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Aivan aluksi 



 
 
Käsillä olevan tutkimusraportin tekstit ovat syntyneet syyslukukaudella 
2002 pitämäni diskurssianalyysin kurssin tuloksena. Praktikumina järjeste-
tyn kurssin tavoitteena oli perehdyttää joukko opiskelijoita diskurssianalyy-
sin nykytilaan ja tehdä tutuksi Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen 
jaoksessa harjoitettua lehtikielen tutkimusta. Tehokkaimmaksi työmuodoksi 
kurssin alussa arvioimme yhteisen artikkelikokoelman kirjoittamisen, sillä 
arvelimme oman tieteellisen tekstin takaavan, että aiempi tutkimus ainakin 
yhdeltä siivultaan tulisi tutuksi asiaa käsitteleville kirjoittajille. 
 
Kokoelmallamme on edellisen lisäksi kolme muuta tehtävää: Ensinnäkin 
pyrkimys on esitellä niitä tuloksia, joita lehtikielen tutkimuksen tiimoilta 
Oulun yliopistossa on tehty sitten vuoden 1966, kun suomen kielen oppiai-
ne oli aloittanut tehtävänsä Suomen pohjoisimmassa humanistisessa tiede-
kunnassa. Toisena päämääränä on hahmotella ja arvioida uusimpia lehtikie-
len tutkimukseen pureutuneita tutkimussuuntauksia ja metodeja siten, että 
aloitteleva tutkija nopeasti saa aavistuksen diskurssianalyysin loputtomista 
haasteista ja – mahdollisuuksista. Kolmanneksi tavoitteeksi kohoaa yritys 
osoittaa aivan uuden aineiston avulla, millä tavoin konkreettinen diskurssiana-
lyysi on mahdollista toteuttaa ja mitä ongelmia totunnaiseen teoriataustaan 
yhä liittyy. Tältä pohjalta kirjan tekijät toivovat yhteisten ponnistelujensa 
palvelevan uusia tekstintutkijoita heidän opinnoissaan. 
 
Tutkimusraporttimme jäsennys ja arkkitehtuuri hieman poikkeavat vastaa-
vista artikkelikokoelmista. Lähdemme kyllä liikkeelle tavanomaisesti teke-
mällä katsauksen oululaiseen lehtikielen tutkimukseen kertaamalla, mil-
laiset tutkimukselliset suuntaukset kulloinkin ovat olleet esillä ja mitä ha-
vaintoja lehtikielestä on tehty tutkimuksissa. Samalla yritämme mahdolli-
suuksiemme mukaan luonnehtia sitä kuvaa, joka tehtyjen tutkimusten perus-
teella piirtyy suomalaisesta – erityisesti pohjoissuomalaisesta – lehdistöstä. 
 
Historiallisen katsauksen jälkeen kokoelmassa seuraavat praktikumin tulok-
sena syntyneet artikkelit. Yhteistä artikkeleille on, että niistä jokainen ottaa 
esille paitsi tehtyjen tutkimusten tuloksia myös niiden teoriataustaa. Näin 
käsiteltäväksi tulee Oulun yliopistossa niin sanotun uuden tekstintutkimuk-
sen aloittanut suuntaus, jonka kiinnostuksen kohteena ovat olleet erilaisten 
lehtiaineistojen arvottavat asenteet sanasto- ja lausetasolla. Arvottavista 
asenteista katse siirtyy systeemis-funktionaaliseen kielioppiin ja sen inspi-
roimiin kriittisiin tekstintutkimuksiin. Molempia ideologiakriittisiä suunta-
uksia esitellään kolmen opinnäytetyön valossa siten, että artikkelissa myös 
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pohditaan, missä määrin tehdyt tutkimukset vastaavat uusinta diskurssiana-
lyysiä, erityisesti Faircloughin näkemystä analyysin kolmesta kerroksesta 
(teksti, konteksti, sosiaalinen konteksti; kuvaus, tulkinta, selitys).  
 
Arvottavista asenteista ja ideologiakritiikistä siirrytään seuraavaksi argu-
mentaatioanalyysiin eli siihen, miten tekstit yrittävät suostutella vastaanot-
tajia väittämiensä taakse. Argumentaatioanalyysissä tutkimuskohteena ovat 
uutistekstien lisäksi lehtimainokset sekä erilaiset valistuslehtiset, mutta ai-
neiston laventuminen tuskin häiritsee sitä mielikuvaa, joka mediakielestä 
vähitellen on hahmottumassa kokoelmamme artikkeleiden valossa. 
 
Argumentaatiorakenteiden jälkeen polttopisteeseen tulevat retoriikka ja so-
siolingvistiikka. Lehtikielen tyyliopillisia analyysejä nimittäin on tehty sekä 
sanaleikittelyjen – tai laveammin kielikuvien – että lehtijuttuihin sisältyvien 
puhekielisyyksien näkökulmasta. Tällöin tutkimuksissa on erityisesti yritet-
ty selvittää, millä tavoin paikallinen identiteetti koodautuu lehtikieleen. 
 
Uuden aineiston pohjalta tehtyä tutkimusta kokoelmassamme edustaa dis-
kurssianalyysi vuoden 2002 jouluaiheisista lehtijutuista. Analyysin pyrki-
mys on toimia esimerkkinä siitä, millaisia teoreettis-metodologisia kysy-
myksiä kattavassa diskurssianalyysissä on syytä ottaa huomioon ja millaisia 
johtopäätelmiä tiedotusvälineiden tai yhteiskunnan toiminnasta voidaan teh-
dä kielitieteellisessä analyysissä. 
 
Monista muista tutkimusraporteista kokoelmamme poikkeaa siten, että var-
sinainen teoreettinen katsaus on vasta teoksen lopussa. Toisaalta katsauksen 
tehtävänä ei edes ole pohjustaa aiempien artikkelien tulkintoja; sen sijaan 
kyse on tieteellisestä polemiikista ja siitä, että kokoelman muiden artikke-
leiden jälkeen pyrkimys on osoittaa, millaiset haasteet ja mahdollisuudet 
tekstintutkimuksella ja diskurssianalyysillä on tulevaisuuden fennistiikassa. 
Toisin sanoen tarkoitus on koettaa etsiä sellaisia tieteellisiä malleja, jotka 
yhtäältä laajentavat diskurssianalyysin teoreettis-metodologista tutkimusvä-
lineistöä ja toisaalta kirkastavat fennistisen tekstintutkimuksen olemusta 
suhteessa monenmoisiin journalistisiin aineistoihin. 
 
Kiitokset tämän artikkelikokoelman valmistumisesta kuuluvat kurssille 
osallistuneiden opiskelijoiden lisäksi yliassistentti Sanja Starckille, joka tal-
kootyönään tuli mukaan kirjoittamis- ja toimitusprosessiin sekä laati koko-
elman termihakemiston. 
 
 
Markku Varis 



 

Morfologista tyyliä, ideologista sisältöä 
 
Markku Varis 
 
 
1. Lehtikieli tutkimuksen kohteena ja aineistona 
 
Oulun yliopistossa lehtikieli on ollut suomen kielen tutkimuksen aineistona 
ja kohteena aina siitä asti, kun oppiaine aloitti tehtävänsä Suomen pohjoi-
simmassa humanistisessa tiedekunnassa vuonna 1966. Lukuvuoden 2002–
2003 lopussa suomen kielestä oli valmistunut 452 pro gradu -tutkielmaa, 
joista 95 sivusi lehtikielen tutkimusta. Vastaavasti 43 lisensiaatintyöstä 10 
ja 15 väitöskirjasta 9 tavalla tai toisella analysoi lehtikieltä. Tutkimusten 
ajallinen jakauma on seuraava: 
 
TAULUKKO 1. Lehtikielestä tehdyt opinnäytetyöt Oulun yliopistossa. 
 

 1971–79 1980–89 1990–99 2000–03 Yht. 
Pro gradut 26 15 30 24 95 
Lis.työt 4 3 2 1 10 
Väitöskirjat 1 2 5 1 9 
Yht. 31 20 37 26 114 

 
 
Esitetyt luvut ovat hieman summittaisia, koska aina ei ole selvää, missä 
määrin esimerkiksi korpusaineisto lopulta kuvaa lehtikielen olemusta muu-
hun kielenkäyttöön verrattuna. Laskennallisena kriteerinä voikin pitää sitä, 
että tutkimuksen tuloksissa sanotaan jotain lehtikielen luonteesta. Tämän li-
säksi lehtikieltä luonnollisesti valaisevat sellaiset kielen yleistä rakennetta 
käsittelevät tutkimukset, joiden keskeinen aineisto on lehdistöstä mutta joi-
den ensisijainen kiinnostus kohdistuu esimerkiksi suomen kielen modaali-
rakenteisiin (Kangasniemi 1992) tai relatiivisanan valintaan asiateksteissä 
(Pääkkönen 1988).  
 
Johonkin lingvistiseen rakenteeseen keskittyvistä mutta lehtikieltä aineisto-
naan käyttävistä teoreettisista tutkimuksista taulukossa 1 on mukana muu-
tamia. Ulkopuolelle ovat jääneet lähinnä sellaiset syntaktis-semanttiset tut-
kimukset, joissa lehtikielen asemesta voisi käyttää mitä tahansa muuta ai-
neistoa – jopa itse keksittyjä esimerkkejä – ilman, että tutkimuksen luotet-
tavuus siitä mitenkään kärsisi. Tällaisen karsinnan vuoksi taulukosta ilme-
nee mahdollisimman tarkasti niiden opinnäytetöiden määrä, joiden aito 
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kiinnostus on kohdistunut lehtikieleen ja journalistisen kielenkäytön käy-
tänteisiin. 
 
Poisjääntien vastapainoksi taulukko sisältää keskeisten sanoma- ja aika-
kauslehtien analyysiin keskittyneiden tutkimusten lisäksi myös joitakin 
marginaalilehdistöön kuuluvia opinnäytetöitä – sarjakuvista ja viihdeluke-
mistosta tehtyjä pro gradu -tutkielmia. Niiden laatu käy ilmi riittävän hyvin 
artikkelini myöhemmissä luvuissa yrittäessäni hahmotella, millä tavalla leh-
tikieltä on Oulussa tutkittu vuosien saatossa ja millaisia keskeisiä tuloksia 
on tuotu esille.  
 
 
2. Kvantitatiivinen tutkimusote 
2.1. Positivismin ihanne 
 
Lehtikielen näyttävää osuutta opinnäytetöiden joukossa selittää paljon se, 
että lehtijutut miltei väistämättä ovat tutkimuksen aineistona, jos fennisti 
haluaa tehdä tutkimusta ylipäänsä nykysuomen yleiskielestä. Näin kävi pro-
fessori Pauli Saukkosen johtamassa tyylintutkimuksen projektissa, joka 
käynnistyi 1960-luvulla ja joka on tuottanut yli 60 pro gradu -tutkielmaa 
(ks. Saukkonen 2001: 251). Niistä lehtikieleen ja lehtimainoksiin on pureu-
tunut 31; muut tutkimukset käsittelevät esimerkiksi kaunokirjallisuutta tai 
hallinto- ja tiedetekstejä sekä puhuttua radio- ja televisiokieltä. 
 
Saukkosen johtama kvantitatiivinen tyylintutkimus edustaa positivistista 
tiedettä siinä mielessä, että päämääränä on mahdollisimman tarkoin mit-
tauksin ja numeerisin argumentein todistaa tyylin objektiivinen olemus. 
Tällaisessa tutkimusotteessa on haluttu karsia pois kaikki mahdollinen yksi-
löllinen tulkinta siten, että kuka tahansa tiedeyhteisön jäsen voi päätyä sa-
manlaisiin tuloksiin ja päätelmiin. 
 
Aineistona Saukkosen projektissa on käytetty Oulun korpusta, jossa on mu-
kana 58 tekstilajia ja 429 058 tekstisanaa. Korpuksen minimivaatimus on, 
että tutkimuksessa käytettävien tekstien sanemäärä on vähintään 6 500. Vie-
lä parempi olisi, että tämä sanemäärä koostuisi monista eri tekstiosista, ei 
siis kokonaisista 6 500 sanan kirjoituksista. Objektiivisin tapa valita edusta-
va ja kattava aineisto on arpoa lyhyitä tekstikatkelmia mahdollisimman suu-
resta määrästä saman tekstilajin tekstejä. Arvotuista teksteistä näytteeksi 
riittää vähintään 60 sanan katkelma. (Ks. tarkemmin Saukkonen 1982.) 
 
