja filosofisesti pohtivan tason, pääasiallinen huomio on kohdistunut teoksen 
yhteiskunnallisiin ja historiallisiin teemoihin (Varpio 1973, 185–186). Moreenin runsai-
siin raamattuviitteisiin ja niiden yhteyteen romaanin teemaan ei ole juuri kiinnitetty 
huomiota. Lauri Viitaa ei useinkaan ole mainittu niiden kirjailijoiden joukossa, joiden 
teoksissa on selviä raamattukytköksiä, esimerkiksi Ilmari Kiannon, Pentti Haanpään, 
Martti Merenmaan, Hannu Salaman, Veijo Meren ja Hannu Raittilan rinnalla (ks. esim. 
Mäkinen 1992, 68–76 ).  
 
Kirjallisuuskriitikot ovat väittäneet, että suomalaisesta nykykirjallisuudesta puuttuu 
teoksia, joissa käsiteltäisiin Jumalaan uskomista (esim. Petäjä 2006). Kuitenkin kirjalli-
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suudentutkija Leena Kirstinä (2007, 226) toteaa tutkimuksessaan, joka käsittelee 1900-
luvun suomalaisen proosan tekstienvälisten yhteyksien ja genresekoittumien tulkintaa, 
että hämmästyttävän monilla kertojilla Raamattu on tärkeä taustateksti. Kirstinä (mt. 
105) mainitsee Moreenin niiden suomalaisten teosten joukossa, jotka alkavat luomisker-
tomuksesta: Kalevala, Arvid Järnefeltin Veneh’ojalaiset (1909), Toivo Pekkasen Isän-
maan ranta (1937) ja Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla (1959) sekä joukko oman 
aikamme teoksia. Kirstinä (mt. 245–246) kiinnittää huomiota myös luomisen teeman 
toistumiseen Moreenissa eri yhteyksissä. Kirstinän huomio on yhdenpitävä oman ana-
lyysini kanssa. Voikin perustellusti todeta, että teoksessa maailmankatsomukselliset 
asiat nousevat yhteiskunnallisten rinnalle. Moreenia ei siis voi luokitella pelkäksi yh-
teiskuntakuvaukseksi.  
 
Löydän useita perusteluita Moreenin teeman nimeämiselle uskonnollisista ja maailman-
katsomuksellisista lähtökohdista: Viittauksia Raamattuun on paljon, ja niiden käytöllä 
on niin monia funktioita, että on perusteltua arvioida raamattukytkentöjen merkitystä ja 
tehtäviä myös teoksen tulkinnan kannalta. Edellä tekemäni analyysin perusteella määrit-
telen teoksen teemaksi yksityisen ihmisen taistelun oman maailmansa luojana. Jumalan 
luomistyön teema on siis muuttunut matkalla omaa maailmaansa luovan ihmisen tee-
maksi, ja Moreenia voidaan pitää myyttisten luomisen teemojen kohtauspaikkana. Ker-
toja palaa luomisen teemaan toistuvasti puheenvuoroissaan, ja myytti maailman synnys-
tä tulee esiin rakenteen kannalta tärkeissä kohdissa, muun muassa päälukujen aloitus-
monologeissa. Kukin keskushenkilöistä tekee omaa luomistyötään omalla tavallaan, 
mutta joidenkin henkilöiden toimintaa voidaan pitää luomistyön parodiana. Tällaista 
toimintaa on kansalaissota, jonka sankarit kuvataan antisankareina, ja pula-ajan aiheut-
taminen, pienen ihmisen perikatoon saattaminen. Ihmisyyttä rakennetaan myös niissä 
lukuisissa kohdissa, joissa Jumalan kaikkivoipaisuus kyseenalaistetaan ja ihmisen työ 
nostetaan samanarvoiseksi Jumalan työn kanssa.  
 
Vaikka Moreenia on hyvin vaikea sijoittaa kiinteästi mihinkään 1950-luvun tai myö-
hempienkään vuosikymmenten romaanigenren alalajiin, sen lukuisten raamattualluusi-
oiden varassa kulkevia uskonnollisia ja maailmakatsomuksellisia teemoja ei voi ohittaa. 
Romaaniutta raamattualluusiot rakentavat monin tavoin. Ne ovat tekemässä Moreenista 
referointitapoja ja tyylejä vaihtelevaa sanataideteosta. 
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Analysoitavana kuolinilmoitusgenre: 
miten lajin oletettu vakiintuneisuus 
vaikuttaa tutkimusasetelmaan?  
 
Henna Leskelä 
 
 
1. Puheenvuoroni taustasta ja tavoitteista 
 
Käsittelen tässä puheenvuorossani Hufvudstadsbladetissa ilmestyneitä kuolinilmoituk-
sia genrenä eli tekstilajina. Tekstini taustalla on pohjoismaisten kielten pro gradu -työni 
(Leskelä tulossa). 
 
Erityisesti johdattelen nyt oman tutkimukseni ja yleisemminkin genreanalyysien kannal-
ta olennaiseen pohdintaan siitä, miten lajioletukset käytännössä vaikuttavat tutkimusase-
telmaan. Pro gradu -työni kohteena ovat kuolinilmoitukset. Niihin liittyy paljon oletuk-
sia, sillä kuolinilmoitusta pidetään usein stabiilina ja vakiintuneena tekstilajina. Miten 
tämä vaikuttaa tutkimuksen tekoon? Mitä esimerkiksi pro gradu -vaiheessa olevan opis-
kelijan tulisi huomata tekstilajeihin liittyvien oletusten vaikutuksista analyysiinsa?142 
 
Puheenvuoroni aluksi käsittelen kuolinilmoituksia yleisesti taustoittaen (luku 2). Tämän 
jälkeen tuon esiin tutkimuksessani käyttökelpoista tekstilajiteoriaa (luku 3). Seuraavaksi 
esittelen joitakin alustavia havaintojani kuolinilmoituksesta tekstilajina (luku 4) ja lo-
puksi kohdennan pohdinnan vielä tutkimusasetelmaan liittyviin periaatteellisiin ongel-
miin (luku 5). Liitteessä 1 annan kolme esimerkkiä aineistoni teksteistä, yhden kultakin 
otanta-ajankohdalta. 
 
 
2. Taustatietoa kuolinilmoituksista 
 
Suomalaisissa sanomalehdissä on kerrottu kuolemantapauksista tavalla tai toisella 1700-
luvun lopulta saakka, mutta kuolinilmoitus formaattina kehittyi 1800-luvun loppupuo-
lella (Kemppainen 2009, 134). Tapa laatia kuolinilmoituksia lienee tullut Suomeen ul-
komailta: esimerkiksi ensimmäinen tanskalainen kuolinilmoitus julkaistiin 1770-luvulla 
(Hviid Jacobsen & Holst 2008, 368), ja Ruotsissa ensimmäiset nykyistä mallia muistut-
tavat kuolinilmoitukset ilmestyivät 1850-luvulla (Dahlgren 2000, 13). Kuten monessa 
muussakin maassa, myös ensimmäiset Suomessa julkaistut kuolinilmoitukset olivat ly-

                     
142 Pro graduni aineisto koostuu kuolinilmoituksista, jotka on julkaistu Hufvudstadsbladetin vuosikerrois-
sa 1910, 1960 ja 2010. Vertailen opinnäytteessäni eri vuosikertojen ilmoituksia keskenään saadakseni 
käsityksen siitä, miten kyseinen tekstilaji on muuttunut vuosien saatossa – vai onko juurikaan. Lisäksi 
tarkoituksenani on hahmotella sitä, millainen tekstilaji (suomenruotsalaiset) kuolinilmoitukset ylipäätään 
on. 
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hyitä viestejä, joissa kerrottiin kuolleesta ja kuolemantapauksesta, mutta jo ennen en-
simmäistä maailmansotaa ilmoitukset suurenivat ja saattoivat sisältää esimerkiksi muis-
torunoja (Kemppainen mp.). Sotien välisenä aikana kuolinilmoitukset olivat ulkoasul-
taan jo paljolti nykyisen kaltaisia, ja ennen toista maailmansotaa kuolinilmoitus vakiin-
tui osaksi suomalaista sanomalehteä. Kuolinilmoituksesta tuli yksi kuolemaan liittyvistä 
rituaaleista, jollainen se on nykypäivänäkin. (Mt. 135–136.) Kuolemaa monesta näkö-
kulmasta tutkineen Ilona Kemppaisen (2006, 113) mukaan kuolinilmoituksen merkitys 
on suruprosessissa sitä suurempi, mitä vähemmän surevilla on mahdollisuuksia muihin, 
kenties vanhempiin kuolemanrituaaleihin. Kuolemaa voidaan pitää sosiaalisena raken-
nelmana: se on jotakin, jota me itse muokkaamme mielikuvillamme, asenteillamme ja 
teoillamme (Hviid Jacobsen 2009, 15). Kuolinilmoitukset ovat yksi tapa käsitellä kuo-
lemaa ja muotoilla siihen liittyviä käsityksiä. 
 
Kuolinilmoituksen voi nähdä yhtenä viimeisistä teksteistä, joita ihmisestä laaditaan. Sen 
rinnakkaisteksti on kuolintodistus, institutionaalinen asiakirja, joka tekee kuolemasta 
virallisen (ks. Viinikka 2011). Kuolinilmoitus on epävirallisempi ja monelle meistä tu-
tumpi elämän päättymiseen liittyvä teksti. On myös muistettava, ettei kuolinilmoitusta 
julkaista kaikista kuolleista. Kuolinilmoitus on toisaalta esimerkiksi juuri kuolintodis-
tusta julkisempi, sillä se on kaikkien luettavissa sanomalehdessä – ja se välittää vaina-
jasta toisenlaisen kuvan. Tämä lienee yksi syy siihen, miksi kuolinilmoitukset suunnitel-
laan useimmiten huolella (Kemppainen 2009, 134). 
 
Kuolinilmoitus on tapa, jolla lähiomaiset voivat näyttää surunsa, jättää jäähyväiset 
edesmenneelle sekä tiedottaa kuolemantapauksesta ja hautajaisista. Yksittäinen kuo-
linilmoitus on pieni palanen kielenkäyttöä, mutta se rakentaa osaltaan sitä kuvaa, joka 
meillä on kuolemasta ja myös ympäröivästä yhteisöstä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 
18). Tekstilajin käsite on tärkeä tässä yhteydessä, sillä ihmisten kielellinen toiminta poh-
jautuu pitkälti opittuihin yhteisöllisiin tapoihin, jollaisia tekstilajit suureksi osaksi ovat 
(ks. esim. Heikkinen & Voutilainen 2012). 
 
 
3. Mahdollisesti käyttökelpoisista tekstilajiteorioista 
 
Kun lähtee tutkimaan kuolinilmoitusten kaltaisia kaikkien tunnistamia tekstejä, on olen-
naista miettiä, mitä tekstilaji tässä yhteydessä tarkoittaa ja millaisia oletuksia tutkitta-
vaan lajiin liittyy. Yleisesti voidaan ajatella, että tekstilajien suosimat leksikaaliset, kie-
liopilliset ja tekstuaaliset valinnat hahmottuvat osana sosiaalisia käytäntöjämme (Kal-
liokoski 2002, 147). Tietyt sanat, ilmaukset ja lauserakenteet voivat olla tyypillisiä tie-
tylle tekstilajille. Se millaiseksi tekstilaji muotoutuu, riippuu yhtäältä ympäröivästä kon-
tekstista ja tekstin sosioretorisista päämääristä, toisaalta niistä rakenteista ja kielenpiir-
teistä, jotka ovat ominaisia teksteille. Näiden yksittäisten tekstien piirteet abstrahoituvat 
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tekstilajin piirteiksi. (Ks. esim. Mäntynen 2003, 16.) Huomionarvoista on se, etteivät 
mitkään tekstit ole täsmälleen samanlaisia, mutta eri esiintymillä on useimmiten niin 
paljon yhteistä, että tapaamme lukea ne yhden ja saman tekstilajin edustajiksi. Etenkään 
nykyään tekstilajien rajat eivät ole aina kovin selkeitä, vaan ne ovat vain enemmän tai 
vähemmän vakiintuneita. (Shore & Mäntynen 2006, 11.) 
 
Englantilainen lingvisti John M. Swales (1990, 45–58) on esittänyt yhden tunnetuim-
mista tekstilajin määritelmistä. Hän ottaa huomioon sekä tekstilajin rakenteelliset piir-
teet että tekstilajin funktion, mutta pitää kuitenkin jälkimmäistä määrittelyssä ensisijai-
sena. Swalesin (mp.) mukaan tekstilaji on diskurssiyhteisön toimintaa ja kommunikatii-
visten tapahtumien luokka. Näistä kommunikatiivisista tapahtumista muotoutuu yhte-
näinen tekstilaji tekstien yhteisten päämäärien ja tehtävien myötä. Se, miten diskurs-
siyhteisön (ks. alla) jäsenet nimittävät tekstilajia, on tärkeää, koska nimi kuvaa lajin 
päämäärää ja tehtävää yhteisössä. Yksittäiset tekstilajin edustajat ovat prototyyppisyy-
den asteeltaan erilaisia, mutta sisältö, rakenne ja muoto eivät voi poiketa liikaa, sillä 
tekstilajin taustalla on rajoittavia sääntöjä ja normeja. Swales korostaa kommunikatii-
vista päämäärää tekstilajin määrittelyssä, jolloin tekstin tavoite ohjaa esimerkiksi koko-
naisrakenteen muotoutumista (Shore & Mäntynen 2006, 27). 
 
Swalesin (1990) käyttämää käsitettä diskurssiyhteisö voidaan pitää hankalana, sillä hä-
nen määritelmänsä on tiukka (ks. esim. Shore & Mäntynen 2006, 29), mutta se sopii 
hyvin hänen omiin tarkoituksiinsa: Swales on tarkastellut tekstilajia lähinnä akateemis-
ten tekstien ja tiedeyhteisöjen näkökulmasta. Kuolinilmoitusten diskurssiyhteisö on 
huomattavasti laajempi kuin tieteellisellä tekstillä, niin laaja, että sitä on oikeastaan vai-
kea määritellä. On kuitenkin kiinnostavaa problematisoida tutkimusasetelmaa myös 
tämän käsitteen kautta. Kuolinilmoitusten diskurssiyhteisönä voidaan nähdä sanoma-
lehden lukijat, ellei koko kulttuuripiiri tai jopa kansakunta. Tutkimukseeni oman värinsä 
tuokin se, että tutkimuskohteenani ovat suomenruotsalaiset kuolinilmoitukset.143 Tässä 
yhteydessä tulee muistaa, että tekstilajit ovat kulttuurisidonnaisia: Olemme oman kult-
tuurimme asiantuntijoita ja voimme tarvittaessa kuvitella tuntemallemme tekstilajille 
kontekstin. Tunnistamme suomalaisen kuolinilmoituksen jo sen visuaalisen muodon 
perusteella, kun taas esimerkiksi brittiläinen ilmoitus aukeaa meille vain lukemalla, ja 
silloinkin voimme olla epävarmoja siitä, onko kyseessä kuolinilmoitus vai kuvaavatko 
paikalliset tekstilajia toisin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 85–86; Östman 1999, 84–
85.)144 
                     
143 Voi olettaa, että eri pohjoismaiset kuolinilmoituskäytännöt ovat tuttuja suomenruotsalaisille lukijoille, 
jotka seuraavat usein esimerkiksi ruotsalaisia sanomalehtiä (Kemppainen 2009, 137). Tämä on saattanut 
vaikuttaa lukijoiden laatimien kuolinilmoitusten muotoiluihin ainakin ennen tekstilajin vakiintumista. 
144 Kulttuurin käsite tosin on sekin ongelmallinen: mitä kulttuurilla kulloinkin tarkoitetaan, ja kuinka 
tiukkarajaisista kulttuureista voidaan milloinkin puhua? Onhan myös niin, että Suomi ja Britannia katso-
taan molemmat osaksi länsimaista kulttuuria. Tässä yhteydessä käytän käsitettä lähinnä siinä merkityk-
sessä, mitä usein nimitetään kansalliseksi kulttuuriksi tai vaikkapa suomalaiseksi tai brittiläiseksi kulttuu-
rikontekstiksi (jälkimmäisestä ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 35–36). 
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Tekstilajeilla on siis normeja, joiden avulla kutakin tekstilajia voi luonnehtia. Osa näistä 
normeista on kontekstuaalisia, eli ne esimerkiksi kertovat, kuinka tietyssä tilanteessa 
tulee menetellä ja miten siinä on ollut tapana toimia aiemmin. Tekstilajeilla voi ajatella 
olevan myös sisäisiä normeja, jotka koskevat muun muassa rakennetta ja kieltä. Toisilla 
tekstilajeilla normit ovat tiukkoja, toisilla löyhempiä. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin 
osa tekstilajien säännönmukaisuudesta on sopimuksenvaraista, normien säätelemää. 
Tekstilajit luovat pysyvyyttä ja jatkuvuutta vaihtelevissa, kontekstin rajaamissa kielen-
käyttötilanteissa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 83–85.) 
 
Systeemis-funktionaalista perinnettä edustava Ruqaiya Hasan (1989 [1985]) on tehnyt 
tutuksi ajatuksen tekstilajin rakennepotentiaalista (GSP, generic structure potential; ks. 
esim. Honkanen & Tiililä 2012). Rakennepotentiaalissa on kyse tekstilajin yleisen ra-
kenteen hahmottamisesta, jolloin yksittäinen teksti edustaa yhdenlaista rakenne-
potentiaalin sallimaa yhdistelmää (Hasan 1996 [1984], 53; ks. actual generic structure, 
Eggins 2004, 65; Komppa 2006, 305). Tietylle tekstilajille tyypillinen rakenne on abst-
rakti potentiaali, ”mahdollisten valintojen varasto” (Mäntynen 2006, 48). On siis ole-
massa tekstilajin rakenneosia, joista osa on välttämättömiä ja osa valinnaisia. Lisäksi 
tulee ottaa huomioon se, missä järjestyksessä rakenneosat esiintyvät tekstissä ja kuinka 
usein ne esiintyvät. (Mp.) Osittaisen valinnaisuuden myötä saman tekstilajin edustajien 
ei tarvitse olla rakenteeltaan täysin samanlaisia (Hasan 1996 [1984], 54). Hasanin (1989 
[1985], 62) mukaan rakenne määrää tekstilajin: välttämättömät elementit määrittelevät 
sen tekstilajin, johon teksti kuuluu. Tätä ajatusta on tosin kritisoitu (ks. luku 5). 
 
Rakennepotentiaali koostuu funktionaalisista jaksoista, rakenneosista, joilla on omat 
tehtävänsä tekstissä. Tärkeää on se, kuinka nämä jaksot määritellään. (Honkanen 2009, 
194.) Hasan (1989 [1985], 68) painottaa semanttisuutta ja funktionaalisuutta; tekstin 
rakenneosat on määriteltävä niiden tehtävän pohjalta. Esimerkkinä semanttisista omi-
naisuuksista Hasan (mp.) käyttää ostotapahtumaa (sale request), jonka pakolliset raken-
neosat hän nimeää pyynnöksi (demand), tuotteeseen viittaamiseksi (reference to goods) 
sekä tuotteen määrän ilmoittamiseksi (quantity of goods). Systeemis-funktionaalisessa 
koulukunnassa on Hasanin jälkeen korostettu kielellisten vihjeiden erottelukykyä jakso-
jen määrittelyssä (Honkanen 2009, 194). Kielelliset kriteerit ovat keskeinen osa raken-
neanalyysia, mutta silti käytännön tutkimustyössä on monesti epäselvää, mitkä ovat 
olennaisia kielellisiä vihjeitä ja kuinka ne tunnistaa (Honkanen & Tiililä 2012; ks. myös 
Honkanen 2009, 211). Toinen systeemis-funktionalisti, Suzanne Eggins (2004, 68), 
tähdentää hänkin huolellisen analyysin tarpeellisuutta: meidän tulee ottaa huomioon 
tekstinosien leksikaalis-kieliopilliset valinnat. Egginsin (mp.) mukaan jokainen jakso 
muodostaa oman merkityskokonaisuutensa, joka on erotettavissa muista kokonaisuuk-
sista. Määrittelemällä mahdollisimman tarkasti kunkin rakenneosan kieliopilliset mallit 
(patterns) saamme selville, kuinka monta osaa tekstissä on ja missä rajat kulkevat osien 
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välillä (mt. 69). Yhdessä tekstin rakenneosassa voidaan käyttää esimerkiksi vajaita lau-
seita ja nominilausekkeita, toisessa taas kokonaisia virkkeitä ja vaikkapa paljon impera-
tiivimuotoja. Tietynlaiset lauserakenteet ovat alustavan analyysin perusteella ominaisia 
myös kuolinilmoitusgenrelle ja edelleen kuolinilmoituksen eri osille. Toisaalta ainakin 
jotkin kuolinilmoituksen rakenneosat eroavat toisistaan myös visuaalisesti. Tutkimuk-
sessa onkin tarpeen eritellä kriittisesti myös sitä, mikä muodollisten osien ja funktionaa-
listen jaksojen suhde lopulta on. 
 
Omassa pro gradu -työssäni (Leskelä tulossa) olen lähtenyt edellä todetun nojalla siitä 
oletuksesta, että tekstilaji on sosiaalisen toiminnan muoto, jolla on oma tarkoituksensa 
ja useimmiten myös tietynlainen rakenne, joka pohjautuu ainakin osittain tekstilajin 
tavoitteeseen. Analyysini nojautuu myös oletukseen, jonka mukaan tekstin eri osilla on 
omat tehtävänsä, jotka ilmenevät kielellisesti eri tavoilla. Tekstin osat taas esiintyvät 
tekstilajille tyypillisessä järjestyksessä, joskin tekstilajin sisällä voi esiintyä variaatiota. 
(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 94.) Tekstilajin rakennepotentiaali on työkalu, jonka 
avulla voi käsitellä yksittäisen tekstin ja tekstilajin suhdetta (Komppa 2006, 303–304). 
Uskon, että tällaista rakenneanalyysia on järkevä soveltaa aineistoon, johon kuuluvien 
tekstien laji on oletettavan vakiintunut. Toisaalta on pidettävä mielessä, kuten edellä 
esitän, että muoto-osien ja funktionaalisten jaksojen suhde ei välttämättä ole yksioikoi-
nen eikä oletusten mukainen. 
 
 
4. Alustavia havaintoja kuolinilmoituksesta tekstilajina 
 
Pidän kuolinilmoituksia selvästi omana tekstilajinaan. Tätä oletusta tukee lähtökohtai-
sesti se, millaiseen toimintaan tekstit liittyvät: kuolinilmoitus on sanomalehdissä suh-
teellisen vakiintunut ja stabiili teksti niin muodoltaan, sisällöltään kuin toiminnaltaan. 
Siten en näe tarpeelliseksi kyseenalaistaa enemmälti sitä, onko kyseessä toiminnan ja 
tulkinnan kannalta oma tekstilajinsa vai ei. (Tekstilajin tunnistamisesta ks. esim. Kan-
kaanpää 2012.) Vakiintuneen kielellisen muodon lisäksi kuolinilmoituksella on havain-
tojeni mukaan myös melko vakiintunut ulkoasu. Kuolinilmoitus on siis oletettavasti 
tekstilaji, jota voi pitää kaavamaisena, ennalta arvattavana, normitettuna ja vain vähän 
poikkeavuutta sallivana. 
 
Kuolinilmoituksia koskevat voimakkaat tekstilajiodotukset: niiden odotetaan olevan 
tietynlaisia. Jo tekstilajin nimittäminen kuolinilmoitukseksi (lehdessä usein otsikolla 
”Kuolleet”/”Döda”) luo oman tulkintahorisonttinsa, kontekstin, jota vasten teksti lue-
taan (Heikkinen 2000, 100; ks. myös Komppa 2006, 319). Kuolinilmoitusgenreä koske-
viin odotuksiin vaikuttaa mielestäni pitkälti se, että on kyse vaikeasta ja herkästä aihees-
ta, kuolemasta. Voisin kuvitella, että ihmiset eivät niinkään pahastuisi vaikkapa totutus-
ta poikkeavasta reseptistä, vaikka tämän lajin ominaispiirteet ovat säilyneet samoina 
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vuosisatoja (ks. Taavitsainen 2006), mutta erikoisempi kuolinilmoitus saattaisi närkäs-
tyttää monia lukijoita. Esimerkiksi muualta tullut tapa käyttää vainajan kuvaa kuolinil-
moituksessa voi meillä vielä hätkähdyttää aamukahvinjuojia lehtensä parissa. Voi siis 
todeta, että tekstin aihe vaikuttaa siihen, millaiseksi tekstilaji muotoutuu (ks. esim. 
Komppa 2006; myös Heikkinen 2012). Kuolinilmoitukset eroavat juuri aihepiirinsä 
vuoksi monista muista tarkkarajaisista tekstilajeista. Kyseiseen kielenkäyttötilanteeseen 
liittyy omanlaisiaan odotuksia ja konventioita, jotka kuolinilmoituksen tapauksessa ovat 
pitkälle säädeltyjä. Esimerkiksi se, mitä pidetään kuolinilmoitusten soveliaana sisältönä, 
vaihtelee aikakausittain (Kemppainen 1998, 6). 
 
Kuten olen edellä todennut, tekstilajeja säätelevät normit. Joidenkin tekstilajien nor-
meista löytyy jopa kirjallisia ohjeita. Sari Pietikäisen ja Anne Mäntysen (2009, 84) mu-
kaan tällaiset tekstilajit ovat usein jotenkin institutionaalisia ja säänneltyjä ja niihin si-
sältyy sekä kontekstuaalisia että kieltä ja rakennetta koskevia normeja. He käyttävät 
esimerkkinä opiskeluun ja hallintoon liittyviä tekstilajeja, mutta määritelmä pätee mie-
lestäni yhtä hyvin myös kuolinilmoituksiin. Kuolinilmoitusten laatimisesta ja tekstilajiin 
liittyvistä konventioista ja normeista saa tietoa monista oppaista, jotka käsittelevät esi-
merkiksi hautajaisvalmisteluita ja muita läheisen kuolemaa koskevia järjestelyjä (ks. 
esim. Bondeson 1990; Korpela 2005). Myös hautaustoimistot ja sanomalehtien toimi-
tukset ohjaavat ilmoitusten suunnittelussa (ks. esim. HS 2012). 
 
Valinta on olennainen osa tekstilajin muotoutumista. Jokainen kielellinen tai esimerkik-
si tekstin ulkoasuun liittyvä valinta muokkaa osaltaan tekstilajia ja siihen liittyvää toi-
mintaa tietynlaiseksi; toisaalta tietoisuus tekstilajista saattaa ohjata valintojamme liik-
kuessamme tietyn tekstilajin parissa (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 92). Mainitsin jo 
aiemmin, kuinka tietyt sanat, ilmaukset ja lauserakenteet voivat olla tyypillisiä tietylle 
tekstilajille. Tällainen on ominaista myös kuolinilmoitusgenrelle – ilmoituksissa toistu-
vat viikosta toiseen samat fraasinomaiset lauseet ja ilmaukset145: 
 
 Med sorg tillkännagifves att… (Surulla ilmoitan/ilmoitamme, että; vuodelta 1910) 
 
 Vår käre/kära N.N. (Rakkaamme N.N.) 
 
 Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen äger rum… (Ystävällisenä kutsuna ilmoi-
 tan/ilmoitamme, että N siunataan…) 
 
Kuolinilmoitusten verbaalisen aineksen analyysiin voisi kenties soveltaa M. A. K. Hal-
lidayn (1994 [1985]) ajatusta pikkuteksteistä. Kyseessä on jokseenkin itsenäinen tekstin 
osio, jonka voi lukea sellaisenaan (Komppa 2006, 308). Kuvatekstejä tutkineen Elina 
Heikkilän (2006, 150; ks. myös tk.) mukaan Halliday (mt.) käsittää pikkuteksteiksi esi-
                     
145 Vaikka tällä hetkellä käytettävät ilmaukset ovat meille tuttuja, muuttuvat nekin usein vuosien kuluessa 
ja peilaavat siten ajan henkeä. Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen yleistyi tapa todeta, että siunaus 
toimitettiin hiljaisuudessa. Niin sanottuja hiljaisia hautajaisia oli aiemmin pidetty rangaistuksena tai 
merkkinä vainajan varattomuudesta. (Kemppainen 2009, 145.) 
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merkiksi otsikot, sähkeet sekä erilaisten kylttien tekstit, joiden tulee olla lyhyitä ja tiivii-
tä. Muun muassa finiittiverbittömyys on yksi pikkutekstin piirteistä (Heikkilä mp.). Ny-
kyaikaisessa kuolinilmoituksessa kokonaisia lauseita on alustavien havaintojeni mukaan 
oikeastaan vain osiossa, jossa kerrotaan hautajaisjärjestelyistä.  
 
Aineiston alustavan tutkimisen perusteella näyttää ilmeiseltä, että kuolinilmoitusten 
välttämättömiä rakenneosia ovat vainajan nimi, syntymä- ja kuolinpäivä sekä ilmoituk-
sen laittajan allekirjoitus eli surijat (ks. esimerkkejä liite 1).146 Nähdäkseni ilmoitukses-
sa on oltava nämä osat – mahdollisesti myös yllä mainitussa järjestyksessä – jotta sen 
voi sanoa olevan kuolinilmoitus. Kiintoisaa on sekin, miten eri rakenneosat kannattaa 
nimetä. Erityisen haastava on tältä kannalta esimerkiksi vuoden 2010 ilmoituksissa 
esiintyvä I ljust minne bevarad (vastaa suomenkielisen ilmoituksen ilmausta ”Kaipauk-
sella muistaen” tms.). Vastaavanlainen osio on myös vuoden 1960 esimerkki-
ilmoituksissa: Med outsäglig sorg (”Suurella surulla”) tai Med saknad (”Kaipauksella”). 
Ilmausta ei löydy sellaisenaan sadan vuoden takaisista ilmoituksista. Kyseessä saattaa 
silti olla jäänne tuolloisista monisanaisemmista ilmoituksista. Kuten tästä huomiosta 
käy ilmi, näinkin vakiintuneessa tekstilajissa saattaa jo lyhyellä tarkastelulla havaita 
variaatiota niin eri vuosikymmeniltä olevien kuin samaa vuosikertaa edustavien ilmoi-
tusten välillä. 
 
Valinnat ovat toisessakin mielessä tärkeitä kuolinilmoitusgenressä, sillä ilmoituksen 
laittaminen lehteen on julkinen teko ja ilmoitus on kenen tahansa luettavissa julkaisun 
jälkeen. Voitaneen olettaa, että ilmoituksen laatija pyrkii usein olemaan korrekti ja välit-
tämään hyvän kuvan edesmenneestä. Myös lehden toimituksella on osansa editoinnissa. 
Kuolinilmoituksia, kuten myös nekrologeja eli muistokirjoituksia, voi monella tapaa 
pitää viimeisinä sanoina, joilla vainaja saatellaan matkalleen, ja sanat ovat muutenkin 
painavassa roolissa kuoleman kohdatessa (Hviid Jacobsen & Holst 2008, 354). Kuo-
linilmoituksissa on siis tärkeää valita sanansa tarkkaan, mikä vaikuttaa varmasti osal-
taan kuolinilmoituksia koskeviin normeihin ja muotoiluihin. 
 
Kuolinilmoitukset ovat tietysti myös visuaalisia ja lähtökohtaisesti multimodaalisia 
tekstejä (ks. esimerkkejä, liite 1). Tekstintutkija Vesa Heikkinen (2000, 68) korostaa 
sitä, kuinka muoto, ei niinkään tekstin päämäärä, ohjaa lukijoita tulkitsemaan tekstin 
tietyn tekstilajin edustajaksi. Muodolla Heikkinen (mp.) tarkoittaa tekstin ”esinehah-
moa” ja sitä, kuinka verbaalinen aines ilmenee tekstipinnassa. Käsitän tämän visuaali-
suuden osaksi. Tekstin visuaaliset ja verbaaliset elementit ovat useimmiten erotettavissa 
toisistaan, mutta merkityksiä ne muodostavat yhdessä (Tiililä 2007, 76), minkä vuoksi 
visuaalinen aspekti on tärkeää ottaa huomioon. Voisi myös kuvitella, että tekstilajin 
tunnistaminen tapahtuu väistämättä ensisijaisesti tekstin paikan ja muodon perusteella, 

                     
146 Muutamista aineistoni teksteistä allekirjoitus tosin puuttuu. Saman havainnon on tehnyt Riitta Jallinoja 
(2012). 
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sillä ne ovat usein nopeammin havaittavissa kuin esimerkiksi tekstin tavoite, jonka sel-
vittääkseen lukijan täytyy syventyä tekstiin. Kuten totesin aiemmin, suomalainen leh-
denlukija tunnistaa kotimaisen kuolinilmoitusgenren edustajan jo tutun ulkoasun perus-
teella.  
 
Nykyaikaisen kuolinilmoituksen eri osissa käytetään usein erikokoisia fontteja eli kir-
jaintyyppejä, jotka voidaan kursivoida tai lihavoida. Kuolinilmoituksessa on nykyään 
lähes poikkeuksetta mukana symboli (useimmiten yhä risti) tai muunlainen kuva, joka 
sijaitsee useimmiten ilmoituksen vasemmassa laidassa. Kuolinilmoitukset myös rajataan 
selvästi omiksi laatikoikseen kehyksillä, ja lisäksi ilmoituksen sisällä on vaakaviivalla 
erotettu osio, jossa kerrotaan hautajaisista ja muista käytännönläheisistä asioista. Kaiken 
kaikkiaan kuolinilmoituksissa on melko vähän tekstiä, ja se vähä on sommiteltu ilma-
vasti. (Ks. ilmoitus vuodelta 2010, liite 1.) Mainoksia tutkinut Leena Kuikka (2009, 40) 
käyttää käsitettä kirjoitettuus (ks. myös esim. Heikkinen 2005, 28; Heikkinen ym. 2000) 
kuvaamaan juuri kirjoituksen fontteja, kokoa, muotoilua, sommittelua ja muita typogra-
fisia keinoja. Nämä ovat verbaalisen ja visuaalisen kielen rajapintaa (Kuikka mp.).  
 
 
5. Lopuksi 
 
Pyrin siis tutkimuksessani hahmottamaan, millaisen genren suomenruotsalaiset, Huf-
vudstadsbladetissa ilmestyneet kuolinilmoitukset muodostavat. Pyrin myös selvittä-
mään, millaisia muutoksia näinkin vakiintuneessa tekstilajissa on mahdollisesti tapahtu-
nut sadan vuoden aikana. Näen tekstilajin sekä funktionaalisesti että rakenteellisesti 
määrittyvänä. Erityisesti kuolinilmoitusten tapauksessa koen, että myös ulkoasulla on 
keskeinen rooli tekstilajin määrittelyssä. Voi kuitenkin pohtia, kuinka mielekästä on 
tutkia aineistoa, joka on suhteellisen suoraviivainen ja yksinkertainen verrattuna esi-
merkiksi tiedotteisiin (ks. Komppa 2006) tai viranomaispäätöksiin (ks. Tiililä 2007), 
joita niitäkin on tutkittu rakenneanalyysin keinoin. 
 
Rakenteen analyysissa hyödyntämääni Ruqaiya Hasanin GSP-mallia on kritisoitu ehdot-
tomuudesta. Hasanin (1996 [1984], 54) mukaan tekstiä voidaan pitää täysipainoisena 
genrensä edustajana, mikäli se sisältää kaikki kyseiselle tekstilajille välttämättömät ra-
kenneosat. Tony Bex (1996, 141) kritisoi tätä ja esittää, että tietyt jaksot ovat tietylle 
tekstilajille ennemminkin tyypillisiä kuin välttämättömiä. Hänen (mp.) mukaansa Hasa-
nin malli ei myöskään ota tarpeeksi huomioon tekstilajien muutosta. Systeemis-
funktionalisti Eija Ventola (1987, 55–57; ks. myös Komppa 2006, 305−306) on puoles-
taan kohdistanut kritiikkiä Hasanin ajatukseen siitä, että tietyn tekstilajin rakennepoten-
tiaaliin sisältyvät jaksot olisivat aina tietyssä järjestyksessä, mikä johtaisi siihen, että 
kukin uusi järjestys tuottaisi uuden tekstilajin. Jotta GSP säilyisi käyttökelpoisena ana-
lyysivälineenä, tulisi välttämättömien jaksojen järjestyksessä suvaita variaatiota (mp.).  
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Myös tekstilajitutkimuksessa käytettyjä aineistoja kohtaan on esitetty kritiikkiä. Esi-
merkiksi Vijay K. Bhatia (2004, xiv; ks. myös Mäntynen 2006, 58) on kiinnittänyt 
huomiota siihen, kuinka genretutkijoilla on taipumus keskittyä kapeasti määriteltäviin ja 
rajattuihin konteksteihin, mikä johtaa yksinkertaistettujen tekstilajien tutkimiseen. Hä-
nen (mp.) mukaansa niin sanotut tosimaailman tekstit ovat paljon monisäikeisempiä 
kuin vaikkapa akateemiset tekstit, joita hän on itsekin tutkinut aiemmin. Bhatian (mt.; 
myös Honkanen 2009, 211) mielestä myös tutkimuksissa esiteltäviksi valikoituvat esi-
merkkitekstit harhauttavat selkeydellään. Suvi Honkanen ja Ulla Tiililä (2012) keskitty-
vät tekstilajin rakenteeseen ja kritisoivat sitä, kuinka jaksoanalyysissa korostetaan mo-
nesti eroavaisuuksien kustannuksella saman genren edustajia yhdistäviä piirteitä. Anna 
Solin (2006, 94) esittää genrekuvauksen luonteen riippuvan kyseessä olevasta genrestä: 
Esimerkiksi suhteellisen vakaista tekstilajeista, kuten tieteellisistä artikkeleista ja uuti-
sista, voi tehdä yleistyksiä, koska niissä esiintyy toistuvia piirteitä ja toiset piirteet taas 
ovat niille sopimattomia. Tällaisista tekstilajeista voidaan myös julkaista vaikkapa oh-
jeita. (Kuten on tehty esimerkiksi juuri kuolinilmoitusten tapauksessa.) Solin (mp.) tar-
joaa vastakohdaksi sähköpostit ja mainokset, joiden kuvauksessa ei kannattaisi keskittyä 
konventioihin vaan esimerkiksi tekstilajien sekoittuneisuuden kuvaamiseen. 
 
Nyt voikin kootusti kysyä, miten aineistoni lopulta vaikuttaa tutkimusasetelmaan. Kuten 
on jo tullut ilmi, on kuolinilmoitus oletettavan vakiintunut tekstilaji kieleltään ja ulko-
asultaan sekä toimintana ja yhteisön vuorovaikutuksena. Kuolinilmoituksia koskevat 
vahvat tekstilajiodotukset. Tämä luonnollisesti vaikuttaa tutkimuksen tekoon, mutta 
pyrin kuitenkin etenemään siten, että tiedostan nämä vahvat ennakko-oletukset ja tar-
kastelen lajia tekstien näkökulmasta. Myös aineiston alustava tarkastelu tukee kriitti-
syyttä: vaikka kyseessä on ilmeisen pitkälle vakiintunut tekstilaji, on eri vuosikertojen 
kuolinilmoituksissa nähtävissä eroja jo alustavien analyysien perusteella. Tarkoituk-
senani on ennen kaikkea yhden tekstilajin kartoittaminen, mikä kattaa myös sen mah-
dollisuuden, ettei suurempia muutoksia olekaan tapahtunut. Jos näin on, vakiintuneisuus 
todella on osa kuolinilmoitusgenren luonnetta, kuten usein oletetaankin. 
 
Kiinnostavaa on pohtia myös sitä, mikä kuolinilmoituksen tarkoitus on nykyään. Ai-
emmin kuolinilmoitus laitettiin lehteen osittain siksi, että kauempana asuvat sukulaiset 
saisivat tiedon kuolemantapauksesta. Nykyään uutinen poismenosta on useimmiten jo 
tavoittanut asianomaiset, ennen kuin kuolinilmoitus julkaistaan. Kuolinilmoitus on yhä 
enemmän yksi sururituaaleista, tapa muistaa edesmennyttä. Kuolinilmoituksissa saate-
taan jopa puhutella vainajaa. Laji siis saattaa olla muuttumassa myös perustehtäviltään. 
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LIITE 1: Kuolinilmoitus vuodelta 1910 (pienin), toinen vuodelta 1960 ja kolmas vuo-
delta 2010 (isoin). Erisnimistä on poistettu muut kuin alkukirjaimet. 
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Kuinka tutkia lakitekstin syntyä ja tekstilajin rajoja? 
Tekstianalyysia, muutosehdotuksia ja osallistuvaa havainnointia 
 
Salli Kankaanpää, Aino Piehl & Matti Räsänen 
 
 
Kerromme tässä katsauksessa kokemuksiamme hankkeesta Säädöstekstin muotoutumi-
nen. Se on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa (nyk. Kotimaisten kielten keskus) 
2007 aloitettu ja 2011 päättynyt tutkimus- ja kielenhuoltohanke, joka tuotti tietoa yh-
täältä säädösten kielellisistä ratkaisuista prosessina ja toisaalta ratkaisujen perusteista. 
Hanke tuotti tietoa myös siitä, miten eri metodit palvelevat tekstilajien tutkimusta. 
Hankkeen tuloksia voidaan käyttää hyväksi säädösten kielen kehittämisessä ja Kotuksen 
kielenhuolto-osaston työssä sekä yleisemminkin kielitietoisuuden lisäämisessä. Kysees-
sä on kokeiluhanke, jossa Kotuksen tutkijat osallistuvat itse aineistona käytettyyn kes-
kusteluun. 
 
Selostamme tekstissämme tutkimushankkeen vaiheita. Ensiksi kuvaamme hankkeen 
tavoitetta ja kysymyksenasettelua. Sitten otamme esiin käytännön kysymyksiä, jotka 
liittyvät esimerkiksi siihen, miten pääsimme mukaan lainvalmisteluhankkeeseen ja mi-
ten lainvalmisteluhankkeen aikataulu vaikutti omaan hankkeeseemme. Kolmanneksi 
kuvaamme tarkemmin osaa menetelmistämme: Aino Piehl selostaa kielenhuoltoehdo-
tusten tekemistä ja niiden vastaanoton selvittämistä, Matti Räsänen esittelee osallistuvaa 
havainnointia, ja Salli Kankaanpää kuvaa kielikeskustelun tutkimista lainvalmistelu-
ryhmän pöytäkirjojen perusteella. Kussakin näistä jaksoista esittelemme menetelmien 
lisäksi myös hankkeen alustavia tuloksia: mitä uutta saimme selville säädöstekstin muo-
toutumisesta valitsemillamme menetelmillä. Lopuksi arvioimme menetelmiä ja niiden 
toimivuutta koko hankkeen kannalta. 
 
 
1. Hankkeen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Hankkeen tavoitteena oli hankkia tietoa lakitekstin synnystä prosessina ja laista tekstila-
jina. Keskeinen selvitettävä kysymys oli, milloin lakitekstin tärkeimmät kielelliset rat-
kaisut tehdään ja millä perustein. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, millaisia kielenhuoltaji-
en ja muiden ehdottamia kielellisiä muutoksia säädösvalmistelussa hyväksytään, millai-
sia taas hylätään. Hanke tuotti tietoa myös kirjoittamisen kommentoinnista ja kielen 
asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden keskustelusta. Tavoitteena olikin kehittää 
myös sovelluksia, joita voidaan tarjota kielenhuoltopalveluina lainvalmistelijoille.  
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Hanke pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 

Missä vaiheessa säädöksen tärkeimmät kielelliset ratkaisut tehdään? Miten ne tehdään, 
kuinka tietoisesti kielestä keskustellaan? Mikä hahmotetaan valmistelijoiden keskustelussa 
sisältökysymykseksi, mikä kielikysymykseksi? Kuinka pysyvä on työryhmämietinnön eh-
dottama teksti? 
 
Ketkä vaikuttavat tai mikä vaikuttaa ratkaisuihin eniten? Mikä on tekstilajin perinteen pai-
no? Miten vaikuttavat muiden säädösten ratkaisut, miten EU-säädösten ilmaisut? Miten 
merkittäviä ovat intressiryhmät, esim. lausunnonantajien kommentit? Miten valmistelu-
ryhmä kootaan? 
 
Miten kielenhuoltajien ehdotuksiin suhtaudutaan? Millaisia muutoksia hyväksytään, millai-
sia taas hylätään? Miten torjuntaa perustellaan? Ovatko kielenhuoltajien ehdotukset eri 
asemassa kuin muiden keskusteluun osallistuvien? Miten? 

 
 
2. Hankkeen eteneminen 
 
Lainsäädännön kieltä tutkivan hankkeen kokoamiseen tarjoutui mahdollisuus, kun Kie-
litoimisto tarjosi keväällä 2006 ministeriöiden yhteisen säädösvalmistelun kehittämis-
ryhmän (SÄKE-ryhmän) kokouksessa jollekin säädöshankkeelle kielenhuoltoapua, jos 
samalla voitaisiin tutkia säädöksen tekstin kehittymistä ja muotoutumista. Tarjoukseen 
tarttui oikeusministeriö, joka oli syksyllä käynnistämässä asunto-osakeyhtiölain jatko-
valmistelua. Perusvalmistelu oli tehty jo työryhmässä, joka oli jättänyt mietintönsä 
10.5.2006. Mietintö sisälsi ehdotuksen hallituksen esitykseksi ja lakitekstiksi, jälkim-
mäisen myös ruotsiksi. Hanke oli siis kiinnostavassa vaiheessa: oli olemassa jo koko-
nainen lakiteksti, josta oli pyydetty lausunnot, ja edessä oli jatkovalmistelu, jonka tar-
koitus oli valmistaa lopullinen hallituksen esitys eduskunnalle. Siinä piti ottaa huomi-
oon lausunnot, joten muutoksia olisi joka tapauksessa tekstiin tulossa.  
 
Hanketta ruvettiin suunnittelemaan marraskuussa 2006. Koska oli tarpeen hankkia ai-
neistoa siitä, miten tekstistä keskustellaan, päätimme pyrkiä nauhoittamaan tai videoi-
maan kokoukset sekä lisäksi saamaan käyttöön valmisteluryhmän sähköpostitse käymät 
keskustelut ja haastattelemaan valmistelijoita. Oletimme myös, että työryhmä keskuste-
lee kokouksissaan tekstiin tehtävistä muutoksista ja päättää niistä. Tutkimuksen tulosten 
haluttiin tietenkin olevan julkisia. Valmistelusta vastaavan virkamiehen kanssa käytiin 
läpi lainsäädäntöhankkeen aikaisemman vaiheet sekä molempien osapuolten tavoitteita 
ja toiveita kielenhuolto- ja tutkimushankkeen suhteen. Ministeriön kannalta oli tärkein-
tä, että lain kolmetoista ensimmäistä lukua olisivat mahdollisimman ymmärrettävät, 
sillä ne koskivat eniten asunto-osakeyhtiöiden tavallista toimintaa. Kielenhuoltokom-
mentit tekstiin lähetettäisiin sekä työryhmän virkamiesvalmistelijoille että asiantuntijoil-
le. Kokousten tallentamiseen emme saaneet lupaa, mutta itse kokouksiin olimme terve-
tulleita osallistumaan ja pääsimme mukaan myös työryhmän sähköpostilistalle. Lisää 
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aineistoa kielikeskustelun tutkimiseen saimme perusvalmistelun tehneen työryhmän 
pöytäkirjoista.  
 
Kaikilla Säädöstekstin muotoutuminen -hankkeeseen osallistuvilla kielen asiantuntijoilla 
(kirjoittajien lisäksi Annastiina Viertiöllä) oli jo ennestään kokemusta viranomaisten 
kielen tutkimuksesta tai huollosta (Piehl 2000; 2006; Viertiö 2004; Kankaanpää 2006). 
Työ pääsi käyntiin loppusyksystä 2007. Asiantuntijaryhmä piti marras-joulukuussa 
2007 sekä keväällä 2008 noin 20 kokousta. Kokouksiin osallistuivat pääasiassa Aino 
Piehl ja Matti Räsänen. Tutkijoista oli läsnä joku lähes kaikissa kokouksissa. Säädök-
sestä ei juuri lainkaan keskusteltu sähköpostitse, vaan keskustelut käytiin kokouksissa. 
Sähköposti jäi uusien versioiden ja kokouspaperien välityskanavaksi. Ensimmäiset kie-
lenhuoltokommentit tehtiin huhtikuussa 2007, mutta pääosa niistä tehtiin keväällä 2008. 
Viimeiset ehdotukset tehtiin elokuussa 2008. Kaikki hankkeessa olevat osallistuivat 
kielenhuoltoehdotusten tekemiseen. Marraskuussa lakiehdotus lähetettiin laintarkastuk-
seen. Valtioneuvostossa se esiteltiin maaliskuussa 2009, jonka jälkeen se annettiin 
eduskunnalle 1.4. Eduskunta hyväksyi lain 22.12.2009. Hankkeesta tuli siis varsin pitkä. 
 
Tässä katsauksessa kuvatun lisäksi hankkeessa tehtiin yhteenveto työryhmän mietinnös-
tä annettujen lausuntojen kielikommenteista (vuonna 2007 Kielitoimistossa harjoitteli-
jana ollut Emilia Laurila). Lisäksi mietinnön lakiteksti analysoitiin Fintwol-ohjelmalla. 
(Hankkeesta enemmän ks. http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4246.) 
 
 
3. Ehdotusten vastaanoton tutkiminen 
 
Yksi hankkeen keskeisistä tutkimuskysymyksistä oli, milloin tekstin tärkeimmät kielel-
liset ratkaisut tehdään ja millä perusteilla. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, millaisia kie-
lenhuoltajien ehdottamia muutoksia säädösvalmistelussa hyväksytään ja millaisia hylä-
tään. Näitä kysymyksiä selvitimme tekemällä säädöstekstiin ehdotuksia, joiden tarkoitus 
oli lisätä tekstin ymmärrettävyyttä. Tämän kielenhuoltotyön vuoksi oikeusministeriö oli 
ottanut meidät valmisteluun mukaan. Ehdotusten vastaanoton ajattelimme kertovan sää-
döstekstin rajoista tekstilajina ja myös siitä, missä vaiheessa säädösvalmistelua minkin-
laiset muutokset ovat mahdollisia. Lisäksi ajattelimme, että ehdotuksistamme käydystä 
keskustelusta saamme tietoa siitä, miten hyväksymistä tai hylkäämistä perustellaan. 
 
 
3.1. Kielenhuoltoehdotusten tekeminen 
 
Luimme perusvalmistelun säädöstekstiehdotuksen lingvisteinä ja kielenhuoltajina, mut-
ta samalla myös ei-asiantuntijan näkökulmasta, johon rooliin sovimme hyvin, koska 
kukaan meistä ei ole lainoppinut eikä muistakaan syistä ole hyvin perehtynyt asunto-
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osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. Sen sijaan tiedot asunto-osakeyhtiöistä perus-
tuvat kokemukseen osakkaana olemisesta. Juuri ei-asiantuntijuutta ja kansalaisnäkö-
kulmaa on käytetty Saksassa perusteena sille, että toimitus, joka tarkastaa kielellisesti 
liittopäivien säätämät lait, kuuluu Gesellschaft für die deutsche Sprache -seuralle eikä 
liittopäiville (Thieme 2008, 234).  
 
Luotimme ehdotuksissa omaan lukukokemukseemme. Emme laatineet ennakolta luette-
loa seikoista, joihin kiinnittäisimme huomiota, vaan ehdotimme muutoksia sellaisiin 
kohtiin, jotka lukiessamme tuntuivat hankalalta lukea tai joita emme ymmärtäneet. Vir-
kakielen huollossa on tuotu esiin se ajatus, että luettavuus ja ymmärrettävyys eivät mer-
kitse samaa (esim. Gunnarsson 1982, 76–86; Ogorek 2004, 300). Jos teksti on vaikealu-
kuista, se vaikeuttaa ymmärtämistä. Toisaalta luettavakin teksti voi jäädä ymmärtämät-
tä, ja silloin lukija ei välttämättä heti huomaa ymmärtäneensä tekstin toisin kuin kirjoit-
tajat ovat tarkoittaneet. Jatkossa kuitenkin puhumme vain ymmärrettävyydestä, koska se 
oli työmme tavoitteena. Lukukokemukseemme ja havaintoomme luonnollisesti vaikutti 
se, mitä ennestään tiesimme virkakielenhuollosta ja millaisiin asioihin teksteissä oli 
aiemmin pyritty vaikuttamaan ymmärrettävyyden parantamiseksi. Toisaalta Kotuksen 
virkakielenhuollossa ja tekstinhuollossa yleensä on kuitenkin suhtauduttu teksteihin 
siten, että mikään kielellinen piirre ei ole sinänsä huono ja muutettava, vaan tekstin 
ymmärrettävyyttä arvioidaan aina kohta kohdalta ja ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti. 
(Vrt. esim. Ruotsin valtioneuvoston kanslian kielenhuoltajien julkaisema Svarta listan, 
joka sisältää vältettäviä ja toisiksi muutettavia ilmauksia; tosin ruotsin kielessä on hal-
lintoalan sanastossa ilmeisesti runsaammin synonyymejä, jotka eivät ole yleiskielessä 
tuttuja.) 
 
Teimme tekstiin myös jonkin verran sellaisia muutosehdotuksia, joiden tavoitteena ei 
ollut parantaa tekstin ymmärrettävyyttä vaan muuttaa teksti kirjakielen normin mukai-
seksi oikeinkirjoitukseltaan ja syntaktisilta sekä morfologisilta muodoiltaan. Nämä 
muutosehdotukset koskivat välimerkkien käyttöä, yhteen ja erikseen kirjoittamista, 
kongruenssia ja muita vastaavia seikkoja (seuraavan 5 vuoden > seuraavien viiden vuo-
den, yhtäsuuri kuin > yhtä suuri kuin). Tämän tyyppisiä muutoksia emme tehneet sys-
temaattisesti, koska sopimuksemme oikeusministeriön kanssa koski lakitekstin ymmär-
rettävyyttä, emmekä halunneet häiritä myöskään lainvalmistelijoiden huomion suun-
taamista tähän asiaan ottamalla mukaan muita kielellisiä seikkoja. 
 
Jokaisen luvun luki kaksi tutkijaa, joista toinen oli päävastuussa muutoksista ja kom-
menteista. Hän teki omat muutosehdotuksensa ensin, seuraavaksi ne luki työpari, joka 
lisäsi sitten tekstiin omat kommenttinsa. Sen jälkeen ehdotuksista ja kommenteista so-
vittiin ja päävastuussa oleva muokkasi ehdotukset lopulliseen muotoon ja lähetti eteen-
päin. Toimitimme ehdotukset luvuittain työryhmän vetäjälle ja teimme ne käyttäen 
Word-ohjelman Jäljitä muutokset -toimintoa ja kommenttitoimintoa. Ensimmäisessä 
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ehdotuksessamme käytimme muita tapoja, mutta valmistelijoiden toivomuksesta otim-
me käyttöön muutostoiminnon. 
 
Yleensä pyrimme tekemään ehdotuksen tekstikohdan uudeksi muotoiluksi. Useimmiten 
mukana oli kommentti, josta selvisi, miksi ehdotimme muutosta. Ehdotuksia oli yleensä 
yksi, mutta toisinaan teimme samaan kohtaan kaksi tai joskus useampiakin ehdotuksia. 
Ne saattoivat olla sisällöltään samoja, mutta toinen oli esimerkiksi rakenteeltaan ja sa-
nontatavaltaan lähempänä ja toinen kauempana alkuperäisestä tekstistä. Toisaalta saa-
toimme tehdä useita ehdotuksia myös niihin kohtiin, joita emme ymmärtäneet ja joista 
emme saaneet esimerkiksi perustelutekstin avulla selville, mitä tekstillä tarkoitettiin. 
Tällöin valmistelijat saivat ehdotustemme perusteella sen tiedon, että asian voi käsittää 
usealla tavalla. Joskus teksti jäi niin käsittämättömäksi, ettemme osanneet tehdä muotoi-
luehdotusta lainkaan. Silloin lisäsimme kommenttina kysymyksen tai huomautuksen, 
josta tämä asia kävi ilmi. 
 
Monilta osin hyvin samantapainen menettely oli Saksan oikeusministeriön projektissa, 
jossa ministeriö yhteistyössä Gesellschaft für die deutsche Sprachen kanssa pyrki paran-
tamaan lakien ymmärrettävyyttä. Ministeriöön perustettiin toimitus, jonka jäseninä oli 
neljä lingvistiä ja johtajana Stephanie Thieme, jolla on sekä juristi- että lingvistitutkinto. 
Toimitus kävi tekstit läpi ensin ”maallikkonäkökulmasta” ja teki muokkausehdotuksia 
pyrkimättä varmistamaan tulkintojensa oikeellisuutta. Sen jälkeen niistä keskusteltiin 
valmistelijoiden kanssa. Muokkauksessa pyrittiin yleiskieliseen ilmaisutapaan, esimer-
kiksi mutkikkaat virkkeet purettiin ja kirjoitettiin uudelleen. Lopullinen päätösvalta oli 
kuitenkin aina valmistelijoilla. Suuri ero meidän hankkeeseemme oli se, että toimitus 
sijaitsi oikeusministeriössä ja että toimituksen jäsenille oli mahdollista muokata laki-
tekstiä jatkuvassa keskustelussa yhdessä valmistelijoiden kanssa. Thieme korostaa, että 
vain tällä tavalla on mahdollista löytää parhaat ratkaisut. (2008, 239–240.) 
 
 
3.2. Menetelmät ehdotusten vastaanoton selvittämiseksi 
 
Meillä oli harvoja tilaisuuksia keskustella valmisteluryhmän kanssa ehdotuksistamme. 
Joulukuussa 2007 esittelimme ryhmän kokouksessa hankettamme ja sen tavoitteita. 
Esittelimme myös kielenhuollon tavoitteita. Maaliskuussa, jolloin olimme jo kommen-
toineet 13:a alkupään lukua, kerroimme kokouksessa havainnoistamme ja samalla esit-
telimme erityyppisiä muutosehdotuksia ja perustelimme niitä. Tällöin joistain ehdotuk-
sistamme käytiin keskustelua. Osallistuimme usein kokouksiin, mutta siellä ei juuri 
lainkaan käsitelty ehdotuksiamme muutamaa satunnaista mainintaa lukuun ottamatta. 
Muista kieliasuun liittyvistä asioista tuli kokouksissa jonkin verran puhetta (ks. luku 
4.6). Ryhmän vetäjä kommentoi sähköpostitse ensimmäisiä lähettämiämme ehdotuksia, 
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mutta muuta sähköpostikeskustelua ei ehdotuksistamme myöskään syntynyt. Sitä ei 
tosin käyty valmisteluryhmän kesken muutenkaan.  
 
Olimme ajatelleet, että keskustelua syntyisi enemmän, mutta kävi ilmi, että valmistelu 
oli kiireistä, vaikkakin hanke kesti pitkän ajan. Virkamiesvalmistelijoilla oli samaan 
aikaan tekeillä muita kiireisiä säädöksiä, ja ryhmän asiantuntijat olivat hekin yleensä 
niin työllistettyjä, etteivät ehtineet itse lähettää säädökseen muotoiluehdotuksia tai mui-
takaan kirjallisia kommentteja. Tällaisissa oloissa tuntui myös vaikealta vaatia ryhmää 
keskustelemaan ehdotuksistamme, kun aikaa ei muutenkaan ollut liikaa käytettävissä. 
 
Keskustelimme ehdotuksistamme myös laintarkastustoimiston päällikön kanssa. Tähän 
päädyttiin siksi, että ehdotimme rikospykälän perinteisestä muotoilusta poikkeamista. 
Niin nimitetään niitä lain pykäliä, joissa määritellään lain alaan kuuluvan rikoksen tun-
nusmerkit, annetaan sille rikosnimike ja säädetään siitä tuomittava rangaistus. Työryh-
mä piti ehdotustamme hyvänä, mutta arveli, että laintarkastuksessa sitä ei hyväksyttäisi. 
Myös tarkastustoimiston päällikkö piti muotoiluamme selkeänä, mutta hän katsoi, että 
asiassa pitäisi kuulla myös rikosoikeuden yksikön mielipidettä. Tämä yksikkö vastusti 
vakiomuotoilun muuttamista, koska siinä tapauksessa asunto-osakeyhtiölain rikospykä-
län muoto olisi erilainen kuin muiden lakien ja tämä herättäisi hämmennystä pykälän 
tulkinnasta juristien keskuudessa. Tarkastustoimiston kanssa keskusteltiin samalla myös 
joistain muista ehdotuksistamme. Useimpia niistä pidettiin hyväksyttävinä, mutta ehdo-
tuksemme muuttaa luetelmien välimerkitys samanlaiseksi kuin yleiskielessä torjuttiin 
myös, perusteluna lakitekstin yhtenäisyys ja perinteen noudattaminen. 
 
 
3.3. Suhtautuminen ehdotuksiin  
 
Pääasiallinen keino selvittää ehdotustemme saamaa vastaanottoa oli verrata muokkaa-
maamme tekstiä uusiin lakitekstin versioihin ja katsoa, löytyivätkö ehdotuksemme uu-
desta versiosta. Käytetty menetelmä muistuttaa sisällönanalyysia (siitä tarkemmin luku 
5.2). Tekstistä tuli työn kuluessa useampia versioita, ja valmistelijat pyysivät komment-
tejamme myös näihin versioihin.  
 
Ehdotusten vastaanottoa voidaan kuvata jatkumolla, jonka toisessa päässä ovat ne ta-
paukset, joissa ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan, ja toisessa ne, joissa sitä ei lainkaan 
otettu huomioon. Nämä eivät kumpikaan aiheuta tulkintaongelmia. Selvän hyväksymi-
sen ja hylkäämisen väliin jäävät tapaukset, joissa ehdotustamme ei hyväksytty sellaise-
naan mutta joissa valmistelijat muokkasivat tekstiä ehdotuksemme perusteella niin, että 
ehdotuksemme selvästi on muokatun tekstin lähteenä. Samoin siltä väliltä ovat ne tapa-
ukset, joissa sama sisältö on ilmaistu jollain eri tavalla kuin aikaisemmassa versiossa ja 
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myös eri tavalla kuin ehdotuksessamme. Näiden välinen raja on liukuva, ja ne on las-
kelmissa nyt sijoitettu samaan luokkaan. 
 
Esimerkki muokatusta ehdotuksesta on otsikko Sallitut vaihdannanrajoituslausekkeet 
(mietinnön ehdotuksen 2. luvun 4. §). Ehdotimme otsikoksi Oikeus rajoittaa osakkeiden 
luovuttamista tai hankkimista, joka olisi ilmaustavaltaan yleiskielessä tutumpi. Valmis-
telijat olivat muuttaneet otsikon muotoon Oikeus rajoittaa osakkeiden siirtämistä, mikä 
lyhensi ilmausta. Olimme toisessa yhteydessä ehdottaneet lakitermin saanto korvaamis-
ta yleiskielessä tutummalla ilmauksella, ja yksi korvaavista sanamuodoista oli osakkei-
den siirtäminen. 
 
Ehdotus hyväksytty sellaisenaan Ehdotusta muokattu ~ Ehdotettu kohta muotoiltu uudelleen Ehdotus hylätty 

 

|_____________________________|___________|____________________________| 
 
Jatkumon ulkopuolelle jäävät tapaukset, joissa tekstikohta on poistettu kokonaan laki-
tekstistä, ja tapaukset, joissa on esimerkiksi päätetty säännellä toisin kuin aiemmassa 
versiossa siitä asiasta, jota muutosehdotuksemme koski. Nämä tapaukset eivät ole hy-
väksymisiä eivätkä hylkäämisiä, vaan ehdotuksemme oli niissä käynyt tarpeettomaksi. 
Seuraavan esimerkin tekstinkohdasta poistettiin sana muutenkin, jota ehdotuksemme 
selittää. Myöskään selitystä ei ole lopullisessa tekstissä. Esimerkissä on tämän lisäksi 
myös ehdotus essiivi-ilmauksen yksimielisinä muuttamisesta sivulauseeksi. Tämä muu-
tosehdotus on laskettu nominaalistuksen muuttamiseksi, ja se hyväksyttiin sellaisenaan. 
Lisäksi ehdotimme, että pykälässä ilmaistaisiin täsmällisemmin, millaisista asioista sii-
nä on kyse. Tätä ehdotusta muuttaa tekstiä jollakin tavalla ei hyväksytty. 
 

Esimerkki 1 (mietinnön lakiehdotuksen 6. luvun 2. §): 
 
Osakkeenomistajat voivat yksimielisinä muutenkin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen 
asiassa, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi. 
 
Kielenhuoltajien ehdotus: 
 
Jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, he voivat myös yhtiökokousta pitämättä tehdä 
yksittäistapauksessa päätöksen asiassa, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettä-
väksi – –.  
 
Hallituksen esityksen teksti: 
 
Jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, he voivat päättää asiasta, jonka hallitus voi siir-
tää yhtiökokouksen päätettäväksi. 
 

Toistaiseksi on laskettu alustavia tuloksia ensimmäisestä kuudesta luvusta. Seuraavissa 
luvuissa ovat mukana vain ymmärrettävyyteen liittyvät ehdotukset. Niissä ehdotuksi-
amme on verrattu laintarkastuksen läpikäyneeseen versioon. Tarkoitus on verrata koko 
lakiin tekemiämme ehdotuksia vielä lakitekstin lopulliseen, eduskunnan hyväksymään 
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versioon. Ensimmäiseen kuuteen lukuun teimme yhteensä 225 muokkausehdotusta. 
Niistä 93 hyväksyttiin sellaisenaan (41 %), 37 ehdotuksen perusteella tekstiä muokattiin 
tai muutettiin muuten (17 %), ja 95 ehdotusta hylättiin tai tekstinkohta poistettiin tai sen 
sisältöä muutettiin kokonaan (42 %).  
 
Ehdotuksistamme siis suunnilleen yhtä suuri osuus hyväksyttiin tai hylättiin ilman muu-
ta. On tulkintakysymys, miten pitäisi hyväksymisen näkökulmasta laskea ne tekstikoh-
dat, joihin olemme tehneet ehdotuksen ja joita on muokattu edelleen. Ehdotuksemme on 
ollut toisinaan valmistelijoille lähtökohtana, jonka perusteella he ovat keksineet mieles-
tään vielä paremman muotoilun. Toisissa tapauksissa ehdotuksemme on osoittanut, että 
alkuperäisessä muotoilussa on ongelma, ja se on ratkaistu ilmaisemalla asia kokonaan 
toisella tavalla. On joko kiistatonta tai todennäköistä, että muutos on syntynyt, koska 
kiinnitimme valmistelijoiden huomion tekstikohtaan. Näin ollen 58 % ensimmäiseen 
kuuteen lukuun tekemistämme ehdotuksista johti muutokseen. 
 
 
3.4. Ehdotusten luokittelu  
 
Etsimme myös vastausta kysymykseen, millaisia ehdotuksia hyväksyttiin ja millaisia 
hylättiin. Sen selvittämiseksi oli tarpeen luokitella tekemämme ehdotukset. Ensimmäi-
nen luokittelu on tehty käytännön pohjalta. Kuten aiemmin mainitsimme, teimme ehdo-
tukset lukukokemuksemme pohjalta emmekä etukäteen sovitun skeeman mukaan. Silti 
kielenhuoltokokemuksemme on tietenkin ohjannut meitä kiinnittämään huomiota tiet-
tyihin tekstin piirteisiin, esimerkiksi teemaattisiin seikkoihin, partisiippiattribuuttien 
runsauteen, substantivointeihin ja muihin nominaalistuksiin. Nämä piirteet on usein 
mainittu sekä kielen- ja tekstinhuoltokirjallisuudessa (esim. Koivusalo & Huovinen-
Nyberg 1980; Kieli ja virkakoneisto 1981; Iisa & Piehl 1992; Lainlaatijan opas 1997; 
Iisa ym. 1998; Cutts 2000; Langer ym. 2002) että säädös- ja virkakieltä käsittelevissä 
tutkimuksissa (esim. Bhatia 1993; 2004; Charrow & Charrow 1979; Gunnarsson 1982; 
Heikkinen ym. 2000; Nyström 2001). Emme kuitenkaan puuttuneet mainittuihin piirtei-
siin systemaattisesti emmekä nimenomaan etsineet juuri niitä, vaan teimme muutoseh-
dotuksen vain silloin, kun koimme niiden häiritsevän virkkeen ajatuksen ymmärtämistä.  
 
Kirjallisuudesta emme ole löytäneet kysymyksenasetteluun sopivia luokituksia. Liese-
lott Nordman on tutkinut ruotsinkielisen suomalaisen lakitekstin muokkaamista ja eri-
tyisesti muutoksia, joita käännöksen tarkastajat tekevät käännettyyn tekstiin. Hänen 
kysymyksenasettelunsa tähtää niiden normien selvittämiseen, joita valtioneuvoston 
kanslian, oikeusministeriön ja eduskunnan tarkastajat seuraavat ruotsinkielistä tekstiä 
muokatessaan. Hän luokittelee tehdyt muutokset tekstuaalisiin, syntaktisiin, leksikaali-
siin, morfologisiin ja sisällöllisiin muutoksiin ja yhdistää nämä sitten normeihin, joiksi 
hän määrittelee käännöksen oikeellisuuden (korrekt återgivning), juridisen pätevyyden 
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(juridisk lämplighet), kielellisen korrektiuden / oikeakielisyyden (språkriktighet) ja 
ymmärrettävyyden (begriplighet). (2009, 116–207.) 
 
Tutkimuksemme oli luonteeltaan toisenlainen kuin Nordmanin; kyse ei ollut käännös-
tekstistä. Käännösseikat eivät kuuluneet kysymyksenasetteluumme, vaikka aineistoom-
me sisältyi myös mietinnössä ehdotettu lakiteksti ruotsiksi käännettynä ja vertasimme 
joskus siihen suomenkielistä tekstiä. Omassa tutkimuksessamme seurasimme lähes pel-
kästään ymmärrettävyyden normia. Kuten jo mainitsimme, emme halunneet huomion 
hajaantuvan sellaisiin oikeakielisyysseikkoihin, joilla ei ole merkitystä ymmärrettävyy-
den kannalta. Ehdotustemme juridista pätevyyttä emme olisi voineetkaan arvioida, vaan 
sitä ja sisällön oikeellisuutta arvioivat meidän hankkeessamme lain valmistelijat. Myös-
kään ehdotusten jaottelu tekstuaalisiin, syntaktisiin ja vastaaviin kategorioihin ei tunnu 
tutkimuksemme kannalta kovin relevantilta, koska kieliopilliset kategoriat eivät kerro 
olennaisia piirteitä niistä muutoksista, joita ymmärrettävyyden lisäämiseksi on tehty.  
 
Marja-Liisa Kuronen (2004) on tutkinut vakuutustekstin uudistamisprosessia, jossa yh-
tenä tavoitteena on tehdä uudesta tekstistä asiakkaille helpommin ymmärrettävä, joten 
tutkimuksella on selviä yhtymäkohtia omaamme. Kaksi hänen tutkimuskysymyksistään 
muistuttaa meidän kysymyksiämme: mikä tekstissä muuttui, ja mikä vaikutti ryhmätyö-
nä kirjoitettuun tekstiin (mt. 54)? Vakuutusehdot olivat tekstilajina sikäli hyvin erilaiset 
kuin laki, että niitä uudistettaessa oli mahdollista tehdä radikaaleja muutoksia sekä ty-
pografian että näkökulman kannalta. Niinpä Kurosen käyttämä muutosten luokittelu – 
vaikkakaan hän ei käsitellyt aineistoaan kvantitatiivisesti – soveltuu huonosti sen kysy-
myksen tarkasteluun, millaisia muutoksia tekstiin hyväksytään, joskin hän käsittelee 
myös tätä kysymystä. 
 
Saksan oikeusministeriön hanke on hyvin samanlainen kuin omamme, joten myös 
Thiemen (2008, 239–240) mainitsemissa muutostyypeissä on paljon yhtymäkohtia mei-
dän työhömme. Hän ei kuitenkaan tyhjentävästi luettele, millaisia muutoksia toimitus 
lakiteksteihin teki. Lisäksi hänen mainitsemansa seikat ovat niin monenluonteisia, ettei-
vät ne sovi luokittelun pohjaksi. Hän mainitsee mutkikkaiden virkkeiden lisäksi ristirii-
taisuuksien ja toiston poistamisen, jäsennyksen selkeyttämisen, sidosten selventämisen, 
taulukkojen käytön, toimijan tai toiminnan kohteen selventämisen ja sukupuolten tasa-
puolisen esittämisen.  
 
Tässä käytetty luokittelu on tehty aineistostamme käsin. Sitäkin voi sanoa lähinnä sisäl-
lön erittelyn tyyppiseksi menettelyksi. Kielenhuollon käytännöt sekä säädös- ja virka-
kielen tutkimus ovat vaikuttaneet luokkien muodostamiseen, kuten ne vaikuttivat teke-
miimme ehdotuksiinkin. Olemme luokitelleet tekemämme ehdotukset toistaiseksi seu-
raavasti: 
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1. lausetta laajemmat temaattiset seikat, esim. sivulauseen paikka virkkeessä      
2. sanajärjestys (lauseensisäinen teema, järjestyksen neutraalius) 
3. nominaalistuksen (esim. partisiippimääritteiden, minen-substantiivien) muuttaminen si-
vulauseeksi tai virkkeeksi 
4. pitkän virkkeen jakaminen useammaksi 
5. konnektiivin lisäys tai poisto 
6. modaalisuuden muutokset (esim. indikatiivin muuttaminen nesessiiviseksi ilmaukseksi) 
7. tiedon esittämispaikka (pykälässä, luvussa) 
8. toiston tai muun turhan tiedon poistaminen 
9. ilmaisun konkretisoiminen (esim. lakitermin tai fraasin, kuten saada lainvoima, muutta-
minen yleiskielen ilmaukseksi) 
10. määritelmien selventäminen 
11. näkökulma (esim. kielteisen ilmauksen muuttaminen myönteiseksi) 
12. selittävän tiedon lisäys (esim. viitteiden sisällön avaus) 
13. muu seikka (esim. sukupuolineutraalien ilmausten ehdottaminen: asiamies > edustaja). 

 
 
3.5. Hyväksyttyjen ja hylättyjen ehdotusten tyypit   
 
Suurin ryhmä ehdotuksistamme ensimmäiseen kuuteen lukuun oli sellaisia, joilla py-
rimme ilmaisun konkretisoimiseen (57 ehdotusta). Niistä esimerkkejä ovat aiemmin 
esitetyt esimerkit termien vaihdannanrajoituslauseke ja saanto korvaamisesta. Paljon 
ehdotuksia teimme myös nominaalistuksien muuttamisesta sivulauseiksi tai muuten 
aktiivisen verbin sisältäviksi ilmauksiksi (32) sekä lisätäksemme tekstiin selittävää tie-
toa, joka on maallikolle tarpeellista (31). Myös sanajärjestykseen (18) ja temaattisiin 
seikkoihin (14) puutuimme melko usein. Seuraava esimerkki sisältää ehdotukset nomi-
naalistusten purkamisesta sivulauseeksi (luokka 2) ja tiedon lisäämisestä kertomalla 
sanoin sen, mikä on viittauskohdan sisältö (luokka 12). Esimerkissä on nominaalistus ja 
sen tilalle ehdotettu sivulause lihavoitu, kun taas lakiviittaus ja sen tilalle ehdotettu selit-
tävä teksti on alleviivattu. 
 

Esimerkki 2 (mietinnön lakiehdotuksen 6. luvun 13. §): 
 
Osakkeenomistajalle kuuluviksi katsotaan 2 momenttia sovellettaessa 
1) – – 
2) osakkeenomistajan tai 1 kohdassa mainitun yhteisön taikka säätiön yhdessä jonkun 
toisen kanssa omistamat osakkeet, – –. 
 
Ehdottamamme muutokset: 
 
Osakkeenomistajalle kuuluviksi katsotaan äänimäärää laskettaessa 
1) – – 
2) osakkeet, jotka osakkeenomistaja tai 1 kohdassa mainittu yhteisö taikka säätiö 
omistaa yhdessä jonkun toisen kanssa, – –. 

 
Laskelmat kertovat, että valmistelijat hyväksyivät useimmin nominaalistuksien purkuun 
tähtäävät ehdotukset (23 ehdotusta sellaisenaan / 5 muokattuna tai muutettuna / 4 hylät-
tyä). Myös temaattiset muutokset virkkeen lauseiden järjestyksessä tuntuivat valmisteli-
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joista hyvin mahdollisilta lakitekstissä (11 sellaisenaan hyväksyttyä / 4 hylättyä). Ilmai-
sun yleiskielistämiseen pyrkivistä ehdotuksista taas noin kolmannes (21) hyväksyttiin 
sellaisenaan, viidennes (11) johti ehdotuksen muokkaukseen ja lähes puolet (25) hylät-
tiin. Sanajärjestystä koskevista ehdotuksista hyväksyttiin puolet, mutta kaikkein vähiten 
hyväksyttäviltä tuntuivat ehdotukset selittävän tiedon lisäämisestä: niistä hylättiin 
enemmän kuin kaksi kolmasosaa (22), kun taas hyväksyttyjä ehdotuksia oli 5 ja edel-
leen muokattuja 4. Esimerkki 2 sopii havainnollistamaan tätäkin: partisiippiattribuutin 
muutos sivulauseeksi hyväksyttiin, viitteen avausta ei. 
 
Kielenhuollon oikeakielisyyssuosituksia koskevat ehdotukset olivat hankkeessamme 
sivujuonne. Näitä ehdotuksia tehtiin ensimmäiseen kuuteen lukuun 12 kappaletta. Val-
mistelijoiden suhtautuminen niihin oli yllätys: ne hylättiin selvästi useammin kuin ym-
märrettävyyttä koskevat eli 9 tapauksessa 12:sta. 
 
 
3.6. Menetelmän arviointia 
 
Menetelmämme tuntuu toimivan hyvin sen selvittämisessä, kuinka laajasti ehdotuksi-
amme hyväksyttiin ja minkälaisia olivat hyväksytyt ehdotukset ja minkälaisia taas toi-
saalta hylätyt. Avainkysymys tulosten pätevyyden arvioinnissa on kuitenkin luokittelun 
osuvuus ja oikeellisuus. Vaikka itse luokat olisivat kuvaavia, ei kielellisen aineiston 
luokittelu yleensä ole suoraviivaista ja yksiselitteistä, vaan luokittelija kohtaa tavallises-
ti rajatapauksia, jotka on päätettävä sijoittaa joko kahdesta tai useammasta mahdollises-
ta sopivimpaan luokkaan tai jätettävä kaatoluokkaan, luokittelematta. Tämä tietenkin 
tekee luokittelun jossain määrin tutkijan subjektiivisista arvioista riippuvaiseksi, mutta 
sisältyyhän tutkimukseen muutenkin väistämättä elementtinä subjektiivisuus.  
 
Kahdesta käytetystä luokittelusta ongelmattomampi on jako hyväksyttyihin ja hylättyi-
hin. Siinä erimielisyyksiä tulkinnasta voi syntyä lähinnä siitä, miten lainvalmistelijoiden 
muokkaamia kielenhuoltajien ehdotuksia tulkitaan ehdotusten hyväksymisen kannalta. 
Sen sijaan itse ehdotukset voitaisiin luokitella muillakin tavoilla, jolloin tulokset olisivat 
toisenlaisia. Käytettyjä luokkia voitaisiin myös yhdistää laajemmiksi yhteisluokiksi, 
mutta toisaalta tarkempi luokitus antaa mahdollisuuden tarkastella sekä ehdotusten teki-
jöiden että vastaanottajien suhtautumista joihinkin sellaisiin piirteisiin, jotka ovat kiin-
nostavia esimerkiksi vertailtaessa virkakielenhuollon perinteisesti esiin nostamien ja 
uudempien piirteiden vastaanottoa. 
 
Jossain määrin voimme ehdotusten vastaanottoa tutkimalla vastata myös kysymykseen, 
milloin kieliasu vakiintuu. Laki oli jatkovalmisteluvaiheessa, ja pohjatekstinä oli jo 
muodoltaan valmis lakiteksti, joka oli laajahkon työryhmän keskustelujen ja sopimisen 
tuotos. Saatoimme todeta, että siihen voitiin tehdä vielä runsaasti muutoksia. Tulokset 
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eivät siis tukeneet ennakko-odotuksiamme, joiden mukaan valmistelun loppuvaiheessa 
muutosten teko on hankalampaa. Kielenhuoltajien ehdotusten lisäksi työryhmä teki poh-
jatekstiin runsaasti omia muutoksia, joita ei ole laskettu mutta joita on lukumääräisesti 
ehdottamiamme muutoksia enemmän. Nämä valmistelijoiden tekemät muutokset olivat 
monentyyppisiä: tekstistä muutettiin muun muassa sisältöä, asioiden paikkaa sekä lu-
vuissa että pykälissä, otsikoita, termejä ja muuta sanastoa, sanamuotoja sekä lauseiden 
ja virkkeiden rakenteita. Eniten muutoksia – sekä valmistelijoiden tekemiä että kielen-
huoltajien ehdottamia – tuli tekstiin jatkovalmistelun alkuvaiheissa, mutta muutoksia 
tehtiin myös loppuvaiheessa. Tätä asiaa on aineistomme perusteella mahdollista selvit-
tää tarkemminkin tutkimalla, mitä muutoksia eri versioihin on tehty.  
 
Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä myös siitä, millaisia kielellisiä muutoksia 
lakiteksti tekstilajina sietää. Voinee varmasti sanoa, että valmistelijat kokivat erityisesti 
virke- ja lauserakenteen muutokset hyväksyttäviksi. Nominaalistuksia ja etuasemaista 
sivulausetta esimerkiksi on pidetty tyypillisinä säädöskielen piirteinä (esim. Nordman, 
L. 2009, 206; Nordman, M. 1992, 88), mutta niiden muuttamiseen valmistelijat olivat 
valmiita. Jotain saattaa vaikuttaa sekin, että kielenhuolto on jo nelisen vuosikymmentä 
suositellut säädös- ja virkakieleen juuri virkerakenteen muutoksia. Toisaalta myös sa-
nastoa on pidetty ymmärrettävyyden kannalta tärkeänä tekijänä, mutta sanastoon liitty-
vät muutokset eivät kuitenkaan tuntuneet yhtä mahdollisilta kuin virkerakenteen muu-
tokset. Tämäkään ei ole yksiselitteistä, koska valmistelijat saattoivat myös päätyä ehdo-
tuksestamme vaihtamaan vakiintuneitakin termejä yleiskielisiin ilmauksiin. Mahdotto-
mimmalta kuitenkin näytti selittävän tiedon lisääminen esimerkiksi pykäläviittauksiin 
tai viittausten korvaaminen niiden sisältöä selittävällä tekstillä. Nämä ehdotukset koet-
tiin kenties kielen ulkopuolelle meneviksi ja liian paljon sisältöön puuttuviksi. Tässä 
olisi kyse siitä, millainen rooli kielenhuoltajille hankkeessa annettiin. Toisaalta nämä 
ehdotukset koettiin ehkä myös säädöskielen perinteestä poikkeaviksi ja siksi hylättävik-
si. (Piehl 2010.)  
 
Näin yleisen luokittelun avulla ei juuri saada vastauksia miksi-kysymyksiin, vaan edel-
lisen kappaleen tulosten selittäminen jää arvioiksi. Joihinkin kysymyksiin voidaan eh-
dotusaineistosta saada vielä tarkempia vastauksia tutkimalla ja vertailemalla ehdotuksia 
alkuperäiseen ja lopulliseen tekstiin. Voidaan esimerkiksi tarkastella sitä, onko hyväk-
sytty helpommin sellaiset ehdotukset, joihin on liitetty selittävä kommentti, tai sellaiset, 
joissa on paljon samaa sanastoa kuin alkuperäisessä. Tutkimus kulki sikäli toisia ratoja 
kuin olimme suunnitelleet, ettemme saaneet keskusteluaineistoa, josta olisimme voineet 
päätellä ehdotusten hyväksymisen tai hylkäämisen syitä. Alkuperäiseen tutkimussuunni-
telmaamme sisältyy myös valmistelijoiden haastattelu, joka vielä aiotaan toteuttaa. Sen 
avulla saadaan lisävalaistusta kysymyksiin muutosten hyväksymisen ja hylkäämisen 
perusteista sekä tekstilajin rajoista.  
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4. Osallistuva havainnointi lainvalmistelukokouksissa 
 
Tässä luvussa kuvailemme laadulliselta kannalta ei-lingvistien käymää keskustelua kie-
lestä sellaisen tilanteen valottamana, jossa kielen asiantuntija osallistuu julkishallinnon 
asiantuntijatyöryhmän työskentelyyn. Tutkimuksen kohteena on lainvalmistelutyöryh-
män työskentely (tästä lähemmin luku 4.2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistu-
vaa havainnointia. 
 
 
4.1. Osallistuva havainnointi menetelmänä 
 
Osallistuva havainnointi on vanha ja laajalti käytetty tutkimusmetodi (havainnoinnista 
tutkimusmetodina ks. esim. Gold 1958; Germain 1993, 237–267; Anttila 1996, 218–
224; Flick 2009, 222, 226–233; Hirsjärvi ym. 2009, 213–214). Sitä käytetään muun 
muassa sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä, kulttuurintutkimuksessa, etnografiassa ja antro-
pologiassa. Kielentutkimuksessakin metodia on käytetty laajasti. Sen klassisin työmuoto 
on murteentutkimus, jossa tutkija asettuu puhujan tai puhujaryhmän yhteyteen ja tekee 
havaintoja tyypillisesti kielen äänne- ja muotopiirteistä. Metodia on käytetty myös 
muun muassa sosiolingvistiikassa ja keskusteluntutkimuksessa (esim. Lappalainen 
2004; yleiskatsaus osallistuvan havainnoinnin käytöstä kielentutkimuksessa ks. Lappa-
lainen 2012). 
 
Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on enemmän tai vähemmän selvästi läsnä ha-
vainnointitilanteessa ja hänen läsnäolonsa tutkijan roolissa on ryhmän tiedossa. Osallis-
tuva havainnointi voi olla Pirkko Anttilan (1998, 218–224) mukaan aktiivista tai passii-
vista. Aktiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aktiivisesti läsnäolol-
laan tutkittavaan ilmiöön. Passiivisella osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutki-
jan osallistumista tutkittavaan tilanteeseen ilman vaikuttamista tilanteiden kulkuun. Ha-
vainnointitilanteessa tutkija on läsnä tavallaan kahdessa persoonassa: toisaalta osallistu-
jana, toisaalta muiden käyttäytymisen seuraajana. 
 
Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 102–103) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että 
havainnointi on subjektiivista ja hyvinkin valikoivaa toimintaa. Eri ihmiset kiinnittävät 
huomiota eri asioihin ja painottavat havaintojaan eri tavoin. Joku voi nostaa esiin asian, 
jota toinen ei edes huomaa. Ennakko-oletukset suuntaavat huomiota tiettyihin asioihin, 
ja toisaalta myös havainnoijan aikaisemmat kokemukset, mieliala ja aktivaatiotaso vai-
kuttavat havainnointiin.  
 
Havainnointimenetelmiä – etenkin osallistuvan havainnoinnin metodia – on arvosteltu 
siitä, että havainnoija saattaa häiritä tutkittavaa tilannetta läsnäolollaan tai jopa muuttaa 
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sitä. Puhutaan ns. kontrolliefektistä: havainnoitsijan läsnäolo muuttaa tavalla tai toisella 
havainnoitavien käyttäytymistä. Tästä syystä tutkittavien käyttäytyminen havainnointiti-
lanteessa ei olisi ”aitoa” eikä tutkija näin ollen myöskään saisi autenttista tietoa tilan-
teesta. 
 
Pitkä oleskelu ja ”sinuiksi tuleminen” tutkittavien kanssa nostetaan usein osallistuvan 
havainnoinnin ydinkysymykseksi, sillä niiden on katsottu poistavan kontrolliefektiä. 
Bronislaw Malinowski (1961, 7–8) on ensimmäisenä korostanut tätä kysymystä havain-
noinnin onnistumisen kannalta. Tutkijan tulee olla kentällä riittävän kauan muuttuak-
seen näkymättömäksi ”kärpäseksi katossa” (Berg 1989, 61–63). Sirkka Hirsjärven ym. 
mukaan (2009, 213) tätä ongelmaa voidaan lieventää sillä, että tutkija vierailee tutkitta-
vassa tilanteessa useamman kerran etukäteen ennen kuin alkaa kerätä varsinaista tutki-
mustietoa. Näin tutkittavat tottuvat havainnoitsijan läsnäoloon. 
 
Pitkäaikainen oleskelu tutkittavien ryhmässä mahdollistaa läheisten ja luottamuksellis-
ten suhteiden luomisen informantteihin. Pertti Alasuutarin (2007, 104) mukaan tästä on 
se etu, että tutkijan huijaaminen muuttuu vaikeaksi kahdesta syystä. Ensinnäkin tutkija 
saa havaintoaineistoa useanlaisista tilanteista, jolloin hän voi tunnistaa epäaidon käyt-
täytymisen. Toisekseen luottamuksellisuus ja keskinäinen ymmärtämys tekevät epäai-
don käyttäytymisen tarpeettomaksi ja moraalisesti arveluttavaksi. 
 
 
4.2. Tutkimuskohde ja tallennusmenetelmät 
 
Omassa tutkimuksessamme havainnoinnin kohteena oli lain jatkovalmistelua varten 
kootun työryhmän työskentely, jonka tarkoituksena oli tuottaa lausuntokierroksella jo 
olleesta lakiehdotuksesta lopullinen hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölaiksi. Ryhmän 
työskentely ajoittui loppuvuoteen 2007 ja kevääseen 2008. Ryhmä kokoontui noin 20 
kertaa, ja ryhmätyöskentelyä oli kaikkiaan viitisenkymmentä tuntia. Työryhmän koko-
uksiin osallistuivat kielen asiantuntijoina useimmiten Aino Piehl ja Matti Räsänen. Seu-
raavat havainnot ja arviot perustuvat Matti Räsäsen kokemuksiin ja muistiinpanoihin. 
 
Kielen asiantuntija osallistui työryhmän kokouksiin ja seurasi kommunikaatiota kokous-
tilanteessa, joskin hänen roolinsa vaihteli melkoisesti työskentelyn aikana, sillä työsken-
telyyn ei osallistuttu puhtaasti havainnointia varten (tästä lähemmin ks. luku 4.3). Tar-
koituksellisesti havainnointiin orientoituneena ja siihen rajoittuneena kielen asiantuntija 
oli arviolta noin 10 tunnin ajan. 
 
Työryhmän kokouksissa käsiteltiin monenlaisia säännösvalmisteluun liittyviä teemoja, 
muun muassa eri tahojen ja intressiryhmien näkökantoja sääntelyn perusteisiin, säänte-
lyn alaa sekä tietysti myös konkreettisia säännösehdotuksia, pykäliä. Ryhmässä oli 
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kymmenkunta jäsentä, joista suurimmalla osalla oli oikeustieteellinen koulutus. Jäsenet 
edustivat asumiseen liittyviä tahoja ja organisaatioita (mm. Kuntaliitto ja Kiinteistöliit-
to). 
 
Havaintojen tallennusmenetelmänä oli perinteinen muistiinpanotekniikka kynän ja pa-
perin avulla. Hankkeen tutkijat kysyivät mahdollisuutta kokousten sähköiseen tallenta-
miseen videoimalla tai äänittämällä. Ryhmän puheenjohtaja arvioi nauhurin häiritsevän 
kokouksen kulkua, ja sähköisestä tallentamisesta luovuttiin. Muistiinpanotekniikka 
vaihteli jonkin verran tilanteen mukaan, ja havaintoja kirjattiin muistiin sekä tosiaikai-
sesti että kokoustilanteen jälkeen. Havainnointia käytettiin laadulliseen kuvaukseen. 
 
 
4.3. Kielen asiantuntijan rooli ryhmässä 
 
Kielen asiantuntijan roolia työryhmässä on tarkasteltava ensiksikin siksi, että rooli on 
moninainen, mutta toisekseen myös siksi, että asiantuntijan muokkautumisella ryhmän 
jäseneksi on merkitystä tutkimustuloksille. Tutkija osallistui työryhmän kokouksiin pu-
heenjohtajan luvalla, ja lupaan oli kysytty ryhmäläisten suostumus. Kielen asiantuntijan 
osallistuvan havainnoitsijan rooli oli ryhmäläisten tiedossa. Siitä, mitä ryhmäläiset muu-
ten tiesivät kielen asiantuntijan asemasta ja tehtävistä, ei ole tarkkaa kuvaa. 
 
Kielen asiantuntijan tehtävänkuvaa ja roolia ei määritelty etukäteen tiukasti, ja hänellä 
oli melko vapaat kädet. Toisaalta koska kyseessä oli laaja tekstinhuoltoprojekti, oli sel-
vää, että pintatason rooli oli kielenhuoltaja. ja tämän myös ryhmäläiset tiesivät. Kielen 
asiantuntija oli ryhmätyössä käsiteltävien asioiden kannalta ulkojäsen. 
 
Kielen asiantuntijan rooli vaihteli melkoisesti kokouksesta ja tilanteesta toiseen. Hän 
saattoi paljolti valita ja vaikuttaa näkyvyyteensä ryhmän työskentelyssä. Ellei ryhmän 
jäsen ottanut asiantuntijaa mukaan keskusteluun, asiantuntija sai periaatteessa valita 
osallistumisintensiteetin. Hän saattoi olla hiljaa, ”kärpäsenä katossa”, tai ottaa tarpeen 
tullen hyvinkin aktiivisen roolin. Välillä hän oli sisällä tapahtumissa ja keskustelussa, 
välillä taas tarkkaili tilannetta ulkopuolisen silmin ja pysytteli kasvottomana tutkitta-
viinsa nähden. Toisaalta asiantuntijan kanssa oli sovittu ajoittain myös aktiivisesta osal-
listumisesta, ja esimerkiksi teksteihin liittyviä kommenttipuheenvuoroja esittäessään 
hän selvästi oli ulkopuolisen kielen asiantuntijan roolissa. 
 
Kielen asiantuntija ei ollut kokouksissa kovin paljon äänessä, jos osallistumisen suhteut-
taa keskustelun kokonaismäärään. Suuren osan ajasta hän saattoi periaatteessa esiintyä 
”täydellisen havainnoitsijan” roolissa niin, että muu ryhmä piti keskustelua yllä eikä 
asiantuntija osallistunut siihen millään tavalla. Toisaalta tällainen passiivinen läsnäolon 
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tilanne ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kielen asiantuntija olisi ollut sen vallitessa 
koko ajan havainnoitsijan roolissa. 
 
 
4.4. Havainnoinnin tavoitteet eli tutkimuskysymykset 
 
Havainnoinnin lähtökohtana oli luonnollisesti vain kielellisen vuorovaikutuksen ha-
vainnoitseminen eikä muu ryhmäläisten toiminta, vaikka kieli liittyy välillisesti myös 
muuhun käyttäytymiseen. Havainnoinnin toivottiin tuovan valaistusta kahteen teemaan. 
Ensiksi kuvattavat tavoitteet liittyvät suoraan hankkeen tutkimusteemoihin, ja niihin 
voitiin varautua suuntautumaan jo ennakolta. Toisena esitettävät teemat ovat sellaisia 
metodikysymyksiä, jotka täsmentyivät työryhmätyöskentelyyn osallistumisen aikana.  
 
Ensimmäinen teema liittyy kielikeskustelun havainnointiin hankkeen tutkimusteemojen 
valossa. Ensiksikin tavoitteena oli saada kuvaa siitä, käsitelläänkö ryhmässä lakitekstin 
ymmärrettävyyteen liittyviä kysymyksiä, ja jos käsitellään, minkälaista keskustelu on. 
Toisena kysymyksenä oli seurata lain terminologian ja kieliasun muokkautumista ja 
siitä käytävää keskustelua. 
 
Toinen tutkimusteema liittyi metodiin. Vuorovaikutuksessa kiinnitettiin ensinnäkin 
huomiota siihen, milloin ryhmä – käytännössä ryhmän yksittäinen jäsen – kääntyy asi-
antuntijan puoleen oma-aloitteisesti. Mitä asioita näissä tilanteissa käsitellään? Mikä on 
lähestymisen motiivi? Mikä vuorovaikutustilanteessa laukaisee irtioton muusta keskus-
telusta? 
 
Toinen tavoite liittyi melko selvästi osallistuvan metodin käytön perusteisiin. Esiintyikö 
tutkimustilanteessa kontrolliefektiä? Miten ei-lingvistit puhuvat teksteistä ja kielestä 
kielen asiantuntijan läsnä ollessa? Miten työryhmä reagoi yleisellä tasolla kielen asian-
tuntijan läsnäoloon? Puhuttiinko hienostellen, muuttiko kielen asiantuntijan läsnäolo 
ryhmäläisten käyttäytymistä? 
 
 
4.5. Ymmärrettävyys – siitäkö puhe, mistä puute? 
 
Ymmärrettävyys on asetettu viimeisten 30 vuoden aikana miltei järjestään listan kärki-
päähän, kun on lueteltu hyvän lakikielen ominaisuuksia (mm. Kivivuori 1980, 9–17; 
1984, 101; Kieli ja virkakoneisto 1981; Lainlaatijan opas, luku 14; Niemivuo 2008, 
121–123). Vaatimus ymmärrettävästä lakikielestä toistuu kaikissa säädöstekstien laati-
misohjeistoissa, ja voi olettaa, että sen pitäisi olla myös säädösvalmisteluun liittyvän 
keskustelun ytimessä. Mutta miten se näkyy lainvalmistelun käytännössä? 
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Tekstin ymmärrettävyys on hyvin monimutkainen ilmiö, johon vaikuttavat sekä tekstu-
aaliset että kielenulkoiset tekijät. Lakitekstin ymmärrettävyyttä voi tarkastella monelta 
kannalta, mm. kirjoittajan ja erilaisten lukijoiden näkökulmasta. Myös esimerkiksi lakia 
valmistelevan ja soveltavan virkamieskunnan ja toisaalta säädöstekstiä lukevan kansa-
laisen käsitykset ymmärrettävyydestä voivat poiketa toisistaan. 
 
Toisaalta lain ymmärrettävyyden kriteeri on yleisesti tiedossa ja sen mukaisesti muotoil-
tu lakiteksti on asetettu tavoitteeksi monessa yhteydessä: yhteiskunnan peruskoulutuk-
sen saaneen kansalaisen pitää pystyä käsittämään lakitekstistä sääntelyn olennaiset rat-
kaisut (KM 1981; Kivivuori 1984; Niemivuo 2008). Tällaisessa lain ymmärrettävyys-
vaatimuksessa korostuu demokratian näkökulma, koska lain lukijaksi on asetettu ni-
menomaan kansalainen. 
 
Jos edellä kuvatut ymmärrettävyystavoitteet otetaan mittapuuksi edes viitteellisesti, työ-
ryhmässä ei havaittu keskustelua tekstin ymmärrettävyydestä käytännössä ollenkaan, 
vaikka ymmärrettävyyden merkitystä korostetaan joka lähteessä. Tekstiehdotusten kä-
sittelyä saattaa leimata kollegiaalinen vaitonaisuus, niin ettei vaikeaymmärteisyyteen 
puututa edes tilanteessa, jossa se haittaa lukemista kohtuuttomasti tai suorastaan estää 
ymmärtämisen (3). Toisaalta tekstin muotoiluun liittyvät kommentit voivat ilmentää 
sitä, ettei ymmärrettävää tekstiä edes tavoitella (4). 
 

Esimerkki 3: 
 
”ei tässä tekstissä mitää vikaa oo, mutta mä en vaa ymmärrä” 
 
Esimerkki 4: 
 
”kaikkea tässä ei ehkä oo mahdollistakaan kirjoittaa selkeästi” 

 
Havaintojen perusteella syntyy käsitys, että asiantuntijat ohittavat keskusteluissaan nä-
kökulman, jonka keskiössä on kansalainen lukijana. Korostuneesti nousee sitä vastoin 
esiin se, että asiantuntijatyöryhmän jäsenet puhuvat tekstistä lähinnä toisilleen, vaikka 
kyseessä on teksti, joka on suunnattu demokratian käyttöön. Niin kuin esimerkki 5 ha-
vainnollistaa, ymmärrettävyyskeskustelua käydään asiantuntijatasolla, jossa korostuvat 
eri seikat kuin ymmärrettävyystavoitteissa mainitut. 
 

Esimerkki 5: 
 
”[se ja se] momentti olisi juridisesti oikeampi esimerkiksi muodossa, joka on kyllä vähän 
kömpelö kun on nuo omistamiset ja hallinnat seassa” 

 
Ymmärrettävyyden kannalta on otettava työryhmäkeskusteluista puheeksi vielä pari 
asiaa. Vaikuttaa siltä, että lain valmisteluun osallistuvan asiantuntijan näkökulmasta 
”ymmärrettävyyttä” on paremminkin se, että sääntelyyn piiriin saadaan intressiryhmän 
toivomat asiat ja sisällöt. Intressiryhmien kuuleminen liittyy nykyiseen lainvalmistelu-
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työn ideologiaan, ja tällöin säädöstekstin muotoiluprosessissa korostuu se puoli, että 
”lainvalmistelu on perusluonteeltaan yhteiskuntapoliittista suunnittelua” (Niemivuo 
2008, 28). Toinen tärkeä asiantuntijoiden esittämä näkökulma keskusteluissa on laki-
tekstin juridinen soveltaminen käytäntöön varsinkin sen kannalta, ettei tekstissä ole por-
saanreikiä, jotka mahdollistavat vääriä tulkintoja lain soveltamisessa. 
 
 
4.6. Keskustelua termeistä 
 
Termit ovat ammattisanoja, erikoisalan käsitteiden vakiintuneita nimityksiä, joita tietys-
ti myös lakiteksti sisältää. ”Käsitteiden välisiin suhteisiin perustuvan käsitejärjestelmän 
tutkiminen ja kuvaaminen on terminologisen sanastotyön ydinasioita” (Nykänen 
1999,18). Käsiteanalyysin tavoitteena on yksilöidä käsite ja tuottaa termin määritelmä 
eli kuvata sen asiasisältö. Termi taas on käsitteen nimilappu eli se luonnollisen kielen 
ilmaus, joka on valittu viittaamaan käsitesisältöön. Yleisesti tiedetään, että hyvä termi 
on merkitykseltään läpinäkyvä, itsensä selittävä ja käytettävä. Yhdyssanan muotoisen 
termin merkitys pitäisi pystyä päättelemään yhdysosista ainakin suuntaa antavasti. 
 
Termityötä ja sen periaatteita kuvataan jonkin verran lain laatimisen oppaissa. Lainlaati-
jan oppaan (1996) luvussa 6.7 kuvataan määritelmien asemaa lakitekstissä. Oppaan mu-
kaan (mt. 72–73) määritelmien tarkoituksena on tiivistää ja jäntevöittää säädöstekstiä ja 
määritelmiä kuuluu käyttää esimerkiksi siinä tapauksessa, että säädöstekstissä käytetään 
yleiskieleen kuulumatonta tai muuten vaikeaymmärteistä termiä. Määritelmät voidaan 
koota lain alkuun erilliseksi määritelmäpykäläkseen, mutta vain siinä tapauksessa, että 
määritelmiä on useita ja määriteltävät käsitteet esiintyvät jäljempänä useampaan ker-
taan. Jos määriteltäviä käsitteitä on vähän, ne voidaan määritellä oppaan mukaan siinä 
yhteydessä, jossa ne esiintyvät ensimmäistä kertaa. 
 
Matti Niemivuon (2008, 268) mukaan säädöstekstissä on pyrittävä käyttämään kansalai-
sille tuttua yleiskielen sanastoa, mutta jos joudutaan käyttämään outoja juridisia termejä 
ja käsitteitä, ne on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä määrittelemään säädöstekstissä 
tai perusteluissa. Toisaalta Niemivuo toteaa samassa teoksessa (mt. 270) seuraavan: 
”Säädöksessä käytettävät käsitteet ja määritelmät on syytä ottaa omaksi pykäläkseen. 
Tällainen säännös voidaan ottaa säädöksen alkupuolelle tai asianomaisen luvun al-
kuun.” Toisaalta jo virkakielikomitean mietinnössä (1981, 25–26) otetaan kantaa laki-
kielen termien käsittelyyn: oikeustieteen termejä ei voi virkakielessä kokonaan välttää, 
mutta jos esimerkiksi kansalaiselle tarkoitetussa tiedotteessa, ohjeessa tai päätöksessä 
on pakko turvautua lakikielen termiin, se täytyy selittää yleiskielen sanoin. 
 
Termeistä ja niihin rinnastuvista sanamuotoihin liittyvistä kysymyksistä käytiin ryhmäs-
sä keskustelua. Esimerkit 6a–c kuvaavat puhetta termeistä. 
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Esimerkki 6a: 
 
”tää termi pitäs kyllä muokata niin, ettei sitä voi tulkita liian suppeaksi” 
  
Esimerkki 6b: 
 
”termille xx pitää olla riittävän kattava määritelmä” 
 
Esimerkki 6c: 
 
”pitäskö tää [termi] olla muokattu toisin” 

 
Keskustelun sisältö liittyy lähinnä jo olemassa olevan termin sisällön määrittelyyn. Ha-
vaintojen mukaan itse termin valintaan ja termin kieliasuun liittyvistä kysymyksistä 
keskustellaan sangen vähän. Poikkeuksen teki keskustelu termivaihtoehdoista maallik-
kotarkastaja ~ hallinnontarkastaja ~ toiminnantarkastaja. Näitä nimitysvaihtoehtoja 
pohdittiin sellaisen asunto-osakeyhtiössä suoritettavan tarkastustehtävän tekijälle, joka 
valvoo, toimiiko johto huolellisesti ja lojaalisti yhtiön edun mukaisesti ja kohdellaanko 
osakkaita yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Lakiin tahdottiin löytää toimintaa par-
haiten kuvaava termi. 
 
Lain terminologia on erittäin merkittävä asia sekä luettavuuden että ymmärrettävyyden 
kannalta. Tekstinhuoltajat ja termityön ammattilaiset korostavat, että terminologiaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota koko lainvalmisteluprosessin ajan. Niemivuo (2008, 
262) on samoilla linjoilla todetessaan, että terminologisiin kysymyksiin on paneudutta-
va huolellisesti lainvalmistelussa. 
 
Asiantuntijaryhmän keskustelun seuraaminen paljastaa yhden melko selvän puutteen 
lainvalmisteluprosessissa: termien kielellinen selkeys jää vähälle huomiolle, termit ovat 
monesti epäyhtenäisiä eri lakien välillä, ja termityö on liikaa sidoksissa työryhmän vetä-
jien toimeliaisuuteen. Lainvalmisteluun ei liity systemaattista, terminologisia periaattei-
ta noudattavaa termityötä, eikä termeistä keskustella siltä kannalta myöskään työryh-
mässä. Lukijalle tuntemattomista, tarpeettomista (juridisista) termeistä ei pyritä aktiivi-
sesti eroon eikä termeistä yleensä keskustella kriittisesti (tässä valmistelussa esim. termi 
saanto). 
 
 
4.7. Milloin tutkijan puoleen käännyttiin? 
 
Niin kuin aiemmin on kuvattu, ryhmän työskentely polveili tutkijan näkökulmasta kat-
sottuna, ja siten myös tutkijan rooli vaihteli ryhmätyöskentelyn aikana niin, että on vai-
kea erottaa täsmällisesti aikaa, jolloin tutkija olisi ollut puhtaan havainnoitsijan asemas-
sa. Toisaalta kokouksen sisällä saattoi kuitenkin olla melko selvästi erottuva vaihe, jossa 
tutkija oli keskustelun ulkopuolinen, passiivinen tarkkailija. Kiinnostavaa on, milloin 
ryhmä kääntyi tällaisen tilanteen vallitessa oma-aloitteisesti kielen asiantuntijan puoleen 
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ja millaisissa asioissa. Käytettävissä olevien havaintojen perusteella erottui pari melko 
selvää tilannetta. 
 
Ensinnäkin puhujan affektinen suhtautuminen puheena oleviin asioihin tai henkilöihin 
voi laukaista kääntymisen kielentutkijan puoleen. Ryhmätyössä esiintyy tällöin tavalla 
tai toisella ilmenevä ristiriita tai mielipiteiden konflikti. Puhuja vetoaa kielen asiantunti-
jaan saadakseen tukea mielipiteelleen ja vauhdittaakseen näkökantansa toteutumista. 
Keskeinen laukaiseva tekijä vaikuttaa nimenomaan olevan puhujan asennoituminen 
tilanteeseen, ei niinkään mikään tietty kielellinen piirre tekstissä. 
 
  

Esimerkki 7a: 
 
”tää on aika terminologinen tää lauseen alku, vai mitä sanoo tähän asiatuntija” 
  
Esimerkki 7b: 
 
”eiks tähän [termin sisältöön] vois kielen asiantuntijakin puuttua” 

 
Tapaus 7a liittyy tilanteeseen, jossa käydään lain sisältöön liittyvää keskustelua. Kes-
kustelun edetessä ilmenee, että puhuja on närkästynyt sekä tekstin muotoilusta että si-
sällöstä. Lausumassa esitetty kysymys käsittelee näennäisesti terminologiaa, mutta tosi-
asiassa on kyse siitä, että puhuja tahtoo kielen asiantuntijan puolelleen mukaansa puo-
lustamaan esittämiään näkökantoja.  
 
Esimerkki 7b liittyy tilanteeseen, jossa ryhmäläinen on vaatinut lakitermin sisältöön 
muutosta, mutta jota tekstiä laativa taho ei ole ottanut huomioon. Käy ilmi, että puhuja 
on turhautunut, sillä hän on esittänyt vaatimuksen toistuvasti, mutta teksti on säilynyt 
samana. Jouduttaakseen muutosvaatimusta puhuja vetoaa kielen asiantuntijaan, vaikka 
kyseessä on melko selvä sisältökysymys, johon ei ole kielellisen analyysin näkökulmas-
ta sanottavaa. 
 
Toinen tilanne, jossa kielen asiantuntijan puoleen käännytään, liittyy selvästi tekstin 
rakenteeseen, nimittäin monitulkintaisuuden ratkomiseen. Monitulkintaisuutta luovat 
tunnetusti monet ilmiöt, muun muassa lekseemien polysemia ja tietyt syntaktiset raken-
teet. Lakitekstissä hyvin tyypillinen tulkintakeskustelua herättävä rakenne on kahden 
NP:n rinnastus, jossa vain ensimmäisessä NP:ssä on etumäärite. Kyse on määritteen 
tulkinta-alasta. Sisältyykö etumäärite elliptisesti myös jäljempään rinnasteeseen vai ei? 
Tällainen tulkintaongelma voi syntyä esimerkiksi seuraavassa ilmauksessa: lukuun ot-
tamatta asukkaan asentamia hanoja ja altaita ’asukkaan asentamia hanoja ja asukkaan 
asentamia altaita’ ~ ’asukkaan asentamia hanoja ja altaita ylipäänsä’. 
 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 414 - 

Lakitekstin yksitulkintaisuus tarkoittaa tekstin tasolla käytännössä kahta asiaa. Ensinnä-
kin lukijoiden, eritoten lakia soveltavien henkilöiden, pitäisi käsittää lain sisältö lainsää-
täjän tarkoittamalla tavalla. Toisekseen laki pitäisi muotoilla niin, ettei siihen jää auk-
kopaikkoja, joita hyödyntämällä voi toimia lain tarkoituksen tai hengen vastaisesti tai 
jäädä kokonaan sääntelyn ulottumattomiin. 
 
Huomionarvoista on, että tekstuaalisella tasolla esiintyvistä tulkintaongelmista ei juuri 
keskustella kielen asiantuntijan kanssa. Rinnastuksessa syntyvä kaksitulkintaisuus on 
rakenteellista, eikä sitä voi poistaa muuttamatta tekstiä. Se on ilmeisesti kuitenkin riittä-
vän silmäänpistävä pulma, josta kielen asiantuntijan voi pyytää esittämään oikean tul-
kinnan. 
 
 
4.8. Kontrolliefekti – oliko sitä? 
 
Avoimen havainnoinnin perusongelmana on pidetty kontrolliefektiä. Kysymys kuuluu, 
onko kielen asiantuntijan läsnäololla ollut vaikutusta käsiteltäviin teemoihin, keskuste-
lun sisältöön ja kulkuun, ja jos on, miten se on näkynyt ja mihin se on vaikuttanut. Millä 
tavalla osallistuvassa havainnoinnissa saatu tieto kielestä ja kielenkäytöstä on väritty-
nyttä? 
 
Kontrolliefektiä on hankala arvioida, koska käytettävissä ei ole vertailutietoa työryhmän 
kokoontumisista, joissa asiantuntija ei ole läsnä. Osallistumiskokemuksen perusteella on 
kuitenkin syntynyt käsitys, että kielentutkijan vaikutus tutkittavaan tilanteeseen on ollut 
sangen vähäinen, miltei olematon. 
 
Osallistujat esiintyivät omana itsenään heti työskentelyn alettua, eivätkä he näyttäneet 
varovan sanomisiaan ulkopuolisen kielen asiantuntijan takia. Ilmassa ei ollut merkkejä 
siitä, että ryhmäläisen puheenvuoro olisi jäänyt esittämättä kielen asiantuntijan läsnä-
olon vuoksi. Murteentutkimuksessa merkille pantua pyrkimystä kauniiseen suomeen tai 
puheenparren kirjakielistymistä ei havaittu. Ryhmäläiset puhuivat normaalia yleispu-
hesuomea, jota heidän saattoi kuvitella puhuvan muutoinkin. Summa summarum: ryh-
mäläiset tuntuivat puhuvan sekä säädöstekstin sisältöön että kielellisiin ratkaisuihin liit-
tyvistä kysymyksistä vapautuneesti. 
 
Tähän on nähdäksemme kaksi aivan ilmeistä syytä. Ensiksikin asiantuntijaryhmän jäse-
net kommentoivat etupäässä puheenjohtajan tuottamaa tekstiä. Koska kirjoitusjälki ei 
ollut omasta kynästä, keskustelu tekstistä ei muodostunut kasvojenmenettämisriskiksi. 
Kielen asiantuntija taas ei ollut suita sulkeva vaara siksi, että hän oli päässyt ryhmään 
seurailemaan ammattilaisten keskustelun kulkua ja tarvittaessa korjailemaan tekstin 
kielivirheitä. Ryhmäläiset tunsivat olevansa ammatti-identiteetiltään lainkäytön asian-
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tuntijoita, mutta sitä vastoin eivät mieltäneet operoivansa kielellä, vaikka kieli onkin 
sääntelyn ainoa työkalu. 
 
Tämä asetelma takasi sen, että ryhmäläiset eivät kokeneet olevansa informantteja, joi-
den tekemisiä havainnoidaan. Kielen asiantuntija saattoi olla tässä mielessä piilohavain-
noitsijan roolissa vaikka olikin näkyvillä. Häntä ei pidetty uhkana. Tutkimustilanne on 
tässä suhteessa aivan toisenlainen kuin esimerkiksi puhtaasti kielen ilmiöitä jäljittävässä 
osallistuvassa tutkimuksessa, jossa informantit tietävät tarkkailtavan nimenomaan kie-
lenpiirteitä.  
 
 
4.9. Työryhmätyöskentelyn osallistuvan havainnoinnin tutkimuksellinen anti 
 
Lopuksi on arvioitava työryhmätyöskentelyyn osallistumisen tutkimuksellista antia. 
Työskentelyn tavoitteena on laatia teksti, lakiesitys. Yleisenä havaintona voi todeta, että 
asiantuntijaryhmä hyödyntää varsin vähän kielen asiantuntijaa tekstin laatimisen kysy-
myksissä, vaikka tämä olisi kaiken aikaa läsnä tilanteessa, jossa ratkaisuja mietitään. 
Tekstin muokkaamisen aikaista keskustelua kielellisistä ratkaisuista on sangen vähän. 
Kuten edellä on kuvattu, hyvin keskeisetkin tekstin rakentamisen aihealueet jäävät vä-
hälle huomiolle. 
 
Syynä tähän voi olla tiedostamisen puute: kielenhuolto (tai tekstinhuolto) ymmärretään 
paljolti oikeinkirjoituksen ja perusrakenteen korjausluvuksi, joka tehdään valmiille teks-
tille. Kielenhuoltajan tehtävänä on poimia valmiista tekstistä selvät oikeakielisyysvir-
heet, ei niinkään olla mukana keskustelijana vaikuttamassa tekstuaalisiin ratkaisuihin. 
Vaikuttaa myös siltä, ettei lopputulosta eli lakitekstiä osata ajatella puhtaasti kielellisenä 
tuotoksena, jonka ratkaisuja voi arvioida samalla tavalla kuin yleensäkin.  
 
Vaikuttaa siltä, että osallistuvan havainnoinnin metodi soveltuu hyvin kielellisen kom-
munikaation havainnointiin kuvatuntyyppisessä tilanteessa, jossa tutkija on puolittain 
havainnoitsijan roolissa. Tällainen asetelma rajoittaa luonnollisesti tutkimusaiheen va-
lintaa, mutta toisaalta sillä on selvät etunsa. Kontrolliefektiä ei havaittu, ja havaintoma-
teriaalin voi arvioida olevan värittymätöntä. Kielellisten havaintojen kirjaaminen käsin 
asettaa rajoituksia metodin käytölle, mutta toisaalta luultavasti juuri tilanteen normaali-
us pitää myös keskusteluilmapiirin vapautuneena. Menetelmän avulla voi saada autent-
tista tietoa. 
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5. Lainvalmistelutyöryhmän pöytäkirjojen analyysi 
 
Säädöstekstin kielellisestä muotoutumisesta lainsäädäntöprosessin alkuvaiheissa han-
kimme tietoa ennen kaikkea analysoimalla asunto-osakeyhtiölain ensimmäisen valmis-
teluvaiheen (ns. perusvalmistelun) pöytäkirjoja ja niihin merkittyä keskustelua (ks. 
Kankaanpää 2009). Pöytäkirjojen analyysin avulla pyrimme saamaan lainvalmistelun 
alkuvaiheen osalta vastauksia erityisesti seuraaviin hankkeen yhteisiin tutkimuskysy-
myksiin: 
 

Missä vaiheessa säädöksen tärkeimmät kielelliset ratkaisut tehdään? Miten ne tehdään, 
kuinka tietoisesti kielestä keskustellaan? Mikä hahmotetaan valmistelijoiden keskustelussa 
sisältökysymykseksi, mikä kielikysymykseksi? 

 
Näiden pohjalta muotoilimme seuraavat kysymykset: 
 

Otetaanko perusvalmistelussa lain sisällön ohella ylipäänsä kantaa lain kieleen? Mitä kielen 
ilmiöitä perusvalmistelun pöytäkirjoissa käsitellään ja miten niihin otetaan kantaa? 
 
Kuinka tietoisesti kielestä puhutaan lain perusvalmistelussa? Erotetaanko lainvalmistelu-
pöytäkirjoissa kieltä koskevat kommentit sisältöä koskevista, vai esitetäänkö myös ne pi-
kemminkin sisältöä koskevina? 

 
 
5.1. Pöytäkirjat aineistona 
 
Kokouksissa käytävästä keskustelusta voi hankkia tietoa monella tavalla. Suorimmin 
tietoa saa analysoimalla autenttisia keskusteluja keskustelujen tallenteista tai havain-
noimalla keskusteluja osallistujana (ks. edellä). Lakia valmistelleen työryhmän mietintö 
asunto-osakeyhtiölaiksi ja sen perusteluiksi oli kuitenkin jo valmistunut, kun tulimme 
tutkijoina valmisteluun mukaan. Koska ehdimme lainsäädäntöhankkeeseen mukaan 
vasta ensimmäisen vaiheen eli perusvalmistelun jälkeen, emme voineet osallistua tämän 
vaiheen kokouksiin havainnoitsijoina. Lainvalmistelukokouksia ei ole tapana tallentaa 
audiovisuaalisin menetelmin, joten myöskään tällaisia tarkkoja tallenteita ei ollut saata-
vissa. Sen sijaan kaikista lainvalmistelukokouksista pidetään pöytäkirjaa, ja saimme 
aineistoomme asunto-osakeyhtiölain valmistelun eri vaiheiden pöytäkirjat. Pöytäkirjoja 
ei siis tuotettu tutkimushankettamme varten, vaan ne ovat autenttisia ja tutkimuksesta 
riippumattomia. 
 
Asunto-osakeyhtiölain valmistelun ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2004–2006 val-
mistelutyöryhmä oli pitänyt yhteensä 27 kokousta, joista jokaisesta oli laadittu pöytäkir-
ja. Analysoitavanamme oleva aineisto muodostui näistä pöytäkirjoista. Pöytäkirjojen 
laajuus vaihteli sivusta 11 sivuun ja oli keskimäärin noin 3,6 sivua, ja yhteensä pöytä-
kirjojen sivumäärä oli 102 ja sanamäärä 28 513. 
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Pöytäkirjoista saa kuvan kokouksessa käsitellyistä aiheista ja kokouksen sisällöstä. Ai-
neistomme pöytäkirjoissa referoidaan lainvalmistelukokouksissa käytyä keskustelua, 
usein melko yksityiskohtaisestikin. Niissä ei kuitenkaan yleensä siteerata käytettyjä 
puheenvuoroja sellaisinaan, eivätkä pöytäkirjat näin ollen anna tietoa siitä, millaisia 
ilmauksia käyttäen kokouksessa on puhuttu. Niinpä pöytäkirjoista saadaan vain välillis-
tä tietoa siitä, miten lainvalmistelukokouksissa puhutaan. Analyysi kohdistui siis vain 
pöytäkirjatekstiin eikä sen kuvaamaan kokousdiskurssiin. Analyysimenetelmää voi 
luonnehtia laadullisen sisällönanalyysin ja kielellis-retorisen analyysin yhdistelmäksi. 
 
 
5.2. Pöytäkirjojen sisällön analyysi: mitä kielen ilmiöitä käsitellään? 
 
Ensimmäinen selvitettävä kysymys oli, käsitelläänkö lainvalmistelupöytäkirjoissa yli-
päänsä tekeillä olevan lakitekstin (erityisesti sen pykäläosan) kieltä sisällön ohella, ja 
jos käsitellään, mitä kielen ilmiöitä. Kysymykseen vastaamiseksi etsimme ja luokitte-
limme pöytäkirjoista kohtia, joissa puheena oli tekeillä olevan asunto-osakeyhtiölain 
kieli. Menetelmä on lähinnä sisällönanalyysia. 
 
Sisällönanalyysi on muun muassa yhteiskuntatieteissä tunnettu kvalitatiivisen tutkimuk-
sen menetelmä, joka sopii kaikenlaisen tekstiaineiston analyysiin. Sitä voidaan käyttää 
analysoitaessa niin tutkimushaastatteluja ja muita tutkimusta varten tuotettuja tekstejä 
kuin alun perin muihin tarkoituksiin tuotettuja tekstejä, kuten tässä tutkimuksessa lain-
valmistelukokousten pöytäkirjoja. (Bauer 2000; ks. Flick 2009, 323.) Sisällönanalyysis-
sa mielenkiinnon kohteena on kommunikaation sisältö eikä esimerkiksi kielellinen 
kommunikaatioprosessi (Hirsjärvi ym. 2009, 166; Tesch 1992, 72–73) ja tavoitteena on 
redusoida aineistossa esiintyvä moninaisuus harvoihin luokkiin, mihin voi käyttää mo-
nia analyysitekniikoita (näistä ks. esim. Pietilä 1976; Mayring 2000, 2004, ks. Flick 
2009, 323–327). 
 
Pöytäkirjojen pääaihe oli valmisteltavan lain sisältö, ja analyysin tuloksena olisi saatta-
nut olla, ettei pöytäkirjoihin merkityssä keskustelussa lainkaan käsitellä kieltä tai käsi-
tellään kieltä vain yhdeltä kannalta. Siksi pöytäkirjateksteihin merkittiin aluksi kaiken-
laisia valmisteltavana olevan lain kieltä käsitteleviä kohtia, olipa niissä puhe sanastosta 
ja virkkeensisäisistä ilmiöistä ynnä muista kielen ydinalueista, eri tekstien välisestä 
työnjaosta (mikä kuuluu lain pykäläosaan ja mikä perusteluihin) tai kielen teknisestä 
esittämisestä (lyöntivirheistä). Varsinaisessa analyysissa päätettiin kuitenkin keskittyä 
sanastoa ja virkkeensisäisiä ilmiöitä käsittelevien kohtien kartoittamiseen ja tarkempaan 
luokitteluun ja jättää muun muassa tekstien välisiä suhteita sekä lyöntivirheitä käsittele-
vät kohdat analyysin ulkopuolelle. Tässä sisällönanalyysin tuloksia esitellään vain esi-
merkinomaisesti. 
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Kun pöytäkirjoihin merkittiin alustavasti kohtia, joissa mahdollisesti käsiteltiin kieltä, 
havaittiin, että usein näissä kohdissa esiintyi jokin kielen rakenneosaan tai kielelliseen 
ilmiöön viittaava sana, kuten sana, termi, lause. Aineistosta etsittiin tämän vuoksi myös 
tällaisia kieleen viittaavia sanoja käyttäen apuna tekstinkäsittelyohjelman hakutoiminto-
ja. Osoittautui kuitenkin, etteivät nämä sanat välttämättä johtaneet kieltä käsitteleviin 
kohtiin, vaan niitä saatettiin yhtä hyvin käyttää viittaamassa tekstin kohtiin myös sisäl-
töä käsiteltäessä. Luokituksen kannalta epäselviä kohtia analysoitiin Philipp Mayringin 
(2000, 2004; ks. Flick 2009, 323–327) täsmentävän sisällönanalyysin tapaan muun mu-
assa etsien tietoa myös muista lähteistä. Seuraavassa esimerkissä sana painettuna ilmoi-
tetaan poistettavaksi tietystä lainkohdasta ja ehdotetaan, että poikkeamisen syy todettai-
siin lain perusteluissa: 
 

Esimerkki 8: 
 
2 momentista poistetaan sana ”painettuna”. Perusteluissa voisi todeta miksi poiketaan ny-
kyisestä AOYL:sta. [17/05 s. 9.] 

 
Koska lain perusteluissa yleensä käsitellään lain sisältöä, todennäköisesti myös tässä 
esimerkissä on kyse lain sisältöä koskevasta pöytäkirjan kohdasta. Toisaalta pöytäkir-
jasta ei käy ilmi, millaisesta lauseyhteydestä sana on tarkoitus poistaa. Pelkästään pöy-
täkirjan perusteella ei voi siksi varmasti päätellä, että kyse on vain sisällöllisestä muu-
toksesta. Voisihan olla kyse esimerkiksi tarpeettoman toiston välttämisestä, jos painet-
tuus kävisi lainkohdasta ilmi jo muuten. Oikean luokittelun varmistamiseksi esimerkissä 
8 mainittu lainkohta etsittiin voimassa olleesta asunto-osakeyhtiölaista. Todettiin, että se 
kuuluu seuraavasti: 
 

Osakekirjaan on painettuna merkittävä yhtiön toiminimi, osakkeen tai osakkeiden numerot, 
minkä huoneiston hallintaan osakeryhmä oikeuttaa sekä maininta yhtiöjärjestyksessä ole-
vasta 11 tai 12 §:n mukaisesta lunastusoikeudesta. (Asunto-osakeyhtiölaki 17.5.1991/809, 
13.11.1998/826, 2. luku, 15. §.) 

 
Jos tästä kohdasta poistetaan sana painettuna, lainkohdan sisältö muuttuu vähemmän 
rajaavaksi: riittää, että osakekirjaan merkitään mainitut tiedot jollakin tavoin mutta ei 
välttämättä painettuna. Voitiinkin päätellä, että esimerkin 8 pöytäkirjan katkelmassa on 
kyse lain sisällöstä eikä kielestä. 
 
Kieltä käsitteleviksi tulkitut kohdat luokiteltiin aihepiireittäin sen mukaan, mitä kielen 
ilmiötä niissä käsiteltiin. Luokat määriteltiin toisaalta kielen rakennetasojen mukaan 
(esim. sana, sananmuoto, lause; muoto, merkitys), toisaalta sen mukaan, mistä näkö-
kulmasta ilmauksista keskusteltiin (esim. yhtenäistäminen, selkeyttäminen). Luokitus 
muotoutui analyysin edetessä, ja alaluokkia muodostettiin tarpeen mukaan. Luokkia 
myös yhdisteltiin ja abstrahoitiin, ja analyysi muistutti tältä osin Mayringin (2000, 
2004; ks. Flick 2009, 323–327) tiivistävää sisällönanalyysia. 
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Sisällönanalyysin perusteella lainvalmistelukokousten pöytäkirjoissa puhutaan muun 
muassa seuraavista valmisteltavana olevan lain kieleen liittyvistä aiheista (tuloksista 
tarkemmin Kankaanpää 2009): 
 
Ilmausten yhtenäistäminen 
 muodon näkökulmasta (esim. 9a ja 9b) 
 merkityksen näkökulmasta (esim. 9c) ja  
 suhteessa saman lain tai saman lainkohdan vastaaviin ilmauksiin (esim. 9a) 
 muiden lakien vastaaviin ilmauksiin (esim. 9c) 
 lain käsittelemällä erikoisalalla vakiintuneeseen termistöön. 
Käsitteiden määrittely (esim. 10). 
Sananvalinnan täsmentäminen (esim. 11). 
Lauseiden muotoilu haluttua sisältöä vastaavaksi (esim. 12). 
Ilmausten selkeyttäminen (esim. 13). 
 

Esimerkki 9: 
 
a. Lainkohdan ilmaisuja yhdenmukaistettava: vastattava ”viivytyksettä” (ei viipymättä) 
[10/05 s. 1.] 
b. 3 § 3 momentin kohdalla mietittiin, onko oikea termi hyvä rakennustapa vai hyvä ra-
kentamistapa. Termi tarkistetaan. [13/05 s. 3.] 
c. s. 8 kohta 5) AOYL:ssa käytettävien termien (kunnossapito, perusparannus, uudistus, 
lisärakentaminen jne.) tulisi sisällöltään vastata muussa lainsäädännössä käytettyjä samoja 
termejä, määrittely perusteluissa? [3/04 s. 2.] 
 
Esimerkki 10: 
 
Keskusteltiin välttämätön – hyödyllinen -käsitteiden rajanvedon vaikeudesta. [1/04 s. 2.] 
 
Esimerkki 11: 
 
Todettiin, että kunnossapitovastuussa on aina viime kädessä kysymys nimenomaan kunnos-
sapidon kustannuksista. Myös lain terminologiaa voisi vastaavasti täsmentää. [2/04 s. 2.] 
 
Esimerkki 12: 
 
Yhtiön kunnossapitovastuuta rakenteesta tulisi tarkentaa: esimerkiksi lainkohdan sanamuo-
toa ”rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista” voitaisiin täsmentää lisäämällä siihen 
myös itse rakenteet. [2/04 s. 1.] 
 
Esimerkki 13: 
 
Työryhmä pohti sitä, voisiko lainkohdan sanamuotoa muuttaa niin, että se olisi selkeämpi ja 
helpommin luettava. Voisiko sanamuoto esimerkiksi olla; – –. [14/05 s. 3.] 
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5.3. Pöytäkirjojen kielellis-retorinen analyysi: miten lain kielestä puhutaan? 
 
Sisällönanalyysia täydensi kielellis-retorinen analyysi siitä, miten kielen ilmiöistä lain-
valmistelukokousten pöytäkirjoissa puhuttiin. Kielellis-retorisessa analyysissa rajoitut-
tiin alkuperäisen kysymyksenasettelun mukaisesti tarkastelemaan niitä pöytäkirjojen 
kohtia, joissa sisällönanalyysin perusteella puheena on valmisteltavana olleen lain kieli 
tai joissa esiintyi kieleen viittaavia sanoja. Käytännössä analyysit etenivät pitkälti sa-
manaikaisesti. 
 
Vaikka pöytäkirjojen analyysin tarkoitus oli saada tietoa lakitekstin muotoutumisesta 
eikä pöytäkirjoista sinänsä, kielellis-retorisen analyysin taustaksi on tarpeen hahmotella 
pöytäkirjaa kielellisenä tekstilajina. Yhtäältä pöytäkirjan kieli on sen kirjoittaneen, ko-
kouksen sihteerinä kulloinkin toimineen henkilön kieltä. Sihteerimerkintöjensä perus-
teella aineistonamme olevat lainvalmistelupöytäkirjat ovat kahden eri henkilön kirjoit-
tamia. Toisaalta lainvalmistelupöytäkirja on institutionaalinen teksti (esim. Sarangi & 
Roberts 1999), jonka voi ajatella edustavan pöytäkirjan tekstilajia ja jonka kirjoittamista 
ohjaavat instituution konventiot (näistä esim. Heikkinen 2000a, 290–296). Lisäksi pöy-
täkirja on osa tekstiketjua, ja sillä on intertekstuaalisia suhteita muihin teksteihin (esim. 
esityslistaan, ks. Heikkinen 2000c). Niinpä kokouskeskustelua referoivan pöytäkirjan 
kieleen vaikuttavat oletettavasti jossain määrin myös kokouksessa käytetyt kielelliset 
muotoilut. Aineistomme pöytäkirjoissa myös viitataan usein kokouksessa puheena ollei-
siin säädösteksteihin, etenkin työryhmän valmisteltavana olleeseen säädöstekstiin ja sen 
edeltäjään eli tuolloin voimassa olleeseen asunto-osakeyhtiölakiin. Lainvalmistelupöy-
täkirjojen kielellisiä valintoja voikin pitää tuloksena monista kontekstuaalisista seikois-
ta, joista kirjoittajan henkilö on vain yksi eikä tekemämme analyysin kannalta keskei-
nen (vrt. kuitenkin Puro-Aho 2004; hallinnon pöytäkirjojen kielellisistä valinnoista ks. 
esim. Hiidenmaa 2000). 
 
Analyysissa sovelsimme väljästi systeemis-funktionaalista ajattelua, ja menetelmä 
muistutti Vesa Heikkisen (2000a) kielestä kirjoittamista analysoidessaan käyttämää me-
netelmää. Myös Heikkisen aineistossa kielestä kirjoittavat muut kuin kielen asiantunti-
jat, sillä hän analysoi viraston henkilökunnan avovastauksia tutkijoiden kysymykseen 
virkatyön tyypillisestä kielenkäyttötilanteesta. Heikkisen aineisto poikkeaa oman tutki-
muksemme aineistosta siinä, että tutkittavien tekstien pääaiheena on kieli ja että aineisto 
on tuotettu varta vasten tutkimusta varten (vrt. myös Mäntysen 2003 tutkimukseen kie-
len asiantuntijoiden kirjoittamista kielijutuista). Heikkinen soveltaa kielityötä käsittele-
vien avovastausten analyysissaan jakoa ideationaaliseen, tekstuaaliseen ja interpersoo-
naiseen merkitykseen (näistä merkityksistä kokoavasti ks. Heikkinen 2000b, 126; Halli-
day 1994). Hänen tutkimuksessaan ideationaalisen merkityksen analyysi kohdistuu 
muun muassa siihen, millaisin verbein ja substantiivein erilaisia kielitöitä nimetään ja 
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miten ne suhteutetaan aikaan ja paikkaan, ja interpersoonaisen merkityksen analyysi 
siihen, millaisia vuorovaikutusrooleja vastauksiin kirjoittuu (Heikkinen 2000a, 271–
280, 284–290). 
 
Omassa tutkimuksessamme analysoimme muun muassa sitä, miten pöytäkirjoissa nime-
tään käsiteltävänä olevan lain kielellisiä ilmiöitä, millaisissa prosesseissa ne esitetään ja 
millaista modaalisuutta prosesseihin liitetään. Analyysi kohdistui siis pöytäkirjojen kie-
lelliseen muotoon ja merkitykseen, ja sen tavoitteena oli syventää sisällönanalyysissa 
saatua tietoa. Niinpä sisällönanalyysissa seuraava lainvalmistelupöytäkirjan kohta 
(esim. 14) analysoitiin niin, että siinä on puhe valmisteltavana olevan lain muodon yh-
tenäistämisestä. Yhtenäistäminen koskee verbifraasin tarkkaa muotoa lain tietyssä koh-
dassa verrattuna toisen lain (osuuskuntalain) vastaavaan fraasiin: 
 

Esimerkki 14: 
 
Todettiin, että uudessa osuuskuntalaissa käytetään sana[a] omiaan eikä omansa tuottamaan. 
UAOYL 10§:ssä sana[n] ”omansa” voisi muuttaa sanaksi ”omiaan”. [17/05 s. 9.] 

 
Kielellis-retorisessa analyysissa huomio taas kohdistuu siihen, miten kieltä käsittelevä 
kohta on pöytäkirjassa esitetty. Kielestä puhuttaessa lainvalmistelupöytäkirjoissa käyte-
tään usein kieleen viittaavia substantiiveja, kuten termi, terminologia, sana, ilmaisu ja 
sanamuoto. Esimerkissä 14 muutettavaksi ehdotettava kielenaines nimetään ”sanaksi” 
(sana ”omansa”, sanaksi ”omiaan”). Kieliopillisesti kyseessä on kuitenkin sanan oma 
tietyn kieliopillisen muodon (yksikön tai monikon akkusatiivi + 3. persoonan possessii-
visuffiksi) korvaaminen saman sanan toisella muodolla (monikon partitiivi + 3. persoo-
nan possessiivisuffiksi) tietyssä fraasissa (on omansa ~ omiaan tuottamaan).  Sanan-
muodon nimeäminen sanaksi osoittaakin, että lainvalmistelun puhe kielestä eroaa kielen 
asiantuntijoiden puheesta termistöltään ja oletettavasti käsitteistöltäänkin ja on tässä 
suhteessa pikemminkin maallikoiden puhetta. 
 
Aineistosta analysoitiin myös sitä, millaisissa prosesseissa kielenaineksiin viittaavat 
ilmaukset sana, sanamuoto ja niin edeelleen esitettiin. Ne esiintyvät toistuvasti kohteina 
erilaisissa materiaalisissa tai mentaalis-materiaalisissa muutosprosesseissa (esim. 13: 
voisiko lainkohdan sanamuotoa muuttaa niin, että; esim. 9b: termi tarkistetaan) sekä 
osapuolena suhdeprosesseissa (esim. 9b: onko oikea termi – – vai – –; esim. 9c: – – ter-
mien tulisi vastata – – termejä). Samat substantiivit kuin kielestä puhuttaessa, esimer-
kiksi sana ja lause, esiintyvät pöytäkirjoissa samojen materiaalisten verbien objekteina 
myös puhuttaessa lakiehdotuksen sisällöstä (esim. 8 edellä). Tältä osin kielestä ja sisäl-
löstä puhutaan siis samanlaisin rakentein. 
 
Kielellis-retorisen analyysin avulla tarkennettiin myös sisällönanalyysissa saatua kuvaa 
sitä, miten lainvalmistelupöytäkirjoissa suhtaudutaan valmisteltavan lain kieleen. Peri-
aatteessahan lain kieltä voitaisiin esimerkiksi vain kuvailla neutraalisti, sen laatuun voi-
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taisiin ottaa kantaa tai voitaisiin tehdä ehdotuksia kieliasun muuttamiseksi tai säilyttä-
miseksi. Havaitsimme, että lain kieltä koskevat kohdat ovat usein kannanottoja siihen, 
millaista kielen tulisi olla, tai ehdotuksia siitä, miten jokin lain kohta tulisi kielellisesti 
muotoilla. Tyypillisesti kannanotot ja ehdotukset esitetään käyttäen konditionaalimuo-
toisia modaalisia apuverbejä, jotka ilmaisevat deonttista mahdollisuutta (14: sana[n] 
voisi muuttaa; 11: voisi täsmentää) tai välttämättömyyttä (9c: termien tulisi vastata – – 
termejä); myös deonttista modaalirakennetta käytetään (9a: [on ~ olisi]  yhdenmukais-
tettava). Suhdeprosesseja lukuun ottamatta tällaiset lauseet ovat yleensä subjektittomia 
ja verbi on passiivissa (12: voitaisiin täsmentää) tai lause on nollapersoonainen (esim. 
14 ja 11). Lisäksi pöytäkirjoissa esitetään modifioimattomia kuvauksia siitä, mitä kielel-
le aiotaan tehdä (esim. 9b: Termi tarkistetaan). Pöytäkirjoissa ei siis yleensä suoraan 
esitetä, kenet työryhmästä ajatellaan ehdotetun tai aiotun toiminnan konkreettiseksi to-
teuttajaksi. 
 
Pöytäkirjoissa referoidaan myös lainvalmistelukokouksissa esitettyä pohdintaa erilaisis-
ta kielellisistä vaihtoehdoista. Pohdinta esitetään mentaalis-verbaalisessa prosessissa 
imperfektimuotoisella verbillä ja pohdinnan aihe verbin täydennyksenä olevassa kysy-
vässä sivulauseessa (esim. 13: Työryhmä pohti sitä, voisiko – –, 9b: mietittiin, onko – –) 
tai nominaalisessa täydennyksessä (esim. 10: keskusteltiin – – vaikeudesta). Pohdintaa 
ilmaisevat lauseet ovat passiivissa tai aktiivissa; aktiivimuotoisissa lauseissa pohtijaksi 
eksplikoidaan tyypillisesti koko työryhmä. 
 
Toistuvien ilmaustyyppien kielellis-retorista analyysi muistuttaa jossain määrin 
Mayringin (2000, 2004) sisällönanalyysitekniikoiden luokituksessa rakenteellista sisäl-
lönanalyysia (structuring content analysis). Siinä aineistosta etsitään toistuvia tyyppejä 
tai muodollisia rakenteita. 
 
 
5.4. Kuinka tietoista kielestä puhuminen pöytäkirjoissa on? 
 
Toinen analyysissa selvitettävä kysymys oli, kuinka tietoisesti kielestä lainvalmistelu-
kokousten pöytäkirjoissa puhutaan ja erotetaanko kieltä koskevat kommentit sisältöä 
koskevista. Vaikka pöytäkirjojen sisällönanalyysin päätavoitteena oli luokitella kaikki 
pöytäkirjojen kohdat joko kieltä tai sisältöä koskeviksi, luokittelussa piti ottaa huomi-
oon myös se, että aineistossa saattaisi olla kohtia, joissa puhutaan yhtä aikaa sekä kie-
lestä että sisällöstä tai joissa kieltä koskevat kommentit esitetään pikemminkin sisältöä 
koskevina. Havaittiin muun muassa, että pöytäkirjoissa ilmauksella sanamuoto viitataan 
tekeillä olevan lakiehdotuksen lauseiden muotoiluun erittelemättä sen tarkemmin, mitä 
lauseen rakenteellisia ominaisuuksia tarkoitetaan, ja että lain ”sanamuotoa” koskevat 
kommentit liittyvät sekä kieleen että sisältöön. Esimerkissä 15 puheena on lain kielelli-
sen muodon ja halutun sisällön vastaavuus. 
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Esimerkki 15: 
 
Tarkistettiin pykälän sanamuoto niin, ettei pykälän tarkoitus muuttuisi niin, että yhtiökoko-
us ei enää olisi yleistoimivaltainen elin. Esitetyn pykälän sanamuoto todettiin olevan sama 
kuin nykyisessäkin laissa. [13/05 s. 5.] 

 
Välillä pöytäkirjoissa myös eksplisiittisesti osoitetaan, että puheena on kieli eikä sisältö, 
kuten esimerkissä 16, tai että samaan aikaan puhutaan sekä kielestä että sisällöstä (esim. 
17). 
 

Esimerkki 16: 
 
Kielellinen muutos; muutostyön raukeaminen pois ja tilalle muutostyön kieltäminen. [13/05 
s. 4.] 
 
Esimerkki 17: 
 
2 momentin kohta 9:n sanamuoto/sisältö pohdittiin. Mitä tarkoitetaan käyttöoikeuden luo-
vuttamisella? Tarvitaanko myös 2/3 määräenemmistö yhtiön hallinnassa olevan tilan vuok-
raamiseen? – – Kohta on tarkennettava niin, että kohdassa kerrotaan minkäänlaisesta käyt-
töomaisuuden luovutuksesta on kyse. [14/05 s. 5.] 

 
Kielestä puhuttaessa pöytäkirjoissa edetään myös metatasolle. Seuraavassa esimerkissä 
puhutaan siitä, ettei lainvalmisteluprosessin puheena olevassa vaiheessa ole kiinnitetty 
niin paljon huomiota pykälien kielelliseen muotoiluun kuin muihin, nimeämättä jääviin 
asioihin: 
 

Esimerkki 18: 
 
Keskusteltiin siitä, onko seurantaryhmälle tarkoituksenmukaista esittää pykäläehdotuksia 
arvioitavaksi vielä tässä vaiheessa, sillä ne herättävät joka tapauksessa ihmisissä herkästi 
kritiikkiä, ja työryhmän käsittelyssä juuri pykälien sanamuotojen hiominen on toistaiseksi 
jätetty vähäisimmälle huomiolle. [7/04 s. 1.] 

 
 
5.5. Lainvalmistelupöytäkirjojen sisällönanalyysin ja kielellis-retorisen analyysin 
anti 
 
Lainvalmistelun ensimmäisen vaiheen pöytäkirjoja analysoimalla pyrimme saamaan 
tietoa ensinnäkin siitä, otetaanko perusvalmistelussa lain sisällön ohella kantaa lain kie-
leen, ja jos otetaan, mitä kielen ilmiöitä käsitellään ja miten. Toiseksi halusimme tietoa 
siitä, kuinka tietoisesti kielestä tässä valmisteluvaiheessa puhutaan ja erotetaanko kieltä 
koskevat kommentit sisältöä koskevista. 
 
Päädyimme hankkimaan tietoa lainvalmistelun ensimmäisestä vaiheesta kokouspöytä-
kirjoja analysoimalla, koska se oli osallistujien haastattelujen ohella lähes ainoa mah-
dollisuus saada tietoa kyseisen lain perusvalmistelun kulusta, joka oli jo päättynyt, kun 
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tulimme hankkeeseen mukaan. Pöytäkirjoista saa sisällönanalyysin keinoin tietoa koko-
usten sisällöstä, vaikka tieto onkin pöytäkirjan laatijan suodattamaa. Sen sijaan pöytä-
kirjoista ei saa suoraa tietoa kokouskeskustelun puheenvuoroista eikä niiden kielellises-
tä muodosta toisin kuin audiovisuaalisista tallenteista saisi. Siksi kielellis-retorinen ana-
lyysi voi kohdistua vain pöytäkirjojen kieleen, johon oletettavasti vaikuttavat sekä ko-
kouksissa käytetyt ilmaukset että pöytäkirjan laatijan kieli ja lainvalmistelupöytäkirjalle 
tekstilajina ominaiset kielelliset konventiot. 
 
Vaikka pöytäkirjoista ei saa yhtä autenttista tietoa kokouksissa käydystä keskustelusta 
kuin kokousten nauhoituksista tai muista audiovisuaalisista tallenteista, näihin verrattu-
na pöytäkirjat säästävät huomattavasti tutkijan työtä. Asunto-osakeyhtiölakia valmiste-
levan ryhmän kokousten tallentaminen audiovisuaalisin menetelmin ei edes ollut mah-
dollista, sillä kokoukset oli jo pidetty, kun tulimme lainsäädäntöhankkeeseen mukaan. 
Vaikka tallentaminen olisi ollut mahdollistakin, kaikkien perusvalmisteluryhmän pitä-
mien 27 kokouksen nauhoittaminen olisi vienyt valtavasti aikaa, puhumattakaan nau-
hoitteiden karkeastakin litteroinnista tutkimusta varten. Kaiken kokouskeskustelun nau-
hoittaminen olisi myös tuottanut tämän tutkimuksen kannalta paljon tarpeetonta aineis-
toa, sillä kokousten pääaihe oli valmisteltavan lain sisältö, ja siksi kielestä keskusteltiin 
vain harvakseltaan. Pöytäkirjojen käyttäminen aineistona säästää aineistonhankinta-
aikaa myös verrattuna osallistuvaan havainnointiin (ks. edellä). 
 
Kaikkiaan käytetty pöytäkirja-aineisto ja sisällönanalyysia ja kielellis-retorista analyysia 
yhdistävä analyysimenetelmä osoittautuivat hyödyllisiksi ja niillä saatiin vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. Lainvalmistelupöytäkirjojen sisällönanalyysin ja kielellis-retori-
sen analyysin keinoin saimme selville, että jo lainvalmistelun alkuvaiheessa otetaan 
sisällön ohella kantaa kieleen ja että siinä käsitellään monenlaisia kielen ilmiöitä (terme-
jä, muita sananvalintakysymyksiä, sananmuotoja, myös sanoja laajempia rakenteita). 
Pöytäkirjojen mukaan perusvalmistelun kokouksissa pohditaan ja arvioidaan ilmauksia 
sekä ehdotetaan uusia kielellisiä muotoiluja. Pöytäkirjojen analyysin perusteella lain 
perusvalmistelussa puhutaan kielestä välillä hyvinkin tietoisesti ja jopa metatasolla. 
Kieltä kuitenkin jäsennetään pöytäkirjoissa maallikon eikä kielen asiantuntijan käsittein. 
Välillä kieleen ja sisältöön liittyvät puheenaiheet myös limittyvät, ja kaikkiaan pöytäkir-
joissa sisältö painottuu. 
 
Sisällönanalyysin tuloksiin vaikuttaa käytetty luokittelumenetelmä. Tutkimuksessamme 
keskeistä oli tunnistaa pöytäkirjoista kohdat, joissa käsitellään valmisteltavana olevan 
lain kieltä. Kieltä käsittelevien kohtien erottamiseksi sisältöä käsittelevistä kohdista 
käytettiin tarvittaessa apuna erityisiä analyysitekniikoita. Luokitus muotoutui kuitenkin 
analysoitavan aineiston mukaan, ja havaitsimme, että pöytäkirjoissa oli myös kohtia, 
joissa käsitellään sekä kieltä että sisältöä. Samoin havaitsimme, että oli tarpeen erottaa 
kielen ydinalueita koskevat kohdat muista kohdista, joissa käsiteltiin lain muotoa, kuten 
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esittämisjärjestystä ja lyöntivirheitä. Luokitteluun vaikuttaa aineiston ja tutkimuskysy-
mysten lisäksi myös luokittelija, ja samaa aineistoa analysoitaessa voitaisiin päätyä 
myös muunlaiseen luokitukseen. Edellä sanottua voi soveltaa myös kielellis-retorisen 
analyysin arviointiin. 
 
Käytimme sekä sisällönanalyysia että kielellis-retorista analyysia laadullisen tutkimuk-
sen menetelminä emmekä siis hyödyntäneet niiden yhteydessä kehitettyä luokitusta 
määrällisen analyysin pohjana. Emme siis yritäkään vastata kysymykseen, millaisista 
kieliasioista aineistossamme puhuttiin eniten, emmekä saada tietoa esimerkiksi siitä, 
millä tavalla ja millaisia ilmauksia käyttäen kielestä useimmin puhuttiin. Sellaiset tulos-
ten esittelyssä välillä käyttämämme kvantifioivat ilmaukset kuin ”usein” tai ”yleensä” 
eivät siis perustu tarkkoihin laskelmiin, vaan osoittavat vain, että havainto on pikem-
minkin toistuva kuin poikkeuksellinen. 
 
Analysoitavina ovat olleet vain yhden lakihankkeen perusvalmistelun pöytäkirjat, eikä 
tuloksia voi välttämättä yleistää muiden hankkeiden perusvalmisteluun eikä samankaan 
hankkeen muihin vaiheisiin. Vastaavia pöytäkirja-aineistoon perustuvia tutkimuksia 
muista lakihankkeista ei tietääksemme ole tehty, emmekä itse ole hankkineet analysoi-
tavaksemme muiden lakihankkeiden perusvalmistelun pöytäkirjoja. Tällaisen vertailu-
aineiston käyttäminen antaisi tulosten yleistettävyydestä lisätietoa. 
 
 
6. Eri menetelmien yhdistäminen säädöstekstin muotoutumisen tutkimisessa 
 
Hankkeemme tavoitteena oli tutkia säädöstekstin muotoutumista prosessina, ja siksi 
tarvitsimme aineistoa lainvalmistelun eri vaiheista. Eri vaiheista kokoamamme aineistot 
poikkesivat toisistaan, ja kunkin aineiston analyysiin käytimme siihen mielestämme 
parhaiten sopivia ja myös käytännössä mahdollisia menetelmiä, niin laadullisia kuin 
määrällisiäkin. Näin päädyimme useanlaisiin menetelmiin, joilla kullakin hankimme 
tietoa tietyistä lainvalmistelun vaiheista. 
 
 
6.1. Saimmeko vastauksia tutkimuskysymyksiimme? 
 
Keskeinen menetelmämme oli lakitekstin eri versioiden vertailu siitä näkökulmasta, 
miten tekemämme kielelliset ehdotukset oli otettu huomioon. Tätä menetelmää käyttäen 
saimme selville, että tärkeitä kielellisiä ratkaisuja tutkimassamme lakihankkeessa tehtiin 
myös myöhemmissä vaiheissa. Tämä käsitys perustuu kuitenkin vain yhden lakihank-
keen tutkimiseen, ja jo muista säädöshankkeista saamamme kokemuksen perusteella 
tiedämme, että kukin hanke muotoutuu yksilöllisesti. Emme kuitenkaan katso tulos-
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temme kumoavan sitä ajatusta, että kieliasusta pitäisi huolehtia aikaisemmin kuin hank-
keen loppumetreillä. 
 
Saimme tällä menetelmällä myös paljon tietoa kielenhuoltajien ehdotusten hyväksymi-
sestä ja siitä, millaisia muutoksia hyväksytään ja millaisia hylätään. Sen sijaan hyväk-
symisen tai torjunnan perusteluista tämä menetelmä ei antanut tietoa, vaan tätä tietoa 
hankimme keskustelemalla erikseen lainvalmistelijan ja laintarkastustoimiston kanssa. 
Menetelmää onkin syytä täydentää alkuperäiseen suunnitelmaamme sisältyneillä haas-
tatteluilla. 
 
Tietoa siitä, miten kielelliset ratkaisut tehdään ja kuinka tietoisesti kielestä keskustel-
laan, saimme toisaalta analysoimalla lain perusvalmisteluvaiheen kokouspöytäkirjoja ja 
toisaalta havainnoimalla jatkovalmistelukokouksia osallistujana. Myös kokouksissa 
ehdotettujen kielellisten muutosten perusteluista saimme tietoa näillä menetelmillä. Sen 
sijaan kirjallisesti tekemistämme kielellisistä ehdotuksista ei juuri keskusteltu kokouk-
sissa (eikä myöskään sähköpostitse), emmekä siksi näilläkään menetelmillä saaneet sel-
ville, miksi osa ehdotuksistamme hyväksyttiin, osaa ei. 
 
Kokousten osallistuvalla havainnoinnilla ja pöytäkirjojen analyysilla saimme myös tie-
toa siitä, mikä hahmotetaan valmistelijoiden keskustelussa sisältökysymykseksi ja mikä 
kielikysymykseksi. Kokouksia seuraamalla ja myös joidenkin keskustelujen kautta 
saimme selville, että kielellisiin ratkaisuihin vaikuttavat huomattavasti virkamiesvalmis-
telijan ja valmisteluryhmän tekemät päätökset. Kielellisiin ratkaisuihin vaikuttavat mer-
kittävästi myös lainvalmistelun perinne ja konventiot, joita hankkeessamme edustivat 
oikeusministeriön laintarkastustoimisto ja tietyn alan lakien asiantuntijat. Lain konven-
tiot eivät kuitenkaan olleet ehdottomia normeja, vaan lainvalmistelun eri osapuolet oli-
vat valmiita neuvottelemaan konventionaalisista sanonnoista, ja monia konventionaali-
sia ilmauksia myös muutettiin (esim. saanto), vaikka muun muassa rikospykälään eh-
dottamamme uusi muotoilu lopulta torjuttiin. Kaikkiaan muiden säädösten ratkaisut 
vaikuttivat muotoiluihin.  
 
Eri intressiryhmien vaikutusta lakitekstiin ei loppujen lopuksi eritelty, ja vaikka mietin-
nöstä pyydettyjen lausuntojen sisältöä analysoitiin etsimällä kieleen liittyviä komment-
teja, tätä aineistoa emme toistaiseksi ole hyödyntäneet sen enempää. Myös kysymys 
siitä, miten valmisteluryhmä kootaan, jätettiin selvittämättä, koska emme kuitenkaan 
analysoineet valmisteluryhmän yksittäisten jäsenten puheenvuoroja. 
 
Myös me roolissamme kielenhuoltajina vaikutimme ratkaisuihin. Meiltä oli jo alun pe-
rin toivottu kommentteja, ja vaikutimme lain kielellisiin ratkaisuihin käytännössäkin 
huomattavasti, sillä ehdotuksistamme suuri osa hyväksyttiin sellaisinaan, ja ehdotukset 
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vaikuttivat myös välillisesti. Ehdotusten merkitystä osoittaa sekin, että valmisteluryhmä 
pyysi niitä myös tekstin uusiin versioihin. 
 
Kielenhuoltajien ehdotusten asemasta verrattuna muiden keskusteluun osallistuvien 
ehdotusten asemaan ei sen sijaan voi sanoa paljoakaan, sillä perusvalmistelussa kielen-
huoltajat eivät vielä olleet mukana, lausunnonantajien ehdotusten vastaanottoa emme 
ole tutkineet, ja jatkovalmistelussa meillä on tietoa vain kielenhuoltajien kirjallisista 
ehdotuksista. Sen enempää jatkovalmistelukokouksissa kuin tekstiversioiden vertailus-
sakaan emme seuranneet, kuinka työryhmän jäsenten ehdotuksien kävi. Voi kuitenkin 
sanoa, että jatkovalmistelussa kielenhuoltajien ehdotukset olivat eri asemassa juuri siksi, 
että ne lähetettiin erikseen kirjallisina lainvalmistelijoille. Kielenhuoltajien ehdotukset 
siis selvästi erottuivat muiden niin kieleen kuin sisältöönkin tekemistä ehdotuksista. 
Myös jatkovalmistelukokouksissa kielenhuoltajalla oli erityinen kielen asiantuntijan 
rooli, kuten edellä luvussa 5 kuvaamme. 
 
 
6.2. Kaksoisammattilaisen rooli 
 
On syytä myös hieman pohtia, millainen vaikutus oli sillä, että olimme hankkeessa kah-
dessa roolissa, tutkijoina ja kielenhuoltajina. Olisivatko lainvalmistelijat suhtautuneet 
meihin toisin, jos olisimme olleet pelkästään tutkimassa heidän kokouskeskustelujaan ja 
tekstejään? Olisimmeko itse tehneet tai nähneet asioita toisin, jos olisimme tutkineet 
jonkun muun tekemiä kielenhuoltoehdotuksia, tai olisiko joku muu saanut toisenlaisia 
tuloksia tutkiessaan meidän ehdotuksiamme? Olemme tulleet siihen tulokseen, että kak-
soisroolilla ei ollut ainakaan merkittävää vaikutusta kummassakaan tapauksessa.  
 
Ulla Tiililä on pohtinut tutkijan suhdetta aineistoonsa. Hänen mukaansa ulkopuolisen ja 
osallistujan roolilla on sekä hyötynsä että haittansa. Vaikka Tiililä pitää ulkopuolisen 
asemaa omassa tutkimuksessaan hyvänä, hän toteaa, että ulkopuolisena on vaikea alun 
perinkään päästä tekstejä tuottavaan yhteisöön mukaan. (Tiililä 2007, 27–28.) Sama asia 
tulee esiin Kurosen tutkimuksessa vakuutusteksteistä, joiden uudistamisessa hän on 
ollut mukana. Osallisuutensa ansiosta hänellä on käytössään aineisto, johon sisältyvät 
kaikki tekstin työstämisessä syntyneet versiot kommentteineen ja muistiinpanoineen. 
Sitä, että tutkijalla on suhteessa tutkimusaineistoonsa myös aineiston tuottamiseen osal-
listuneen kielen asiantuntijan rooli, on nimitetty kaksoisammattilaisen rooliksi. (Kuro-
nen 2004, 64–66.) 
 
Eniten tällä kaksoisammattilaisen roolillamme oli vaikutusta kielenhuoltoehdotusten 
vastaanoton tutkimisessa ja kokousten osallistuvassa havainnoinnissa. Lainvalmistelijat 
olisivat luultavasti pitäneet meitä ”kieli-ihmisinä” koulutuksemme perusteella, vaikka 
emme olisikaan toimineet hankkeessa kielenhuoltajina. Kielenhuolto oli kuitenkin tut-
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kimustyöhön pääsyn edellytys, ja meitä pidettiin hyödyllisinä, joten tämä roolimme 
vaikutti ilmapiiriin varmaankin myönteisesti eikä jäykistänyt sitä. Osallistuvasta ha-
vainnoinnistahan oli päätelmänä, ettei kontrolliefektiä esiintynyt, vaan keskustelu oli 
vapaata. 
 