Oulun korpuksessa tyylin kannalta arvokkaita ovat kaikki sellaiset kielelli-
set piirteet, jotka esiintyvät riittävän taajaan. Tällaisia laskennallisesti mitat-
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tavia piirteitä ovat varsinkin seuraavat: 
 
 − eri sanaluokkien keskinäinen suhde, 
 − nominien taivutusmuotojen keskinäinen suhde, 
 − yhdyssanojen ja johdosten käyttö sanastossa, 
 − erilaisten lauseenjäsenten keskinäinen suhde, 

− predikaattiverbien taivutusmuotojen jakaumat, erityisesti passiivi- 
ja aktiivimuotojen suhde, 

 − lauseenvastikkeiden määrä ja niiden tyyppi, 
 − sivulauseiden osuus päälauseisiin nähden, 
 − sane-, virke-, lause- ja kappalepituus, 

− sanastossa esiintyvät erityisalojen sanat (esim. puhekielisyydet, 
vierasperäiset sanat). 

 
Käytännössä kvantitatiivinen tyylitutkimus edellyttää, että lasketaan esi-
merkiksi tekstin kaikki predikaattiverbit ja katsotaan, kuinka paljon niistä 
on aktiivimuotoisia ja kuinka paljon passiivimuotoisia. Mitä enemmän teks-
tissä esiintyy passiivia, sitä etäisemmäksi sen tyyliä voi luonnehtia. Esimer-
kiksi virkakielelle ja tieteelliselle kielelle passiivi on tyypillinen muoto. 
(Ks. lisää Pääkkönen–Varis 2000: 49–53.) 
 
Laskennallisten menetelmien käyttö on tätä nykyä entistäkin helpompaa, 
koska tietoverkkojen avulla tutkijoiden on mahdollista saada nopeasti ai-
neistoa erilaisista tekstipankeista, jollaisia pitää yllä muun muassa Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus. Tietysti oman aineiston kerääminen ja ar-
vioiminen on aina arvokasta toimintaa, ja tekstipankkeja voidaankin usein 
mieluummin käyttää vertailuaineistona.  
 
Laskennallisten piirteiden ryhmittelyssä Saukkonen (2001: 85, 106) on pää-
tynyt abstraktioon, jonka perusteella voidaan täsmällisesti osoittaa, onko 
teksti esimerkiksi abstraktia vai konkreettia, ohjailevaa vai ei-ohjailevaa, 
kertovaa vai ei-kertovaa jne. Toisin sanoen teksteihin välttämättä kirjoittau-
tuu (i) valinta asiantilaan suhtautumisesta: onko tekstimaailma reaalinen vai 
mentaalinen, inhimillinen vai ei-inhimillinen, tekijäkeskeinen vai kohde-
keskeinen. Samoin on valittava suhtautuminen (ii) asiantilan tarkkuuteen eli 
siihen, esiintyvätkö ilmiöt spesifisti vai geneerisesti, definiittisesti vai inde-
finiittisesti, prosessuaalisesti vai staattisesti. Lisäksi valittavaksi tulee (iii) 
viestin lähettäjän suhtautuminen asiantilan totuuteen, ohjailtavuuteen ja ar-
vottamiseen. Lopulta kielen mikropiirteet – kielen morfologis-syntaktiset 
ominaisuudet – osoittavat myös, mikä on tekstin suhde (iv) valittavaan in-
formaatioon: tiivistetäänkö tietoa vai laajennetaanko sitä asioita eritellen. 
 
Edellisten mikropiirteiden lisäksi Saukkonen käyttää hyväkseen makrora-
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kenteen käsitettä, jolla hän tarkoittaa tekstin makrosyntaksia – kappaleiden 
ja tekstiteeman hierarkkista jäsentymistä (2001: 42). Toisin sanoen tekstien 
tyylissä on olennaista hahmottaa, millä tavalla syntyy tekstien sisällöllinen 
yhtäläisyys eli koherenssi ja millaisena rakenteellisena skeemana koherens-
si reaalistuu. Makrorakenteen rekonstruktio siis edellyttää, että tekstistä jäl-
jitetään sen pääväittämät eli makropropositiot ja selvitetään, millaiset kyt-
kennät propositioiden välillä ovat aktuaalisia. Kuten Saukkonen (2001: 46) 
huomauttaa, erikseen ovat konkreettisen ilmaustason virkkeiden väliset suh-
teet ja erikseen implisiittiset tekstimaailmaan pohjautuvat makroproposi-
tioiden suhteet. (Makrorakenteista myös Pääkkönen–Varis 2000: 100–102.) 
 
Koska tekstimaailman kytkennät paljastuvat vasta erityisen tulkinnan yh-
teydessä, positivistisesta perusilmeestään huolimatta makropropositioihin 
nojautuva tekstintutkimus on jossain määrin subjektiivista toimintaa: ei 
esimerkiksi ole selvää, kuinka paljon erilaisia kytkentäkeinoja todella on 
olemassa. Näistä varaumista huolimatta tieteellisesti pätevältä näyttää, että 
kytkentäkeinot korreloivat myös tekstilajien ja -tyyppien kanssa siten, että 
tekstien makrorakenteet ja yleisimmät skeemat jakautuvat muutamiin uni-
versaaleihin tekstityyppeihin, kuten deskriptiivisiin (kuvaileviin), narratiivi-
siin (kertoviin) ja argumentoiviin (ohjaileviin ja eritteleviin) teksteihin (ks. 
esim. Kalliokoski, Jyrki 1996 a: 27; Saukkonen 1991: 21 ja 2001: 48–51). 
 
Lehtikielessä erilaiset tekstityypit ovat mukana esimerkiksi niin, että pääkir-
joitus on luonteeltaan argumentoiva, kun taas reportaasi ja urheiluselostus 
ovat kuvailevaa kielenkäyttöä. Esimerkiksi kolariuutisen kaltainen perusjut-
tu puolestaan edustaa kertovaa tekstityyppiä. Odotuksenmukaista nimen-
omaan uutiselle on, että siinä tietyssä vakiintuneessa järjestyksessä esiintyy 
tilanteen kuvaus, tapahtumien ja olosuhteiden esittely, asioiden taustoitus 
sekä seurausten pohdinta kuten myös ilmiön kommentointi ja johtopäätös-
ten teko (ks. Saukkonen 2001: 61; hieman toisin van Dijk 1988: 92). 
 
Olennaista tekstityyppien sekä uutisten kaltaisten kulttuuri- ja tilannekoh-
taisten tekstilajien synnyssä on, että ne edustavat jotain vakiintunutta tapaa 
tuottaa tekstejä – välittää merkityksiä. Tällöin puhutaan kielenkäytön kon-
ventioista ja kaavoista, joihin uutistekstissä kuuluu tekstin rakenteen hah-
mottamisen lisäksi ainakin pyrkimys objektiiviseen näkökulmaan ja tiivii-
seen sanontaan. Tietysti on mahdollista ajatella, että uutta tekstiä tuotettaes-
sa konventiot ovat kirjoittamisprosessia rajoittavia malleja. Toisaalta voi-
daan Saukkosen (2001: 71) tavoin todeta, että konventiot siltikin ovat vies-
tintää tehostavia skeemoja: Konventionaalinen hahmotustapa näet helpottaa 
vastaanottajan tulkintaa. Ellei vastaanottaja tiedä, mitä lajia teksti on, hän 
on ymmällään, ja alkuperäinen tarkoitetodellisuus jää hahmottumatta. 
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2.2. Uutisen ja artikkelin ominaisuuksia 
 
Johtopäätösten teko lehtikielen kvantitatiivisen analyysin perusteella ei ole 
helppoa. Saukkosen sanoin aivan ratkaisevaa on se, miten viestin vastaanot-
taja tai tutkija käsittää tekstin kokonaisrakenteen ja mihin tekstilajikartan 
kohtaan hän sijoittaa tekstin. Ongelmana muun muassa on se, että tulkinta 
lähtee juuri tekstimerkitysten kokonaisuudesta, vaikka makrotason hallinta 
on yleensä vaikeaa. Tulkinnallisuutta lisää myös tekstilajien lomittaisuus ja 
rajojen sumeus. Edelleen tutkimuksellista haastetta lisää se, että tekstilaji-
kartan sisällä tapahtuu koko ajan muuntumista ajassa ja paikassa. Niinpä 
alalajeista saattaa kehittyä ylemmänasteisia lajeja, syntyy kokonaan uusia 
alalajeja ja vanhat kuolevat. Esimerkiksi uutisissa on tapahtunut sellainen 
muutos, että vielä 1800-luvulla ne olivat Suomessakin varsin selkeästi ar-
vottavia ja ideologisesti latautuneita. (Saukkonen 2001: 150–151.) 
 
Haasteista huolimatta Saukkonen (mts. 157–158) päätyy uutisen kvantita-
tiivisten ominaisuuksien analyysissään siihen, että tekstinä uutinen on oma-
lajisensa kertomus, johon voi sisältyä koko kertomusta sisältäviä komment-
teja ja luonnehdintoja. Sitä ei kuitenkaan sanota kertomukseksi, eikä kerto-
musta erehdytä pitämään uutisena, vaikka se olisikin reaalinen ja vaikka 
niillä yhteisiä piirteitä onkin. 
 
Uutisen kielellisten ominaisuuksien yleistyksissä Saukkonen nojautuu M. 
A. K. Hallidayn (esim. 1994) luomaan systeemis-funktionaaliseen SF-
kielioppiin, jossa mikä tahansa mikro- ja makrorakenteen ilmiö esiintyy 
kolmen eri merkitystason reaalistumana. Tällöin tekstien interpersoonainen 
taso osoittaa, että uutistekstit todella edustavat ihannettaan – pyrkimystä ob-
jektiiviseen asenteeseen. Uutistekstien laatijoilla ei siis ole suoraa subjektii-
vista asennetta eikä vastaanottajan ohjailua. Rakenteeltaankin tekstit ovat 
kertovia, reaalisia sekä funktioltaan tiedottavia. Ideationaalinen merkitysta-
so puolestaan osoittaa, että yleispiirteiltään uutinen on hyvin pelkistetysti 
’reaalinen, prosessuaalinen, spesifinen, definiittinen’. Tosin uutisella voi ol-
la myös muita ja aivan vastakkaisia piirteitä, jotka tekevät tekstistä epätar-
kan ja abstraktin. Tekstuaalinen merkitys taas osoittaa, että uutinen välittää 
informaatiota yksinkertaisin virkkein, joiden välillä on selkeää koheesiota, 
rakenteellista sidoksisuutta. Makrorakenteena uutiset noudattavat seuraavaa 
jäsentelyä: TULOS – SELITYS – VAIKUTTAJA. (Saukkonen 2001: 153–
154, 159.) 
 
Uutistekstin ominaisuuksia luonnehtiessaan Saukkonen (mts. 170) huo-
mauttaa, että analyysissä kuvatut piirteet ovat aina sumeita, myös uutisen 
objektiivisuus: ”asenteellisesti tunnusmerkittömätkään tekstit eivät ole 
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asenteettomia. On makuasia, sanooko niitä objektiiviseksi vai vähemmän 
subjektiiviseksi, intersubjektiivisiksi, useiden ihmisten objektiivisina pitä-
miksi. Uutisissakin on implisiittistä perustelevuutta, – –, ja se liukuu jo in-
terpersoonaisen asenteen puolelle. Viestijä ilmoittaa periaatteessa aina käsi-
tyksensä maailman varmuudesta, kuinka todellinen tai toteutettava maailma 
on. Jos sitä ei ole erikseen ilmi pantuna, toisin sanoen kun teksti on tässä 
suhteessa tunnusmerkitön, implisiittinen, viestijä pitää silloin tarkoitemaa-
ilmaansa totena, varmana. Näin on yleensä muun muassa juuri uutisissa.” 
 
Lehtiartikkelit taas poikkeavat uutisista siten, että niiden rakenne on ketju-
mainen, ei uutisten tavoin syvän hierarkkinen. Tekstuaalisen merkityksen 
tasolla artikkeli onkin informaatiotiheydessään huomattavan tiivistä. Se si-
sältää laajoja, pitkiä nominaalisia konstruktioita. Ideationaalinen merkitys 
puolestaan konkretisoituu abstrakteina ja mentaalisina käsitteinä, epäspesi-
finä ja indefiniittisenä hahmotuksena sekä rajauksellisesti ja laadullisesti 
epätarkkojen geneeristen lauseiden edustamina asiantiloina. Tärkein ero il-
menee interpersoonaisena merkityksenä: artikkeli ilmaisee toivomuksen 
toivotusta tulevaisuudesta ja pyrkii siten vaikuttamaan maailman muuttumi-
seen. Toisin sanoen artikkeli on uutista subjektiivisempi, sen todellisuusaste 
on ’välttämätön’ ja ’todennäköinen’. Itse kohdemaailmasta esille otettavat 
ainekset, yksittäiset faktat, sen sijaan ovat myös artikkelissa objektiivisia – 
joskin niiden valinta on perimmiltään subjektiivista. (Saukkonen 2001: 
160–164.) 
 
Artikkelin ja uutisen keskeinen ero on se, että uutinen toki on suora, väli-
tön, läheinen ja asiakohtainen teksti, mutta samalla se sulkee silmänsä suu-
rilta ilmiökokonaisuuksilta, joukoilta, lajeilta, hahmoilta ja abstraktioilta. 
Artikkeli sen sijaan kykenee tarkastelemaan maailmaa etäältä; se havaitsee 
uutista paremmin maailman rakenteet ja kokonaisuudet sekä ymmärtää ja 
hallitsee maailmaa laajalti. Semanttisesti artikkelin kokonaisrakenne nou-
dattaa sellaista järjestystä, jossa vuoron perää esille tulevat asioiden vaikut-
teet, perusteet, johtopäätökset, tavoitteet, ehdot, tapausesimerkit ja niin 
edelleen. Artikkelien tavallinen hahmotus siis on yleistävä, abstrahoiva. 
Niiden variaatio on laaja, ja niissä on yleistä myös oman todentavan, ohjai-
levan ja arvottavan asenteen julki tuominen (ei kuitenkaan puhtaasti tieteel-
lisessä artikkelissa). Makropropositionaaliset rakenteet artikkelissa ovat 
huomattavasti moninaisemmat kuin uutisissa. (Saukkonen mts. 172–173.) 
 
Artikkelit ja uutiset edustavat Saukkosen tutkimuksissa tiedotustekstien 
kahta ääripäätä – kolmas on julkinen puheenvuoro. Näiden lomaan sijoittu-
vat eräät muut tekstilajit, kuten puhekieltä lähestyvät urheilu-uutiset ja mai-
nokset. Johtopäätöksissään Saukkonen (mts. 176) korostaakin, että tekstien 
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väliset erot todella ovat suhteellisia, vain tarkasteltavassa joukossa toisiinsa 
nähden tyypilliseksi osoittautuvia piirteitä. 
 
Koska analyysissa tarkasteltavat piirteet ovat suhteellisia, on selvää että 
myös lehtikieleen painottuva kvantitatiivinen tekstintutkimus sisältää yhä 
avoimia kysymyksiä. Tältä pohjalta edelleen käy ymmärrettäväksi, miksi 
fennistiikka todella kaipaa lisää tietoa tekstilajien historiallisesta kehityk-
sestä ja miksi esimerkiksi viimeisin kielioppityöryhmä näkee suomen kirja-
kielen tähänastisen tutkimuksen lähinnä ortografian tutkimuksena (KK 
1994: 258). Yhtenä konkreettisena lähtökohtana tekstilajin ja lehtien juttu-
tyyppien muutoksen analyysissä voisikin olla juuri saukkoslainen positivis-
tinen tekstin- ja tyylintutkimus. 
 
 
3. Kvalitatiivinen sisältöanalyysi 
3.1. Kohti ideologiakritiikkiä 
 
Niin kuin edellä kävi ilmi, jo kvantitatiivinen tyylintutkimus ottaa huomi-
oon, että tekstit eivät synny tyhjiössä vaan niihin kirjoittautuu monenlaisia 
tulkintoja maailmasta ja siellä vallitsevista asiantiloista, muun muassa esi-
tettyjen väittämien totuusehdoista. Laskennallisissa teksti- ja tyylianalyy-
seissä kielenulkoinen todellisuus ei kuitenkaan ollut mukana tulkinnoissa 
vaan kieltä tarkasteltiin omana autonomisena yksikkönään, jonka objektii-
viseen tarkasteluun ei semantiikka eikä pragmatiikka suoraan kuulunut.  
 
Tekstien merkitysten ja niiden käytön jääminen tekstilingvistiikan ulkopuo-
lelle oli mitä ilmeisimmin ristiriidassa myös kvantitatiivisen tekstilingvistii-
kan teoreettisten lähtökohtien kanssa. Tässä mielessä ei olekaan ollut yllät-
tävää, että jo 1980-luvun lopulla Oulun yliopistossa ensin tekstiopin luen-
tokursseilla ja sitten 1990-luvun alussa opinnäytetöiden ohjauksessa katse 
siirtyi kielen leksikaalis-morfologisista yksiköistä kokonaisten tekstien mer-
kityksiin ja niiden autenttisiin käyttötilanteisiin. Siirryttiin tekstien kvantita-
tiivisesta tutkimusotteesta kvalitatiiviseen tulkintaan. Samalla sekä laajen-
nettiin tekstintutkimuksen alaa että tehtiin mahdolliseksi aiempien 
kvantitatiivisten tulosten tarkastelu sosiaalisena viestintänä, yhteisöllisinä 
tekoina.1

 
Liikahdus kvalitatiiviseen ja semanttis-pragmaattiseen tekstintutkimukseen 
oli Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa sikäli helppoa, että jo 
Saukkonen omassa tekstiteoriassaan nojautui hyvin paljon 1960-luvun puo-

                                           
1 Täsmennettävä on, että vastaava suuntaus kriittiseen diskurssianalyysiin tapahtui myös muissa 
oppiaineissa, erityisesti englantilaisessa filologiassa, esim. Mäkelä (1994). 
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livälissä elintilaa vallanneen diskurssianalyysin innovaatioihin, mm. van 
Dijkin ja Hallidayn ajatuksiin (diskurssianalyysin historiasta ja nykytilasta 
ks. Östman–Virtanen 1995). Keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi tulivat ne 
arvot ja asenteet, jotka ilmaisivat viestijän suhtautumista kielenulkoiseen 
todellisuuteen. Toisin sanoen tutkimuksen polttopisteeseen asettuivat teks-
tin syntyyn vaikuttavat näkökulmat eli perspektiivit, jotka ovat yksi keskei-
siä tekijöitä tekstin tyylin ja muodon synnyssä (ks. Saukkonen 1984: 161). 
Olennaista perspektiiveissä on, että ne ovat kokonaisvaltaisia tapoja hah-
mottaa maailmaa ja että ympäröivässä kieli- ja kulttuuriyhteisössään ne ovat 
enemmän tai vähemmän vakioita ja normatiivisia (Saukkonen 1991: 14–
15). Kyse siis on siitä, mistä diskurssianalyysi puhuu puhuessaan ideologi-
asta (vrt. Saukkonen 1987 a: 144–146 ja 2001: 28–29). 
 
Uudistuvassa tekstintutkimuksessa juuri ideologiasta – tai näkökulmasta eli 
perspektiivistä – on tullut keskeinen tutkimuskohde. Tavallisesti sillä tar-
koitetaan sellaista arkielämässä vaikuttavaa arvojen ja uskomusten järjes-
telmää, joka on koodautunut kielellisiin viesteihin ja joka enemmän tai vä-
hemmän palvelee sosiaalista valtaa. Marxilaisittain käsitettynä ideologia 
edustaa luonnollistunutta ja väärää tietoisuutta, ja siten sen vaikutus vies-
tinnässä saattaa olla hyvinkin kauaskantoinen. Kansalaisen arkipäivään 
ideologian vaikutus ilmenee esimerkiksi siinä, että demokraattisessa val-
tiomuodossa julkishallinto joutuu entistä useammin hankkimaan hyväksyn-
nät tekemilleen tai tekeillä oleville päätöksilleen julkisen viestinnän kautta 
(niin kuin kävi Irakin sodan pohjustuksessa talvella 2002–03). Siksi vies-
teihin sisältyvät ideologiset arvot ja asenteet lopulta ratkaisevat, hyväksy-
vätkö vai hylkäävätkö kansalaiset julkishallinnon teot esimerkiksi ministe-
rin käyttämien salaisten muistioiden osalta. Keskeistä tietysti on, kykene-
vätkö kansalaiset havaitsemaan itsenäisesti, millaiset ideologiset sisällöt ja 
valtapyrkimykset julkisiin teksteihin kuuluvat. (Ideologiasta lisää van Dijk 
1998: 313–320; van Ginneken 1998: 162–164; Hall 1999: 100–102; Heik-
kinen 1999: 77–102; Kalliokoski, Jyrki 1996 a: 13–24; Wodak 1996: 18–
19.) 
 
Kielitieteessä ideologian tutkiminen siis on ensisijaisesti vanhan tekstiling-
vistiikan ja sosiolingvistiikan tutkimusalan syventämistä, jo olemassa ole-
van tiedon laadun valaisua uudesta näkökulmasta. Toisaalta esimerkiksi 
lehtikielen ideologiakriittinen tutkimus on osoittautunut tarpeelliseksi siksi, 
että viimeistään 1990-luvulla humanistisetkin tieteet tiedostivat yhteis-
kunnallisen tehtävänsä: muiden velvollisuuksiensa ohessa yliopistot ovat 
myös kansalaisten palveluksessa edistääkseen kansakunnan hyvinvointia ja 
osaamista. Fennistiikassa yhteiskunnallinen palvelu on ollut selkeimmin 
esillä niin sanotun soveltavan kielitieteen alalla, johon perinteisesti on luet-
tu muun muassa lapsen kielen kehityksen tutkiminen opetuksen tarpeisiin. 
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Soveltaa voidaan kuitenkin myös monilla muilla tavoin, ja mitä ilmeisim-
min mediakielen analyysi on erittäin tärkeä tutkimusaihe nykyään infor-
maatiotulvan lisääntyessä ja monipuolistuessa. Tarvitaan tietoa siitä, millä 
tavalla media viestii, mistä se viestii, millä tavoin viestit otetaan vastaan ja 
mikä niiden vaikutus on kansalaisen arkipäivään. 
 
Soveltavaan tutkimusotteeseen sisältyy luontevasti näkemys siitä, että mo-
net tutkimusaiheet tätä nykyä edellyttävät tieteenalojen välistä yhteistyötä. 
Myös lehtikielen tutkimuksessa tähän olisi periaatteessa omat mahdollisuu-
tensa, sillä lingvistien lisäksi lehtitekstit näyttäisivät kiinnostavan monia 
muitakin tutkijoita, ei vähiten yhteiskuntatieteilijöitä, historiantutkijoita tai 
mediakasvatukseen suuntautuneita kasvatustieteilijöitä. Toistaiseksi yhteis-
työ kuitenkin on ollut harvinaista ja tutkimusalojen reviirit ylittämättömiä. 
Keskeisin ero on ollut siinä, että yhteiskunta- ja sosiaalitieteistä poiketen 
lingvisti ei usko ymmärtävänsä kielen ja vallan suhdetta riittävän hyvin, jos 
hän ei tukeudu niihin samoihin morfologis-syntaktisiin ja semanttisiin ilmi-
öihin, joiden analyysiin kielitieteen historiassa on löydetty varsin luotetta-
vat välineet. Kantavana ajatuksena diskurssipainotteisessa tekstianalyysissä 
on ollut, että kielen ja yhteisön suhde voidaan purkaa vasta tarkan lingvisti-
sen analyysin jälkeen. Vasta tämän jälkeen voidaan miettiä, miksi jokin 
pääkirjoitus tai iltapäivälehden otsikkojuliste, lööppi, vaikuttaa sosiaalisiin 
käytänteisiin niin kuin vaikuttaa.2

 
Lööpeistä tehdyn pro gradu -tutkielman (Käräjäoja 2003) perusteella kielen 
ja vallan suhde on todella monisyinen. Ostoshyllyjen edessä lööpit päivä 
toisensa jälkeen propagoivat ohikulkijoilleen varsin mustavalkoista maail-
mankuvaa, joka edustaa seksismiä ja sovinismiin taipuvaa kielenkäyttöä. 
On aivan selvää, että jonkinlainen ihanneihminen kajastaa sellaisen lööp-
pinikkarin mielessä, jonka uutiskynnyksessä kesät talvet ylitse muiden ko-
hoavat erilaiset laihdutusohjeet. Lööppien maailmaan ei sovi pullean varta-
lon ihannointi, ei julkkisten elämään välinpitämättömästi asennoituva luki-
ja, ei ulkomaalaisiin luontevasti ja pelottomasti suhtautuva kansalainen. Jo-
ka kerta sukupuolitaudeista, tappajista tai ryöstäjistä kertoessaan lööpit 
vahvistavat ihmisten yleistä pelkoa, johon ei välttämättä olisi mitään aihet-
ta. Pelkoa lisätessään lööpit tietysti luovat pohjaa uudelle lööpille, joka va-
roittaa vieläkin julmemmista murhaajista. 
 