Todennäköisesti kielenhuoltajaroolimme ei myöskään vaikuttanut siihen, miten tut-
kimme kielenhuoltoehdotusten vastaanottoa. Hyväksymiset ja hylkäämiset saattoi mel-
ko kiistattomasti todeta tekstejä vertailemalla. Ehdotukset luokiteltiin kielenhuoltajan 
näkökulmasta, mutta toisaalta vastaavia luokitteluja on tehty virka- ja säädöskielen tut-
kimuksessa ja kielenhuoltokirjallisuudessa, joten luultavasti jonkun muunkin tekemä 
luokittelu olisi sisältänyt samantapaisia luokkia.  
 
Tutkimuskysymyksiin ei kuulunut sen arvioiminen, miten paljon ehdotuksemme lisäsi-
vät ymmärrettävyyttä asunto-osakeyhtiölakiin, eikä se, miten ehdotuksiamme peruste-
limme. Sellaisia asioita selvittäessämme olisimme joutuneet arvioimaan oman kielen-
huoltotyömme onnistumista. Toisaalta näitäkin kysymyksiä voidaan tutkia objektiivisin 
menetelmin, ja tutkimustuloksemme olisi joka tapauksessa oltava siten todennettavissa, 
että samalla menetelmällä ja aineistolla joku toinen saavuttaisi saman tuloksen. 
 
 
6.3. Mitä hankkeestamme voi oppia? 
 
Kysymyksessä oli pilottihanke, jossa halusimme kokeilla ja arvioida erilaisia tutkimus-
menetelmiä. Miten erilaisten aineistojen ja menetelmien käyttäminen ja yhteensovitta-
minen samassa hankkeessa onnistui? Mitä olemme oppineet tulevia tutkimuksia silmällä 
pitäen? 
 
Olisimme voineet aikatauluttaa suunnitelmallisemmin erilaisten menetelmien käytön, 
niin että olisimme paremmin voineet hyödyntää niillä saatuja tuloksia toisia menetelmiä 
soveltaessamme. Esimerkiksi pöytäkirjojen analyysi olisi voinut antaa kokousten ha-
vainnointia varten tietoa siitä, mitä keskustelussa voisi erityisesti tarkkailla. Olisimme 
voineet myös ajoittaa haastattelut aikaisemmaksi niin, että olisimme ehdotusten teon 
aikaan saaneet tietoa siitä, miksi toiset ehdotuksistamme olivat hyväksyttäviä ja toiset 
eivät. Tämä tieto olisi voinut vaikuttaa sekä itse ehdotuksiin että tapaan, jolla niitä esi-
timme ja perustelimme. 
 
Tämä on tietenkin jälkiviisautta. Elimme säädöshankkeen tahdissa emmekä voineet vai-
kuttaa sen kulkuun. Hankkeen etenemisen ja valmistelijoiden ja työryhmän aikataulut 
olivat väliin hyvin tiukat, väliin taas hanke oli pitkään lepotilassa, eikä aikatauluja olisi 
kukaan voinut ennustaa. Tutkimusosioiden limityssuunnitelmat olisivat siis luultavasti 
muuttuneet. Kun tutkittavana on jo olemassa olevien tekstien lisäksi tekstin meneillään 
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oleva syntyprosessi, tutkimussuunnitelman on siis oltava myös aikataulullisesti jousta-
va. 
 
Tekstilajien tutkimuksessa kysymyksenasettelut ovat yhä moninaisempia, ja tutkimus-
ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhä useammin monia menetelmiä samassakin 
hankkeessa. Jotta eri menetelmillä saatuja tuloksia voitaisiin hyödyntää jo tutkimuksen 
kuluessa, osatutkimusten ja erilaisten menetelmien vaikutusta toisiinsa on järkevää poh-
tia ja aikatauluja suunnitella, vaikka näitä käytännössä joutuisikin muuttamaan. 
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Kuulustelukertomus viranomaistekstinä 
 
Jutta Helenius 
 
 
1. Merkittäviä mutta vähän tutkittuja tekstejä 
 
Kuulustelupöytäkirjojen sisältämät kuulustelukertomukset ovat yleisiä, mutta Suomessa 
kielen näkökulmasta vähän tutkittuja viranomaistekstejä. Oletettavasti moni suomalai-
nen on jossakin vaiheessa elämäänsä tekemisissä esitutkintaprosessin ja siihen kuuluvan 
kuulustelukertomuksen kanssa ainakin asianomistajan tai todistajan asemassa. Kuulus-
telukertomus on lisäksi vaikuttava ja yhteiskunnallisesti merkittävä teksti, sillä se kuu-
luu esitutkintaprosessin ytimeen (mm. Leppänen 2004).147 
 
Esitutkintalain 40. §:n mukaan esitutkinnan päätteeksi laaditaan siitä karttuneesta ai-
neistosta pöytäkirja, mikäli tämä on asian jatkokäsittelyn kannalta tarpeen. Esitutkinta-
pöytäkirjaan otetaan kuulustelupöytäkirjat ja selostukset erilaisista tutkintatoimenpiteis-
tä ja siihen liitetään tutkinnassa kertyneet asiakirjat sekä tallenteet, jos niillä voidaan 
olettaa olevan merkitystä asiassa. Kuulustelupöytäkirjan sisältämä kuulustelukertomus 
on siis merkityksellinen teksti myös siksi, että sen avulla dokumentoidaan rikoksen tut-
kintaa (Ellonen ym. 1996, 7). Joissakin tapauksissa erilaiset kuulustelukertomukset ovat 
ainoa näyttö asiassa, kuten muun muassa Michael Gregory (2000, 25) kirjoittaa artikke-
lissaan Doing Forensic Linguistics: kielitieteen avulla voidaan hankkia todisteita, mutta 
myös tuhota niitä. Tällaisissa tapauksissa kuulustelukertomustekstien pitäisi sisältää 
rikokseen sitovaa aineistoa eli esimerkiksi kuulusteltavan itsenäisen ja tarkan kuvauksen 
rikoksen tekotavasta, jonka ainoastaan hän tietää ja jolla hänet voidaan vahvasti yhdis-
tää rikokseen (Ellonen ym. mt. 7). Esitutkinta on rikoksen oikeudellisen selvittelyn eli 
rikosprosessin ensimmäinen vaihe, jossa poliisi kokoaa ja tallentaa todistusaineiston 
syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Todisteiden hankintaan sisältyvät kuulustelut 
ja muu todistelu sekä todisteiden hankkiminen, joihin kuuluvat esimerkiksi kriminaali-
tekninen tutkinta, tunnistamiset ja erilaiset rekonstruktiot. (Valtonen 2005, 141.) Esitut-
kinnan lisäksi rikosprosessiin kuuluvat syyttäjän tekemä syyteharkinta ja tuomiois-
tuimessa toteutuva oikeudenkäynti (Lager 1994, 182–183).148 
 
Käytän kirjoituksessani viranomaistekstin käsitettä korostaakseni kuulustelukertomuk-
sen kirjoittavan poliisin asemaa viranomaisena. Viranomaisteksti tarkoittaa tässä samaa 
kuin virkateksti, jonka ymmärrän viranomaisen (hallinnon edustajan) tiettyyn tarkoituk-
seen laatimaksi tekstiksi. Virkateksti syntyy aina tiettyjen kirjoittamisen konventioiden, 
                     
147 Esitutkinnassa ”selvitetään 1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, 
ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämiseen tarvittavat seikat” (esitutkintalaki, 5. §).  
148 Näkökulmia poliisikuulusteluihin yms. lain, oikeudenkäytön ja poliisitoimen teksteihin sisältyy myös 
kirjaan Coulthard & Johnson toim. 2010; ks. esim. Haworth 2010. 
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tekstin tuottamis- ja kuluttamistapojen sekä hallinnon ja yhteiskunnan ideologioiden 
pohjalta (Kankaanpää 2007). Nämä seikat vaikuttavat myös siihen, että virkatekstit 
muuttuvat. Lisäksi virkatekstiys voidaan asiatekstiyden tavoin hahmottaa kulttuuriseksi 
tulkintakategoriaksi, jota käytetään tekstien tuottamisessa ja lukemisessa (Hiidenmaa 
2000, 178). Virkateksteille on tyypillistä muun muassa tietyn erityisalan sanasto; sano-
jen välisten suhteiden epäselvyys; substantiivien, verbien, adjektiivien ja numeraalien 
paljous; kieliopillisten metaforien käyttö eli kielellisten valintojen käyttö epätyypillises-
ti, jolloin esimerkiksi substantiiveilla viitataan toimintoihin tai väitelauseilla ilmaistaan 
käskyjä; tekstin rakentaminen toisten tekstien varaan; lukijaa opastavan tekstin niuk-
kuus (Heikkinen 2007; Heikkinen ym. 2000, 14).  
 
Keskustelupuheenvuoron taustalla on alkuvaiheessa oleva väitöskirjatyöni, jossa tutkin 
kuulustelukertomusta tekstilajina. Pyrin tarkentamaan tutkimusongelmia tämän keskus-
telupuheenvuoron avulla, sillä yksi tutkimukseni tavoite on kuulustelukertomuksen ku-
vaaminen viranomaistekstinä. Sivuan tässä puheenvuorossa myös tekstien tuottamisen 
ja kuluttamisen kysymyksiä. Lisäksi otan keskustelupuheenvuoron avulla hiukan tun-
tumaa kuulustelukertomuksiin tutkimusaineistona. Tutkimusalueeni ja siten myös tämän 
keskustelupuheenvuoron laajempi konteksti on oikeuslingvistiikka, jossa keskitytään 
oikeuskielen ja sen käytön tutkimiseen kielitieteen menetelmin. Oikeuslingvistiikkaa 
voidaan jaotella erilaisiin alalajeihin, ja joissakin jaotteluissa esitutkinnan kieli on luoki-
teltu kuuluvaksi oikeuskäytäntöön, joka taas kuuluu lainkäytön kielenkäyttöön (tar-
kemmin esim. Galdia 2008, 17–22; Probirskaja-Turunen 2005, 20). Lisäksi soveltavan 
oikeuslingvistiikan yhdeksi osa-alueeksi voidaan hahmottaa forensinen kielentutkimus, 
joka jakautuu forensisen lingvistiikan ja forensisen fonetiikan erikoistumisalueisiin 
(Salmi-Tolonen 2008, 376, ks. myös 375). Alan tutkimukset ovat käsitelleet puheen tai 
tekstin merkityssisältöjä riita- ja rikostapauksissa (mt. 375). (Ks. myös esim. Coulthard 
& Johnson toim. 2010; Mattila 2012.) 
 
Suomessa on viime vuosina tutkittu viranomaisteksteistä muun muassa etuuspäätöksiä 
(Tiililä 2007), hallinnon lehdistötiedotteita (Kankaanpää 2007) sekä ympäristöhallinnon 
tekstejä (Solin 2001). Oikeuslingvistiikan tutkimuksissa on käsitelty muun muassa oi-
keudellisia tekstilajeja, oikeudellisen termin ja käsitteen suhdetta sekä oikeuskielen ins-
titutionaalista käyttöä (Galdia 2008, 21). Kuulustelupöytäkirjoja sivuavia tutkimuksia 
on olemassa esimerkiksi kuulustelijoiden ja rikoksesta epäiltyjen viestinnästä kuuluste-
lussa (Karstinen 1998), esitutkinnan tiedonhankinnasta (Kostiainen 2002), esitutkinnan 
laadusta (Leppänen 2004) sekä esitutkinnan dokumentoinnista (Valtonen 2005). Eniten 
kuulustelupöytäkirjoja on tutkittu juridisesta näkökulmasta (ks. Karstinen 1998, 10). 
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2. Millainen viranomaisteksti kuulustelukertomus on? 
 
Kuulustelukertomuksen kirjoittamisen taustalla on siis esitutkinta, jossa pyritään selvit-
tämään, ”onko riittävää aihetta syytteen nostamiseen epäillystä rikoksesta” (Käsikirja 
esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007, 1). Esitutkinta asiakirjoineen palvelee eniten 
syyteharkintaa, mutta se on tämän lisäksi myös mahdollisen oikeudenkäynnin valmiste-
lua (mp.). Tekstien on tästä syystä oltava yleistajuisia, selkeitä, johdonmukaisia, koros-
tetun yksiselitteisiä ja puolueettomia. Esitutkinnan oleellinen osa ovat kuulustelut ja 
niistä laadittavat kuulustelukertomukset. Kuulustelukertomustekstin pohjana ovat kuu-
lustelutilanne ja tilanteessa saatu kuulusteltavan kertomus.149 Kuulustelua voi luonneh-
tia institutionaaliseksi kahden ihmisen väliseksi vuorovaikutustilanteeksi, dyadiksi, jon-
ka tavoitteena on kuulustelukertomuksen laatiminen osaksi kuulustelupöytäkirjaa (Kars-
tinen 1998, 47). Kuulustelutilannetta voi lisäksi kuvata eräänlaiseksi neuvotteluksi kuu-
lustelukertomuksen sisällöstä (laajemmin mt. 38).  
 
Kuulustelukertomus on kirjattava ”niin tarkasti kuin sillä voidaan olettaa olevan merki-
tystä asiassa” (Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007, 14). Sekä kuulustelus-
sa että sen kirjaamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rikoksen tunnusmerkistöihin, 
jotka ”tapahtumakulku mahdollisesti toteuttaa” (mp.). Kuulustelukertomuksen on siis 
oltava määrämuotoinen ja käyttökelpoinen jo esitutkintaprosessin sujumisen vuoksi. 
Määrämuotoisena teksti palvelee parhaiten myös monen tahon tai kohdehenkilön tarpei-
ta. Yksittäisestä kuulustelukertomuksesta voivat olla kiinnostuneita monet tahot: asia-
kas, toinen poliisi, syyttäjä, oikeusprosessin eri toimijat, median edustajat ja erisuurui-
nen yleisö. Osa kuulustelukertomusten lukijoista saa tekstin luettavakseen asemansa 
takia, ja muilla on mahdollisuus tutustua tekstiin, kun asian oikeuskäsittely on päätty-
nyt. Esitutkintapöytäkirjat ja niiden sisältämät kuulustelukertomukset tulevat yleensä 
julkisiksi oikeuskäsittelyn päätyttyä, jollei niissä ole mitään salassa pidettävää aineistoa.  
 
Kuulustelukertomus on pitkälle vakaa ja standardoitu tekstilaji (tekstilajin vakaudesta 
ks. esim. Bahtin 1986, 80; yleisesti tekstilajeista ja niiden vakaudesta ks. Heikkinen & 
Voutilainen 2012). Kuulustelun toimittamista ja kertomuksen tallentamista säädellään 
esitutkintalaissa (pykälät 22–39) ja esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuk-
sessa (pykälät 12–18). Näiden lisäksi kertomuksen kirjaamiseen annetaan ohjeita Käsi-
kirjassa esitutkintapöytäkirjan laadinnasta (2007). Ohjeiden tavoitteena on yhdenmu-
kaistaa esitutkintapöytäkirjojen ja siten muun muassa kuulustelukertomusten laadintaa. 
Niin syyteharkinta kuin tuomioistuinkäsittelykin nopeutuvat ja yksinkertaistuvat yhte-
näisen kirjaamismenettelyn ansiosta. Tällä on lisäksi suuri merkitys esitutkinnan koh-
                     
149 Kuulustelusta ja siten myös kertomuksesta voidaan joissakin tapauksissa tehdä video- tai muu tallen-
ne. Tällöin tallenteet puretaan tekstiksi tavallisesti sana sanalta puhekielen mukaisesti. (Vesterbacka 
2007, 5.)  
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teena olevien oikeusturvan näkökulmasta. (Mt. 1.) Tekstejä tekevä, välittävä ja käyttävä 
poliisiorganisaatio onkin esimerkki ammatillisesta yhteisöstä, jossa tarvitaan muodol-
taan vakaita tekstilajeja. Tekstit voidaan nähdä tuloksena ”oletettavan vakaasta, säädel-
lystä ja käytäntöihin nojaavasta institutionaalisesta työstä” (Heikkinen ym. 2000, 11). 
Tekstilajien avulla poliisiorganisaation erilaiset tehtävät saadaan tehdyiksi, ja tekstilajit 
palvelevat myös muita organisaatioita, kuten oikeuslaitosta.  
 
Kuulustelukertomus on kirjoittajan näkökulmasta kiintoisa viranomaisteksti myös siksi, 
että yksittäinen kertomuksen kirjaaja on rajatun diskurssiyhteisön, viranomaisyhteisön, 
jäsen. Diskurssiyhteisö jakautuu oikeastaan kahtia, jos sekä poliisiorganisaatio että yk-
sittäinen poliisilaitos ajatellaan tietyntasoisiksi yhteisöiksi. Kielenkäyttötavat ovat vuo-
rovaikutustilanteen ohella yhteydessä myös erilaisiin yhteisöihin, joissa kieltä käytetään 
(Luukka 2000, 151). Tietyn diskurssiyhteisön käyttämät tekstilajit voidaan nähdä yhtei-
söllisinä resursseina, jotka antavat mahdollisuudet ja rajat yhteisön jäsenten käyttämälle 
ilmaisulle (Solin 2006, 72). Toisaalta yhteisölliset resurssit ohjaavat myös tekstien tul-
kintaa (mp.). Diskurssiyhteisön käyttämä valta yhdistyykin tässä ajatukseen tekstilajista 
sosiaalisena käytäntönä (mt. 77). Sosiaalistuminen tiettyihin yhteisöihin, tässä poliisior-
ganisaatioon ja -laitokseen, on käytännössä tietynlaisen tekstilajitietoisuuden omaksu-
mista (mt. 81). Tekstilajitutkimuksessa tätä nimitetään diskursiiviseksi kompetenssiksi, 
joka muodostuu genren lingvistisen koodin hallinnasta, alan viestinnällisiin käytäntei-
siin liittyvän tiedon hyödyntämisestä ja itsensä toteuttamisesta instituution sisäisissä 
sosiaalisissa prosesseissa (Bhatia 2004, 142–152). 
 
Kuulustelukertomusten kirjoittamista säätelevät diskurssiyhteisöjen ohella lait ja asetuk-
set. Ne rajaavat luonnollisesti diskurssiyhteisöjenkin teksteihin kohdistuvaa vaikutus-
valtaa, koska kuulustelukertomuksen on noudatettava siitä annettuja ohjeita ja määräyk-
siä. Oman lisänsä tuo myös se, että lait ovat yhteydessä toisiin lakeihin ja muihin sää-
dösteksteihin sekä etiikan, moraalin, politiikan ja talouden tyyppisiin järjestelmiin 
(Heikkinen 2008, 52).  
 
 
3. Kuulustelun olemuksesta 
 
Yhteisöllä on vaikutusta siihen, millaisiksi kirjoittajan rooli ja sen mukaan hänen kir-
jaamansa teksti muotoutuvat, vaikka yhteisössä on sinänsä tarkoituksenmukaista tuottaa 
ja käyttää vakiomuotoisia tekstilajeja. Ammatillisille yhteisöille tekstilajien muodon 
vakaus on tärkeää, koska sillä varmistetaan yhteisöllisten käytäntöjen jatkuvuutta ja 
vertailtavuutta (Solin 2006, 79). Joissakin yhteisöissä eli poliisilaitoksissa voi esimer-
kiksi olla tapana toteuttaa kuulusteluja enimmäkseen vapaana kerrontana, jolloin kirjoit-
taja ei juuri tule esiin tekstissä. Jos kuulustelu toteutettaisiin kysymys–vastaus-
menettelyllä, kirjoittaja tulisi näkyviin tekstissä hänen esittäessään kysymyksiä. Esi-
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merkiksi rikoksesta epäillyn kuulustelukertomus voidaan kirjata vapaana kerrontana ja 
kuulustelupöytäkirjan lopussa voi olla kysymys–vastaus-pari seuraavasti: 
 

K: Onko sinulla edellä kirjattuun kuulusteluun jotain muutettavaa? 
V: Ei ole. 
K: Onko sinulla tästä kuulustelutilaisuudesta jotain lausuttavaa? 
V: Ei ole. (KK 1, s. 2.) 

 
Käsikirjassa esitutkintapöytäkirjan laadinnasta (2007, 19, 20) ohjeistetaan, että niin ri-
koksesta epäiltyä kuin todistajaakin kuultaisiin ensi vaiheessa vapaalla kerronnalla, 
minkä jälkeen olisi tarkentavien kysymysten vuoro. Käytännössä tästä voidaan mitä 
ilmeisimmin poiketa, jos kuulustelija katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi tietyntyyppi-
sessä kuulustelutilanteessa.  
 
Kuulustelu on rikostutkinnan kannalta osa taktista tutkintaa muun muassa tiedustelun ja 
alustavien puhuttelujen ohella (Karstinen 1998, 110). Kuulustelulla on myös selkeä ta-
voite: muotomääräykset täyttävä, syyteharkinnan mahdollistava kuulustelukertomus ja -
pöytäkirja. Viranomaisena poliisin on pohdittava strategiaa, jolla tavoite saavutetaan. 
Strategian valinta vaikuttaa siihen, kuinka kuulustelutilanne etenee ja millaiseksi kerto-
mus muotoutuu. Eija Karstisen (mt. 111) mukaan strategiavalinnat voidaan tehdä vaih-
televan tietoisesti sen perusteella, onko kyseessä massarikoksen vai vakavan rikoksen 
tutkinta. Kuulustelustrategian (mm. Hahn & Schicht 1992) valitessaan kuulustelija rat-
kaisee esimerkiksi sen, millaista viestintä- tai kuulustelutyyliä hän käyttää, minkä tyyp-
pisiä kysymyksiä hän suosii, missä suhteessa hän käyttää kysymyksiä tai antaa kuulus-
teltavalle tilaisuuden vapaaseen kerrontaan, missä määrin hän antaa tietoa kuulustelta-
valle, miten paljon aikaa hän käyttää kuulustelun pakollisiin vaiheisiin tai mahdolliseen 
sosiaalisten suhteiden ylläpitoon tai miten hän tallentaa kuulustelukertomuksen (Karsti-
nen 1998, 111). 
 
Strategian valinta kaikkine osatekijöineen on yksi syy siihen, miksi samasta kuulustelu-
tilanteesta voitaisiin tehdä kaksi melko erilaista kuulustelukertomusta. Diskurssiyhtei-
sössä on toinenkin syy tekstilajin sisäiseen variaatioon: kuulustelusta kirjattavaa ainesta 
valitaan ja valittua ainesta muokataan sekä tulkitaan yhteisössä hyväksytyn käytännön 
mukaisesti. Samantyyppistä toimintaa on havaittu muun muassa etuuspäätösten kirjoit-
tamisessa (Tiililä 2008). Yksittäinen poliisi on siis jossakin määrin vapaa valitsemaan 
kuulustelutilanteeseen ja myös kuulustelukertomustekstiin vaikuttavat menettelytavat, 
mutta vapauden rajat tulevat diskurssiyhteisöstä. Tällä edellä kuvatulla on merkitystä 
myös kuulustelun ja vallan väliselle suhteelle, josta kirjoitan jäljempänä.  
 
Kaiken kaikkiaan diskurssiyhteisö vaikuttaa monitasoisesti kuulustelukertomusta laati-
van yksittäisen poliisin rooliin. Karkeasti hahmotettuna yhdellä tasolla ovat kaikkea 
toimintaa säätelevät lait ja asetukset, toisella tasolla erilaiset, kuulustelustrategian tapai-
sia valintoja ohjaavat organisaation toimintalinjaukset ja kolmannella tasolla kuuluste-
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lun kirjaamisen kaltaisia valintoja ohjaavat oman poliisilaitoksen konventiot. Tasot voi-
vat luonnollisesti myös sekoittua.  
 
 
4. Kuulustelukertomuksen intertekstuaalisuudesta 
 
Kuulustelukertomus on perusluonteeltaan intertekstuaalinen: yksittäinen kuulusteluker-
tomus sijoittuu tekstinä dialogiin niin kuulustelukertomuksiin liittyvien konventioiden 
kuin toisten konkreettisten kuulustelukertomustenkin kanssa (ks. esim. Solin 2006, 73). 
Siten kuulustelukertomuksista voidaan tutkia niitä aineksia, joista teksti koostuu (avoin-
ta intertekstuaalisuutta) sekä tekstin suhdetta kuulustelukertomuksiin liittyviin genre-
konventioihin (interdiskursiivisuutta) (mt. 74). Anna Solinin (mt. 83) mukaan yksi eri 
tekstilajeja erotteleva konventio onkin se, kuinka avoimesti lajit käyttävät muita tekste-
jä. Ulla Tiililä (2008, 395, 406–410) esimerkiksi katsoo, että etuuspäätösten kaltaisissa 
yleisissä ja institutionaalisissa teksteissä hyödynnetään tietolähteinä useita tekstilajeja, 
kuten lääkärinlausuntoja ja asiakkaiden etuushakemuksia. Kuulustelukertomuksen liit-
tyminen esitutkintaan vaikuttaa myös siihen, missä määrin tekstit voivat käyttää muita 
tekstejä. Lakitekstien käyttö on tietyiltä osin pakollista. Lait voidaan vielä jakaa kirjoi-
tettuihin ja kirjoittamattomiin, ja kirjoittamattomiin lakeihin kuuluvat esimerkiksi kir-
joittamisen olosuhteet ja välineet (mt. 395).  
 
Jo poliisilaitoksen käyttämä kuulustelupöytäkirjalomake viestii siitä, että kyseessä on 
esitutkintaprosessiin liittyvä teksti. Lomakkeessa ja itse tekstissä on kuulusteltavan ker-
toman ohella esimerkiksi lakitekstien aineksia, kuten tiedot kuulusteltavan asemasta 
sekä maininta kuulusteltavan oikeuksista ja velvollisuuksista.150 Kuulustelupöytäkirja 
sisältääkin oikeastaan kaksi kertomusta: 1) kuulusteltavan oman, hänen lausumiensa 
mukaan kirjatun kertomuksen sekä 2) kertomuksen kuulustelusta eli kuulustelukerto-
muksen ja kuulustelun etenemisestä kirjatut tiedot (ks. Vesterbacka 2007, 32). Kuulus-
teltavan vapaan kerronnan lomassa saattaa siten olla kuulustelun kulkua kuvaava, muus-
ta tekstistä lihavoinnilla erotettu merkintä, kuten ”MERKITÄÄN: Avustaja – – halusi 
kysyä kuulusteltavalta seuraavaa:” tai ”MERKITÄÄN: Kuultavalle annettiin luettavaksi 
ajopiirturin kiekosta tehty tutkimus.” (esimerkit mt. 34, 35). 
 
Intertekstuaalisuus voi tulla tekstissä esille avoimena intertekstuaalisuutena, esimerkiksi 
suorina lainauksina151 kuulusteltavan kertomasta, tai implisiittisempinä kytköksinä 
vaikkapa lakiteksteihin. Tekstissä voidaan myös esittää esitutkintalakiin liittyviä tietoja 
                     
150 Kuulusteltavan kertoman ja lakitekstien ainesten lisäksi tekstissä saattaa olla lihavoituja kysymyksiä 
sekä joitakin kuulustelijan tekemiä merkintöjä, jotka liittyvät kuulustelusta poikkeaviin tapahtumiin. Täl-
laisia tapahtumia ovat olosuhteiden muuttuminen kuulustelun aikana, tunnistaminen ja rekonstruktiotoi-
menpide, todisteiden esittäminen kuulusteltavalle tai kuulustelun keskeyttäminen. Koko kuulustelukerto-
mus voi myös muodostua tekstikatkelmista, joten kuulustelukertomus ei aina ole yhtenäinen teksti. (Käsi-
kirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007, 22; Vesterbacka 2007, 31.) 
151 Kuulustelukertomus on lähtökohtaisesti kuulusteltavan referointia yksikön 1. persoonassa.  
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yksikön 1. persoonassa: ”En katso tarvitsevani avustajaa tässä kuulustelussa, enkä halua 
paikalle kuulustelutodistajaa.” (KK 1, s. 1). Yleensä poliisiorganisaation teksteissä pyri-
tään pitämään tieto ja tietolähde mahdollisimman tarkoin yhdessä, joten mahdollinen 
intertekstuaalisuus on näkyvästi merkittyä. Intertekstuaalisuus voi toteutua kuulustelu-
kertomuksissa lisäksi siten, että yksi kuulustelukertomus saattaa olla osa suurempaa 
kokonaisuutta. Tällöin esimerkiksi samaa todistajaa on voitu kuulustella useita kertoja 
ja hänen kuulustelunsa voi olla osa laajempaa esitutkintapöytäkirjaa, jossa on muiden 
todistajien kuulusteluja ja niin edelleen. Yhdessä kuulustelukertomuksessa saatetaan 
viitata aiemmassa kuulustelussa esiin tulleisiin seikkoihin, jolloin eri kuulustelukerto-
mukset ikään kuin keskustelevat keskenään tai asettuvat jatkumoksi toistensa kanssa. 
Näin voi tapahtua muun muassa silloin, kun omaisuusrikoksesta epäiltyä kuulustellaan 
useita kertoja ja rikokseksi epäillyn tapahtumasarjan tai toiminnan kuvaus tarkentuu 
kuulustelukertomus kerrallaan.  
 
 
5. Monifunktioisuudesta 
 
Kuulustelukertomus on monien viranomaistekstien tavoin myös eksplisiittisesti moni-
funktioinen teksti. Kuulustelukertomuksen pääfunktiona on vastata sitä, mitä ja miten 
kuulusteltava on kertonut asioista kuulustelussa (Vesterbacka 2007, 7). Näin tekstin 
funktiona on palvella syyteharkintaa ja olla osa mahdollisen oikeudenkäynnin valmiste-
lua. Kuulustelukertomuksen tulisi myös olla kirjattu kuulusteltavan tarkoittamalla ja 
haluamalla tavalla (mp.): kertomuksen tulisi olla tästä näkökulmasta viranomaisen to-
teuttamaa kansalaisen tarkoituksenmukaista referointia. Lukijalle tämän funktion täyt-
tyminen ilmenee ”kuulusteltavan näköisenä” tekstinä. Kuulusteltava päättää, hyväksyy-
kö hän kuulustelijan kirjaaman kertomuksen ikään kuin referaattina hänen suullisesti 
kertomastaan. 
 
Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta ohjeistaa kuulustelukertomuksen tarkasta-
mista, korjaamista ja allekirjoittamista näin: ”Pöytäkirjattu kertomus on heti kuulustelun 
päätyttyä annettava kuulusteltavan tarkastettavaksi. Kuulusteltavalta on tiedusteltava, 
onko hänen kertomuksensa oikein kirjattu. Kuulustelukertomuksen yhteyteen on merkit-
tävä myös sellainen kirjaamista koskeva korjaus- tai lisäyspyyntö, jonka vuoksi pöytä-
kirjaa ei ole muutettu. Pöytäkirjaa ei saa muuttaa sen jälkeen, kun kuulusteltava on sen 
tarkastanut ja pyydetyt korjaukset ja lisäykset on tehty.” Kuulusteltava allekirjoittaa 
kuulustelukertomuksen ja -pöytäkirjan yhdessä kuulustelijan ja mahdollisen kuulustelu-
todistajan kanssa. (2007, 23.) 
 
Allekirjoituksellaan kuulusteltava osoittaa hyväksyvänsä kertomuksen, jolloin voidaan 
ajatella, että kertomus on tullut kirjatuksi oleellisilta osin hänen tarkoittamallaan tavalla 
(Pölönen 2003, 340). Kuulusteltavalla on tässä valtaa hyväksyä pöytäkirja sellaisenaan 
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tai vaatia siihen korjauksia ja lisäyksiä, eli hänellä on esitutkintalain 39. §:n suoma oi-
keus asettua valitsijaksi. Kuulustelukertomus on kokonaisuudessaan kuulustelijan ja 
kuulusteltavan yhteistyön ja eräänlaisen neuvottelun tulos. Tämän rinnalla voisi katsoa, 
että kuulustelukertomuksen kirjoittaja samanaikaisesti käyttää viranomaisena julkista 
valtaa ja palvelee kuulusteltavaa. 
 
 
6. Kysymys vallasta 
 
Institutionaalisessa ympäristössä tuotettuun tekstiin liittyy monitahoinen kysymys val-
lasta (ks. myös Galdia 2008, 15–16). Otan tässä esille vain tekstin tuottamiseen ja teks-
tiin liittyvän näkökulman valtaan. Kuulustelukertomuksen tuottamisen pohjana olevassa 
kuulustelutilanteessa näyttäytyy kuulustelijan (virkavallan edustajan) ja kuulusteltavan 
(kansalaisen) välinen valta-asetelma. Kuulustelu on viestintätilanteena epäsymmetrinen, 
vaikka kuulustelijat pyrkivät tekemään siitä tasavertaisen keskustelun esimerkiksi sinut-
telemalla kuulusteltavaa yleisten kohteliaisuusnormien ja tilanteen mukaan (Karstinen 
1988, 154). Läsnäolo kuulustelutilanteessa on kuulusteltavalle pakollista (esitutkintala-
ki, 22. §), ja tilanteessa kuulustelija tekee kysymyksiä, joihin kuulusteltavan on vastat-
tava. Kuulustelija päättää lisäksi muun muassa siitä, mistä puhutaan ja mikä on keskus-
telussa relevanttia (Karstinen mt. 150). Myös poliisin mahdollisesti käyttämä ammatti-
kieli ja tilanteen poikkeuksellisuus tekevät kuulustelusta epätasa-arvoisen viestintätilan-
teen. Tätä vahvistaa se, että kuulustelijalla on asiantuntijavaltaa: hän tuntee rikosproses-
sin kulun ja muut kuulusteluun olennaisesti liittyvät asiat paremmin kuin kuulusteltava 
(mp.).  
 
Poliisikuulustelun symmetrisyys voi vaihdella kuulustelun mittaan. Kuulustelija hallit-
see keskustelua siinä vaiheessa, kun hän kyselee kuulusteltavan henkilötietoja. Ennen 
varsinaista kuulustelua voi olla jutusteluvaihe, jossa osapuolet ovat tasavertaisia tai jos-
sa kuulusteltava voi olla jopa dominoivampi osallistuja. (Karstinen 1988, 149.) Kuulus-
telijan dominoiva rooli merkitsee samalla sitä, että hänellä on vastuu tilanteen onnistu-
misesta. Hän vastaa siitä, että kuulustelukertomus noudattaa kuulusteltavan kertomaa, 
kertomustekstiin tulevat kirjatuiksi syyteharkinnan kannalta oleelliset asiat ja että tilan-
teen muodollinen johto on hänen käsissään. (Mt. 150.) Kuulustelun luonnekin vaikuttaa 
siihen, kuinka tilanteessa edetään. Jos kyseessä on esimerkiksi uudelleenkuulustelu, 
tavoitteena on useimmiten tarkentaa jo saatua kuulustelukertomusta. Tällaisessa tilan-
teessa kuulusteltava on vastaajan roolissa. (Mt. 109.)  
 
Kuulustelutilanteenkaan valtasuhteet eivät ole täysin yksiselitteisiä. Myös kuulusteltava 
voi käyttää kuulustelutilanteessa valtaa esimerkiksi kieltäytymällä puhumasta mitään 
muuta kuin henkilötietonsa eli kieltäytymällä antamasta aineksia pöytäkirjatekstiin. 
Kuulusteltavan ei välttämättä tarvitse suostua vapaan kerronnan käyttöön tilanteessa, 
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vaan hän voi suostua ainoastaan vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi 
kuulusteltava voi yrittää häiritä kuulustelijan työtä pyytämällä paikalle asianajajan tai 
uhkaamalla kuulustelijaa väkivallalla. Kuulusteltava voi myös kieltäytyä allekirjoitta-
masta eli hyväksymästä valmista kuulustelukertomusta. (Karstinen 1988, 153.)  
 
Valta-asetelma näkyy kuulustelun tuloksena syntyvässä kertomustekstissä. Kuulusteli-
jaakin voidaan pitää osallisena kuulustelukertomuksen sisältöön, sillä hänen vuorovai-
kutustaitonsa, esittämänsä kysymykset, sananvalintansa ja painotuksensa muovaavat 
kertomusta (Ellonen ym. 1996, 8). Jo kuulustelussa käytetyt kysymykset vaikuttavat 
siihen, miten paljon kuulusteltava kertoo omia näkemyksiään, ja edelleen siihen, ”kenen 
kertomus todella on ja miten luotettava se on” (mt. 43). 
 
Sama kysymys on esitetty myös kansainvälisessä oikeuslingvistiikassa. Gregory (2000, 
219) on havainnut kanadalaisia rikostapauksia tutkiessaan epäiltyjen tunnustuksissa 
merkkejä siitä, että kuulustelukertomuksissa kaikki heidän sanomakseen kirjatut lausu-
mat eivät todellisuudessa olleet epäiltyjen lausumia. Tähän viittasivat muun muassa 
kanadanenglannista poikkeavat piirteet sekä poliisikielelle tyypilliset piirteet (mt. 19–
20). Lisäksi rikoksista epäiltyinä kuulustellut oli pakotettu allekirjoittamaan kuulustelu-
kertomukset käyttämällä fyysistä väkivaltaa (mt. 19). Tässä yhteydessä on kuitenkin 
syytä muistaa, että Gregory kirjoittaa kanadalaisista 1970- ja 1980-lukujen rikostapauk-
sista sekä oikeusprosesseista enimmäkseen todistelun näkökulmasta. Kanadan oikeus-
järjestelmää sivuavia tutkimuksia on vaikea soveltaa Suomeen, koska maiden oikeusjär-
jestelmät ovat erilaisia (Karstinen 1988, 8). Tämän ohella kuulusteluun liittyvät ohjeet 
ja lait eroavat toisistaan ja kuulustelulla on eri maissa erilainen merkitys rikostutkinnas-
sa ja oikeudenkäynnissä (mt.). 
 
Suomessa esitutkintalain 24. §:ssä mainitaankin kuulusteltavan kohtelusta seuraavasti: 
”Kuulusteltavaa on kohdeltava rauhallisesti ja asiallisesti. Tunnustuksen tai määrättyyn 
suuntaan käyvän lausuman saamiseksi kuulusteltavalta ei saa käyttää tietoisesti vääriä 
ilmoituksia, lupauksia tai uskotteluja erityisistä eduista, uuvuttamista, uhkausta, pakkoa 
taikka muita kuulusteltavan ratkaisuvapauteen, tahdonvoimaan, muistiin tai arvostelu-
kykyyn vaikuttavia sopimattomia keinoja tai menettelytapoja.”  
 
 
7. Haastavaa moniaineksisuutta 
 
Viranomaistekstin tai -tekstilajin edustajaksi kuulustelukertomuksessa on poikkeukselli-
sen runsaasti moniaineksisuutta ja -äänisyyttä (hallinnon tekstien moniäänisyydestä ks. 
esim. Kankaanpää 2007; Tiililä 2007). Kuulustelukertomus onkin kirjoittajan kannalta 
haastava viranomaisteksti. Kirjoittamista säätelevät yhtäältä lait ja asetukset, mutta kir-
joittajan tulee myös kyetä tavoittamaan tekstissä kuulusteltavan ääni mahdollisimman 
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aidosti. Samalla tekstin pitää olla selkeä, yhtenäinen, yksiselitteinen ja puolueeton ko-
konaisuus niin rakenteeltaan kuin sananvalinnoiltaankin, jotta se palvelee eri lukijoita, 
kuten syyttäjää, asianajajia, eri asianosaisia ja toimittajia. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista nostaa esille tekstilajien sekoittumisen ajatus, jolla voidaan viitata siihen, että 
”tekstit sisältävät – – keskenään erilaisia ja jopa ristiriitaisia elementtejä, joilla saattaa 
olla monia funktioita” (Solin 2006, 87). Kuulustelukertomukseen voidaan esimerkiksi 
sisällyttää juridisia ilmauksia, yleiskielisiä aineksia sekä puhekieltä, koska niillä on 
tekstissä oma funktionsa: tehdä tekstistä esitutkintaprosessiin sopivaa ja toisaalta kuu-
lusteltavan näköistä.  
 
Kuulustelukertomus kirjataan rikosprosessia palvelevalla tavalla asiatarkasti, ja tämän 
vuoksi tekstissä käsitellään asioita huomattavasti yksityiskohtaisemmin ja toisteisemmin 
kuin monissa muissa viranomaisteksteissä. Esimerkiksi tiettyyn tapahtumasarjaan liitty-
vää kulkureittiä saatetaan kuvata seuraavasti:  
 

Jokatapauksessa ajoimme kirkonkylän keskustan läpi kulkevaa tietä, mutta en osaa sanoa 
kummasta suunnasta. Käännyimme keskustassa ajosuunnassamme oikealle erkanevalle tiel-
le. X kääntyi oikealle sanoen, että käydään katsomassa mitä tuolla on. Heti oikealle kään-
tymisen jälkeen kulkusuunnassamme vasemmalla puolella tietä oli rivitalo, ainakin yksi. 
Tämän jälkeen tie kaartoi jyrkästi vasemmalle. Heti mutkan jälkeen tai mutkassa oli kulku-
suunnassamme oikealla omakotitalo. Vähän matkaa ajettuamme, vasemmalla puolella tietä, 
mäessä oli rivitaloja. Näitä taloja vastapäätä oli omakotitalo, minne sitten murtauduimme. 
(KK 3, s. 2.) 

 
Pyrkimys kuulusteltavan äänen korostamiseen näkyykin tekstin eri tasoilla, esimerkiksi 
rakenteessa, asiasisällön käsittelytavassa ja kieliasussa. Kuulustelukertomus on raken-
teeltaan periaatteessa kokonainen teksti, mutta se voi joskus muodostua myös tekstikat-
kelmista. Teksti on yleensä vapaata kerrontaa yksikön 1. persoonassa, ja sen ohella teks-
tissä voi olla joitakin kysymys–vastaus-parien jaksoja. Esimerkiksi asiasisällöltään laa-
jojen talousrikosten tutkinnassa tai uusintakuulusteluissa suurin osa kuulustelukerto-
muksen tekstistä voi olla kysymyksiä ja vastauksia. Kirjoittaja häivyttää itsensä pääosin 
taustalle, mutta – toisin kuin monissa muissa viranomaisteksteissä – hän voi silti tulla 
esiin suoraan kysymyksiä esittäessään tai välillisesti tekstiin tehdyissä merkinnöissä, 
kuten tavanomaisessa maininnassa ”Kuulustelussa pidetään tauko kello 10.00–10.15.” 
Kysymykset ja merkinnät pyritään lihavoinnilla erottamaan kuulusteltavan kertomuk-
sesta (Vesterbacka 2007, 31). 
 
Kieliasun näkökulmasta kuulusteltavan ääntä vahvistetaan vielä kirjoittamalla tekstiä 
yksikön 1. persoonassa. Samasta syystä pääpiirtein asiallista yleiskieltä edustava teksti 
voi sisältää puhekielisiä sananvalintoja (kuski, sytkäri; esimerkit Vesterbacka 2007, 6), 
jos se on tarkoituksenmukaista. Puhekielisten sanojen ja ilmausten kirjoitusasu on kui-
tenkin yleiskielinen (kilomiäs > kilomies, punane > punainen; esimerkit mt. 15). Täysin 
puhekielisiä virkerakenteita, sanamuotoja, kirjoitusasuja ja täytesanoja käytetään aino-
astaan suorissa lainauksissa (mt. 6). Niitäkin kuulustelukertomuksessa suositaan enem-
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män kuin viranomaisteksteissä yleensä, sillä suorat lainaukset välittävät tekstin lukijalle 
mielikuvaa kuulusteltavasta ja tuovat tekstiin elävyyttä. Samaa funktiota palvelevat 
luonnollisesti myös kuulusteltavan käyttämät omat ilmaukset tai esimerkiksi jonkin 
ammattialan sananvalinnat, joita tekstissä pyritään viljelemään. Kuulustelukertomukses-
sa voi siis esiintyä edellä mainituista syistä muun muassa seuraavanlaisia ilmauksia: 

 
Meillä ei ollut mitään erityistä kohdetta kiikarissa (KK 1, s. 2) 
 
En pysty kertomaan kelloaikaa, joskus yöllä (KK 2, s. 2) 
 
– – ei muistini mukaan ollut mitään kättä pidempää (KK 1, s. 2) 
 
Saman päivän iltana läksin N. N:n kanssa näyttämään tavaroita X:lle. Tavarat oli ehtinyt ol-
la minulla pari-kolme päivää (KK 2, s. 2)  

 
 
8. Lähilaji: (tutkimus)haastattelu? 
 
Kuulustelukertomus vertautuu toiseen tekstilajiin, (tutkimus)haastatteluun, ja kumman-
kin tekstilajin syntytilanteet muistuttavat jonkin verran toisiaan. Sekä kuulustelu- että 
tutkimushaastattelutilanteen tarkoituksena on tiedonhankinta. Teema on molemmissa 
tiedossa ennen puhetilannetta, mutta kuulustelujen teema liittyy aina jotenkin epäiltyyn 
rikokseen. Tutkimushaastattelut jaetaan yleensä strukturoituihin ja strukturoimattomiin 
sen perusteella, kuinka valmiita ja sitovia haastattelukysymykset ovat (Hirsjärvi ym. 
2007, 203; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11). Kuulustelustrategian perusteella muotou-
tuneet kuulustelut muistuttavat strukturoitua haastattelua sikäli, että niissä voidaan edetä 
tiettyjen, ennalta suunniteltujen kysymysten perusteella kysymys–vastaus-rakenteen 
avulla. Kuulustelutilanteessa voidaan kuitenkin toimia myös puolistrukturoitujen tee-
mahaastattelujen tapaan, jolloin käsiteltävänä ovat tietyt teemat ja kysymysten muoto 
voi vaihdella enemmän kuin strukturoidussa haastattelussa. Kuulustelu on lisäksi mah-
dollista toteuttaa strukturoimattoman haastattelun tavoin. Silloin kuulusteltava kertoo 
vapaata kerrontaa, mutta tilanne ei muotoudu pelkästään hänen ehdoillaan. (Eri haastat-
telulajeista ks. esim. Tiittula & Ruusuvuori mp.)  
 
Niin kuulustelukertomus kuin tutkimushaastattelukin ovat tulosta osallistujien yhteis-
toiminnasta ja neuvottelusta. Kuulustelu- ja haastattelutilanteessa molemmilla osallistu-
jilla on tietyt, tilanteen ajan pysyvät roolit – he toimivat kuulustelijana ja kuulusteltava-
na, haastattelijana ja haastateltavana tai tiedon hankkijana ja tiedon antajana (Tiittula & 
Ruusuvuori 2005, 14). Kuulustelukertomuksen taustalla oleva kuulustelutilanne voi 
vertautua eri haastattelulajeista myös kerronnalliseen haastatteluun (ks. mt. 12), koska 
keskusteltavana saattavat olla kuulusteltavan kokemukset, havainnot ja toiminta tietyssä 
tilanteessa.  
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Tutkimushaastattelut nauhoitetaan usein, mutta kuulusteluja ei aina nauhoiteta tai tal-
lenneta videolle. Kummassakin tekstilajissa pohjana on ihmisten puhe tietyssä tilantees-
sa, ja molemmissa puhe esitetään kirjoituksena muussa yhteydessä. Tutkimushaastattelu 
voidaan purkaa tekstiksi litteroimalla puhe jälkeenpäin, kun taas kuulustelukertomus 
kirjoitetaan tavallisesti kuulustelun aikana vähitellen (Käsikirja esitutkintapöytäkirjan 
laadinnasta 2007, 14; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 16). Nauhoituksen avulla haastattelu 
voidaan raportoida jälkeenpäin, mutta kuulustelusta laadittava kuulustelukertomus hy-
väksytetään kuulusteltavalla heti kuulustelun jälkeen. Kuulustelupöytäkirjan ja -
kertomuksen tarkistamisesta myös säädetään erittäin tarkasti sisäasiainministeriön an-
tamissa ohjeissa. (Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007, 23.) 
 
Kuulustelukertomuksen kirjoittajan ja tutkimushaastattelun purkaja-kirjoittajan tehtä-
vätkin muistuttavat toisiaan. Haastateltava tai kuulusteltava saattaa puolistrukturoidussa 
tai strukturoimattomassa haastattelussa puhua paljon, hiukan epäjohdonmukaisesti ja 
epäolennaistakin, mutta kirjoittajan tehtävänä on laatia verrattain tiivis, johdonmukai-
sesti etenevä ja olennaisessa pitäytyvä teksti. Lisäksi kummassakin edellytetään onnis-
tuneena lopputuloksena pääpiirteissään kuulusteltavan sekä haastateltavan näköistä ja 
hyväksymää tekstiä. Haastatteluja ei aina toisteta tai ketjuteta, mutta kuulustelujen tois-
taminen tai liittäminen osaksi muiden kuulustelujen ketjua on verrattain yleistä.  
 
 
9. Loppupäätelmiä 
 
Kuulustelukertomus on moniaineksinen ja -ääninen viranomaisteksti. Tekstin tulee nou-
dattaa lain ja asetuksen muotomääräyksiä, jolloin se palvelee syyteharkintaa, on osa 
mahdollisen oikeudenkäynnin valmistelua ja täyttää monenlaisten lukijoiden tarpeita. 
Tekstissä kuuluu ja tuleekin kuulua lain ja asetuksen äänien ohella vahvasti kuulustelta-
van ääni. Lisäksi kuulustelukertomusta voidaan lukea myös kertomuksena kuulustelus-
ta, jolloin teksti tarjoaa kuulustelukertomuksen rinnalla tai sen kanssa limittäin tietoja 
kuulustelutilanteen etenemisestä, esimerkiksi siirtymisestä vapaasta kerronnasta kysy-
mys–vastaus-menettelyyn, tauoista ja todisteiden esittämisestä.  
 
Kuulustelukertomuksen luonne näkyy tekstin rakenteessa, asiasisällön käsittelytavassa 
ja eritoten kieliasussa. Teksti voi olla yksikön 1. persoonassa kirjoitettu kokonaisuus, 
jossa on paikoitellen kysymys–vastaus-pareja tai merkintöjä kuulustelusta poikkeavista 
tapahtumista. Teksti voi myös muodostua katkelmista. Kirjoittaja häivyttää yksikön 1. 
persoonaa käyttäessään itsensä taustalle, mutta hän tulee esiin välillisesti merkinnöissä 
tai suoraan kysymyksiä esittäessään. Kuulustelukertomuksen kieli noudattelee pääosin 
asiallista yleiskieltä, mutta kuulusteltavan äänen vahvistamiseksi tekstissä saattaa esiin-
tyä puhekielisiä sanoja ja ilmauksia, suoria lainauksia sekä jonkin erikoisalan sanastoa. 
Myös poliisiorganisaation ja poliisilaitoksen tasoihin jakautuva diskurssiyhteisö vaikut-
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taa kuulustelukertomuksen kirjoittajan rooliin ja toimintaan sekä hänen kirjaamaansa 
tekstiin. Kuulustelutilanteen valta-asetelma viranomaisen ja yksittäisen kansalaisen vä-
lillä heijastuu sekin tekstissä erilaisina rakenteellisina ja kielellisinä valintoina.  
 
Kuulustelulla ja haastattelulla on tekstilajeina joitakin yhteisiä piirteitä. Tällaisia ovat 
muun muassa tilanteen suunniteltu sisältö ja rakenne, jotka näkyvät tekstissä, puhutun 
esittäminen kirjoitetussa muodossa sekä vaatimus kuulusteltavan ja haastateltavan nä-
köisestä ja hyväksymästä tekstistä.  
 
Tekstilajin ehkä luonteenomaisin ominaisuus on juuri erilaisten lähtökohtien ja tavoit-
teiden luoma jännite, jossa kiteytyy virallisen ja epävirallisen kohtaaminen. Jännite syn-
tyy muotomääräysten noudattamisesta, kuulusteltavan näköisen tekstin tuottamisesta, 
diskurssiyhteisön konventioiden noudattamisesta ja konkreettiseen kuulustelutilantee-
seen liittyvien ratkaisujen tekemisestä, jotka heijastuvat myös tekstissä. Itse tekstilaji on 
vakaa ja standardoitu, ja tekstin tuottamisvaiheesta eli kuulustelutilanteestakin on mää-
räyksiä ja ohjeita, vaikka se on samalla standardoimaton, yksilöllinen, osittain ennalta 
arvaamaton tilanne (Ellonen ym. 1996, 48). Kuulustelukertomus on siten tekstilaji, jota 
tuotetaan hyvin erilaisten vaatimusten ja odotusten ristipaineessa. Kuulustelukertomuk-
sen voi katsoa onnistuneen viranomaistekstin tehtävässä sitä paremmin, mitä useamman 
vaatimuksen ja odotuksen se täyttää.  
 
 
ESIMERKKIAINEISTO 
 
KK 1 = Kuulustelukertomus 1. Kopio autenttisesta kuulustelukertomuksesta, josta on poistettu 
kuulusteltavan tiedot ja jonka kirjoittaja on saanut käyttöönsä tutkimustarkoituksiin. 
KK 2 = Kuulustelukertomus 2. Kopio autenttisesta kuulustelukertomuksesta, josta on poistettu 
kuulusteltavan tiedot ja jonka kirjoittaja on saanut käyttöönsä tutkimustarkoituksiin.  
KK 3 = Kuulustelukertomus 3. Kopio autenttisesta kuulustelukertomuksesta, josta on poistettu 
kuulusteltavan tiedot ja jonka kirjoittaja on saanut käyttöönsä tutkimustarkoituksiin.  
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Nykyvalistuksen tekstilajeja 
 
Jaana Vuori 
 
 
1. Valistuksen metagenrestä erityisiin lajeihin 
 
Artikkelissani Tekstilajit kansalaisten valistuksessa (ks. Vuori tk.) määrittelen valistuk-
sen pikemminkin metagenreksi kuin selvärajaiseksi lajiksi. Valistamiseen on kuitenkin 
myös erityisiä tekstilajeja. Mitä nämä ovat nyky-yhteiskunnassa? 
 
Periaatteessa lähes mitä tahansa tekstiä on mahdollista analysoida valistuksen näkökul-
masta. Mainoksista, uutisista, tv:n sisustusohjelmista, tietokilpailuista, lastenohjelmista 
– kaikista mediateksteistä löytynee kansalaiskasvatuksen elementtejä. Entä käyttöohjeet, 
eivätkö nekin usein sisällä laajemman sosiaalisen opastuksen? ”Älä jätä pakkausta las-
ten ulottuville.” 
 
Tutkiessani yhtäältä vanhemmuutta koskevia asiantuntijatekstejä ja toisaalta maahan-
muuttajatyötä olen pitänyt tässä katsauksessa esittelemiäni tekstilajeja valistuksen ana-
lyysin näkökulmasta hedelmällisinä. Osassa lajeja valistaminen on tekstien keskeisin 
funktio. Haluan kuitenkin nostaa esiin myös muutamia muita, ensisijaisesti muuta funk-
tiota varten olemassa olevia tekstilajeja, sillä ne tuntuvat valistuksen analyysin kannalta 
hedelmällisiltä siinä hallinnan analyysin kehyksessä, jota artikkelissani (Vuori tk.) hah-
mottelen. 
 
 
2. Opaskirjat ja esitteet 
 
Opaskirjat lienevät itsestään selvin valistuksen laji. Ne ovat olemassa, jotta lukijat am-
mentaisivat niistä tietoa, jonka pohjalta suunnistaa yhteiskunnassa ja oman elämän rat-
kaisuissa haasteiden edessä. Opaskirjassa käännytään suoraan sen lukijan puoleen, jon-
ka toimintaan halutaan vaikuttaa. Opaskirjat ohjaavat usein hyvinkin suoraan tiettyihin 
toimiin. Tätä tärkeämpää lienee hallinnan analytiikan näkökulmasta kuitenkin se, että ne 
ohjaavat pohtimaan toiminnan mieltä, sen järkeä, ja perustelemaan valitut toimintatavat 
suhteessa tähän järkeen. 
 
Opaskirjat ovat asiantuntijalähtöisiä tekstejä, ja niiden kirjoittajat asettuvat asiantuntijan 
asemaan, vaikka todellisuudessa kirjoittajat voivat olla maallikkoja ilman tiettyä amma-
tillista ja koulutuksellista taustaa. Jotta oppaat täyttäisivät tehtävänsä, niiden on kuiten-
kin oltava yleisöään mukaan kutsuvia ja niiden on pyrittävä kääntämään asiantuntijoi-
den näkökulmat arjen kielelle. Tiedon jakaminen kutsuu lukijaa ikään kuin asiantuntija-
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kumppanuuteen, sillä jokaisen kansalaisen oikeus on saada tietää osa siitä, mitä asian-
tuntijat tietävät. Opaskirjojen ideaaliyleisöä ovat kansalaiset, mutta konkreettisesti usein 
myös toiset asiantuntijat ja ammattilaiset. 
 
Opaskirjat eivät kuitenkaan edusta alansa ”huippuasiantuntemusta”. Niiden todelliset 
kirjoittajat ovat yleensä alemman tason asiantuntijoita, välittäjiä. Hyvin usein opaskirjat 
on tuotettu kollektiivisesti ja jopa nimettömästi. Ne välittävät tietoa varsinaisilta asian-
tuntijoilta – tiedon tuottajilta – maallikoille, tiedon kuluttajille. Kollektiivisuuteen liittyy 
myös se, että opaskirjat ovat lähes aina johonkin yhteiskunnalliseen instituutioon sidok-
sissa olevia tekstejä. Niitä tuotetaan enemmän julkisessa hallinnossa kuin markkinoilla. 
Silloinkin kun ne tuotetaan vaikkapa kansalaisyhteiskunnan projekteissa, kuten nykyään 
usein, ne valistavat pitkälti kansalaisten oikeuksista ja viranomaiskäytännöistä. 
 
Vaikka opaskirjat tarjoavat virallista, julkisesti hyväksyttyä tietoa, sekä tietoa, joka liit-
tyy lakeihin, vakiintuneisiin ja julkisiin instituutioihin ja käytäntöihin, ne pyrkivät ta-
voittamaan lukijoiden arjen kysymykset ja ongelmat. Opaskirjat ovat arjen kansalaisuut-
ta tavoittelevia tekstejä. Näin silloinkin, kun ne on maallikoiden sijaan kirjoitettu pi-
kemminkin ammattilaisille, esimerkiksi katutason byrokratioissa ja palveluissa työsken-
televille ammattilaisille. Silloinkin oppaiden viimekätinen tavoite on saada tavalliset 
kansalaiset yhteiskunnallisten instituutioiden vaikutuspiiriin ja viranomaisten ulottuviin. 
Opaskirjat ohjaavat ihmisiä olemaan aktiivisia: arvioimaan itse avun ja tuen tarvettaan, 
hakemaan palveluja ja etuuksia, noudattamaan ohjeita ja hakemaan lisätietoa ammatti-
laisilta. 
 
Opaskirjat ovat tiukasti kiinni nykyhetkessä. Ne pohjaavat uusimpaan tietoon, ja siksi 
ne ovat lyhytaikaisia ja vaativat päivittämistä tai korvaamista uusilla oppailla. Opaskir-
joja luonnehtii jännite sen välillä, miten ne pystyvät käsittelemään aihepiiriään mahdol-
lisimman kattavasti, mutta kuitenkaan sitä tyhjentämättä. Lukijoille jää aina tehtäväksi 
täydentää tietojaan muista tiedonlähteistä. Oppailla on kuitenkin taipumus paisua yhä 
laajemmiksi, sillä monimutkaisen yhteiskunnan rakenteet tai elämän perusasioita kos-
kevat tiedot ovat rajattomia. Niiden päivityskin johtaa useammin uusien aihepiirien liit-
tämiseen kuin vanhojen poistamiseen tai sitten uusien erityisoppaiden tuottamiseen.  
 
Laajuudeltaan opaskirja(se)t ovat kirjan ja lyhyen esitteen väliltä. Voi ajatella, että esit-
teiden, brosyyrien, tehtävä on ennen muuta opastaa muun tiedon lähteille ja esimerkiksi 
tietyn palvelun tai viranomaisen luo, kun taas opaskirjat pyrkivät opastamaan siihen, 
että lukija kykenee itse alustavasti hahmottamaan ongelmansa ja sen ratkaisun vaihto-
ehdot. Opaskirjat toimivat kuitenkin myös oppaina; niiden ohjeet on vain upotettu laa-
jempaan kontekstiin. Tämän opastustehtävän lisäksi opaskirjat rohkaisevat kansalaisen 
omia ratkaisuja, ja siksikin ne lienevät nyky-yhteiskunnan hallinnan analyysin kannalta 
hedelmällinen tekstilaji eriteltäväksi. 
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Sanna Mäkipää (2007) analysoi sosiaalityöntekijöille suunnattua opasta ottolapsineu-
vonnasta. Opas on erityisen tärkeä siksi, että se on ottolapseksi ottamista säätelevän lain 
ja asetuksen lisäksi ainoa adoptioneuvontaa ohjeistava teksti. Mäkipää analysoi oppaas-
ta perheen, vanhempien ja lapsen kuvauksia. Oppaassa rakentuva perhekuva on tärkeä 
adoptioneuvonnassa työvälineenä, sillä se ohjaa sitä, mihin työntekijät kiinnittävät 
huomiota ja miten he pyrkivät vaikuttamaan asiakkaisiinsa. Samalla se on kuitenkin 
paljon enemmän, sillä prosessin lopputuloksena perheeseen liittyy uusi jäsen – tai adop-
tiota ei katsota mahdolliseksi. Siitä, millaiseen perheeseen lasta ei voi sijoittaa, ei kui-
tenkaan oppaassa puhuta suoraan, vaan se tulee esiin vain toivottavien ominaisuuksien 
kääntöpuolena (mt. 211). 
 
Tämä tukee tulkintaa siitä, että nykyvalistuksen henki on voittopuolisesti positiivinen ja 
rakentava. Mutta mikä selittää sen, että ammattilaisille suunnatussa oppaassa ei voida 
esimerkiksi adoptioperheeltä odotettujen kykyjen luetteloinnin lisäksi eksplikoida myös 
asioita, joissa ilmituleva vanhempien kyvyttömyys olisi varteenotettavaa tieto päätöstä 
tehtäessä (Mäkipää 2007, 213)? Ovathan esimerkiksi hukassa oleva vanhemmuus tai 
kasvatuskyvyttömyys muissa tekstilajeissa varsin viljeltyjä teemoja (Jallinoja 2006, 
112–118; Jokinen 2005, 122–126). Tämä johtaa mielestäni tarpeeseen analysoida am-
mattilaisyleisölle suunnattua valistusta monikerroksisena: sen lisäksi että tekstit ohjaa-
vat ammattilaisia kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin, ne ohjaavat ammattilaisten 
tapaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ilman, että tätä valistusta eksplikoi-
daan esimerkiksi suoriksi ohjeiksi. Oppaat simuloivat tapaa, jolla ammattilaisten pitäisi 
asiakkaitaan puhutella. Ne tarjoavat vuorovaikutukseen sekä sisältöä että toivottuja sä-
vyjä. 
 
Olen pohtinut tätä myös suhteessa maahanmuuttajille kirjoitettuihin opaskirjoihin (Vuo-
ri 2007; 2009). Tekemieni haastattelujen ja havaintojen perusteella näyttää nimittäin 
siltä, ettei oppaita käytetä kovin paljon ammattimaisen työn apuna ainakaan siinä kau-
pungissa, jossa olen itse tehnyt tutkimusta. Syyt liittyvät ainakin materiaalien lukemi-
sessa tarvittavaan hyvään suomen kielen lukutaitoon, materiaalien nopeaan vanhenemi-
seen ja kunkin oppaan käsittelemien asioiden runsauteen. Oletan kuitenkin, että oppailla 
on toinen keskeinen funktio maahanmuuttajien valistamisen rinnalla: ne toimivat am-
mattilaisille sekä asioiden kiteyttäjinä että mallin tarjoajina siihen, miten asioista voi-
daan kertoa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta nekin toimivat 
ammattilaisten omina oppaina. 
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3. Ohjeet, lomakkeet, lippuset ja lappuset 
 
Opaskirjoissa korostuu valistuksen tiedollinen puoli. Erilaiset ohjeet ja vaikkapa viras-
ton ovenpieleen liimatut lappuset voivat kuitenkin olla valistuksen analyysin kannalta 
hedelmällisiä, sillä niiden avulla voi kiinnittää huomiota valistuksen käytännölliseen 
puoleen, kansalaistaitojen kehittämiseen. Myös lomakkeet sisältävät paljon tällaista 
opastavaa ainesta. Esimerkiksi tyypillinen opaskirja kertoo, mistä voi hakea lisää tietoa, 
apua, palveluja tai etuuksia. Ohje kertoo miten se tehdään. Lomakkeet ovat erityisen 
kiinnostavia siksi, että ne ohjaavat täyttäjäänsä tuottamaan itse tietoa rajatuista näkö-
kulmista. Ohjeita lukiessaan ja lomakkeita täyttäessään kansalainen oppii asiakkuutta ja 
instituutioiden toimintakulttuureja – ennen muuta sen, että kansalaisuus sekä luku-, kir-
joitus- ja tekstitaidot liittyvät yhteen! 
 
Ohjeiden merkitys tulee näkyvämmäksi, kun kuvitellaan kansalainen, jolle yhteiskunta 
on uusi ja vieras. Suomeen muuttaneet siirtolaiset kutsuvatkin maata usein leikkisästi 
paperimaaksi, sillä erilaisten tekstien, oppaiden, esitteiden, lomakkeiden ja muiden sel-
laisten, määrä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on suurimmalle osalle muun tapai-
sista yhteiskunnista tuleville outo (Hirsiaho ym. 2007).  
 
Niin ohjeiden kuin opaskirjojenkin käyttö maahanmuuttajatyössä avaa näkymän siihen, 
että paperit toimivat harvoin itseriittoisesti, sinällään. Erityisesti maahanmuuttajien 
kanssa päivittäin työtä tekevät ammattilaiset oppivat nopeasti herkistymään sille, mil-
loin ja millaisia papereita työn apuna kannattaa käyttää. Ennen muuta he oppivat upot-
tamaan kirjallisen tiedon levittämisen osaksi kasvokkaista vuorovaikutusta.  
 
 
4. Yhteiskunnalliset keskustelukirjat ja oppikirjat 
 
Opaskirjojen rinnalla toinen keskeinen nykymaailman valistuksen tekstilaji ovat asian-
tuntijoiden kirjoittamat tietokirjat ja -artikkelit. Kyseessä on laaja kirjo erilaisia teoksia, 
ja tarkemmasta analyysista voi olla hyötyä myös tekstilajitutkimuksen näkökulmasta. 
Tietokirjat keskittyvät yleensä joko johonkin ajankohtaiseen teemaan (ja koostuvat täl-
löin usein useampien kirjoittajien teksteistä) tai summaavat jonkin asiantuntijan näke-
myksiä. 
 
Tietokirjoja voi kuitenkin olla kovin monenlaisia, kuten kustantajien käyttämä karkea 
luokittelu näyttää. Siksi olen käyttänyt tämän lajityypin teoksista kuvailevaa nimitystä 
yleinen yhteiskunnallinen keskustelu, kun olen tutkinut vanhemmuutta ja maahanmuut-
toa koskevaa kirjallisuutta, toisin sanoen yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin 
keskittyviä teoksia, joissa kysymykset sosiaalisesta, ihmisten välisestä, ja yhteiskunnan 
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ja yksilön suhteista ovat keskeisiä. Tälle kentällehän sijoittuu ymmärrykseni siitä, mitä 
nykypäivän valistus keskeisesti on. Esimerkiksi vanhemmuutta käsittelevän yhteiskun-
nallisen keskustelun kenttä ulottuu lähinnä vanhemmille tarkoitetuista arkea lähellä ole-
vista teoksista, joissa pohditaan sitä miten lasten kanssa eläminen olisi perheissä hyvä 
järjestää, yleisluontoisempiin, esimerkiksi lapsen kehitystä kuvaaviin teoksiin (Vuori 
2001, 71–72). 
 
Tarkkaa rajaa yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimuksen välille on mielestäni mah-
dotonta tehdä, kun yhteiskuntaan liittyvä tutkimuskin tavoittelee nykyisin usein laajoja 
yleisöjä. Tutkimus on muuttunut imaisutavoiltaan ja keinoiltaan, mutta muutoksen taus-
talla ovat myös syvemmät epistemologiset ja eettiset keskustelut tieteellisen tiedon 
luonteesta. Monet tutkijat tavoittelevat tietoisestikin tiedon demokraattisuuden ideaalia 
ja vastustavat tiukkoja tietoon liittyviä hierarkioita ja puhtaan tieteen ideaalia. Tämä 
itsessään on valistuksen näkökulmasta kiinnostavaa, sillä samat tutkijat (vaikkapa minä 
itse), tuntevat syvää epäluuloa ei-tulkinnanvaraista, ei-poliittista, ”puhdasta” tietoa koh-
taan ja kannattavat pluralistista, moniäänistä tietoa.  
 
Kirjoittajat voivat olla sekä erityisasiantuntijoita (kuten tutkijoita, pitkän uran tehneitä 
”keskeisiä” ammattilaisia ja opettajia, yhteiskuntapoliitikkoja jne.) tai välittäviä asian-
tuntijoita, jotka nojaavat ensi sijassa toisten asiantuntijoiden tuottamaan tietoon ja jä-
sennyksiin. Välittäjien tarpeeseen ja lisääntymiseen on vaikuttanut jo silkka moderniin 
tieteeseen liittyvä tendenssi laajeta ja erikoistua, jolloin yhteenvetoja tarvitsevat niin 
erityisasiantuntijat itse, ammattilaiset kuin maallikotkin. Mikä reaalisen kirjoittajan yh-
teiskunnallinen asema onkaan, kaikki kirjoittajat asettuvat asiantuntijan asemaan teoksia 
kirjoittaessaan. Eroa voi hahmotella kuitenkin ensisijaisen yleisön näkökulmasta: tutki-
mus tavoittelee erityisyleisöjä, ennen muuta toisia tutkijoita ja akateemista yhteisöä. 
Tietokirjoissa käännytään kenen tahansa tietoa kaipaavan puoleen. Tämä tarkoittaa 
”maallikkojen” lisäksi ammattilaisten ja toisten asiantuntijoiden joukkoa ja siinä mieles-
sä jotakin, jota retoriikan perinteessä on hahmotettu universaaliyleisön käsitteen avulla. 
Juuri tämä tekee niistä valistuksen tekstejä.152 
 
Tiede- ja valistusnäkökulmasta on perinteisesti puhuttu populaaritieteestä tai populaari-
kirjallisuudesta silloin, kun on kirjoitettu laajalle yleisölle suunnattuja, tieteelliseen ja 

                     
152 Siksi pidän myös termiä ammattikirjallisuus liian kapeana (esim. Aapola 1999, 82). Minusta univer-
saaliyleisön käsitettä ei ole mielekästä käyttää vain Perelmanin tarjoamassa merkityksessä mahdollisim-
man globaalisti, niin että se tarkoittaisi jotakin niin yleistä, että esimerkiksi ”suomalaiset” olisivat jo eri-
tyisyleisö. Tällaisena universaaliyleisön käsite on tarpeeton. (Esim. Sääskilahti 2006, 230.) Minna Sääski-
lahti osoittaa analyysissaan alkoholivalistuksesta, että erityisyleisöt ovat valistuksessa tärkeitä ja muuttu-
neet ajan kuluessa yhä tärkeämmiksi. Silloinkin ne hänen analyysissaan ovat usein vielä sangen laajoja 
yleisöjä, kuten (suomalaiset) naiset tai nuoret, toisinaan kuitenkin jo selkeästi spesifioituja, kuten diabee-
tikot. Silti pitäisin kiinni kannastani, että valistusta voisi luonnehtia myös laajojen yleisöjen tavoitteluna. 
Tavoittaa ”jokainen erikseen ja kaikki” (each and everyone) on hallinnan analyytikkojen viljelemä muo-
toilu valistuksellisesta periaatteesta. 
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asiantuntijatietoon nojaavia teoksia. Tällöin ajatellaan, että ne eroavat ratkaisevasti asi-
antuntijoille kirjoitetuista tieteellisistä teoksista tai oppikirjoista. En pidä tätä jaottelua 
valistuksen kannalta relevanttina. Raja populaarin ja tieteellisen välillä ei ole selvä. Toki 
laajemmalle yleisölle kirjoittaessaan asiantuntijat pyrkivät selkeämpään tyyliin, välttä-
mään raskasta terminologiaa ja kenties myös yksinkertaistamaan argumenttejaan. Teks-
tejä tarkemmin analysoitaessa näin ei kuitenkaan välttämättä ole laita. Samalla kun po-
pulaarin ja tieteellisen väliseen rajanvetoon liittyy ajatus kääntämisestä erikoiskielestä 
maallikkokielelle ja lupaus jargonin purkamisesta, oletetaan myös, että tieteellinen tieto 
tai erikoisosaamisen liittyvä asiantuntemus vettyy käännettäessä. Tieteellisten traditioi-
den sisällä jakoon tieteellinen–populaari liittyy ongelmallinen arvoarvostelma. Tieteelli-
set teokset ja tutkimukset eivät välttämättä ole sen syvällisempiä kuin muukaan yhteis-
kunnallinen keskustelu. Popularisointi on sitä paitsi usein osa keskeisten tieteellisten 
auktoriteettien työtä. 
 
Se, että kirjallisuuden avulla käytävä yhteiskunnallinen keskustelu sijoittuu jonnekin 
tutkimuksen, erityisasiantuntijuuden, ammattilaisuuden ja kansalaistiedon tuottamisen 
välimaastoon, näkyy tietysti tekstien tasolla monenlaisena rajankäyntinä. Toisaalta va-
listus murtaa monia spesifejä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä käytäntöjä, toisaalta 
käyttää niitä hyväkseen; mainittakoon esimerkkinä vaikkapa muuhun kirjallisuuteen 
viittaamisen tavat. Näppituntumalta yksi keskeinen ero lienee siinä, että siinä missä tut-
kimuksen eettiset käytännöt ohjaavat käsittelemään oman kanssa kiisteleviäkin näkö-
kulmia ikään kuin tasaveroisesti rinnan omien näkemysten kanssa, yhteiskunnallisessa 
keskustelussa sallittua ja suosittua on vahvistaa kirjoittajan omaa näkökulmaa. 
 
Yhteiskunnallisen keskustelun keinoihin kuuluu myös tutkimusta rikkaampi omaelämä-
kerrallisten kertomusten, huomioiden ja anekdoottien viljely. Lisäksi käytetään paljon 
joko kuvitteellisia tai tosielämästä poimittuja esimerkkejä. Toisaalta keskustelukirjat 
lainaavat paljon sekä tutkimuksen että oppikirjojen keinoja kuten erilaisia kuvioita, luet-
teloita, käsitteiden määrittelyjä ja niin edelleen (vrt. Karvonen 1995).  
 
Tällaiset lajityypin erityispiirteet, jotka yhtäältä rakentavat kirjoittajan ääntä asiantunti-
jana ja toisaalta kurottavat maallikon ja asiantuntijan välisen kuilun yli, tuovat mukaan 
maallikkomaisuutta tavoittelevaa kieltä ja ankkuroivat tietoa yleisön kokemusmaail-
maan, voivat olla hyvin hedelmällisiä valistuksen analyysissa. Ne kertovat siitä yhteis-
kunnallisesta ja aikaan sidoksissa olevasta huolesta, jonka ympärille valistus rakentuu.  
 
Myös tuleville ammattilaisille suunnattuja oppikirjoja voi olla mielenkiintoista tarkas-
tella valistuksen näkökulmasta. Usein oppikirjan ja muun tieto- tai keskustelukirjan vä-
listä rajaa onkin vaikea vetää, ja oppikirjat toimivat paljolti myös muissa kuin opiskelu-
konteksteissa. Niitä lukevat niin ammattilaiset kuin maallikkokansalaisetkin. 
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5. Maallikoiden kertomukset 
 
Kertomuksellisuus on usein keskeinen elementti valistuksessa erityisesti silloin, kun 
”varsinaiseen” tekstiin upotetaan kuvitteellisia tai tosielämän esimerkkejä joko asian-
tuntijoiden itsensä tai ”maallikoiden” elämästä. Tällaiset esimerkit ovat hyvin tyypillisiä 
lähes kaikissa yhteiskunnallisissa keskustelukirjoissa, opaskirjoissa ja jopa lyhyissä leh-
tisissä. 
 
Yhä tärkeämpiä valistuksen tekstejä ovat kuitenkin sellaiset tekstit, jotka on kirjoitettu 
selvästi ”maallikon” asemasta: esimerkiksi asiakkaan, potilaan tai vanhemman puheena 
toisille samassa tilanteessa oleville. Näissä artikkeleissa ja teoksissa on yleensä asioita 
konkretisoiva tai elämäkerrallinen ote, ja siksi kerrontakin rakentuu useimmiten kokijan 
näkökulmasta. Nämäkin ovat asiantuntijatekstejä siinä mielessä, että jokainen julkisuu-
teen astuva kirjoittaja asettuu asiantuntijaksi – jos ei muussa, niin omassa asiassaan. 
 
 
6. Mediavalistus 
 
Median – sanoma- ja aikakauslehtien, internetin, television ja muiden viestimien – välit-
tämä valistus lienee niin monimuotoista, ettei sen yleinen määrittely tunnu tekstilajin 
näkökulmasta mielekkäältä ilman konkreettista tutkimusta. Lähellä opaskirjoja ja yh-
teiskunnallista aikalaiskeskustelua ovat lajit, jotka välittävät asiantuntijoiden ääniä ta-
valliselle yleisölle, kuten erilaiset asiantuntijahaastattelut sekä toimittajien kokoamat 
tietopaketit. Myös maallikoiden kokemuksia valottavat kertomukset ovat mediassa ta-
vallinen valistuksen keino, usein asiantuntijatarinoiden kylkiäisinä tarjottuina. Sanoma- 
ja aikakauslehdissä on kokonaisia omia osastojaan valistukselle, televisiossa vaikkapa 
sellaisia ohjelmia kuin Kuningaskuluttaja. Mainonnan ja valistuksen sekä vaikkapa tosi-
tv:n ja valistuksen rajat lienevät nykyisin huokoisia. 
 
Omien esimerkkiaiheideni valossa on kenties mielenkiintoista, että lapsiperheille ei tun-
nu olevan omia hoivaan ja kasvatukseen keskittyviä tv-ohjelmia (ellei tosi-tv-ohjelmaa 
Lapsityranneja brittiläisten perheiden lastenhoito-ongelmista lasketa mukaan), mutta 
sen sijaan kylläkin lukuisia erikoislehtiä. Siirtolaisille suunnattuja mediatekstejä on 
Suomessa suhteellisen vähän ylipäänsäkin, mutta veikkaan että tulevaisuudessa ainakin 
verkosta löytyy mielenkiintoisia aineistoja tutkittavaksi. 
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Ammattikielisten tekstien tutkimisesta 
– esimerkkinä tilintarkastuskertomus 
 
Merja Koskela & Heli Katajamäki 
 
 
1. Mitä on ammattikielentutkimus? 
 
Tieteenaloja jaotellaan yleensä tutkimuskohteen, tavoitteen tai teoriapohjan mukaan. 
Esimerkiksi kielitieteellinen tekstintutkimus määritellään sekä tutkimuskohteen (teksti) 
että teoriataustan (kielitiede) mukaan. Samalla tavoin ammattikielentutkimuksen määrit-
telyyn sopii parhaiten tutkimuskohde. Ammattikielentutkimus kohdistuu eri erikoisalo-
jen suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, joista tutkimus nostaa esiin sellaisia piirteitä, jotka 
ovat ominaisia toisaalta juuri kyseessä olevalle erikoisalalle ja sille ominaisille viestin-
tätilanteille ja toisaalta ammattikielisille teksteille yleensä.  
 
Ammattikielentutkimus on siis yksi näkökulma tietynlaisten kirjallisten ja suullisten 
tekstien tarkasteluun, ei yksittäinen menetelmä. Tässä katsauksessa puhumme ammatti-
kielisistä teksteistä ja ammattikielisten tekstien tutkimuksesta. Kyse on sellaisesta sovel-
tavan kielitieteen lähtökohdista tehdystä tekstintutkimuksesta, joka on kehittynyt juuri 
ammattikielen tutkimuksen lähtökohdista. Nämä lähtökohdat heijastuvat oletuksiin kie-
lestä ja teksteistä sekä käytettyihin käsitteisiin, joita esimerkiksi ammattikielen tutkijat 
Vijay K. Bhatia (2004) ja John Swales (1990) ovat kehitelleet ja jotka näkyvät myös 
fennistiikan alalla tehdyssä tekstintutkimuksessa (ks. esim. Mäntynen 2003). 
 