                                           
2 Tässä viitataan lingvistien ja muiden tekstintutkijoiden väliseen juopaan, jossa eri tieteenalojen 
edustajat ovat jumiutuneet juoksuhautoihinsa (kiistasta ks. Heikkinen–Hiidenmaa 1999). Tiedeyh-
teisön kannalta olisikin hedelmällistä, jos eri tieteenalojen tutkijat voisivat tehdä yhteistyötä yh-
teiskunnallisten tekstien analyysissä esimerkiksi siten, että lingvisti osoittaa kaikki merkittävät kie-
lelliset ilmiöt ja merkitysrakenteet, kun taas ei-lingvisti tekisi tämän jälkeen vielä omat erityis-
alaansa kiinnostavat tulkinnat ja selitykset. Toki lingvistikin kykenee tulkitsemaan aineistojaan, 
jos ne edustavat lehtikielen kaltaista yleistietoutta. 
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Lööppi-gradu on vain yksi esimerkki siitä, mihin lehtikielen kriittinen ana-
lyysi tätä nykyä kykenee. Perimmiltään kyse on – kaikkien muiden kriittis-
ten tieteiden tavoin – emansipaation eli vapautumisen etsimisestä. Toisin 
sanoen päämääränä on osittaa ne viestinnälliset pidikkeet, jotka estävät kan-
salaisten demokratisoitumispyrkimyksiä ja esimerkiksi median sisältöjen 
tasavertaista hallintaa (ks. Kellner 1998: 382). Tässä mielessä kriittinen 
tekstintutkimus kytkeytyy muihin kriittisiin tieteisiin, erityisesti yhteiskun-
tatieteisiin, kulttuurintutkimukseen ja kasvatustieteeseen. Yhteistä kriittisil-
le teorioille on, että niissä ihmisen elo nähdään alisteisena yhteiskunnan 
valtajärjestelmille ja että tieteen velvollisuus on paljastaa, millä tavoin val-
tajärjestelmät toimivat ja miten yksilö voi vapautua valtakoneiston ikeestä. 
Lööppien maailmassa vapautuminen voisi olla esimerkiksi sitä, että epäter-
veellisistä elämäntavoista pitävä kansalainen ei todellakaan ahdistuisi, vaik-
ka lehdistö kirjoittaisikin suuria otsikoita uusista aerobic-ohjelmista ja 
terveysruuista. Kaikkein vapauttavinta tietysti on, että lööpin nähnyt henki-
lö hylkää koko lehden. 
 
 
3.2. Aineistojen ja metodien kirjo 
 
Oululaisessa fennistiikassa katseen siirto morfologiasta ja kvantitatiivisesta 
tyyliopista ideologiakriittiseen tekstintutkimukseen alkoi 1990-luvun alus-
sa, kun joukko Saukkosen oppilaita perehtyi erityisten arvottavien asentei-
den analyysiin erilaisissa lehtiaineistoissa (tarkemmin Leinonen–Timlin 
tässä teoksessa). Näissä tutkimuksissa arvottavina asenteina pidettiin sitä 
tekstin näkökulmaa eli perspektiiviä, josta ilmeni kirjoittajan negatiivinen 
tai positiivinen suhtautuminen tekstin tarkoitteeseen kokonaisuutena tai sen 
osana. Myöhemmin alettiin arvottavien asenteiden asemesta puhua ideolo-
giasta kriittisen tekstintutkimuksen käsitteenä. (Ks. Heikkinen 1996: 95.) 
 
Arvottaviin asenteisiin tarttuneet tutkielmat noudattivat vielä kvantitatiivi-
sen tekstintutkimuksen mallia sikäli, että analyysi keskittyi yksitellen ku-
hunkin kielen tasoon: morfeemeihin, lekseemeihin, lausekkeisiin ja virke-
rakenteisiin. Toisin sanoen päämääränä oli osoittaa ne kielelliset yksiköt, 
joihin arvottaminen kirjoittautuu ja joilla on erityisen painava merkitys 
tekstin asenteiden ilmaisussa. Tällöin yksittäisten tekstitasojen kuvaaminen 
oli tekninen toimenpide, joka helpotti tekstin arvottavan aineksen tarkaste-
lua ja aineiston varsinaista analyysiä. 
 
Yhdessä ideologia-käsitteen tulon kanssa oululainen tekstintutkimus sai 
myös muita uusia metodologisia esitystapoja kriittisen lingvistiikan ja dis-
kurssianalyysin alalta. Keskeisin vaikutus niin Oulussa kuin muuallakin 
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suomalaisessa tekstintutkimuksessa on ollut Hallidayn SF-kieliopilla, jossa 
tekstejä lähestytään yksittäisten kieliopillisten tasojen asemesta kokonais-
valtaisesti merkitysten näkökulmasta. Opinnäytetöiden tekijöistä SF-
kielioppiin ensimmäisenä tukeutui Heikkinen (1996) aivan samoin kuin hän 
oli jo aikaisemmin pioneeri arvottavien asenteiden tutkijana (1992). Teks-
tintutkimuksen ja systeemis-funktionaalisen lähestymistavan nuoruutta ku-
vastanee se, että Heikkisen väitöskirja (1999) poliittisista pääkirjoituksista 
oli Suomessa vasta kolmas, joka todella holistisesti keskittyi kokonaisiin 
tekstimerkityksiin – ei ainoastaan tekstin atomistisiin osiin.  
 
Heikkisen viitoittamalla tiellä SF-kieliopin hyödyntäjinä on valmistunut jo 
monia pro gradu -tutkielmia.3 Esikuvastaan poiketen kaikki SF-tutkijat ei-
vät välttämättä ole keskittyneet lehtikieleen, vaan tutkimuskohteeksi on 
otettu esimerkiksi julkishallinnon ja liike-elämän tekstejä tai julkisia tiedot-
teita. Niiden avulla on lähinnä pureuduttu erilaisten institutionaalisten toi-
mijoiden julkisuuskuvaan olettaen, että julkisiin teksteihin väistämättä kir-
joittautuu myös arvottava perspektiivi, jonka perusteella viestin vastaanotta-
jalle syntyy tekstin kohteesta joko myönteinen tai kielteinen mielikuva – 
harvoin neutraali. Toisin sanoen objektiivisinkin uutinen aina vaikuttaa sii-
hen imagoon, joka julkisista toimijoista vähitellen juurtuu yleiseen mentali-
teettiin. Näin esimerkiksi Tonterin (2002) tutkimus Outokummun Tornion 
tehtaiden julkisuuskuvasta osoittaa, että kertaalleen merkittävän työllistäjän 
statuksen saavuttanut terästehdas ei hevin saa lommoja imagoonsa: yhä 
edelleen suomalaislehdet kirjoittavat Outokummusta pohjoisen ihmisen 
työllistäjänä ja vaurauden lähteenä; ruotsalaisessa lehdistössä yhtiöön sen 
sijaan suuntautuu myös kritiikkiä ympäristöpäästöjen tuottajana. 
 
Uudistuneen tekstintutkimuksen olemukselle on ominaista, ettei sen välttä-
mättä tarvitse tukeutua yhteen ja ainoaan teoriataustaan – ei edes SF-
kielioppiin, vaikka se usein käyttökelpoiseksi osoittautuukin. Tässäkin ar-
tikkelikokoelmassa esitellään esimerkiksi, millä tavoin argumentaatio-
analyysi (Paavola–Pirnes) tai sosiolingvistisesti suuntautunut retoriikka 
(Lahtinen–Tuomikoski) kykenee varsin kattavasti kuvaamaan kielenkäytön 
taustalla vallitsevia arvoja ja asenteita, jopa kansalaisen mentaaliseen iden-
titeettiin liittyviä ilmiöitä. 
 
Mentaalisen identiteetin ja kognitiivisten ajattelumallien analyysissä erityi-
sen merkittäviä ovat olleet lehtikielen retorisiin kuvioihin keskittyneet tut-
kimukset. Tällöin vaikutteita on saatu etenkin George Lakoffin ja hänen 
                                           
3 Tässä artikkelikokoelmassa SF-kielioppi on eniten esillä luvussa Kriittinen työkalupakki. Siinä 
käsitellyistä tutkimuksista Anna Kalliokosken analyysi poliitikkojen referointiverbeistä kuitenkin 
nojautuu toisenlaiseen teoriataustaan. Ilmiönä referointiverbi tietysti kytkeytyy SF-kieliopissa tun-
nettujen verbiprosessien alaan. 
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tutkijaystäviensä metaforateoriasta, jonka keskeisin ajatus on, että kielen ta-
solla ilmenevät metaforiset ilmaukset palautuvat mielen tasolla vaikuttaviin 
skeemoihin, ajattelutapojen sapluunoihin (esim. Lakoff–Johnson 1980). 
Tutkimusten perusteella metaforisuus todella on kaiken viestinnän ominai-
suus – ei pelkästään taiteellisen kielenkäytön ilmiö. Hyvin usein metafora 
havainnollistaa esimerkiksi poliittisen uutisen tai talousuutisen abstraktia 
maailmaa, mutta kenties vielä useammin se värittää urheilu-uutisen kieltä. 
Ominaista lehtikielen metaforille on, että rakenteeltaan ne muistuttavat toi-
siaan riippumatta siitä, mitä aihepiiriä uutinen käsittelee. Niinpä kuolinil-
moituksen perusmetafora [KUOLEMA ON MATKA] Lopakan (2001) aineistos-
sa on samankaltainen kuin ne [EU-NEUVOTTELUT OVAT MATKA] -metaforat, 
jotka takavuosina reaalistuivat esimerkiksi virkkeessä Juna ei odota, ja jos 
junasta jää asemalle, seuraavaa saa odottaa kauan. 
 
Teoreettisen ja metodologisen kirjon ohessa uusinta lehtikielen tutkimusta 
leimaa aineistojen avartuminen: Niin sanottujen perusjuttujen lisäksi opis-
kelijoita kiinnostavat mainokset ja niiden käyttämät adjektiivit, argumentaa-
tiotekniikat tai retoriset keinot. Samoin tutkimuskohteeksi ovat tulleet eräät 
kohderyhmälehdet, kuten Raahen suojeluskuntapiirin julkaisu (Ervasti 
2001) ja Oulun talousalueella vaikuttava seurakuntalehti Rauhan Tervehdys 
(Peltola 2002). Sarjakuvista on tutkittu muun muassa Suomen sisällissotaa 
vuodelta 1918 käsitelleen Korkeajännityksen kaksoisnumeron ideologista 
sisältöä (Vesa 2002). Sanomalehtien osastoista eniten kiinnostusta näyttäisi 
riittävän urheilulle (mm. Karjalainen–Luodonpää 1995). Vanhan kirjasuo-
men tutkimusten tiimoilta tutkittavaksi on alistunut myös Oulun Wiikko-
Sanomat, jonka sivuilta on etsitty t:n heikon asteen vastineita ja niiden or-
tografisia merkintätapoja (Kinnunen 2000). 
 
Aineistojen avartumisen huipentumana ehkä voi pitää sitä, kun jotkut opis-
kelijat ovat siirtäneet katseensa Suomen ulkopuolella ilmestyviin lehtiin. 
Tällöin aineistona on voinut olla esimerkiksi siirtolaisten keskinäiseen vies-
tintään tarkoitetut suomenkieliset julkaisut tai ihan kokonaan sukukieltä 
edustavat lehdet. Sukukielistä toistaiseksi tärkein on ollut viro, jonka syn-
taksia ja semantiikkaa on verrattu suomeen mm. Postimees-lehden juttujen 
avulla (Paukkunen 2002). Ideologisemmin viroa on tarkastellut Laine 
(1996), joka selvitti suomen rauhan ja viron rahu-sanan käytön muutosta 
vuosien 1982 ja 1992 välillä Helsingin Sanomien ja Rahva Häälin ulko-
maanuutisoinnissa. Kollokaatioteoriaan tukeutuen Laine osoittaa, että Neu-
vostoliiton aikana rahu palveli identifioitumista kylmän sodan rauhantah-
toiseksi osapuoleksi. Viron itsenäistyttyä sanan käyttö konkretisoitui, ja se 
alkoi viitata esimerkiksi maantieteellisiin alueisiin.  
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4. Kotimaan katsaus 
 
Vaikka fennistin suoranaisena kiinnostuksen kohteena eivät olisikaan jour-
nalistiset käytänteet tai median institutionaalinen asema, myös lingvistin te-
kemät analyysit tarjoavat ainakin välillisesti käyttökelpoista tietoa sekä itse 
toimitustyön ammattilaisille että viestien vastaanottajille. Tässä yhteydessä 
ei edes ole kyse kielenhuollosta, vaikka arkikeskusteluissa kansalaiset usein 
arvelevatkin kielentutkijoiden tarkkailevan juuri ja nimenomaisesti kielen-
huollon normeihin liittyviä kysymyksiä. 
 
Kielenhuoltoonkin on kiinnitetty huomiota, mutta ei sillä tavalla, että olisi 
lehti lehdeltä seurattu, missä eniten esiintyy moitittavaa. Sen sijaan on voitu 
Saviniemen (2003) tavoin ylipäänsä kartoittaa toimittajien asennoitumista 
kielenhuoltoon, puhekielisyyksien käyttöön ja muihin kirjoittamisen arki-
päivään liittyviin kysymyksiin. Samoin on saatettu urheilukielen kuvailma-
uksia analysoitaessa ottaa myös periaatteellista kantaa siihen, millaiset me-
taforiset ilmaukset vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä. Näin esimerkiksi me-
tafora tervakaupungin dinosaurukset ’Oulun Lipon pesäpallojoukkue’ on 
siinä mielessä epäonnistunut, ettei dinosauruksella ole mitään tekemistä 
joukkueen kanssa (Karjalainen–Luodonpää 1995: 121).  
 
Karjalaisen ja Luodonpään havainto tervakaupungin dinosauruksesta on 
yksi esimerkki sumeahkoista kiertoilmauksista, jotka usein viittaavat tarkoi-
tetodellisuuteen tarpeettoman monitulkintaisesti (ks. Varis 1998). Niiden 
esiintyminen lehtikielessä on sikäli yllättävää, että vanhastaan journalismin 
ihanteena on pidetty yksitulkintaisuutta ja viestin nopeaa välittymistä. Toi-
saalta kiertoilmauksen luonteeseen kuuluu, että kaikesta sumeudestaan huo-
limatta se kykenee myös avartamaan tarkoitetodellisuuden merkityksiä. On 
jännittävää huomata, että Oulussa kaupungin elinkeinopoliittinen historia 
elää vielä niin vahvasti muistoissa, jotta kaupunkia yhä nimitetään terva-
kaupungiksi ’maakuntien tervaa maailmalle välittävä kaupunki’. Samoin 
mielenkiintoista on, että toinen historiallinen reliikki, dinosaurus, on viestin 
lähettäjälle niin tuttu olio, että sen kankeilla liikkeillä voidaan kuvata Oulun 
Lipon isokokoisia ja hitaita pelaajia. 
 
Kriittisen tekstintutkimuksen valossa kiertoilmaukset vihdoin johdattavat 
ajatukseen, että itse asiassa kaikki lehtikielen metaforisuus on eräänlaista 
piilotekstiä, joka kertoo jotain toimittajien ja lukijoiden maailmankuvasta, 
jopa siihen sisältyvistä tabuaiheista. Näin esimerkiksi Karjulan (1996) tut-
kimus poliittisten uutisten metaforista ja Mannisen (1999) tutkielma talous-
uutisten metaforista paljastavat perusmetaforien tasolla, että politiikka ja ta-
lous todella ovat raadollisten toimintojen aluetta, jossa ilmiöt ymmärretään 
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sotana, kilpailuna, pelinä, taisteluna jne. Vanha klisee ainoastaan huonot 
uutiset ovat hyviä uutisia konkretisoituu jopa itse viesteihin. Toisaalta uuti-
siin kirjoittautuessaan raadolliset metaforat myös vahvistavat sellaista luon-
nollistumaa, jonka mukaan politiikan ja liike-elämän tuleekin olla kovaa 
kilpailua ja kyynärpäätaktiikan käyttöä. Tässä mielessä merkittävä osa lehti-
juttujen sisältöä yhtäältä heijastaa ja toisaalta vahvistaa sellaista kansallista 
ideologiaa, että juuri kovat arvot ja säälimätön käyttäytyminen ovat tavoi-
teltavia ihanteita. 
 
Kovat arvot ja säälimätön käyttäytyminen ovat ideologisesti latautuneita ja 
ilmeisesti myös konservatiivisia tai ainakin sovinnaisia – ehkä jopa masku-
liinisia – ajatusmalleja. Perinteinen maailmankuva näyttäisi muutoinkin hal-
litsevan lehtikieltä. Kovin vahvana esimerkiksi edelleen elävät lehtimiehen 
kaltaiset sukupuoleen pohjautuvat nimitykset, vaikka käytössä olisi myös 
neutraali vaihtoehto journalisti (Karppinen 2001). Jopa viihdelukemisto 
Reginassa perinteinen maailmankuva ilmenee siten, että naisen elämän pää-
sisältö on miehen ja aviollisen suhteen löytäminen, vaikka mies esiintyykin 
lukemistossa hyvin erotisoituna ja naisen katseen kohteena (Nyman 2002). 
Sukupuoliväritteisyydessään urheilu lienee kaikkein räikein, kun miesurhei-
lijat ovat miehiä mutta naisurheilijat tyttöjä. Mika Myllyläkin oli vielä vuo-
den 1998 olympiavoiton jälkeen niin ’mies’, että hänestä tiedettiin molem-
mat ristimänimet Mika Kristian Myllylä aivan kuin hän olisi ollut samalla 
tasolla Juho Kusti Paasikiven ja Urho Kaleva Kekkosen kaltaisten presi-
denttien kanssa (Ojaniemi 2003). 
 
Aikanaan Mika Kristian Myllylän kohoaminen valtiohenkilöiden tasolle 
saattoi osin selittyä sillä, että tätä nykyä myös Oulussa tehtyjen lehtitutki-
musten perusteella kansalaiset ja toimittajat näyttäisivät vierastavan poli-
tiikkaa urheiluun tai muuhun ajanvietteeseen verrattuna. Pieni siivu poliit-
tista kirjoittelua on analysoituna Halosella (2002), joka vuoden 2000 kun-
nallisvaalien uutisointia tutkaillessaan havaitsi, että ainakin Pohjois-
Pohjanmaalla politiikkaan suhtaudutaan hyvin kaksijakoisesti. Yhtäällä oli 
tiedotusvälineitä, jotka olivat poliitikkojen kannalla ja pitivät päättäjien rat-
kaisuja yleensä oikeina. Toisaalla olivat kansalaisten puolestapuhujat, jotka 
pitivät poliitikkoja pahantekijöinä. Tiedotusvälineet itse esittäytyivät päte-
vinä arvioitsijoina ja totuuden kertojina ilman, että tietoja olisi dokumentoi-
tu lähteiden avulla. 
 
Edelleen Halosen (2002) tutkimuksen perusteella olennaista Pohjois-
Pohjanmaalla on, että alueen ideologian mukaisesti pienet puolueet nähtiin 
uhkana perinteiselle yhteiskuntajärjestykselle. Toisaalta myös maakunnan 
suurimpaan kunnallisvaalipuolueeseen, keskustaan, suhtauduttiin lehdissä 
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ynseästi. Keskustaa positiivisesti arvottavat kielenainekset olivat erittäin 
implisiittisiä. Tällainen suhtautuminen on sikäli yllättävää, että yleensähän 
toimittajat ja kustannustalot myötäilevät lukijakunnan arvomaailmaa. Ilmei-
sesti kuitenkin politiikka on niin helppo ja yleistajuinen aihe, että se antaa 
mahdollisuuden harjoittaa ainakin näennäisesti kriittistä journalistiikkaa. 
Talousuutisoinnissa vastaava kriittisyys on harvinaista, jopa olematonta, 
koska aihepiiri on selvästi vaikeampi ja spesifisempi kuin politiikka. To-
dennäköisesti talousuutisten kriittisiä äänenpainoja vähentävät myös lehden 
kustantajan liiketaloudelliset siteet ja intressit. 
 
Niin kuin ideologiassa yleensä, myös koville arvoille näyttäisi tehtyjen tut-
kimusten perusteella löytyvän vastapooli: erityinen paikallinen ymmärrys ja 
empaattinen suhtautuminen lehtijutun aiheeseen tai vastaanottajaan. Eten-
kin niin sanotun paikallislehtiprojektin tiimoilta on valmistunut muutamia 
pro gradu -tutkielmia, jotka eittämättä osoittavat, että varsinkin Pohjois-
Suomen paikallislehdet käyttävät murretta ja muita puhekielisyyksiä saa-
vuttaakseen luontevan kontaktin lukevaan yleisöönsä.4 Yhteinen puhemuo-
to lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä puolestaan tuo lehteä lähemmäk-
si lukijoitaan. Läheisyydestä taas lienee hyötyä lehden markkinoinnissa. 
 
 
5. Uutisten jälkeen 
 
Uutistoimittajan kaltaisesti tässä yhteydessä haluttaisi dramatisoida ja kär-
jistää väittämällä, että lehtikielen tutkimus on murroksessa. Mutta niin 
kaikki asiat ovat koko ajan. Analyyttisemmin voikin A-studion keskusteli-
joiden tavoin todeta, että toki lehtikielen ja tekstien tutkimus on muuttunut 
merkittävästi vuosikymmenien saatossa. Muutos ei kuitenkaan ole ollut val-
lankumouksellinen, sillä ideologiakriittinen tekstintutkimus nojautuu osit-
tain positivistiseen perinteeseen. 
 
Olennaista uudessa tekstintutkimuksessa ja lehtikielen analyysissä on teo-
reettisten lähestymistapojen kirjo. Käytössä olevia metodeja ja teorioita on 
niin paljon, että yhdessä opinnäytetyössä on mahdotonta tehdä lehtikielen 
kokonaisvaltaista selvitystä kaikista mahdollisista näkökulmista. Täytyy 

                                           
4 Paikallisuudesta ks. tämän teoksen artikkelia Paikallisuus paikallislehdissä. Artikkelissa on mu-
kana kaksi puhekielisyyttä tarkastelevaa pro gradu -tutkielmaa ja yksi sanaleikkeihin keskittyvä 
tutkielma. Vaikka lähtökohdat ovat kovin erilaiset, kukin tutkielma kykenee sanomaan jotain niin 
maakuntien Suomen kuin pääkaupunkiseudunkin ideologiasta ja identiteetistä. Samalla tutkielmat 
myös hoksauttavat, miksi esimerkiksi Stockwell (2002: 61) luokittelee kielen ja ideologian välisen 
suhteen tarkastelun sosiolingvistiikan alaan: puhekielisyydet ilman muuta ovat sosiolingvistiikan 
ydinainesta, mutta myös sanaleikit ja pakinoiden huumori näyttäisivät nojautuvan alueelliseen tie-
toisuuteen. Siten sekä puhekielisyyksissä että sanaleikeissä on kyse variaatiosta, ideologian alueel-
lisesta ja sosiaalisesta vaihtelusta. 
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tyytyä yksittäisiin siivuihin kiinnostavimmista kysymyksistä, vaikka siivu-
tettu tekstintutkimus toisaalta johtaa siihen, että varsinkin tieteen ulkopuoli-
sen kansalaisen on vaikeahkoa saada selvyyttä siitä, mikä on lehtikielen ny-
kytila, mihin se on menossa ja miten sen oikeastaan tulisi kehittyä.  
 
Jotain kuitenkin voidaan hahmottaa myös sirpaleista. Ei esimerkiksi var-
maankaan olisi haitaksi, jos kirjoittajan työtä tekevät kansalaiset tulisivat 
entistä enemmän tietoisiksi niistä peruskallion kaltaisista ideologisista mer-
kityksistä, jotka jopa kielenkäyttäjän tahdon vastaisesti kirjoittautuvat teks-
teihin. Täytyy siis kyetä tulkitsemaan kielen morfologis-semanttisten raken-
teiden pragmatiikkaa ja sitä, millä tavoin tekstien jäsentely, lauserakenteet 
ja sanavalinnat vaikuttavat tekstin kokonaismerkityksen syntyyn. Tekstira-
kenteiden tunnistaminen on olennainen osa koulussa opetettavaa tekstitie-
toutta, ja tässä mielessä lehtikielen tutkimus palvelee myös kriittisen luku-
taidon osaamisessa tarvittavia taitoja. 
 
Tekstien tuntemukseen ja tekstuaalisen maailman variaation hahmottami-
seen useimmat lehtikielen tutkimukset tarjoavat välitöntä tietoa – kunhan 
sirpaleita jossain vaiheessa liimataan kokonaisuudeksi. Itse toimitustyötä ja 
kirjoittamista lingvistinen tekstintutkimus palvelee jo siten, että tekstien 
makrorakenteiden ja tyylin analyysi osoittaa, millaiset tekstuaaliset raken-
teet ovat tyypillisiä uutiselle, reportaasille, pääkirjoitukselle ja kaikille 
muille journalistisille juttutyypeille. Rakenteiden tunteminen ilman muuta 
auttaa kirjoittajaa silloin, kun hän pohtii, miten pitäisi kirjoittaa kirja-
arvostelu, elokuvakritiikki tai urheilu-uutinen. Kukin laji poikkeaa toisis-
taan, ja hyvä kirjoittaja tietää nämä poikkeavuudet ja osaa käyttää hyväk-
seen nyansseja tehostaakseen viestinsä perillemenoa. 
 
Vihdoin lingvistinen tekstintutkimus palvelee muitakin journalistiikasta ja 
lehtijutuista kiinnostuneita tieteitä, muiden muassa tiedotusoppia. Helppoa 
on havaita, että kriittisessä tekstintutkimuksessa käytössä olevat analyysin 
avaimet soveltuvat yhtä hyvin myös yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen 
analyysiin. Joka kerta tehdessään analyysiä politiikan, talouden tai urheilun 
uutisista kriittinen tekstintutkija on paljastamassa, millaiset arvot ja asenteet 
kulttuurissa liitetään yhteen ilmiöön ja – vielä enemmän – millaiset ideolo-
giat ovat vallalla, jotta kyseisestä ilmiöstä kirjoitetaan niin kuin kirjoitetaan. 
Mitä suomalaisessa poliittisessa ja journalistisessa kulttuurissa tapahtui, jot-
ta Tony Halmeesta alettiin kirjoittaa ilkeästi keväällä ja kesällä 2003? Mikä 
muutti journalistiset käytänteet? 
 