Ammattiteksti käsitteenä on vähän käytetty, lähinnä analyyttinen kategoria, yläkäsite 
hyvin erilaisille teksteille samaan tapaan kuin sanomalehtiteksti on yläkäsite erilaisille 
sanomalehdessä julkaistaville tekstilajeille tai kaunokirjallinen teksti erilaisille kirjalli-
suuden lajeille. Ammattiteksti ei siis itsessään ole tekstilaji. Käytännön työssä nämä 
yleiset kategoriat eivät ohjaa luokkaan kuuluvien tekstien kirjoittajia, mutta niillä on 
kuitenkin oma roolinsa tieteellisinä yleistyksinä ja opetuksen välineinä. Kuten muihin-
kin luokituksiin kuuluvilla teksteillä, myös ammattiteksteillä on omia erityisiä piirtei-
tään, jotka liittyvät ammattikielten tehtäviin ja tavoitteisiin ja joita ammattikieliset teks-
tilajit eri tavoin toteuttavat. Kuten ammattikielet, myös ammattikieliset tekstit pyrkivät 
täsmällisyyteen, tehokkuuteen, yksiselitteisyyteen, asiallisuuteen ja läpinäkyvyyteen. 
Nämä tavoitteet ovat prototyyppisiä pyrkimyksiä, jotka toteutuvat eriasteisesti eri teksti-
lajeissa ja yksittäisissä teksteissä. Tavoitteet voivat olla tietyissä tapauksissa myös risti-
riidassa keskenään, kuten esimerkiksi lakikielessä usein tehokkuus ja yksiselitteisyys 
(ks. Gotti 2005, 30). Tehokkuutta on se, että viestintä perustuu yhteiselle tiedolle ja kä-
sitykselle maailmasta, jolloin viesti on asiantuntijoiden tulkittavissa ja kaikkea ei tarvit-
se kirjoittaa auki, mutta samalla yksiselitteisyys kärsii, kun tulkinnanvaraisuus lisään-
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tyy. Eri tavoitteiden välisen tasapainon tarkastelu on ammattikielisen tekstintutkimuk-
sen erityispiirre, jonka vain ammattikielentutkimuksen näkökulma nostaa esiin.  
 
Asetetun tavoitteen ohjaamassa ammattikielentutkimuksessa käytetään monia tekstin- ja 
diskurssintutkimuksen menetelmiä (ks. Laurén ym. 2008, 37–38). Tutkimuksen lähtö-
kohtana on kuitenkin aina kielen tilanteinen vaihtelu ja havainto siitä, että eri erikois-
aloilla kieltä käytetään eri tavoin. Näkökulmana ammattikielentutkimus on tarpeen, 
koska suuri osa tämän päivän tietoyhteiskunnassa tuotetuista teksteistä on tavalla tai 
toisella erikoistuneita ja erikoiskielisiä. Ammattikielen piirteiden ja erikoisalojen vies-
tintätilanteiden tarkastelu auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miksi erikoisalojen 
tekstit ovat sellaisia kuin ovat, mitkä seikat niiden taustalla vaikuttavat ja millaista vies-
tintää pidetään tehokkaana millekin kohderyhmälle.  
 
Kansainvälisesti ammattikielentutkimuksella on useita nimityksiä, jotka myös jossain 
määrin edustavat eri suuntauksia. Englanniksi ammattikielentutkimuksesta käytetään 
usein lyhennettä LSP, jonka taustalla on termi Language for special/specific purposes, 
joka kuitenkin perinteisesti on pitänyt sisällään vahvan painotuksen erikoisalojen kielten 
oppimisen tutkimukseen. Laajempaa lähestymistapaa kuvaamaan onkin tästä syystä 
otettu termit specialized discourse ja professional discourse, joilla tarkoitetaan erikois-
alojen kielenkäyttöä. Saksalaisella kielialueella käytetään kokoavaa termiä Fachsprache 
ja ruotsiksi fackspråk. Nämä termit ovat puolestaan sisällöltään laajempia, eikä niihin 
liity yhden tutkimusalan vahvaa painotusta, kuten LSP-lyhenteeseen. (Ks. Laurén 1993, 
18–19.)  
 
Ammattikielentutkimus kuuluu soveltavan kielentutkimuksen alaan, ja se kattaa monen-
laista erikoisaloihin liittyvää viestinnän tutkimusta, esimerkiksi juuri LSP-lyhenteen 
piiriin kuuluvaa erikoiskielen (erityisesti englannin) oppimisen ja opetuksen tutkimusta 
(ks. esim. Räisänen & Fortanet-Gómez 2008), eri alojen tieteellisten tekstien tutkimusta 
(ks. esim. Bhatia & Gotti 2006; Hyland 2000), lakikielen erityispiirteiden tutkimusta 
(ks. esim. Bhatia ym. 2008), lääkäri–potilas-viestinnän tutkimusta (ks. esim. Valero 
Garcès & Downing 2007) ja terminologista tutkimusta (ks. esim. Picht 2003). Tutki-
muskohdetta voidaan myös lähestyä monitieteisesti esimerkiksi sosiologian, tieteenteo-
rian tai lingvistiikan näkökulmasta (ks. Lundquist 1998, 16). Puhtaasta lingvistisestä 
tutkimuksesta ammattikielentutkimus eroaa siinä, että siinä keskitytään erityisesti vies-
tin sisällön ja käytettyjen kielellisten keinojen välisiin suhteisiin.  
 
Ammattikielentutkimus on usein ongelmalähtöistä, ja sen haasteena on deskriptiivisen 
ja normatiivisen näkökulman yhdistäminen. Käytännössä deskriptiivinen näkökulma 
korostuu, koska ammattikielistä viestintää esiintyy monissa eri yhteyksissä ja sitä tuote-
taan hyvin erilaisin ehdoin. Näin ollen suoraviivaista ratkaisua siihen, mikä olisi aina 
hyvää viestintää, ei ole olemassa. Normatiivisuus on kuitenkin läsnä, koska asiantunte-
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van kirjoittajan ammatillisten periaatteiden ja kielenkäytön kuvaaminen voi pohjustaa 
esimerkiksi vasta-alkajan ohjeistamista erikoisalan tekstien tuottamiseen.  Näin deskrip-
tiiviselläkin otteella voidaan päätyä normatiiviseen käytäntöön. 
 
 
2. Määritelmiä ja rajauksia 
 
Tässä katsauksessa ammattikieli määritellään kielen käyttötarkoituksesta lähtien. Am-
mattikieli on niiden kielellisten keinojen kokonaisuus, joita käytetään erikoisalaltaan 
rajattavissa olevissa yhteyksissä, jotta alalla toimivat ymmärtäisivät toisiaan. Kieli näh-
dään siis tiedonvälityksen välineenä, joka on optimaalinen juuri tiettyjen asiasisältöjen 
välittämiseen.  
 
Ammattikieli ei voi toimia ilman yleiskieltä, mutta yleiskielikään ei elä ammatti- ja eri-
koiskielistä erillisenä vaan saa niistä koko ajan uutta sanastoa ja muunlaisia vaikutteita. 
Ammattikielet vaikuttavat yleiskieleen erityisesti tiettyjen vaikuttaja-alojen kautta. Ny-
ky-yhteiskunnassa uskotaan esimerkiksi teknologian tarjoavan vastauksia moniin arki-
päivän ja yhteiskunnan ongelmiin. Uutta tekniikkaa käyttävät kuluttajat omaksuvat tek-
niikan ammattikieltä sekä laitteita käyttäessään että seuratessaan tietokirjallisuutta, oh-
jeita, lehtijuttuja ja mainontaa. Paitsi sanastoon, ammattikielen vaikutukset ulottuvat 
myös yleiskielen syntaksiin, morfologiaan ja mikä keskeisintä, ajattelutapoihin. 
 
Ammattikieltä on perinteisesti määritelty suhteessa yleiskieleen, ja sitä on pidetty ni-
menomaan yleiskielestä poikkeavana kielimuotona. Tämä on ongelmallista, koska 
yleiskielikään ei ole käsitteenä yksiselitteinen (ks. esim. Heikkinen & Mantila 2011, 19–
22). Esimerkiksi Esko Koivusalo (1979, 217−220) pitää yleiskieltä sellaisena kielimuo-
tona, joka noudattaa kirjakielen normeja, käyttää tuttua sanastoa ja yksinkertaista virke-
rakennetta. Kirjakieli puolestaan muodostaa normin sille, mikä kieliyhteisössä on hy-
väksyttyä kielenkäyttöä (ks. esim. Niemikorpi 1996, 35; Hiidenmaa 2003, 230; Lauer-
ma 2012).  
 
Yleiskielen käsitteen ongelmallisuudesta johtuen ammattikieltä määritelläänkin useim-
miten käyttötarkoituksen, kielen funktion perusteella. Tällaisten määritelmien mukaan 
ammattikieli on kielimuoto, jota asiantuntijat käyttävät erityisesti keskinäisessä viestin-
nässään mutta osin myös viestiessään alaansa liittyvistä asioista muille kuin oman alan 
asiantuntijoille (ks. Gunnarsson 1987, 10; Laurén 1993, 12–13; Nordman 1992, 18).  
Ammattikieli voidaan määritellä myös erikoisalan viestinnässä käytetyksi kielimuodok-
si, jonka ominaisuudet määräytyvät viestintätilanteesta ja siitä, mihin viestinnällä pyri-
tään (ks. Schröder 1990, 24).  
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Viestintätilanteen painottuminen on johtanut siihen, että ammattikielen tutkijat ovat yhä 
enemmän alkaneet puhua erikoiskielistä ja erikoisalaviestinnästä. Toisinaan ammattikie-
li ja erikoiskieli on nähty synonyymisinä, kun taas toisinaan erikoiskieltä on pidetty 
ammattikielen yläkäsitteenä. Tällöin ammattikieli on määritelty tiettyyn ammattiin liit-
tyväksi erikoiskieleksi ja erikoiskieli puolestaan tietylle erikoistuneelle alalle ominai-
seksi kielenkäytöksi, jolle on tunnusomaista oma termistö ja muut erikoistuneet ilmai-
sukeinot (ks. TSK 1986, 16−17).  
 
Merja Koskelan (1996, 16) mukaan ammattikielisyys muodostaa jatkumon, jonka toise-
na ääripäänä on asiantuntijoiden välinen viestintä ja siihen liittyvä erikoistunein ammat-
tikielen muoto, esimerkiksi jonkin tieteenalan erikoiskieli, ja toisena ääripäänä yleiskie-
li. Hän ei siis tee tarkkaa eroa eri kielimuotojen välillä, vaan tarkastelee kielenkäyttöti-
lannetta sellaisenaan. (Ks. myös Lehtinen 2008, 118.) 
 
Ammattikieltä voidaan tarkastella myös semioottisena systeeminä, joka edustaa alan 
ammattilaisten jakamaa suhteellisen pysyvää kulttuuria (ks. Martin 1999, 48–52; Martin 
& Rose 2003, 266–267). Yksilön näkökulmasta ammattikieleen sosiaalistutaan kielen-
käyttötilanteissa, esimerkiksi työelämässä. Yhteisön näkökulmasta taas ammattikielen 
käyttö edustaa kulttuurista puhetapaa, jota voidaan käyttää yhteisön sisällä (ks. Laurén 
ym. 2008, 15). Kun ammattikieltä opetetaan tai alaan liittyvää tietoa yleistajuistetaan, 
kulttuuria yritetään välittää yhteisön ulkopuolisille. Tällöin yleiskielen voi ajatella ra-
kentuvan ammattikielen päälle, sillä merkityksiä muodostettaessa ammattikielelle tyy-
pillinen käsitejärjestelmä ja siihen liittyvät ajattelutavat säilyvät aina jossain määrin 
taustalla. Näin samakin teksti voi välittää eri määrän merkityksiä riippuen vastaanotta-
jan asiantuntemuksen tasosta. Jos tekstin taustalla vaikuttava käsitejärjestelmä on tuttu, 
teksti voi välittää merkityksiä, jotka eivät muuten avaudu. Tekstin laatiminen oman 
kulttuurin ulkopuolisille siten, että se vastaa sopivasti vastaanottajan taustatietoja, on 
kuitenkin haasteellinen tehtävä.  
 
 
3. Tekstilajitutkimuksen moninäkökulmainen malli 
 
Ammattikielisten tekstien tutkimuksen kehitys on ollut samansuuntaista kuin muunkin 
kielitieteellisen tekstintutkimuksen. Sanastoon ja kielioppiin keskittyneestä tekstiling-
vistisestä lähestymistavasta tutkimuksen kohdetta on laajennettu merkitysten tutkimi-
seen ja siitä tarkastelemaan kokonaisten diskurssien järjestymistä suhteessa konteks-
teihinsa. Nykytutkimus pyrkii syvälliseen analyysiin hyödyntämällä muun muassa so-
siokognitiivista mallinnusta ja moninäkökulmaista lähestymistapaa. (Bhatia 2004, 5−11, 
18.) Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiantuntijayhteisön viestintäongelmia lähestytään 
usein nimenomaan kirjoittajan näkökulmasta. Asiantuntijayhteisön jäsenenä kirjoittajal-
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la on ammatillisia ja taktisia pyrkimyksiä, joilla hän pyrkii toteuttamaan yhteisön pää-
määriä ja viestinnän tarkoituksia (mt. 24).  
 
Kirjoittajan näkökulma on keskeinen Bhatian (2004, 18−26) esittelemässä moninäkö-
kulmaisessa mallissa, jota seuraavaksi esittelemme yksityiskohtaisemmin. Se eroaa 
esimerkiksi paljon käytetystä Norman Faircloughin (1992; 2003) kolmiulotteisesta mal-
lista siinä, että se ei nosta yhteiskunnan tasoa lähtökohdakseen, vaan lähtee ammatilli-
sista käytännöistä. Bhatian (2004) mallia yhdistää Faircloughin (1992; 2003) kolmiulot-
teiseen malliin kuitenkin ajatus tekstistä osana sosiaalista vuorovaikutusta.  
 
Bhatian malli lähtee liikkeelle diskurssin käsitteestä. Diskurssilla Bhatia (2004, 18–19) 
viittaa yleisesti kaikenlaiseen kirjalliseen kielenkäyttöön, jolla viestitään jossain tietyssä 
kontekstissa. Mallissa diskurssia voidaan lähestyä tekstinä, sosiaalisena käytäntönä tai 
genrenä. Lähestymistavat ovat päällekkäisiä, ja ne voidaan erottaa toisistaan lähinnä 
analyyttisiin tarkoituksiin. Pedagogisesti suuntautuneen soveltavan kielitieteilijän mie-
lenkiinto kohdistuu usein juuri tekstiin ja sen ominaispiirteisiin, jolloin tavoite voi esi-
merkiksi olla opettaa tietynlaisen tekstin laadintaa tulevalle asiantuntijalle. Sosiolingvis-
ti lähestyy diskurssia sosiaalisena käytäntönä, mikä tarkoittaa sitä, että sosiaalinen kon-
teksti muodostaa tutkimuksen varsinaisen kohteen ja on näin keskeisempi kuin itse teks-
ti ja sen ominaisuudet. Ammattikielen tutkija keskittyy diskurssiin genrenä, jolloin sekä 
teksti että sosiaalinen näkökulma otetaan huomioon. Tällöin voidaan puhua geneerisestä 
näkökulmasta. (Bhatia 2004, 18–22.) 
 
Tässä katsauksessa keskitymme juuri geneeriseen näkökulmaan. Bhatian (2004, 21−22) 
mukaan geneerinen näkökulma sopii erityisen hyvin ammatillisen kielenkäytön tutkimi-
seen, koska siinä kiinnitetään huomiota keskeisimpiin ammatillisiin käytänteisiin, mutta 
ei upota liiaksi yksityiskohtiin. Myös kielenkäytön sosiaalinen puoli huomioidaan, sillä 
ammatilliset käytännöt nähdään sosiaalisten käytäntöjen osana. Geneerinen näkökulma 
pyrkii selittämään tietynlaista kielenkäyttöä tavanomaisiksi vakiintuneissa ja institutio-
naalisissa ympäristöissä. Se myös pyrkii selittämään, miksi tietynlainen kielenkäyttö 
ottaa muodon, jonka se ottaa. (Bhatia 2004, 21−22.) Kuviossa 1 on koottuna Bhatian 
moninäkökulmainen malli, jossa sosiokriittinen, pedagoginen ja geneerinen näkökulma 
on yhdistetty. Kuvio jakautuu kolmeen tilaan, jotka kuvaavat sitä, mihin analyysi kul-
loinkin kohdistuu. Nämä ovat sosiaalinen tila, sosiokognitiivinen tila ja tekstuaalinen 
tila. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 460 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuvio 1. Moninäkökulmainen tekstilajianalyysin malli (Bhatia 2004, 19). 
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Geneerinen analyysi lähtee liikkeelle sosiokognitiivisesta tilasta ja kohdistaa kiinnos-
tuksensa joko ammatilliseen tilaan tai taktiseen tilaan tai mahdollisesti molempiin. 
Ammatillisessa yhteisössä taktinen ja ammatillinen tila ovat päällekkäisiä, sillä taktiset 
valinnat tehdään ammatillisen tehtävän mukaisesti. Ammatillisessa tilassa tarkastellaan 
diskurssia ammatillisena käytäntönä sekä ammatillista asiantuntijuutta. Taktisessa tilas-
sa puolestaan tarkastellaan diskurssia genrenä sekä ylipäänsä genretietämystä. Kuviossa 
1 ylimpänä olevassa sosiaalisessa tilassa tarkastellaan diskurssia sosiaalisena käytäntö-
nä. Lisäksi siihen kuuluu viestijän sosiaalinen ja pragmaattinen tieto. Kuviossa 1 alim-
pana näkyvän tekstuaalisen tilan ulottuvuuteen kuuluu diskurssin tarkastelu tekstinä ja 
tekstuaalinen tietämys. (Bhatia 2004, 18−21.)  
 
Bhatian (2004, 23) mukaan tutkittaessa akateemista tai ammatillista kielenkäyttöä ge-
neerisen analyysin avulla tekstilajia (genre) on yleisesti määritelty seuraavasti: 
 

1) Tekstilajit ovat tunnistettavia kommunikatiivisia tapahtumia, joilla on yhteisössä jaettuja 
viestinnän tarkoituksia. 
2) Tekstilajit ovat hyvin kaavamaisia ja tavanomaistuneita rakennelmia, myös niiltä kielel-
lisiltä resursseiltaan, joita niissä voi käyttää. 
3) Asiantuntijajäsenillä on enemmän tekstilajitietämystä kuin noviiseilla. 
4) Tekstilajien tavanomaistumisesta huolimatta asiantuntijajäsenet käyttävät tekstilajeja 
luovasti sekä omien että myös organisaation intentioiden toteuttamiseen. 
5) Tekstilajit heijastavat kunkin alan ammatillisia ja organisationaalisia kulttuureita.   
6) Kaikkien tieteen- ja ammattialojen tekstilajit ovat omanlaisiaan, ja ne tunnistetaan teks-
tuaalisten, diskursiivisten ja kontekstuaalisten tekijöiden perusteella. (Bhatia 2004, 23.)  

 
Bhatian moninäkökulmainen tekstilajianalyysimalli soveltuu erityisesti sellaisen am-
mattikielen tarkasteluun, jossa ammatillinen tieto ja tekstilajitietämys ovat päällekkäi-
syydestään huolimatta hahmotettavissa omiksi kokonaisuuksikseen. Mallia sovellettaes-
sa on syytä huomioida erityisesti tekstilajin määrittely yhteisön jaettujen viestinnän tar-
koituksien perusteella (ks. kohta 1 luettelossa edellä). Tekstilajin sisäiset ominaisuudet, 
kuten rakenne, pohjautuvat kognitiivisiin malleihin, jotka heijastavat yhteisössä yleisesti 
käytettyjä tiedon konstruoinnin tapoja (Bhatia 1993, 21). Tämä tarkoittaa sitä, että 
voimme kyllä tunnistaa eri tekstilajeja sisäisten ominaisuuksien perusteella, mutta ne 
eivät silti määrää, mihin tekstilajiin teksti kuuluu. Sisäisissä kriteereissä onkin kyse pro-
totyyppisyydestä (ks. Swales 1990, 48−50). 
 
Niinpä jokin tekstin rakenteellinen, sisällöllinen tai muodon ominaisuus saattaa olla 
tekstilajille tyypillinen. Tyypillisyys on kuitenkin nähtävä dynaamisena ilmiönä, jolloin 
rakenteelliset, sisällölliset ja muodon ominaisuudet ovat tyypillisiä eriasteisesti. Teks-
tien luokittelua olennaisempaa tutkimuksessa onkin kysyä, millaisia tekstilajin tekstit 
ovat, mikä on prototyyppinen tekstilajin teksti ja miten tekstilajin tekstit vaihtelevat. 
Tekstilajin määrittelystä seuraa myös menetelmällisiä haasteita ja oletuksia analyysiin. 
Tekstilajien tunnistamiseksi täytyy pohtia, millaiseen diskurssiyhteisöön teksti sijoittuu, 
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ketkä ovat yhteisön asiantuntijajäseniä, millaisia nimityksiä asiantuntijajäsenillä on 
tekstilajeille ja miten tekstilajien erottaminen toisistaan heijastuu tai jää heijastumatta 
käytäntöihin, esimerkiksi siihen, millaisissa viestintätilanteissa niitä käytetään ja mil-
laista kieltä teksteissä käytetään. Tekstilajianalyysiin kuuluu myös tekstin diskurssiyh-
teisön pohtiminen, kuten kirjoittajan institutionaalisen ja ammatillisen taustan, tuotanto-
käytäntöjen ja kohdeyleisön kuvaaminen. Tästä seuraa analyysiin myös oletus, jonka 
mukaan kirjoittajan institutionaalisen yhteisön päämäärät ovat analyysissä keskeisiä. 
Analyysissä voidaan tällöin kysyä, millaisia ammatillisia ja taktisia instituution tai yk-
sittäisen kirjoittajan päämääriä kirjoittaja tekstissä toteuttaa. Taktisilla valinnoilla kir-
joittaja pyrkii tehokkuuteen niissä rajoissa, jotka tekstilajissa ovat mahdollisia. Yleensä 
valinnat noudattavat tekstilajin viestinnän tarkoituksen asettamia rajauksia, joskin toisi-
naan valinnat voivat muuttaa tekstiä niin paljon, että kyseessä on pikemminkin alateks-
tilaji. (Bhatia 1993, 19−24.) 
 
Yleensä yksittäiset tekstilajin edustajat ovat keskenään ainakin jossain määrin erilaisia. 
Tästä syystä Bhatia (2004, 157) kritisoikin ammattikielistä tekstintutkimusta siitä, että 
se on keskittynyt liikaa pelkästään vakiintuneisiin tekstilajeihin ja niiden opettamisen 
kysymyksiin. Kuitenkin rakenteen ja kielellisten valintojen kuvaamisella ja selittämisel-
lä on ammattialojen kannalta oma merkityksensä. Toisaalta ne mahdollistavat tekstilajin 
opettamisen ja kielten välisen vertailun (ks. edellä Kuvio 1, pedagoginen näkökulma), 
mutta toisaalta ne voivat myös herättää kysymään, onko tekstilaji sellaisenaan tarkoi-
tukseensa mahdollisimman toimiva ja liittyykö siihen vallankäyttöä, joka heijastuu si-
sällöllisiin ja kielellisiin valintoihin (ks. Kuvio 1, sosiokriittinen näkökulma). 
 
 
4. Tilintarkastuskertomus ammatillisena ja taktisena diskurssina 
 
Ammattikielisten tekstien tutkimuksella on vahva sidos nykyhetken ammatteihin ja yh-
teiskuntaan. Tästä syystä ammattikielen tutkijalle kiinnostava aineisto voi olla mikä 
tahansa teksti, jota jossain ammattiyhteisössä käytetään. Valitsimme esimerkkiaineis-
toksemme tilintarkastuskertomuksen, joka on vakiintunut, määrämuotoinen tekstilaji. 
Tekstilajin kriteerit täyttyvät, koska kyseessä on yhteisössä tunnistettu kommunikatiivi-
nen tapahtuma, jolla on jaettuja viestinnän tarkoituksia ja sille tyypilliset kielelliset ja 
diskursiiviset piirteet (ks. Bhatia 2004). Myös Bhatia (2008; 2010) on tarkastellut tilin-
tarkastuksen diskurssia selvittäessään vuosikertomusten diskursiivista rakentumista ja 
diskurssien sekoittumista. Bhatian (2008, 168) mukaan faktuaalisen tilintarkastus-
diskurssin sijoittaminen vuosikertomukseen antaa kertomuksen markkinoinnilliselle 
sisällölle luotettavuutta ja uskottavuutta, jota tuetaan numeroiden avulla. Ammattikie-
lentutkimuksen ohella tilintarkastuksen diskursseja on luonnollisesti tutkittu myös las-
kentatoimen alalla. Aiheeseen on kiinnitetty huomiota erityisesti maailmanlaajuisen 
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talouslaman taustalla vaikuttaneiden laajojen väärinkäytösten vuoksi (ks. esim. Craig & 
Amernic 2004). 
 
Kuten edellä on todettu, keskitymme tässä katsauksessa geneeriseen näkökulmaan. Läh-
tökohtana on tekstilaji, jota tarkastellaan Bhatian mainitsemien ammatillisen ja taktisen 
tilan näkökulmasta. Ammatillisessa tilassa on kyse ammatillisista käytännöistä ja am-
matillisesta asiantuntijuudesta, kun taas taktisessa tilassa on kyse genrestä ja genretie-
tämyksestä. Näkökulmat ovat erotettavissa toisistaan vain analyyttisiin tarkoituksiin, 
joten analyysi on siksi selvyyden vuoksi ja toiston vähentämiseksi rakennettu tekstilajin 
rakenteen tarkastelun kautta. Kysymme, mikä tilintarkastuskertomuksen rakennetta oh-
jaa, mikä aiheuttaa vaihtelua, kuka kertomuksia saa kirjoittaa ja mihin niitä käytetään. 
 
Ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta tilintarkastuskertomus on lakisääteinen osa 
yrityksen taloushallintoa. Siinä tilintarkastaja raportoi tietyn taloudellisen yksikön, esi-
merkiksi yrityksen, asunto-osakeyhtiön tai säätiön, omistajille tai jäsenille tekemästään 
yhteisön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tar-
kastuksen tuloksesta (ks. esim. KHT-yhdistys 2010). Taktisessa tilassa tilintarkastaja 
hyödyntää tekstilajitietämystään ilmaistakseen omat tai edustamansa yhteisön päämää-
rät kohderyhmälle haluamallaan tavalla.  
 
 
4.1. Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus tekstilajina 
 
Tilintarkastuskertomuksen rakennetta voidaan tarkastella useiden tekstilajin rakennetta 
hahmottavien mallien kautta (vrt. Mäntynen 2006). Sitä voidaan tutkia esimerkiksi teks-
tilajin rakennepotentiaalin näkökulmasta, kuten Hasan (1996 [1984]) ehdottaa, tai vies-
tinnällisten tekojen näkökulmasta, kuten Swales (1990) tekee. Hasanin mallissa tekstin 
nähdään koostuvan välttämättömistä ja valinnaisista rakenneosista, kun taas Swales nä-
kee tekstin rakentuvan välttämättömistä vaiheista (moves) ja niiden alla olevista valin-
naisista askelista (steps). 
 
Jos tilintarkastuskertomus nähdään Swalesin (1990) mallin mukaan vaiheina, siinä voi-
daan erottaa kuviossa 2 esitetty rakenne. Kuviossa kuvattu rakenne perustuu KHT-
yhdistyksen antamaan osakeyhtiön tilintarkastuskertomuksen suositukseen (2010, 604). 
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Vaihe 1  Otsikko 
Vaihe 2  Osoittaminen vastaanottajalle 
Vaihe 3  Johdanto 
 Askel 1 Tehtävänannon toteaminen 
 Askel 2  Tarkastuksen kohteen toteaminen (laskelmat ja ajanjakso) 
Vaihe 4  Vastuiden ja velvollisuuksien kertaaminen 
 Askel 1  Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
 Askel 2  Tilintarkastajan velvollisuudet 
Vaihe 5  Tilintarkastajan lausunto 
 Askel 1  Tietojen oikeus ja riittävyys 
 Askel 2  Tietojen ristiriidattomuus 
 Askel 3  Mahdolliset huomautukset 
Vaihe 6  Päiväys ja allekirjoitukset 
 
Kuvio 2. Tilintarkastuskertomuksen vaiheet Swalesin (1990) mallin mukaan. 
 
 
KHT-yhdistyksen mallia voidaan pitää prototyyppisenä tilintarkastuskertomuksen ra-
kennemallina, jota mallin hyvin tuntevat ja tekstilajikäytännöt hallitsevat kirjoittajat 
voivat ammatillisten käytäntöjen muodostamissa rajoissa muokata ja hyödyntää omiin 
tarkoituksiinsa.  
 
Mikä rakennetta ohjaa? Ammatillisen tilan näkökulmasta voidaan kysyä, mikä raken-
netta ohjaa eli miksi tilintarkastuskertomus koostuu juuri näistä pakollisista ja valinnai-
sista osista. Tämän asian tietäminen kuuluu tilintarkastajan ammatilliseen asiantunte-
mukseen. Ensisijaisesti tilintarkastuskertomuksen sisällöstä määrätään tilintarkastuslais-
sa (Tilintarkastuslaki 13.4.2007/459). Keskeisin osa tilintarkastuskertomuksen raken-
teessa on tilintarkastajan lausunto (vaihe 5), josta tilintarkastuslain 15. §:ssä mainitaan 
erikseen kaikki askeleet. Tilintarkastuskertomuksessa pitää lain mukaan olla lausunto 
siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mu-
kaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta (vaihe 5, askel 1), ja lausunto siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ristiriidattomia (vaihe 5, askel 2). Näiden lisäksi laki velvoittaa tilintarkas-
tajaa huomauttamaan mahdollisista rikkomuksista tai laiminlyönneistä, jos niitä ilmenee 
(vaihe 5, askel 3).  
 
Kuten kuviosta 2 käy ilmi, tilintarkastuskertomuksen rakenteessa on lakisääteisten osien 
lisäksi myös muita vaiheita. Tämä johtuu siitä, että tekstilajia ohjaavat lain lisäksi myös 
muut normit eli alaa koskevat EU-direktiivit, standardit ja suositukset. Suomessa näitä 
antaa etupäässä KHT-yhdistys eli hyväksyttyjen tilintarkastajien yhdistys. Ammatillisen 
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käytännön mukaan yhdistyksen suosituksia noudatetaan alalla yksityiskohtaisesti sana-
muotoja myöten eli vaihtelua pyritään siis välttämään. (Ks. KHT-yhdistys 2010.)  
 
Mikä rakenteeseen aiheuttaa vaihtelua? Tilintarkastuskertomuksia on erilaisia sen 
mukaan, minkälaisesta taloudellisesta yksiköstä on kyse. Esimerkiksi osakeyhtiön tilin-
tarkastuskertomus on erilainen kuin osuuskunnan tai säätiön tilintarkastuskertomus 
(KHT-yhdistys 2010). Vakiomuotoisten tilintarkastuskertomusten lisäksi puhutaan mu-
kautetuista tilintarkastuskertomuksista. Tilintarkastuskertomus on mukautettu, jos se 
sisältää lisätietoja, ehdollisen tai kielteisen lausunnon tai ei sisällä lausuntoa lainkaan. 
Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on kertomuksessaan selvitettävä, miksi hän ei 
mielestään voi antaa lausuntoa. Tilintarkastajalla on myös mahdollisuus antaa lisätieto-
ja, joiden saattamista yhtiökokouksen tai muun tilintarkastuskertomuksen käyttäjän tie-
toon hän pitää merkityksellisenä. (Ks. mt. 187.) 
 
Nimenomaan mukautettujen tilintarkastuskertomusten laatimisessa nousevat keskeiseen 
asemaan ammatillinen asiantuntijuus mutta myös tekstilajitietämys ja sen taktinen käyt-
tö. Pienikin poikkeaminen mallista voidaan tulkita mukautetuksi tilintarkastuskerto-
mukseksi, mikä puolestaan kertoo asiantuntijoille jonkinasteisten ongelmien olemassa-
olosta. Kirjoittajan ammatillinen asiantuntemus ja tekstilajituntemus ohjaavat sitä, missä 
määrin mallista on kulloinkin mahdollista poiketa.  
 
Kuka tekstilajia saa kirjoittaa? Ammatilliseen käytäntöön liittyvä kysymys on, kuka 
voi kirjoittaa tilintarkastuskertomuksia. Tilintarkastuslaissa määritellään, minkälaisen 
taloudellisen yksikön tilit pitää tarkastaa ja kuka tarkastuksen saa tehdä. Lain mukaan 
tilintarkastaja voi olla joko Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä 
tilintarkastaja (KHT-tilintarkastaja) tai kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväk-
symä tilintarkastaja (HTM-tilintarkastaja). Lisäksi kyseeseen tulee julkisyhteisöissä 
JHTT-tilintarkastaja eli julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja. Kaikista näistä päte-
vyyksistä on olemassa oma lainsäädäntönsä. Näin laissa määrätty ammatillinen säätely 
(pätevyysvaatimukset) ja ammatillinen edunvalvonta (KHT-yhdistyksen suositukset) 
yhdessä takaavat sen, että tekstilajin laatijoiden joukko on rajallinen, mikä myös vähen-
tää muuta kuin taktista tekstilajin sisäistä vaihtelua. 
 
Mihin tekstilajia käytetään? Tilintarkastuskertomuksen ensisijainen viestinnän tarkoi-
tus on kertoa, mitä tilintarkastaja on saanut selville, kun hän on tarkastanut yhteisön 
tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Periaatteessa 
tämä tarkoitus toteutuu rakenteessa vaiheen 5 kautta. Tämän lisäksi muut kuviossa 2 
esitetyt vaiheet täydentävät tekstilajin kokonaisuudeksi, joka toimii tehtävässään niin 
sanotun tekstilajikolonian (text colony, ks. Bhatia 2004) osana.  
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Tilintarkastuskertomus on osa ammatillista käytäntöä ja sosiaalista toimintaa, joka on 
syntynyt talouselämän toimintatavoista ja niiden lakisääteisestä ohjauksesta. Tekstilaji 
on myös historiallinen, ja se on kehittynyt ja muuttanut muotoaan ajan kuluessa. Esi-
merkiksi EU on tuonut mukanaan suuria muutoksia suomalaisiin ammatillisiin käytän-
töihin (ks. esim. Laitinen 2008). Tilintarkastuskertomuksen perusteella taloudellisen 
yksikön päättävät elimet joko myöntävät hallintoelimille vastuuvapauden tilikauden 
osalta tai eivät, jolloin kertomukseen sisältyy vahvaa vallankäyttöä.  
 
Samaan koloniaan tilintarkastuskertomuksen kanssa kuuluvat muun muassa tilinpäätös 
ja tase, mutta myös yrityksen toimintakertomus ja muut usein vuosikertomukseen sisäl-
lytettävät tekstit. Pakollisena osana koloniaa tilintarkastuskertomus on myös paradok-
saalinen tekstilaji: vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen tärkein ominaisuus on 
juuri se, että se on olemassa. Sitä ei tarvitse päätöksentekoa varten välttämättä edes lu-
kea kokonaan läpi, vaan lukijan tarvitsee ainoastaan tarkastaa, että muoto on mallin 
mukainen. Sen sijaan mukautettua tilintarkastuskertomusta asiantuntijat lukevat hyvin 
tarkkaan tulkiten, koska mallista poikkeamiseen on aina painavat syyt. 
 
 
4.2. Mallin ja esimerkkitapauksen vertailua  
 
Seuraavaksi pohdimme tilintarkastuskertomuksen määrämuotoisuutta vertaamalla KHT-
yhdistyksen suositustekstejä (KHT-yhdistys 2010) satunnaisesti valittuun Ilkka-
yhtymän tilintarkastuskertomukseen (2010). Keskitymme tarkastelussamme vaiheisiin 4 
ja 5. 
 
Vaiheessa 4 askeleessa 1 tilintarkastaja kertaa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuun. 
Kertaamisen yhdeksi funktioksi voi nähdä lakisääteisten asioiden esittämisen selkeästi. 
Toisaalta koska kyseessä on ammatilliseen toimintaan kiinteästi ja toistuvasti liittyvä 
tekstilaji, voisi olettaa, että asiaa ei tarvitse sanoa, koska se on kaikkien yhteisessä tie-
dossa ja lisäksi siitä säädetään kirjanpitolaissa ja tilintarkastuslaissa. Tästä syystä voi-
daan olettaa, että askeleen 1 sisällyttäminen tilintarkastuskertomukseen on tilintarkasta-
jien ammattikunnan taktinen valinta, koska toistamalla hallituksen ja toimitusjohtajan 
vastuuta koskevat säännökset tilintarkastaja suojelee itseään ja rajaa omaa vastuutaan. 
Tämä toteutuu niin, että tilintarkastaja tekee selväksi, että ne asiakirjat, joihin hänen 
tulkintansa ja johtopäätöksensä perustuvat, ovat hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla 
ja näin hänellä on oikeus olettaa, että ne ovat oikeita ja luotettavia eivätkä tietoisesti 
yritä harhauttaa tilintarkastajaa. Askel on Ilkka-yhtymän tilintarkastuskertomuksessa 
sanasta sanaan sama kuin mallissa ehkä osin myös askeleen rutiininomaisen luonteen 
vuoksi.  
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VAIHE 4, Askel 1 
 
KHT-yhdistys (2010, 82) 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että kon-
sernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty 
 
 
Esimerkki: Ilkka-yhtymä 2010 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että kon-
sernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

 
 
Vaiheen 4 askeleessa 2 kerrataan tilintarkastajan velvollisuudet. Samoin kuin edellinen 
askel, myös tämä vaihe sisältää tietoa, joka löytyy lainsäädännöstä ja eettisistä ohjeista, 
jotka ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Näin myös tämän vaiheen tarkoitus on taktinen 
vastuun rajaaminen, tilintarkastajan kasvojen suojelu. Vaihe päättyy tilintarkastajien 
toteamukseen tarkastuksen riittävästä laajuudesta, jolloin tilintarkastaja tuo esille, että 
tilintarkastus on arviointia, joka perustuu evidenssiin ja sen valintaan ja joka näin ollen 
on rajallista ja harkinnanvaraista. Myös kielellisesti teksti sisältää tässä vaiheessa useita 
varauksia (ks. esimerkkitekstin kursivoinnit), joilla tilintarkastaja rajaa omaa rooliaan, 
koska tarkastustoimenpiteiden määrää ja soveltuvuutta pehmennetään ilmaisuilla käsi-
tyksemme mukaan, tarpeellisen määrän ja tarkoitukseen soveltuvia. Tämä antaa ymmär-
tää, että joku toinen tilintarkastaja voisi toimia toisin. Tämän askeleen osalta mallin ja 
esimerkkitapauksen sanavalinnoissa ja muotoiluissa on jonkin verran eroa, mikä kertoo 
siitä, että vakiomuotoisenkin tilintarkastuskertomuksen sanamuotoja on mahdollista 
muuttaa kirjoittajan asiantuntemuksen rajoissa (esim. me-muodon käyttö). Silti malli ja 
esimerkki vastaavat sisällöllisesti hyvin toisiaan, vaikka esimerkissä tilintarkastaja on-
kin jostakin syystä nostanut sisäisen tarkastuksen korostetusti esiin. Ratkaisun taustalla 
voivat olla esimerkiksi tilintarkastuksen aikana yrityksessä käydyt keskustelut. 
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VAIHE 2, Askel 2 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edel-
lyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, 
että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia 
virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat toi-
mineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 
harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennai-
nen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laa-
dintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa so-
veltamia arvioita.  
 
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme 
mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausun-
toamme varten. 
 
Esimerkki: Ilkka-yhtymä 2010 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, 
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammat-
tieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennais-
ta virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja 
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, 
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 
 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimin-
takertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perus-
tuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheel-
lisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioisi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvi-
oiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 
 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
 
 
Vaiheen 4 askeleiden perusteella voidaan tulkita, että tilintarkastuksen diskurssi on läh-
tökohtaisesti jännitteinen ja siihen sisältyy valtaan liittyviä tekijöitä. Jännite muodostuu 
siitä, että toisaalta tilintarkastaja on yhtiön palkkaamana tuottamassa tietoa omistajille 
yrityksen tilasta, mutta toisaalta hän on lain mukaan velvollinen raportoimaan, jos hän 
huomaa, että toimintatavoissa tai dokumenteissa on puutteita. Yksi tapa reagoida tähän 
valtasuhteeseen on lisätä tilintarkastuskertomuksen malliin kaikkien diskurssiin osallis-
tuvien tietämiä asioita, kuten se, kuka on vastuussa mistäkin (vaihe 4 kokonaisuudes-
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saan) tai selittää tilintarkastuksen luonnetta subjektiivisena arviona ja näin korostaa ti-
lintarkastajan asemaa suhteessa tilintarkastuskertomuksen lukijaan.  
 
Vaihe 5 muodostaa tilintarkastuskertomuksen ytimen. Siinä tilintarkastaja antaa lausun-
non, jos tilinpäätös hänen mielestään antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön talouden-
pidosta (KHT-yhdistys 2010, 57). Lausunnolla on merkitystä, koska sen perusteella 
esimerkiksi yhtiökokous voi tehdä päätöksiä johdon vastuuvapaudesta, vaikka lausunto 
ei kerrokaan, meneekö yrityksellä hyvin vai huonosti. Jos lausunto puuttuu, mikä on 
myös mahdollista, lukijan on ammatillisen asiantuntemuksensa pohjalta tehtävä omat 
johtopäätöksensä lausunnon puuttumisen syistä. Tilintarkastajan kannalta lausunnon 
antamatta jättäminen on harvinaista ja se on myös perusteltava (mt. 10, 45).  Asiantunti-
jalukijan kannalta koko tilintarkastuskertomusta ei tarvitse lukea. Päätösten perustaksi 
riittää, että tilintarkastuskertomuksesta tarkastetaan, että tekstistä löytyvät lausuntoon 
liittyvät askeleet 1–2 ja että sieltä ei löydy askelta 3 (huomautus).  
 
VAIHE 5 
 
KHT-yhdistys (2010, 83) 
Lausunto konsernitilinpäätöksestä 
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 
 
Ilkka-yhtymä 2010 
Lausunto konsernitilinpäätöksestä  
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.  
 

 
 
Lausunnon osalta lainsäädännöllinen ohjaus on vahvaa, ja niin myöskään mallin ja esi-
merkkitapauksen välillä ei käytännössä ole eroa. Ainoa poikkeus on siinä, että mallissa 
puhutaan säännöksistä ja määräyksistä ja esimerkissä vain säännöksistä. Sekä malliin 
että esimerkkitapaukseen sisältyvät askeleet 1 ja 2 (kursivoitu) toistuvat täsmälleen sa-
manlaisina. Askeleen 3 mukaisia mahdollisia huomautuksia ei esimerkkitapauksessa 
ole.  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tilintarkastuskertomus on pinnalta katsottuna yksin-
kertainen tekstilaji, joka on niin määrämuotoinen, että sen kirjoittamista voidaan pitää 
helppona tehtävänä. Pedagogisesti ajatellen on hyvin mahdollista opettaa edellä kuvatut 
vaiheet ja niihin kuuluvat sanamuodot sekä tunnistaa kohdat, joissa sanamuotoja voi 
muokata, ja kohdat, joissa ei voi. Pinnan alta, ammatillisen ja taktisen tilan näkökulmas-
ta tarkasteltuna tekstilaji on kuitenkin erittäin hienosyinen ja monimutkainen, ja tekstien 
vivahteiden tulkinta vaatii syvää ammatillista asiantuntijuutta. Sosiokriittisesti kiinnos-
tavin kohta on lausunto, jossa ei kerrota, meneekö yrityksellä hyvin vai huonosti tai 
kannattaako yritykseen sijoittaa. Vielä mielenkiintoisempia ovat tapaukset, joissa lau-
suntoa ei anneta lainkaan, tai tapaukset, joissa lausunnon osana on huomautuksia. Ge-
neerisestä näkökulmasta tehty tekstin vaiheiden tarkastelu tuo esille, mitkä vaiheet tois-
tuvat täsmälleen mallin mukaisina, mitkä vaihtelevat ja missä määrin. Kun tekstintutkija 
alkaa etsiä selityksiä teksteissä toteutuville valinnoille, hän, vaikka ei olekaan alan asi-
antuntija, voi auttaa kuvaamaan ammattialan käytäntöjä samalla purkaen asiantuntija-
vallan itsestäänselvyyksiä.  
 
 
5. Lopuksi 
 
Kuten esimerkkianalyysimme osoittaa, ammattikielisten tekstien tutkimus avautuu mo-
neen suuntaan. Analyysiä voi ja tulee syventää kulloisenkin tiedontarpeen mukaan. So-
siaalisten käytäntöjen tarkastelu auttaa selvittämään niitä lainalaisuuksia, jotka säätele-
vät tekstilajien käyttöä. Siinä määrin kuin nämä ovat yhteisiä eri aloille ja eri tekstila-
jeille, niiden perusteella voidaan antaa tietyllä tasolla myös suosituksia siitä, minkälai-
nen teksti toimii parhaiten ammatillisissa yhteyksissä. Toisaalta tekstilajitutkimus mah-
dollistaa myös hyvin konkreettisten tekstuaalisen ja kielellisen tason parannusehdotus-
ten laatimisen, mikäli tietty yhteisö on esimerkiksi havainnut jonkin tekstilajin toimi-
mattomaksi.  
 
Ammattikielisten tekstien tutkimus linkittyy käytännön työelämässä tehtäviin ratkaisui-
hin. Koska tekstivalinnat liitetään sosiaalisiin ja sosiokognitiivisiin valintoihin, ammat-
tikielisten tekstien tutkimus tuo esille näiden kytkeytymisen tekstin valintoihin ja auttaa 
tarkastelemaan tekstejä erityisesti lähettäjän näkökulmasta. Tällainen ymmärrys mah-
dollistaa niin kirjoittamisen kuin kriittisen lukutaidonkin opettamisen. 
 
Ammattikielisten tekstien tutkimus on edennyt tarkastelemaan ammattiyhteisöjen ala-
kohtaisia tekstilajeja (domain-specific disciplinary genres) ja tekstilajikolonioita (Bhatia 
2004, 29−84). Nämä näkökulmat avaavat jälleen uusia polkuja ammattikieliselle teks-
tintutkimukselle ja mahdollistavat laajemman ymmärryksen siitä, mitä teksteillä ja teks-
teille erikoisaloilla tehdään. Silti suppeampi, tässä katsauksessa kuvattu näkökulma on 
edelleen tarpeen. Kielenkäytön ja kontekstien moninaisuus sekä yhteiskunnan ja am-
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mattien muutokset ovat erottamaton osa työelämää. Tekstien tuottaminen ja ymmärtä-
minen osana ammatillisia käytäntöjä ovat tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ammattitai-
toa. Sen opettamisen kehittäminen vaatii yksityiskohtaista tietoa teksteistä. 
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Kuinka järjestelmällistä toimintaa kirjoittaminen on? 
Kehittävän työntutkimuksen näkökulmia 
 
Pasi Lankinen 
 
 
1. Taustaa 
 
Ammattikorkeakouluopettajien työnkuva on kokenut muutaman viime vuoden aikana 
melkoisen muutoksen. Sekä ammattikorkeakoululaki että ammattikorkeakoulujen stra-
tegiat määrittelevät opettajan tehtäviksi perinteisen opettamisen lisäksi myös alansa 
opetuksen kehittämisen työelämää seuraamalla sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan sen 
mukaan kuin ammattikorkeakoulu määrää (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakou-
luista 2003). Koska tutkimus- ja kehitystoimintaa arvioidaan tavallisesti julkaistujen 
tekstien määrällä, on tärkeää, että ammattikorkeakouluissa voitaisiin luoda jonkinlainen 
yksilöä kirjoittamisprosessissa kannatteleva rakennelma toiminnan eteenpäinviemistä 
varten. Kyse on muun muassa priorisoinnista ja resursoinnista. 
 
Lukuvuonna 2007–2008  järjestettiin juuri syntymässä olleen Metropolia Ammattikor-
keakoulun henkilöstölle koulutusohjelma Tutkimus- ja kehitystyö teksteiksi viiden opin-
topisteen laajuisena kokonaisuutena (32 opetustuntia + arvioitavaksi annettujen tekstien 
kommentointia). Koulutuksen ohessa oli tarkoitus suunnitella ja kokeilla työskentelyta-
paa, jonka avulla voitaisiin jatkossakin toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvää 
tekstikoulutusta ja siten tukea ammattikorkeakouluväen kirjoitustyötä, muun muassa 
madaltamalla kynä- tai oikeammin näppäilytyöhön ryhtymisen kynnystä. Tavoitteena ei 
ollut pelkästään erilaisten tekstiominaisuuksien tarkastelu vaan myös laajempi kirjoit-
tamistoiminnan kehittäminen, joka on yleensäkin ollut puheenaiheena ammattikorkea-
koulukentällä sen jälkeen, kun tutkimus- ja kehitystyö tuli osaksi ammattikorkeakoulu-
jen perustehtävää (ks. tarkemmin Lankinen tk.)  
 
Koulutusohjelman esitteessä luvattiin muun muassa seuraavaa: ”Koulutuksen aikana 
käydään läpi ammattikorkeakouluissa toteutettavan tutkimus- ja kehitystyön kirjoittami-
sen prosessi ja erilaisia kirjoittamisen muotoja. Työskentelytapoja ovat luennot, keskus-
telut ja palautteen antaminen osallistujien teksteistä.  Kehittävän työntutkimuksen peri-
aatteen mukaisesti koulutuksessa lähdetään osallistujien tähänastisesta osaamisesta ja 
edetään yhdessä uusiin ratkaisuihin. Koulutuksessa analysoidaan yhdessä osanottajien 
hankkeita, pohditaan hankkeiden dokumentoinnin mahdollisuuksia ja haasteita, etsitään 
soveltuvia julkaisufoorumeita ja tuetaan yksilöllistä ja yhteiskehittelyyn perustuvaa kir-
joittamisprosessia.” 
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2. Koulutuksen teoriataustaa 
 
Koulutuksen teoriataustaksi muotoutui kaksi lähtökohtaa: toiminnan teoriaan perustuva, 
Yrjö Engeströmin kehittämä toimintajärjestelmän yleinen malli ja Kimmo Svinhufvudin 
esittelemä näkemys kokonaisvaltaisesta kirjoittamisesta. Lisäksi koulutuksessa toteutet-
tiin open access -periaatetta: kahdella kouluttajalla ja koulutukseen osallistujilla oli va-
paa pääsy kaikkiin valmisteilla oleviin teksteihin kaikissa kirjoitusprosessin vaiheissa. 
Vapaan pääsyn mahdollistamiseksi tukena käytettiin Moodle-oppimisalustaa, jolle eri 
vaiheissa olevia tekstiversioita voitiin tallentaa kommentoitaviksi. 
 
Toiminnan teoriaa voi pitää filosofisena ja monitieteisenä viitekehyksenä ihmisen toi-
minnan ja sen kehitysprosessien tutkimiseen sekä yksilön että sosiaalisesta näkökulmas-
ta. Perusyksikkönä teoriassa on ihmisen toiminta, jota tarkastellaan tekijän (yksilön tai 
ryhmän), kohteen ja motiivin sekä välineiden ja sosiaalisten sääntöjen kautta. Lisäksi 
toiminta ja siihen vaikuttavat erilaiset piirteet ovat luonteeltaan kulttuurihistoriallisia: ne 
ovat sidoksissa tiettyyn ajanjaksoon ja kehitysvaiheeseen, ja niillä on oma menneisyy-
tensä – ja niin muodoin myös tulevaisuutensa. (Ks. esim. Engeström 1998; Lambert & 
Vanhala-Nuutinen 2005.) Toiminnan teoriasta virikkeensä ammentava kehittävä työn-
tutkimus puolestaan perustuu tarkasteltavan toiminnan monipuoliseen analysointiin ja 
sen pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. 
 
Svinhufvud tarkastelee teoksessaan Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (2007) kirjoitta-
mista muun muassa kirjoittamiskäsitysten kronologisena kavalkadina, jossa erilaiset 
käsitykset laadukkaasta kirjoittamisesta muuntuvat toisenlaisiksi kirjoittamiseen liitty-
vän tutkimuksen vanavedessä. Näin Svinhufvudinkin näkemystä voisi pitää toiminnan 
teorian läpivalaisemana. Hänen mukaansa esimerkiksi ”eri käsitysten kehittyminen on 
helppo nähdä historiallisena kehityksenä juuri kirjoittamisen opetuksessa” (mt. 58). 
Näiltä osin voisi kaiketi käyttää termiä kehittävä kirjoittamisen tutkimus.  
 
Sekä kehittävän työntutkimuksen että kokonaisvaltaisen kirjoittamisen näkökulmasta 
kirjoittajan on tärkeää selvittää itselleen, minkälaiseen muuhun toimintaan hänen kir-
joittamisensa liittyy, minkälaisena toimintana hän kirjoittamista pitää ja minkälaisia 
tekstejä pidetään toimivina tai arvokkaina siinä yhteisössä ja kulttuurisessa tilanteessa, 
jossa hän ajatuksiaan teksteiksi työstää. Tätä kautta tulevat kartoitetuksi myös ne haas-
teet ja ongelmat, joita yksilölliseen kirjoittamistoimintaan liittyy. Samaten kunkin kir-
joittajan on keskeistä nähdä oma kehitysvaiheensa suhteessa kirjoittamiseen ja löytää 
itselleen sopivat tavoitteet ja keinot kirjoittamistoiminnan kehittämiseksi. Tilanneana-
lyysissä ja kehittämiskohteiden asettamisessa avainsanana on yhteiskehittely: koulutta-
jien ja kollegoiden tuki edellä mainittujen näkökulmien löytämiseksi. Laajemmin kat-
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sottuna taustalla häämöttää diskurssiyhteisön käsite: mikä on se yhteisö, jota varten ja 
jonka ehdoilla kirjoittaja toimii (käsitteestä tarkemmin ks. esim. Lankinen tk. ).  
 
Engeströmin kehittelemä toimintajärjestelmän yleinen malli luo perustan, jota vasten 
myös yksittäisen toimijan suhdetta kirjoittamiseen – niin kuin mihin tahansa muuhunkin 
toimintaan – voi havainnollistaa. Pirjo Lambert ja Liisa Vanhanen-Nuutinen (2005, 13–
43) ovat soveltaneet mallia kirjoittamiseen; tuloksena on kuvio, jonka avulla kirjoitta-
mista tarkastellaan yhteisöllisenä ja kohteellisena toimintana, esimerkiksi kuvassa 1 
esitettyjen kysymysten kautta. Jokainen toimintajärjestelmän osatekijä vaikuttaa kaik-
kiin muihin osatekijöihin. Toiminnan tulos syntyy kaikkien osatekijöiden yhteisvaiku-
tuksen kautta. 

Välineet:
Minkälaisia yhteistyön tapoja käytetään kirjoitettaessa?
Millaisia kirjoittamisen muotoja käytetään?

Tekijä:
Minkälaisen aseman
tai roolin näkökulmasta
kirjoitetaan?

Säännöt:
Miten kirjoittamista
ohjataan ja säädellään? Yhteisö:

Miten yhteisö
tukee kirjoittamista?

Kohde:
Keille kirjoitetaan?
Mitä ja miksi?

Tulos?

Työnjako:
Miten työnjako
edistää
kirjoittamista?

Kuva 1. Kirjoittaminen yhteisöllisenä ja kohteellisena toimintana (Lambert & 
Vanhanen-Nuutinen 2005).  

 
 
3. Koulutuksen kulku 
 
Koulutuksen aikana kukin osallistuja luonnosteli omaa kirjoittamistoimintaansa toimin-
tajärjestelmämallin avulla. Lisäksi jokaisella osallistujalla oli koulutuksen aikana muka-
naan jossakin kirjoitusprosessin vaiheessa oleva teksti. Tekstit vaihtelivat ideapaperista 
valmiiseen, julkaisupäätöstä odottavaan artikkeliin.  
 
Tekeillä olevat tekstit analysoitiin Svinhufvudin esittelemien kirjoittamiskäsitysten nä-
kökulmasta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia taitoja tekstin laatiminen 
vaatii (kirjoittaminen taitona)? Mikä on luovuuden osuus ja merkitys tekstissä (kirjoit-
taminen luovuutena)? Minkälainen on tekstin kirjoitusprosessi (kirjoittaminen prosessi-
na)? Mitä erityistä on tekstilajissa, joka on tekeillä; mistä siihen voisi löytää malleja 
(kirjoittaminen tekstilajin tuottamisena)? Minkälaisessa sosiaalisessa yhteisössä kirjoitat 



 
 

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29  

- 477 - 
 

(kirjoittaminen sosiaalisena toimintana)? Kuka tai mikä määrää, minkälainen tekstin 
pitäisi olla ja miksi (kirjoittaminen sosiopoliittisena toimintana)? 
 
Kirjoittamisen tarkastelu laajana kokonaisuutena – kokonaisvaltaisena toimintajärjes-
telmänä – avaa monia näkökulmia kirjoittamiseen ja sen asemaan tutkimus- ja kehitys-
toiminnan yhteydessä, samalla myös tekstilajin käsitteeseen. Keskeinen havainto koulu-
tuksen aikana oli, että tekstien tuottamiseen on suotavaa saada tukea muutenkin kuin 
”vain” editointi- tai viimeistelyvaiheessa. Myös se, ettei kirjoittaminen saisi liittyä vain 
jonkin tutkimus- tai kehitystoiminnan loppuvaiheeseen ja -raportointiin, nousi keskuste-
luissa esille. Tarvitaankin kenties monenlaisia tekstilajeja, jotka vievät toimintaa eteen-
päin, tiedottavat ja suuntaavat huomiota tutkimus- ja kehitysprosessin eri vaiheissa.  
 
Heräsi jopa kysymys, johtaako tietyntyyppisten tekstilajien ”ylivalta” yhteisössä jossa-
kin katsannossa jopa kapea-alaiseen tutkimustoimintaan, joka kenties sulkee pois kiin-
nostavia ja uudistavia vaihtoehtoja työstää asioita. Esimerkiksi yksi kurssilaisista törmä-
si tutkimusartikkelia kirjoittaessaan kyseisen tekstilajin ilmeiseen ongelmatilanteeseen: 
artikkelin lopullinen hyväksyjä vaati tekstiin referoitavaksi lähteitä, jotka eivät varsinai-
sen tutkimuksen kannalta olleet laisinkaan relevantteja. Kun kirjoittaja haluaa ottaa 
tekstillään osaa tietyn diskurssiyhteisön – perinteisesti varsinkin tiedeyhteisön – toimin-
taan, hän joutuu paljossa nojaamaan alan aikaisempiin tutkijoihin ja kirjoitustapoihin, 
jotta saisi äänensä kuuluviin. Diskurssiyhteisön mukaisten tekstilajikonventioiden ja -
ihanteiden tuottaminen on siten jonkinlaista yhteisön sisäistä yhteiskirjoittamista julkai-
sufoorumivalintoineen, palautteineen, refereelausuntoineen ja viitteineen. 
 
Ammattikorkeakoulun tehtävän näkökulmasta liiallinen suuntautuminen akateemisiin 
tekstilajeihin saattaa olla hankala valinta. Jos ammattikorkeakoulussa tuotettujen teks-
tien ensisijaisena kohteena pidetään tiedeyhteisöä, voidaan kysyä, miten työelämäkon-
taktien luominen sillä tavoin kirjoittamalla onnistuu. Pitäisikö ammattikorkeakoulukir-
joittajien tavoitteena ollakin löytää tekstiensä kautta ammattikorkeakoulun oma ääni ja 
rakentaa tekstilajiuudennosten avulla uudentyyppinen diskurssiyhteisö, joka koostuu 
ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajista? 
 
Engeströmin mallin mukaan kirjoittamisen tulokseen – yksittäiseen tekstiin – vaikutta-
vat useat erilaiset tekijät, jotka voivat säädellä tietoisesti tai tiedostamatta kulloistakin 
toimintaa. Esimerkiksi se, ettei kirjoittamista ole erikseen määritelty tutkija-opettajan 
työnkuvaan kuuluvaksi, vähentää motivaatiota työstää varsinaiseen tutkimus- ja kehitys-
toimintaan liittyviä tekstejä: toimintakulttuurissa ei ikään kuin ole tilaa kirjoittamiselle. 
Kirjoittamista ymmärtämätön kulttuuri – vaikkei sitä ole erikseen missään kuulutettu-
kaan – saattaa siten näkyä toiminnan tuloksissa välinpitämättömästi tai kiireisesti laadit-
tuina teksteinä. Toisenlaisessa kulttuurissa oman kirjoittamistoiminnan kehittäminen ei 
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olisi ”vain” tekstien prosessointia tai yksittäisten kieliseikkojen tarkastelua vaan myös 
laaja-alaisempaa vaikuttamista yhteisön asenneilmastoon. 
 
 
4. Toimintajärjestelmän malli tekstilajin hahmotuskehikkona 
 
Voisiko Engeströmin mallia käyttää tekstilajin määrittelyssä ja tekstilajien erojen hah-
mottelussa? Voiko mallista esimerkiksi johtaa näkemyksen, jonka mukaan tietyntyyppi-
nen kirjoittamistoiminta tuottaa tietyntyyppistä tekstilajia edustavan tekstin? Tekstilajin 
ominaispiirteet siis muotoutuvat, kun tekstiä työstetään tietystä positiosta tietystä ai-
heesta tietylle kohderyhmälle tai foorumille käyttämällä tiettyjä kirjoittamisen muotoja, 
joita mahdollisesti säädellään tietyllä tavalla. Taustalla vaikuttaa yhteisön hyväksyntä 
tietyntyyppiselle kirjoittamistoiminnalle. Jos tämä pitää paikkansa, mallin hyödyntämi-
sessä voisi olla tavoitteena vaikkapa kaleidoskooppimainen hahmotus. Jos toimintajär-
jestelmässä jokin osatekijöistä muuttuu tai muutetaan toisenlaiseksi, tulisi suhtautumista 
toiminnan muihinkin osatekijöihin samalla jonkin verran muuttaa. Näin syntyvä uudel-
leenhahmotus näkyisi siten luonnollisesti myös kirjoittamisen tuloksessa – tekstilajissa. 
Ajatusta on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3. Kuvat on jäsennetty sen mukaan, millainen 
käsitys 11:llä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnassa mukana olevalla on 
ollut kirjoittamistoimintansa ihanuudesta ja kurjuudesta” (Lankinen 2005, 231–246).  

Välineet:
käytännönläheisen kirjoittamisen muodot

Tekijä:
opettaja

Säännöt:
kustannustoimittajan
ohjeet Yhteisö:

mahdollinen työryhmä
työskentely vapaa-ajalla

Kohde:
opiskelijat,
tutkimustulokset

opittavaksi

Tulos:
oppikirja

Työnjako:
opettaja/
kustantaja

Kuva 2. Amk-opettajan kirjoittamistoiminta opettajan roolissa (vrt. Lambert & 
Vanhanen-Nuutinen 2005).  
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Välineet:
tieteellisen kirjoittamisen muodot

Tekijä:
tutkija

Säännöt:
tiedejulkaisun
ohjeistus Yhteisö:

työskentely omalla ajalla,
tuki editoinnin yhteydessä

Kohde:
tiedeyhteisö,
tutkimustulokset,

oma pätevyys

Tulos:
artikkeli

Työnjako:
tutkija/
toimittaja

Kuva 3. Amk-opettajan kirjoittamistoiminta tutkijan roolissa (Lambert & 
Vanhanen-Nuutinen 2005).  

 
Kirjoittajien kokemuksissa suuntautuminen kirjoittamistoimintaan ilmenee melko perin-
teisistä näkökulmista – opettajan ja tutkijan rooleista. Niin ikään näkemys kirjoittamis-
toiminnasta yksinäisenä puurtamisena oman työn ohessa korostuu. Ammattikorkeakou-
lukirjoittamisen ja sen kehittämisen kannalta keskeisintä voisikin olla edellä esiteltyjen 
kuvioiden uudenlainen hahmotus ja eri osatekijöiden siirtäminen käytännön työhön. 
Onhan esimerkiksi yhteiskirjoittaminen tieteellisten artikkeleidenkin yhteydessä lisään-
tynyt. 
 
Haasteena lienee se, miten konkreettiselle tasolle toimintajärjestelmän osatekijöiden 
hahmottelussa on mahdollista päästä. Mitä tarkoittavat esimerkiksi tieteellisen ja käy-
tännönläheisen kirjoittamisen muodot? Kuviot voivat joka tapauksessa olla avuksi, kun 
tekijä alkaa suunnitella kirjoittamistoimintaansa suhteessa mallissa mainittuihin ele-
mentteihin. Näihin elementteihin ja niiden analysointiin voitaisiin kytkeä myös kirjoit-
tamisen ohjaaminen ja tuki. 
 
 
5. Päätteeksi 
 
Laaja ja pitkäkestoinen, koko lukuvuoden kestänyt kirjoittamisen kehittämistoiminta 
koettiin tarpeelliseksi, vaikka suuri osa kurssilaisista jättikin koulutuksen ajan puutteen 
vuoksi kesken. Tutkimus- ja kehitystyö teksteiksi -koulutuksen päätteeksi kartoitettiin 
kurssilaisten ehdotuksia t&k-kirjoittamisen organisoimiseksi ammattikorkeakouluissa. 
Engeströmin mallissa suuri osa ehdotuksista sijoittuu kohtiin ”yhteisö” ja ”työnjako”, 
mikä epäilemättä korostaa kirjoittajien kokeman diskurssiyhteisön merkitystä tekstien 
tuottamisessa: 
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– kirjoittamisen aikatauluttaminen osaksi t&k-työtä 
– jatkuvia kirjoittamisprosessia tukevia foorumeita (”tekstihelppareita”, ”päivystäviä teksti-

tohtoreita”) 
– riittävästi ryhmätapaamisia ja pedagogisesti mietittyä, open access -palautetta 
– kirjoittamista eri näkökulmista valottavia, ammattirajoja ylittäviä teemailtapäiviä 
– keskustelua vertaisryhmissä 
– erillisiä koulutuksia kirjoittamisen opettajille. 
 

Koulutuskokonaisuuden viisastuttamana voisi sanoa, että kirjoittamisen opetuksessa 
yksittäisten tekstilajien käsittelyä hyödyllisempää näyttäisi olevan kirjoittamistoiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen koko yhteisössä. Tällöin tulisi myös tarkastella tekstila-
jeja osana laajempaa kontekstia, etsiä tekstilajien rajoja ja rajankäyntejä, hahmotella 
näkyväksi yhteisökohtaista tekstilajitietoisuutta ja lopulta sitä, mihin kirjoittamisella 
oikeastaan ollaan pyrkimässä.  
 
Kapeat käsitykset kirjoittamisesta tulisi siirtää mappiin Ö. Tulisi aloittaa uudelleen – 
ihan A:sta. 
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Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö genremuutoksen kohteena 
– katsaus aiheesta käytyyn keskusteluun 
 
Pasi Lankinen 
 
 
1. Aluksi 
 
Tarkastelen katsauksessani sitä keskustelua, jota on käyty ammattikorkeakoulun opin-
näytetyöksi kutsutusta tekstilajista (tai tekstilajeista) suunnilleen siitä lähtien, kun vuo-
den 2003 ammattikorkeakoululaki määritteli ammattikorkeakoulun tehtäväksi opetus-
työn lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä aluevaikuttamisen. Vuoden 2003 lain 
mukaan ”ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaa-
timuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta 
ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa am-
mattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen 
elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä” (Ammatti-
korkeakoululaki 9.5.2003/351). Aikaisemmin, vajaan kymmenen vuoden ajan, ammat-
tikorkeakouluille määriteltiin tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä velvoitteita ”vain” 
lain niin sanotuin erinäisin säännöksin: ”Ammattikorkeakoulu voi sille määrätyn koulu-
tustehtävän rajoissa harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja työelämää 
tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.” (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 3.3.1995/255). 
 
Lakipykälien ero on suuri niin tehtävän laadussa kuin lain velvoittavuudessakin: kun 
aikaisemmin ammattikorkeakoulu ”voi harjoittaa”, nykyisin ammattikorkeakoulun ”teh-
tävä on”. Jos tehtävä ennen rajoittui koulutustehtävän lisäksi tapahtuvaan työelämää 
tukevaan tutkimus- ja kehitystyöhön, ollaan nyt vahvasti koulutuksen ohella vaikutta-
massa työelämän kehittämiseen ja jopa alueen hyvinvointiin ja elinkeinorakenteisiin. 
 
Muutos – tässä yhteydessä lakisääteinen muutos – yhteisön tehtävissä ei voi olla vaikut-
tamatta yhteisön toimintaan. Samalla kun sosiaaliset käytännöt muuttuvat, myös käytän-
töihin limittyvien tekstilajien systeemi muuttuu – ja tekstilajien muutokset vaikuttavat 
sosiaalisiin käytäntöihin. Jos opinnäytetyö tekstilajina muuntuu, myös esimerkiksi 
opinnäytetyön laatimiseen ja ohjaamiseen liittyvät toiminnot muuttuvat vastaamaan 
uudenlaista käsitystä tekstilajista. 
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä käytävä keskustelu kiinnostaa tekstintutkimuk-
sen näkökulmasta yleisemminkin. Kyseessä on genremuutokseen tähtäävä tai ainakin 
genremuutosta vauhdittava toiminta, jossa tekstilajin kehittämiseen liittyviä painotuksia 
on perusteltu osin myös tekstintutkimuksen käsitteistöin. Myös keskustelua ja sen yksi-
tyiskohtia voi tarkastella tekstintutkimuksen silmälasien läpi, onhan se ikään kuin au-
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tenttista aineistoa kiinnostuksesta kielenkäyttöä ja sen problematisoimista kohtaan. Ai-
hepiirin aukaisemiseen on tarjolla muun muassa käsitteet konteksti ja diskurssiyhteisö. 
Katsauksessani käytän niitä molempia pohtiessani, minkälaisissa yhteyksissä ammatti-
korkeakoulun opinnäytetöitä laaditaan ja tulkitaan ja minkälaisia lukijoita ja päämääriä 
varten ne on tarkoitettu. 
 
 
2. Kirjoittamisen uusi toimenkuva 
 
Vuoden 2003 lakisääteiset tehtävänmäärittelyt ovat kirvoittaneet ammattikorkeakoulu-
väen pohtimaan muun muassa sitä, minkälaisia tekstilajeja pitäisi laatia, jotta lain henki 
toteutuisi. Laki vaatii aikaisemmin pelkästään opetukseen keskittyneiltä toimijoilta 
myös työelämän tutkimusta ja opetusmenetelmien kehittämistä sekä niihin liittyvän tie-
don julkaisemista, ja kynnys opettajasta kirjoittajaksi onkin koettu varsin korkeaksi (ks. 
esim. Lambert 2007). Lain voikin katsoa muuttaneen tekstin laatimisen konteksteja 
ammattikorkeakouluissa. Tekstintutkimuksen kannalta on puhuttu usein kolmenlaisista 
konteksteista. Tekstin ideologinen konteksti tarkoittaa sitä aate- ja arvomaailmaa, jota 
vasten teksti näyttäytyy merkityksellisenä ja mielekkäänä. Lukijan konteksti on se taus-
ta, joka ohjaa lukijan tulkintaa. Tekstin tuottajan konteksti on fyysinen ympäristö, jonka 
ehdoilla teksti laaditaan. (Ks. esim. Hiidenmaa 2000, 26; konteksti-käsitteestä ks. esim. 
Heikkinen 2012.) Ammattikorkeakouluissa kirjoittamisesta käytävä keskustelu on sa-
malla asian kontekstualisoimista uudelleen, esimerkiksi opinnäytetyö-nimisen tekstilajin 
sijoittamista uudenlaisten suhteiden ja odotusten joukkoon. 
 
Se, että opettajan on tehtävä lain mukaan myös tutkimus- ja kehitystyötä, ilmenee ennen 
muuta opettajan toimenkuvassa muuttuneena suhtautumisena kirjoittamiseen eli tekstin 
tuottajan kontekstissa. Samaan aikaan on puhuttu lukijoiden näkökulmasta: miten saa-
daan aikaan tekstejä, jotka viestivät alueen elinkeinoelämän ja muiden työyhteisöjen 
edustajille ammattikorkeakouluissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä? Laajimmil-
laan keskustelulla on vaikutusta myös korkeakoulumaailman sosiokulttuuriseen ympä-
ristöön, kun mietitään, minkälaisia tekstejä ammattikorkeakouluissa on ylipäätään jär-
kevää ja tarkoituksenmukaista tuottaa. 
 
Keskustelua aiheesta on käyty varsinkin Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston 
KeVerin julkaisuissa, niin verkossa kuin painetuissa artikkelikokoelmissakin. Vuoden 
2008 alussa aloitti toimintansa Osaaja.net, ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkojul-
kaisu, jonka tavoitteena on toimia siltana ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitys-
toiminnan sekä työelämän välillä. (Vuoden 2011 alusta lehti on toiminut nimellä AMK-
lehti eli UAS Journal [Journal of Finnish Universities of Applied Sciences].) Uuden lain 
vanavedessä vuosina 2004–2006 toteutettu Opinnäytetöiden kehittäminen -hanke tuotti 
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muun muassa teoksen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena (Toljamo 
& Vuorijärvi toim. 2007).  
 
Mitä siis olisi kirjoitettava – ja miten? Pirjo Lambertin (2007, 17) mukaan ammattikor-
keakouluissa vanhastaan käytössä olleilla projektiraportoinnin ja tieteellisen kirjoittami-
sen muodoilla ei tavoiteta niitä potentiaalisia lukijoita, joita siis lakikin osittain esittelee 
(alueen työ- ja elinkeinoelämä). Lisäksi kirjoittamiseen liittyy ongelmia, jotka eivät vie 
eteenpäin ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Lambert (mp.) esittää, että opettajat kyllä kirjoittavat tutkimushankkeestaan sen 
jälkeen, kun se päättynyt, esimerkiksi tieteellisen artikkelin tai ammattikorkeakoululle 
tarkoitetun loppuraportin, jolloin tekstilaji irtautuu varsinaisesta kehitystoiminnasta ja 
siitä yhteisöstä, jossa hanke on alun perin toteutettu.  
 
Sen sijaan opettajat eivät Lambertin mukaan juurikaan kirjoita hankkeessaan hankkeen-
sa aikana eivätkä yhdessä hankkeeseen liittyvien osapuolten kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa kirjoittamisella ja eri tekstilajeilla voisi olla enemmän hanketta ylläpitäviä 
ja edistäviä tehtäviä siinä työyhteisössä, jossa se on tarkoitus toteuttaa, esimerkiksi han-
kesuunnitelman työstäminen yhdessä, hankkeen vaiheiden seuranta ja uutisointi sekä 
tulosten esitteleminen keskenään hyvinkin erilaisille kohderyhmille kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Lähestymistapa vaatisi monenlaisten tekstien työstämistä hankkeen aikana ja 
sen jälkeen – ja myös erilaisten tekstilajien mahdollisuuksien ja tehtävien kartoittamista 
osana tutkimus- ja kehitystoimintaa. 
 
Nykyisessä hankkeen jälkeisessä tekstintekotilanteessa kirjoittaminen ei Lambertin nä-
kemyksen mukaan edistä varsinaista tutkimus- tai kehityshanketta, vaan pikemminkin 
opettajan omaa julkaisutoimintaa. Työelämäyhteistyön ja työn kehittämisen kannalta 
olisi hedelmällisempää työstää tekstejä yhdessä työelämäedustajien kanssa. Näin saavu-
tettaisiin tekstejä, jotka eivät vain kuvaa muutosta vaan joiden avulla pyritään aktiivi-
sesti tuottamaan muutosta ja muuttamaan työtapoja. Lambert kutsuu jälkimmäistä kir-
joittamisen tapaa interventionistiseksi kirjoittamiseksi. (2010, 34–39.) 
 
Olisi siis mietittävä erilaisia, aikaisemmista poikkeavia tapoja kirjoittaa ja uudenlaisia, 
laajempia lukijakuntia kiinnostavia tekstejä. Merja Helle (2006, 56) painottaa, että teks-
tilajien kehitystyö vaatii ennen kaikkea käytännön kokeiluja ja kirjoittamista, erilaisten 
tekstilajien ymmärtämistä ja niiden luovaa soveltamista. Kehitystyö ei kumminkaan ole 
helppoa. Aino Vuorijärvi (2006, 26) huomauttaa, ettei uudenlaisten tekstilajien hal-
tuunotto ole yksinkertaista. Tuttu ja turvallinen konventio ohjaa lukijan lukustrategioita 
ja siten helpottaa lukemista. Niin ikään konventionaalista tekstilajirakennetta on hel-
pompi paitsi soveltaa omissa teksteissään myös ohjata ja arvioida kuin tuntematonta, 
kenties vasta kehkeytymässä olevaa tekstilajia. 
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Kaikki genren kanssa tekemisissä olevat – niin kirjoittajat kuin lukijatkin – hyödyntävät 
olemassa olevia tekstejä ja näin mukautuvat toiminnassaan konventioon. Pahimmassa 
tapauksessa tietty genre näyttäytyy ainoana oikeana tapana tuottaa tekstejä tietyssä toi-
mintaympäristössä. Vaikka genrekonventio tukee ilmaisua, se myös rajoittaa ja jäykis-
tää sitä. Esimerkiksi tiedeyhteisön kautta ammattikorkeakouluyhteisöön tulleet toimijat 
pitävät tieteellisiä artikkeleita arvokkaina näytteinä asiatuntijaosaamisen tasosta ja yllä-
pitävät siten ”vanhasta muistista” konventionaalistuneita tapoja työstää kieltä. Lamber-
tin tarkoittamaa interventionistista kirjoittamista voi pitää ärsyyntymistä herättävänä ja 
jopa mielenrauhaa uhkaavana, sillä sen tarkoitus on kyseenalaistaa vallitsevia teks-
tinormeja ja olemassa olevia kielenkäytön selviöitä – eli koetella korkeakoulukirjoitta-
misen ideologista kontekstia. 
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kielen ja tekstilajien tarkastelua ja irtiottoa tieteen 
kielestä voi pitää myös ammattikorkeakoulujen kohtalonkysymyksenä. Vesa Heikkinen 
(2007) korostaa tieteen kielen tutkimuksen tärkeyttä siksi, että tieteen tuotoksia pitäisi 
pystyä ymmärtämään ja soveltamaan esimerkiksi opiskeltaessa ja laajemminkin yhteis-
kunnassa. Tieteelliset käytänteet vaikuttavat Heikkisen mukaan myös muihin kielenkäy-
tön tapoihin, myös ihmisten ei-tieteelliseen puheeseen ja yleisemminkin jokapäiväiseen 
elämänmenoon. Kielellä ja käytetyillä tekstilajeilla on osansa niin ikään siinä, minkälai-
sena ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus- ja kehitystoiminta näyttäytyy työelämän 
edustajille ja yhteiskunnassa laajemminkin: läheisenä vai kaukaisena, tärkeänä vai mer-
kityksettömänä – käyttökelpoisena, työelämää hyödyttävänä kehityspuheena vai aka-
teemisväritteisenä yksilön pätevyyspuheena. (Työelämän teksteistä ks. esim. Johansson 
ym. toim. 2011; Koskela & Katajamäki tk.) 
 
Kiinnostavaa tekstilajien kehittymisen kannalta on se, kuka tai ketkä saavat sanansa 
julki, keiden tekstilajista on kysymys ja keiden näköiseksi se lopulta muotoutuu. Kes-
kustelua ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä on käyty pääosin ammattikorkeakoulu-
väen omin voimin. Työelämän edustajat ja muut mahdolliset lukijat ovat saaneet suun-
vuoroa varsin vähän, vaikka yhtenä keskeisenä ongelmana pidetään sitä, että ammatti-
korkeakoulun opinnäytetyöltä puuttuu yleisö (Salo ym. 2004). Opinnäytetyön oletettu 
lukija on ensisijaisesti työtä ohjaava ja arvioiva opettaja; toistaiseksi ei ole esimerkiksi 
tutkittu sitä, mihin opinnäytetyön tekstikohtiin työelämän edustajat kiinnittäisivät ensisi-
jaisesti huomionsa (vrt. Vuorijärvi 2006, 84, 142). 
 
 
3. Työelämäläheisen opinnäytetyön haaste 
 
Keskustelua ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä on leimannut kaksijakoisuus: on 
pohdittu sitä, minkälainen opinnäytetyön tulisi olla ja mitä se ei ainakaan ole. Vertailu- 
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kohtana on yleisesti pidetty yliopistollista pro gradu -tutkielmaa, ja ammattikorkeakou-
lujen opinnäytetöitä onkin kutsuttu pikkugraduiksi. (Esim. Leinonen 2006.) Yliopistol-
lista isoaveljeään suppeampaa, viidentoista opintopisteen laajuista pikkugradua on kes-
kustelussa pidetty liki kirosanana, minkä vuoksi onkin pyritty etsimään ammattikorkea-
koulujen opinnäytetöille omaleimaisuutta, siis gradusta poikkeavia piirteitä: ”erilainen 
kuin perinteinen akateeminen opinnäyte”. Rauni Leinosen (2006, 113) mukaan vastak-
kainasettelu on keinotekoinen ja ehkäisee opinnäytetyön omaehtoista kehittämistä. 
 
Miten ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä voisi lähestyä ilman pro gradun painolas-
tia? Asia on hankala, sillä ohjaavien opettajien käsitykset opinnäytetöistä ja niiden oh-
jaamisesta ovat pääosin omista korkeakouluopinnoista peräisin. Poisoppiminen toimi-
vaksi koetuista toimintamalleista on työlästä. (Leinonen 2006, 113; Salo ym. 2004, 12.) 
 
Lisäksi akateemisen kirjoittamisen perinne on vahva yhteiskunnassa myös muuten ja 
sitä on tutkittu paljon tekstintutkimuksen ja kirjoittamisen opetuksen näkökulmasta. 
Esimerkiksi John Swalesin tekstilajeihin liittyvät tutkimukset palvelevat nimenomaan 
tieteellisen kirjoittamisen ja sen opetuksen päämääriä ja ne toistuvat erilaisissa opinnäy-
tetyöoppaissa alasta riippumatta (ks. esim. 1990). Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 
kehittämisen ylle lankeaa siten korkeakoulumaisen opinnäytetyön pitkä varjo. Varjo 
vaikuttaa erityisen pitkältä, kun muistaa, että opetusministeriön keskustelumuistiosarja 
Uuteen opinnäytetyöhön ilmestyi jo vuonna 1996. Muistion kirjoittajien keskeinen sa-
noma oli, etteivät ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt saa jäljitellä tiedekorkeakoulujen 
tieteellisiä töitä. (Ks. Julkunen 2002, 49.) 
 
Jorma Julkunen (2002, 77) näkee korkeakoulumaisuuden koituneen ongelmaksi muu-
tenkin: se on mielletty ohjauksessa ja oppaissa lähinnä tekstilajin pintarakenteisiin liit-
tyväksi ilmiöksi, jossa keskiössä ovat kieliasun korrektius ja oikeaoppiset lähdemerkin-
nät. Oppimisen kannalta ongelmana on, että tekstilajina pikkugradun kaltainen opinnäy-
tetyö on Julkusen mielestä varsin etäällä opiskelijan arkiajattelusta ja -kokemuksesta. 
Samalla opinnäytetyöt ja niiden kirjoittamista ohjaavat oppaat tuntuvat olevan sidoksis-
sa enemmän yleisiin kirjoittamisen konteksteihin, minkä vuoksi ne jäävät etäälle myös 
ammattikorkeakouluun liitettävästä ammatillisuudesta. (Julkunen 2007, 74.)   
 
 
4. Diskurssiyhteisön takia? 
 
Norman Faircloughin (esim. 1992) mukaan genret ovat institutionaalisia systeemejä. Ne 
ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä ja tunnistettavia kielellisen toiminnan tapoja, jotka esiin-
tyvät ajallisesti ja paikallisesti rajattuina. Niitä voi pitää potentiaaleina, joiden avulla 
yhteisön jäsenet toimivat kielellisesti tietyissä historiallisissa ja sosiokulttuurisissa yhte-
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yksissä. Näin tekstilajit ovat tietyissä diskurssiyhteisöissä käytössä olevia kielellisiä ja 
tekstuaalisia resursseja, joilla on yhteisössä tärkeitä tehtäviä. (Esim. Solin 2006.) 
 
Ammattikorkeakouluyhteisössä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät tekstit ovat nii-
tä, joiden avulla instituutio pitää yllä lainsäädännössä määriteltyä tehtäväänsä. Opinnäy-
tetyö on tässä mielessä avaintekstilaji, jonka kautta opiskelijan tulisi tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan avulla sosiaalistua vähitellen opiskeluajan diskurssiyhteisöstään ammatil-
liseen diskurssiyhteisöön. Esimerkiksi vuonna 2008 ammattikorkeakouluissa laadittiin 
21 800 opinnäytetyötä. (Ammattikorkeakoulukoulutus 2008 2009.) 
 
Toisiaan lähellä olevat tekstilajit muodostavat systeemejä, jotka koostuvat enemmän tai 
vähemmän vakaista tekstilajeista (ks. esim. Solin 2006.) Fairclough (1992) pitää genre-
muutoksia erityisen kiinnostavina, koska ne liittyvät usein myös laajempiin, yhteiskun-
nallisiin muutoksiin. Keskustelu ammattikorkeakoulun opinnäytetyö -nimisestä tekstila-
jista toimii genremuutoksen vauhdittajana. Opinnäytetyöstä käytävä keskustelu ja siihen 
liittyvät kyseenalaistukset osoittavat tekstilajin vakiintumattomuutta tai ainakin sitä, että 
lajiin mahdollisesti liittyvää vakautta yritetään järkyttää.  
 
Genresysteemin muutos ja tekstilajien vakiintuneisuus liittyvät osin myös tarkasteltava-
na olevan diskurssiyhteisön kiinteyteen ja vakauteen. John Swales (1990) erottaa dis-
kurssiyhteisölle kuusi kriteeriä. Diskurssiyhteisöllä on yhdessä sovitut yhteiset ja julki-
sesti tiedossa olevat päämäärät. Yhteisö käyttää vakiintuneita kanavia jäsenten väliseen 
viestintään. Diskurssiyhteisön toimintaan osallistutaan aktiivisesti välittämällä tietoa ja 
antamalla palautetta. Diskurssiyhteisöllä on omat genret, joiden tehtävä on edistää yh-
teisön päämääriä. Diskurssiyhteisöön kuuluu omaa erikoissanastoa. Diskurssiyhteisössä 
on sopivassa suhteessa asiantuntijajäseniä ja noviiseja. (Ks. myös Koskela & Katajamä-
ki tk.) 
 
Osoittaako tekstilajin vakiintumattomuus myös sen ympärillä toimivan diskurssiyhtei-
sön vakiintumattomuutta? Kuinka paljon vakiintumattomuutta diskurssiyhteisö sallii 
toimintaansa ylläpitäviltä kanavilta ja genreiltä? Mikä ylipäätään on se diskurssiyhteisö, 
jonka tai joiden piirissä ammattikorkeakouluopiskelija toimii? Diskurssiyhteisön käsitet-
tä voi Swalesin katsannossa käyttää vain hyvin kiinteistä yhteisöistä, mutta ainakin 
ammattikorkeakoulu tuntuu muodostavan diskurssiyhteisöksi käsitettävän kokonaisuu-
den. Ammattiala tai työelämä onkin sitten jo hankalampi juttu. (Vrt. Shore & Mäntynen 
2006, 29.) 
 
Swalesin kriteeristön kuudes kohta on oppimisen ja niin muodoin myös opinnäytetyön 
kannalta erityisen kiinnostava. Opiskelija on ammattikorkeakouluun tullessaan noviisi 
ainakin suhteessa kahteen erilaiseen diskurssiyhteisöön: ammattikorkeakouluun ja valit-
semansa ammattialaan. Näistä edellinen on selvästi institutionalisoitunut; jälkimmäinen 
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on rajoiltaan vaikeammin hahmottuva. Molemmissa diskurssiyhteisöissä tarvitaan hyvin 
erityyppistä genrekompetenssia: menestyäkseen opinnoissaan opiskelijan tulee pystyä 
kirjoittamaan erilaisia raportteja, esseitä, tenttivastauksia ja referaatteja. Ammattialan 
tekstilajit vaihtelevat alakohtaisesti: on osattava kirjoittaa spesifikaatioita, pöytäkirjoja, 
potilaskertomuksia, tarjouksia, projektiraportteja ja niin edelleen. (Vrt. esim. Kalliokos-
ki 2006; Solin 2006.) 
 
Mitä diskurssiyhteisöä varten opinnäytetöitä siis laaditaan? Monesti Swalesin kriteeristö 
on rajattu käsittämään selvimmin nimenomaan akateemisia ja muita asiantuntijayhteisö-
jä. Yliopistolliset pro gradu -tutkielmat samoin kuin esimerkiksi teknisten alojen diplo-
mityöt sijoittuvat perinteisesti tieteellisen diskurssiyhteisön sisään. Asetus yliopistojen 
tutkinnoista (794/2004) määrittelee yliopistokoulutuksen painopisteitä. Lain mukaan 
ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen tulee antaa opiskelijalle muun 
muassa ”pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuainei-
den perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen 
hyvä tuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 
tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet toimia työ-
elämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä”. Pro gradu tai diplomityö on siis 
tekstilaji, jonka hallitsemalla opiskelija osoittaa kompetenssinsa tieteelliseen kielenkäyt-
töön ja jolla siten on selkeät tehtävänsä oman tieteenalansa diskurssiyhteisön ylläpitä-
misessä ja sen tavoitteiden edistämisessä. 
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön puolestaan on katsottu sijoittuvan kahden diskurs-
siyhteisön – ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän – rajapinnalle (ks. esim. Vuorijär-
vi 2006, 18), vaikka työelämä diskurssiyhteisönä tuntuukin varsin vaikeasti ja eri tavalla 
hahmottuvalta kuin ammattikorkeakoulutus. Ammattikorkeakouluopintoja koskevan 
asetuksen (3.3.1995/256) mukaan koulutuksen tavoitteena on antaa muun muassa ”laa-
ja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asian-
omaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten, edellytykset asianomaisen alan 
kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen sekä asianomaisen alan kansainväli-
sen toiminnan edellyttämät valmiudet”. 
 
Asetus tuo ammattikorkeakoulujen yhteydessä esille teoreettiset perusteet mutta tieteel-
lisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltaminen liittyy vahvasti juuri yliopistojen 
ja tiedekorkeakoulujen koulutukseen – ja siten myös yliopistollisiin opinnäytetöihin. 
Opinnäytetyön tavoitteita ei laissa yliopistojen yhteydessä erikseen mainita, sen sijaan 
edellä mainittu asetus ammattikorkeakouluista esittää, että ”[o]pinnäytetyön tavoitteena 
on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammat-
tiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä”. Julkunen (2002, 26) painot-
taa, että sana käytännön on merkittävä lisäys aikaisempaan, ammattikorkeakoulujen 
kokeilua säätäneeseen asetukseen.  
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On oikeastaan kummallista, että siirtymä käytännön asiantuntijatehtäviin tulee osoittaa 
sellaisella tekstilajilla, jonka rakennepotentiaalin hallitsemisella ei ole paljoakaan teke-
mistä tulevan diskurssiyhteisön kannalta. Tilannetta voisi verrata ylioppilastutkinnon 
taannoiseen otsikkoainemuotoiseen äidinkielen kokeeseen, josta luovuttiin 1970-luvulla 
osin sillä perusteella, ettei ”elävässä elämässä” tarvittu useinkaan sellaisia kirjoitustaito-
ja, joihin aineiden kirjoittaminen tulevia ylioppilaita kouli (ks. esim. Makkonen-Graig 
2008, 210–212). 
 
 
5. Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Kun tekstin tehtävät yhteisössä muuttuvat, tulisi tekstilajienkin muuttua. Ammatillisiin 
työkäytäntöihin liittyvien ja niitä muokkaavien tutkimus- ja kehitystehtävien tulisi tuot-
taa erilaisia tekstejä kuin korkeakoulututkimusten. Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen 
teos Toiminnallinen opinnäytetyö (2004) erottelee toisistaan tutkimuksellisen opinnäyte-
työn (pikkugradun) ja erilaiset toiminnalliset opinnäytetyöt.  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät jonkin kehitystehtävän tai ammattiin liitty-
vän muun tehtävän käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. 
Työn kirjallisesta osiosta voisi käyttää myös nimitystä hankeraportti. Jos tutkimukselli-
sen opinnäytetyön lopputuotos (produkti) on itse tutkimus ja sen tulosten raportointi, 
toiminnallisessa opinnäytetyössä varsinainen produkti on jokin käytännön suunnittelu- 
ja toteutustehtävä. Tutkimuksellinen opinnäytetyö voisi esimerkiksi liiketalouden alalla 
olla vertaileva imagotutkimus, jossa kartoitetaan asiakkaiden joihinkin yrityksiin liitty-
viä mielikuvia tilastollisin kysely- tai laadullisin haastattelututkimuksin. Toiminnallinen 
opinnäytetyö voisi puolestaan olla jonkin yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu ja sii-
hen liittyvä käytännön viestintämateriaalin toteutus. 
 
Tutkimuksellisen työn tulososioita vastaa toiminnallisessa työssä prosessin eli työn käy-
tännön toteutuksen kuvaus. Vuorijärvi (2006, 23, 30) kuvaa perinteisen tutkielman ja 
toiminnallisen opinnäytetyöraportin eroja seuraavien jäsennysmallien avulla: 
 
 Johdanto  Johdanto 
 Menetelmät ja aineisto Kirjallisuuskatsaus ja/tai toimintaympäristön kuvaus 
 Tulokset   Tuotteen tai toiminnan kuvaus 
 Pohdinta ja päätelmät Arviointi ja pohdinta 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla kehittämishanke (esimerkiksi markkinointikam-
panja, uusi työtapa, liiketoimintasuunnitelma), tuotekehityshanke (video, opas, uusi 
tuote tai prototyyppi, tietokoneohjelma, mediasovellus), produktityöskentely (tilaisuus, 
yleisötapahtuma, messut), näiden yhdistelmä tai jotain muuta. Usein toiminnallinen 
opinnäytetyö tehdään ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta. Raportti käytännön työn 



 
 

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29  

- 489 - 
 

toteuttamisesta ja sen taustana olleista teoreettisista perusteista laaditaan pääosin am-
mattikorkeakoulua varten. Yrityksen tai muun yhteistyötahon tarpeisiin riittää useimmi-
ten käytännön työtehtävän toteuttaminen sinänsä.  
 
Vaikka toiminnallinen opinnäyte kenties sijoittuukin ammattikorkeakouluyhteisön ja 
työelämäyhteisön rajapintaan tutkimuksellista opinnäytetyötä luontevammin, työskente-
lyn yhteydessä (tai useimmin työskentelyn jälkeen) laadittava tekstilaji ei kuitenkaan 
välttämättä ylitä diskurssiyhteisöjen välistä rajaa. Joskus on jopa päinvastoin. Opinnäyt-
teen arvioinnin yhteydessä voi käydä niin, että työelämän edustaja arvioi opiskelijan 
työstämän produktin erinomaiseksi, mutta laadittu raportti on ammattikorkeakoulun 
ohjaavan opettajan näkökulmasta vain tyydyttävä. Arvioinnin näkemykset voivat reaa-
listua myös toisinpäin: opiskelija onnistuu varsinaisen tilaustyönsä toteuttamisessa vain 
tyydyttävästi mutta laatii työskentelystään kiitettävän kuvauksen. Edellä mainituissa 
tilanteissa opinnäytetyöraportin merkitys kahta diskurssiyhteisöä yhdistävänä tekstilaji-
na saattaa jäädä kyseenalaiseksi. 
 
 
6. Toisenlaisia opinnäytetöitä 
 
Avauksena erilaisen opinnäytetyön tekstilajin hahmottamiseksi voidaan pitää Kari Sa-
lon, Minna Söderqvistin ja Timo Toikon artikkelia Ammattikorkeakoulujen artikkeli-
muotoinen opinnäytetyö (2004). Heidän näkemyksensä mukaan artikkelimuotoinen 
opinnäytetyö sijoittuisi arvostuksiltaan korkeakoulujen ja yritysten välimaastoon siten, 
että kumpaakaan osapuolta ei väheksytä, vaan opinnäytetyölle varattaisiin mahdollisuus 
sijoittua tapauskohtaisesti ääripäiden väliselle jatkumolle tarkoituksenmukaisella taval-
la. Artikkeliopinnäytetyön tavoitteena on tutkimustiedon soveltaminen oman ammat-
tialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten hyödynnettäväksi, ja kirjoittajan tulee osoittaa 
hallitsevansa tieteellisen ajattelun kriteerit ja asiantuntijalta vaadittava taitotaso myös 
kirjallisena viestijänä.  
 
Salon ym. (2004) mielestä ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulisi olla tekstilajina 
tieteellinen artikkeli, tarkemmin eriteltynä tutkimusartikkeli, jolla voi olla kaksi päära-
kennetta: IMRD-kaavalla (Introduction, Methods, Results, Discussion) etenevä malli 
sekä ilmiöpohjaisesti raportoitu tutkimusartikkeli (Johdanto, Ilmiöosa-alueet, Pohdinta, 
Menetelmät). Esityksessä uudenlaisesta – tai ainakin aikaisemmasta poikkeavasta – 
opinnäytetyötekstilajista näkyvät genremuutosten tietoisen kehittelyn haasteet. Tekstila-
jia tuskin voisikaan keksiä tyhjästä; tarvitaan tietoa eri tekstilajien historiasta, tehtävistä, 
tavoitteista ja mahdollisuuksista. (Tieteellisestä artikkelista myös Kakkuri-Knuuttila & 
Kylänpää tk.) 
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Artikkeliopinnäytetyön yhteydessä on kyse erilaisten tekstilajipiirteiden yhdistämisestä; 
näin voidaankin puhua tekstilajien sekoittumisesta (genre mixing) (ks. Solin 2006) tai 
hybridistä genrestä (Spinuzzi 2003, ks. Lambert & Vanhanen-Nuutinen 2005). Tekstila-
jit muuttuvat, kun ne sekoittuvat tai kun niitä yhdistellään toisiinsa. Aikaisemmin on 
kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, että mainosmaisella tekstillä on taipumus 
tunkeutua tekstiin kuin tekstiin. Hallinnollisessa päivähoitopäätöksessä puolestaan voi 
nähdä ohjeen, tiedotteen, sopimuksen ja kirjeen piirteitä (Tiililä 2000, 266).  
 
Mitä voidaan sanoa tapauksesta, jossa akateeminen tekstilaji (pikkugradu) yhdistetään 
akateemisen tekstilajin (tutkimusartikkeli) kanssa? Se, että tapauksessa tunnistetaan 
olemassa olevia piirteitä, helpottaisi uuden – vai pitäisikö sanoa uusvanhan? – genren 
käyttöönottoa ja leviämistä diskurssiyhteisössä. Tekstilajin rakenteeseen ei tulisi suuria 
muutoksia, sillä valtaosa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä noudattelee juuri 
IMRD- tai ilmiöpohjaisen raportoinnin kaavaa jo nyt (Julkunen 2002; Vuorijärvi 2006; 
Vuorijärvi käyttää jälkimmäisestä nimitystä topiikkipohjainen malli). 
 
Opinnäytetyön muuntuessa pikkugradusta tutkimusartikkeliksi eniten muuttuisi tekstila-
jin ja yleisön välinen suhde. Uudentyyppiset opinnäytetyöt kytkeytyisivät erilaiseen 
vertailtavien tekstien verkostoon kuin aikaisemmin. Nykyisenlaiset opinnäytetyöt ver-
tautuvat lähinnä muiden opinnäytetöiden kanssa, ja niitä luetaan niihin suhteutettuna. 
Lukijoina ovat useimmin opinnäytetyön ohjaajat. Tutkimusartikkeli joutuisi vertailuti-
lanteeseen muiden, esimerkiksi kokeneempien kirjoittajien laatimien vastaavien tekstien 
kanssa. Salo ym. (2004) ehdottavatkin julkaisufoorumiksi ammattikorkeakoulujen omaa 
tutkimus- ja kehitystyön verkkojulkaisua. 
 
Vuorijärvi (2005) kritisoi Salon, Söderqvistin ja Toikon näkemystä. Hänen mukaansa 
saatettaisiin jopa ajautua ojasta allikkoon: nykyisestä pikkugradun ongelmasta toiseen 
vastaavanlaiseen ongelmaan eli tieteellisen artikkelin löyhään jäljittelyyn ja sitä kautta 
edelleen työelämälukijan etäännyttämiseen. Uusi allikko saattaa näyttäytyä hankalana 
myös opiskelijan näkökulmasta. Julkaisukelpoisen tutkimusartikkelin laatiminen ei ole 
helppo tehtävä, mikä saattaa nostaa opiskelijan rimakauhua opinnäytetyötä kohtaan en-
tisestään. 
 
Vuorijärvi esittääkin tutkimusartikkelin sijaan opinnäytetyöksi asiantuntija-artikkelia, 
jonka ensisijainen julkaisufoorumi olisi ammatti- tai erikoisaikakauslehdet. Tekstilajissa 
painottuisivat tieteellisen tekstin asemesta journalistisen tekstin piirteet. Samalla asian-
tuntija-artikkeli vahvistaisi Vuorijärven mukaan niitä tekstitaitoja ja -konventioita, joita 
ammattikunta ja työyhteisö ovat tottuneet käyttämään. Yksi asiantuntija-artikkelia puol-
tava piirre olisi fokusointi keskeisiin tutkimus- ja kehitystyössä esille tulleisiin löydök-
siin, mikä helpottaisi tekstin viestivyyttä nimenomaan työelämäedustajien suuntaan. 
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7. Interventionistinen opinnäytetyö? 
 
Tutkimukselliset opinnäytetyöt, toiminnallisten opinnäytetöiden raportit, tutkimusartik-
kelit ja asiantuntija-artikkelit edustavat kaikki peruslähtökohdiltaan tekstilajeja, jotka 
laaditaan jostakin jonkin toiminnan päätteeksi – oli se sitten tutkimus tai käytännön työ-
tehtävä. Näin ne eivät sinällään edusta Lambertin lanseeraamaa interventionistista kir-
joittamista, jossa teksti itsessään toimisi muutoksen aikaansaajana ja olisi samalla kehi-
tyksen kohteena. 
 
Lambertin näkökulman mukaan opinnäytetyönkin tulisi olla ennen kaikkea teksti, jonka 
avulla muodostetaan yhteiseen käyttöön tietoa ja taitoa eli nimenomaan ammatillista 
kulttuuria – ei esimerkiksi korkeakoulukulttuuria. Ammatillisia tekstejä ei tuoteta eikä 
arvioida niiden kirjallisten ansioiden tai tieteellistä pätevyyttä osoittavien merkkien pe-
rusteella, vaan niiden kyvystä tukea tietyn tyyppistä työtä tai viedä tutkimus- ja kehitys-
hankkeita eteenpäin.  
 
Lambertin (2008) näkemys merkitsee edellä esitettyjä opinnäytetyövaihtoehtoja isom-
malta muutokselta tekstilajin suhteessa konteksteihin ja diskurssiyhteisöön. Pääideana 
on se, että kulloisessakin tutkimus- ja kehityshankkeessa tuotettavat tekstilajit ovat 
hankkeeseen osallistujien yhteisen suunnittelun ja kehittelyn tuloksia ja ne määräytyisi-
vät viime kädessä hankkeen sisällön ja tavoitteen perusteella. Ei siis olisi olemassa val-
mista tekstilajia, johon tehtävä tutkimus- ja kehitystyö tulisi sopeuttaa. 
 
Aluksi laadittava yhteinen kirjoitussuunnitelma ohjaa pohtimaan yhdessä kirjoittamisen 
merkitystä kulloisessakin hankkeessa. Keskeistä olisi pohtia, ei vain mitä ja miten kir-
joitetaan, vaan myös miksi ja keille hankeprosessin eri vaiheissa kirjoitetaan. Pohditta-
vaksi nousisi siten tapauskohtaisesti, millaisia tekstilajeja hankkeessa on järkevää tuot-
taa. Tekstilajin tulisi Lambertin mukaan muotoutua tekstin tarkoituksen pohjalta, mikä 
haastaa hankkeessa kirjoittajat – ja niin muodoin myös kirjoittamisen ohjaajat – etsi-
mään myös uudenlaisia ja kokeilevia tekstin muotoja. (Lambert 2008; 2010.)  
 
Lambertin esittelemä opinnäytetyön muoto on laadultaan moniääninen verrattuna aikai-
sempiin tutkimuksellisiin ja toiminnallisiin opinnäytetöihin. Kirjoitussuunnitelman 
avulla eri hanketoimijat voidaan saattaa vuoropuheluun toistensa kanssa ja edistää mo-
nimuotoista ja moniäänistä hankekirjoittamista. Se myös avaa mahdollisuuden hank-
keessa toimivien eri osapuolten kirjoittamisen potentiaalien tunnistamiseen. Kirjoitus-
suunnitelman käyttö tarjoaa samalla hanketoimijoille mahdollisuuden osallistua ammat-
tikorkeakoulujen ja työelämän yhteisessä hanketoiminnassa muotoutuvien uusien kir-
joittamisen genrejen kehittämiseen. (Lambert 2008.) 
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Lambert (2008) näkee, että ”monimuotoisen hankekirjoittamisen kautta kirjoittamisen 
funktio osana opinnäytetyöprosessia muuttuu, kun tekstit ja niissä esitetty kehittämistyö 
tulevat työyhteisöjen käyttöön ja niitä julkaistaan foorumeilla, joilta ne ovat myös laa-
jemmin hyödynnettävissä”. Lambertin näkemys asettaa opinnäytetyön tekijät, ohjaajat 
ja muut opinnäytteeseen liittyvät toimijat uudenlaiseen tilanteeseen. Samalla aikaisem-
min erillään toimineet diskurssiyhteisöt – ammattikorkeakoulu ja ammattiala – lähene-
vät toisiaan tekstien välityksellä. Opinnäytetyön genremuutos ei olisi enää vähittäinen 
kuin esimerkiksi tieteellisen artikkelin kirjoittamisen yhteydessä, vaan se mullistaisi 
sekä tekstin tuottamisen että tekstin tulkitsemisen kontekstin varsin radikaalisti.  
 
 
8. Päätteeksi 
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä käytävä keskustelu tarjoaa mielenkiintoisia nä-
köaloja tekstilajien muutosprosessiin. Tekstit ovat ikkunaluukkuja niitä laativien yhtei-
söjen maailmaan. Tekstien laatimista koskeva kiinnostus ja teksteihin liittyvät puheen-
vuorot kertovat siitä, että tekstejä laativat yhteisöt etsivät rajojaan ja suhteitaan muihin 
vastaaviin yhteisöihin. Toisaalta juuri tekstit muuntavat noita yhteisöjä osoittamalla, 
mikä niille milloinkin on tärkeää ja kirjoittamisen arvoista. 
 
Keskustelun päätteeksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyö näyttäytyy ylägenrenä, joka 
jakautuu monenlaisiin erilaisiin alalajeihin tai alalajipotentiaaleihin: tutkimuksiin, toi-
minnallisiin opinnäytetöihin, tieteellisiin ja asiantuntija-artikkeleihin sekä monimuotoi-
siin opinnäytetöihin. Lisäksi jokaisella ammattialalla lienee vanhastaan omat konven-
tionaaliset näkemyksensä opinnäytetyöstä tekstilajina. Kokonaiskuva on monimuotoi-
nen ja vakiintumaton, ainakin käytävän keskustelun perusteella. Toinen asia on se, 
kuinka nopeasti genremuutokset leviävät käytäntöön opiskelijoiden ja ohjaajien pariin 
arkiseksi aherrukseksi. Jotta tekstilaji todella muuntuisi tai sekoittuisi tai sen tilalle syn-
tyisi aivan uusi genre, vaadittaisiin muutoksia myös opinnäytetöitä koskevissa ohjeis-
tuksissa, jotka vanhastaan ovat pönkittäneet aikaisempia konventioita. 
 
Genret luodaan yhteisön käyttöön, ja ne muuttuvat yhteisön tarpeiden mukaan. Yksit-
täisten – tosin näkyvien ja painokkaiden – äänenpainojen perusteella on vielä toistaisek-
si hankala sanoa, mihin suuntaan ammattikorkeakoulu yhteisönä on viemässä opinnäy-
tetyögenren muutosta. Ammattikorkeakoulujen itsensä ja varsinkin opiskelijoiden kan-
nalta käyttökelpoisinta olisi kenties kuitenkin se, että ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työgenrestä muovautuu vähitellen todella monimuotoinen tekstilaji, joka antaa opiskeli-
jalle tarkoituksenmukaisen mahdollisuuden osoittaa asiantuntijuuttaan alansa ja työelä-
mäsuuntautuneisuutensa mukaisesti. Näin opinnäytetyö ei olisi ainoastaan osoitus tie-
tynlaisen kirjoittamisen konvention hallitsemisesta vaan suuntautuisi jo vahvasti tule-
vaan ammattiin. 
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Äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavia genrejä 
 
Päivi Valtonen 
 
 
1. Taustaa 
 
Käsittelen kirjoituksessani äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavien tyypillisten 
suoritusten eli esseen ja vastaustekstin genrepiirteitä. Pohdin myös, mitä muita genrejä 
kokeissa on vaadittu ja mitä mahdollisia haasteita kokeisiin liittyy. Pohjustan aihetta 
käsittelemällä lyhyesti erilaisia lähestymistapoja kirjoittamiseen ja esittelemällä lukio-
kirjoittamisen genrejä opetussuunnitelman ja muutamien oppikirjojen perusteella.153 
 
Ylioppilastutkintoon kuuluva pakollinen äidinkielen koe on keväästä 2007 alkaen jakau-
tunut esseekokeeseen ja tekstitaidon kokeeseen. Kokeet järjestetään kahtena eri päivänä, 
ja arvosana määräytyy molempien kokeiden yhteispistemäärän perusteella. Esseekoe 
muistuttaa vanhamuotoista äidinkielen ylioppilaskoetta ja sen perinteistä ylioppi-
lasainetta, koska esseekokeessa kirjoitetaan yksi sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään 
ehyt kirjoitus. Esseekoe sisältää sekä otsikko- että aineistotehtäviä. Koesuoritus arvioi-
daan pistein 0–60. (ÄKM, 1, 8–10.) Tekstitaidon koe puolestaan on uusi koetyyppi. 
Kokeessa on viisi pohjateksteihin liittyvää tehtävää, joista kokelas valitsee vastattavak-
seen kolme. Kukin vastaus arvioidaan kokonaislukuina 0–6. Tehtävät on rajattu tarkasti, 
ja ne liittyvät esimerkiksi pohjatekstin tai -tekstien merkityksiin, rakenteisiin, lajiin, 
ilmaisuun, tematiikkaan tai kontekstiin. Tehtävänä voi myös olla tiettyyn tarkoitukseen 
tähtäävän lyhyehkön kirjoituksen laatiminen eli niin sanotun tuottamistehtävän kirjoit-
taminen. (Mt. 1–3.) Tekstitaidon kokeen ja esseekokeen suoritukset arvioi ensin koke-
laan opettaja, ja lopullisen pistemäärän päättää ylioppilastutkintolautakunnan määräämä 
sensori. 
 
Äidinkielen ylioppilaskoe laaditaan lukion opetussuunnitelmassa esitettyjen kurssisisäl-
töjen pohjalta, ja koetta ja sen arviointia säätelevät ylioppilastutkintolautakunnan äidin-
kielen kokeen määräykset (ÄKM). Äidinkielen kokeessa tutkitaan määräysten mukaan, 
miten kokelas on saavuttanut lukion tavoitteiden mukaisen äidinkielen, erityisesti kirjal-
lisen ilmaisun, taidon ja kyvyn ymmärtää ja tulkita lukemaansa (ÄKM, 1). Kokeessa 
mitataan myös laajasti lukiolaisen ajattelun kehittyneisyyttä, yleissivistystä ja elämän-
kokemusta – siis kypsyyttä (esim. Falck ym. 2008, 102).  Koe on täten sekä kypsyys- 
että päättökoe: esseekokeella on ensisijaisesti perinteinen kypsyyskokeen rooli, kun taas 
tekstitaidon koe sävyttyy pääasiassa päättökokeeksi (Leino 2006, 595). 
 

                     
153 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä ja sen genrestä ks. Lankinen tk.  
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Äidinkielen ylioppilaskokeessa esiintyy monia genrejä.154 Ensinnäkin kokeen tehtä-
vänannot voi nähdä omana genrenään, jolla on tietynlainen skemaattinen kokonaisra-
kenne (ks. Makkonen-Craig 2008). Toiseksi kokelaat kohtaavat tehtävien aineistona 
olevan genrejoukon, jota he hyödyntävät tehtävänantojen vaatimalla tavalla. Kokeiden 
aineistona voi olla esimerkiksi mediatekstejä, kaunokirjallisuutta, tilastoja, valokuvia ja 
maalauksia. Tekstitaidon kokeen aineistona olevat eri genrejen edustajat nimetään teh-
täväpaperin ensimmäisen sivun alalaidassa osiossa ”Aineisto”. Esimerkiksi kevään 2009 
aineiston genreiksi ilmoitetaan lähdeviitteen perässä olevissa sulkeissa näytelmän en-
nakkoesittely, katkelma näytelmästä ja arvostelu. Esseekokeen aineistona olevia eri gen-
rejen edustajia ei puolestaan nimetä eksplisiittisesti aineiston luettelemisen yhteydessä, 
vaikka genren mainitseminen voisikin olla hyödyllistä kokelaalle.   
 
Tehtävänannot ja aineistot ovat äidinkielen kokeen kontekstissa lukemisen genrejä. Ko-
kelas kohtaa ylioppilaskokeessa genren tai genrejä myös siksi, että kokeessa kirjoitetta-
van suorituksen pitää noudattaa tietynlaisia konventioita eli edustaa määrättyä genreä. 
Käsittelen tässä kirjoituksessa suomenkielisissä äidinkielen ylioppilaskokeissa syksyyn 
2012 mennessä esiintyneitä genrejä pääasiassa niiden tuottamisen näkökulmasta (Äi-
dinkieli I ja II). Äidinkielen ylioppilaskokeessa vaadittavien genrejen määrittelyjä ja 
normistoa rakentavat lukion opetussuunnitelma (LOPS), äidinkielen kokeen määräykset 
(ÄKM), koepaperissa oleva yleinen ohje sekä koetta käsittelevä oheiskirjallisuus, kuten 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjat (esim. Mikkola ym. 2003; Haapala ym. 2010) ja 
Ylioppilastekstejä-kokoelmat (esim. Grünn 2008; Falck ym. 2006a; 2006b; 2008).  
 
 
2. Monenlaisia näkökulmia kirjoittamiseen 
 
Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on osoittautunut monessa kansainvälisessä ver-
tailututkimuksessa pääosin korkeatasoiseksi (PISA-tulosten ja muiden lukemiseen ja 
kirjoittamiseen liittyvien tutkimusten analysointia ks. esim. Harjunen 2007; Routarinne 
& Uusi-Hallila 2008, 19–24). Lukutaito on aina monella tavalla kytkeytyneenä kirjoi-
tustaitoon – ne ovat ikään kuin saman ilmiön eri puolia. Kirjoittamisen opetus onkin 
lukemisen ohella keskeisessä asemassa äidinkielen oppitunneilla ja opetussuunnitelmas-
sa alaluokilta lähtien. Voi sanoa, että kirjoittaminen on aina johonkin genreen tai aina-
kin tekstityyppiin kuuluvan tekstin kirjoittamista (esim. Devitt 2004, 203). Vasta kirjoit-
tamaan oppinut lapsi muotoilee ensimmäiset tekstinsä esimerkiksi kertomuksen tai kir-
jeen muotoon, ja sen jälkeen tutuksi tulevat tekstiviestit, sähköpostit, kirja-arvostelut, 
päiväkirjamerkinnät, ”kouluaineet” ja niin edelleen. 
 
Kirjoittamisen ja sen oppimisen teoriat voidaan karkeasti jakaa neljään ryhmään sen 
perusteella, miten teksti määritellään ja millaisena taitona kirjoittaminen nähdään. Ryh-

                     
154 Puhun tässä kirjoituksessa genrestä ja tekstilajista synonyymisesti.  
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mät ovat perinteinen kirjoittamisen opetus, itseilmaisua korostava opetus, prosessikirjoi-
tuksen menetelmä ja sosiokulttuurinen opetus (ks. esim. Luukka 2004a). Eri lähestymis-
tavat johtavat erilaisiin opetus- ja arviointikäytänteisiin ja asettavat opiskelijan ja opet-
tajan erilaisiin rooleihin. On tärkeää kuitenkin huomata, että vaikka kirjoittamisen opet-
tamisen lähtökohdat voidaan jakaa eri ryhmiin, kyse on teoreettisesta jaottelusta. Luok-
kahuoneissa, oppikirjoissa ja opettajankoulutuksessa teoriat eivät esiinny puhtaina vaan 
ovat limittäin ja päällekkäin. Opettajalla on valta valita, millaisen lähestymistavan hän 
ottaa kirjoittamisen opetukseen. Käytössä oleva lukion oppikirja antaa kirjoittamisesta 
tietynlaisen tulkinnan, jota opettaja voi noudattaa tai olla noudattamatta.  
 
Niin sanottu perinteinen kirjoittamisen opetus harjaannuttaa kirjoitetun kielimuodon 
hallintaan. Perinteinen kirjoittamisen opetus on hallinnut kouluopetusta pitkään ja pe-
rustuu formalistiseen ajatukseen yksilöllisten kirjoittamistaitojen kehittymisestä nimen-
omaan korjaamalla ja kommentoimalla tekstien kieliasua. Opettajan rooliin kuuluu siis 
lähinnä tehtävien keksiminen, valmiiden tuotosten arviointi ja palautteen antaminen. 
(Luukka 2004a, 10–11, 19.) Itseilmaisua korostava opetus taas näkee kirjoittamisen 
luovana, persoonallisena ja henkilökohtaisena prosessina. Kirjoittamisen opetuksen ta-
voitteena on auttaa oppilasta löytämään oma persoonallinen tapansa kirjoittaa, ja opetta-
jan rooli on kannustaa ja luoda hyvät edellytykset oppilaan vapaaseen itseilmaisuun. 
(Mt. 11–12, 19.)  
 
Prosessikirjoituksena tunnettu kirjoittamisen opetuksen menetelmä tuli Suomen koului-
hin 1980-luvulla. Tässä kognitiivisessa mallissa korostetaan kirjoittamisen yhteyttä ajat-
telutoimintoihin ja ongelmanratkaisuun. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii 
kirjoittamisen työskentelytapoja esimerkiksi kokeneiden kirjoittajien tekstintekokäytän-
teitä tarkkailemalla, tutustuu tekstin tuottamisen erilaisiin vaiheisiin ja vakiinnuttaa ne 
osaksi kirjoittamisen prosessia. Opettajan rooliin kuuluu prosessin ohjaaminen ja tuke-
minen sekä palautteen antaminen kirjoittamisprosessin eri vaiheissa. (Luukka 2004a, 
13–14, 19–20.) Prosessikirjoittamiseen liittyvät olennaisesti erilaiset suunnittelu- ja vi-
rittelymenetelmät, esimerkiksi listaaminen, mielle- tai merkityskartat, tekstin kanssa 
keskusteleminen ja vapaa kirjoittaminen (esim. Ranta 2007).  
 
Kolmessa edellä mainitussa mallissa kirjoittaminen nähdään ensisijaisesti yksilöllisenä 
taitona ja kirjoittamisen opetus on tämän taidon harjoittelua joko kielen, itseilmaisun tai 
tekstintekotaitojen opiskelun avulla. Neljäs kirjoittamisen opetuksen malli korostaa kir-
joittamisen ja tekstien sosiaalista ja yhteisöllistä luonnetta. Tämän sosiokulttuurisen 
lähestymistavan mukaan kirjoittamisessa on kyse kulttuurisista tekstikäytänteistä ja nii-
hin kasvamisesta. Tekstit nähdään tapoina osallistua yhteisöjen toimintaan, ja ne liitty-
vät aina tilanteisiin, kirjoittajiin, lukijoihin, tavoitteisiin ja toisiin teksteihin. Opetuksen 
tavoitteena on oppia analysoimaan erilaisia tekstejä ja samalla harjaantua itsekin tuot-
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tamaan niitä. Opettaja toimii asiantuntijana ja opastajana erilaisten tekstien ja tekstilaji-
en saloihin. (Luukka 2004a, 15, 20.)  
 
Yksi esimerkki sosiokulttuurisesta lähestymistavasta on systeemis-funktionaaliseen 
kielitieteeseen pohjautuva genrepedagogiikka, joka on alkujaan Australiasta. Eri teksti-
lajien konventioiden tuntemus ja prototyyppinen lähestymistapa genreihin ovat genre-
pedagogiikan lähtökohtia. Käytännössä genreperustaisen kirjoittamisen opetuksen läh-
tökohta on aina tekstianalyysi, jossa perehdytään tietyn genren konventioihin ja ske-
maattiseen kokonaisrakenteeseen sen tyypillisessä käyttöyhteydessä. (Ks. esim. Cope & 
Kalantzis 1993; Martin 1999; Luukka 2004b, 150.)  
 
Genrepedagogiikan yhtenä sovelluksena voi nähdä niin sanotun tekstuaalisen interven-
tion. Se on lukemisen ja kirjoittamisen työtapa, jonka tavoitteena on tietoisesti muokata 
ja sovittaa tekstejä uudelleen toisin kirjoittamisen avulla. Muokkaamalla ja vertailemal-
la kielenkäytön erilaisia versioita opiskelija voi oppia tunnistamaan tekstin tuottamisen 
ja valintojen sisällöllisiä, retorisia ja tyylillisiä konventioita. (Ks. Pope 1995; Pietikäi-
nen & Mäntynen 2009, 75.) Tekstuaalinen interventio havainnollistaa merkityksenan-
non kontekstisidonnaisuutta sekä sitä, että kielelliset ja diskursiiviset resurssit ovat aina 
historiallisia ja intertekstuaalisia (mt. 76). Tiedostuminen tekstikäytänteiden ja erityises-
ti eri tekstilajien konventioista kasvattaa omalta osaltaan lukiolaisten tekstilajin tajua eli 
sitä, että tunnistaa ja osaa luokitella tekstejä niitä kohdatessaan. Tajua tekstilajeista vaa-
ditaan niin lukijalta kuin kirjoittajaltakin. (Kalliokoski 2006, 241, 249; Valtonen tulos-
sa.) Tekstilajien kirjoittaminen vaatii kuitenkin kehittyneempää tekstilajitietoisuutta 
kuin niiden lukeminen tai tulkitseminen (Kalliokoski 2002, 156).  
 
Miten erilaiset kirjoittamisen opetuksen lähestymistavat suhteutuvat äidinkielen ylioppi-
laskokeessa vaadittavaan kirjoittamiseen? Jokaisen edellä esitellyn kirjoittamisen ope-
tuksen suuntauksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjoitustaitoa kokonaisvaltaises-
ti, joten ne kaikki antavat eväitä sekä esseekokeeseen että tekstitaidon kokeeseen (vrt. 
Lankinen tk. kirjoittamisen järjestelmällisyydestä). Lähestymistavat näyttävät kuitenkin 
osittain valmentavan eri koetyyppeihin. Yksilöllisiä kirjoittamisen taitoja harjoittavat 
menetelmät ohjaavat oman tekstin huolellisen muokkaamisen ja tarkastamisen äärelle, 
ja näitä taitoja tarvitaan erityisesti esseekokeessa, jossa tavoitteena on kirjoittaa virhee-
tön, persoonallinen ja suunniteltu kokonaisuus. Tekstitaitovastaamista puolestaan tukee 
parhaiten sosiokulttuurinen lähestymistapa, jossa keskitytään enemmän kulttuurisista 
tekstikäytänteistä lähtöisin oleviin analyysi- ja kirjoittamistehtäviin. Genrepedagoginen 
lähtökohta kirjoittamiseen ja tekstuaalisen intervention käyttäminen opetuksessa ovat 
hyvä pohja erityisesti tekstitaidon kokeen tuottamistehtäviin.   
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3. Genrejä lukion opetussuunnitelmassa ja äidinkielen oppikirjoissa 
 
Mikä merkitys on sillä, että koulussa kirjoitettavat tekstilajit nimetään eksaktisti? John 
Swalesin (1990, 46–49, 55) mukaan tekstejä tuottava yhteisö on avainasemassa, kun 
nimetään ja nimitetään tekstejä. Tekstilajin nimeämisen kannalta tärkeää on sen suhde 
muihin koulumaailman teksteihin ja sen esiintymiskonteksti (vrt. Mäntynen 2003, 46). 
Lukion opetussuunnitelmassa ei nimetä ylioppilaskokeessa kirjoitettavia genrejä eikä 
oteta kantaa siihen, minkälaisten genrejen kirjoittamista lukiossa pitäisi harjoitella, joten 
vaikuttaa siltä, että opetussuunnitelmatekstin näkökulma liittyy laajemmin yleisen kir-
joitustaidon kehittämiseen kuin tiettyjen tekstilajien nimeämiseen. Opetussuunnitelmas-
sa mainitaan kuitenkin tekstilajin ja tekstityypin käsitteet sekä luetellaan paljon tarkasti 
nimettyjen tekstilajien yläkäsitteitä. Tällaisina esitellään puhutut ja kirjoitetut tekstit, 
mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit sekä asia- ja kaunokirjalliset tekstit. Opetus-
suunnitelmassa mainittujen kaunokirjallisten tekstilajien lisäksi lukion neljännen kurssin 
yhtenä keskeisenä sisältönä mainitaan vaikuttamaan pyrkivien tekstilajien käsittely. 
Tällaisina genreinä opetussuunnitelmassa mainitaan mielipide, kolumni, pakina, arvos-
telu, pääkirjoitus, kommentti ja mainos. (LOPS, 33, 35, 37.) Vaikka muita genrejä ei 
opetussuunnitelmassa eksplikoidakaan, tekstilaji-käsitteen nimeäminen antaa ymmärtää, 
että monet tarkemmin määritellyt genret on hallittava lukion päättyessä (Grünn 2008, 
27–28).  
 
Oppimateriaaleissa lukiokirjoittamisen tekstilajeja nimetään enemmän kuin opetus-
suunnitelmassa (ks. myös Grünn 2008, 27–28). Esimerkiksi lukion äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppikirjassa Särmässä lukiokirjoittamisen tekstilajeiksi mainitaan referaatti, 
tekstitaidon vastaus, essee otsikon tai tehtävänannon pohjalta, aineistoessee, yleisön-
osastokirjoitus, kolumni, arvostelu ja kaunokirjallisuusanalyysit (Haapala ym. 2010, 
391–404). Oppikirjassa Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja esitellään yleisen asiatekstin 
rakentumisen lisäksi esimerkiksi tekstilajit referaatti, tiivistelmä, sähköpostiviesti ja 
koevastaus; pääkirjoitus, kommentti, yleisönosastokirjoitus, vastine, kolumni ja arvoste-
lu; essee, novelli- ja runoanalyysi, artikkeli ja tutkielma sekä tekstitaidon koe ja essee-
koe (Mikkola ym. 2003, 6–7, 158–223). 
 
Yksittäisten tekstilajien tuottamista siis harjoitellaan, mutta erityisesti ylioppilaskokees-
sa vaadituilla genreillä on vahvasti opetusta ohjaava funktio (Makkonen-Craig 2010, 
209). Siksi lukiokirjoittamisen tyypilliset genret ovat esseekokeessa kirjoitettava essee 
ja tekstitaidon kokeen vastausteksti, joiden kirjoittamista harjoitellaan lähes jokaisella 
äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla. Vanhoja tehtävänantoja ja mallivastauksia luetaan 
oppitunneilla, ja kokelaat harjoittelevat tunnistamaan ja käyttämään esseelle ja vastaus-
tekstille tyypillisiä konventioita. (Ks. myös Juvonen 2010, 40.) Ylioppilaskokeessa odo-
tuksenmukaiset ja oletetut tekstilajit siis ohjaavat vahvasti opetusta ja kyseisten tekstila-
jien kirjoittamisen harjoittelua. 
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4. Esseekokeen genrejä 
 
4.1. Esseekokeesta 
  
Esseekokeessa mitataan kokeen määräysten mukaan ”kokelaan yleissivistystä, ajattelun 
kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa” (ÄKM, 8). Es-
seekirjoittaminen on totuttelua päämäärätietoiseen, pohtivaan ja koherenttiin kirjoitta-
miseen (Makkonen-Craig 2010, 230). Esseekokeessa tehtäviä on vähintään 12, ja ne 
liittyvät monenlaisiin aihepiireihin, jotka kutsuvat tietynlaista kirjoitusta ja edellyttävät 
kirjoittajalta erilaisia tietoja ja taitoja (ks. esim. Kauppinen 2011b). Tehtävänannot siis 
paljolti määrittelevät, minkä tekstilajin tai tekstityypin tuotosta tehtävässä edellytetään 
(ks. myös Makkonen-Craig 2010, 243). 
 
Ylioppilasaineita on kirjoitettu yli 150 vuotta. Esseekokeessa kirjoitettava suoritus jat-
kaa pääosin samaa perinnettä, mutta kokeen nimen muuttuminen esseekokeeksi osoittaa 
suorituksen genreksi jonkinlaisen esseen. Esseegenreä ei kuitenkaan nimetä äidinkielen 
opetussuunnitelmassa eikä kokeen määräyksissä (ks. myös Makkonen-Craig 2010); itse 
asiassa äidinkielen kokeen määräyksissä ei viitata kertaakaan kokeessa kirjoitettavaan 
suoritukseen nimellä essee, vaan kokeen vastauksesta käytetään nimityksiä kirjoitus, 
suoritus, esseekokeen suoritus, koesuoritus, teksti ja kokonaisuus (ks. ÄKM, 8–14). Lu-
kion opetussuunnitelmassa ei myöskään mainita esseekokeen tuotoksen nimeä. Viiden-
nen äidinkielen kurssin sisältöihin kuuluu itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiske-
leva teksti (LOPS, 36), jonka voisi olettaa tarkoittavan esseen tyyppistä tekstiä. Käytän 
tässä kirjoituksessa esseekokeen suorituksesta kuitenkin yhtenäistä nimeä essee.  
 
 
4.2. Esseekoesuorituksen genrepiirteitä 
 
Esseekokeessa kirjoitettavan suorituksen eli esseen normistoa rakentavat opetussuunni-
telman, äidinkielen kokeen määräysten, oheiskirjallisuuden ja oppitunneilla tapahtuvan 
opetuksen lisäksi äidinkielen ylioppilaskokeen tehtäväpaperin alussa oleva yleinen ohje. 
Ohje koskee kaikkia tehtäviä, eli sen tietoja ei enää toisteta yksittäisissä tehtävänannois-
sa. Esseekokeen yleisessä ohjeessa esseegenreen liittyviä kohtia ovat seuraavat: 
 

– –. Osaan tehtävistä liittyy aineistoa, jota on hyödynnettävä tehtävänannon mukaan. – –. 
Kirjoita ehyt ja kielellisesti huoliteltu teksti. Sopiva pituus on 4–5 sivua. Teksti on kirjoitet-
tava puhtaaksi kuula- tai mustekynällä. – –. Tarvittaessa anna kirjoituksellesi oma otsikko. 
– –. Jos valitset aineistotehtävän, tekstisi pitää olla siten ehyt, että lukija voi ymmärtää teks-
tisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Aineistotehtävissä tulee viitata aineistoon. (Ks. esim. 
Äidinkieli II, Esseekoe 12.3.2007, 2.)  
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Ohjeessa kiinnitetään huomiota siis aineistoon ja sen käsittelyyn sekä tekstin rakentumi-
seen ja ulkoasuun.  
 
Edellä mainittujen lähteiden perusteella piirtyy kuva esseekokeen suorituksen genrestä, 
jota voi lähestyä esimerkiksi sen rakenteen, sisällön ja tyylin piirteiden kautta (piirteen 
käsitteestä ja olemuksesta ks. Heikkinen 2009). Esseegenren rakennepiirteinä voidaan 
pitää äidinkielen kokeen määräysten mukaan sitä, että teksti on ehyt kokonaisuus, joka 
on jäsennelty tietyn, aiheeseen soveltuvan järjestysperiaatteen mukaisesti kappaleisiin. 
Esseessä on siis ”nasevan” otsikon lisäksi aloitus, käsittelykappaleet ja lopetus. (ÄKM, 
9–10, 14; Falck ym. 2008, 96–99; ks. myös yleinen ohje.) Esseen suositeltava pituus on 
kokeen määräysten mukaan 4–5 sivua (ÄKM, 10; ks. myös yleinen ohje). 
 
Esseegenren sisältöpiirteet pohjaavat siihen, että esseessä tulee ottaa huomioon tehtä-
vänanto, mahdollinen aineisto ja otsikko. Kokelaan tulee käsitellä aihetta tehtävänannon 
vaatimalla tavalla, osata tehdä lukemastaan myös havaintoja ja päätelmiä sekä tulkita ja 
arvioida sitä. Aineistotehtävän aineistoa on esiteltävä niin, että kirjoitus on ymmärrettä-
vä ilman aineistoon tutustumista. Aineistoviittausten pitää olla tarkoituksenmukaisia 
sekä teknisesti moitteettomia ja sujuvia. (ÄKM, 9–10, 14; ks. myös yleinen ohje.) 
 
Parhaimpiin pisteisiin yltävien esseiden tyyli on kokeen määräysten mukaan ”ansiokas-
ta, hallittua ja yhtenäistä asiatyyliä”. Tyyli voi myös olla myönteisellä tavalla yllättävää, 
tuoretta, vivahteikasta ja persoonallista. Lause- ja virkerakenteet ovat joustavia ja ryt-
mittävät tehokkaasti tekstiä. (ÄKM, 14; ks. myös Falck ym. 2008, 100–101). Esseegen-
ren tyylipiirteisiin liittyy myös vaatimus suorituksen puhtaaksikirjoittamisesta muste- 
tai kuulakynällä (ÄKM, 9; ks. myös yleinen ohje).    
 
 
4.3. Esseekokeen genre tehtävänantojen perusteella 
 
Miten tehtävänannot ovat ohjanneet suorituksen genreä? Esseekokeissa on johdateltu 
tietynlaiseen mielipidekirjoitukseen esimerkiksi instruktioilla ota kantaa (esim. kevät 
2007, 2008, 2012; syksy 2007, 2008, 2010) ja jatka keskustelua (kevät 2010) tai kysy-
myksillä Mitä mieltä sinä olet? (syksy 2007) ja Oletko samaa mieltä? (syksy 2009). 
Kevään 2009 esseekokeessa pyydettiin kirjoittamaan kantaaottava teksti ja syksyn 2011 
kokeessa kannanotto. Kevään 2008 esseekokeessa yhden tehtävän instruktiona oli puo-
lestaan kirjoita pakinoiden, mikä eksplikoi pakinagenreä. 
 
Kevään 2007 ja 2008 kokeissa instruktiona oli kirjoita essee, mikä herättää kummastus-
ta, jos oletetaan, että kaikkia kokeessa kirjoitettavia vastauksia voi nimittää esseeksi. 
Kyseisissä tehtävänannoissa lienee tarkoitettu niin sanottua taide-esseetä, koska kevään 
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2007 tehtävässä piti vertailla kahta runoa ja kevään 2008 tehtävässä piti pohtia valoku-
van ja todellisuuden suhdetta aineistona olevien valokuvien pohjalta.155  
 
Edellä mainittujen genrejen lisäksi esseenä voidaan hyväksyä myös kuvaileva tai kerto-
va teksti. Sen ominaispiirteitä ovat aiheen arkisuus, kertomisen ja kuvailun runsaus sekä 
pohdinnan vähäisyys. Stereotyyppinen kuvaileva tai kertova teksti muistuttaa perusas-
teelta tuttua perinteistä kouluainetta, joka ei välttämättä edellytä abstraktia käsittelyta-
paa. (Makkonen-Craig 2010, 217–218, 241; ks. myös Haapala ym. 2010, 410.) Usein 
tällainen teksti on kirjoitettu tehtävästä, josta voi selviytyä oman kokemustiedon perus-
teella eli jossa ei tarvita erityistietoja esimerkiksi historiasta, kirjallisuudesta tai yhteis-
kunnasta (Kauppinen 2011b, 111–112). Esimerkiksi tehtävänannot Kirjoita nuoruudesta 
(kevät 2008), Kuka on luova? (syksy 2008), Mihin tarvitsemme Facebookia? (kevät 
2009), Miksi tatuointeja otetaan? (syksy 2009) ja Rakkaudesta urheiluun (syksy 2011) 
mahdollistavat aiheen arkisen käsittelyn. 
  
Essee voi siis yllä esitetyn perusteella olla tekstilajiltaan tai -tyypiltään tehtävänannon 
määräämällä tavalla esimerkiksi erittelevä, pohdiskeleva tai kantaaottava kirjoitus tai 
näiden sekoitus, tarkemmin vaikkapa kaunokirjallisuusanalyysi, mielipidekirjoitus, pa-
kina tai kolumni. Essee voi myös olla niin sanottu taide-essee tai jopa kuvaileva tai ker-
tova teksti. Äidinkielen esseekokeen yleisimmäksi genreksi on kuitenkin vakiintunut 
esseetä tai artikkelia muistuttava, aihetta tehtävänannon mukaisesti erittelevä, argumen-
toiva tai pohtiva kirjoitelma (Mikkola ym. 2003, 216; ks. myös Haapala ym. 2010, 410; 
Juvonen 2010, 40). Pohtivaa ja erittelevää otetta edellytetään esimerkiksi tehtävänan-
noissa Pohdi, millaisen kuvan luonnosta luontodokumentit antavat ja millaisia eettisiä 
kysymyksiä luontodokumentteihin liittyy (kevät 2008), Onko kansallinen kulttuuri enää 
kansallista? (kevät 2010), Mitä on nykypäivän yleissivistys? (syksy 2010) ja Onko nar-
sismi ongelma? (kevät 2012). 
 
 
4.4. Esseegenren haasteita 
 
Miten esseegenren edellä mainitut piirteet suhteutuvat siihen, millaisia suorituksia ja 
tekstilajeja kokeessa hyväksytään? Vaatimukset ehyestä, kappalein jäsennellystä koko-
naisuudesta sekä aineiston käsittelystä tietyllä tavalla ovat perusteltuja jokaisessa essee-
kokeen suorituksessa. Tehtävänantoon liittyviä ohjeita on mahdollista noudattaa kaikis-
sa suorituksissa. Suorituksen tyyli eli ansiokas asiatyyli tai yllättävä, tuore ja persoonal-

                     
155 Esseegenren epämääräisyydestä ja toisaalta tietynlaisesta kaikenkattavuudesta on esitetty pahoittele-
viakin lausuntoja. Kirjallisuudentutkija Yrjö Hosiaisluoma (2003, 217) kommentoi: ”Valitettavasti essee 
on vähin erin väljähtynyt tarkoittamaan melkein mitä tahansa epämuodollista, usein rakenteeltaan löysää 
harjoitustyötä tai muuta kirjoitelmaa.” Kulttuurintutkija Olli Löytty (2010) taas kärjistää näin: ”Esseen 
ainoa tuntomerkki on se, että joku nimeää sen esseeksi.” Esseen olemuksesta ja määritelmistä ks. Venho 
toim. 2012. 
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linen tyyli voi kuvata monenlaisen tekstilajin tyyliä. Esseen genrepiirteet vaikuttavat siis 
toimivilta, oli esseekokeen lopullisena tuotoksena sitten mielipideteksti, tekstianalyysi 
tai taide-essee. 
 
Oikeastaan ainoa piirre, jossa ohje ja mahdollinen genre voivat olla epäsuhdassa, on 
suorituksen suositeltava pituus (4–5 sivua). Voi kysyä, täytyykö pakinan tai kolumnin 
olla laajuudeltaan yhden konseptin mittainen vai riittäisikö lyhyempi teksti. Kokeen 
määräysten (ÄKM, 10) mukaan sivumäärä ei kuitenkaan ole normi vaan suositus, joten 
variaatio lienee hyväksyttävää.  
 
Kokeen tehtävänannot määräävät suorituksen sisällön, käsittelytavan, tyylin ja myös 
genren. Esseekoetta koskeva ylioppilastutkintolautakunnan määräys on tarkka ja yksi-
tyiskohtainen. Esseekokeen genren määrittelemättömyys vaikuttaa kuitenkin siihen, että 
kokeessa voidaan kirjoittaa ja hyväksyä hyvin erilaisia suorituksia, kunhan ne noudatte-
levat rakenteeltaan, sisällöltään ja tyyliltään määräysten ohjeita. Määräykset jättävät 
kirjoittajille siis paljon liikkumavaraa, mikä voidaan nähdä myös ongelmana. Jos mää-
räyksessä Henna Makkonen-Craigin (2010, 242) mukaan yksitulkintaisesti edellytettäi-
siin pohtivaa, argumentoivaa tai erittelevää lähestymistapaa, sellaista ehkä harjoiteltai-
siin enemmän myös tekstien tuottamisen tasolla. On eri asia osata analysoida pohtivaa 
tai argumentoivaa tekstiä kuin kirjoittaa sellainen (mp.). Anneli Kauppisen (2011b) esit-
tämät tilastot osoittavat lisäksi, että mitä enemmän tehtävänannoissa edellytetään abst-
raktia käsittelyä, sitä vähäisempi on tehtävän suosio ja sitä korkeampia arvosanoja siitä 
kertyy. Esseekokeessa abstraktille tasolle pääsevän tekstin vaatimus siis voisi jopa nos-
taa kokeen yleistä suoritustasoa. 
 
Asiaa voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Vaikka tehtävänannossa edellytettäi-
siinkin pohtivaa lähestymistapaa ja muuta kuin omaa kokemustietoa, se ei tietenkään 
tarkoita, että jokainen tehtävästä kirjoitettu todellinen essee liikkuisi automaattisesti 
pohtivalla ja abstraktilla tasolla. Havainnollistan tätä kahdella esimerkillä (1 ja 2). Mo-
lemmissa esimerkeissä on koesuorituksen ensimmäinen kappale. Kokelaat ovat vastan-
neet seuraavaan tehtävänantoon: ”Väestö keskittyy Suomessakin yhä voimakkaammin 
suuriin asutuskeskuksiin. Pohdi, mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä kehityksellä 
on” (kevät 2008). Tehtävänanto johdattelee kirjoittamaan aiheesta pohtivan ja erittele-
vän esseen, jonka lähtökohtana on, että kokelas ymmärtää, mitä tarkoitetaan yhteiskun-
nallisilla vaikutuksilla. Pelkän ensimmäisen kappaleen esittäminen ei tietenkään kerro 
kokonaisuuden tasosta, mutta joitain havaintoja voi esittää. 
 

(1) Stadilainen vai juntti? 
 
Keskittyykö väestö yhä voimakkaammin suuriin asutuskeskuksiin? Oi kyllä vain! Maalta 
kaupunkeihin muuttaa entistä enemmän ihmisiä nykypäivänä. Entinen maatalousyhteis-
kunta on syrjäytymässä ja pienemmät kaupungit ja kylät menettävät arvoaan. Toisin sanot-
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tuna suurkaupungit syövät pienempien maineen ja huomiotta jätetään kehittymishaluiset 
kaupungit. (Ylioppilastekstejä 2008, 121.) 
 
(2) Tyhjä maaseutu, hyvinvoiva valtio? 
 
Valtiomme tulevaisuutta koskevista ongelmista ja kysymysmerkeistä keskusteltaessa kai-
kuvat usein tutut käsitteet: valtionvelka, suuret ikäluokat ja huoltosuhde, sekä niiden joh-
dannaisena hyvinvointivaltion säilyttäminen. Vähemmässä määrin kuitenkaan kuulee kes-
kusteltavan maaseudun tyhjenemisestä ja väestön muuttoliikkeestä kaupunkeihin. Asiaa 
koskevien suurten päätösten ja aktiivisen pohdinnan puutteesta huolimatta ongelma tiedos-
tetaan ja trendi on selvä – nykytahdilla Suomessa on 50 vuoden päästä viidestä kymmeneen 
laajaa ja tiheään asuttua teollisuuskeskittymää, joiden väliset alueet ovat taantuneet perife-
rioiksi, joissa elannon takaavat oma pelto, lähikauppa ja niiden välinen vaihdantatalous. 
(Ylioppilastekstejä 2008, 134.) 

 
Esimerkkien ero liittyy erityisesti tekstien abstraktiotasoon ja ”kypsyyteen”, mutta esi-
merkissä 1 voi havaita myös asiatyylin ja oikeinkirjoituksen horjuvuutta. Monet puhe-
kieliset ilmaukset vähentävät esimerkin 1 vakuuttavuutta, ja kokelas onkin saanut es-
seestään vain 5 pistettä 60:stä. Esimerkissä 2 kirjoitus on hallittua ja yhtenäistä asiatyy-
liä, kokonaisuus on jäsennelty ja tehtävänannon tavoitteet pohtivasta, esseistisestä suori-
tuksesta täyttyvät. Esseestä on annettu 55 pistettä. 
 
 
5. Tekstitaidon kokeen vastauksen genrejä 
 
5.1. Tekstitaidon kokeesta ja sen genreistä 
 
Tekstitaidon kokeessa mitataan kokelaan kykyä soveltaa äidinkielen ja kirjallisuuden 
pakollisilla ja syventävillä kursseilla oppimiaan tietoja ja taitoja. Kokeessa vaaditaan 
erityisesti erittelevää, kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa sekä täsmällisen vastauksen 
kirjoittamista tekstihavaintojen pohjalta (Falck ym. 2006a, 11). Tekstitaidon koe on siis 
ensisijaisesti lukutaidon koe. Tekstitaidon kokeen vastaus on aina intertekstuaalinen – 
siinä kirjoitetaan tuotos, jossa hyödynnetään toista tekstiä tehtävänannon vaatimalla 
tavalla (ks. esim. Valtonen 2011a, 202). Mistään tekstitaidon kokeen tehtävästä ei voi 
selviytyä vain omaan kokemustietoonsa nojaten, toisin kuin esseekokeen tehtävistä. 
Tekstitaidon kokeen vastauksen kirjoittaminen vaatii aina vastauksessa edellytettyjen 
käsitteiden oikeanlaisen käytön lisäksi esimerkiksi kulttuuritietoa, yhteiskunnallista 
tietoa ja genretietoa. Kulttuuritietoon sisältyy esimerkiksi tietämys kaunokirjallisuuden 
erityislaadusta. (Mt. 213.) 
 
Tekstitaidon kokeessa kirjoitettava, tehtävänantoa noudattava vastaus on tyypillisesti 
tekstilajiltaan niin sanottu vastausteksti (ks. myös Falck ym. 2006b, 15). Tällöin genreä 
ei eksplikoida tehtävänannossa erikseen, vaan se oletetaan tutuksi. Opetussuunnitelmas-
sa tekstitaidon kokeen suorituksen genrestä ei ole mainintaa. Äidinkielen kokeen mää-
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räyksissä kokeen suoritukseen viitataan nimityksillä lyhyehkö kirjoitus, teksti, vastaus 
(yleisin), suoritus, koesuoritus ja vastausteksti (ÄKM, 3–7).  
 
Vastaustekstin tehtävänannot ohjaavat esimerkiksi päättelemään pohjatekstin pohjalta 
jotain tai pohtimaan ilmiötä eri puolilta, esimerkiksi Miksi tytön ja pojan maailmat eivät 
kohtaa Väisäsen romaanikatkelmassa? (syksy 2009) ja Millaisen käsityksen saa Feodor 
Dostojevskin Rikos ja rangaistus -romaanin päähenkilöstä Raskolnikovista romaanin 
alun perusteella? (syksy 2010).  Vastauksessa voidaan myös pyytää analysoimaan ja 
erittelemään jotain tekstin piirrettä, esimerkiksi Erittele Sekametsä-sarjakuvan ilmaisu-
keinoja (syksy 2009) ja Tarkastele huumorin keinoja Jukka Ukkolan pakinassa Kotus 
interruptus (kevät 2010). Tehtävä voi ohjata vertailemaan kahta tai useampaa asiaa kes-
kenään, esimerkiksi Vertaile Hotakaisen kolumnin ja Sekametsä-sarjakuvan teemoja 
(syksy 2009) ja Sekä Huovinen että Oksanen tarkastelevat sananvapautta ja esittävät 
ratkaisuja, joilla sananvapautta voidaan edistää. Vertaile heidän näkemyksiään (kevät 
2011). (Tehtävätyypeistä ks. myös Kuohukoski & Löfberg 2008, 50–51.) Kevään 2012 
tekstitaidon kokeessa oli tehtävänanto, joka liittyi suoraan äidinkielen 5. kurssin keskei-
seen asiasisältöön ja edellytti tietoa kirjallisuuden tyylisuunnista: Mitä romantiikan ja 
realismin piirteitä on Maria Jotunin novellissa Untako lienee? 
 
Tehtävänanto voi lisäksi ohjata tarkasti määritellyn genren tuottamiseen, eli kirjoittajaa 
pyydetään kirjoittamaan kokeessa odotuksenmukaisen vastaustekstin sijaan jonkin 
muun tekstilajin edustaja. Tuottamistehtävä edellyttää niin sanottua tekstuaalista inter-
ventiota, josta voi käyttää tällaisessa tapauksessa myös nimitystä tekstilajimuunnos. 
Tuottamistehtävän lähtökohtana on, että tehtävänannossa pyydetty tekstilaji on kirjoitta-
jalle tuttu (esim. Kuohukoski & Löfberg 2008, 51). Syksyyn 2012 mennessä tekstitai-
don kokeessa on vaadittu uutisen (kevät 2007 ja syksy 2010), kirjeen (syksy 2007), 
kommentin (kevät 2010) ja referaatin (kevät 2011) kirjoittamista. Tuottamistehtävä ei 
siis ole kovin yleinen tehtävätyyppi.156 Tuottamistehtävän genre mainitaan tehtävänan-
nossa joko suoraan, esimerkiksi Kirjoita uutinen (kevät 2007) ja Kirjoita kirje (syksy 
2007), tai epäsuorasti, esimerkiksi Muunna uutinen vastaamaan nykyuutisen konventioi-
ta (syksy 2010). 
 
 
5.2. Tekstitaitovastauksen genrepiirteitä  
 
Tekstitaidon kokeen yleinen ohje esiintyi ensimmäisen kerran keväällä 2007, ja saman 
vuoden syksyllä se sai lopullisen muotonsa. Vastaustekstin genreen liittyviä kohtia ovat 
seuraavat: 
 

                     
156 Tuottamistehtävien haasteista ja mahdollisuuksista ks. Valtonen 2011b.  



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 506 - 

– –. Vastausta kirjoittaessasi voit lähteä siitä, että lukija tuntee aineiston. Vastauksessa esi-
tetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee kuitenkin perustella aineiston avulla. Vastauksen 
sopiva pituus on 1–2 sivua. – –. Anna kullekin vastaustekstillesi otsikko. – –. Vastausten tu-
lee olla selvästi ja siististi kirjoitettuja, mutta niitä ei tarvitse kirjoittaa puhtaaksi kuulaky-
nällä tai musteella. (Ks. esim. Äidinkieli I, Tekstitaidon koe 14.9.2007, 1.) 

 
Vastaustekstin genren rakennepiirteiksi mainitaan äidinkielen kokeen määräyksissä vas-
tauksen sopivan pituuden (1–2 sivua) ja pakollisen otsikoinnin lisäksi se, että vastauk-
sessa voi mennä suoraan asiaan, toisin sanoen aineistoa ei tarvitse esitellä tarkasti kun-
kin vastauksen alussa (ÄKM, 3–4; ks. myös yleinen ohje). On kuitenkin suotavaa nime-
tä pohjatekstin kirjoittaja sekä mahdollisesti jutun otsikko ja tekstilaji (Falck ym. 2006b, 
15). Äidinkielen kokeen määräyksissä mainitaan myös, että vastaustekstin pitää olla 
johdonmukainen kokonaisuus, jossa on yksityiskohtia sopivassa suhteessa. Vastauksen 
rakentumisesta ja jäsentelystä ei kuitenkaan anneta kokeen määräyksissä tarkkoja ohjei-
ta, esimerkiksi kappalejaosta ja tekstin lopetuksesta ei mainita mitään. Eritasoisten suo-
ritusten tuntomerkkien esittelyssä otetaan esille tekstin jäsentely, joka on yksi arvoste-
luperuste. (ÄKM, 3–6.) 
  
Ylioppilastekstejä-kokoelmassa otetaan kantaa vastauksen rakentumiseen ja jäsentelyyn: 
hyvässä vastaustekstissä havainnot on ryhmitelty jonkin mielekkään jäsennysperiaatteen 
mukaan, ja kun asia loppuu, tekstiä ei ole tarpeen pidentää. (Falck ym. 2006b, 15.) Es-
seegenren rakennetta alku–käsittelykappaleet–lopetus ei siis edellytetä vastaustekstissä. 
Hyvä tapa otsikoida vastausteksti on esimerkiksi kiteyttää tekstin tai tehtävänannon 
ydin muutamalla sanalla otsikkoon (esim. Kuohukoski & Löfberg 2008, 55). 
 
Vastaustekstin genren sisältöpiirteistä olennaisin on se, että kokelas osaa todentaa ja 
perustella havaintonsa ja päätelmänsä aineiston avulla ja että kokelas keskittyy vastauk-
sessaan ja aineiston käsittelyssään vain tehtävänannon rajaamaan näkökulmaan.157 Esi-
tetyt väitteet pitää perustella selkeästi ja laajasti, ja aineiston erittelyssä on käytettävä 
olennaisia käsitteitä asianmukaisesti ja luontevasti (ÄKM, 4; ks. myös yleinen ohje; 
käsitteiden ongelmallisuudesta tekstitaidon kokeessa ks. Kouki 2009). Vastausteksti on 
tyyliltään yleiskielinen, johdonmukaisesti kirjoitettu asiateksti (esim. Haapala ym. 2010, 
408; Kuohukoski & Löfberg 2008, 55). Se on kirjoitettu selvästi ja siististi lyijykynällä 
(ÄKM, 3; ks. myös yleinen ohje).   
 
 
5.3. Vastaustekstin ja tuottamistehtävien rajankäyntiä  
 
Miten vastaustekstin edellä mainitut piirteet suhteutuvat siihen, millaisia suorituksia 
kokeessa hyväksytään? Vastaustekstin genren piirteet on eksplikoitu melko tarkasti lau-
takunnan määräyksissä, kokeen yleisessä ohjeessa ja lukion oppikirjoissa, kuten voi 

                     
157 Referoinnista tekstitaidon kokeessa ks. Berg 2011. 
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havaita edellä esitetystä. Esimerkiksi kertomusmuotoista vastaustekstiä ei hyväksyttäisi 
kokeen luonteen ja genren takia kokeen suorituksena, ellei kertomusta erikseen pyydet-
täisi tuottamaan (vrt. esseekoe; ks. Valtonen 2011a, 220).  
 
Ongelmia syntyy, kun kokeessa vaaditaan kirjoittamaan jonkin muun tekstilajin kuin 
vastaustekstin edustaja. Tuottamistehtävät voivat esimerkiksi osin rikkoa kokeen mää-
räysten ja yleisen ohjeen normia pohjatekstin viittausten suhteen, koska tuottamistehtä-
vissä ei useinkaan ole tarpeellista viitata pohjatekstiin ja perustella havaintojaan sen 
avulla vastaustekstin tavoin vaan ottaa tehtävänannon mukaisesti aineksia aineistosta ja 
muokata uusi tekstilaji (Valtonen 2011b, 355; ks. myös Lumijärvi & Murto 2010, 23–
24; vrt. Berg 2011).  
 
Vastaustekstin genren rakennepiirteet eivät myöskään sovellu vaikkapa uutisen tai kir-
jeen pohjaksi. Tuottamistehtävien otsikointi voi olla erilainen ja tekstin jäsentely voi 
poiketa vastaustekstin rakenteesta huomattavastikin (esimerkkinä uutinen). Ohje vas-
taustekstin pituudestakin voi olla harhaanjohtava ja poiketa itse tehtävänannosta, vaikka 
yleisen ohjeen pitäisi koskea kaikkia tehtäviä. Uutisen (kevät 2007), kommentin (kevät 
2010) ja referaatin (kevät 2011) pituudet oli määritelty sanamäärin vastoin kokeen yleis-
tä ohjetta ja määräyksiä. Erityisiä kirjallisuus- tai kielitieteellisiä käsitteitä ei vaadita. 
Tyyli voi olla jotain muuta kuin vastaustekstin tyyli.  
 
Tekstitaidon kokeessa kirjoitettavan genren vaatimuksista tehtävänannon noudattami-
nen, johdonmukaisen kokonaisuuden kirjoittaminen ja aineiston tuttuus lukijalle liitty-
vät tuottamistehtäviinkin. Mutta muuten tekstitaidon kokeen vastauksen kriteerit äidin-
kielen kokeen määräyksissä on laadittu pääosin vastaustekstin genren kirjoittamisen 
ohjaamiseen ja arviointiin. (ÄKM, 5–6; ks. myös Virkkunen 2005, 407.)158  
 
Havainnollistan vastaustekstin ja tuottamistehtävän eroa kolmella tekstinäytteellä (esi-
merkit 3–5). Esimerkeissä on tekstitaidon kokeen vastausten ensimmäiset kappaleet. 
Kaksi ensimmäistä vastausta on saanut täydet kuusi pistettä, kolmas viisi pistettä. En-
simmäinen esimerkki edustaa vastaustekstin genreä, kaksi seuraavaa tuottamistehtäviä 
(kommentti ja uutinen). Esimerkissä 3 kokelas on vastannut tehtävänantoon Tarkastele 
huumorin keinoja Jukka Ukkolan pakinassa Kotus interruptus (kevät 2010). 

 
 
(3) Huumorin keinot Jukka Ukkolan pakinassa 
 
Pakinassaan ”Kotus interruptus” (Suomen Kuvalehti 49/2008) Jukka Ukkola käyttää kekse-
liäästi monia huumorin keinoja saadakseen viestinsä perille. Näistä keinoista on ironia yksi 
tehokkaimmista. Ukkola ei tarkoita pakinassa sanomiaan asioita, vaan pyrkii näyttämään, 
minkälaiseksi kielenkäyttö voisi muuttua, jos kieltä ei tutkittaisi tai sen oikeaoppisuutta 

                     
158 Tuottamistehtävien arvioinnin ongelmista ks. Koskela 2000, 611; Virkkunen 2005, 407; Valtonen 
2011b, 356–358; tulossa. 
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valvottaisi. Myös tarkoituksella tehdyt kielioppivirheet synnyttävät oleellisesti huumoria. 
(Ylioppilastekstejä 2010, 51.) 

 
Esimerkki 3 on otsikoitu vastaustekstille tyypillisesti kiteyttämällä otsikkoon tehtä-
vänannon ydin. Vastauksessa mennään heti suoraan asiaan eli Jukka Ukkolan pakinan 
huumorin keinoihin, joista ensimmäisenä mainitaan ironia ja kappaleen lopussa vielä 
kielioppivirheet. Aloituslauseessa nimetään pohjatekstin kirjoittaja, tekstilaji, otsikko ja 
ilmestymispaikka. Teksti on sujuvaa asiatyyliä. Vastauksessa edellytetään tietoa niistä 
kielellisistä keinoista, joilla huumoria voidaan ilmaista. 
 
Esimerkissä 4 kokelaan on pitänyt jatkaa Jukka Ukkolan ja Susan Heikkisen käymää 
keskustelua Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tilanteesta kirjoittamalla kantaa 
ottava kommentti (kevät 2010). 
 

(4) Suomen kieli kultaakin kalliimpi? 
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen työntekijämäärän vähentämisestä on noussut suuri 
haloo. Asiaa puolletaan jyrkästi ja vastustetaan vielä jyrkemmin. Kyse ei ole kalliin koti-
maamme kansallissankarin, Agricolan, arvostetun sankariteon ja suuren työn tuloksen mart-
tyyrikuolemasta. Valtio ei uhkaa kielemme tulevaisuutta parin lantin vuoksi. Se uhraa 34 
työpaikkaa, joka on lukuna vain pisara meressä laman löylyttämässä Suomessa. (Ylioppi-
lastekstejä 2010, 62.) 

 
Esimerkki 4 eroaa huomattavasti esimerkin 3 tavasta aloittaa tekstitaidon vastaus. Esi-
merkin 4 otsikkoa ei ole johdettu suoraan tehtävänannosta, vaan kokelas on keksinyt sen 
itse kuvaamaan kirjoittamansa vastauksen sisältöä. Esimerkissä ei viitata eksplisiittisesti 
pohjateksteihin, kuten vastaustekstissä on tapana. Teksti noudattaa mielipidekirjoituk-
sen skeemaa eikä rakennu vastaustekstin tavoin. Tyyli ei ole asiatyyliä, muttei sen 
kommentissa tarvitse sitä ollakaan. Vastauksessa edellytetään genretietoa eli tietoa 
kommenttitekstilajin tyypillisistä konventioista.   
 