 



 

Asenteellisesti arvottava lehdistö 
 
Anna Leinonen & Saara Timlin 
 
 
1. Miksi arvotetaan? 
 
Todellisuutta on mahdotonta hahmottaa kaikista olemassa olevista näkö-
kulmista yhtä aikaa. Siksi ihminen tietoisesti tai tietämättään valitsee joko 
yhden tai muutaman näkökulman käsitellessään mitä tahansa aihetta. Näkö-
kulmat kertovat asenteista. Ödön Lavothan (1961: 283–293) varhaisten tut-
kimusten mukaan todellisuus itsessään ei ole määriteltävissä koskaan abso-
luuttisesti, mutta tekstin puhuja tai kirjoittaja voi valita mielipiteensä mu-
kaan sen määritteeksi esimerkiksi pahan tai ihanan. Vaikka todellisuus on 
kaikille yhteinen, se on silti jokaiselle erilainen.  
 
Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata, millä tavalla viestin lähettäjä ilmaisee 
verbaalisesti omia arvioitaan ja mielipiteitään. Artikkelimme perustuu Ou-
lun yliopiston suomen kielen oppiaineessa tehtyihin pro gradu -tutkielmiin, 
joista esille tulevat Vesa Heikkisen (1992), Tanja Hautamäen (1995) ja Päi-
vi Tuiskun (1997) tutkimukset lehtikielen arvottavista asenteista. 
 
Ensimmäinen arvottavista asenteista tehty pro gradu -tutkielma Oulun yli-
opistossa on Heikkisen tutkimus sanomalehtien poliittisista pääkirjoituksis-
ta. Aineistona Heikkisellä on viisikymmentä pääkirjoitusta viidestä eri leh-
destä. Neljä lehdistä on poliittisesti sitoutuneita. Ne ovat Suomen Sosiali-
demokraattien Demari, Suomen Keskustaa kannattava Suomenmaa, Kansal-
lisen Kokoomuksen lehti Nykypäivä sekä Suomen Kommunistisen Puolu-
een pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset. Poliittisesti sitoutumattomista leh-
distä Heikkisen tutkimuksessa on mukana Helsingin Sanomat. Otokset ovat 
vuosilta 1984 ja 1988, viisi pääkirjoitusta kustakin lehdestä molempina 
vuosina. Keskeisiä pääkirjoituksen aiheita ovat hallituksen tulo- ja menoar-
vio sekä lähestyvät kunnallisvaalit. Heikkisen tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää kielentutkimuksen teorioiden ja metodien avulla, millaisia arvotta-
via asenteita pääkirjoituksiin sisältyy ja miten nämä asenteet ilmenevät 
tekstissä.  
 
Hautamäen pro gradu -tutkielman aiheena ovat naistenlehtien äitiysaiheis-
ten tekstien arvottavat asenteet; aineistona on 40 artikkelia. Tekstit ovat pe-
räisin neljästä lehdestä: Anna, Kaks’ Plus, Kodin Kuvalehti ja Naisten Ääni 
/ Akkaväki. Kyseiset naistenlehdet eroavat tyylillisesti toisistaan. Vain An-
na on luokiteltu levikkitilastossa varsinaiseksi naistenlehdeksi. Kodin Ku-
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valehteä ja Kaks’ Plus- lehteä pidetään perhelehtinä. Naisten Ääni / Akka-
väki taas täyttää mielipidelehden tuntomerkit. Hautamäen tavoitteena on ol-
lut selvittää, ”millaisia asenteellisuuksia ja millaisia arvoja äitiyttä käsitte-
levät tekstit sisältävät ja miten näitä asenteita ilmaistaan”. Tutkimusmene-
telminään hän on käyttänyt semanttis-pragmaattista tekstintutkimusta, jossa 
intuitiivisella tekstintulkinnalla on suuri merkitys.  
 
Tuiskun pro gradu -tutkielma käsittelee Demarien ja Nykypäivän kielellisis-
tä valinnoista paljastuvaa asennoitumista vuoden 1994 presidentinvaalien 
ehdokkaisiin. Tuiskun aineisto on kamppailun lopputaistelusta, kun Martti 
Ahtisaari ja Elisabeth Rehn olivat selvinneet vaalien toiselle kierrokselle. 
Aineistoon kuuluu kymmenen lehteä, viisi Demaria ja viisi Nykypäivää. 
Demari tuki Ahtisaarta ja Nykypäivä oli asettunut Rehnin taakse. Lehdistä 
on koottu kaikki ne kommentit, jotka arvottivat ehdokkaita jollakin tavalla. 
Aineisto on kerätty kaikista juttutyypeistä, mutta aineiston analyysissa ei 
näy, mistä juttutyypeistä kyseinen esimerkki on poimittu. Arvottavia asen-
teita tutkittaessa sekä Heikkinen että Tuisku keskittyivät pääasiassa deskrip-
tiiviseen ja kvalitatiiviseen analyysiin.  
 
 
2. Tutkimuksen teoriataustaa 
2.1. Keskeisiä termejä 
 
Koska kyseessä on tekstianalyysi, on tarpeen määritellä, mitä tekstillä tässä 
yhteydessä tarkoitetaan. Tarkasteltavanamme olevissa pro gradu -töissä ko-
rostuu se ajatus, että kieli on kieltä vasta kontekstissa, joka sisältää lingvis-
tisen näkökulman lisäksi myös tilanne- ja käyttäytymiskontekstit. Teksti on 
kommunikaation perusyksikkö, joka koostuu yhdestä tai useammasta virk-
keestä. Viittaussuhteiden avulla virkkeistä tulee yhtenäinen teksti. Yhdellä 
sanalla voi olla useita sanakirjamerkityksiä, mutta vasta konteksti määrää 
sanan lopullisen merkityksen. Lopulta tekstin osat saavatkin merkityksensä 
vasta kokonaismerkityksen kautta. (Ks. Saukkonen 1984: 115–116.) 
 
Tekstintutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita ovat semantiikka ja pragma-
tiikka. Semantiikka keskittyy määrittelemään yksittäisten sanojen merkitys-
tä irrallaan kontekstista. Pragmatiikka puolestaan korostaa tekstin yhteyttä 
kielenkäyttötilanteeseen. Koska sanan merkitys muotoutuu viime kädessä 
tekstiyhteydessä, juuri pragmatiikka on keskeistä tekstintutkimuksessa. 
 
Arvojen ja asenteiden määrittelyssä suomen kielen opinnäytetöissä on 
yleensä lähdetty siitä, että arvot ovat pysyvämpiä ja ne sisäistetään syvälli-
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semmin kuin asenteet. Arkielämän valinnat tehdään pitkälti arvojen perus-
teella. Asenne taas on suhtautumistapa asioihin. Ihmisellä on taipumus suh-
tautua asioihin joko hyväksyvästi tai hylkäävästi. Näin esimerkiksi Heikki-
nen (1992: 22) yhtyy Saukkosen tapaan määritellä termi ”arvottavat asen-
teet” osaksi tekstin näkökulmaa, josta näkyy kirjoittajan suhtautuminen 
tekstin tarkoitteeseen tai sen osaan. Kielenkäyttäjän arvot ja asenteet tulevat 
tekstissä ilmi joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti.  
 
Tekstissä on kaksi tasoa, joiden avulla kuvataan asenteellisuutta. Ensimmäi-
nen taso ilmaisee tarkoitteen eli referentin ja toinen taso ilmaisee kirjoitta-
jan tai puhujan näkökulman tarkoitteeseen. Ensimmäistä tasoa kutsutaan 
denotatiiviseksi, toista konnotatiiviseksi. Teksti ei voi olla perspektiivitön, 
koska jokaisen ilmauksen valintaan sisältyy näkökulman valinta. Saukko-
sen mukaan näkökulman valintaan vaikuttavat tekstin tarkoitus sekä viestin-
tätilanne. Perspektiivin ja argumenttien valintaan vaikuttaa paljon lähettäjän 
ja vastaanottajan fyysinen ja sosiaalis-psyykkinen etäisyys toisistaan. Arki-
puheessa tuttavan kanssa tyylin ja näkökulman valinta on vapaampaa ja alt-
tiimpi variaatiolle kuin esimerkiksi joukkoviestinnässä. Joukkoviestintä on 
neutraalia ja suhteellisen vakioista vastaanottajien erilaisuudesta johtuen. 
(Saukkonen 1984: 109–110 ja 1987 b: 12–13.) 
 
Arvottavia asenteita tutkittaessa tulee ottaa huomioon, minkälaisista teksti-
tyypeistä aineisto koostuu. Esimerkiksi Heikkisen ja Tuiskun tutkimusten 
aineistoina on puolueisiin sitoutuneita lehtiä, jotka eivät edes pyri objektii-
viseen viestintään. Näissä lehdissä arvottavat asenteet näkyvät usein todella 
eksplisiittisesti. Puolueiden äänenkannattajat ottavat asioihin kantaa sitou-
tumattomia lehtiä voimakkaammin. Heikkisen aineistossa huomion arvoista 
on myös se, että aineisto koostuu pääkirjoituksista. Perinteisesti ajateltuna 
pääkirjoitus on lehden merkittävin teksti, koska se ilmaisee lehden viralli-
sen kannan. Se voidaan luokitella mielipidetekstiksi, jolloin siinä tuleekin 
näkyä arvostukset ja arvottavat kannanotot selvemmin kuin muissa teksti-
tyypeissä. Heikkinen nostaa esille myös sen, että pääkirjoitus tekstilajina 
täyttää propagandan määritelmän: propaganda on vaikuttamista tai sen yrit-
tämistä, missä vastaanottaja tietää olevan vaikuttamisen kohteena. 
 
Hautamäen aineisto puolestaan koostuu naistenlehdistä. Naistenlehdet ovat 
kulttuurinen ilmiö, jotka korostavat naiseutta ja naisten yhteenkuuluvuutta. 
Hautamäen mielestä miehillä ei oikeastaan ole täysin vastaavia lehtiä, mutta 
naisilla on omat lehtensä, koska he kokevat jäävänsä yhteiskunnassa usein 
miesten varjoon. Tältä pohjalta naistenlehdet myös levittävät huomattavan 
paljon arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat laajemminkin kulttuuriin. Siksi 
näillä lehdillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa.   
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2.2. Arvottamisen morfologis-syntaktiset keinot 
 
Arvottaminen näkyy tekstissä sen kaikilla morfologis-syntaktisilla tasoilla – 
samoin kuin tekstin strategioissa (luvussa 2.3). Sekä Heikkinen että Hauta-
mäki käyvät tutkielmissaan systemaattisesti läpi tekstin morfeemi-, sana-, 
lauseke- ja lausetasot. Tutkimuksen kannalta tekstintasojen kuvaaminen on 
tekninen toimenpide, joka helpottaa tekstin arvottavan aineksen tarkastelua 
ja aineiston varsinaista analyysia. 
 
Morfeemi on tekstin pienin mahdollinen osa, jolla on oma merkityssisältön-
sä. Morfeemit jakautuvat kahteen luokkaan. Niitä on sekä vapaita että si-
donnaisia. Sidonnaisten morfeemien avulla sanoista voidaan muodostaa uu-
sia, usein erimerkityksellisiä sanoja. Heikkisen aineistossa esimerkkinä ad-
jektiivijohdoksista ovat sanat velkainen, mieluisa, laiton. Hautamäen aineis-
tossa omistusliitteen käyttö toimi positiivisesti arvottavana seuraavissa vau-
vaa tarkoittavissa hellittelevissä ilmauksissa: pieni apinanpoikaseni, pientä 
nyyttiäni, minun reppuni. Morfeemien avulla voidaan sanaan lisätä joko po-
sitiivista tai negatiivista arvottamista.   
 
Sanaa on usein pidetty kielen kuvauksen perusyksikkönä. Sekä Hautamäki 
että Heikkinen nostavat esiin Hayakawan (1966) näkemyksen, jonka mu-
kaan yksittäisellä sanalla on kontekstista riippuen useita eri merkityksiä. 
Tässäkin yhteydessä konteksti on tarpeen laajentaa lingvististä kontekstia 
laajemmaksi sosiaaliseksi kontekstiksi. Sana on tärkeä arvottavien asentei-
den ilmaisija, ja juuri sanavalinta paljastaa kielenkäyttäjän näkökulman tar-
koitteeseen. Tunteet, päämäärät, arvot ja asenteet ohjaavat kielenkäyttäjän 
sanavalintaa. Yksi sana riittää antamaan kokonaiselle lauseelle arvottavan 
sävyn. Arvottamisen kannalta keskeisiä sanaluokkia ovat substantiivit, ad-
jektiivit ja verbit sekä partikkeleista adverbit (sanaluokkien arvottavista re-
sursseista ks. Hakulinen–Karlsson 1979). 
 