Esimerkissä 5 on pitänyt kirjoittaa uutinen Lars Sundin kirjoittaman romaanikatkelman 
kuvaaman tapahtuman pohjalta Siklaxin paikallislehteen (kevät 2007).  
 

(5) Vanhainkodin asukas sytytti tulipalon ja pakeni 
  
Vaasa 
 
Poliisi epäilee vuonna 1898 syntynyttä miestä omaisuuden tuhoamisesta ja virkavallalta pa-
kenemisesta. Tapaus sattui Vaasassa, Setterbergin säätiön yksityisessä vanhainkodissa lau-
antaina 13. päivä kesäkuuta noin kello 22. (UUT 2007, T18 4/5 22.) 

 
Esimerkki 5 on piirteiltään hyvin kaukana vastaustekstin genrestä. Nyt pohjatekstiin 
viittaaminen ja esimerkiksi kirjoittajan nimen mainitseminen olisi suoranainen virhe. 
Pohjatekstiä pitää käyttää tällaisessa tehtävässä vain virikkeenä ja poimia sieltä uutis-
genreen sopivia yksityiskohtia. Uutisgenren konventioiden noudattaminen on tehtävän 
arvioinnissa tärkeää, ja vastauksen alku osoittaa, että kokelas on ollut tietoinen esimer-
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kiksi uutisen skeemasta, uutisotsikon tyylistä ja uutiskysymyksistä, joihin vastataan 
otsikossa ja ensimmäisessä kappaleessa eli uutisen kärjessä. Uutisgenren tajua osoittaa 
myös otsikon alla oleva paikkakuntatieto Vaasa.  
 
 
6. Lopuksi 
 
Asioiden pohtiminen, omien väitteiden perusteleminen, tarkka ja havainnoiva lukemi-
nen sekä sujuva kirjoittaminen ovat oleellisia taitoja sekä jatko-opinnoissa että työelä-
mässä. Äidinkielen ylioppilaskokeen yksi tarkoitus on osoittaa kokelaan kypsyys lukion 
jälkeiseen elämään, ja jo tällaisenaan keväällä 2007 ensimmäisen kerran kirjoitettu äi-
dinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe pääsee varmasti tavoitteeseensa paremmin kuin 
sitä edeltäneet kokeet. Äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavat genret eivät ole 
koulun jälkeisen elämän avaintekstilajeja, ainakaan sellaisenaan. Toisaalta sekä essee-
kokeessa että tekstitaidon kokeessa vaadittavia kirjoittamisen taitoja tarvitaan varmasti 
lukion jälkeenkin, koska kokeissa mitataan yleisten tekstinormien hallintaa, ei siis pel-
kästään kouluinstituutioon liittyvien normien hallintaa.    
 
Voinee ajatella, että esseekoe ja tekstitaidon koe ovat institutionaalisia ylägenrejä, joi-
hin upotetaan niissä tuotettavia genrejä tietyn koekerran tehtävänantojen vaatimusten 
mukaisesti (Valtonen 2011b, 352; vrt. Lankinen tk. ammattikorkeakoulujen opinnäyt-
teistä). Esimerkiksi kevään 2007 tekstitaidon kokeen vastausten genret edustivat vasta-
ustekstiä (neljä tehtävää) ja uutista (yksi tehtävä). Ylioppilaskokeessa esiintyvät genret 
muodostavat tietynlaisen genreketjun, jossa tietty tekstilaji edellyttää tai ennakoi toista 
tekstilajia (esim. Fairclough 1992, 130–133; ks. myös Solin 2004). Esimerkiksi kevään 
2007 kokeessa yhden genreketjun muodostavat koepaperin yleinen ohje, kolmas tehtä-
vänanto, aineistona oleva romaanikatkelma, katkelman pohjalta tehtävänannon mukai-
sesti kirjoitettava uutinen ja mahdollisesti kirjoittamisen taustalla vaikuttava vastaus-
tekstin genre. Genreketjun eri osat edellyttävät monenlaisia tekstilajeihin liittyviä luku- 
ja kirjoitustaitoja. (Valtonen tulossa.) 
 
Esseekokeen genren suuri liikkumavara näyttää olevan ennemmin kokelaan kuin arvos-
telijan haaste. Kauppisen (2011b, 107–108) mukaan tilastojen ja käytännön kokemuk-
sen perusteella nimittäin näyttää siltä, että ylioppilasaineiden eli nykyään esseiden teh-
tävissä annetun genremäärittelyn noudattamista ei ole juurikaan huomioitu arvioinnissa, 
toisin sanoen vaaditun genren konventioiden noudattamisella tai noudattamatta jättämi-
sellä ei ole ollut vaikutusta suorituksen arvosanaan. Koska esseekokeen suorituksen 
genrepiirteitä voidaan soveltaa kaikkiin suorituksena hyväksyttäviin tekstilajeihin ja 
piirteiden painoarvo on selvästi vahvempi kuin tietyn genren tyypillisten konventioiden 
noudattaminen, suorituksen kirjoittamisessa tai arvioinnissa ei sinänsä tarvitse ottaa 
huomioon vaikkapa taide-esseen tai kolumnin tekstilajin piirteitä. Näin ollen esseeko-
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keen tuotosta ei ehkä olekaan mielekästä pyrkiä rajaamaan mihinkään ennalta määrät-
tyyn tekstilajiin, ainakaan kokeen arvostelijan näkökulmasta (vrt. Heikkinen & Vouti-
lainen 2009, 141, 143–147).  
 
Kokelaan näkökulmasta se, että hänellä on vapaus valita tekstinsä tavoite ja siihen sopi-
va tekstilaji, voi olla onni tai onnettomuus. Liikkumavara voi mahdollistaa heikon kir-
joittajan läpipääsyn, mutta toisaalta se voi aiheuttaa hyvän kirjoittajan alisuoriutumisen, 
jos hän tarttuu liian ”helppoon” aiheeseen. Esseekokeen genren tarkkarajattomuus on 
siis huono asia ennemminkin suorituksen abstraktiotason variaatioon liittyen, koska 
esseekokeen arvioinnissa ei keskitytä tietyn genren konventioiden hallinnan mittaami-
seen. Toisaalta genren eksplikointikaan ei välttämättä parantaisi kokelaiden suorituksia 
(ks. esimerkki 1). Lisäksi hyvä kirjoittaja voi kirjoittaa erinomaisen esseen, oli tehtä-
vänannossa sitten vaadittu abstraktia käsittelyä tai ei.  
 
Yksi syy lukioinstituution tekstilajien (osin näennäiseen) muuttumattomuuteen ja va-
kauteen on käytäntöjen jatkuvuuden ja vertailtavuuden varmistaminen (Kauppinen 
2011a, 107). Nykyistä ylioppilaskoetta edeltävien aineisto- ja otsikkoaineen yhdistämi-
nen ja nimeäminen esseekokeeksi ei ole muuttanut paljoakaan kokeessa kirjoitettavan 
genren rakennetta, sisältöä ja tyyliä. Makkonen-Craigin (2010, 224, 243) mukaan es-
seegenren keskeinen piirre eli se, että esseessä edellytetään pohtivaa tai argumentoivaa 
tekstiä ja abstraktia ajattelua, pitäisi eksplikoida äidinkielen kokeen määräyksissä. Jos 
esseen sisältö profiloitaisiin selkeämmin esseemäiseksi, tekstit edustaisivat selvemmin 
samaa genreä, mikä olisi tärkeä lähtökohta myös yhdenvertaiselle arvioinnille (mt. 243). 
Esseekokeen tuotoksen nimeäminen esseeksi ja sitä kautta esseistisen tyylin ja sisällön 
vaatiminen voisi siis kuitenkin olla ratkaisu genren osin ongelmalliseen liikkumavaraan.  
 
Tällä hetkellä ylioppilaskokeessa kirjoitettavan odotuksenmukaisen genren nimeä eli 
esseetä tai vastaustekstiä ei mainita opetussuunnitelmassa eikä äidinkielen ylioppilas-
kokeiden tehtäväpaperissa. Ainoat ylioppilaskokeessa tarkasti nimetyt genret liittyvät 
tekstitaidon kokeen tuottamistehtäviin. On kuitenkin huomattava, että tuottamistehtävis-
sä vaaditut genret ovat pääosin sellaisia, joiden kirjoittamisen harjoittelua lukion ope-
tussuunnitelma ja oppimateriaalit eivät kovinkaan paljoa tue. Viime vuosien tuottamis-
tehtävistä ainoastaan referaatti on mainittu selvästi lukioon liittyvissä institutionaalisissa 
teksteissä, ja referaatin kirjoittamista harjoitellaan lukion oppitunneilla ainakin teorias-
sa. Lukiossa kirjoitettavat tekstilajit muodostavat tässä mielessä hierarkian: ne lajit, joi-
den kirjoittamista harjoitellaan paljon, eli essee ja vastausteksti, ovat yhteisössä arvoste-
tumpia ja motivoidumpia kuin muut tekstilajit (vrt. Heikkinen 2009, 30). Ylioppilasko-
keessa vaadittavat oletuksenmukaiset tekstilajit ovat myös institutionaalisia ja sitä kaut-
ta väistämättä ideologisia. 
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Tekstitaidon kokeen vastaustekstin genren piirteet on määritelty melko tarkkarajaisesti 
kokeen määräyksissä, yleisessä ohjeessa ja oheiskirjallisuudessa, kuten oppikirjoissa. 
Vastaustekstin kirjoittamista myös harjoitellaan runsaasti lukiokurssien aikana. Sekä 
kokelaan että kokeen arvostelijan suuri haaste liittyykin pääasiassa tuottamistehtävätyy-
pin mahdollistamaan genrekirjoon. Kokeessa mahdollisesti vaadittavia muita tekstilajeja 
on määrittelemätön, laaja joukko. Vaikka esseekokeessakin voidaan vaatia jotain muuta 
tekstilajia kuin ”esseetä”, kokeessa on vähintään 12 eri kirjoitusvaihtoehtoa, joten jos 
kokeessa vaadittu tekstilaji ei ole kokelaalle tuttu, hänellä on edelleen valinnanvaraa. 
Tekstitaidon kokeessa tilanne on toinen: viidestä tehtävästä on valittava kolme. Koke-
laan tekstilajin taju on koetuksella etenkin, jos vaadittu genre ei kuulu hänen tekstikäy-
tänteisiinsä.  
 
Kokeessa vaaditun genren konventioiden hallinta on tuottamistehtävän keskeinen arvi-
ointiperuste (ks. Valtonen 2011b, 354), mutta kaikkien mahdollisten tekstilajien piirtei-
den omaksuminen on luonnollisesti mahdotonta. Lars Evensen (2010, 19) on esittänyt 
näkemyksen, etteivät arjen tekstimaailmaan liittyvät genret esiinny koulumaailmassa 
koskaan täysin puhtaina, vaan niiden tuottamiseen vaikuttaa aina koulun sosiaalinen 
konteksti. Siksi opiskelijan kirjoituskompetenssin arviointi ei saa tukeutua pelkästään 
genrekonventioiden hallinnan arviointiin. Näin ollen tuottamistehtävien avulla mitataan 
muitakin taitoja kuin tietyn tekstilajin hallintaa, esimerkiksi lukutaitoa, yleiskielen hal-
lintaa ja johdonmukaisen kokonaisuuden rakentamista.  
 
Lukio-opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittaisiin jonkinlaista yleistä tekstilajiteoriaa 
ja -analyysiä. Sekä esseen että vastaustekstin taustalla on nähtävissä tietynlainen lajeille 
tyypillinen malli tai skeema, jota noudattamalla kokelas pääsee ainakin osittain vaaditun 
tekstilajin ytimeen. Sama skeema ei kuitenkaan päde tekstitaidon kokeen tuottamisteh-
täviin. Kaikkiin kokeessa mahdollisiin tekstilajeihin soveltuvaa analysoinnin ja tuotta-
misen mallia on mahdotonta kehittää, muttei se liene tarpeenkaan. Ylioppilaskokeessa 
kirjoitettavat genret ovat joka tapauksessa avainasemassa, kun halutaan tutkia kokelai-
den tekstilajin tajua ja sitä kautta laajemminkin yhteisöllisten tekstikäytänteiden omak-
sumista ja olemusta. 
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Etukannen kuvasta Saarisen otokseen 
– kuvaviittaukset aineistoaineissa 
 
Elina Heikkilä 
 
 
1. Viestijöiden kansalaistaitoja 
 
Kuvan ja sanan suhde on aikamme viestintäkäytännöissä keskeinen. Kirjoitettua kieltä 
on perinteisesti pidetty pääasiallisena tiedon välittäjänä, jota on voitu höystää kuvin, 
mutta nykyään näiden kahden esitysmuodon suhde näyttäytyy toisessa valossa: kärjistä-
en kirjoitus mielletäänkin kuvan apulaiseksi ja lisukkeeksi (Kress & van Leeuwen 2001, 
45–46). Semiootikko Göran Sonesson (2004, 47–48) luonnehtii nykyistä informaatioyh-
teiskuntaamme nimenomaan kuvallisen viestinnän yhteiskunnaksi, jossa kuvat eriytyvät 
yhä useampiin genreihin ja entistä kapeampiin tehtäviin. 
 
Perinteinen verbaalinen lukutaito ei yksin riitä, kun suunnistamme kuvaa, tekstiä ja ään-
tä yhdistävien mediatuotteiden tulvassa. Tarvitsemme myös visuaalista lukutaitoa, val-
miutta analysoida kuvia ja hyödyntää niitä omassa viestinnässä (vrt. Seppänen 2001), ja 
laajemmin mediakielitaitoa, kykyä käyttää medioita järkevästi omassa elämässä, ym-
märtää medioiden kieltä ja tulkita mediasisältöjä kriittisesti (Suoninen 2004, 24). Äidin-
kielen ja kirjallisuuden opetuksessa lähdetäänkin nykyään laajasta tekstikäsityksestä, 
jonka sateenvarjon alle mahtuvat esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, 
sähköiset ja graafiset tekstit (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 33).  
 
Kansalaistaitoihimme viestijöinä kuuluu, että kykenemme lukemaan kuvia siinä missä 
verbaalisia tekstejäkin sekä osaamme kielentää kuvin ilmaistuja merkityksiä. Tämä vaa-
timus näkyy ylioppilastutkinnossakin. Suomalaisilla ylioppilaskokelailla on vuodesta 
1992 alkaen ollut mahdollisuus kirjoittaa äidinkielen aineistokokeessa kuvien pohjalta 
(Julin & Helttunen toim. 2008, 101), ja kuvat ovat mukana myös vuonna 2007 käyttöön 
otetussa uusimuotoisessa äidinkielen kokeessa. Jotta ylioppilaskokelaat osaisivat kirjoit-
taa kuvista, Ylioppilasaineita-valikoimassa (vuodesta 2006 alkaen Ylioppilastekstejä) on 
muutaman vuoden välein opastettu ylioppilaskokelaita kuva-aineiston käyttöön (Kemp-
painen 1996; 2003; Julin ym. toim. 2000, 90; Vitikainen 2003).  Kuvia ja niiden suhdet-
ta kieleen on käsitelty myös Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjoissa (Vesterinen 
2001; Kiiskinen & Virkkunen toim. 2005).159 
 
Kuvan kääntäminen kielelliseen muotoon on kuitenkin vaativa, ellei mahdoton tehtävä. 
Sekä kuvin että sanoin voi usein ilmaista lähes saman merkityksen, mutta silti visuaali-

                     
159 Ylioppilaskokeesta genrenä ks. Valtonen tk. Ks. myös Julin & Helttunen toim. 2008; Kauppinen ym. 
toim. 2011. 
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set ja kielelliset ilmaisuvarat eroavat toisistaan monessa kohdin. Vaikka kuvat tuntuvat 
pakenevan kielellisiä merkityksiä, meidän on pakko hyödyntää kieltä, kun haluamme 
analysoida ja arvioida kuvia – esimerkiksi äidinkielen ylioppilaskokeessa. Kirjallisuu-
dentutkija Kai Mikkonen (2005, 386; myös 2012) pitää väistämättömänä sitä, että ”ku-
vista puhuessamme emme niinkään selitä kuvia kuin kuvia koskevia huomioita ja suh-
dettamme kuvaan”. Mikkonen korostaa myös, että kuvista puhuttaessa kuvaus ja tulkit-
seva selitys läpäisevät aina toisensa, vaikka kuvaus onkin selittämisen väline. Kun äi-
dinkielen ylioppilaskokeessa pyydetään kokelasta ”erittelemään ja arvioimaan” kuvaa, 
kirjoittajan on pakko ensin kielentää kuva voidakseen eritellä ja arvioida sitä niin, että 
oma teksti on ymmärrettävissä myös ilman kuvaa (YTL 2001, 2).160 
 
Analysoin nyt ylioppilasaineiden viittauksia kuva-aineistoon: viittausten tehtäviä tekstin 
jäsentiminä ja niiden kieliopillista rakennetta. Arvioin myös eri viittaustapojen toimi-
vuutta käyttöyhteydessään. Tavoitteeni on lisätä ymmärrystä kuvista puhumisen käytän-
teistä. 
 
 
2. Tekstilaji nimeltä aineistoaine 
 
Tutkimani tekstit on tuotettu ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeessa, ja ne kaikki on 
kirjoitettu käsin konseptipaperille ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan 
(YTL 2006, 2). Tekstien syntytilanne ja ulkoiset ominaisuudet ovat niin yhtenäiset, että 
voi olettaa tekstien edustavan samaa tekstilajia (Heikkinen  2009, 29; Juvonen 2004, 
10–11). Tätä tekstilajia kutsun ylioppilasaineeksi. 
 
Tarkastelen kuvaviittauksia syksyn 2001 ylioppilaskirjoitusten äidinkielen koesuorituk-
sissa, jotka on kirjoitettu tehtävästä 1: ”Erittele ja arvioi kansien lehtikuvia (s. 1 ja 20).” 
(YTL 2001, 2.) Kuvat esittävät pikajuoksija Sisko Hanhijokea kilpakumppaneineen ja 
kuulantyöntäjä Mika Halvaria, mutta tehtävävihkossa urheilijoita ei ole esitelty nimeltä. 
Hanhijoen kuvan yhteydessä on vain teksti ”Kuva: Olli Herranen, 1991”, ja Halvarin 
kuvan alla lukee ”Kuva: Pekka Saarinen, 1995”.  Toisin kuin yleensä kirjoitettujen teks-
tien yhteydessä, kuva-aineiston alkuperäistä julkaisuyhteyttä ei ole kerrottu. Ainut vihje 
on kuvien määrittely lehtikuviksi. 
 
Aine-nimisen tekstilajin olemassaolo on moneen otteeseen kiistetty, ja ainetta on pidetty 
poikkeuksellisena tekstilajina (ks. esim. Kalliokoski 2006, 250). Silti tuntuu mielekkääl-
tä olettaa ylioppilasaineen makrogenre, jota määrittää pyrkimys vakuuttaa lukijat – oma 
opettaja ja ylioppilastutkintolautakunnan sensori – siitä, että kirjoittaja hallitsee ylioppi-
lastutkinnossa vaadittavat taidot (vrt. Makkonen-Craig 2010, 209). Tässä suhteessa yli-

                     
160 Vuonna 2007 käyttöön otetussa tekstitaidon kokeessa vastaajaa ohjeistetaan toisin: kokelas voi lähteä 
siitä, että lukija tuntee aineiston (YTL 2006, 4). 
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oppilasaine rinnastuu akateemiseen opinnäytteeseen, jonka tehtävänä on vastaavasti 
osoittaa kirjoittajan kyky tehdä tieteellistä tutkimusta ja raportoida tutkimuksestaan tie-
deyhteisön vakiintuneen käytännön mukaan (esim. Kniivilä ym. 2007, 14). 
 
Prototyyppinen ylioppilasaine on esseemäinen: siinä omat havainnot aineistosta ja maa-
ilmasta yhdistyvät pohdintaan ja päätelmiin, omakohtainen yleispätevään (Hytönen 
2009, 95; Falk ym. 2007, 114; esseestä kirjallisuudenlajina ks. Riikonen 1991). Essee 
on monimuotoinen ja -aineksinen tekstilaji, mikä sopii hyvin ylioppilaskokeen perus-
asetelmaan: kokelaan tulee tehtävänannon rajoissa tuottaa teksti, joka monessa tapauk-
sessa simuloi koetilanteen ulkopuolella tavattavia tekstilajeja.  
 
Aineistokokeessa kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan auktoriteetin taidostaan tunnistaa ai-
neiston tekstilaji ja tehdä siitä päätelmiä – sekä monesti myös tuottaa tiettyä, nimeltä 
mainittua tekstilajia edustava kirjoitelma.161 Riitta Juvonen (2004, 27) luonnehtiikin 
ylioppilasainetta kompleksiseksi tekstilajiksi, jolle on tyypillistä muiden tekstilajien 
konventioiden lainaaminen.  
 
Kun tehtävänanto kuuluu ”erittele ja arvioi kuvia”, mitä tekstilajia kirjoittajilta odote-
taan? Tavoitteena on tuottaa kuva-analyysi, jota voi pitää esseen alalajina. Lukiossa on 
todennäköisesti harjoiteltu paitsi esseen myös novelli- ja runoanalyysien kirjoittamista, 
ehkä jopa kuva-analyysin laatimista. Koulun ulkopuolella ylioppilaskokelas on voinut 
kohdata kuva-analyyseja näyttelyarvosteluissa ja näyttelyluetteloiden teosesittelyissä. 
On kuitenkin uhkarohkeaa tarttua ylioppilaskirjoituksissa kuva-aiheeseen, jollei koulu-
vuosinaan ole kirjoittanut ensimmäistäkään kuva-analyysia. Osa syksyn 2001 kokelaista 
ohittikin tehtävänannon ja eritteli kuva-aineiston sijaan dopingia tai urheilun kaupallis-
tumista tai kirjoitti kertomuksen omista kilpaurheilukokemuksistaan tai siitä, miten leh-
tikuvaajat Olli ja Pekka saivat aikaan onnistuneet otoksensa. 
 
 
3. Hyväksyttyjä ja erinomaisia aineita 
 
Tutkimusaineistonani on 20 ainetta sekä kaupungeista että maaseutupaikkakunnilta eri 
puolilta Suomea. Aineista 8 on naisten ja 12 miesten kirjoittamia. Kaikki ovat niin sa-
nottuja ykkösaineita, jotka on arvioinut ensin kirjoittajan oma opettaja ja sitten ylioppi-
lastutkintolautakunnan sensori.  
 
Aineiston olen itse poiminut sensorien YTL:lle palauttamista aineista siten, että keräsin 
ensin 100 kirjoitelmaa (50 naisten ja 50 miesten kirjoittamaa) yhteensä 67 lukiosta. Osa 

                     
161 Syksyn 2001 äidinkielen aineistokokeessa aineistona oli lehtikuvien lisäksi novelli, runoja, pakina, 
kolumneja, vastine, mainos, lehtiuutinen, haastattelu ja artikkeli. Kahden kirjoituksen tekstilajia ei mainit-
tu tehtävänannossa. Kirjoitettavina tekstilajeina nimettiin mielipidekirjoitus ja poliitikon puheenvuoro. 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 518 - 

oli ykkösaineita (33 naisten ja 28 miesten tekstiä), osa vain oman opettajan arvioimia 
kakkosaineita (17 naisten ja 22 miesten tekstiä). Jo tätä aineistoa kootessani karsin pois 
suoranaiset tehtävänannon ohitukset, joissa kirjoittajat unohtavat kuva-analyysin ja kes-
kittyvät esimerkiksi pohtimaan dopingia. Tehtyäni tästä pohja-aineistosta joitakin alus-
tavia laskelmia rajasin tarkasteluni arvosana-asteikon ala- ja yläpäähän. 
 
Asteikon alapäähän sijoittuu 12 ykkösainetta, jotka ovat saaneet aineiston heikoimmat 
hyväksytyt pistemäärät, 50–57 pistettä. Näitä aineita kutsun jäljempänä approbaturin 
aineiksi. Asteikon yläpäätä puolestaan edustavat kahdeksan ykkösainetta, jotka ovat 
saaneet 87–93 pistettä. Näitä aineita kutsun eximian aineiksi, koska suhteutan niitä 
YTL:n esittämiin eximian kriteereihin – vaikka osa lienee saanut laudaturinkin.162  
  
Kuvatehtävä ei kuulunut syksyn 2001 kirjoittajien suosikkeihin. Äidinkielen ylioppilas-
kokeen suoritti tuolloin kaikkiaan yli 9 000 kokelasta, joista vain harva tarttui kuva-
aiheeseen. Ykkösaineena arvioitiin yhteensä 105 aineistokokeen ensimmäisestä tehtä-
västä kirjoitettua tekstiä. Näistä 61 sisältyy pohja-aineistooni, joka siis edustaa sangen 
luotettavasti kuvatehtävästä kirjoitettuja aineita. 
 
Sadan aineen pohja-aineistooni sisältyy yhteensä 1 825 kuvaviittausta. (Kirjoitelmien 
otsikot on jätetty laskelmien ulkopuolelle.) Keskimääräinen kirjoittaja on siis viitannut 
aineessaan eksplisiittisesti kuviin 18 kertaa. Vähimmillään kuvaviittauksia on 5, enim-
millään 41 samassa aineessa.  
 
Vertailukohdan syksyn 2001 ylioppilasaineille tarjoaa Lasse Kemppaisen (1999) tutki-
mus 1990-luvun alun abiturienttien kirjoittamista kuva-analyyseista. Kemppaisen ai-
neistossa 80 prosenttia kirjoittajista mainitsee tekstinsä lähtökohdaksi Pirkka-lehden 
kuvan (mt. 30). Kirjoittajista 15 prosenttia viittaa kuvaan epätarkasti, määrittelemättä 
mistä kuvasta on kysymys. Koko teksti saattaa alkaa näin: Kuvassa olevat ihmiset kuu-
luvat ilmeisesti samaan perheeseen (mp. esim. 17). Viisi prosenttia ei mainitse tekstis-
sään kuvaa lainkaan. Oma aineistoni on rajattu siten, että mukana ei ole täysin kuva-
analyysin ohittavia tekstejä. Siksi kaikista aineista löytyy ainakin jokunen kuvaviittaus. 
Aineistojen aikaero on myös huomattava: 1990-luvun mittaan kuva-analyysi on tullut 
mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleihin ja opettajien täydennyskoulu-
tukseen. 
 
Seuraavaksi rajaan ensin tutkimuskohdettani, kuvaviittauksia, ja esittelen sitten kuva-
viittausten tehtäviä ylioppilasaineissa. Sen jälkeen analysoin tarkemmin approbaturin ja 
eximian aineiden kuvaviittauksia. Esimerkkien perässä olevat tunnistekoodit yksilöivät 

                     
162 En tiedä syksyn 2001 pisterajoja, mutta niillä ei ole merkitystäkään tämän analyysin kannalta, sillä 
aineet pisteytetään ensin YTL:n yleisten kriteerien mukaan (ks. esim. YTL 2000) ja vasta sitten päätetään 
kunkin kirjoituskerran arvosanojen pisterajat. 
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kirjoittajan; M-alkuiset tunnisteet tarkoittavat mieskirjoittajaa ja N-alkuiset naiskirjoitta-
jaa. Esimerkkien kirjoitusasu on alkuperäinen.  
  
 
4. Kuvaviittaukset tekstin piirteenä  
 
Aineistoon viittaaminen on kirjoittajan toimintaa, jonka avulla hän pyrkii vakuuttamaan 
lukijansa omasta osaamisestaan. Viittaamalla aineiston kuviin kirjoittaja kytkee oman 
tuotoksensa niihin ylioppilastutkinnossa vaaditulla tavalla. Ylioppilastutkintolautakunta 
ohjeistaa aineistopohjaista kirjoittamista seuraavasti (YTL 2000, 217): ”Kun kirjoittaja 
selostaa tai lainaa aineistoa, esityksestä pitää käydä ilmi, mikä on lainattua tai annetun 
materiaalin epäsuoraa selostamista.” Lukiolaiset ovat varmasti saaneet tarkempiakin 
ohjeita aineistoon viittaamisesta, sillä aineistokokeen tultua mukaan ylioppilastutkin-
toon kirjoittamisen opetuksessa tehostettiin aineiston käytön ja siihen viittaamisen har-
joittelua (aineistopohjaisesta kirjoittamisesta lukion oppikirjoissa ks. esim. Lehikoinen 
& Larmola 1991; Mikkola ym. 1999). 
 
Aineistokokeessa keskeistä on aineiston kanssa keskustelu, jota osoittaa muun muassa 
viittaustekniikka. Viittauksia aineistoon voi siis pitää oleellisena piirteenä aineistopoh-
jaisissa ylioppilasaineissa. Sekä aineistopohjaisista kirjoitelmista yleensä (Uusi-Hallila 
1995; Saarela 1996; Häyhä 1999; Puolakka 2008) että kuva-aineistopohjaisista kirjoi-
telmista erityisesti on julkaistu jonkin verran tutkimusta (Kemppainen 1999; Perttunen 
1999; Seppänen 2000), mutta tutkimuksessa ei tähän asti ole paneuduttu juuri aineiden 
kuvaviittauksiin. 
 
Aineistoon viittaamisen tuloksena aineistopohjaisissa kirjoitelmissa on kuviin viittaavia 
ilmauksia. Näitä kuvaviittauksia voi tarkastella kielenaineksina, esimerkiksi luokitella 
niihin liittyviä määritteitä tai analysoida, minä lauseenjäseninä ne kirjoitelmissa esiinty-
vät.  Seuraavassa tarkastelen kuvaviittauksia juuri tällä tasolla, yksittäisten tekstien piir-
teinä. 
 
Pohjatekstin tai -tekstien läsnäolo on aineistopohjaisessa kirjoittamisessa välttämätön 
lähtökohta, mutta se voi todentua yksittäisissä kirjoitelmissa monella tapaa. Kun pohja-
tekstinä on kirjoitus, sitä hyödyntävässä kirjoitelmassa näkyy pohjatekstiin ja sen teki-
jään viittaavia nominilausekkeita, sanasanaisia sitaatteja ja erilaisia referointirakenteita. 
Kun pohjatekstinä on kuva, esimerkiksi siteeraaminen eli kuvan tai sen osan liittäminen 
osaksi omaa kirjoitelmaa ei ainakaan nykymuotoisessa ylioppilaskokeessa ole mahdol-
lista. Sen sijaan kirjoittaja joutuu selostamaan sanallisesti kuvan sisältöä, ”kääntämään 
kuvan kieleksi”.  
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Millaisia käytänteitä kirjoittajat sitten noudattavat puhuessaan kuvista? Seuraavassa 
esimerkissä kirjoittaja osoittaa monin eri tavoin oman tekstinsä suhdetta pohjatekstiin, 
Olli Herrasen ottamaan valokuvaan: 
 

Olli Herrasen naisjuoksijakuva on otettu suoraan vaakatasosta, jolloin se ei liioittele, eikä 
pienennä kohdetta. Kuvan johtava juoksija on rajattu keskelle ja vain hänen kasvonpiirteen-
sä näkyvät tarkasti korostaen voitontahtoista katsetta. Hänen kasvonsa ja linnunsiipiä muis-
tuttavat hiuksensa hulmuavat kuvan kultaisessa leikkauspisteessä ja tausta hänen takanaan 
on muuttunut utuiseksi pilveksi, joka verhoaa kaiken ylimääräisen pois kilpailutilanteesta. 
(N12) 

 
Katkelmassa on ensinnäkin viitattu puheena olevaan kuvaan eksplisiittisesti nominilau-
sekkeella Olli Herrasen naisjuoksijakuva, substantiivilla kuva ja demonstratiiviprono-
minilla se. Kirjoittaja analysoi myös kuvan pinnanjakoa ja terävyysaluetta: johtava 
juoksija on rajattu keskelle, tämän hiukset hulmuavat kuvan kultaisessa leikkauspistees-
sä, vain kasvot näkyvät tarkasti, ja tausta on muuttunut utuiseksi pilveksi. Puhuessaan 
kuvasta esineenä, joka on yhtä lailla kirjoittajan itsensä kuin lukijan – opettajan tai sen-
sorin – havaintopiirissä, kirjoittaja käyttää preesensiä, joka on tyypillinen tempus puhut-
taessa kuvista ja muistakin representaatioista; tällaista preesensin käyttöä kuvaa nimitys 
referaattipreesens (Ikola 1949, 89; Hyvönen & Jämsä 1978, 8, Heikkilä 2006).  Puhues-
saan kuvan ottamisesta ja kuvassa näkyvää tilannetta aiemmista tapahtumista kirjoittaja 
käyttää perfektiä, joka sekin vahvistaa preesensin luomaa vaikutelmaa siitä, että tekstis-
sä ollaan, tässä ja nyt, kuvan ääressä. 
  
Näistä tavoista tuoda pohjatekstinä olevaa kuvaa esiin omassa tekstissä olen valinnut 
tarkasteltavakseni eksplisiittiset viittaukset aineistokuviin, siis spesifit kuvatarkoitteiset 
substantiivilausekkeet, substantiivit ja pronominit määritteineen. Tarkasteluni ulkopuo-
lelle rajaan viittaukset kuvien sisältöön ja sen yksityiskohtiin sekä tempuksien käytöllä 
osoitetun kuvan sisällön selostamisen (vrt. edellisen esimerkin käsittelyyn), vaikka ne-
kin ovat vakiintuneita tapoja viitata kuviin ja eittämättä osoitettavissa ja laskettavissa 
tekstistä. Nämä kuvista puhumisen käytänteet voi rinnastaa kirjoitetun tekstin referoin-
tiin.163 
 
Tutkimuskohteen rajaamisessa on tarpeen ottaa kantaa myös predikatiivilauseiden viit-
taavuuteen sekä erottaa spesifit ja geneeriset kuvaviittaukset. Sellaisissa predikatiivilau-
seissa kuin Herrasen ja Saarisen kuvat ovat selkeitä urheilukuvia (M42) tulkitsen aino-
astaan subjektin Herrasen ja Saarisen kuvat viittaavan aineiston kuviin. Partitiivimuo-
toinen predikatiivi selkeitä urheilukuvia puolestaan luonnehtii puheena olevia kuvia. 
Ilmauksella selkeitä urheilukuvia on laajempi ekstensio, mahdollisten tarkoitteiden 
joukko, johon Herrasen ja Saarisen kuvat myös sisältyvät. Predikatiivin luonnehtivasta 

                     
163 Tämä rajaus ei tarkoita, että mielestäni spesifit kuvatarkoitteiset substantiivilausekkeet olisivat aineis-
toaineiden tärkein tapa tuoda esiin kuva-aineistoa. Suppeassa katsauksessa kuvaan viittaamisen keinoja ei 
vain pysty käsittelemään tyhjentävästi. 
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olemuksesta todistaa se, että predikatiiviksi käy yhtä hyvin adjektiivilauseke: Kuvat 
ovat yksilökeskeisiä (N42).  
 
Paitsi spesifejä viittauksia aineiston kuviin kirjoitelmissa on myös geneerisiä viittauksia 
lehti-, urheilu- ja taidekuviin yleensä. Seuraavat esimerkit havainnollistavat spesifien ja 
geneeristen viittausten eroa: 
 

Yksittäinen valokuva mahdollistaa monia tulkintoja ja on aina riippuvainen tulkitsijastaan. 
Kuitenkin urheilukuva lokeroituu jo aiheensa puolesta, mutta on vielä senkin jälkeen riip-
puvainen asiayhteydestä. Perinteinen urheilukuva on usein uutiskuva ja jollain tasolla riip-
puvainen sitä tukevasta tekstistä tuottaakseen tarvittavan informaation. Toisaalta se voi 
toimia myös tieteellisenä dokumenttina tai taiteena. (M42)  
 
Valokuvan rakenne kertoo valokuvaajan osaamisesta. Taustalla pilkottavan katsomon ja ur-
heilukentän osat noudattavat suunnilleen klassista, kultaisen leikkauksen sääntöä taustan 
taivaaseen nähden. Lisäksi kuvassa olevat linjat ohjaavat silmäparin kuvan keskelle. Koko-
naisuus on hallittu, ja se edistää nähdäkseni kuvan havainnollisuutta. (M33) 

 
Ensimmäisen katkelma on aineen toiseksi viimeinen kappale. Sen kirjoittaja (M42) on 
edellä analysoinut tarkkaan Herrasen ja Saarisen kuvia ja sijoittanut tekstiinsä jo yhden 
geneerisen kappaleen uutiskuvista ja uutisoivista urheilukuvista. Esimerkkikatkelmassa 
kirjoittaja siirtyy jälleen geneeriseen tarkasteluun.  
 
Jälkimmäisen esimerkin (M33) avausvirke olisi irrallaan tulkittavissa yhtä hyvin genee-
riseksi kuin spesifiksikin, mutta kappaleen jatko osoittaa,  että tarkasteltavana on tietty 
yksittäinen kuva. Tällöin avausvirkkeenkin tulkinta varmistuu spesifiksi. Katkelma on 
toinen niistä kaikkiaan neljästä kappaleesta, joissa kirjoittaja käsittelee Saarisen kuvaa.  
 
 
5. Kuvaviittausten tehtäviä  
 
Niin ylioppilasaineissa kuin muissakin teksteissä aineistoviittausten yleinen tarkoitus on 
sitoa ja suhteuttaa omaa tekstiä aineistoon niin, että lukija pysyy selvillä, milloin kirjoit-
taja lainaa tai selostaa aineistoa, milloin taas esittää omia näkemyksiään ja tulkintojaan. 
(Vieraasta ja omasta puheesta ks. esim. Heikkinen 2000 ja siinä esiteltävä keskustelu.)  
Viittaukset siis palvelevat ensi kädessä lukijaa, joka voi halutessaan etsiä puheena ole-
van aineiston ja todentaa sen avulla, että kirjoittaja ei ole esittänyt omia näkemyksiään 
lähteen nimissä eikä alkuperäisen tekijän ajatuksia omissa nimissään. 
 
Viittaustekniikka on yksi niistä asiakirjoittamisen konventioista, jotka ylioppilaskoke-
laan tulee osoittaa hallitsevansa. Tämä käy ilmi YTL:n ohjeen kohdista, joissa kuvail-
laan eritasoisten suoritusten tuntomerkkejä: eximian aineessa ”aineistoviittaukset ovat 
perusteltuja, ja ne ovat teknisesti moitteettomia ja sujuvia”, ja cum laude -aineessa ”ai-
neistoon viitataan asianmukaisesti”, mutta approbaturin aineessa ”viittaukset ovat köm-
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pelöitä, mekaanisia tai irrallisia, usein omaan tekstiin väkisin lisättyjä”. (Ks. YTL 2000, 
217–220.)  
 
Lukematta ensimmäistäkään aineistopohjaista ylioppilasainetta voi ennakoida, että ai-
neistoviittaukset ovat erilaisia eri kohdissa tekstiä. En ole tässä yhteydessä syventynyt 
siihen, millaisista tekstijaksoista tutkimani aineet rakentuvat, mutta taustoitan esimerk-
kejä kertomalla, millaisesta yhteydestä ne on poimittu.  
 
Yksittäinen kuvaviittaus osoittaa aina jompaakumpaa kuvaa tai molempia. Tämä on 
kuvaviittauksen perustehtävä, joka tuo kuvan puheenalaiseksi omassa tekstissä. Toiseksi 
kuvaan viittaava substantiivi nimeää puheena olevan kuvan esimerkiksi lehtikuvaksi tai 
valokuvaksi. Yhtä lailla kuin taulun nimi, myös aineistoaineen kuvaviittaus ohjaa kat-
somaan kuvaa tietystä näkökulmasta (vrt. Mikkonen 2005, 79). Kolmanneksi kuvaviit-
taus voi sitoa uuden väittämän edellä sanottuun. Tällaisessa jatkoviittauksessa sana kuva 
tai se riittää kertomaan, että puheenaihe pysyy samana.  
 
Esittelyviittaus kuva-aineistoon on tarpeen tuotaessa kuva oman kirjoitelman puheenai-
heeksi. Osa kirjoittajista esittelee kuvan heti tekstinsä avauksessa ja aloituslauseen tee-
maosassa: 
 

Sivulla 20 sijaitsevassa kuvassa työntää kuulaa Mika Halvari. Kuvan on ottanut Pekka Saa-
rinen vuonna 1995. Saarinen on ottanut värikuvansa hyvin matalalta. Kuvasta pystyy päät-
telemään, että Pekka Saarinen on ammattikuvaaja. Kuva on ajoitettu tarkasti, jolloin Saari-
nen on pystynyt vangitsemaan samaan kuvaan kuulan lentoradan ja Halvarin tasapainoilut 
kuularingissä pysyäkseen. (M47) 

 
Aineen ensimmäinen kappale on sikäli tyypillinen, että (partisiippi)määritteen sisältävää 
esittelyviittausta seuraa joukko määritteettömiä jatkoviittauksia. On kuitenkin harvinais-
ta, että kuva esitellään sijaintinsa perusteella, ikään kuin paikka aineistovihkon takakan-
nessa olisi kuvan leimallisin piirre.  
 
Osa kirjoittajista taas aloittaa aineensa pohtimalla kuvien käyttöä yleisellä tasolla ja 
siirtyy vasta sitten tarkastelemaan aineiston kuvia: 
 

– –. Jos valokuvaa käytetään uutismateriaalina, on tärkeää, että todellinen tilanne valokuvan 
ympärillä selviää. Jos kyseessä on sen sijaan taidekuva, on totuus katsojan silmissä. Tai-
teessa ei ole kyse oikein tai väärintulkinnasta, vaan siitä, mitä kuva kullekin merkitsee. 
 
Otetaan tarkasteltavaksi Olli Herrasen vuonna 1991 ottama mustavalkoinen valokuva nais-
ten juoksukilpailusta. (N1) 

 
Kun kirjoittajat esittelyviittauksessa ottavat kuvan puheeksi ja kiinnittävät oman tekstin-
sä tehtävävihkon kuvaan, he hyödyntävät useimmin kuvan alla ilmoitettuja tietoja ku-
vaajasta ja kuvanottovuodesta tai esittävät oman kielennöksensä kuvan aiheesta. Koko 
aineistossa kuvaan viittaavista ilmauksista 42 prosenttia saa omia määritteitä: 
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Hetkellinen tuska on saatu taltioitua Pekka Saarisen (1995) ja Olli Herrasen (1991) nap-
paamiin lehtikuviin. (N20) 
 
Lehtikuva Mika Halvarista työntämässä kuulaa on onnistunut otos. (N27) 

 
Määritteellisistä kuvaviittauksista 57 prosenttia ilmaisee kuvan ottajan, 21 prosenttia 
kuvanottovuoden (kuten N20) ja 15 prosenttia kuva-aiheen (kuten N27). 
 
Näitä lukemia voi verrata Riitta Häyhän (1999) havaintoihin aineistopohjaisten ylioppi-
lasaineiden viittauksista kirjoituksiin. Hän on eritellyt, miten pohjatekstin kirjoittaja, 
julkaisupaikka ja -aika, otsikko tai aihe sekä tekstilaji tuodaan aineissa esiin. Häyhän 
tutkimissa aineissa 15 prosenttia ensimmäisistä lähdeviittauksista sisältää nämä kaikki. 
Useimmiten mainitsematta jää otsikko tai tekstilaji. Sen sijaan kirjoittajan mainitsematta 
jääminen ensiviittauksessa on erittäin harvinaista. Myös tutkimissani syksyn 2001 ai-
neissa useimmin määritteessä ilmaistaan vastaavasti kuvan ottaja mutta kuvagenre jää 
usein täsmentämättä. 
 
Esittelyviittauksille on tyypillistä sekin, että kumpikin kuva pyritään esittelemään yhtä 
tarkasti ja mahdollisimman symmetrisesti:  
 

Edessäni on kaksi kuvaa, joihin on tallennettu kahden eri urheilulajin ohi kiitävät hetket 
taistelusta voittoon. Toisessa kuvassa mies työntää kuulaa (Pekka Saarinen, 1995) ja toises-
sa nainen yrittää saavuttaa pikajuoksun kultamitallin (Olli Herranen, 1991). (N16)  
 
Pekka Saarisen vuonna 1995 ottama lehtikuva suomalaisesta kuulantyöntäjä Mika Halva-
rista kuvaa mielestäni mainiosti kuulantyönnön luonnetta. [Poistettu yhdeksän virkettä.] 
Olli Heinosen [!] vuonna 1991 ottama valokuva kuin viimeistä päivää juoksevista naisista 
esittelee täysin vastakohtaisen urheilijan ruumiillistuman. (M39)  

 
Ensimmäisessä esimerkissä, joka aloittaa aineen, kirjoittaja niputtaa aineiston kahdeksi 
kuvaksi, joihin on tallennettu kahden eri urheilulajin ohi kiitävät hetket taistelusta voit-
toon. Toisessa virkkeessä kumpikin kuva saa yhteismitallisen esittelyn: kuvaviittaus on 
topikaalistettu, ja kuva-aihe tiivistetään subjektista, predikaatista ja objektista koostu-
vaksi lauseeksi. Kuvien ottajat ja vuosiluvut on merkitty sulkeisiin kuva-aiheen esittelyn 
jälkeen tieteellisen tekstiviitekäytännön mukaisesti. 
 
Toisen esimerkin esittelyviittaukset sijaitsevat tekstissä kauempana toisistaan, mutta 
siitä huolimatta ne ovat hyvin samanrakenteiset: kuvaaja ja vuosiluku on ilmaistu par-
tisiippimääritteellä ja kuva-aihe puolestaan elatiivimääritteellä. Kumpikin kuvaviittaus 
on lauseen teemaosassa. 
 
Kirjoittajan pysytellessä saman kuvan ääressä kuvaviittaukset voivat olla hyvin niukko-
ja, kuten kuvassa tai siinä. Koko aineistossa yleisin kuvaviittaus on määritteetön sub-
stantiivi kuva eri lauseasemissa; tällaisia tyypillisiä jatkoviittauksia on 46 prosenttia 
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kaikista aineiston kuvaviittauksista. Se- ja ne-pronomineja sen sijaan on yhteensä vain 
6,5 prosenttia kaikista kuvaviittauksista. Seuraavassa esimerkissä jatkoviittauksina on 
käytetty sekä kuva- että se-sanaa: 
 

Lehtikuva, jossa on mies työntämässä kuulaa, on hyvin maskuliininen. Tapa, miten kuva on 
otettu tekee siitä hyvin miesmäisen. Suoraan sanoen jumalaisen. Kuva on rajattu niin, että 
vain itse työntäjä on päähahmossa, eli keskellä. Se on myös otettu alhaalta, jolloin sanka-
rimme on taivasta vasten ja näyttää jättiläiseltä. (N16) 

 
Eksplisiittisiä jatkoviittauksia ei välttämättä tarvita kovin tiheään, sillä tekstiä voi sidos-
taa ja teemankuljetusta kehitellä myös esimerkiksi osittaisen toiston (kuva–kuvaaja– 
kuvauspaikka) ja yhteisellä merkityskentässä pysyttelevän sanaston avulla (kuva– kame-
ra– poseerata). Seuraavassa esimerkissä on vain yksi eksplisiittinen jatkoviittaus, mutta 
preesensin käyttö sidostaa tekstiä ja ohjaa lukijaa tulkitsemaan sen kuva-aiheen selos-
tamiseksi: 
 

Mustavalkoisenkuvan keskimmäinen juoksija on Mona-Lisa Pursiainen, hän oli paras suo-
malainen naispikajuoksija 1980-1990 lukujen aikoihin. Kuvassa hänellä on päättäväinen 
ilme, kasvoista kuvastuu myös kärsimys, rankat harjoitukset näkyvät kasvoista. Hiukset 
liehuvat rohkeasti ylöspäin ja vauhdinhuuma on tarttunut niihin. Silmiinpistävä on oikean-
käden suonikkainen kämmenselkä, joka näyttää suhteettoman suurelta muuhun kehoon 
nähden. Pursiaisen vieressä juoksevalla naisella on kasvoillaan alistunut ilme, myös käden 
asento on lepsumpi, vaikka siinä on rannekello kuvastamassa aikaa, jota vastaan tapellaan. 
Tämän naisen käsi on naisellisempi. (N40) 

 
Kun aineistona on kaksi kuvaa, kirjoittajan on tärkeää osoittaa, kumpaa kuvaa hän kul-
loinkin analysoi. Siirtyessään tarkastelemaan toista kuvaa kirjoittajan tulee siis osoittaa 
siirtymä jälleen yksilöivämmällä kuvaviittauksella. Siirtymäviittauksissa kuvaan viit-
taava substantiivi saa useimmiten kuvaajaa ilmaisevan genetiivimääritteen:  
 

Molemmat kuvat ovat omalla tavallaan hyvin vaikuttavia juuri kuvaustapojen ja onnistu-
neiden ajoitusten sekä kuvakulmien ansiosta. Esimerkiksi Pekka Saarinen on onnistunut 
vangitsemaan kameran filmille juuri sen hetken, kun kuula on korkealla ilmassa ja Halvari 
tasapainottelee, että pysyisi keinolla millä hyvänsä kuularingin rajojen sisäpuolella. Kuvas-
ta saa myös erittäin isänmaallisen tunteen, kun katsoo kuulaa sinivalkoista taivasta vasten ja 
Halvari näyttää jättimäisen suurelta erinomaisen kuvakulmavalinnan ansiosta. Olli Herra-
sen kuvassa on taas kokonaan eri teema. (M45) 

 
Kuvan yksilöinti nimenomaan kuvaajan avulla rinnastuu esseistisen ja tieteellisen kir-
joittamisen konventioon yksilöidä puheena oleva teksti sen kirjoittajan avulla: Bisquitin 
pakinassa, pakinassaan Bisquit irvailee. Esimerkiksi Häyhä (1999) ja Puolakka (2008) 
laskevatkin viittaukseksi aineistoon paitsi lähtötekstin myös kirjoittajan maininnan. 
Myös omaan aineistooni sisältyy tapauksia, joissa kirjoittaja yksilöi puheena olevan 
kuvan pelkällä kuvaajan nimellä: 
 

Herrasen kuvassa huippuun asti treenatut kauniit naiset juoksevat kovaa, kun taas Saarisel-
la kuulaa työntää ruman näköinen yli-painoinen mies joka näyttää enemmän tavalliselta 
ihmiseltä kuin Urheilijalta. (M26) 
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Herranen on päästänyt valon ja varjon leikittelemään selkeäpiirteisten lihasten vaativaan 
maastoon. (N35)  

 
Tällaisia yksilöintejä en kuitenkaan ole laskenut eksplisiittisiksi kuvaviittauksiksi. 
 
Kuvaviittauksista viidesosa kohdistuu molempiin kuviin, kuten seuraavissa esimerkeis-
sä: 
 

Äidinkielen ylioppilaskokeen ensimmäisen osan kansikuvat poikkeavat, yhteisestä aihees-
taan huolimatta, suuresti toisistaan. (N2) 
 
Sekä Herrasen että Saarisen valokuvissa urheilijat on kuvattu tavallista pulliaista suurem-
miksi ja mahtavimmiksi. (M25)  
 
Molemmista kuvista huokuu keskittyneisyys, urheilijan täydellinen suuntautuminen itseensä 
ja päämääräänsä. (N11) 

 
Tällaisia yhteisviittauksia kirjoittajat käyttävät toisaalta tuodessaan kuvat ensi kertaa 
puheenaiheiksi, toisaalta suhteuttaessaan niitä toisiinsa. Koska aineistona on kaksi ku-
vaa, tehtävänantoon on rivien väliin kirjattu vaatimus kuvien vertailusta tai ainakin jon-
kinlaisesta suhteuttamisesta toisiinsa. Läheskään kaikki kirjoittajat eivät ole tätä huo-
manneet vaan ovat saattaneet kirjoittaa kaksi peräkkäistä, toisistaan irrallista analyysia. 
 
 
6. Kuvaviittaukset approbaturin ja eximian aineissa 
 
Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeissa aineistoviittaukset on esitetty yhtenä kriteerinä, 
joka auttaa erottamaan eritasoiset koesuoritukset toisistaan. Tässä voi nähdä yleisempää 
ajan henkeä: nykyisessä tekstiyhteiskunnassa on ensiarvoisen tärkeää hallita toisista 
teksteistä puhumisen taito. 
 
Vertaan seuraavaksi toisiinsa arvosana-asteikon ylä- ja alapään aineita. Onko heikko-
tasoisten ja hyvätasoisten aineiden kuvaviittauksissa jotain yhteistä? Poikkeavatko arvo-
sana-asteikon alapään aineiden kuvaviittaukset jotenkin asteikon yläpään aineiden ku-
vaviittauksista?  
 
Approbaturin aineessa on keskimäärin 17 kuvaviittausta, eximian aineessa puolestaan 
19. Aineistoviittausten määrien keskiarvot eivät merkittävästi poikkea toisistaan, ja siksi 
viittausmäärät tulee suhteuttaa aineiden pituuteen. Viittaustiheyden tutkiminen tuokin 
esiin mielenkiintoisen eron: approbaturin aineissa keskimäärin 4,9 prosenttia aineen 
sanoista (vaihteluväli 2,5–7,2 %) toimii kuvaviittauksen pääsanana eli viittaa kuvaan, 
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kun taas eximian aineissa kuvaan viittaa keskimäärin 3,6 prosenttia sanoista (vaihtelu-
väli 2,3–4,9 %).164   
 
Approbaturin aineissa kuvaviittauksia on siis runsaan kolmanneksen tiheämmässä kuin 
eximian aineissa. Voisiko tämä ero johtua siitä, että harjaantumattomat kirjoittajat käyt-
tävät varmuuden vuoksi koko ajan eksplisiittisiä kuvaviittauksia, siinä missä taitavat 
kirjoittajat luottavat esimerkiksi referaattipreesensin voimaan ja selviävät harvemmilla 
kuvaviittauksilla? Ja kun approbaturin aineessa on niukalti kuvaviittauksia, kieliikö viit-
tausten vähyys siitä, että kirjoittaja on eksynyt aiheesta? Testaan näitä hypoteeseja ver-
taamalla aineiston harvaviittauksisinta eximia-ainetta sekä harvimmin että tiheimmin 
kuvaan viittaaviin approbatur-aineisiin. 
 
Aineiston harvaviittauksisimmassa eximian aineessa on oletukseni mukaisesti hyödyn-
netty referaattipreesensiä (ja -perfektiä), kuten seuraava esimerkki osoittaa:  
 

Herrasen juoksijatar on paljon sirompi kuin Saarisen kuulantyöntäjä, mutta myös Herrasen 
kuvasta katsojalle välittyy urheilijan fyysinen ponnistelu. Juoksijan katse on suunnattu tii-
viisti eteenpäin ja kasvojen ilme on keskittynyt juoksijan ollessa vain askeleen kilpailijoi-
taan edellä. Hänen vartalonsa kaikki lihakset ovat jännittyneet, juoksua tahdittavista käsistä 
toisen sormet ovat kuin kouristuneet ja toisen verisuonet erottuvat selvästi ihon läpi. 
Etummainen jalka nousee korkealle tukijalan ponnistaessa vauhtia kaikella voimallaan.  Ti-
lanteen hetkellisyyttä korostavat juoksijan pitkät hiukset, jotka ovat hulmahtaneet vauhdissa 
ilmaan aivan kuin painovoima ei vaikuttaisi niihin. – –. (M16) 

 
Kappaleen teemana on Herrasen juoksijatar, ja yksi eksplisiittinen kuvaviittaus – se-
kään ei aivan kappaleen alussa – yhdessä referaattipreesensin käytön kanssa riittää 
osoittamaan, että kappaleen jatkokin selostaa kuvan näkymää. Kirjoittaja hallitsee teks-
tikokonaisuuksien teemojen kehittelyn. Juoksijattaren valinta kappaleen teemaksi kuvan 
asemesta ei kuitenkaan ole ainoa syy eksplisiittisten kuvaviittausten vähyyteen aineessa; 
kirjoittaja vertailee kuva-aineistoa antiikin urheilijapatsaisiin ja kauneusihanteisiin, mi-
kä tuo aineeseen runsaasti geneerisiä viittauksia sekä antiikin taideteoksiin että nyky-
ajan urheilukuviin – ja vähentää samalla spesifien kuvaviittausten osuutta. 
 
Harvaviittauksisimmassa approbaturin aineessa kirjoittaja ei oletukseni vastaisesti eksy-
kään kuvan äärestä, vaan hänkin lähtee liikkeelle ensimmäisenä juoksevasta naisesta ja 
kehittelee kappaleen tematiikkaa hyödyntäen referaattipreesensiä:  
 

Ensimmäisenä juoksevan naisen selkeä ajatus on voitto. Kasvoille on tiukentunut raudanlu-
ja ilme. Silmät hakevat maalilinjaa tarkemmin kuin haukka saalista. Suu on hieman raollaan 
hapenottokyvyn toimiessa paremmin ja tarkemmin kuin paraskaan sveitsiläinen kello. Nyt 
mennään niin lujaa, että hiukset eivät ehdi mukaan. Ne osoittavat suoraan taaksepäin. Var-
talo on tiukasti eteenpäin kallistunut ja lihakset ovat saaneet käskyn antaa kaikkensa kisaan. 
Vasen käsi takana, nyrkki auki. Oikea käsi jännittyy upeasti eteen, nyrkki tiukasti kiinni. 

                     
164 Viittaustiheys on laskettu kuvaan viittaavien sanojen suhteena aineen kokonaissanamäärään. 
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Käden lihakset ovat upeat. Yksikään lihas ei jää huomaamatta. Niiden kaarevuus ja kovuus 
mykistää. Kuvasta paistaa ensimmäisenä esiin juuri tuo oikea käsi. (M14) 

 
Tässä aineensa toisessa kappaleessa kirjoittaja eläytyy aluksi kuvan juoksijan ajatus- ja 
havaintomaailmaan mutta siirtyy pian kirjaamaan omia katsojan havaintojaan. Viimei-
sessä virkkeessä kirjoittaja kehystää kaiken eksplisiittisellä kuvaviittauksella. 
 
Kolmannessa esimerkkiaineessa peräti 7,2 prosenttia sanoista viittaa kuva-aineistoon. 
Tämän aineen kirjoittaja on sijoittanut miltei joka lauseeseen sanan kuva: 
 

Takasivulla oleva Pekka Saarisen ottama kuva Mika Halvarista kilpailusuorituksessa on vä-
rillinen. Halvari on juuri työntänyt kuulan eteenpäin ja on itse huonossa tasapainossa. Ku-
vasta pystyy erottamaan kilpailijan lisäksi toimitsijat, kuvaajat ja katsojat. Myös kilpailuvä-
line eli kuula näkyy kuvassa. Kuvakulmasta päätellen, kuvaaja on ollut lähellä kentänpin-
taa. (M29) 

 
Esimerkkikappaleessa myös sanat kuvaaja ja kuvakulma iskostavat lukijan mieleen, että 
kuvaahan tässä ollaan analysoimassa (vrt. Sinko 1992, 51).  
 
Approbaturin ja eximian aineet eroavat toisistaan paitsi viittaustiheydessä myös molem-
piin kuviin viittaavien ilmausten eli yhteisviittausten osuudessa. Approbaturin aineissa 
yhteisviittauksia on viidesosa (41/206 kpl), eximian aineissa selvästi enemmän: runsas 
neljännes (43/153 kpl). 
 

Herrasen ja Saarisen kuvat ovat selkeitä urheilukuvia. Ne nojaavat vanhan uutis- ja urhei-
lukuvan perinteeseen rajauksensa, sommittelunsa ja ajoituksensa puolesta. Ne täyttävät hy-
vän urheilukuvan kriteerit ja saavat ihmiset iloisiksi. (M42) 
 
Kummassakin kuvassa on onnistuttu saamaan näkyville molempien lajien tunnusomainen 
liike; juoksijoiden raivokas pyrkiminen eteenpäin ja kuulantyöntäjän vauhdikas, kuulan 20 
metrin päähän saatteleva pyörähdys. (N35) 

 
Yhteisviittausten runsaus on kytköksissä siihen, että kirjoittajat suhteuttavat aineiston 
kuvia toisiinsa (vaikka tätä voi toki tehdä ilmankin yhteisviittauksia). Eximian kirjoitta-
jat ovat siis oivaltaneet approbaturin kirjoittajia useammin, että kun aineistona on kaksi 
kuvaa, YTL:n tehtävänantoon ”erittele ja arvioi” sisältyy rivien välissä myös käsky 
”vertaa”.  
 
Kuvaviittaukset sijaitsevat usein lauseen teemaosassa, ennen predikaattiverbiä, asemoi-
massa sanotun kuva-analyysiksi. Kuvaviittaus voi löytyä myös reemaosasta, jossa se 
toimii objektina, genetiivimääritteenä (M33) tai adverbiaalina (N32): 
 

Kilpailijattaren ja hänen kilpasisarensa samankaltaiset koukkuasennot rytmittävät mielestä-
ni kuvan rakennetta. (M33) 
 
Herranen on pätevästi ottanut joukkoa johtavan voittajaehdokkaan kuvaan ja samalla ra-
jaamalla syrjäyttänyt kanssakilpailijat kuvan ulkopuolelle. (N32) 
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Kun verrataan approbaturin ja eximian aineita, kaikissa eximian aineissa on vähintään 
kaksi kuvaviittausta reemaosassa. Sen sijaan neljässä approbaturin aineessa kaikki ku-
vaviittaukset ovat lauseiden teemaosassa.  
 
 
7. Viittaussanojen kirjoa 
 
Kuten sadan aineen pohja-aineistossakin, kuvaan viittaavan ilmauksen pääsanana eli 
viittaussanana on sekä approbaturin että eximian aineissa käytetty eniten substantiivia 
kuva (taulukko 1). Approbaturin aineissa kuva-sanan osuus on hieman suurempi; eximi-
an aineissa taas esiintyy hiukan enemmän kertaluonteisia yhdyssanoja, kuten kuvan 
aihetta luonnehtivat juoksija-, juoksu-, kilpailutilanne-, naisjuoksija- ja työntökuva sekä 
kuvan laadun ilmaiseva värivalokuva (sisältyvät kohtaan muut). Kuvagenren määrittele-
vän lehtikuva-sanan suosiota viittaussanana on saattanut lisätä sen käyttö tehtävänan-
nossa.  
 
Taulukko 1. Viittaussanat approbaturin ja eximian aineissa. 
 

  Approbatur Eximia   Yhteensä 
Viittaussana Kpl % Kpl % Kpl % 

kuva 149 72,3 102 66,7 251 69,9 

se/ne 17 8,3 10 6,5 27 7,5 

valokuva 14 6,8 9 5,9 23 6,4 

lehtikuva 9 4,4 10 6,5 19 5,3 

värikuva 8 3,9 2 1,3 10 2,8 

otos 3 1,5 5 3,3 8 2,2 

toinen 3 1,5 2 1,3 5 1,4 

tämä 0 0,0 3 2,0 3 0,8 

kuulantyöntäjäkuva 0 0,0 2 1,3 2 0,6 

mustavalkokuva 1 0,5 1 0,7 2 0,6 

urheilukuva 0 0,0 2 1,3 2 0,6 

muut 2 1,0 5 3,3 7 2,0 

Yhteensä 206 100,0 153 100,0 359 100,0 

 
Jatkaessaan saman kuvan tai samojen kuvien erittelyä kirjoittaja voi käyttää viittaus-
sanana pronominia se, ne, tämä tai nämä. Pronominiviittausten osuus on eximian ja 
approbaturin aineissa melkein sama: hiukan alle kymmenen prosenttia kaikista kuvaviit-
tauksista. Ainakaan tekstimassana tarkasteltuna approbaturin ja eximian aineet eivät siis 
pronominiviittauksiltaan eroa toisistaan.  
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Yksittäiset aineet voivat kuitenkin erota toisistaan huomattavasti. Tiheimmin kuvaan 
viittaavassa approbatur-aineessa viittaussanana on lähes aina kuva (poikkeuksina aino-
astaan juoksukuvassa, juoksijakuvasta). Pronominiviittauksia aineessa ei ole yhtään, 
vaan pronomineja on käytetty ainoastaan substantiivin kuva määritteinä (molemmat ku-
vat, näistä kuvista).  
 

Kun kuvia katselee, niin jää itselleen kysymyksiä. Missä kuvaaja on todella ollut? Mitä on tapah-
tunut heti kuvan ottamisen jälkeen? Kuka voitti kilpailun? Näihin kysymyksiin ei saa vastausta 
näistä kuvista. Molemmat kuvat ovat olleet ottajilleen työnnäyte. Kuvista on saanut muiston, jo-
ka säilyy todella pitkään. Kuvat ovat yleensä tärkeitä asioita elämässä. Viitaten takasivulla ole-
vaan kuvaan Halvarista. Mika on ehkä työntänyt ennätystyönsä juuri ja on onnellinen, kun ku-
vaaja on ottanut hänestä kuvan. Kuvasta saattaa huomata myös virheen, ja tämä voi olla urheili-
jalle tärkeä. Molemmat kuvat ovat onnistuneita omalla tavallaan. Kuvaajat ovat varmasti tehneet 
kaikkensa hyvien kuvien onnistumiseksi. (M29; loppukappale) 
 

Kirjoittaja on käyttänyt sanaa kuva lähes pronominin tavoin, mutta viittaa välillä spesi-
fisti aineiston kuviin, välillä taas geneerisesti mihin hyvänsä kuviin. Vastaavasti kirjoi-
tettuun aineistoon viitattaessa yläkäsite teksti luontuu jatkoviittaukseksi, kunhan teksti-
laji on ensin määritelty tarkemmin (Häyhä 1999, 49). 
 
Approbaturin aineissa yleisimpiä ovat kuvaviittaukset, joilla ei ole määritettä ja jotka 
eivät itsekään toimi nominaalisen lauseenjäsenen määritteinä (taulukko 2). Tällaiset 
kuvaviittaukset ovat tyypillisesti subjekteja, objekteja ja adverbiaaleja: 

 
Kuva nostattaa hymyn huulille se on varmaa. (M14) 
Tapa, miten kuva on otettu tekee siitä hyvin miesmäisen. (N16) 
Kuvassa Halvarilla on oikea jalka maassa ja vasen korkealla ilmassa. (M14) 

 
Taulukko 2. Kuvaviittausten määritesuhteet approbaturin ja eximian aineissa. 
 

Kuvaviittausten  Approbatur Eximia   Yhteensä 

määritesuhteet Kpl % Kpl % Kpl % 

Saa määritteen 75 36,4 65 42,5 140 39,0 

On itse 
määritteenä 31 15,0 37 24,2 68 18,9 

Saa määritteen ja 
on itse 
määritteenä 5 2,4 10 6,5 15 4,2 

Ei saa määritettä 
eikä ole 
määritteenä 95 46,1 41 26,8 136 37,9 

Yhteensä 206 100,0 153 100,0 359 100,0 
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Aineiston suppeudesta huolimatta kannattaa panna merkille, että eximian aineissa tä-
mäntyyppiset ”paljaat” kuvaviittaukset ovat huomattavasti harvinaisempia. Sen sijaan 
eximian aineissa kuvaan viittaava ilmaus määrittää itse toista lauseenjäsentä selvästi 
useammin kuin approbaturin aineissa (näiden kuvien ongelma, kuvassa olevat lin-
jat, niistä huokuva voima ja itsetietoisuus). Tämä elävöittää aineiden sidosteisuutta ja 
saattaa monessa tapauksessa kytkeytyä myös tekstin runsaaseen informaatiosisältöön. 
 
Sekä approbaturin että eximian aineissa kuvaviittaukset saavat useimmin genetiivimää-
ritteen (Herrasen kuvassa, Halvarin kuvasta): approbaturin aineissa määritteellisistä 
kuvaviittauksista kolmasosa (24) ja eximian aineissa puolet (38) sisältää genetiivimää-
ritteen. Useimmiten genetiivimäärite ilmaisee kuvaajan.  
 
Toiseksi yleisin määritetyyppi on pronominipohjainen adjektiivimäärite (tässä kuvassa, 
molemmilla kuvilla), joita sisältää 38 prosenttia (30) approbaturin aineiden ja 27 pro-
senttia (20) eximian aineiden määritteellisistä kuvaviittauksista. Kolmanneksi yleisin on 
partisiippipohjainen adjektiivimäärite, johon pystyy kätevästi upottamaan runsaasti in-
formaatiota: sprinttereitä esittävä kuva, Pekka Saarisen vuonna 1995 kuulantyöntäjä 
Mika Halvarista ja Olli Herrasen vuonna 1991 naisten pikajuoksukilpailusta ottamat 
lehtikuvat. Partisiippimääritteen sisältää 16 prosenttia (13) approbaturin ja 13 prosenttia 
(10) eximian aineiden määritteellisistä kuvaviittauksista. 
 
 
8. Kuinka kuva yksilöidään 
 
Kun aineistona on kaksi kuvaa, kirjoittajat joutuvat monessa yhteydessä täsmentämään, 
kummasta kuvasta on puhe: tuodessaan kuvan ensi kertaa puheenaiheeksi, siirtyessään 
kuvasta toiseen ja vertaillessaan kuvia. Kuvaviittausten avulla kirjoittaja voi ohjata luki-
jan huomion tiettyihin kuvan piirteisiin ja korostaa niitä (vrt. Mikkonen 2005, 86).  Tar-
kastelen seuraavaksi, miten kirjoittajat ovat hyödyntäneet kuvaviittauksissaan viittä ku-
van yksilöivää piirrettä (ks. taulukko 3).165 
 
Approbaturin ja eximian aineet eroavat muutamassa kohdin: Eximian aineiden kuvaviit-
tauksissa puheena olevaa kuvaa on yksilöity kuvaajamaininnalla selvästi useammin kuin 
approbaturin aineissa. Tämä yksilöintitapa on tyypillinen siirtymäviittauksille, siirry-
täänpä sitten kuvasta toiseen tai geneerisestä kuvapohdinnasta spesifiin kuva-analyysiin. 
Approbaturin aineissa puolestaan kuvaviittaus ilmaisee useammin erottavana piirteenä 
kuvan mustavalkoisuuden tai värillisyyden. Vain kaksi approbatur-aineen kirjoittajaa 
                     
165 Kuvaajan nimi ja kuvausvuosi on ilmoitettu kuvan yhteydessä, kuva-aihe sekä kuvan värillisyys tai 
mustavalkoisuus ovat havaittavissa kuvaa tarkastelemalla, ja kuvien sijainti aineistovihkossa on sekä 
havaittavissa itse että mainittu tehtävänannossa.  
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(yhteensä viisi viittausta) yksilöi puheena olevan kuvan viittaamalla sen sijaintiin ai-
neistovihkossa; ehkä heitäkin on ohjannut siihen tehtävänannon sivumaininta: Etukan-
nen kuvan on ottanut Olli Herranen, vuonna 1991. (N40; esittelyviittaus) 
 
Taulukko 3. Kuvan yksilöinti approbaturin ja eximian aineiden kuvaviittauksissa. 
 

Kuvan 
yksilöivä Approbatur Eximia   Yhteensä   

piirre Kpl % Kpl % Kpl % 

Kuvaaja 28 27,5 44 41,9 72 34,8 

Aihe 17 16,7 20 19,0 37 17,9 

Väri 21 20,6 9 8,6 30 14,5 

Vuosi 12 11,8 10 9,5 22 10,6 

Kuvan sijainti 5 4,9 0 0,0 5 2,4 

Yhdistelmä 19 18,6 22 21,0 41 19,8 

Yhteensä 102 100,0 105 100,0 207 100,0 

 
 
Useamman yksilöivän piirteen sisältävissä viittauksissa yhdistetään tavallisimmin ku-
vaaja ja vuosi (sekä approbaturin että eximian aineissa) tai kuvaaja ja aihe (vain eximian 
aineissa): Olli Herrasen vuonna 1991 ottama kuva, Herrasen kuva naisjuoksijasta. 
Näyttää siltä, että kirjoittajat ovat sisäistäneet aineistopohjaisen kirjoittamisen vaati-
muksen täsmällisistä viittauksista – jopa siinä määrin, että viittauksiin sullotaan turhan-
kin paljon yksilöivää ainesta: takasivulla oleva Pekka Saarisen ottama kuva Mika Hal-
varista kilpailusuorituksessa. 
 
Aineistoni approbatur-aineista vain yhdessä kuviin viitataan pitkin matkaa epämääräi-
sesti, kuvaajaa ja kuvanottovuotta mainitsematta. Aine alkaa näin:  
 

Mustavalkoinen ja värillinen lehtikuva, toisistaan täysin poikkeavat kuvat ja kuitenkin aihe 
on yhteinen: urheilu. (N8) 

 
Jatkossa aineen tarkimmat kuvaviittaukset pohjautuvat kuva-aiheeseen: sprinttereitä 
esittävä kuva, kuulantyöntäjän kuva. 
 
Kuva-aiheen tärkeydestä yksilöivänä tekijänä approbaturin aineissa kertoo myös seu-
raava esimerkki, jossa Herrasen kuvan parina on Halvarin työntö: 
 

Herrasen kuva kertoo enemmän juoksusta urheiluna ja se uhkuu brutaalia kilpailuhenkeä ja 
herättää samalla tunteita kun taas Halvarin työntö jättää jota kuinkin kylmäksi. (M26) 
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Tekstiyhteys ohjaa tulkitsemaan Halvarin työnnön tarkoittamaan kuvaa Halvarin työn-
nöstä, sillä muutoin kirjoittajan vertaama pari Herrasen kuva ja Halvarin työntö olisi 
yhteismitaton: Herrasen kuva – – herättää – – tunteita kun taas Halvarin työntö jättää 
jota kuinkin kylmäksi. Tällaisia ilmauksia, joista puuttuu kuvaan viittaava sana, en ole 
kuitenkaan laskenut eksplisiittisiksi kuvaviittauksiksi.  
 
Vertaan vielä kahta eximia-aineen aloitusta: miten kirjoittajat tuovat aineiston kuvat 
puheenaiheeksi? Esimerkit sisältävät kummankin aineen kaksi ensimmäistä kappaletta.  
 

Lehtiä selaillessamme kiinnittyvät huomiomme luonnollisesti kuviin. Jos kuva on tylsä, 
harmaa, pieni tai epäselvä ei se opasta katsojaa lukemaan artikkelia. Tietysti myös piikitte-
levät otsikot ohjaavat lukijaa löytämään mielenkiintoisimmat uutiset, mutta kuitenkin tot-
tumus ohjaa meidät katselemaan kuvia. 
 Lapsuudestamme asti ovat kuvat edustaneet niitä tarinoita, joita iltasaduiksi saimme 
kuulla. Teksti, jota aikuiset meille lukivat, näytti vain mustalta möngerrykseltä, mutta kuvat 
avasivat tarinat eteemme. Myös nämä kaksi tarkasteltavana olevaa lehtikuvaa muuttavat 
muotoaan riippuen siitä, katsooko niitä lapsi vai aikuinen. Lapsi ei heti tunnista kuvien 
henkilöitä, vaan hänestä Pekka Saarisen vuonna 1995 kuvaama kuulantyöntäjä saattaa näyt-
tää rumalta jättiläiseltä, joka opettelee tanssimaan balettia. Samoin voi Olli Herrasen vuo-
den 1991 kuva kilpajuoksijasta tuoda mieleen vaikkapa takaa-ajetun miehen uimapuku 
päällä ja kotkan siivet päässä. (N12) 
 
Lontoossa sijaitseva Tate Modern -museo käyttää kokoelmiensa ripustuksessa vanhaa rans-
kalaista taiteen osa-alueiden jaottelua. Jaottelun mukaan taideaiheet jakautuvat neljään eri 
osa-alueeseen: historian kuvauksiin, maisemakuviin, asetelmiin ja ihmisvartalon kuvauk-
seen. Kävin Tate Modernissa viime kesänä ja huomasin, että koska teoksia ei oltu jaoteltu 
aikakauden, tyylisuunnan tai taiteilijan mukaan, vierekkäisten teosten ristiriidat auttoivat 
ymmärtämään kuinka erilainen näkemys eri ihmisillä ja aikakausille on esimerkiksi ihmis-
vartaloon. Tämä kokemus avasi minulle aivan uuden tavan tulkita taideteoksia. 
 Pekka Saarisen vuonna 1995 kuulantyöntäjä Mika Halvarista ja Olli Herrasen vuonna 
1991 naisten pikajuoksukilpailusta ottamat lehtikuvat ovat nykyaikaista ihmiskehon kuva-
usta. Kaikkina aikakausina, jolloin urheilu on ollut suosittua, urheilijoiden kuvaaminen on 
ollut yleistä. Siksi Saarisen ja Herrasen kuvilla on laaja tausta, jota vasten heidän kuviaan 
voi tarkastella. (M16) 

 
Kumpikaan kirjoittaja ei ryhdy suoraan analysoimaan aineistoa vaan aloittaa aineensa 
kauempaa: lehtien ja lastenkirjojen kuvista (N12) sekä kuvataidenäyttelyiden konventi-
oista (M16). He siis määrittelevät ensin tarkastelemiensa kuvien yhteyden tekstinulkoi-
seen todellisuuteen. Aineiston kuviin päästään vasta toisessa kappaleessa. Tässä kirjoit-
tajat noudattavat erilaista strategiaa.  
 
Ensimmäisessä esimerkissä aineiston kuvat tuodaan ensi kertaa tekstiin viittauksella 
nämä kaksi tarkasteltavana olevaa lehtikuvaa ja vasta pari virkettä myöhemmin kuvat 
esitellään viittaustekniikan konventioiden mukaan, kuvaaja- ja aihetietoineen sekä vuo-
silukuineen. Tällaisen ratkaisun odottaisi löytävänsä ennemminkin approbaturin kuin 
eximian aineesta. Esimerkissä kiinnittävät huomiota myös me-valinnat (selaillessamme, 
Lapsuudestamme), joiden avulla kirjoittaja tematisoi meidät eli lehtien lukijat. 
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Toisen aineen kirjoittaja puolestaan aloittaa toisen kappaleen täsmällisellä kuvaviittauk-
sella, johon on mahdutettu molemmista kuvista kuvaajan nimi, kuvanottovuosi ja kuva-
aihe. Näiden kaikkien tietojen sijoittaminen yhteen partisiippimääritteeseen tekee kuvat 
esittelevästä lauseesta raskaasti alkupainotteisen. Esittelyviittaukseksi tämä on sisällöl-
tään moitteeton mutta muodoltaan vaikea hahmottaa.  
 
 
9. Kuvasta puhumisen taito 
 
Aineistopohjaiseen kirjoittamiseen kuuluu aineistoon viittaaminen. Voi suorastaan tode-
ta, että viittaukset pohjateksteihin – tässä tapauksessa kuviin – ovat aineistopohjaisen 
ylioppilasaineen genreä kannatteleva piirre. Osoittaakseen, että hänen oma tekstinsä 
perustuu tiettyyn kuvaan, kirjoittaja käyttää tekstissään eksplisiittisiä kuvaviittauksia. 
Näitä kuvaviittauksia olen edellä analysoinut. Mutta korreloivatko kuvaviittaukset jos-
sakin suhteessa aineiden arvosanoihin? Millaiset viittaukset auttavat saavuttamaan hy-
vän tuloksen äidinkielen ylioppilaskokeessa?  
 
Approbaturin ja eximian aineiden vertaaminen osoittaa sekä yhdistäviä että erottavia 
piirteitä. Yhteistä arvosana-asteikon ala- ja yläpään aineille on pyrkimys viitata aineis-
toon täsmällisesti. Tämä pyrkimys juontanee juurensa ennen kaikkea kirjoittamisen ope-
tukseen ja ylioppilaskokelaiden tietoisuuteen tekstienvälisistä viittaussuhteista, sillä 
tehtävävihkossa ei eksplisiittisesti ohjeisteta kirjoittajia viittaustekniikkaan. Ääritapauk-
sissa täsmällisyyden tavoittelu ja jatkuva aineistoon viittaaminen voivat johtaa raskai-
siin määriterakenteisiin ja jankkaavaan viittaustiheyteen, kuten aineistoaineen alkutaipa-
leella (Sinko 1992, 51). Myös viittaussanojen jakauma on approbaturin ja eximian ai-
neissa jokseenkin sama. 
 
Eroja approbaturin ja eximian aineiden välillä näkyy viittaustiheydessä, yhteisviittaus-
ten suhteellisessa osuudessa ja kuvaviittausten määritesuhteissa. Approbaturin aineissa 
kuviin viitataan keskimäärin tiheämmin kuin eximian aineissa, joissa eksplisiittiset ku-
vaviittaukset limittyvät implisiittisten viittausten kanssa – toisinaan tekstiyhteys luo 
tulkinnan spesifistä kuvaviittauksesta, vaikka ilmipantu viittaussana puuttuukin. Eximi-
an aineissa käytetään enemmän yhteisviittauksia molempiin kuviin. Yhteisviittauksien 
käyttö liittyy tavallisesti siihen, että kirjoittaja suhteuttaa ja vertailee analysoitavia kuvia 
toisiinsa ja muihinkin kuviin, mitä voi pitää kuva-analyysissa ansiona. Suhteuttaessaan 
aineiston kuvia laajemmin lehtikuviin ja antiikin urheiluaiheiseen taiteeseen taitavat 
kirjoittajat myös limittävät spesifejä ja geneerisiä viittauksia. Eximian kirjoittajien lau-
setaju on niin kehittynyt, että he osaavat myös varioida kuvaviittausten lauseasemaa 
muun muassa sijoittamalla viittaussanan jonkin muun nominaalisen lauseenjäsenen 
määritteeksi.  
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Havaintoni approbatur-aineiden kuvaviittauksista ovat linjassa ylioppilastutkintolauta-
kunnan arvosteluohjeiden kanssa (YTL 2000, 220). Sen sijaan kaikki tarkastelemieni 
eximia-aineidenkaan kuvaviittaukset eivät ole ”teknisesti moitteettomia ja sujuvia” (mt. 
218). Hyviin pisteisiin voi siis yltää kömpelöinkin kuvaviittauksin, sillä viittausten 
kömpelyyttä voivat kompensoida muut piirteet, kuten runsas ja monipuolinen sisältö 
sekä tarkat havainnot. Parhaimmillaan kirjoittajat kuitenkin yhdistävät sulavasti ekspli-
siittisiä kuvaviittauksia referaattipreesensin käyttöön, suhteuttavat aineiston kuvia mui-
hin kuviin ja antavat lukijalle uusia näkökulmia puheena oleviin kuviin.  
 
Olen edellä valinnut tutkittavakseni syksyn 2001 ylioppilasaineista aineiston kuviin 
viittaavat nominilausekkeet ja pronominit. Siksi havainnoistani ei kannata tehdä kovin 
pitkälle meneviä päätelmiä siitä, millaisia tekstejä ylioppilaskokelaiden kuva-analyysit 
kokonaisuudessaan ovat, vaikka esimerkiksi kuvaviittausten lauseasema kytkeytyy sel-
västi lauserytmin yleiseen vaihteluun ja tekstien temaattiseen rakenteeseen. Kuviin viit-
taamisesta ja kuvista puhumisen tavoista havaintoni kuitenkin kertovat sen, että kuviin 
viitataan loppujen lopuksi hyvin samaan tapaan kuin kirjoitettuun tekstiinkin. Mistä 
tämä havainto kertoo?  
 
On ajateltavissa, että tänä aikana, jolloin kuvalliset viestit ympäröivät meidät joka suun-
nalta, meiltä vielä puuttuu kuvista puhumisen kieli. Siksi niin ylioppilaskokelaat kuin 
muutkin kuvista kirjoittavat joutuvat turvautumaan keinoihin, jotka ovat kehittyneet 
kirjoitettuihin teksteihin viittaamisen tavoiksi. Tutkimistani aineista löytyikin viittauk-
sia, jotka olisivat olleet luontevampia keskusteltaessa kirjoitetusta tekstistä kuin kuvas-
ta. Silti kuva ja kirjoitus ovat riittävän verrannollisia esittämisen tapoja, että yhteinen 
viittauskäytäntö toimii. 
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Tekstilaji, kielenhuolto ja koulutus  
 
Riitta Hyvärinen 
 
 
Olen työskennellyt kielenhuoltajana ja kouluttajana Kotimaisten kielten keskuksen kie-
lenhuolto-osastossa, joka tunnetaan myös nimellä Kielitoimisto. Tämä kirjoitus pohjau-
tuu omiin kokemuksiini ja kollegoiden kokemuksiin siitä, millainen on kieli- ja teksti-
koulutuksen suhde tekstilajitietoon. Lähteitä ei ole paljon, sillä tarkoituksena on kertoa 
nimenmaan käytännön kokemuksia Kielitoimiston kursseille osallistuneiden ihmisten 
tekstilajitiedoista.  
 
 
1. ”Tekstilaji: Times New Roman”  
 
Kielenhuollolla tarkoitetaan monia erilaisia tapoja vaikuttaa kielenkäyttöön: esimerkiksi 
kielen rakenteiden tarkastelua, tekstinhuoltoa, kielen aseman huoltoa, ohjeistusta kie-
lenkäytöstä. Kielitoimistossa annetaan suosituksia suomen kielen käytöstä kielenkäytön 
neuvontapuhelimessa, verkkosivuilla ja kielenhuollon tiedotuslehdessä. 
 
Kouluttajan päätyönä on pitää kursseja ja tarkistaa tekstejä. Tässä työssä käsite tekstilaji 
on ehdottoman tarpeen, koska se suorastaan ohjaa työtä. Sanaa tekstilaji ei kuitenkaan 
usein sanota ääneen – se on vaarallinen sana.  
 
Miksi tekstilajia pitäisi varoa? Kielenhuoltokoulutus on käytännönläheistä ja lähtee 
kurssilaisten tarpeista. Kurssilaiset ovat paikalla, jotta saisivat apua työtekstiensä te-
koon. Heitä kiinnostaa, mikä olisi oikeanlainen tervehdys sähköpostissa ja sanajärjestys 
sitaatin jälkeen. He eivät kaipaa teoreettista pohdintaa tekstilajin olemuksesta. Kielen-
huoltoa pidetään jo ennalta tylsänä aiheena, joten sitä ei kannata kuorruttaa etäännyttä-
villä termeillä. (Monelle jo lauseen ja virkkeen ero on epäselvä.) 
 
Toinen syy tekstilajin hylkimiseen on, että kurssilaiset eivät tunne sanan merkitystä. 
Kuvaavaa on, että kun eräällä kurssilla kysyin osallistujan tekstistä sen tekstilajia, oli 
vastaus ”Times New Roman”. Sekaisin menevät myös tekstilaji, otsikko ja asiakirja-
tyyppi, joitten eroa on vaikea hahmottaa. Monesti lausunnon otsikko sisältää lausunnon 
antajan nimen ja sanan lausunto. Standardissa Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetie-
dot (SFS 2487) puhutaan ”asiakirjatyypistä”. Kurssilaiset puhuvat myös asiakirjan ”ni-
mestä”. Onpa joku kurssilla viitannut ”tekstin nimellä” otsikkoon. 
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Jos siis puhuu tekstilajista ihmisten kanssa, jotka eivät ole opiskelleet kielitiedettä, sana 
on selitettävä. Selitys on väistämättä esimerkkien luettelemista: ”Tekstilajeja ovat esi-
merkiksi uutinen, kutsu ja pöytäkirja.”  
 
Ei siis ihme, että kirjoittajat eivät osaa nimetä täsmällisesti tekemiään tekstejä, vaikka 
ne olisivat kaikin puolin kunnossa. Töissä kirjoitetaan erilaisia tekstejä, mutta niiden 
nimityksiä ei kaikissa työyhteisöissä erityisesti ajatella. Toisaalta vaikka tekstilaji olisi-
kin määritelty, se voi johtaa lukijan harhaan: esimerkiksi tiedotteen nimellä kulkee mo-
nenlaisia tekstejä, kuten ohjeita. Kokenut kouluttaja Salli Kankaanpää on todennut väi-
töskirjassaan (2006, 207), että samankin työpaikan teksteissä voi tekstilajin sisäinen 
vaihtelu olla suurta. Nimet eivät välttämättä ole käyttäjien kesken vakiintuneita, eivät 
edes samassa työpaikassa. 
 
On myös yhteisöjä, joissa tekstit nimetään hyvinkin tarkasti. Samasta virastosta voi ha-
kemuksen lähettäneelle asiakkaalle lähteä niin täydennys-, selvitys- kuin asiakirjapyyn-
tökin. Eri tavoin nimettyjen tekstien tarkoitus voi kuitenkin olla sama: että hakija täy-
dentäisi hakemustaan lähettämällä asiakirjan, josta löytyy tarvittu lisäselvitys. Kun mää-
ritetään tällaisten paperien tekstilajia, ongelmia tulee siinä, nimetäänkö teksti kirjoitta-
jan vai lukijan näkökulmasta. Usein asiantuntijakirjoittaja antaa tekstille toisen nimen 
kuin maallikkolukija. Asiantuntijat myös luokittelevat tekstit sanoin, jotka yleiskielessä 
tarkoittavat miltei samaa mutta asiantuntijoille ovat täysin termimäistyneet.  
 
Tästä kaikesta huolimatta koulutuksessa tekstilaji on keskeisiä käsitteitä. Vaikka sanaa 
tekstilaji ei sanottaisi, tekstin tavoite yritetään saada jollain tavoin selville. Esimerkiksi 
kursseilla puhutaan siitä, kenelle kirjoitetaan, missä yhteydessä kirjoitetaan ja mihin 
tekstillä pyritään. Nämä kaikki kysymykset sekä helpottavat tekstin rakentamista että 
liittyvät tekstilajiin – ne auttavat määrittämään kulloisenkin tekstilajin. Tekstin toimi-
vuutta on mahdoton arvioida, jos ei tiedä sen lukijoita, tarkoitusta tai kontekstia. Tekstiä 
ei voi myöskään parantaa ilman näitä taustatietoja. 
 
 
2. Radiojuonnosta lausuntoon, verkkouutisesta pöytäkirjaan  
 
Koulutuksissa tulee esille mitä moninaisimpia tekstilajeja. Niissä puhutaan kutsuista, 
muistioista, blogeista, asiakaskirjeistä, päätöksistä, mainoksista, tiedotteista, haastatte-
luista, radiojuonnoista, Powerpoint-kalvoista ja niin edelleen.  
 
Toiset ovat tekstilajeina yläkäsitteitä (uutinen, tiedote), toiset taas tekstilajeina tarkem-
min määriteltyjä alalajeja (talousuutinen, urheilu-uutinen; verkkouutinen, lehtiuutinen). 
Tekstilajit voidaan jakaa vielä tätäkin pienempiin alalokeroihin: talousuutinen Interne-
tissä, talousuutinen intranetissa; talousuutinen henkilöstölehdessä, talousuutinen asia-
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kaslehdessä. Kirjoitettuna tämä jaottelu näyttää liiankin tarkalta hienosäädöltä, mutta 
tekstiä on hankala kommentoida ilman tarkkaa kontekstia. 
 
Osa koulutuksista keskittyy tiettyyn tekstilajiin, vaikkapa ohjeteksteihin. Jos kurssin 
osallistujat ovat samasta työpaikasta, ei tekstilajin rajoista juuri tule kiistaa. Monesti 
koulutettavat kuitenkin tulevat monenlaista työpaikoista ja tekevät monenlaisia ohje-
tekstejä (ruokareseptejä, potilasohjeita, vinkkejä työpaikan ilmapiirin kehittämiseksi). 
Heillä voi olla aivan eri koulutustausta ja käsitys siitä, mikä on ohje-niminen tekstilaji. 
Tällöin tekstilajeja on taas rajattava tarkemmin. Keskustelua käydäänkin siitä, mikä 
sopii juuri tähän tekstilajiin, millaista sanastoa ja lauserakennetta kannattaa käyttää, 
mitä tyyliä ja näkökulmaa suosia.  
 
Toisilla kursseilla keskiössä eivät ole tekstilajit, vaan jokin kielen piirre: lauseitten ja 
virkkeitten luettavuus, sananvalinta tai välimerkit. Kielenpiirteiden yhteydessäkin voi 
tulla puhetta tekstilajeista, esimerkiksi mihin tekstilajiin sopii kolme pistettä, puolipiste, 
”me-passiivi” tai yhden virkkeen kappale. Tai voiko otsikossa olla kysymysmerkki – 
tiedotteessa tuskin.  
 
Paljonko pitäisi tietää tekstilajista, jotta siihen voisi puuttua? Työelämän tekstilajit ovat 
hyvin erikoistuneita, ja joskus kommentoitavana on tekstilaji, johon kouluttaja ei ole 
aiemmin tutustunut edes lukijana – toisin kuin vaikkapa lehtien pääkirjoituksiin. Esi-
merkiksi tilintarkastuskertomus saattaa olla tällainen tekstilaji. Kouluttajalla ei välttä-
mättä ole edes näkemystä, millaista olisi tekstilajin x oltava. Millainen on sopiva juonto 
nuorten radiokanavalla?  
 
Kun menee kouluttamaan itselle vieraan tekstilajin kirjoittajia, on tärkeää kuulla etukä-
teen yhteyshenkilöltä, mikä on oleellista kyseisessä tekstilajissa ja miten sitä työpaikalla 
ohjeistetaan. Entä onko siinä vakiintuneita käytäntöjä? 
 
Tämän lisäksi kannattaa kirjoittajilta itseltään kysyä, millainen on hyvä x paikassa y. 
”Millainen on sopiva juonto radiokanavallasi? Miksi? Millainen sinne ei missään tapa-
uksessa sopisi?” Tekijöillä on usein näkemys siitä, mikä sopii. Kouluttajalla taas on 
tietoa yleisesti kielen käytänteistä sekä lukijoitten ja kuulijoitten odotuksista. Keskustel-
lessa yleensä löytyvät jonkinlaiset tekstilajin rajat.  
 
Eräässä radiotoimittajien koulutuksessa haluttiin kielenhuollon näkemys siihen, saako 
radiossa kiroilla. Pelkkä kyllä tai ei olisi ollut liian niukka vastaus, joten asiaa mietittiin 
yhdessä. Kuka kiroilee, toimittaja vai haastateltava? Puhuuko toimittaja yksin studiossa, 
onko hän haastattelemassa tai tekemässä reportaasia? Kiroileeko hän vahingossa vai 
tarkoituksella? Mitä vaikutusta hän tavoittelee? Millaista kirosanaa käyttää? Mikä on 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 540 - 

kanava? Keille ohjelma on tarkoitettu? Yhdessä päädyimme lopputulokseen, että joissa-
kin radiopuheen alalajeissa kiroilu käy, toisissa ei. 
 
 
3. Pyhät tekstit  
 
Kouluttaessa tulee silloin tällöin mieleen, että maallistuneessa maailmassammekin on 
yhä pyhiä tekstejä – niitä, joihin ei sovi koskea. Joitakin tekstilajeja ja käytäntöjä voi 
kielenhuoltaja muokata ja arvostella, esimerkiksi tiedotteita saa parannella vaikka kuin-
ka paljon. Sen sijaan lakitekstiin ei saisi puuttua oikeastaan lainkaan. Toisinaan työpai-
koilla on kirjoittajia ohjeistettu, ettei lakitekstin sanavalintoja ja lauserakenteita saa 
muuttaa vaikkapa työttömyyskorvauksen edellytyksistä kerrottaessa; puhelimessa toki 
voi neuvoa populaaristi, mutta kirjoitetussa tekstissä asiaa ei saa niin selvin sanoin ker-
toa. Samoin yleisesti uskotaan, että lakipykäliin viitattaessa jätetään järjestysluvun pis-
teet pois pykälän numeron perästä, aivan kuin lakitekstissäkin. 
 
Toinen esimerkki pyhistä teksteistä ovat päätökset. Usein ne palvelevat monia tarkoi-
tuksia (päätösprosessin kuvaaminen, asian selkiyttäminen kirjoittajalle, tiedottaminen 
päätöksen saajalle), jolloin teksti on pitkä ja päätöksen saajasta raskas. Kaikkien luki-
joiden ja tavoitteiden ottaminen huomioon samassa päätöksessä on sula mahdottomuus, 
mutta rakentavatkaan muutosehdotukset eivät saa tuulta alleen. 
 
Kymmenisen vuotta sitten koulutin eräässä virastossa ja puhuin muun muassa päätöksen 
rakenteesta. Talossa oli yhä tapana, että aluksi kirjoitettiin monisivuisesti päätöksen 
perustelut, vasta viimeisellä sivulla oli itse päätös. Kerroin, että päätös voisi olla toisen-
rakenteinen: alussa lyhyesti ongelma ja päätös, vasta sitten perustelut. Kuulijoitten ensi-
reaktio oli pöyristynyt, jopa lievän vihamielinen: ”Eihän näin voi tehdä! Sittenhän ku-
kaan ei lue perusteluja!” Keskustelimme asiasta, ja perustelin oman näkemykseni, että 
nykytavallakaan ei voida vakuuttua perustelujen kahlaamisesta. Saajaa kiinnostaa ensi-
sijaisesti lopputulos, eikä sitä pitäisi haudata viimeiselle sivulle. Kerroin myös, että 
olimme Kielitoimistossa siirtyneet tähän tapaan esimerkiksi lausunnoissa. Kuulijakunta 
oli epäuskoinen, joten jätin aiheen ja totesin, että toinenkin tapa on mahdollinen; mietti-
kää asiaa. 
 
Samantyyppisiin tilanteisiin olen joutunut senkin jälkeen. Pyhiin teksteihin törmätes-
sään kielenhuoltaja voi kertoa, miten muualla tehdään, ja istuttaa mieliin muutoksen 
siemenen. Ulkopuoliselle muu ei oikeastaan ole mahdollista. 
 
Miksi toiset tekstilajit sitovat kirjoittajaa enemmän kuin toiset? Työpaikan vanhat ohjeet 
ja kirjoittamattomat säännöt ohjaavat monessa kohtaa. Usein myös rutiinitekstien malli-
pohjat paljastuvat syypääksi. Jos päätökset kirjoitetaan vakiokaavan mukaan, jossa aloi-
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tetaan perusteluista, ei tällöin voi ottaa lukijaa tai tavoitetta täysin huomioon. Lisäksi 
tulokkaita opetetaan tiettyihin malleihin ja tradition noudattamiseen antamalla heille 
malliksi vanhoja tekstejä: näin näitä kirjoitetaan. 
 
 
4. Tekstilajien epämääräiset rajat   
 
Meiltä on kysytty, minkä kaikkien tekstilajien kirjoittamista opetamme. Tähän on mah-
doton vastata. Onko esimerkiksi potilasohje oma tekstilajinsa, vai lasketaanko se vain 
ohjeisiin? 
 
Jotkut tekstejä ryhmittelevät nimitykset kertovat enemmän välineestä kuin itse tekstistä: 
Sähköpostissa kulkevat kutsut, muistiot, tiedotteet, tarjoukset, mainokset, henkilökoh-
taiset viestit, ja verkkoteksti tarkoittaa verkossa olevaa blogia, mainosta ja uutista. Lehti-
teksti on mitä tahansa lehdessä painettua toimituksellista aineistoa, olipa se sitten pikku-
uutinen tappelusta nakkikioskilla, pakina käyrien kurkkujen sallimisesta tai pääkirjoitus 
Ruotsin ja Suomen suhteista. Sen sijaan tiedote ja ohje sisältävät jo nimessään tekstin 
tavoitteen. Nimen kertominen antaa ohjeet kohti tavoitetta. Jotkin tekstilajien nimitykset 
kertovat myös vastaanottajasta (asiakastiedote, sisäinen tiedote), jotkin sisällöstä (pää-
töspöytäkirja, käyttöohjeet, virheraportti). 
 
Yleensä tekstilajeja rajataan jo koulutuksen alussa ja painotetaan, mihin kielenkäyttöti-
lanteisiin päivän aikana keskitytään. ”Puhun kirjoitetuista teksteistä, työssä tehtävistä 
teksteistä, joissa pyritään noudattamaan yleiskielen ohjeita. En siis käsittele puhuttua 
kieltä, en yksityiseen käyttöön tehtyjä tekstejä.” Tämän rajanvedon jälkeen voi kertoa 
normeista, ohjeista ja säännöistä ilman, että joku kurssilainen huomauttaa suomalaisten 
puhuvan toisin tai loukkaantuu, kun kokee kielenhuollon sääntelevän kauppalistojen 
tekoakin. Silti aina vain törmää siihen, että kurssilaiset ja kielenkäyttäjät odottavat oh-
jeita, jotka sopisivat yleispätevästi kaikkeen. 
 
Eräät tekstinhuollon ohjeet ovat yhteisiä vaikkapa lehtitekstille. Hyvin pian joutuu kui-
tenkin huomauttamaan, että ”otsikoissa voi käyttää räväkämpää kieltä” tai ”asiakasleh-
den uutisessa tasapuolinen näkökulma ei tosiaan aina ole mahdollista”. Sähköpostivies-
tistäkin voi antaa yleisiä ohjeita, mutta melko pian joutuu täsmentämään, mitä kannat-
taisi tehdä sähköpostikutsussa tai -ohjeessa. 
 
Osa kielenhuollon ohjeista on tekstilajisidonnaisia, kuten esimerkiksi Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusoppaasta (2009) käy ilmi. Kirjassa on oma hakusanansa kirjeestä ja käyn-
tikorteista, samoin sisällysluettelosta, lähdeluettelosta ja taulukosta. Joihinkin tekstila-
jeihin viitataan erikseen muutamien ohjeitten alakohdissa. Näin esimerkiksi, kun aak-
kostuksen yhteydessä kerrotaan erikseen, millaista on aakkostus sanakirjoissa (mt. 25). 
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Vastaavasti järjestysluvuista puhuttaessa kerrotaan lakitekstien pisteettömistä pykälän-
numeroista; ajatusviivan repliikkiviivana lainausmerkkien sijasta puolestaan mainitaan 
olevan käytäntönä ”varsinkin lehtien haastatteluissa ja dialogia sisältävässä kaunokirjal-
lisuudessa” (mt. 92). Kielenhuollossa tarkastellaankin entistä enemmän ja entistä tietoi-
semmin kielenkäytön vaihtelua tilanteen mukaan. Ohjeita ei suinkaan anneta niin, että 
niitten uskotaan kattavan kaikki kielenkäytön alat. Tätä ”tilanteista kielenkäyttöä” ovat 
peräänkuuluttaneet myös kielenhuoltajat itse (esim. Hiidenmaa 2003; Kankaanpää 
2006). 
 
 
5. Tarkoitus vai tekstilaji? 
 
Niin kirjoittajan kuin kouluttajankin suhde tekstilajiin ja tekstilajeihin on siis monimut-
kainen. Kielenhuoltaja tarvitsee työssään näkemystä eri tekstilajeista, niitten rajoista ja 
vaatimuksista. Silti kouluttaja ajattelee harvoin tekstilajia, kun kouluttaa kirjoittajia tai 
kommentoi tekstejä. Enemmänkin hän pohtii, mikä on tekstin tavoite ja kuka lukija. 
Entä miten tekstit vastaavat tarkoitustaan? Näitten samojen kysymysten avulla koulutta-
ja yrittää saada kirjoittajat ja kurssilaiset miettimään sitä, mikä tekstissä toimii ja mitä 
pitäisi tehdä toisin. 
 
Silti tekstilajia tai tekstin nimeä ei voi kokonaan unohtaakaan. Nimeäminen kuvastaa 
usein tekstin funktiota, ja rakenne valitaan nimen perusteella. Erään viraston kirjepohji-
en kirjoittajille oli epäselvää, mitä nämä tekstit oikeastaan ovat ja mikä niitten tarkoitus 
on, miksi ne lähetetään ja pitäisikö vastaanottajan toimia jotenkin. Tekstilajin nimeämi-
nen pakotti miettimään tätä, ja samalla koko asiasisältö ja esittämisjärjestys menivät 
uusiksi.  
 
Tekstilajin käsitteen toissijaisuudesta verrattuna sen osatekijöihin kertoo sekin, ettei 
varsinaisissa kielenhuolto-oppaissa sanaa tekstilaji juuri viljellä.166 Kielitoimiston oi-
keinkirjoitusoppaassa (2009) tiettyihin tekstilajeihin liittyvät asiat, kirjeet ja käyntikor-
tit, on koottu yhteen otsikon Tekstikäytänteitä alle. Kirjan johdannossakaan (mt. 12) ei 
mainita sanaa tekstilaji, vaan kerrotaan tarkasti, mihin tilanteisiin ohjeita sovelletaan ja 
mihin ei. Tekstilajin sijasta puhutaan asiateksteistä, erilaisista työelämän teksteistä, 
viestintäkanavista ja viestintätilanteista. Onko syynä tekstilajin välttämiseen se, että 
tekstilaji on kielenkäyttäjille käsitteenä turhan abstrakti ja ettei sitä ole tutkijoidenkaan 
helppo määritellä yksiselitteisesti? 
  

                     
166 Sen sijaan kirjoittamisen ja tekstinhuollon oppaissa tekstilajista puhutaan. Esimerkiksi Tekstintekijän 
käsikirjassa (Iisa ym. 1997) on laaja luku Tekstilajit, jossa annetaan ohjeita useista työelämän tekstilajeis-
ta, kuten lausunnoista, päätöksistä ja tiedotteista. Vastaava jakso on mukana myös Kielenhuollon käsikir-
jan 6. painoksessa (Iisa ym. 2006). 
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Selkoistaminen ja tekstilajit 
 
Auli Kulkki-Nieminen & Leealaura Leskelä 
 
 
1. Selkoistettua viestintää 
 
Tavoitteenamme on antaa katsaus selkoistamalla tuotettujen tekstien erityispiirteistä ja 
muokkauksen vaikutuksista eri tekstilajeja edustaviin teksteihin. Katsauksen alkuosassa 
selkoviestintä kytketään tekstilajeihin ja tarkastellaan selkoistamista tekstintutkimuksen 
lähtökohdista. Sen jälkeen kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä selkokielisinä jul-
kaistavia tekstilajeja ryhmitellen niitä viestinnällisen käyttötarkoituksen mukaan.  
 
Kielenkäytön tavoitteena selkeys on asiatekstien tekstilajien piirre, jonka katsotaan pa-
rantavan ymmärrettävyyttä ja edistävän vuorovaikutusta. Suomessa varsinaista selko-
kielistä viestintää on kehitetty 1980-luvun alkupuolelta lähtien, ja tavoitteena on ollut 
ensisijaisesti erityisryhmille suunnattu, apuvälineen kaltaiseksi koettu kielimuoto. Sel-
koviestinnän kehittämisellä on vahvat sosiaaliset lähtökohdat ja ideologinen yhteys saa-
vutettavuuteen, jolla korostetaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää palveluja ja osal-
listua yhteiskunnan toimintaan. Opetusministeriön alaisen työryhmän muistiossa saavu-
tettavuuden osa-alueiksi on nimetty muun muassa tiedollinen ja tiedottamisen saavutet-
tavuus, joita voidaan tukea selkoviestinnällä (Kulttuuria kaikille 2002, 15–16). Selko-
kielen käsikirjan kirjoittanut Hannu Virtanen (2009, 21) mainitsee tiedollisen saavutet-
tavuuden esimerkkinä museon selkokieliset näyttelytekstit ja tiedottamisen saavutetta-
vuuden esimerkkinä selkokieliset esitteet, opasteet ja tiedotteet. 
 
Selkokirjoittaminen on sekä lähtötekstien mukauttamista että selkotekstiksi kirjoittamis-
ta suoraan. Käsittelemme katsauksessamme ensisijaisesti tekstejä, jotka on tuotettu mu-
kauttamisprosessissa. Kiinnostavia näkökohtia on siis se, miten teksti selkoistettaessa 
muuttuu, ja se, miten selkoversio toteuttaa lähtötekstin tekstilajia. Arvioimme kirjoitta-
jille annettuja selkoistamisen ohjeita myös tekstilajien kannalta. 
 
Selkoviestinnän kehittymistä ovat ohjanneet etenkin tutkimustieto ja vastaanottajien 
osin ristiriitaisetkin odotukset selkotekstien käyttökelpoisuudesta. Selkokieltä koskevia 
ja sivuavia tutkimuksia on referoitu useissa artikkelikokoelmissa, esimerkiksi Teksti, 
joka rakastaa lukijaansa (Sainio toim. 2000), Selko-opas (Virtanen toim. 2002) ja Toi-
sin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä (toim. Leskelä & Virtanen 2006). Etenkin 
lukutaitoa, ymmärrettävyyttä ja selkoistamista koskevaa tietoa käytetään hyväksi koulu-
tuksissa ja kirjoittajien ohjeita kehitettäessä. 
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Helsingissä toimiva Selkokeskus koordinoi selkokielisen viestinnän kehittämistä ja ma-
teriaalin julkaisemista sekä selkokielistä tiedonvälitystä. Se esimerkiksi julkaisee selko-
kielisiä uutislehtiä Selkosanomat ja LL-Bladet ja edistää selkokirjallisuuden julkaisemis-
ta. Selkokeskuksen kouluttamat asiantuntijat ovat keskeisiä toimijoita tekstien mukaut-
tajina erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Selkokeskus tarjoaa tekstien muokkaamisen, arvi-
oinnin ja testauksen palveluja. Se myös myöntää selkologon käyttöoikeuden, ja sen yh-
teydessä toimiva selkokirjatyöryhmä jakaa selkokirjojen kustantajille, kirjoittajille ja 
kuvittajille kohdennetun valtiontuen. Esimerkiksi vuonna 2011 selkokirjallisuuden val-
tiontuki oli 70 000 euroa. (Selkokeskus 2011.) 
 
 
2. Selkoistamalla tuotetut tekstit 
 
Selkokieli määritellään kielimuodoksi, joka on ”mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja 
rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi”. Kirjoitusprosessina 
mukauttaminen on tekstin kohdentamista rajatulle lukijakunnalle. Kielenkäyttö suunna-
taan ”ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea ja/tai ymmärtää yleiskieltä”. Selkoteksteistä 
ajatellaan olevan hyötyä etenkin eri vammaisryhmiin kuuluville, henkilöille, joilla on 
lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, muistisairaille sekä suomen kielen oppijoille, mutta 
eri ryhmissä selkokielisen viestinnän tarve vaihtelee huomattavan paljon. (Esim. Leske-
lä & Virtanen 2006, 8, 10; Virtanen 2009, 39–40.) 
 
Selkoistamisen lähtökohtana on siis vastaanottajalle kohdentaminen, ja siksi muokkaa-
miseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaiseksi tuottaja määrittelee tekstin sisäislukijan. 
Tähän liittyy selkoviestinnän kehittämisen vahvuuksia ja toisaalta heikkouksia. Selko-
versioiden tarpeellisuutta voi perustella erityistarpeilla, mutta toisaalta yhä laajemmalle 
vastaanottajien joukolle suunnattu teksti on kompromissien tulos. Mielestämme on pe-
rusteltua, että kun voidaan puhua suomen kielen yleiskielestä, on mahdollista puhua 
myös sitä erikoistuneemmasta, rajatulle ryhmälle suunnatusta selkokielestä, joka määrit-
telee tekstin tuottajalle ja vastaanottajalle erityiset roolit ja jossa korostuvat selkeys ja 
ymmärrettävyys. Samansuuntainen kanta näkyy eri julkaisuissa (esim. Sainio toim. 
2000; Virtanen 2009, 73–74). 
 
Edellä olevasta selkokielen määritelmästä näkee, että kielimuodossa on alun perin kyse 
kirjoitetun kielen yksinkertaistamisesta. Viime vuosina selkoistamisen periaatteita on 
kuitenkin sovellettu myös puhuttuun kieleen ja vuorovaikutukseen (ks. Kartio 2009; 
Leskelä & Lindholm 2012). Selkokielisen vuorovaikutuksen ohjeissa (Leskelä 2012) 
selkoviestinnästä hyötyvien henkilöiden ryhmittelyn perusteena ovat kielellisten vaike-
uksien syyt. Ne voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 1) neurobiologisista syistä pysy-
västi poikkeavat kielelliset taidot (esimerkiksi kehitysvammaiset tai Asperger-henkilöt 
viestijöinä), 2) heikentyneet kielelliset taidot (esimerkiksi muistisairaat tai afaattiset 
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henkilöt viestijöinä) ja 3) todennäköisesti kehittyvät kielelliset taidot (kielenoppijat 
viestijöinä). Ryhmittelyssä huomio kiinnittyy siis kieli- ja vuorovaikutustaitoihin ja nii-
den kehittymiseen. 
 
Funktionaalisesti on tärkeää tehdä ero selkeyteen pyrkivän yleiskielen (esimerkiksi päi-
välehtien uutiskielen) ja erityisryhmille suunnatun viestinnän välille. Selkeällä yleiskie-
lellä eli niin sanotulla selväkielellä uskotaan tavoitettavan laaja yleisö (Heikkinen 2011, 
64). Suomenkielinen nimitys selkokieli viittaa sekä selkeytettyyn yleiskieliseen tekstiin 
että selkoversioon (ks. Kielitoimiston sanakirja 2004, s.v. selkokieli). Ruotsin kielessä 
selkeytetty yleiskielinen muoto on klarspråk ja erityisryhmille suunnattu muoto lättläst. 
Englannissa on samoin eri nimitykset: selkeytetty muoto on plain English, selkoversio 
easy-to-read, vaikka nimityksiä käytetään toisinaan epäjohdonmukaisesti. Käytännössä 
kyse on siis viestinnällisesti ja sosiaalisesti erilaisista kielenkäytön muodoista. 
 
Selkokielistämistä pyritään ohjailemaan kirjoittajille annetuilla suosituksilla, joilla sel-
koversio suhteutetaan yleiskieliseen tekstiin.  Ohjeistukseen sisältyy ajatus kielimuodon 
tietynlaisesta yhtenäisyydestä ja tunnistettavuudesta. Suositusten ensimmäiset versiot 
peilasivat 1960-luvulla tehtyjä luettavuustutkimuksia (ks. esim. Wiio 1973), joissa tär-
keimpänä kriteerinä pidettiin sanojen pituutta. Nykyisin käytössä olevat suositukset 
ottavat huomioon kielen eri tasoja ja toisaalta viestintätilanteita. Virtanen (2009) esitte-
lee nykyiset ohjeet eri tasoja yksilöiden ja kommentoiden. Selkotekstin kirjoittajaa ohja-
taan kiinnittämään huomiota tekstin tasoon, sanatasoon, havainnollisuuteen ja rakentei-
siin sekä lause- ja virketasoon. Tekstin tason tärkeitä näkökohtia ovat lukijakunnan 
määritteleminen ja sisällön kohdentaminen vastaanottajalle (mt. 73). Tämä näkyy ai-
heen ja näkökulmien valinnassa ja rajaamisessa. Vaikka lukijoiden välillä on eroja, mo-
nissa tekstilajeissa, esimerkiksi esitteissä, luotetaan kuitenkin siihen, että sama teksti ja 
kuvitus sopivat usealle kohderyhmälle (esim. Sainio 1999). Virtanen (mt. 75) korostaa 
selkoversion näkökulman valintaa. Toisinaan kirjoitusprosessista voidaan puhua kielen-
sisäisenä käännöksenä, jolloin eri versioiden yhteys on kiinteä ja tunnistettavissa. Usein 
intertekstuaalisuus toteutuu niin, että selkokirjoittaja työstää lähteiden pohjalta uuden 
tekstikokonaisuuden, jossa aihetta käsitellään lukijakunnan kannalta olennaisista ja 
kiinnostusta herättävistä näkökulmista. 
 
Tekstin näkökulman valintaa voi pitää yhtenä tärkeimmistä selkokirjoittajan tehtävistä. 
Aihepiiristä on löydettävä vastaanottajaa lähellä oleva näkökulma rajaamalla lähtöteks-
ti(e)n sisältöä, jotta aihe voidaan liittää lukijansa kokemusmaailmaan. Näkökulman va-
linta edellyttää lähtötekstin tarkkaa lukemista ja merkitysrakenteiden analyysia (Kulkki-
Nieminen 2002, 39), mutta kirjoittajan ohjeissa lähilukua ei erikseen mainita. Ohjeissa 
korostetaan tekstin loogisuutta ja johdonmukaisuutta, minkä vuoksi selkoistettaessa 
toisinaan vaihdetaan asioiden esittämisjärjestystä. Lisäksi Virtanen (2009, 77) ottaa esil-
le sen, että selkokirjoittajan on pohdittava tekstin tehtävää: mitä lukijan tai kuulijan ha-
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lutaan ”oppivan, muistavan tai omaksuvan asiasta”? Toisaalta tekstillä voidaan haluta 
”antaa elämyksiä ja viihdyttää”. On siis päätettävä, mikä tekstin viestinnällinen tarkoi-
tus on ja mitä lajia lähtöteksti ja selkoversio edustavat. 
 
Tekstin sanastotasoa koskevissa ohjeissa suositellaan jokapäiväisten ja tuttujen sanojen 
käyttämistä sekä erikoiskielten sanojen ja murresanojen välttämistä. Sanaston tuttuutta 
koskevat ratkaisut selkoistaja tekee sen tiedon varassa, joka hänellä on vastaanottajista, 
joten kyse on useimmiten yleistyksistä. Jos kyse on tekstistä, joka on suunnattu tietylle 
lukijakunnalle, voi arvioida myös sitä, tarjoaako aihepiirin sanasto tilaisuuden rikastut-
taa vastaanottajan sanavarastoa. Ohjeissa kehotetaan myös selittämään ”käsitteelliset, 
vaikeat sanat ja ilmaisut”. (Virtanen 2009, 82–84.) Selkoteksteissä on merkkejä käsit-
teellisyyden vähentämisestä ja havainnollisuuteen pyrkimisestä esimerkiksi määrittele-
mällä tai selittämällä käsitteitä tai antamalla esimerkkejä. On kuitenkin vaara, että selit-
tävät virkkeet jäävät irrallisiksi ja että ne vaikuttavat tekstin sävyyn. Selittävät ja määrit-
televät lauseet voivat tuntua lukijasta opettavaisilta. Kirjoittajat pyrkivät ilmaisemaan 
asiat toisin sanoin ja kuvailevasti, sillä määritelmät ja taustatieto saattavat heikentää 
tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Abstraktiutta vähennetään esimerkiksi käyttä-
mällä aktiivimuotoisia toimintaa ilmaisevia lauseita, mikä tarkoittaa esimerkiksi passii-
vimuotojen ja lauseenvastikkeiden välttämistä. 
 
Kirjoittajan ohjeissa kehotetaan välttämään liian pitkiä ja vaikeita rakenteita, koska näin 
voidaan ottaa huomioon lukijan työmuistiin liittyvät rajoitukset. Pitkät sanat ovat usein 
yhdyssanoja tai johdoksia, joissa on useita morfeemeja. Siksi ymmärrettävyyttä voidaan 
parantaa purkamalla tiiviitä merkitysrakenteita. Selkotekstin rakenteissa suositaan siis 
analyyttisiä rakenteita synteettisten sijaan. Samoin pyritään välttämään liian pitkiä lau-
sekkeisiin sisältyviä määriteketjuja, koska helppolukuinen lauserakenne edellyttää, että 
lauseen pääjäsenet (predikaattiverbi ja tekijä) ovat suhteellisen helposti hahmotettavissa. 
(Kulkki-Nieminen 2010, 39; Virtanen 2009, 86, 98–99.)  
 
Selkoistettaessa on myös pohdittava kielen kuvallisuutta ja metaforisuutta. Toisaalta 
kuvallisuus on kielelle ominainen piirre, toisaalta pyritään selkeyteen ja yksiselitteisyy-
teen sekä käyttämään hyväksi merkityksen läpinäkyvyyttä. Nykyisissä ohjeissa on ai-
empaa sallivampi kanta kielikuviin: kirjoittajaa kehotetaan harkitsemaan tarkkaan nii-
den käyttöä. Kielikuvien käyttö on luontevampaa kaunokirjallisissa teksteissä kuin asia-
teksteissä, joissa kielikuvat voi korvata täsmällisemmillä ilmaisuilla. Kaunokirjallisten 
tekstien selkoversioissa on ylipäätään kiinnitettävä enemmän huomiota ilmaisuvoimai-
suuteen kuin asiateksteissä, koska alkuperäisen tekstin kirjoittajan kielellisillä valinnoil-
la on arvo sinänsä. On myös kokemuksia siitä, että osalle selkokieltä tarvitsevista luki-
joista selkotekstissä käytetyt kielikuvat avaavat mahdollisuuden kielellisen tietoisuuden 
kartuttamiseen. Esimerkiksi Asperger-henkilöiden selkoryhmissä osallistujat keskuste-
livat innostuneesti kaunokirjallisten tekstien sisältämistä kielikuvista (Kartio 2009, 119–
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121). Kuvallisen kielen käyttöä ei siis pidä selkoteksteissä ainakaan kategorisesti vält-
tää. Selkokielen ja vuorovaikutuksen suhteeseen perehtynyt Johanna Kartio (mt. 18–19) 
huomauttaa kuitenkin, että vaikka kaunokirjallisissa teksteissä yleensä pyritään välttä-
mään kuluneita sanontoja ja etsimään uusia, ilmaisuvoimaisia kielikuvia, selkotekstissä 
paljon käytetyt sanonnat ovat lukijoille tuttuja ja ymmärrettäviä ja siksi niiden käyttöä 
voidaan suositella. 
 
 
3. Selkotekstien suhde tekstilajeihin 
 
Nykyisissä kirjoittajille annetuissa ohjeissa (ks. Virtanen 2009, 68–111) lähestytään 
tekstiä kokonaisuutena ja ikään kuin käytettävyyden näkökulmasta. Siksi esillä ovat 
tekstin viestinnällinen tarkoitus, ohjeiden yleistettävyys ja tekstilajit. Ohjeita arvioidaan 
jatkossa myös sen mukaan, miten ne sopivat eri tekstilajeja edustaviin yksittäisiin teks-
teihin, ja tekstilajeittaista eriyttämistä voidaan pitää yhtenä kehittämiskohdista (ks. 
Kulkki-Nieminen 2002; 2010, 39; Leskelä & Virtanen 2006, 14; Virtanen 2009, 75).       
 
Selkoversio on olemassa olevan tekstilajin, esimerkiksi esitteen, uutisen tai romaanin 
alalaji. Selkoistaminen muuntaa tekstilajeittaista viestinnällistä funktiota, ja kirjoitus-
prosessi on luonteeltaan mukauttamista, tietynlaiselle vastaanottajalle suuntaamista, tai 
kielensisäistä kääntämistä sekä mediatekstien tuottamiseen liittyvää toimittamista 
(Kulkki-Nieminen 2010, 61–69). Selkotekstiksi mukauttaminen on uuskontekstointia, 
jossa ammattikielten tutkijan Per Linellin (1998, 144–145, 149) mukaan teksti tai dis-
kurssi siirretään toiseen kontekstiin ja muunnetaan siihen sopivaksi. Uuskontekstointi 
näkyy intertekstuaalisina ketjuina ja moniäänisyytenä. 
 
Useimmiten mukautettu versio edustaa samaa tekstilajia kuin lähtöteksti eli esimerkiksi 
selkouutinen tunnistetaan uutiseksi ja tulkitaan uutistekstinä. Selkoistaja vastaa siten 
siitä, että tekstissä toteutuvat tietyt tunnusomaiset lajipiirteet. Selkoviestintää kehitettä-
essä on arvioitu sitä, mitkä tekstilajeista tukevat viestinnällisiä tavoitteita ja ovat vas-
taanottajille tärkeitä. Käsittelemme tässä katsauksessa erikseen mediatekstejä, muita 
informatiivisia tekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä. Monenlaiset tekstit voivat olla selko-
tekstien lähteenä, mutta niitä ei ole tarkoituksenmukaista selkoistaa. Tällöin selkokir-
joittaja toimii samoin kuin toimittaja: tuotettu teksti edustaa median tekstilajia, eikä 
siinä ole piirteitä virka- tai arkikielisyydestä, ja puhutusta kielestä peräisin oleva muo-
kataan kirjoitettuun asuun.  
 
Selkoviestintää voi lähestyä rekisterin ja diskurssiyhteisön käsittein. Jos rekisterillä 
viitataan yleisesti siihen, että kielenkäyttö vaihtelee tilanteittain (esim. Shore & Mänty-
nen 2006, 38), selkoviestintää voi pitää rekisterinä, jossa tuotetaan eri tekstilajeihin uu-
sia versioita. Rekisteri kuvaa siten epäsymmetristä, puhutuilla ja kirjoitetuilla selkoteks-
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teillä ylläpidettyä vuorovaikutusta, joka voi toteutua esimerkiksi ohjatussa ryhmässä. 
Osallistujarooleja voi luonnehtia kielellisesti epäsymmetrisiksi: tekstin tuottaja on sosi-
aalisesti selkoistajan roolissa, ja vastaanottaja on määriteltyyn ryhmään kuuluva, eivätkä 
roolit kyseisessä rekisterissä vaihdu. Selkorekisterin ilmenemismuoto on aiemmin hah-
mottunut niin, että on julkaistu kirjoitettuja tekstejä, mutta viime vuosina on tutkittu 
myös tilanteita, joissa selkotekstit ovat keskusteluista peräisin. Teksti arvioidaan ja ni-
metään selkotekstiksi, jos se täyttää määritelmän rajaukset ja on kirjoittajille annettujen 
suositusten mukainen. Esimerkiksi uutisten julkaisukanavana on ollut Selkouutiset167, 
radion uutislähetys on nimetty selkouutisiksi ja kaunokirjallisuus voidaan merkitä selko-
tunnuksella. (Ks. Halliday 1987, 142–145; Kulkki-Nieminen 2010, 53–55; Leskelä & 
Lindholm 2012; Shore & Mäntynen mt. 18–20.) 
 
Diskurssiyhteisö kuvaa osaltaan selkoviestinnän tilanteita: yhteisöillä on yhteisiä vies-
tinnällisiä tavoitteita, ja ne keskittyvät tietynlaiseen vuorovaikutukseen. Yhteisöillä on 
yhteinen tekstilaji tai useita yhteisiä tekstilajeja, ja käytössä ovat kielellisesti erikoistu-
neet ilmaisutavat. Tällaisia ovat esimerkiksi asiantuntijayhteisöt. Diskurssiyhteisön voi 
kuitenkin ymmärtää kiinteämmäksi kuin selkoviestinnän rekisterinä. (Kulkki-Nieminen 
2010, 53; Shore & Mäntynen 2006: 29; Swales 2002 [1990], 24–27.) 
 
 
4. Selkoviestinnän tekstilajeista 
 
Kirjoitettujen tekstien tekstilajeina korostuvat asiateksteistä etenkin mediatekstit (sano-
malehti- ja aikakauslehtitekstit, radiouutiset ja verkkotekstit) ja muut informatiiviset 
tekstit (esitteet, oppaat, käyttöohjeet, hallinnolliset tekstit) sekä toisaalta kaunokirjalliset 
tekstit. Tarkastelemme tässä katsauksessa kutakin erikseen. Aiheen laajuuden vuoksi 
nostamme esille vain joitakin selkotekstilajien piirteitä. Mukaan valitut esimerkkitekstit 
on nimetty selkotekstiksi ja suunnattu aikuisille lukijoille. 
 
Tekstilajien välillä on eroa siinä, millaiset tekstit ovat tarpeellisimpia ja käyttökelpoi-
simpia lukijoiden näkökulmasta. Joistakin teksteistä selkoistajan on päätettävä, tuote-
taanko selkoversioksi eri tekstilajin teksti, joka palvelee paremmin vastaanottajia. Siksi 
esimerkiksi perustuslaista on ilmestynyt selkokielinen esite, ja hallinnolliset tekstit saat-
tavat olla uutisen lähdetekstinä. Toisinaan mukauttamalla tuotettu teksti on varsin lähel-
lä selkeytettyä yleiskielistä versiota. 
 
Selkokirjoitusohjeissa kehotetaan ensimmäisenä kirjoittamaan oikein ja hyvää suomea. 
Ohje pätee kaikkiin teksteihin, ja sillä pyritään välttämään ajoittain esille kimpoavat 
ehdotukset, että selkokielisessä ilmaisussa selkeyden tavoittelu ajaisi esimerkiksi oi-
keinkirjoituksen vaatimusten yli. (Sainio & Rajala 2002, 24; Virtanen 2009, 68–69.)  

                     
167 Lehden nimi muuttui vuoden 2012 alussa Selkosanomiksi. 
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4.1. Mediatekstit 
 
Mediatekstit edustavat keskeisiä selkoistamisen tekstilajeja, koska tiedon välittäminen 
ja toisaalta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ovat tärkeitä selkoviestinnän 
muotoja. Lehtien selkosovelluksia ovat sanomalehdet Selkosanomat ja LL-bladet, jotka 
ovat ilmestyneet vuodesta 1990 lähtien, ja aikakauslehti Leija, joka alkoi ilmestyä 1983. 
Yleisradio on lähettänyt selkouutisia radiossa vuodesta 1992. Ensimmäinen internetin 
selkosivusto, Papunetin selkosivut, avattiin 2001. Selkokielisiä televisio-ohjelmia ei 
toistaiseksi ole. (Virtanen 2009, 141, 143.) 
 
Käsittelemme tässä yhteydessä uutismaisten tekstien mukauttamista Auli Kulkki-
Niemisen (2010) väitöstutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen aineistona ovat Selkouutiset-
lehdessä ilmestyneet uutiset ja niiden lähtöteksteinä käytetyt Suomen tietotoimiston 
julkaisemat tekstit. Tekstien vertailu antaa kuvaa myös siitä, miten mukauttaminen vai-
kuttaa tekstilajille ominaisiin piirteisiin. Voi lähteä siitä, että selkoversiot ovat käyttö-
kelpoisimpia silloin, kun ne toteuttavat tekstilajin konventionaalisia piirteitä ja viestin-
nällistä tarkoitusta. Selkouutinen on pelkistetympi kuin useimmat sanomalehtiuutiset; 
käytössä eivät ole muissa lehdissä yleiset keinot, kuten väliotsikot, tietolaatikot, kom-
mentit, nostot ja vinkit. Selkosanomat-lehti pitää tärkeänä toimitusperiaatteena typogra-
fista selkeyttä, minkä vuoksi uutinen esitetään mahdollisimman yhtenäisenä kokonai-
suutena.  
 
Uutismaisen tekstin tärkeimpiä lajipiirteitä ovat tietynlainen rakenne ja jäsentely sekä 
esittämisjärjestys. Mukauttaminen vaikuttaa tekstin aloitukseen ja asioiden esittämisjär-
jestykseen, koska uutisesta haetaan selkoviestintään sopivaa, vastaanottajan huomioon 
ottavaa näkökulmaa. Erot näkyvät selvimmin tekstin aloituksessa, jossa painottuu vuo-
rovaikutuksen luominen vastaanottajaan (Kulkki-Nieminen 2010, 192). Uutisteksteille 
tyypillinen faktatiedolla aloittaminen on yleistä myös selkoteksteissä, mutta lisäksi sel-
koistettaessa tuodaan alkuun johdattelevaa tai taustoittavaa tietoa, mikä vähentää tekstin 
ingressin tehoa. Toinen selkoistamisen tuottama piirre on se, että tekstin alussa on suo-
raa puhuttelua tai uutisaiheeseen ja otsikkoon vain etäisesti liittyvää, lukijalle suunnat-
tua pohjustusta. Seuraavassa esimerkkiparissa STT:n teksti alkaa uutisaiheen faktalla, 
selkotekstiin on tuotu johdatteleva lause, jolla luodaan yhteys vastaanottajaan.168 
 

STT 28.5.2003 
/Viranomaiset varoittavat markkinoilla olevista nikkelikoruista/ 
 
Kuluttajavirasto ja Turvatekniikan keskus varoittavat markkinoilla olevista huomattavasti 
nikkeliä sisältävistä koruista. 

                     
168 Esimerkeissä tekstin otsikko on merkitty kauttaviivoilla. Lihavointi osoittaa yksityiskohtaa, jota ko. 
kohdassa käsitellään. 
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Selkouutiset 10.6.2003 
/Edullisissa koruissa saattaa olla paljon nikkeliä/ 
 
Etenkin kesällä ihmiset ostavat paljon kivannäköisiä ja edullisia koruja. Kuluttaja-
viraston ja Turvatekniikan keskuksen mukaan halvoissa koruissa piilee kuitenkin vaaroja 
iholle. Ne saattavat nimittäin sisältää paljon nikkeliä. 

 
Uutinen on moniääninen teksti, jossa korostuu intertekstuaalisuus, yhteydet ja viittauk-
set muihin teksteihin ja lähdemateriaaleihin. Selkoversioissa tämä tekstilajille tyypilli-
nen piirre näyttäytyy erilaisena: referoinnin kohteena on lähtöteksti, eikä siinä mainittu-
ja lähteitä osoiteta selkouutisessa (Kulkki-Nieminen 2010, 110–111). Tämä yksinker-
taistaa tekstillä ylläpidettävää vuorovaikutusta ja vähentää kerronnallisia tasoja. Tekstiä 
selkeytetään karsimalla yksityiskohtia, minkä vuoksi suorat lainaukset esitetään epäsuo-
rina. Osin tästä syystä tekstin informaatiorakenne ja teemankulku saadaan selvemmäksi 
ja johdonmukaisemmaksi. Selkokirjoittajan ohjeiden mukaisesti mukautettaessa lyhen-
netään lauseita ja lausekkeita, vältetään lauseenvastikkeita, suositaan toimintaa ilmaise-
via lauseita ja puretaan lausekkeiden määriteketjuja. Selkoistaminen siis yksinkertaistaa 
ja pelkistää merkityksenantoa. Ilmaisutapa yksinkertaistuu esimerkiksi määriteketjujen 
purkamisella relatiivilauseiksi: 
 

STT 24.3.2004 
 
Valtakunnalliset televisioyhtiöt ovat sopineet uusista lapsille suunnatuista tv-ohjelmien 
esittämissäännöistä. 
 
Selkouutiset 30.3.2004 
 
Valtakunnalliset televisioyhtiöt ovat sopineet uusista säännöistä, jotka koskevat niin sa-
nottuja lapsille haitallisia TV-ohjelmia. 

 
Selkoversiossa edussanalla säännöistä on vain yksi määrite ja lähtötekstin lausekkeen 
informaatio on relatiivilauseessa. 
 
Selkoistettaessa merkityksenantoa viedään havainnollisemmalle tasolle (Kulkki-Niemi-
nen 2010, 130). Tämä näkyy sananvalinnassa, lausekerakenteessa ja tekstin rakenteessa. 
 

STT 9.4.2006 
/Pelastuslaitokset syynäävät hallien kattolumet/ 
 
Pelastuslaitokset tekevät hallirakennusten lumen peittämistä katoista riskianalyysejä eri 
puolilla Suomea. Sisäministeriö on määrännyt laitokset työhön äskeisten kattojen notkah-
dusten ja sortumien vuoksi. 
 
Selkouutiset 11.4.2006 
/Katot vaarassa lumen vuoksi/ 
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Monien talojen katoilla on vielä paljon lunta. Näin keväällä lumi on hyvin vetistä ja 
raskasta, ja sen vuoksi kattorakenteisiin kohdistuu suuri rasitus. Erilaiset halliraken-
nukset ovat tästä syystä jopa vaarassa romahtaa. – – 

 
Ensisijaisesti vastuu turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla. Sisäministeriö onkin nyt 
patistanut erityisesti suurten rakennusten omistajia vähentämään lunta katoilta.  
 
Lähtöteksti puhuu kattolumista ja riskianalyyseista, selkoteksti havainnollistaa lumen 
määrää ja painoa ja kuvaa riskit kattorakenteisiin kohdistuviksi rasituksiksi. Tekstiin 
haetaan vastaanottajalle läheisempää näkökulmaa ja esitetään aiheena olevan ongelman 
syitä ja konkreettisia seurauksia. Havainnollistaminen saattaa pidentää tekstiä alusta ja 
vie terää ingressiltä, mutta käsittelytapa ja näkökulma ovat lähtötekstiä havainnollisem-
pia ja lauserakenteet yksinkertaisempia. Ilmaisutavan substantiivisuus vähenee, kun 
käsitteitä puretaan ja käytetään havainnollisempia verbejä. Esimerkiksi seuraavassa lau-
separissa näkyvät erilaiset lähestymistavat: 
 

STT 16.3.2005 
 
Kaskeala paheksui sitä, että hallitus puuttui puolustusselonteossa sovittuihin määrärahake-
hyksiin. 
 
Selkouutiset 30.3.2005 
 
Hallitus on päättänyt, että puolustusvoimien kuluja on saatava pienemmiksi. Puolustus-
ministeri Seppo Kääriäinen kertoi äskettäin, missä armeija säästää. 

 
Selkoteksti ei puhu puolustusselonteosta tai määrärahakehyksistä, vaan asia esitetään 
konkreettisemmin: kuluja on saatava pienemmiksi; missä armeija säästää.  
 
Olemme kommentoineet seuraavasta uutisesimerkistä joitakin selkoistetun tekstin tyy-
pillisiä piirteitä.  
 
Pikavipit aiheuttavat 
monille ongelmia 
(SU 13.9.2011, kansi) 

Kommentteja 

Monet joutuvat vaikeuksiin, 
kun he ottavat vakuudettomia 
pienlainoja eli niin sanottuja 
pikavippejä. Pikavipit ovat 
erityisesti nuorten suosiossa, 
mutta myös aikuiset sortuvat 
niihin. 
 
Pikavippi voi monesta tuntua 
nykyaikaiselta tavalta hankkia 

Otsikon ja tekstin alun yhteys on uutismainen: otsikko on 
tiivistys uutisaiheesta, jonka keskeisestä käsitteestä aloi-
tuslause antaa tarkennuksen (pikavipit – (ottavat) vakuu-
dettomia pienlainoja eli niin sanottuja pikavippejä. 
  
Tekstissä toistuu tekijänä monet, jolla toimija epämääräis-
tetään ja yleistetään. Tarkoite voi olla pikavippien ottaja 
(Monet joutuvat vaikeuksiin) tai kuka tahansa (Monien 
mielestä johtopäätös). Toinen tekijää yleistävä ilmaus on 
ihminen (Velkaantuminen on vaikea taakka ihmiselle; Jos 
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lyhytaikainen rahalaina. Rahaa 
voi saada tililleen jopa tuhat 
euroa yhdellä napin 
painalluksella. 
 
Pikavipin voi saada joko  
tekstiviestillä, soittamalla  
tai internetistä. Monet ovat  
näin tehneet, sillä oikeudessa 
käsitellään nykyisin paljon 
velkariitoja. Niistä suuri osa 
johtuu näistä pikavipeistä. 
 
Velkaantuminen on  
vaikea taakka ihmiselle.  
Hän saattaa menettää niin  
kutsutut luottotietonsa, ja iso osa 
tuloista voi mennä ulosottoon. 
 
Pikavippejä ei tarvitse oikeastaan 
kukaan. Niiden korot ovat niin 
huimat, että laina kannattaa 
nostaa pankista tai käyttää 
luottokorttia. Jos ihmisellä taas 
ei ole mahdollisuutta noihin 
lainoihin, ei hänellä pitäisi olla  
mahdollisuutta nostaa  
pikavippiäkään.  
 
Monien mielestä johtopäätös on 
yksinkertaisesti se,  
että pikavipit pitäisi kieltää.  
Kokoomuksen 
varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja Sampsa Kataja 
on nyt tarttunut tähän aiheeseen. 
Hän ehdottaa, että pikavipit  
kielletään Suomessa. 
 
– Pitää vain uskaltaa kieltää  
tällainen toiminta, jonka haitat 

ihmisellä taas ei ole mahdollisuutta noihin lainoihin) (ks. 
Kulkki-Nieminen 2010, 144–149). 
 
Tekstin toisessa kappaleessa käytetään kuvallista ilmausta 
napin painalluksella, jota havainnollistetaan seuraavassa 
kappaleessa (Pikavipin voi saada joko tekstiviestillä, soit-
tamalla tai internetistä). 
 
Selkotekstissä ei välttämättä kerrota tarkkoja lukuja sel-
laisistakaan asioista, joista niitä todennäköisesti olisi saa-
tavana. Tekstissä puhutaan monista; oikeudessa on paljon 
velkariitoja, joista suuri osa johtuu pikavipeistä; iso osa 
tuloista voi mennä ulosottoon. (Ks. Kulkki-Nieminen 
2010, 149–152.) 
 
Selkoistettaessa käsitteet osoitetaan lukijalle tietyin selit-
tävin ilmauksin, kuten kyseisessä tekstissä niin sanottuja 
pikavippejä ja niin kutsutut luottotietonsa (ks. Kulkki-
Nieminen 2010, 135). 
 
Aiheena oleva asiaa kuvataan negatiivisia mielikuvia he-
rättävin ilmauksin ja esitetään toisenlaista toimintamallia 
ohjailevin ilmauksin. Jäsentelyllä tuetaan modaalisia mer-
kityspiirteitä ja kieltäminen perustellaan monin tavoin 
haitoilla. Pikavippien ottajat joutuvat vaikeuksiin; niihin 
sortuvat myös aikuiset; oikeudessa käsitellään velkariito-
ja; velkaantuminen on vaikea taakka ihmiselle; menettää 
luottotiedot; tuloista menee iso osa ulosottoon.  
 
Ohjailun tukena käytetään mahdollisuudella luotua vas-
takkaisuutta. Ensin puhutaan helppoudesta: Pikavippi voi 
monesta tuntua nykyaikaiselta tavalta hankkia lyhytaikai-
nen rahalaina; Rahaa voi saada tililleen; Pikavipin voi 
saada. Tekstin puolivälissä siirrytään negatiivisiin vaiku-
tuksiin ja ohjaileviin ilmauksiin: saattaa menettää; voi 
mennä ulosottoon; Pikavippejä ei tarvitse oikeastaan ku-
kaan; laina kannattaa nostaa; Jos ihmisellä ei ole mah-
dollisuutta noihin lainoihin, ei hänellä pitäisi olla mah-
dollisuutta nostaa pikavippiäkään; pikavipit pitäisi kiel-
tää; Hän ehdottaa, että pikavipit kielletään; Pitää vain 
uskaltaa kieltää. Selkoteksti rakentaa ohjailevuutta joh-
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ovat näin suuret, Kataja sanoo. 
 
Aiemmin pikavippien nostolle 
asetettiin raja, jonka mukaan 
kello 23:n jälkeen myönnetyn 
luoton sai nostaa vasta aamulla 
kello 7:n jälkeen. (Lähteet: HS, 
STT) 

donmukaisesti osoittaen toiminnan haitat. Pikavippien 
kieltämisen auktoriteettina on poliitikko, ja hänen kan-
nanottonsa esitetään suorana lainauksena. 
 
 
Selkotekstissä myös suoraa esitystä muokataan (ks. Kulk-
ki-Nieminen 2010, 102). Ilmaisutapaa voi verrata Katajan 
repliikkiin Helsingin Sanomissa: 
Kokoomuksen varapuheenjohtaja kansanedustaja Sampsa Kataja 
ehdottaa, että niin sanotut pikavipit kiellettäisiin kokonaan. 
”Vastuullisessa markkinataloudessa tulee olla rohkeutta kieltää 
toiminta, jonka sosiaaliset ja kansantaloudelliset haitat ovat paljon 
suuremmat kuin henkilökohtaiset hyödyt”, Kataja perustelee ehdotus-
taan. (HS 3.9.2011) 
 
Selkoversiosta on jätetty pois perusteluja: siinä ei puhuta 
vastuullisesta markkinataloudesta eikä sosiaalisista ja 
kansantaloudellisista haitoista. Velvoittava pitää vain 
uskaltaa viittaa yleisesti päättäjiin ja yhdistyy eduskun-
taan, koska Kataja on kansanedustaja. Sitaatin lopussa 
oleva haitat ovat näin suuret yhdistyy muuhun tekstiin, 
jossa on eritelty pikavippien haittoja. 
 
 

 
Esimerkkitekstissä korostuvat johdonmukainen kokonaisrakenne ja selkeät lauseraken-
teet. Näkökulma on rajattu lukijakunnan kannalta olennaiseen: aihe ja keskeiset käsitteet 
ovat tekstin alussa selvästi, ja retorinen rakenne tukee argumentointia. Esillä on ensin 
se, miksi pikavipit ovat yleistyneet, ja sen jälkeen eritellään ongelmia ja haittoja. Ilmai-
sutavassa näkyy tietty ohjailevuus. 
 
 
4.2. Informatiiviset tekstit 
 
Ensimmäiset Suomessa julkaistut selkotekstit olivat asumiseen, työllistymiseen ja va-
paa-ajan viettoon liittyviä informatiivisia tekstejä. Myös monissa muissa Euroopan 
maissa informatiiviset tekstit ovat olleet ensimmäinen tekstilaji, jossa selkokielisyyttä 
on kokeiltu, ja monissa maissa se edustaa edelleenkin ainoaa tai lähes ainoaa olemassa 
olevaa selkotekstilajia. 
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Varhaisimmat informatiiviset selkotekstit olivat esitteitä tai oppaita, jotka sisälsivät eri-
laisia yleisiin kansalaisuustaitoihin kuuluvia perustietoja (Virtanen 2006, 96). Lukija-
kunnaksi määriteltiin tällöin vain kehitysvammaiset ihmiset. Ensimmäiset hallinnollis-
ten tekstien selkoversiot julkaistiin 1980-luvun lopulla. 1990-luvun puolivälissä ilmes-
tyivät ensimmäiset lakitekstien selkomukautukset, perustuslaki ensimmäisten joukossa. 
Tässä vaiheessa käsitys lukijakunnasta oli laajentunut koskemaan suurin piirtein niitä 
ihmisryhmiä, joille selkotekstejä nykyisinkin tuotetaan. Uusimpiin informatiivisiin teks-
teihin kuuluvat lomakkeiden selkomukautukset, joita on tuotettu vasta muutaman vuo-
den ajan. 
 
Lakitekstejä ja hallinnollisia tekstejä on toistaiseksi selkokielistetty melko vähän. Hal-
linnollisten selkotekstien vähäisyys voi johtua siitä, ettei niitä ole selkoviestinnässä näh-
ty yhtä keskeisinä kuin vaikkapa esitteitä tai oppaita. Helsingin sosiaaliviraston päätös-
malleja uudistettaessa on selkokielinäkökulma otettu huomioon niin, että on konsultoitu 
Erilaiset oppijat ry:n edustajaa. Ulla Tiililä (2007, 76–82) on tarkastellut vammaispalve-
lulain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä myös selkokielen ohjeiden näkökulmasta. Täs-
sä katsauksessa tarkastelemme lähinnä esite- ja opastekstejä, joita on julkaistu runsaasti. 
Lisäksi luomme silmäyksen lomaketeksteihin, vaikka niitä on toistaiseksi selkokielistet-
ty vasta muutamia. Rajaamme tarkastelun niihin 2000-luvulla ilmestyneisiin teksteihin, 
joille on myönnetty selkologon käyttöoikeus ja joiden näin ollen voidaan katsoa noudat-
tavan pääosin nykyisiä selkokielen kriteerejä.  
 
Lukija informatiivisissa selkoteksteissä. Selkokirjoitusohjeissa lukijan ja kirjoittajan 
vuorovaikutukseen ei anneta suoria ohjeita. Ohjeissa kehotetaan miettimään, mikä on 
lukijan motivaatio tarttua tekstiin (Virtanen 2009, 80), mutta ohjeet eivät neuvo, millä 
tavalla lukijan motivaatiota voidaan lisätä. Virtanen (mt. 81) toteaakin, että selkoaineis-
tojen tuottamisessa on kiinnitetty liian vähän huomiota lukijan motivoimiseen. Hän eh-
dottaa ratkaisuksi markkinoinnissa käytetyn AIDA-kaavan169 soveltamista, jossa teksti 
alkaa lukijan puhuttelemisella ja jatkuu esimerkiksi kysymyksellä tai kuvailevilla ilma-
uksilla, joilla herätetään lukijan tarve (ks. esim. Iisa ym. 1998, 119–122). Seuraavissa 
selkoesitteiden aluissa on käytetty lukijan suoraa puhuttelua: 
 

/Rahankäytön opas, aloitusteksti/ 
Haluaisitko olla rikas? 
Harvalla on niin paljon rahaa, 
että voi ostaa kaiken mitä haluaa. 
(Kuluttajavirasto / Selkokeskus 2010) 
 
/Eroon tupakasta -esite, aloitusteksti/ 
Useimmat ihmiset haluaisivat lopettaa tupakoinnin. 
Sinullakin voi olla jo kokemuksia tupakkalakoista 
tai lopettamisyrityksistä. 
 

                     
169 AIDA tulee englanninkielisistä sanoista attention, interest, desire, action. 
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Tupakoinnin lopettaminen vaatii kärsivällisyyttä. 
Mitä paremmin valmistaudut, 
sitä varmemmin onnistut. 
(Kehitysvammaliitto 2006) 

 
Yksikön toista persoonaa käytetään informoivissa selkoteksteissä paljon. Tekstilajille 
tyypillisesti se esiintyy erityisesti kohdissa, joissa annetaan suoria toimintaohjeita tai 
neuvotaan lukijaa. 
 

/Astma ja liikunta -esite, aloitusteksti/ 
Liikunta on hyväksi terveydelle. 
Liiku reippaasti useana päivänä viikossa. 
(Hengitysliitto / Kuurojen palvelusäätiö / Selkokeskus 2011) 
 
/Opiskelu ja työ -esite, Kun jäät työttömäksi/ 
Kun jäät työttömäksi, 
ilmoittaudu heti työttömäksi 
työnhakijaksi työ- ja elinkeino- 
toimistoon eli TE-toimistoon. 
(Kela 2010) 
 
/Anna äänesi kuulua -esite, Kotiäänestys/  
Jos olet vaikeasti vammautunut tai pitkäaikaisesti 
sairas, voit äänestää ennakkoon myös kotonasi. 
(Oikeusministeriö/Selkokeskus 2007) 
 
/Näin käytät kirjastoa -esite, Kirjasto on yhteinen/ 
Kirjaston kokoelmat ovat kaikille 
yhteisiä. Kohtele lainaamaasi aineistoa 
hyvin ja pidä se siistinä. 
(Selkokeskus / Kulttuuria kaikille -palvelu / Suomen kirjastoseura 2005) 

 
Kelan esitteitä analysoineen Uotilan (tulossa) mukaan selkoesitteissä on yleiskielisiin 
lähtöteksteihin verrattuna enemmän vaihtelua lukijaan viittaamisessa toisaalta verbin 
yksikön toisella persoonalla ja toisaalta taas nollasubjektirakenteella. Hän arvelee vaih-
telun liittyvän siihen, että selkoteksteissä vältetään passiivia. Yleiskielisissä esiteteks-
teissä toisen persoonan käyttöön luodaan vaihtelua passiivirakenteilla, joita taas selko-
kirjoitusohjeissa kehotetaan välttämään (vrt. Virtanen 2009, 94). Uotilan mukaan pas-
siivin välttäminen ja subjektin ”pakottaminen” lauseen alkuun selkomukautuksissa hei-
kentää kuitenkin tekstin temaattista koherenssia. 
 
Uotila (tulossa) on havainnut myös, että selkoesitteissä esiintyy direktiivistä ja velvoit-
tavaa kielen käyttöä yleiskielisiä tekstejä enemmän. Hänen havaintonsa mukaan sel-
koesitteissä on lähtötekstejä enemmän nesessiivirakenteita ja näissä rakenteissa käyte-
tään velvoittavampia ilmauksia kuin yleiskielisissä lähtöteksteissä. Selkoistetuista uutis-
teksteistä on tehty lähes päinvastainen havainto: yleiskielisten lähtötekstien nesessiivi-
rakenteet saatetaan korvata lievemmillä, mahdollisuutta tai vapaaehtoisuutta korostavil-
la modaalisilla ilmauksilla (Kulkki-Nieminen 2010, 94–95). Tutkimuksen mukaan sel-
kokielisissä uutisissa käytetään lähtötekstien velvoittavien ilmausten tilalla esimerkiksi 
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intentioverbejä, joiden avulla kirjoittaja havainnollistaa ja yksinkertaistaa tekstin vuoro-
vaikutussuhteita (mt. 100). Informoivan tekstin vuorovaikutussuhde on toisenlainen 
kuin uutisteksteissä; siinä kirjoittajan pyrkimyksenä on tiedottamisen lisäksi saada luki-
ja toimimaan jollakin tavalla. Nesessiivisyyden korvaaminen mahdollisuutta tai vapaa-
ehtoisuutta esille tuovilla ilmauksilla ei havainnollistaisi vaan hämärtäisi tavoitetta luki-
jan toiminnan suhteen.  
 
Informatiivisten tekstien selkoistamisessa direktiivisyys voi kuitenkin korostua muista-
kin syistä, esimerkiksi kirjoittajan muuttaessa lähtötekstissä käytettyä hyperkorrektia 
lukijan puhuttelutapaa suoremmaksi (Uotila tulossa). Uotila antaa seuraavan esimerkin: 

 
Päätät itse, kuinka paljon lainaa nostat kerralla. Laina pitää nostaa yleensä useassa erässä 
lukuvuoden aikana. Maksat opintolainan korkoa jo opiskelun aikana. 
(Kela / Selkokeskus: Opiskelu, 2010) 
 
Lainatakauksen määrään vaikuttavat opiskelijan koulutusaste ja ikä. Voit itse päättää, pal-
jonko lainaa nostat kerrallaan. 
(Kelan yleiskielinen Opiskelijalle-esite) 

 
Uotilan mukaan selkoesitteessä direktiivisyyttä korostaa lukijaan viittaaminen pelkällä 
yksikön toisen persoonan päätteellä. Yleiskielisessä esimerkissä modaalinen verbi-
ilmaus voit päättää tuo direktiivin esille mahdollisuutena.  
 
Metatekstistä informatiivisissa selkoteksteissä. Tekstiin sisältyvällä metatekstillä 
ylläpidetään vuorovaikutusta ja erotellaan tekstin kerronnallisia tasoja. Metateksti edus-
taa muuhun tekstiin nähden etäännytettyä tasoa, jolla voi kuvailla, kommentoida ja ke-
hystää kerrontaa. Sillä voidaan järjestää tekstiä ja antaa vastaanottajalle ikään kuin lu-
kuohje. (Heikkinen 2000, 76–77; ks. Fairclough 1992, 122–123.) Selkokielinen esite tai 
opas alkaa usein metatekstillä, jolla kirjoittaja eksplikoi lukijalle tekstin tarkoituksen. 
Aloitus on suora viittaus esitteeseen ja sen tavoitteeseen: 
 

/Tasavallan presidentin vaali -esite, aloitusteksti/ 
Tämä esite kertoo presidentinvaalista, 
joka järjestetään Suomessa  
tammikuussa 2006. 
(Oikeusministeriö/Selkokeskus 2006) 
 
/Eläkkeelle-esite, aloitusteksti/ 
Tässä esitteessä kerrotaan 
Kelan maksamista eläkkeistä 
ja muista tuista eläkkeensaajille. 
(Kela/Selkokeskus 2010) 
 
/Työnhakijan opas, aloitusteksti/ 
Tässä oppaassa on tietoa 
työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. 
(Satakunnan Lukikeskus Saluki 2010) 
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/Alkoholi-esite, aloitusteksti/ 
Tähän esitteeseen on koottu 
perustietoa alkoholista. 
(Sininauhaliitto 2011) 

 
Suora viittaus esitteen tarkoitukseen on lukemista orientoiva lukuohje, joka antaa luki-
jalle ennakkotietoa siitä, mitä hän tekstissä tulee kohtaamaan. Tämäntyyppisiä jaksoja 
on kutsuttu myös ennakkojäsentäjiksi, jotka ohjaavat sisällöllisiin lukustrategioihin 
(Leiwo 2003, 30). Jäsentävät metatekstit nimeävät usein tekstilajin, minkä vuoksi ne 
auttavat lukijaa hahmottamaan, millaisesta kokonaisuudesta on kyse. Tällä tavalla ne 
noudattavat selkokirjoitusohjetta rakentaa teksti siten, että siitä tulee looginen ja helpos-
ti avautuva (Virtanen 2009, 77).  
 
Selkeyden kannalta tämänkaltainen aloitus on toimiva, mutta sen houkuttelevuutta voi 
pohtia. Selkokielisen informatiivisen tekstin aloitukseen kohdistuu samoja paineita kuin 
yleiskielisenkin: saada lukija kiinnostumaan tekstistä. Osin paineet voivat olla jopa ko-
vemmat, sillä lukemisen vaikeudet saattavat vähentää lukumotivaatiota.  
 
Selkoesitteiden viittaukset tekstin tarkoitukseen sijaitsevat pääosin esitteiden ja oppai-
den alussa. Muualla tekstissä, esimerkiksi alaotsikoiden aloituksissa, ei juuri koskaan 
ole metatekstiä. Voi siis sanoa, että lukijan oletetaan hahmottavan tekstikokonaisuuden 
tekstin alun ohjaavien lauseiden avulla, minkä jälkeen hänen odotetaan etenevän sivu 
sivulta lukujärjestyksestä poikkeamatta. Kun selkokieltä tarvitsevalla lukijalla usein on 
vaikeuksia työmuistissa (Numminen 2006, 34–35; myös 2002; Virtanen 2009, 30–31) ja 
kun heikkojen lukijoiden tiedetään yleensä lukevan kaavamaisesti ilman tekstin enna-
koimista tai silmäilyä (Vauras ym. 2007, 142–143), voisi selkotekstissä olla lukuproses-
sia ohjaavia metatekstejä muuallakin kuin sen alussa. Näiden käyttöä voisi suositella 
etenkin informatiivisissa teksteissä, joissa tavoitteena on tiedottaminen ja jotka sisältä-
vät runsaasti yksityiskohtaisia tietoja jostakin aihepiiristä.  
 
Metateksteillä voidaan tarkoittaa myös tekstinsisäisiä viittauksia muualle tekstiin. Sel-
kokirjoitusohjeissa tällaista viittaamista kehotetaan välttämään, jottei lukija rasittuisi 
(Virtanen 2009, 82). Arkihavainnon mukaan esimerkiksi tekstin loppuun liitetyn sanas-
ton tai sanaselityslistan hyödyntäminen on monelle selkokieltä tarvitsevalle vaikeaa, 
sillä löydettyään sanaston ja siitä oikean selityksen lukijan mielestä on kadonnut lau-
seyhteys, johon hän sanan selitystä tarvitsi. Varsinkin pidemmissä teksteissä on myös 
mahdollista, ettei lukija enää löydä takaisin alkuperäiseen kohtaan tekstissä. Tästä poik-
keuksena ovat kielenoppijat, jotka kieltä opiskellessaan yleensä tottuvat käyttämään 
sanastoja ja sanakirjoja.  
 
Selkokirjoitusohjeissa ei ole tarkemmin eritelty, millainen viittaaminen rasittaa lukijaa. 
Tämä on ehkä syy siihen, että viittaamista ylipäätään vältetään informatiivisissa selko-
teksteissä. Selkoesitteissä ja -oppaissa ei myöskään käytetä toistavia viittauksia edeltä-
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vään tekstiin (esim. Kuten alussa totesin tai Alussa kerroimme X:stä. Nyt siirrymme 
Y:hyn.). Varsinkin pidemmissä teksteissä toistavat viittaukset edeltävään tekstiin voisi-
vat toimia jäsentävinä elementteinä tai muistutuksina lukijalle, mitä tekstissä on aikai-
semmin käsitelty.  
 
Ideavirkkeiden tai tiivistelmien tarkoitus selkotekstissä on tiivistää sen jälkeen alkavan 
tekstin pääajatukset jonkinlaiseksi ennakkotiedoksi tekstin sisällöistä. Ideavirke vahvis-
taa lukijan mahdollisesti heikkoja lukustrategioita, joihin ei välttämättä kuulu tekstin 
silmäily etukäteen tai sen sisältöjen arvailu tai päättely. Selkokielisten esitteiden alussa 
on harvoin käytetty varsinaisia ingressejä, mutta monesti ensimmäiset kappaleet hah-
mottuvat jonkinlaisiksi aloitusnostoiksi.170 
 
Selkoesitteissä, joissa aloitusteksti on pitkä, yhteenvedonomainen ideavirke helpottaisi 
lukemista. Pitkä aloitusteksti on heikosti lukevalle raskas, varsinkin jos se sisältää run-
saasti informaatiota ja uusia käsitteitä, kuten seuraavassa: 
 

/Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä -esite, aloitusteksti Vam-
maisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus/ 
Yhdistyneet kansakunnat eli YK on 
hyväksynyt yleiskokouksessaan 
13.12.2006 vammaisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen. 
Tässä esitteessä siitä käytetään 
nimeä vammaissopimus. 
Vammaissopimus korostaa, 
että vammaisilla ihmisillä on oltava 
samat oikeudet kuin muillakin. 
Vammaissopimuksen tärkein viesti onkin, 
että vammaisia ei saa kohdella 
eri tavoin kuin muita ihmisiä. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007) 

 
Tekstin alku on johdatteleva ja aihepiiriä määrittelevä ja lähtee liikkeelle taustoittavista 
yleistiedoista. Tekstin alussa on lyhenne ja sen selitys, erilaisia käsitteitä ja niiden seli-
tyksiä sekä päivämäärä.  Vasta kappaleen lopussa on kokoava ideavirke Vammaissopi-
mus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oltava samat oikeudet kuin muillakin, jolla 
lukijalle avataan tekstin tarkoitusta. 
 