Partikkelien sanaluokka on varsin epäyhtenäinen, mutta niitä yhdistää kui-
tenkin sanojen taipumattomuus.1 Perinteisesti myös adverbit on luettu par-
tikkeleihin, ja niillä on ilmaistu aikaa, paikkaa ja tapaa. Adverbien tär-
keimmät tehtävät ovat verbin tai jopa koko lauseen määrittäminen sekä ad-
jektiivien ja toisten adverbien määrittäminen. Arvottavia asenteita tutkivissa 
opinnäytetöissä nojaudutaan jaotteluun, jonka mukaan adverbit jakautuvat 
kolmeen semanttiseen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat materiaa-
liadverbit, jotka ilmaisevat esimerkiksi paikkaa, aikaa, tilaa ja tapaa. Toisen 

                                           
1 Viimeisin kielioppityöryhmä päätyi ratkaisuun, jonka mukaan partikkelit ovat tarpeeton sanojen 
kattotermi, jonka käytöstä voitaisiin luopua (Kieli ja sen kieliopit 1994: 161). 
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ryhmän adverbeja kutsutaan intensiteettiadverbeiksi. Nämä kuvaavat omi-
naisuuden astetta ja vivahdetta. Modaaliset adverbit puolestaan kertovat 
puhujan suhtautumisesta sanottavaansa, kuten sanat ehkä ja edes. Erityisesti 
materiaaliadverbit ja modaaliset adverbit viestittävät arvottavia asenteita. 
Intensiteettiadverbit puolestaan ilmaisevat asennoitumisen voimakkuuden. 
Monista arvottavista adjektiiveista voidaan tehdä adverbejä -sti-johtimen 
avulla, jolloin kantasanan arvottava sävy säilyy. Myös muut adverbit voivat 
kontekstissaan saada arvottavan sävyn.  
  
Verbit ovat tärkeitä arvottavien asenteiden välittämisessä, koska ne sijoittu-
vat usein lauseen ytimeen. Modaaliverbit ilmaisevat välttämättömyyttä, 
pakkoa, luvallisuutta ja mahdollisuutta – ne ovatkin erityisen tärkeitä arvot-
tavien asenteiden välittäjiä. Asenteellisuuteen voidaan vaikuttaa persoona-
muodolla, tempuksella ja moduksella. Esimerkiksi passiivilla on usein vih-
jaileva ja epämääräinen sävy; moduksista indikatiivi osoittaa sitä, että puhu-
ja pitää propositiota totena.  
 
Lauseke muodostuu pääsanasta ja määritteistä eli attribuuteista, joita sisäi-
nen koheesio sitoo toisiinsa. Koheesio on niin voimakas, että määritteitä ei 
voi siirtää pois pääsanan yhteydestä. Yleensä lausekkeen yksi osa tuo koko 
lausekkeeseen arvottavan lisän. Heikkisen aineistossa nominaalilausekkei-
siin arvottava sävy tulee usein adjektiiveista, kuten lausekkeissa ikävä yllä-
tys, järkevä päätös, hyvä asia. Arvottava lisä voi olla myös implisiittisem-
pää ja havaittavissa vasta laajemmassa kontekstissaan: pääkaupunkiseudun 
myöhäisherännyt Paavo Väyrynen. Kyseinen lauseke toimii arvottavasti 
vain kontekstissaan pääkirjoituksessa.  
 
Selvimmin adjektiivien arvottava vaikutus on nähtävissä sellaisissa lausek-
keissa, joissa pääsanaa voidaan pitää neutraalina, esimerkiksi asia, päätös, 
ratkaisu. Joskus lausekkeessa on useita määritteitä, joista yksi voimak-
kaampi arvottaa koko lausekkeen joko negatiiviseksi tai positiiviseksi. 
Eräät nominaalilausekkeet ovat vakiintuneet arvottaviksi fraaseiksi, esimer-
kiksi henkilökohtainen ongelma, avoin politiikka. Hautamäen mukaan myös 
itse pääsana sekä sen määrite voivat kumpikin olla positiivisesti latautuneita 
kuten nominaalilausekkeissa uusin voimin, suuri onnenhetki, syvä helpotus. 
Usein näennäisesti positiivisesti arvottavalta vaikuttava lauseke voi kon-
tekstissaan paljastua kielteiseksi tai ironiseksi. Arvottamisen intensiteettiin 
eli voimakkuuteen vaikuttavat adjektiivia tai adverbia edeltävät intensiteet-
tiadverbit, kuten melko, aivan, liian, poikkeuksellisen. Adjektiivi- ja adver-
bilausekkeissa arvottavuus voi tulla myös esimerkiksi adjektiivin genetii-
vimuodon avulla: lapsellisen tomera, jyrkän tuomitseva. 
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Lause- ja virketason kokonaisuudet ilmaisevat usein jonkin yhtenäisen aja-
tuksen. Virke määritellään usein ortografisin perustein kahden pisteen väli-
seksi jaksoksi kirjoituksessa. Tekstin lausetaso on arvottavan asenteen il-
maisemisen kannalta hyvin tärkeä. Tämä on nähtävillä jo siinä, että useim-
mat esimerkit täytyy ilmaista lauseina, jotta arvottaminen saataisiin näky-
viin.  
 
Arviointilause on lausetyyppi, jossa esitetään lauseen tarkoitteeseen tai jo-
honkin sen osaan kohdistuva arvottava asenne. Arviointiadverbit, kuten on-
neksi, valitettavasti ja toivottavasti, voivat tehdä lauseesta arviointilauseen. 
Arviointilauseita voi olla myös seuraavanlaisia:  
 
 On ihanaa, että vielä on niitä, jotka uskaltavat.  
 Olisi mukavaa sekin, kun ruumis taipuisi taas.  
 On kamalaa, ettei lähteminen tee minulle erityisen kipeää. 
 
Myös sanajärjestys voi vaikuttaa lauseen arvottavuuteen. Esimerkiksi runol-
linen sanajärjestys voi tehdä lauseesta esimerkiksi humoristisen ja antaa sil-
le positiivista sävyä. Hautamäen aineistosta löytyy lauseita, joiden arvotta-
vuus perustuu niiden kysyvään muotoon. Huudahdus toimii arvottavalla ta-
valla, koska sillä on ekspressiivinen tehtävä ilmaista tunnelatausta ja koko 
ilmauksen voimakkuutta. Emotionaalisuutta voidaan ilmaista lisäksi muun 
muassa typografisten keinojen avulla. Varsinkaan otsikoinnissa ei ole yh-
dentekevää, mitkä sanat on kirjoitettu kissankokoisin kirjaimin, mitkä huo-
maamattomammin. Oma merkityslisänsä on jopa välimerkeillä, kuten ky-
symys- ja huutomerkin käyttö seuraavassa esimerkissä osoittaa: Hoivapro-
letariaatti?!  
 
Edellisen perusteella arvottamista löytyy tekstin joka tasolla. Morfeemeista 
lähtien tekstin osasista muodostuu arvottavista asenteista koostuva kudos.  
Keskeisimpiä arvottamisen keinoja esiintyy sana- ja lausetason ilmiöissä, 
mutta myös tekstien strategioissa – samoin kuin kielen kuvallisuuden ja kie-
likuvien käytössä. Niistä enemmän seuraavaksi. 
  
 
2.3. Strateginen arvottaminen 
 
Kielen käyttämisen taito ei ole pelkkää yksittäisten lauseiden tai virkkeiden 
muotoilemisen taitoa, vaan erityisesti kykyä omaksua ja toteuttaa erilaisiin 
tilanteisiin ja tekstin funktioihin soveltuvia tekstistrategioita. Niiden valin-
taan vaikuttavat paitsi tekstin laatijan käsitys tekstin funktiosta myös hänen 
arviointinsa tekstin vastaanottajan tiedoista ja kyvyistä. Pienelle lapselle ei 
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ole järkevää puhua käsitteillä, joita hän ei vielä ymmärrä. Toisaalta kahden 
saman alan erikoisasiantuntijan on helpompi puhua spesiaalialastaan käyt-
tämällä yhteisiä, tehokkaita käsitteitä.  
 
Tekstin luomisen strategisia sääntöjä voidaan kutsua kielen käyttösäännöik-
si. Ne säätelevät puhujan tai kirjoittajan toimintaa tietyssä tilanteessa, jotta 
puhuja tai kirjoittaja saisi aikaan toivomansa vaikutuksen kielellisen viestin 
avulla. Strategiset säännöt tarkoittavat viestinnälliseen tarkoituksenmukai-
suuteen pyrkiviä sääntöjä. Ne jakautuvat kahteen pääryhmään, joista toinen 
koostuu kielen pragmaattisista säännöistä ja toinen informaatiorakenne-
säännöistä. Pragmaattiset säännöt koskevat sitä, mitä sopii sanoa kenelle 
kussakin tilanteessa ja miten. Informaatiorakennesäännöt säätelevät sitä, 
millä tavoin kielenkäyttäjä ottaa huomioon tekstissään aiemmin käsittele-
mänsä asiat tai yhteisen tiedon ja millä tavoin uusi asia esitetään. (Paunonen 
1980: 36–37.) 
 
Tekstistrategiassa on kyse ilmiöstä, jossa sanojen ja lauseiden merkitys 
määräytyy lopullisesti vasta tekstin kokonaismerkityksestä käsin. Tekstin 
merkitys ei siis ole lauseiden eikä virkkeiden summa, kuten lausekaan ei ole 
sanojen tai lausekkeiden summa. Kielitieteessä tekstin kokonaismerkityk-
sen analyysiin on erityisesti suuntautunut pragmaattinen tekstilingvistiikka, 
jossa merkitsevämpää ovat periaatteet pikemminkin kuin tarkat säännöt. 
(Saukkonen 1984: 140–141.)  
 
Tekstin tehokkuuteen viestinä ja sen houkuttelevuuteen vaikuttaa strategian 
valinnan onnistuneisuus tai epäonnistuneisuus. Riippumatta tekstin funkti-
oista tai intentioista (esimerkiksi onko teksti viihdyttävä tai informoiva) 
strategiataso on hyvin merkittävä, koska puhuja tai kirjoittaja pyrkii joka 
tapauksessa jollain tavoin vaikuttamaan sanomansa vastaanottajaan. Erilai-
sia tekstistrategioita ovat esimerkiksi tunteisiin, tietoon, huumorintajuun tai 
auktoriteetteihin vetoaminen.  
 
Varsinkin Hautamäen tutkimissa naistenlehtijutuissa myötäeläminen on tär-
keällä sijalla. Jo tekstin otsikko vetoaa usein tunteisiin ja houkuttelee siten 
lukijaa tarttumaan siihen. Usein haastateltavien kokemukset on höystetty 
toimittajan arvottavilla kommenteilla. Kun halutaan vaikuttaa lukijaan emo-
tionaalisesti, myös vastakkainasettelu on tavallinen keino.  
 
Sanomalehtien pääkirjoituksissa vedotaan tunteisiin silloin, kun niiden vies-
ti on osoitettu omalle väelle. Omaa puoluetta kehuskellaan tunnepohjaisesti 
ja esteettömästi, ja vastapuoluetta mustamaalataan armottomasti. Vastak-
kain voidaan asettaa oman puolueen hyvin ja oikein oleva tila ja vastustaji-
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en huono ja moitittava tila. Tunteisiin voidaan vedota esimerkiksi kuvakie-
len avulla. Seuraavassa lauseessa arvotus tapahtuu vertauksen avulla: 

 
Tällainen budjetti muistuttaa huonosti taloutensa suunnittelevan per-
heen joulukonttia.  

 
Arvottavia asenteita ja mielipiteitä voidaan perustella muun muassa fakto-
jen avulla. Äitiysaiheisissa teksteissä tämä tapahtuu selvimmin esimerkiksi 
luettelemalla numerotietoja jonkin väitteen tueksi. Kirjoittaja voi nojautua 
myös johonkin asiantuntijaan tai omaan tietoonsa. Niin ikään yksityiskohti-
en korostaminen saattaa toimia tietostrategiana. Epämääräiseen yleiseen tie-
toon vetoaminen on sekin tavallista.  
 
Huumorintajuun voidaan vedota ironisoimalla, liioittelemalla sekä kieliku-
via käyttämällä. Auktoriteettiin tukeutumisen strategia on käytössä silloin, 
kun vedotaan johonkin konkreettiseen henkilöön ja hänen lausuntoihinsa. 
Joissakin tapauksissa puhuja tai kirjoittaja voi käyttää auktoriteettina itse-
ään kokemus- ja tietopohjaansa tukeutuen.  
 
Arvottavuus voi olla näkyvissä tekstissä joko suoraan ja selvästi (eksplisiit-
tisesti) tai luettavissa rivien välistä (implisiittisenä). Analysoidut gradut tu-
keutuvat aineiston tutkimuksessaan jatkumoon, jonka toisessa päässä on 
erittäin eksplisiittiset arvotukset ja toisessa päässä erittäin implisiittiset ar-
votukset. Yksi määritelmä eksplisiittiselle sanomalle on se, että viestijää 
voidaan pitää vastuullisena sanomalleen. Eksplisiittisyyteen ja implisiitti-
syyteen vaikuttaa lähettäjän ja vastaanottajan suhde. Lähettäjä lähestyy vas-
taanottajaa sitä eksplisiittisemmin ja konkreettisemmin, mitä vähemmän 
hän edellyttää tarkoitteen asiasta tietävän. (Saukkonen 1984: 105–107.)   
 