Tiedon määrä informatiivisissa teksteissä. Yksi informatiivisen selkotekstin kirjoit-
tamisen haasteista on päättää, mitkä tiedot tekstiin otetaan mukaan ja miten niitä tekstis-
sä kuljetetaan. Selkotekstin teemarakenteeseen selkokirjoitusohjeissa annetaan yleisohje 
kertoa vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa sekä välttää pakkaamasta yhteen virkkee-
seen liikaa tietoa (Virtanen 2009, 97). Ohjeissa kehotetaan myös välttämään runsaita 

                     
170 Näitä nostoja ei kuitenkaan aina ole graafisesti merkitty ingresseiksi. 
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määriteryppäitä (Leskelä & Virtanen 2006, 13). Ohjeiden voi katsoa kohdistuvan yhtä 
lailla lauseisiin ja virkkeisiin kuin myös tekstiin kokonaisuutena.  
 
Selkoteksteissä pyritään yleensä lyhentämään tai kiteyttämään alkuperäistä tekstiä, kos-
ka lukija ei lukemisen hitauden ja mahdollisten motivaatio-ongelmien vuoksi välttämät-
tä jaksa perehtyä pitkään tekstiin. Selkokirjoittajan on kuitenkin muistettava, että selko-
teksti muodostaa usein lukijalleen jonkin aihepiirin ensitiedon. Siksi siihen ei saa jäädä 
tiedollisia aukkokohtia.  Koska lukijalla ei ehkä ole aiheesta mitään taustatietoja, selko-
kirjoittajan on lisättävä niitä tekstiin. Koska taustatietojen lisääminen pidentää tekstiä, 
selkokirjoittaja on kahden vastakkaisen paineen alla tekstin informaatiomäärän suunnit-
telussa. 
 
Ratkaisut selkoteksteissä ovat vaihtelevia. Suomi siirtyy euroon -esitteessä (valtiova-
rainministeriö, Kuluttajavirasto ja Selkokeskus 2001) kerrotaan muun muassa, miten 
euroon siirtyminen vaikuttaa vuoden 2001 veroilmoituksen jättämiseen. Otsikon Vero-
tus euroaikaan alla kerrotaan ensin, että vuotta 2001 koskeva veroilmoitus jätetään 
tammikuussa vuonna 2002. Kirjoittaja on olettanut, ettei lukija välttämättä tiedä, milloin 
edellisen vuoden veroilmoitus jätetään. Vasta tämän jälkeen kirjoittaja siirtyy itse asiaan 
eli siihen, missä valuutassa veroilmoitus annetaan. Eroon tupakasta -esitteessä (Kehi-
tysvammaliitto 2006) taas kerrotaan vieroitusoireista seuraavaan tapaan: Elimistösi on 
tottunut saamaan nikotiinia tupakasta. Jos nikotiinia ei tule, elimistösi ilmoittaa puut-
teesta vieroitusoireilla. Taustoittava tieto on selkoesitteissä usein sellaista, joka yleis-
kielisissä esiteteksteissä katsotaan yleistietoon kuuluvaksi tai tekstiyhteydestä pääteltä-
vissä olevaksi. 
 
Taustoittavan, aukkokohtia täydentävän informaation valitseminen tekstiin on toisinaan 
vaikeaa. Jos tieto onkin lukijalle tuttu tai hän pitää sitä itsestään selvänä, hän voi kokea 
sen mainitsemisen itsensä aliarvioimiseksi. Lukijaryhmät eroavat toisistaan niin paljon, 
että yhdelle lukijaryhmälle tuttu asia voi olla toiselle taustoitusta vaativa. Esimerkiksi 
Pyöräilijä liikenteessä -esitteessä (Liikenneturva ja Selkokeskus 2007) mainitaan, että 
pyöräilijän on noudatettava liikennevaloja ja että rautatietä ei saa ylittää, jos valo on 
punainen ja puomi on alhaalla. Tämäntyyppinen tieto todennäköisesti jakaa lukijakun-
taa, ja kirjoittajan on päätettävä, keitä hän ensisijaisesti haluaa puhutella. 
 
Informatiiviset tekstit sisältävät usein myös runsaasti yksityiskohtaisia tietoja, esimer-
kiksi vuosilukuja, prosentteja tai rahamääriä. Koska suuret luvut ja matemaattisten pe-
rusjärjestelmien tuntemista vaativat luvut on havaittu vaikeiksi monille selkokieltä tar-
vitseville lukijoille, niitä kehotetaan selko-ohjeissa käyttämään varovasti (Virtanen 
2009, 90). Esimerkiksi kehitysvammaisen lukijan mielessä 1 500 metrin juoksu ei vält-
tämättä yhdisty 1,5 kilometrin juoksuun tai 99,9 % äänestäjistä ei tarkoita lähes kaikkia 
äänestäjiä.   
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Selkomukauttajan onkin päätettävä, mitkä luvuista ovat tekstin ydinsisältöä ja mitkä 
karsittavissa. Osan luvuista selkomukauttaja voi myös likimääräistää, mutta toisinaan 
tarkalla luvulla on tekstin sisällön ymmärtämisen tai sen oikeellisuuden kannalta tärkeä 
tehtävä. Esimerkiksi Kelan selkoesitteessä Eläkkeelle kerrotaan, että rintamalisää saa-
vat miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952 osallistuneet henkilöt, sillä vuosiluvun 
likimääräistäminen (esim. ilmaisulla sotien jälkeen tai 1900-luvun puolivälissä) voisi 
johtaa lukijaa harhaan. Joskus selkokielistäjä voi käyttää sekä likimääräistystä että tark-
kaa lukua, kuten Markasta euroon -selkoesitteessä, jonka mukaan yksi euro on noin 
kuusi markkaa, tarkemmin sanottuna 5,95 markkaa. Likimääräistyksiin liittyy sama 
riski kuin taustoittaviin tietoihin: joku lukija voi kokea sen aliarvioimiseksi. 
 
Kulkki-Niemisen (2010, 149) havainnon mukaan selkokielisissä uutisissa lähtötekstin 
numerotieto esitetään usein kirjoittajan tulkintoina (esim. matkailu vastaa 80 % maan 
taloudesta → matkailu on maan tärkein elinkeino). Informatiivisissa teksteissä tulkitse-
via lukuja on todennäköisesti vähemmän kuin uutisteksteissä, sillä niissä käsitellyt ai-
heet vaativat usein tarkan luvun antamista (esim. Kelan etuusesitteet). Informoivissa 
selkoteksteissä yleinen käytetty keino näyttääkin olevan joko luvun pois jättäminen tai 
sen likimääräistäminen. 
 
Selkokielinen lomake. Vaikka lomakkeet on jo kauan tiedetty erityisen vaikeiksi sel-
kokieltä tarvitseville lukijoille, niiden mukautuksia on toistaiseksi tehty vain vähän ja 
vasta viime vuosina. Selkoistettaessa on otettava huomioon, että lomakkeella ylläpide-
tään vuorovaikutusta asiakkaan ja päätöksiä tekevän viranomaisen välillä (Vuori 2005, 
140). Virastossa on lomakesuunnittelija, joka ottaa huomioon asiantuntijoiden suunni-
telman ja muokkaa lomakkeesta standardien mukaisen (esim. Tiililä 2000, 221–222). 
Lomakkeen mukauttaminen selkokielelle on vaativaa kolmesta syystä: Ensinnäkin lo-
make on teksti, joka vaatii lukijalta toimintaa. Lomaketta ei ole tarkoitettu vain luetta-
vaksi, vaan sen tavoitteena on saada lukija tekemään jotakin – esimerkiksi täyttämään 
sarakkeita, hankkimaan toiselta viranomaiselta todistuksia tai tietoja, soittamaan tai 
käymään virastossa. Toiseksi lomake sisältää yleensä jonkin verran erikoiskielisiä ter-
mejä ja käsitteitä, jotka todennäköisesti ovat selkokieltä tarvitsevalle henkilölle vieraita. 
Kolmanneksi lomakkeille on tyypillistä ilmaisun kiteyttäminen, sillä tilaa pyritään sääs-
tämään, mikä puolestaan vaikeuttaa erikoiskielisten käsitteiden selittämistä. Tiililä 
(2007, 155–159, 210–212) on eritellyt yleisemmin lomakkeiden käyttötarkoituksia osa-
na vammaispalveluhakemuksia, ja hän on kiinnittänyt huomiota tiedonsiirron ongelmiin 
lomakkeeseen täytettyjen tietojen ja päätöksenteon välillä. Lomakkeessa ei välttämättä 
ole ollenkaan vaihtoehtoa, joka etuuden hakijan mielestä kuvaa hänen todellisuuttaan. 
 
Lukijan saaminen toimimaan tietyllä tavalla edellyttää yleensä direktiivisiä lauseita. 
Esimerkiksi jos lomakkeen liitteeksi vaaditaan lääkärintodistus, lukija pitää saada ym-
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märtämään, että hänen on varattava lääkäriaika, pyydettävä lääkäriä kirjoittamaan lääkä-
rintodistus ja liitettävä se lomakkeen liitteeksi. Lomakkeissa asia kuitenkin yleensä il-
maistaan näin: Vaaditut liitteet: lääkärintodistus A. Käytännössä riittävän tarkkojen 
toimintaohjeiden antaminen ei ole mahdollista, sillä ne voisivat pidentää lomaketta 
huomattavasti.  
 
Selkokieltä tarvitsevilla lukijoilla on yleensä vaikeuksia ymmärtää lomakkeissa käytet-
tyjä erikoiskielisiä käsitteitä. Tiililä (2007, 211) antaa etuuspäätöksiä koskevassa tutki-
muksessaan esimerkkejä siitä, että myös tavallisilta vaikuttavat nimitykset, kuten erityi-
nen apuväline, voivat olla lomakekontekstissa monitulkintaisia. Lomakkeessa myös-
kään konteksti ei juuri auta vaikean termin ymmärtämistä, sillä edellä on voitu käsitellä 
mitä tahansa muuta asiaa. Lukija ei siten voi valmistautua termin kohtaamiseen, eikä 
hän saa tekstiympäristöstä tukea tulkinnalleen. Lomakkeessa vaadittujen tietojen haja-
naisuus voi tuottaa suuria vaikeuksia lukijalle. Esimerkiksi Kelan asumistukilomakkees-
sa Hakija-kohdassa pyydetään täyttämään seuraavat tiedot:  
 

Sukunimi ja etunimet: 
Lähiosoite: 
Asunnon sijaintikunta: 
Postinumero ja postitoimipaikka: 
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 
Asun avoliitossa ___ alkaen 
Asun puolisostani erillään ___ alkaen  

 Syy: Välien rikkoutuminen 
 Muu syy, mikä?  

 
Lomakkeen täyttäjän on luettava lomaketta viranomaisen näkökulmasta. Vaikka Hakija-
kohdassa vaaditut tiedot vaikuttavat osin hajanaisilta tai toisiinsa liittymättömiltä, luki-
jan on hyväksyttävä, että nämä tiedot, ja vain nämä, ovat viranomaisen näkökulmasta 
oleelliset. Kun lomakkeita testattiin selkokieltä tarvitsevilla kielenoppijoilla, eräs us-
konnollisen vakaumuksen omaava maahanmuuttajatestaaja koki hyvin hankalaksi sen, 
ettei tässä kohdassa ollut vaihtoehtoa Olen naimisissa. Samalle testaajalle tuotti myös 
vaikeuksia ymmärtää, mitä välien rikkoutuminen tarkoitti. Ymmärrettyään, mistä väleis-
tä lomakkeessa oltiin kiinnostuneita, hän halusi painottaa, että hänen välinsä puolisoon 
ovat kaiken kaikkiaan hyvät. Selkokielisen version Hakija-kohtaan lisättiin lause: Jos 
asut yksin tai olet avioliitossa, sinun ei tarvitse vastata seuraaviin kysymyksiin. Välien 
sijasta selkolomakkeessa kysyttiin: 
 

Mistä erossa asuminen johtuu? 
Parisuhteen loppuminen 
Muu syy, mikä?  

 
Selkokieltä tarvitseva henkilö ei välttämättä pysty irtautumaan omasta lukijan perspek-
tiivistään ja tarkastelemaan tekstiä kirjoittajan näkökulmasta. Hänelle voi olla hyvin 
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hämmentävää, jos lomakkeessa kysytään tietoja, jotka eivät hänen mielestään ole rele-
vantteja tai pidä paikkaansa. 
 
 
4.3. Kaunokirjalliset selkotekstit 
 
Ensimmäinen Suomessa julkaistu selkoteksti oli Pertti Rajalan kääntämä Bjarne Verthu-
sin Poliisit perässä vuodelta 1983. Ensimmäinen romaanin selkomukautus, Arto Paasi-
linnan Isoisää etsimässä, ilmestyi vuonna 1990 niin ikään Rajalan mukautuksena. Tällä 
hetkellä suoraan selkokielelle kirjoitettuja ja mukautettuja teoksia ilmestyy suurin piir-
tein yhtä paljon vuosittain, joskin kirjallisuuden lajeissa on paljon vaihtelua.171 
 
Alkuvaiheessa kaunokirjallisuuden selkokielistämiseen suhtauduttiin osin ristiriitaisesti: 
valtaosa näki selkomukautukset tarpeellisina ja kannatettavina, mutta kritiikkiäkin esi-
tettiin (Peltomaa 2006, 129; Sainio 2006, 132; Virtanen 2006, 99–101; 2009, 112). Las-
ten ja nuorten lukutaidon pelättiin taantuvan, jos selkokirjallisuus syrjäyttää ”oikean” 
kirjallisuuden (vrt. Virtanen 2006, 99). Sekä selkokirjavalikoiman karttumisvauhdin että 
yksittäisten teosten levikin perusteella nuoret lukijat eivät ole olleet suuressa vaarassa. 
Selkokirjoja on ilmestynyt vajaassa 30 vuodessa runsaat 250 nimekettä (luvussa ovat 
mukana sekä alun perin selkokielelle kirjoitetut että yleiskielestä mukautetut selkokieli-
set kauno- ja tietokirjat), ja selkokirjoista otetaan edelleenkin tyypillisesti vain muuta-
man sadan kappaleen painoksia.  Selkokirjojen kustantajat pitävätkin selkokirjoja ylei-
sesti taloudellisena riskinä, sillä lukijakunta on pieni ja hajanainen, yleensä lukemaan 
halutonta ja vähävaraista.  
 
Tässä katsauksessa rajaamme tarkastelumme selkokielelle mukautettuun kaunokirjalli-
suuteen. Aluksi luomme lyhyen yleiskatsauksen siihen, mitä kirjallisuutta on mukautet-
tu ja mitä ei. Tämän jälkeen tarkastelemme lähemmin joitakin kaunokirjallisten selko-
tekstien tekstilajipiirteitä. Tarkasteltavana on selkokirjoituskursseilla vuosina 2008 ja 
2009 kirjoitettuja mukautusharjoitustekstejä Tove Janssonin klassikosta Taikurin hattu 
(WSOY 1956). 
 
Yleiskatsaus kaunokirjallisten teosten selkomukautuksiin. Kaunokirjallisuuden sel-
kokielistämistä näyttää ohjaavan kaksi osin ristiriitaista tavoitetta. Toisaalta selkomu-
kauttajat pyrkivät ensisijaisesti antamaan lukijalleen kirjallisia ja kielellisiä elämyksiä, 
kuten kaunokirjallisuuden kirjoittajat ylipäätään. Toisaalta kirjavalikoima viittaa siihen, 
että selkokielinen kaunokirjallisuus on epäsuorasti sidoksissa myös opetuksen, koulu-
tuksen tai kansansivistyksen ideologisiin tavoitteisiin, vaikka mukautuksissa pyritäänkin 

                     
171 Esimerkiksi tietokirjallisuutta ja runoja ei juuri ole mukautettu selkokielelle, vaan ne ovat yleensä 
suoraan selkokielelle kirjoitettuja itsenäisiä teoksia. Toisaalta taas selkokielisiä näytelmiä on ilmestynyt 
ainoastaan mukautuksina. 



 
 

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29  

- 565 - 
 

välttämään selkeästi opettavaista sävyä. Tästä kertoo muun muassa se, että selkokielelle 
on mukautettu ennen kaikkea kotimaista klassikkokirjallisuutta. Varsinaista viihdekir-
jallisuutta, esimerkiksi niin sanottua kioskikirjallisuutta, ei ole selkokielistetty.  
 
Kotimaisen kirjallisuuden suosiota selittää muun muassa halu vahvistaa selkokieltä tar-
vitsevien henkilöiden kulttuurintuntemusta tai kulttuurista identiteettiä. Suomalaisen 
kaunokirjallisuuden merkkiteoksista selkomukautuksia on ilmestynyt lukuisia, esimer-
kiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (TSL 1995/2012, mukautus Helvi Ollikainen ja 
Pertti Rajala), Kalevala (BTJ 1999, mukautus Pertti Rajala) ja J. L. Runebergin Hirven-
hiihtäjät (Ilias 2006, mukautus Aino Ukkala). 
 
Uudempaa, aikuisille suunnattua kirjallisuutta on selkokielistetty huomattavan vähän. 
Joitakin kirjallisuuden lajeja ei toistaiseksi ole selkokielistetty lainkaan; esimerkiksi 
yhtään fantasiakirjaa ei toistaiseksi ole ilmestynyt mukautuksena. Uudemman kirjalli-
suuden mukauttamisen esteenä on usein tekijänoikeuksien saaminen. Toisaalta vanhem-
paakin, tekijänoikeuksista vapaata ulkomaista kirjallisuutta on toistaiseksi mukautettu 
vähän.  
 
Selkokirjoitusohjeiden mukaan selkokirjoittamiseen ei pidä suhtautua vain teknisenä 
suorituksena, vaan myös kirjoittajan kyvyllä käyttää kieltä luovasti ja persoonallisesti 
on merkitystä (IFLA 2010, 11;Virtanen 2009, 70). Tämä ohje on erityisen tärkeä kau-
nokirjallisten tekstien selkokielistämisessä, sillä kaunokirjallisia tekstejä luonnehtii 
usein yksilöllinen ja elinvoimainen ilmaisutapa, jota selkokielisyyden tavoittelu ei saa 
vähentää. Seuraavaksi tarkastelemme muutamia kaunokirjallisuuden selkomukauttami-
seen liittyviä erityiskysymyksiä, jotka selkomukauttajan on tekstiä laatiessaan ratkaista-
va. 
 
Sisältöjen rajaaminen ja karsiminen. Selkokirjoitusohjeissa kehotetaan pohtimaan, 
miten selkotekstiin valittua aihepiiriä rajataan ja millaisen näkökulman kirjoittaja siihen 
ottaa (Virtanen 2009, 75, 77). Nämä ovat kaunokirjallisen tekstin mukauttajan ensim-
mäiset tärkeät päätökset. Selkokirjoittajan on rajattava tekstikokonaisuus sellaiseksi, 
että se on ajatellun lukijan kannalta mielekäs ja tekstimäärältään realistinen. Lisäksi 
kirjoittajan on päätettävä, pitäytyykö hän alkuperäisen tekstin näkökulmassa vai muut-
taako hän sitä esimerkiksi lähemmäksi sisäislukijan näkökulmaa. Valinnat edellyttävät 
käsitystä lukijasta ja näkemystä mukautettavasta tekstistä.  
 
Sisältöjen rajaaminen käsitetään usein lyhentämiseksi. Selkotekstien oletetaan olevan 
lyhyitä, koska ajateltu lukija ei todennäköisesti jaksa lukea pitkää tekstiä. Sainio (2006, 
139) näkee kuitenkin eron selkomukautuksessa toteutetussa lähtötekstin lyhentämisessä 
ja tietyn kirjan tai kirjasarjan lyhennetyssä laitoksessa. Selkotekstiä ei voi lyhentää me-
kaanisesti ottamalla sanan, virkkeen tai kappaleen pois sieltä täältä, ei edes vaikka va-
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roisi, ettei kokonaisuuden yhtenäisyys vahingoitu. Selkokirjoittajan on otettava huomi-
oon, että lukijalta voi puuttua joitakin taustatietoja, jotka lähtötekstin kirjoittaja on olet-
tanut lukijansa tietävän. Mukautettavaa tekstiä on siten yleensä sekä lyhennettävä että 
lisättävä. Lyhentäminen ei siten kuvaa kovin hyvin selkokielistäjän työtä, vaan pikem-
minkin kyse on sisällöllisestä rajaamisesta. Koska tekstiin täytyy yleensä lisätä jotakin, 
teksti pitenee, mikä puolestaan lisää tarvetta karsia tekstin sisällöistä pois kaikki, mikä 
on karsittavissa. 
 
Yleensä mukauttajat karsivat kaunokirjallisista teksteistä pois sivujuonia tai juoneen 
liittyviä poikkeamia (Sainio 2006, 140), kuvailevia osuuksia (mt. 146) ja sivuhenkilöitä 
(mt. 141). Selkokirjoitusohjeissa kehotetaankin rajoittamaan fiktiivisen tekstin henkilö-
määrää, sillä lukija ei todennäköisesti pysty pitämään muistissaan runsasta henkilögalle-
riaa (Sainio 2006, 133; Virtanen 2009, 152). Sainio (mt. 142) toteaa kuitenkin, että on 
tarpeetonta ja mahdotontakin antaa yksiselitteistä suositusta henkilömäärästä, sillä mää-
rää olennaisempaa on, miten henkilöt tekstissä esitellään ja kuinka heihin tekstin kulu-
essa viitataan.  
 
Sisällöllinen rajaaminen ja karsiminen pitää sisällään vaaran pelkistää kaunokirjallinen 
teksti tylsäksi juonenkulun esittelyksi. Yksi seuraus voi olla selkokirjan henkilökuvauk-
sen ohentuminen, jos henkilöhahmojen määrää vähennetään ja heidän kommunikointi-
aan karsitaan. Esimerkiksi alkuperäisessä Tove Janssonin Taikurin hattu -kirjan johdan-
nossa kuvataan muumiperheen talviunille menoa seuraavasti: 
 

Ja sitten itse kukin kömpi vuoteeseensa, kaivoi itselleen mukavan kuopan, veti peiton kor-
viinsa ja ajatteli jotakin hauskaa. Mutta Muumipeikko huokaisi ja sanoi: 
– Tässä menee joka tapauksessa aika paljon aikaa hukkaan. 
– Mitä vielä! sanoi Nuuskamuikkunen. Mehän näemme unia. Ja kun heräämme jälleen, on 
kevät… 
– Niin… Muumipeikko mutisi. Hän oli jo liukunut unien puolihämärään. 
(Jansson: Taikurin hattu) 

 
Muutaman repliikin kautta tekstistä välittyy lukijalle implisiittistä tietoa Nuuskamuik-
kusen ja Muumipeikon ystävyydestä, heidän erilaisista luonteistaan sekä suhtautumises-
taan talviunille käymiseen. Tässä vaiheessa lukijalle ei vielä kerrota suoraan, millaisia 
henkilöt ovat, mutta kuva henkilöistä ja heidän väleistään täsmentyy kaunokirjalliselle 
tekstille tyypillisesti vähä vähältä. Kun implisiittistä tietoa kertyy vähitellen tekstin ede-
tessä ja se on yhdenpitävää, lukijalle syntyy tuttuuden kokemus henkilöistä. Henkilö-
hahmot alkavat elää.  
 
Osa selkokirjoittajista karsii tämän kohdan kokonaan pois. Tällöin kuvailu kohdistuu 
nukkumaan menemiseen (kaikki menivät vuoteisiinsa) ja nukahtamiseen (kaikki nukah-
tivat). Osa kirjoittajista taas ottaa pois Muumipeikon kriittisen suhtautumisen talviunille 
menoon ja jättää jäljelle Nuuskamuikkusen repliikin: 
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He menivät peiton alle kokonaan ja ajattelivat jotakin hauskaa. 
Nuuskamuikkunen sanoo vielä: 
– Kun heräämme, on kevät. 
Muumipeikko ei vastaa Nuuskamuikkuselle. Hän on jo nukahtanut ja näkee unia. 

 
He vetivät peiton korvien yli ja ajattelivat jotain hauskaa. 
Nuuskamuikkunen sanoo vielä: 
– Kun heräämme, on kevät. 
Muumipeikko ei kuule Nuuskamuikkusen juttelua. Muumipeikko on jo nukahtanut ja näkee 
unia. 

 
Näissä ratkaisuissa ei lukijalle välity implisiittistä tietoa Nuuskamuikkusesta ja Muumi-
peikosta sekä heidän suhteestaan toisiinsa ja suhtautumisestaan kyseiseen asiaan. Jotta 
Nuuskamuikkusen ja Muumipeikon luonteet ja ystävyys välittyisivät lukijalle, kirjoitta-
jan täytyy jossakin muussa kohdassa nostaa asia esille. Selkomukautuksen haasteena on 
tällöin ratkaista, miten nämä asiat voidaan ilmaista lukijalle säilyttäen kaunokirjallinen 
tyyli. Jos asiaan viitataan suoraan (Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen ovat ystäviä. En-
nen nukkumaanmenoa he ovat eri mieltä siitä, meneekö talviunissa aikaa hukkaan) vaa-
rana on tyylillinen rikkomus. Henkilöhahmoista ei ehkä myöskään tule uskottavia, kun 
lukija ei saa tilaisuutta tutustua heihin vähitellen erilaisten vihjeiden kautta. 
 
Seuraavassa kirjoituksessa mukauttaja on säilyttänyt repliikit mutta karsinut muutaman 
kuvailevan ilmauksen: 
 

Sitten he kömpivät vuoteisiinsa, vetivät peitot korviinsa ja ajattelivat jotakin hauskaa. Mut-
ta Muumipeikko huokaisi ja sanoi: 
– Tässä menee joka tapauksessa aika paljon aikaa hukkaan. 
– Mitä vielä! sanoi Nuuskamuikkunen. Mehän näemme unia. Ja kun taas heräämme, on ke-
vät. 
– Niin, Muumipeikko mutisi. Hän oli jo vaipumassa uneen. 
 

Tässä ratkaisussa henkilöhahmoille välittyy joitakin luonnehtivia ominaisuuksia. Ker-
tomuksellinen tyyli säilyy, ja lukijalle syntyy sellainen vaikutelma, että repliikkeihin 
sisältyisi enemmän kuin ensilukemalla voi havaita – kuten sisältyykin, minkä lukija saa 
kokea myöhemmin. 
 
Selittäminen kaunokirjallisissa selkoteksteissä. Yksi fiktiivisten tekstien tyypillinen 
(joskaan ei välttämätön) ominaisuus on se, että kirjoittaja jättää joitakin asioita lukijan 
arvattavaksi, pääteltäväksi tai itse keksittäväksi. Esimerkiksi fantasiakirjallisuudessa tai 
kertomuksissa esitetään usein asioita, joita tekstissä ei selitetä mutta jotka silti tuovat 
juonenkulusta tai henkilöhahmoista esille jotakin erityistä. Selkokielistäjälle nämä selit-
tämättä jätetyt kohdat voivat tuottaa vaikeuksia. Selkokielistäjän on pyrittävä yksiselit-
teisyyteen tai ainakin vähentämään lähtötekstin moniselitteisyyttä. Lisäksi hänen on 
otettava huomioon lukijan mahdolliset tiedolliset aukot. Toisaalta on vaikeaa selittää 
selkotekstissä jotakin, jota lähtötekstissä ei selitetä.  
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Edellä käsitellyssä Tove Janssonin Taikurin hattu -kirjassa kirjailija kuvailee muumien 
valmistautumista talviunille seuraavalla tavalla: 
 

Näin muumiperhe ja kaikki heidän ystävänsä ja tuttavansa valmistautuivat perusteellisesti  
ja tosissaan viettämään pitkää talvea. Muumipeikon äiti kattoi heille pöydän kuistille, mutta 
jokainen sai kuppiinsa ainoastaan kuusenneulasia. (On näet tärkeätä, että vatsa on täynnä 
kuusenneulasia, jos aikoo nukkua kolme kuukautta.) Kun päivällinen oli syöty (eikä se 
maistunut juuri miltään), sanottiin tavallista perusteellisemmin hyvää yötä, – –. 

 
Kuusenneulasten syöminen on siis jotakin, mitä muumiperheellä on tapana tehdä ennen 
talviunia, ja se on tärkeää juuri talviunien vuoksi, mutta kertomatta jätetään, mistä syys-
tä. Jotkut kirjoittajat yksinkertaisesti karsivat kuusenneulaset pois selkomukautuksesta, 
kuten esimerkiksi seuraavassa: 
 

Illalla muumit ja heidän ystävänsä söivät vatsansa täyteen, jotta he jaksaisivat nukkua koko 
talven. 

 
Kuusenneulaset ovat tarinan juonen kannalta melko merkityksetön yksityiskohta, juuri 
jotakin sellaista, jonka selkomukauttaja helposti karsii pois. Toisaalta tämän yksityis-
kohdan kautta alkuperäisen tekstin kirjoittaja on voinut ohjata lukijan huomaamaan jo-
takin muumien erityislaadusta: kuusenneulasten syöminen vahvistaa lukijan havaintoa, 
että kuvailtavat henkilöt ovat taruolentoja. Tällä tavalla yksityiskohta luo tarinallisuutta 
ja kontrastia realistiseen kerrontaan.  
 
On mahdollista, että fantasiatekstin tai kertomuksen ei-realistisuus koetaan selkomu-
kauttamisessa ongelmaksi. Ei-realistisen kerronnan ymmärtäminen vaatii lukijalta eläy-
tymiskykyä ja ehkä myös tämäntyyppisiin teksteihin perehtyneisyyttä. Nämä taas ovat 
asioita, joita selkokirjoittaja ei voi olettaa lukijallaan olevan. Siksi selittämättömiin koh-
tiin saatetaan myös keksiä selityksiä. Selkoteksteissä muumien selitetään syövän kuu-
senneulasia esimerkiksi siksi, ettei heille tule nälkä talviunien aikana tai koska Muumi-
mamman mielestä se on tärkeää. 
 
Selkomukauttamisen etiikan kannalta ei ole ongelmallista selittää sellaisia lukijan tie-
dollisia aukkokohtia, jotka alkuperäisen tekstin kirjoittaja on olettanut käyvän tekstistä 
ilmi rivien välistä tai olevan pääteltävissä yleisen maailmantiedon avulla. Tällainen se-
littäminen kuuluu selkokielistämisen perustekniikoihin. Jos selitystä ei kuitenkaan ole, 
vaan kyseessä on kirjailijan avoimeksi jättämä seikka, seuraa eettinen ongelma: onko 
selkokielistäjällä oikeus keksiä mukautukseen sisältöjä, joita alkuperäisessä tekstissä ei 
ole? Miten uskollisesti selkoversion on noudatettava lähtötekstiä (vrt. Sainio 2006)? 
Selkokirjoitusohjeissa ei ole tiukkoja vaatimuksia lähtötekstille uskollisena pysymises-
tä. (Mts. 135–136.) 
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Pauliina Heinen selkomukautuksessa (Muumipeikko ja taikurin hattu, Opike 2003) kuu-
senneulaskohta on mukautettu seuraavasti: 
 

Näin muumit ja heidän ystävänsä valmistautuivat pitkään talveen. Muumipeikon äiti kattoi 
pöydän. Ruokana oli pelkkiä kuusenneulasia. Niitä pitää syödä paljon, jos aikoo nukkua 
koko talven. 

 
 
5. Lopuksi 
 
Selkoviestinnän kehittämisen tärkeä näkökulma liittyy tekstilajeihin. Yhtäältä kirjoitta-
jille annettuja suosituksia voi arvioida sen perusteella, miten ne ottavat huomioon eri 
tekstilajien piirteet. Toisaalta mukauttamisen lähtökohtana ovat tekstin viestinnällinen 
tarkoitus ja pohdinta siitä, millaisia tekstejä ensisijaisesti tarjotaan selkoversioina ja 
millaisista teksteistä vastaanottajat eniten hyötyvät. Olemme katsauksessamme keskit-
tyneet pääasiassa teksteihin, jotka on tuotettu mukauttamalla. Tekstilajia ajatellen on 
kiinnostavaa, miten selkoversio toteuttaa lähtötekstin tekstilajia.  
 
Selkoviestintää kehitetään saavutettavuuden vuoksi, koska halutaan tukea ihmisten tasa-
arvoisia mahdollisuuksia käyttää palveluja, saada tietoa ja osallistua yhteiskunnan toi-
mintaan. Selkokieli on tavallaan normitettu kielenkäytön muoto, joka on määritelty ja 
jota ohjataan kirjoittajalle annetuilla suosituksilla. Selkoversio on jonkinlainen komp-
romissin tulos, jossa pyritään ottamaan vastaanottaja huomioon. Vastaanottajat eivät 
kuitenkaan ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan joukko, jonka kielelliset taidot vaihtelevat. 
Selkokielen tarpeen taustalla voivat olla neurobiologisista syistä pysyvästi poikkeavat 
kielelliset taidot (esimerkiksi kehitysvammaiset tai Asperger-henkilöt), sairauden tai 
vamman vuoksi heikentyneet kielelliset taidot (esimerkiksi muistisairaat ja afaattiset 
henkilöt) tai vasta kehittymässä olevat kielelliset taidot (toisen tai vieraan kielen oppi-
jat).  
 
Useimmiten mukautettu versio edustaa samaa tekstilajia kuin lähtöteksti eli esimerkiksi 
selkouutinen tunnistetaan uutiseksi ja tulkitaan uutistekstinä. Joistakin teksteistä selkois-
tajan on päätettävä, tuotetaanko selkoversioksi eri tekstilajin teksti, joka palvelee pa-
remmin vastaanottajia. Siksi esimerkiksi perustuslaista on ilmestynyt selkokielinen esi-
te, ja hallinnolliset tekstit saattavat olla uutisen lähdetekstinä. Olemme käsitelleet erik-
seen mediatekstejä, informatiivisia tekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä.  
 
Voi lähteä siitä, että selkoversiot ovat käyttökelpoisimpia silloin, kun ne toteuttavat 
tekstilajin konventionaalisia piirteitä ja viestinnällistä tarkoitusta. Mediateksteistä 
olemme käsitelleet uutista, erityisesti selkoversion uutismaisuutta. Merkittävät erot nä-
kyvät tekstin aloituksessa, otsikossa ja tekstin ensimmäisissä virkkeissä. Mukauttami-
nen voi muuttaa aloitusta niin, että koko tekstin näkökulma ja siten uutisaihe muuttuu. 



 
 
 
 

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä 

- 570 - 

Voi siksi sanoa, että selkoversio lisää uutisen tekstilajin variaatiota ja tuottaa tavallaan 
alalajin, joka toteutuu tietynlaisessa rekisterissä. 
 
Informatiivisissa selkoteksteissä huomio kiinnittyy siihen, miten sanottavaa selvenne-
tään ja miten lukijaa ohjaillaan. Selkoversioissa käytetään hyväksi erilaisia kerronnan 
tasoja ja annetaan vastaanottajalle luku- ja tulkintaohjeita esimerkiksi tekstin alussa ole-
valla, keskeistä sisältöä kiteyttävällä ingressillä, tekstiä järjestävällä metatekstillä, kap-
paleen alussa tai lopussa olevilla ideavirkkeillä sekä lukijaa ohjaavilla ennakkojäsentä-
jillä. Esimerkiksi esitteissä pyritään pitämään huolta, että lukija saa riittävästi taustatie-
toa ja ettei tekstiin jää aukkoja. Informatiivisilla teksteillä on monia viestinnällisiä teh-
täviä: niillä esimerkiksi annetaan tietoa, neuvotaan, ohjataan, selvitetään oikeuksia ja 
kerätään tietoa (lomakkeet). 
 
Kaunokirjallisuuden selkomukautuksissa pyritään antamaan lukijalle kirjallisia ja kielel-
lisiä elämyksiä, kuten kaunokirjallisissa teksteissä yleensäkin. Toisaalta kaunokirjalli-
suuden selkokielistämisessä näkyy opetuksen, koulutuksen tai kansansivistyksen ideo-
logisia tavoitteita. Eniten on mukautettu kotimaista kirjallisuutta, koska siten voidaan 
vahvistaa selkokieltä tarvitsevien henkilöiden kulttuurintuntemusta tai kulttuurista iden-
titeettiä. 
 
Selkokirjoittajan on rajattava tekstikokonaisuus sellaiseksi, että se on ajatellun lukijan 
kannalta mielekäs ja tekstimäärältään realistinen. Lisäksi kirjoittajan on päätettävä, pi-
täytyykö hän alkuperäisen tekstin näkökulmassa vai muuttaako hän sitä esimerkiksi 
lähemmäksi sisäislukijan näkökulmaa. On pohdittu paljon sitä, miten uskollinen mu-
kauttajan pitää olla alkuperäiselle tekstille. Valinnat edellyttävät käsitystä lukijasta ja 
näkemystä mukautettavasta tekstistä. Mukauttaminen on sekä sisällöllistä karsimista, 
esimerkiksi sivujuonten tai -henkilöiden ja kuvailevien osuuksien jättämistä pois, että 
ilmaisun yksinkertaistamista. Teos on kuitenkin tunnistettava samaksi kaunokirjalliseksi 
tekstiksi. 
 
Käsityksemme mukaan selkotekstien tutkimuksessa ja selkoviestinnän kehittämisessä 
on merkittävästi hyötyä tekstilajeittaisesta lähestymistavasta. Selkoversio on mukautta-
misprosessin tulos, ja siinä hyödynnetään tekstilajipiirteitä. Selkoistaja määrittelee sekä 
lähtötekstin että selkoversion viestinnällisiä tehtäviä, jotka ohjaavat muokkaamista. 
Myös selkokirjoitusohjeita on jatkossa mietittävä tarkemmin tekstilajien kautta, sillä se, 
mikä selkeyttää uutistekstiä, ei välttämättä toimi samoin kaunokirjallisessa selkotekstis-
sä. Ohjeissa on otettava kantaa siihen, mitkä tyypilliset tekstilajikonventiot on sisällytet-
tävä selkotekstiin ja mitkä taas ovat sellaisia, joita selkokirjoittajan ei tarvitse tai kanna-
ta noudattaa.  
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Hyvän selkokielisen tekstin kirjoittaminen vaatii kirjoittajalta ennen kaikkea kahta asi-
aa. Ensinnäkin kirjoittajalla on oltava tietoa lukijasta, jolle teksti on tarkoitettu. Hänen 
on ymmärrettävä, millaiset asiat kuuluvat lukijan elämään ja kokemusten piiriin, mistä 
asioista tämä on kiinnostunut, mitä tietoa tai elämyksiä lukija saattaa tarvita ja mikä 
puolestaan kenties tuottaa tälle vaikeuksia. Toiseksi selkokirjoittajalla on oltava vankka 
kokemus tekstilajista, johon kuuluvia tekstejä hän mukauttaa. Hänen on hallittava ky-
seisen tekstilajin konventiot niin hyvin, että pystyy arvioimaan, mitkä tämän tekstilajin 
erityispiirteet on perusteltua säilyttää ja mitä voi jättää pois selkotekstistä. Yleensä tämä 
vaatimus edellyttää ammattimaista kirjoitustaitoa. Helppolukuisen selkotekstin kirjoit-
taminen on harvoin helppoa. 
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Kirjoitusten esittelyt 
 
Vesa Heikkinen 
 
 
 
Alkusanat 
 
 
Genren elämää 
Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela 
 
Lyhyessä johdantokirjoituksessa esitellään tämän julkaisun olemusta ja julkaisun suhdetta sisarjul-
kaisuihinsa Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen (Heikkinen toim. 2009) ja 
Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja (Heikkinen ym. toim. 2012). Julkaisun yhdeksi tarkoituk-
seksi mainitaan siltojen rakentaminen eri alojen ja ajattelutapojen välille. 
 
 
 
Artikkelit 
 
 
Puhetaito ja puheiden lajit Aristoteleella 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila 
 
Artikkelissa tutkitaan Aristoteleen käsitystä puheista ja puhetaidosta hänen Retoriikka-teoksensa sekä siitä 
käytyjen viimeaikaisten keskustelujen pohjalta. Aluksi osoitetaan, että Aristoteleen käsitys puheista sekä 
filosofisista ja dialektisista keskusteluista vastaa nykyaikaista käsitystämme eri tekstilajeista. Artikkelissa 
tarkastellaan puheiden kolmea päälajia eli poliittista puhetta, oikeuspuhetta ja juhlapuhetta sekä esitellään 
käsite näkökohta välineenä keksiä ja perustella argumentteja puheen pääväitteen ja sen premissien tueksi. 
Huomiota kiinnitetään myös muun muassa Platonin ja Aristoteleen puhetaidon ja etiikan välisiä suhteita kos-
kevien käsitysten erilaisuuteen. Platonin ihanteena on hyvää elämää tavoitteleva filosofinen puhetaito; Aristo-
teles pyrkii parantamaan puhujien kykyä puhua totuudenmukaisesti ja kuulijoita vakuuttavalla tavalla. 
 
 
Parlamentaarinen retoriikka – puntaroivan ja suostuttelevan politiikan tyyli 
Kari Palonen 
 
Artikkelissa tutkitaan parlamentaarisen retoriikan olemusta. Parlamentarismilla tarkoitetaan erityistä retorista 
politiikan tyyliä, joka yhdistää hallituksen vastuullisuuden parlamentille sekä parlamentaaristen menettelyta-
pojen ja parlamentaarisen puhekulttuurin aspektit. Parlamentarismin retorinen merkitys ilmenee myös siinä, 
että parlamentin jäsenyys muovaa henkilön poliittista profiilia: hänen odotetaan myös puhuvan uudella taval-
la, sekä parlamentaariselle yleisölle että parlamentaarisen poliittisen kulttuurin käytäntöjä seuraten. Artikke-
lissa suhteutetaan parlamenttipuheet retoriikan historian pitkään linjaan sekä korostetaan parlamentti-
instituution ja sille leimallisen poliittisen kulttuurin merkitystä parlamenttipuheille. Lopussa käännetään nä-
kökulmaa ja suhteutetaan parlamentaarisen puheen eri aspektit retoriikan historiasta tunnettuihin tyyppiluoki-
tuksiin. Artikkelin tavoitteena on tuottaa lukijalle välineitä oppia parlamentaarisen retoriikan lukutaitoa sekä 
opettaa lukemaan poliittista puhetta parlamenttien pöytäkirjoista ja dokumenteista.  
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Uskottavasti menneestä matkalla tulevaan? Nuorisojärjestö Našin tekstilajit poliittisen viestinnän eh-
toina 
Jussi Lassila 
 
Käsitys kansakunnasta kuviteltuna yhteisönä on monille kansallista identiteettiä sivuaville tutkimuksille oival-
linen, jopa ohittamaton lähtökohta. Ei siis olisi olemassa mitään kansakuntaa tai kansallista identiteettiä sellai-
senaan, vaan ne kuvitellaan kielellisesti, kuvin, äänin, teksteissä, puheissa, urheilutapahtumissa, valtiosymbo-
leissa ja niin edelleen. Artikkelissa tätä hypoteesia testataan nyky-Venäjään, jossa viimeisen runsaan kymme-
nen vuoden aikana ilmennyt kansallisen identiteetin etsintä ja työstäminen on mitä suurimmassa määrin tä-
män kuvitellun yhteisöllisyyden etsintää ja työstöä. Artikkelissa keskitytään yhteen nykyvenäläisen kansalli-
sen identiteetin työstämisen fragmenttiin, Kremliä tukevan nuorisojärjestö Našin virallisille www-sivuilleen 
tuottamien tekstien lajipiirteiden tarkasteluun osana järjestön poliittista viestintää. Verkkotekstien voidaan 
katsoa olevan kiteytyksiä niistä valinnoista, joilla Naši haluaa ilmentää itseään poliittisen asemansa näkökul-
masta sekä luoda kuvaa ihannenuorisosta. Toisin sanoen tekstit ja niiden lajivalinnat ovat osa järjestön poliit-
tista viestintää, joiden analyysi avaa niitä ehtoja ja toiminnan vaatimuksia, joihin järjestön tulee mukautua. 
Nämä tekstilajit voi nähdä myös osana laajempaa kansallisen identiteetin ja siihen kytkeytyvän ihannenuori-
son työstämistä. 
 
 
Tekstilajit kansalaisten valistuksessa 
Jaana Vuori 
 
Artikkelissa pohditaan valistuksen tekstilajeja nyky-yhteiskunnassa. Tekstilajeja tarkastellaan yhteiskunnallis-
ten käytäntöjen näkökulmasta sen sijaan, että lähtökohtana olisivat kielelliset käytänteet. Laajemmaksi yh-
teiskuntateoreettiseksi kehykseksi on valittu keskustelu yhteiskunnallisesta vallasta hallinnallisena valtana. 
Kun lähtee valistuksen laajasta, yhteiskuntatutkimuksellisesta määrittelystä, voi lähes mitä tahansa tekstiä 
lähestyä valistuksellisena tekstinä. Artikkelissa hahmotellaan ensin hallinnallisuuden analyysin yhteiskunta-
teoreettinen näkökulma. Valistus määritellään tässä kehyksessä ja valistavat tekstit sijoitetaan keskeiseksi 
osaksi monimuotoista ihmisten toiminnan ohjaamista tiedon, neuvojen, moraalisten päämäärien ja samaistu-
miskohteiden tarjonnan avulla. Hallinnallisuuden ehdottamaa näkökulmaa valistukseen konkretisoidaan poh-
timalla sitä kansalaiskasvatuksena: miten valistuksella pyritään tarjoamaan sekä tietoja että taitoja, joiden 
avulla kansalaisen voidaan olettaa pärjäävän yhteiskunnassa itsenäisesti? Tämän jälkeen ehdotetaan joitakin 
sellaisia tutkimuskysymyksiä, joihin voi vastata myös lingvistisellä lähiluvulla. Esimerkit on valittu erityisistä 
kansalaiseksi kasvamisen tilanteista: ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tuleminen ja Suomeen muutto siirto-
laisena. Lopuksi palataan kysymykseen tekstilajin tulkinnasta sekä yhteiskuntatieteellisen ja lingvistisen ana-
lyysin yhdistämisestä. 
 
 
Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana 
Kirsi Günther & Suvi Raitakari 
 
Ihmiselämää suunnitellaan ja kirjataan kiihtyvällä tahdilla. Lapsuudesta lähtien elämää pyritään suuntaamaan 
esimerkiksi erilaisten varhaiskasvatus- ja opintosuunnitelmien avulla. Kun ihmisen katsotaan tarvitsevan 
erityistä hoitoa ja tukea, tulevat kuvioon erilaiset kasvatus-, tuki- ja hoitosuunnitelmalomakkeet. Kun ammat-
tilainen suunnittelee yksilön tarvitsemaa tukea ja apua, jää hänestä merkintöjä muun muassa neuvoloiden, 
päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoihin ja sähköisiin tietojärjestelmiin. Hoidon 
ja tuen suunnittelu ja arviointi tuottavat tekstituotteita, jotka kietoutuvat ammattilaisen ja asiakkaan väliseen 
vuorovaikutukseen. Artikkelissa eritellään mielenterveyskuntoutuksen arjessa asiakastilanteissa käytettyä 
vanhaa lomaketta sekä tilaaja–tuottaja-mallin mukanaan tuomaa uutta suunnitelmalomaketta. Näitä kahta 
lomaketta eriteltäessä tulee näkyväksi se, miten lomakkeet muuttuvat mielenterveyskuntoutuksen palvelujär-
jestelmän uudelleen muotoutuessa. Suunnitelmalomakkeita tutkitaan tekstianalyysin keinoin ja apuvälineinä 
käytetään tekstilajin, kategorian ja kontekstin käsitteitä. Analyysi tuo esiin, miten kuva asiakkaasta muuttuu 
lomakekäytäntöjen muuttuessa. Lopuksi käydään keskustelua siitä, miten analysoidut tyhjät lomakkeet perus-
tuvat erilaisiin asiakaskuviin ja käyttötarkoituksiin. 
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Tekstilainausten tutkiminen puoliautomaattisesti 
Aino Piehl & Mikko Lounela 
 
Artikkelissa pyritään esittelemään ja testaamaan määrämittaisten sanoista koostuvien jonojen eli n-jonojen 
käyttöä teksteissä esiintyvien samankaltaisuuksien ja niiden avulla tekstistä toiseen tehtyjen lainausten tunnis-
tamiseksi. Artikkelissa tutkitaan, voiko puoliautomaattisella menetelmällä löytää lainauksia luotettavasti 
suuristakin tekstiaineistoista. Tyypillisemmin n-jonoja on käytetty tekstintutkimuksessa sellaisten tietylle 
tekstilajille tai kirjoittajalle ominaisten ilmausten löytämiseen, jotka koostuvat useista sanoista ja siten muo-
dostavat vaihtelevia sanajonoja. Tähän tutkimushaaraan artikkelia yhdistää ennen kaikkea kiinnostus jonoihin 
sisältyvään vaihteluun. Artikkelin aluksi luodaan katsaus n-jonojen käyttöön tekstilajien tutkimuksessa. Sen 
jälkeen selvitetään tämän tutkimuksen taustaa ja säädösteksteille tyypillistä lainaamista. Seuraavaksi kuvataan 
menetelmäkokeilua ja lopuksi arvioidaan sen tuloksia. 
 
 
Tieteellisen artikkelin rakenne: historiaa ja esihistoriaa 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Antti Kylänpää 
 
Huolimatta retoriikan ja kielitieteen kiinnostuksesta tieteellisiä tekstejä kohtaan aihe on toistaiseksi herättänyt 
vain vähän huomiota tieteenfilosofiassa. Tieteenfilosofien joukossa on kuitenkin joitakin merkittäviä poikke-
uksia. Niiden pohjalta on käynyt ilmeiseksi, että on aika tutkia tieto-opilliselta kannalta tieteellisen artikkelin 
rakennetta kokonaisuudessaan. Tieteenfilosofien on siis pyrittävä selvittämään, mitkä ovat tieteellisen artikke-
lin pääväitteet ja pääargumentit, sekä arvioimaan tieteellisen artikkelin yleisöä. Tässä artikkelissa on tavoit-
teena vastata näihin haasteisiin. Analyysi osoittaa, että tieteellisen artikkelin pääväite ei ole tutkimuksen löytö 
sellaisenaan, kuten tieteenfilosofiassa laajalti oletetaan. Löytö on vain väliaskel tutkimuksen panokseen. Tut-
kimuksen pääargumentti ei koostu löydön tueksi annetuista perusteluista, vaan perusteluista, joiden avulla 
osoitetaan tämän löydön uutuus suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Löydön ja kontribuution erottelun 
merkitystä perustellaan tässä artikkelissa eräiden historiallisten tekstien analyysillä. Kirjoituksen lopussa 
osoitetaan eräitä löydön ja panoksen erottelusta seuraavia tieto-opillisia tutkimusongelmia tulevalle tutkimuk-
selle sekä metodologian opetukselle.  
 
 
Akateemiset ja populaaritekstit korpusvertailussa: sanalistat, avainsanat ja fraseologiset yksiköt 
Jarmo H. Jantunen 
 
Tieteellinen tyyli on yksinkertaisen selvää, täsmällistä ja vakuuttavaa. Se perustuu hyvään yleiskieleen ja 
asiatyyliin. Tällaiset luonnehdinnat ovat yleisiä, kun käsitellään tieteellisen tekstin tunnuspiirteitä. Tieteelli-
siksi luettavia tekstejä on kuitenkin laaja kirjo, ja yksikin teksti, esimerkiksi tutkimusartikkeli, sisältää toisis-
taan tarkoitukseltaan, sisällöltään ja kieleltäänkin erottuvia kokonaisuuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
kahta tieteelliseen genreen kuuluvaa tekstityyppiä, jotka ovat toisilleen läheisiä muun muassa funktioltaan. 
Analyysin kohteena ovat laajalle yleisölle tarkoitetut populaaritekstit ja suppeamman lukijakunnan saavat 
akateemiset tekstit. Molempien yhteisenä funktiona on tiedon jakaminen. Näkökulma tekstilajeihin on kvanti-
tatiivinen, ja analyysit perustuvat korpusmateriaaliin. Analyysissa huomio kohdistuu nimenomaan tekstilajien 
toistuvaan sanastoon: artikkelissa pyritään selvittämään, miten läheiset tekstilajit poikkeavat toisistaan leksi-
kaalisesti. Tarkoituksena ei ole kuvata kattavasti tekstilajien leksikkoa, vaan keskittyä niin sanotun korpusve-
toisen tutkimusmenetelmän hypoteettisesti mielenkiintoisiksi ehdottamiin ilmauksiin. Keskeisenä tutkimus-
kohteena ovat tekstilajeja erottavat genreavainsanat. Artikkeli esittelee kolme toisiinsa liittyvää menetelmää, 
jotka muodostavat jatkumon: sanalistoista edetään avainsana- ja edelleen tarkempaan avainavainsana-
analyysiin.  
 
 
Kuinka tutkia sananlaskuperinnettä nettiteksteissä? 
Outi Lauhakangas 
 
Artikkelissa tutkitaan sananlaskujen käytön funktioita internetin teksteissä. Lähtökohta on monitieteinen ja 
painotus sosiaalipsykologinen. Aihepiiriksi on valittu suomalainen kateus. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, 
miten sananlasku Kateus vie kalatkin vedestä muunnelmineen toimii keskusteluissa ja kommenteissa. Internet 
on 2000-luvulla avannut mahdollisuuden tutkia, kuinka kirjoituskulttuurin yhdistyminen erilaisiin keskustelu-
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yhteisöjen kielenkäyttötapoihin on vaikuttanut sananlaskujen käyttöön. Sananlaskujen kontekstien tutkimuk-
sen kannalta tilanne on ihanteellinen. Nettitekstit täydentävät fragmentaarista kuvaa, joka arjen puhekulttuu-
rista eri yhteisöjen sananlaskujen käyttöä tallentamalla on saatu. Tutkimuksen perusteella sananlaskuja ja 
niiden muunnoksia käytetään erityisesti tietyissä tekstilajeissa, kuten mielipidekirjoituksissa ja päiväkirja-
tyyppisissä pohdinnoissa. Tutkimuksessa osoitetaan, että hyvinkin yksinkertaisten hakujen avulla on mahdol-
lista koota aineistoa, jossa tulee esiin sananlaskujen nykykäytön kannalta olennaista informaatiota. 
 
 
Tekstilaji avaimena ironiseen tulkintaan 
Toini Rahtu 
 
Artikkelissa tutkitaan tekstilajia merkityksen yksikkönä. Lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan tekstilajit 
eivät ole vain ikään kuin ulkoinen muotti, johon tekstin ”sisältö” valetaan, vaan myös itsessään sisältöä. Teks-
tilajin tulkinta etenee rinnan tekstin muiden merkitysten tulkinnan kanssa; siinä yhdistellään merkkejä sekä 
toisiinsa että ulkoiseen kontekstiin. Tutkimuksen mukaan tietyt tekstilajit, kuten pakinat ja kolumnit, virittävät 
ironian odotuksen, kun taas joissain tekstilajeissa, esimerkiksi viranomaistiedotteissa, ironiaa ei juuri odoteta 
olevan. Tässä artikkelissa havainnollistetaan tekstilajin vaikutusta tekstin tulkintaan analysoimalla tekstiä, 
joka on kirjeen muotoon kirjoitettu levyarvostelu, sekä arvostelusta tehtyjä tulkintoja. Artikkelissa osoitetaan, 
että esimerkkitekstin tulkitseminen ironiseksi vaihtelee sen mukaan, miten sen tekstilaji hahmotetaan. 
 
 
Aprillipila tekstilajina 
Tomi Visakko & Eero Voutilainen 
 
Aprillipäivänä medialla on epävirallinen oikeus poiketa luotettavuuden vaatimuksesta ja kätkeä muun tiedon-
välityksen sekaan valheellista tietoa sisältävä juttu. Pilajutulla pyritään usein saamaan ihmisiä liikkeelle, kuten 
tavoittelemaan jonkinlaista ilmaista hyötyä tai valittamaan törkeästä päätöksestä. Artikkelin mukaan aprilli-
päivän pilajuttu osoittautuu joiltain osin haasteelliseksi usein sovellettujen kielitieteellisten tekstilajimääritel-
mien kannalta. Sen enempää rakenteellinen kuin funktionaalinenkaan tekstilajinäkökulma ei tunnu soveltuvan 
täysin tyydyttävällä tavalla aprillipilojen kuvaamiseen. Artikkelissa pohditaan aluksi yleisesti aprillijutun 
keskeisiä toimintaperiaatteita. Tämän jälkeen tarkastellaan, millaiset kielelliset piirteet toimivat aprillijutuissa 
niiden tunnistamiseen ohjaavina vihjeinä ja millaisia yhteisiä lajipiirteitä aprillijutuilla on. Lopuksi pohditaan 
tekstilajin määrittelemiseen liittyviä ongelmia ja mietitään, millaisia sosiokulttuurisia funktioita aprillipiloilla 
voi ajatella olevan. Aineistona on 106 suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä vuosina 1977–2010 julkais-
tua aprillipäivän pilajuttua. 
 
 
 
Katsauksia, havaintoja ja puheenvuoroja 
 
 
Aineiston edustavuudesta ja luotettavuudesta 
Antti Arppe & Mikko Lounela 
 
Kun tutkitaan kieltä, tekstejä ja niiden lajeja empiirisesti, aineiston perusteella, joudutaan vähintäänkin impli-
siittisesti vastaamaan joihinkin kysymyksiin aineistosta, tutkimuskohteesta ja näiden suhteesta. Keskeisimpiä 
kysymyksiä on aineiston edustavuus: Mitä valittu tai itse koostettu aineisto edustaa? Voidaanko sitä tutkimal-
la vastata tutkimuksen kannalta relevantteihin kysymyksiin luotettavasti?  Edustavuus on tilastollisen tutki-
muksen perustavia käsitteitä ja siinä yhteydessä hyvin määritelty. Tässä kirjoituksessa käsitellään tilastollista 
edustavuutta suhteessa (aineistoja käyttävään) kielentutkimukseen ja sen käytäntöihin sekä kytketään edusta-
vuus aineiston perusteella tehtävien päätelmien luotettavuuteen. Kirjoituksessa esitetään joitakin ratkaisueh-
dotuksia edustavuuden ongelmaan: tutkimuskohteen ristiinvalaiseminen, tulosten ja tuloksista tehtyjen pää-
telmien selkeä erottaminen toisistaan ja oletetun tekstilajin käsitteen soveltaminen – sekä näiden ehdotusten 
yhdistäminen.  
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Varhaisnykysuomen korpus ja sen tekstuaalinen edustavuus 
Petri Lauerma 
 
Kirjoituksessa esitellään varhaisnykysuomen korpusta. Korpus syntyi tarpeesta luoda aineistolähde kokonai-
selle aikakaudelle, joka fennistiikan suurten sanakirjahankkeiden väliin pudonneena oli jäänyt empiirisesti 
vaikeasti lähestyttäväksi. Kun vanhan kirjasuomen sanakirjan luontevaksi päätepisteeksi oli hahmotettu Ruot-
sin vallan ajan loppu ja nykysuomen sanakirjaan taas oli koottu (Aleksis Kiven teoksia lukuun ottamatta) 
aineistoa noin vuodesta 1880 alkaen, välille oli jäänyt käytännössä koko varhaisnykysuomen kausi (n. 1810–
1880/1890). Kun tilanteeseen havahduttiin vasta 1990-luvulle tultaessa, ratkaisuksi ei automaattisesti tarjottu 
vain sanakirjan tekoa, vaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa päätettiin rakentaa laaja korpus, joka 
tarjoaisi aineistoa sekä sanastosta että muista kielenpiirteistä kiinnostuneille. Kirjoituksessa esitellään korpuk-
sen valintakriteerejä. Tärkeimpinä kriteereinä ovat olleet teoksen tunnettuus, yleinen kattavuus ja varhaisuus. 
Sen sijaan tekstilajinäkökulma – proosan ja runouden erottelua lukuun ottamatta – ei varsinaisesti ollut esillä 
korpusta suunniteltaessa. Useimmista varsinkin jo 1800-luvun alkupuoliskolla käytetyistä tai orastaneista 
tekstilajeista korpuksesta on kuitenkin löydettävissä materiaalia. 
 
 
Historiallisten tekstien tulkinnan ongelmia 
Irma Sorvali 
 
Kirjoituksessa pohditaan kahden esimerkkitapauksen avulla, millaisia ratkaisuja tutkijalla on tehtävänä, kun 
hän analysoi historiallisia kulttuuriympäristöjä edustavia tekstejä. Ensimmäinen teksti on latinankielinen 
historiateos 500-luvulta, toinen färsaarelainen viikinkiajan riimukirjoitus. Kirjoitus osoittaa, että vanhojen 
tekstien tulkitsemisessa erityisesti kontekstien hahmottaminen aiheuttaa ongelmia. Tulkinnan epävarmuus 
kasvaa yleensä sitä suuremmaksi, mitä kauemmaksi ajallisesti tai kulttuurisesti tulkittava teksti sijoittuu. Työ-
hönsä tutkija tarvitsee tietoja, taitoja ja menetelmäapua kielitieteen ja käännöstieteen ohella muilta tieteen-
aloilta, kuten esimerkiksi semiotiikasta, joka analysoi myös piirroksia ja muuta kuvallista aineistoa. Ratkaisu-
ja ei välttämättä ole tarjolla vain yhtä, vaan niitä voi olla useita, ja välistä kysymys voi myös johtaa uuteen 
kysymykseen tai jäädä kokonaan vaille vastausta. 
 
 
Ajalliset suhteet tekstilajitutkimuksen apuvälineenä 
Risto Uusikoski 
 
Kirjoituksessa tarkastellaan ajallisten suhteiden analysoinnin soveltuvuutta tekstilajitutkimuksen apuvälineek-
si. Aluksi käsitellään tempuksen määritelmää ja ajallisten suhteiden tyyppejä. Tämän jälkeen tuodaan esille 
näkökulmaisuuden käsite, joka on linkki kielijärjestelmän ja kielen käytön tutkimuksen välillä. Tässä yhtey-
dessä käsitellään tempuksen lisäksi myös muita ilmiöitä, jotka ilmentävät ajallisia suhteita. Seuraavaksi tar-
kastellaan ajallisten suhteiden näkökulmaisuutta systeemis-funktionaalisen teorian käsitteiden avulla meta-
funktioittain, minkä jälkeen keskitytään jaksoanalyysiin. Lopussa on lyhyt yhteenveto. Kirjoituksen päämäärä 
on kaksijakoinen. Tarkastelu lähtee yhtäältä tekstilajitutkimuksen näkökulmasta: tarkoituksena on esittää, 
kuinka ajallisten suhteiden tarkastelu voi osoittautua hedelmälliseksi käsittelyyn valittujen menetelmien (me-
tafunktioiden ja jaksojen tarkastelun) kannalta. Toisaalta katsaus pyrkii laajentamaan ajallisten suhteiden 
tarkastelua vain kielijärjestelmää koskevasta ilmiöstä myös kielenkäyttöön liittyväksi ilmiöksi. Tämä tuo 
uusia ongelmia ja kysymyksiä kielentutkimuksen ulottuviin. 
 
 
Moreenin raamattualluusiot – avain teoksen ja sen lajin tulkintaan? 
Anneli Niinimäki 
 
Kirjoituksessa tarkastellaan, miten intertekstuaalisuus rakentaa Lauri Viidan 1950 ilmestyneen romaanin 
Moreeni lajisuutta. Moreenin kytkökset Raamattuun ovat lukuisat ja monimuotoiset. Kytköksistä käytetään 
tässä kirjoituksessa nimitystä alluusio. Sillä tarkoitetaan lukijan havaitsemaa epäsuoraa viittausta toiseen 
tekstiin. Alluusioiden voi katsoa vaikuttavan Moreenin lajisuuteen usealla tasolla. Ensinnäkin Viita käyttää 
Raamatun fraasiutuneita sanontoja oman poeettisen kielensä raaka-aineena. Toiseksi alluusioiden havaitsemi-
nen vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä lukija teokselle antaa. Kirjoitus tähdentää, että aika muuttaa teok-
sen tulkintaa ja lajisuuttakin voidaan lähestyä eri näkökulmista. Aikalaisarvostelu kiinnitti pääasiallisen huo-
mion teoksen yhteiskunnallisiin ja historiallisiin teemoihin, eikä esimerkiksi runsaisiin raamattuviitteisiin tai 
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siihen, miten ne liittyvät romaanin teemaan. Kirjoituksessa haetaan myös vastausta kysymykseen, onko raa-
mattukytkennöillä merkitystä täsmällisemmän lajipohdinnan kannalta: onko kyseessä pikemminkin realisti-
nen kuin moderni romaani? 
 
 
Analysoitavana kuolinilmoitusgenre: miten lajin oletettu vakiintuneisuus vaikuttaa tutkimusasetel-
maan? 
Henna Leskelä 
 
Kirjoituksessa käsitellään Hufvudstadsbladetissa ilmestyneitä kuolinilmoituksia tekstilajina. Erityisesti johda-
tellaan genreanalyysien kannalta olennaiseen pohdintaan siitä, miten lajioletukset käytännössä vaikuttavat 
tutkimusasetelmaan. Moniin tekstilajeihin liittyy voimakkaita oletuksia: esimerkiksi kuolinilmoitusta pidetään 
usein stabiilina ja vakiintuneena tekstilajina. Miten tämä vaikuttaa tutkimuksen tekoon? Mitä esimerkiksi pro 
gradu -vaiheessa olevan opiskelijan tulisi huomata tekstilajeihin liittyvien oletusten vaikutuksista analyysiin-
sa? Kirjoituksen aluksi käsitellään kuolinilmoituksia yleisesti taustoittaen. Tämän jälkeen tuodaan esiin tä-
mäntapaisessa tutkimuksessa mahdollisesti käyttökelpoista tekstilajiteoriaa. Seuraavaksi esitellään alustavia 
havaintoja kuolinilmoituksesta tekstilajina ja lopuksi keskitytään tutkimusasetelmaan liittyviin periaatteellisiin 
ongelmiin. 
 
 
Kuinka tutkia lakitekstin syntyä ja tekstilajin rajoja? Tekstianalyysia, muutosehdotuksia ja osallistu-
vaa havainnointia 
Salli Kankaanpää, Aino Piehl & Matti Räsänen 
 
Kirjoituksessa kerrotaan Säädöstekstin muotoutuminen -tutkimus- ja kielenhuoltohankkeesta. Hanke tuotti 
tietoa yhtäältä säädösten kielellisistä ratkaisuista prosessina ja toisaalta ratkaisujen perusteista. Hanke tuotti 
tietoa myös siitä, miten eri metodit palvelevat tekstilajien tutkimusta. Kirjoituksessa selostetaan tutkimus-
hankkeen vaiheita. Ensiksi kuvataan hankkeen tavoitetta ja kysymyksenasettelua. Sitten otetaan esiin käytän-
nön kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, miten kirjoittajat pääsivät mukaan lainvalmisteluhankkee-
seen ja miten lainvalmisteluhankkeen aikataulu vaikutti puheena olevaan kielenhuolto- ja tutkimushankkee-
seen. Kolmanneksi kuvataan tarkemmin osaa menetelmistä: Aino Piehl selostaa kielenhuoltoehdotusten te-
kemistä ja niiden vastaanoton selvittämistä. Matti Räsänen esittelee osallistuvaa havainnointia. Salli Kan-
kaanpää kuvaa kielikeskustelun tutkimista lainvalmisteluryhmän pöytäkirjojen perusteella. Kussakin näistä 
jaksoista esitellään menetelmien lisäksi hankkeen alustavia tuloksia. Lopuksi arvioidaan menetelmiä ja niiden 
toimivuutta koko hankkeen kannalta. 
 
 
Kuulustelukertomus viranomaistekstinä 
Jutta Helenius 
 
Kuulustelupöytäkirjojen sisältämät kuulustelukertomukset ovat yleisiä, mutta Suomessa kielen näkökulmasta 
vähän tutkittuja viranomaistekstejä. Kirjoituksessa käytetään viranomaistekstin käsitettä: tarkoituksena on 
korostaa kuulustelukertomuksen kirjoittavan poliisin asemaa viranomaisena. Kuulustelukertomus on vaikut-
tava ja yhteiskunnallisesti merkittävä teksti, sillä se kuuluu esitutkintaprosessin ytimeen.  Oletettavasti moni 
suomalainen on jossakin vaiheessa elämäänsä tekemisissä esitutkintaprosessin ja siihen kuuluvan kuulustelu-
kertomuksen kanssa ainakin asianomistajan tai todistajan asemassa. Kirjoituksessa pohditaan, millainen on 
kuulustelukertomus tekstilajina, erityisesti juuri viranomaistekstinä. Kirjoituksessa sivutaan myös tekstien 
tuottamisen ja kuluttamisen kysymyksiä ja otetaan kantaa kuulustelukertomuksiin tutkimusaineistona. Tutki-
muksen laajempi konteksti on oikeuslingvistiikka, jossa keskitytään oikeuskielen ja sen käytön tutkimiseen 
kielitieteen menetelmin.  
 
 
Nykyvalistuksen tekstilajeja 
Jaana Vuori 
 
Tämä julkaisun artikkelissaan Tekstilajit kansalaisten valistuksessa (ks. edellä) Jaana Vuori määrittelee valis-
tuksen pikemminkin metagenreksi kuin selvärajaiseksi lajiksi. Tässä artikkeliaan täydentävässä kirjoituksessa 
hän kysyy, mitä nämä valistuksen lajit ovat nyky-yhteiskunnassa. Kirjoituksen mukaan periaatteessa lähes 
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mitä tahansa tekstiä on mahdollista analysoida valistuksen näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa nostetaan esiin 
myös ensisijaisesti muuta funktiota varten olemassa olevia tekstilajeja: opaskirjoja ja esitteitä, ohjeita, lomak-
keita, lippusia ja lappusia, yhteiskunnallisia keskustelukirjoja ja oppikirjoja, maallikoiden kertomuksia sekä 
mediatekstejä. 
 
 
Ammattikielisten tekstien tutkimisesta – esimerkkinä tilintarkastuskertomuksen tarkastelu 
Merja Koskela & Heli Katajamäki 
 
Tieteenaloja jaotellaan yleensä tutkimuskohteen, tavoitteen tai teoriapohjan mukaan. Esimerkiksi kielitieteel-
linen tekstintutkimus määritellään sekä tutkimuskohteen (teksti) että teoriataustan (kielitiede) mukaan. Samal-
la tavoin ammattikielentutkimuksen määrittelyyn sopii parhaiten tutkimuskohde. Ammattikielentutkimus 
kohdistuu eri erikoisalojen suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, joista tutkimus nostaa esiin sellaisia piirteitä, 
jotka ovat ominaisia toisaalta juuri kyseessä olevalle erikoisalalle ja sille ominaisille viestintätilanteille ja 
toisaalta ammattikielisille teksteille yleensä. Tässä kirjoituksessa ammattikieli määritellään kielen käyttötar-
koituksesta lähtien. Ammattikieli on niiden kielellisten keinojen kokonaisuus, joita käytetään erikoisalaltaan 
rajattavissa olevissa yhteyksissä, jotta alalla toimivat ymmärtäisivät toisiaan. Kieli nähdään siis tiedonvälityk-
sen välineenä, joka on optimaalinen juuri tiettyjen asiasisältöjen välittämiseen. Kirjoituksen mukaan ammatti-
kielisiin teksteihin kohdistuvalla tutkimuksella on vahva sidos nykyhetken ammatteihin ja yhteiskuntaan. 
Tästä syystä ammattikielen tutkijalle kiinnostava aineisto voi olla mikä tahansa teksti, jota jossain ammattiyh-
teisössä käytetään. Tässä kirjoituksessa esimerkkiaineistona on tilintarkastuskertomus, joka on oletettavan 
vakiintunut, määrämuotoinen tekstilaji. Analyysissa selvitetään, mikä tilintarkastuskertomuksen rakennetta 
ohjaa, mikä aiheuttaa vaihtelua, kuka kertomuksia saa kirjoittaa ja mihin niitä käytetään. 
 
 
Kuinka järjestelmällistä toimintaa kirjoittaminen on? Kehittävän työntutkimuksen näkökulmia 
Pasi Lankinen 
 
Ammattikorkeakouluopettajien työnkuva on kokenut melkoisen muutoksen. Sekä ammattikorkeakoululaki 
että ammattikorkeakoulujen strategiat määrittelevät opettajan tehtäviksi perinteisen opettamisen lisäksi myös 
alansa opetuksen kehittämisen työelämää seuraamalla sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan. Koska tutkimus- ja 
kehitystoimintaa arvioidaan tavallisesti julkaistujen tekstien määrällä, on tärkeää, että ammattikorkeakouluis-
sa voitaisiin luoda jonkinlainen yksilöä kirjoittamisprosessissa kannatteleva rakennelma toiminnan eteenpäin-
viemistä varten. Tässä kirjoituksessa pohditaan kirjoittamisen järjestelmällisyyttä erityisesti kehittävän työn-
tutkimuksen näkökulmista. Esimerkkinä käytetään eräästä koulutuksesta kerättyjä kokemuksia. Yksi merkit-
tävä havainto on se, että kirjoittamisen opetuksessa yksittäisten tekstilajien käsittelyä hyödyllisempää näyttäisi 
olevan kirjoittamistoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen koko yhteisössä. Kirjoittamisen olemus pitäisi 
miettiä uudestaan. 
 
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö genremuutoksen kohteena – katsaus aiheesta käytyyn keskuste-
luun 
Pasi Lankinen 
 
Kirjoituksessa tarkastellaan sitä keskustelua, jota on käyty ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi kutsutusta 
tekstilajista (tai tekstilajeista) suunnilleen siitä lähtien, kun vuoden 2003 ammattikorkeakoululaki määritteli 
ammattikorkeakoulun tehtäväksi opetustyön lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä aluevaikuttamisen. 
Kirjoituksen mukaan lakisääteinen muutos yhteisön tehtävissä ei voi olla vaikuttamatta yhteisön toimintaan. 
Samalla kun sosiaaliset käytännöt muuttuvat, myös käytäntöihin limittyvien tekstilajien systeemi muuttuu – ja 
tekstilajien muutokset vaikuttavat sosiaalisiin käytäntöihin. Jos opinnäytetyö tekstilajina muuntuu, myös 
esimerkiksi opinnäytetyön laatimiseen ja ohjaamiseen liittyvät toiminnot muuttuvat vastaamaan uudenlaista 
käsitystä tekstilajista. Kirjoitus esittää, että ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä käytävä keskustelu kiinnos-
taa tekstintutkimuksen näkökulmasta yleisemminkin. Kyseessä on genremuutokseen tähtäävä tai ainakin 
genremuutosta vauhdittava toiminta, jossa tekstilajin kehittämiseen liittyviä painotuksia on perusteltu osin 
myös tekstintutkimuksen käsittein. Aihepiirin aukaisemiseen on tarjolla muun muassa käsitteet konteksti ja 
diskurssiyhteisö. Katsauksessa käytetään niitä molempia, kun pohditaan, minkälaisissa yhteyksissä ammatti-
korkeakoulun opinnäytetöitä laaditaan ja tulkitaan sekä minkälaisia lukijoita ja päämääriä varten ne on tarkoi-
tettu. 
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Äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavia genrejä 
Päivi Valtonen 
 
Kirjoituksessa käsitellään äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavien tyypillisten suoritusten eli esseen ja 
tekstitaitotehtävän vastaustekstin genrepiirteitä. Kirjoituksessa kuvataan myös, mitä muita genrejä kokeissa 
on vaadittu ja mitä mahdollisia haasteita kokeisiin liittyy. Aihetta pohjustetaan lyhyesti käsittelemällä lyhyesti 
erilaisia lähestymistapoja kirjoittamiseen ja esittelemällä lukiokirjoittamisen genrejä opetussuunnitelman ja 
muutamien oppikirjojen perusteella. Kirjoituksessa päädytään siihen, että lukio-opetuksessa ja sen kehittämi-
sessä tarvittaisiin jonkinlaista yleistä tekstilajiteoriaa ja analyysiä. Ylioppilaskokeessa kirjoitettavat genret 
ovat avainasemassa, kun halutaan tutkia kokelaiden tekstilajin tajua ja sitä kautta laajemminkin yhteisöllisten 
tekstikäytänteiden omaksumista ja olemusta. 
 
 
Etukannen kuvasta Saarisen otokseen – kuvaviittaukset aineistoaineissa 
Elina Heikkilä 
 
Äidinkielen aineistokokeessa – nykyään esseekokeessa – suomalaisilla ylioppilaskokelailla on 1990-luvulta 
alkaen ollut mahdollisuus kirjoittaa kuvista. Tässä kirjoituksessa analysoidaan ylioppilasaineiden viittauksia 
kuva-aineistoon: miten viittaukset jäsentävät tekstiä, ja millaisia ne ovat kieliopilliselta rakenteeltaan. Kirjoi-
tuksessa tarkastellaan vain eksplisiittisiä viittauksia aineistokuviin, siis spesifejä kuvatarkoitteisia substantiivi-
lausekkeita, substantiiveja ja pronomineja määritteineen; kirjoitelmissa kuviin viitataan toki myös muilla 
tavoin. Havainnot perustuvat 20 aineeseen vuodelta 2001. Tehtävänantona kirjoittajilla on ollut ”eritellä ja 
arvioida” kahta urheiluaiheista lehtikuvaa. Aineista 12 on arvioitu approbaturin arvoisiksi, 8 eximian tai lau-
daturin. Yhteistä approbaturin ja eximian aineille on pyrkimys viitata aineistoon täsmällisesti; myös viittaus-
sanojen jakauma on samankaltainen. Eroja näkyy viittaustiheydessä, yhteisviittausten osuudessa ja kuvaviit-
tausten määritesuhteissa. Approbaturin aineissa kuviin viitataan tiheämmin kuin eximian aineissa, joissa eks-
plisiittiset kuvaviittaukset limittyvät implisiittisten viittausten kanssa. Eximian aineissa käytetään enemmän 
yhteisviittauksia, kun kirjoittajat vertaavat analysoitavia kuvia toisiinsa ja muihinkin kuviin. Eximian kirjoit-
tajat limittävät myös spesifejä ja geneerisiä viittauksia sekä varioivat kuvaviittausten lauseasemaa. 
 
 
Tekstilaji, kielenhuolto ja koulutus 
Riitta Hyvärinen 
 
Kirjoitus perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin ja kollegoiden kokemuksiin siitä, millainen on kieli- ja 
tekstikoulutuksen suhde tekstilajitietoon. Kirjoittaja on työskennellyt kielenhuoltajana ja kouluttajana Kieli-
toimistossa. Tarkoituksena on valaista nimenmaan käytännön kokemuksia Kielitoimiston kursseille osallistu-
neiden ihmisten tekstilajitiedoista. Kirjoituksen perusteella niin koulutettavien kuin kouluttajienkin suhde 
tekstilajiin ja tekstilajeihin on monimutkainen. Esimerkiksi sana tekstilaji tuntuu monesti suorastaan käyttö-
kelvottomalta, vaikka eri tekstilajeista onkin välttämätöntä puhua. 
 
 
Selkoistaminen ja tekstilajit 
Auli Kulkki-Nieminen & Leealaura Leskelä 
 
Selkeys on asiatekstien lajipiirre, jonka katsotaan parantavan ymmärrettävyyttä ja edistävän vuorovaikutusta. 
Suomessa varsinaista selkokielistä viestintää on kehitetty 1980-luvun alkupuolelta lähtien, ja tavoitteena on 
ollut ensisijaisesti erityisryhmille suunnattu, apuvälineen kaltaiseksi koettu kielimuoto. Selkoviestinnän kehit-
tämisellä on vahvat sosiaaliset lähtökohdat ja ideologinen yhteys saavutettavuuteen, jolla korostetaan tasa-
arvoisia mahdollisuuksia käyttää palveluja ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kirjoituksessa luodaan 
katsaus selkoistamalla tuotettujen tekstien erityispiirteisiin ja siihen, miten muokkaukset vaikuttavat eri teksti-
lajeja edustaviin teksteihin. Kirjoituksen alkuosassa selkoviestintä kytketään tekstilajeihin ja tarkastellaan 
selkoistamista tekstintutkimuksen lähtökohdista. Sen jälkeen kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä selko-
kielisinä julkaistavia tekstilajeja ryhmitellen niitä viestinnällisen käyttötarkoituksen mukaan. Kirjoituksessa 
käsitellään erikseen mediatekstejä, muita informatiivisia tekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä.  
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