 
3. Tuloksia 
3.1. Toisarvoinen ongelma 
 
Tulostensa analysoinnissa Heikkinen keskittyy siihen, millaista arvottami-
nen aineistossa yleensäkin on ja millä tavalla eri lehdet arvottivat hallitusta, 
oppositiota ja puolueita. Arvottamisen laatua analysoidessaan hän ottaa 
kantaa myös arvottamisen voimakkuuteen sekä eksplisiittisyyteen ja impli-
siittisyyteen.  
 
Arvottaminen kohdistuu usein hallitukseen, oppositioon ja puolueisiin. Hal-
litusta ja oppositiota arvotetaan keinoilla, jotka Heikkinen on jakanut seit-
semään löysään ryhmään. Niitä ovat hallituksen ja opposition uskotta-



 31

vuusominaisuudet, tehokkuus ja taito sekä tieto ja järkevyys. Lehdet arvot-
tavat myös sitä, miten oppositio tai hallitus asennoituu tulevaisuuteen, ny-
kyisyyteen ja menneisyyteen. Tärkeitä asioita ovat myös yhteistyöominai-
suudet, demokraattiset ominaisuudet sekä aatteiden ja politiikan hyvyys.  
 
Arvottamisen voimakkuutta on vaikea mitata, ja siinä täytyy aina huomioi-
da konteksti. On mahdotonta osoittaa absoluuttisesti, mitä on esimerkiksi 
epärehellisyys tai rehellisyys. Sama sana arvottuu toisessa yhteydessä voi-
makkaammin kuin toisessa. Heikkinen taulukoi arvottavat ilmaukset niiden 
voimakkuuden perusteella. Hän sijoittaa sanat asteikolle erittäin positiivi-
sesti arvottava – kohtalaisen positiivisesti arvottava – kohtalaisen negatiivi-
sesti arvottava – erittäin negatiivisesti arvottava. Puolueita, oppositiota ja 
hallitusta arvotetaan yleensä joko kohtalaisen positiivisesti tai kohtalaisen 
negatiivisesti. Negatiivinen arvottaminen oli ylipäänsä positiivista arvotta-
mista yleisempää. Yksi lopputuloksista on se, että poliittisesti sitoutuneet 
lehdet arvottivat voimakkaammin kuin poliittisesti sitoutumaton lehti. 
 
Heikkinen jaottelee ilmausten eksplisiittisyyden ja implisiittisyyden samalla 
tavalla: erittäin eksplisiittinen – kohtalaisen eksplisiittinen – kohtalaisen 
implisiittinen – erittäin implisiittinen. Kokonaisuutta kuvaa se, että ekspli-
siittinen arvottaminen on implisiittistä yleisempää. Erittäin eksplisiittinen 
arvottaminen korreloi positiivisesti erittäin negatiivisen tai erittäin positiivi-
sen arvottamisen kanssa.  
 
Arvottamisen aiheista Heikkinen keskittyy ensinnäkin siihen, miten eri leh-
det arvottavat hallitusta ja oppositiota kokonaisuutena. Kokonaisuutta aja-
tellen hallituksen arvottaminen on opposition arvottamista yleisempää. Si-
toutumattomana lehtenä Helsingin Sanomat arvottaa sekä 1984 että 1988 
hallitusta joko kohtalaisen negatiivisesti tai positiivisesti. Puolueisiin sitou-
tuneille lehdille on tyypillistä, että oppositiopuolueiden lehdet arvottavat 
hallitusta negatiivisesti ja oppositiota positiivisesti. Hallituspuolueita kan-
nattavat lehdet arvottavat puolestaan positiivisesti hallitusta ja negatiivisesti 
oppositiota. Demari poikkeaa hieman muista puolueiden pää-äänenkannat-
tajista sillä tavalla, että siinä on vähemmän hallitusta arvottavia kommentte-
ja kuin muissa vastaavissa lehdissä. Myös sitoutuneissa lehdissä hallituksen 
ja opposition arvottaminen on yleensä kohtalaista: Suomenmaan ja Nyky-
päivän suhtautuminen hallitukseen vaihtelee sen mukaan, mikä parlamen-
taarinen asema lehtien takana olevilla puolueilla on.  
 
Toinen keskeinen pääkirjoitusten arvottamisen kohde on puolueet. Helsin-
gin Sanomille on tyypillistä arvottaa suurimpia puolueita, eli Sosialidemo-
kraatteja, Keskustaa ja Kokoomusta aika tasapuolisesti. Arvottaminen on 
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pääasiassa kohtalaista. Suomen Maaseudun Puolue ja Vihreä Liitto arvottu-
vat Helsingin Sanomien sivuilla selvästi negatiivisemmin. Puolueiden pää-
äänenkannattajista Kansan Uutiset, Nykypäivä ja Demari suhtautuvat puo-
lueisiin samalla tavalla. Niissä omaa puoluetta arvotetaan yleensä erittäin 
eksplisiittisillä keinoilla positiivisesti. Muun puolueet arvotetaan negatiivi-
semmin. Suomenmaa tekee poikkeuksen siinä mielessä, että se arvottaa 
puolueita monijakoisemmin kuin muut puoluelehdet. 
 
 
3.2. Minäkö äidiksi? Mieluummin surffailen! 
 
Hautamäen aineisto – naistenlehdet – pyrkii viihdyttämään, neuvomaan, oh-
jaamaan, valistamaan ja tarjoamaan hyväksymistä ja samastumiskohteita. 
Opinnäytetyössä on tutkittu, millä tavoin naistenlehdet ovat hyödyntäneet 
erilaisia tekstistrategioita toteuttaessaan pyrkimyksiään. Hautamäen mu-
kaan naistenlehtien tekstit, kuten kaikki muutkin tekstit, on nähtävä lukijan 
ja lehden vuorovaikutuksena osana laajempaa kulttuurista kehitystä, jossa 
arvot ja asenteet muotoutuvat. Hän ei näe lukijaa lehden kohteena, johon 
asenteellisuudet uppoaisivat kuin kuuma veitsi voihin, vaan aktiivisena tie-
donkäsittelijänä.  
 
Hautamäki päätyy tuloksissaan siihen, että tekstin arvottavuuteen vaikutta-
vat toisaalta hyvin pienet tekstin osaset – kuten morfeemit – ja toisaalta 
konteksti, jona voidaan viime kädessä pitää koko maailmaa. Morfeemitason 
positiivista arvottamista on seuraavissa ilmauksissa hääräillä, lapsonen, 
vauveli. Hautamäki muistuttaa, miten esimerkiksi morfeemitason arvotta-
vuuksia tutkittaessa on tärkeää pitää esillä tekstin muitakin tasoja, koska 
tekstissä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Keskeisimpiä arvottamisen tasoja ovat 
strategia-, sana- ja lausetaso. Strategiaa, jossa vedotaan tietoon, on käytetty 
seuraavassa tekstissä: 
 
 Mikä on paras kivunlievitysmenetelmä? 

Epiduraalipuudutus on mielestäni selvästi paras. Ensinnäkin se on si-
käli tehokkain, että se kutakuinkin jokaisessa tapauksessa takaa täy-
dellisen kivunlievityksen. Toiseksi se on sikiön kannalta vaaraton: si-
kiöön ja äitiin liittyvät riskit ovat hyvin pienet. 

 
Sanatasolla arvottaminen tapahtuu sellaisten yksittäisten ilmausten avulla, 
jotka ovat joko positiivisesti tai negatiivisesti arvottavia. Selkeästi arvotta-
via ilmauksia ovat esimerkiksi rohkeus, ilo, voitto, ristiriita, kipu, trauma. 
Sanatasolla on huomattava se, että toiset sanat ovat perusmerkitykseltään 
arvottavia, kun taas toiset sanat saavat arvottavan merkityksen vasta kon-
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tekstissään. Hautamäen mukaan pääsääntönä voidaan pitää sitä, ettei mil-
lään ilmauksella ole pysyvää ja absoluuttista merkitystä, vaan että merkitys 
muuttuu tilanteen ja käyttäjän mukaan.  
 
Arvottamisessa naistenlehdille tyypilliseksi luonnehdittu ristiriitaisuus nä-
kyy aineistossa siinä, että teksteissä toisaalta pyritään murtamaan vallitsevia 
arvoja ja asenteita. Toisaalta lehtien arvotukset perustellaan usein vedoten 
tyypillisimpiin ominaisuuksiin, joita yleensäkin on totuttu käyttämään julki-
sissa diskursseissa. Tässä mielessä naistenlehtien arvomaailma lopulta on 
hyvin konservatiivinen – joskin Naisten Ääni / Akkaväki erottautuu aineis-
tosta muita kapinallisempana. 
 
 
3.3. Mara vai Ellu? 
 
Tuisku keräsi arvottavia ilmauksia vuoden 1994 presidentinvaalien ehdok-
kaista Ahtisaaresta ja Rehnistä. Ilmaukset hän luokittelee esimerkiksi sen 
perusteella, mitä niissä arvotetaan. Tuiskun mukaan arvottamisen kohteeksi 
joutuvat ehdokkaiden sukupuoli, henkilökohtaiset ominaisuudet, poliittiset 
ominaisuudet, sotaisuus ja väkivalta sekä julkisuuskuva. 
 
Sukupuolisesti arvottaminen on negatiivista asennoitumista naiseen. Mie-
heyttä ei juurikaan arvoteta. Arvottamisen keinoista käytetään pääasiassa 
nimeämistä, joka vähättelee ja aliarvioi ehdokasta. Sukupuolen arvottamista 
on näkyvissä lähinnä Demarin kirjoituksissa, jossa naiseus arvotetaan Reh-
nissä negatiivisesti, mutta Ahtisaaren naisellisena pidetyt ominaisuudet ar-
votetaan positiivisesti. Demari vahvistaa myös Rehnissä naiseen liittyviä 
negatiivisia stereotypioita. Nykypäivä ei juuri korosta sukupuolta arvotta-
vana ominaisuutena. Peruslinja on, että molemmat lehdet yrittävät murtaa 
omaan ehdokkaaseensa liittyviä negatiivisia sukupuolisia stereotypioita.  
 
Tärkeimpiä poliittisia ominaisuuksia ovat pätevyys, kokemus, demokraatti-
suus, luotettavuus ja rehellisyys. Poliittiset ominaisuudet sekoittuvat hel-
posti henkilökohtaisiin ja julkisuuteen liittyviin ominaisuuksiin. Oman eh-
dokkaan korostamista tärkeämpää on vastaehdokkaan aliarvioiminen. Po-
liittisia ominaisuuksia kuvatessa on tyypillistä käyttää nimeämistä ja ideo-
logisesti kiistanalaisia sanoja, jotka luovat yhteydet politiikan kieleen. 
Myös vihjaukset ja retoriset kysymykset ovat tavallisia. 
 
Henkilökohtaisten ominaisuuksien arvottamisessa kielikuvilla on merkittä-
vä rooli. Vaikka ulkonäön arvottaminen on molempien lehtien perusteella 
arveluttava keino, sitä käytettään silti: 
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– – kansan suussa Ahtisaari on alkanut vääntyä Mahtisaareksi tai Äh-
kysääreksi. (Nykypäivä 14.1.1994) 
– – edes sukupuoli ja väärä äidinkieli eivät enää aseta ylittämättömiä 
esteitä määrätietoiselle poliitikolle. (Demari 18.1.1994) 

 
Myös Rehnin alkuperä ja äidinkieli olivat Demarin arvottamisen kohteena. 
Eri persoonien kohdalla arvotetaan eri asioita. Pääperiaatteena oli vaikuttaa 
oman ehdokkaan imagoon positiivisesti ja toisen imagoon negatiivisesti. 
 
Sotaisuutta ja väkivaltaa kuvatessa käytetään paljon metaforia. Suurin osa 
tämän aihepiirin arvottavista ilmauksista on Demarin Rehniä vastaan käyt-
tämiä. Demarista löytyy esimerkiksi seuraavia ilmauksia. 
 

– – Nykyisen hallituksen sotaministeri. (Demari 19.1.1994) 
Rehn näkee uhkia ja painottaa sotaisuutta, Ahtisaari korostaa yhteis-
työn mahdollisuuksia. (Demari 19.1.1994) 

 
Demari näkee Ahtisaaren rauhanrakentajana ja Rehnin sotaisempana; tähän 
ehkä vaikuttavat ehdokkaiden taustat. Toisin kuin Demari Nykypäivä ei ar-
vota sotaisuutta. Julkisuuskuvan laajassa aihepiirissä arvotettiin puolestaan 
suosion suuruutta, laatua, määrää ja kestävyyttä. Demarissa ja Nykypäiväs-
sä esiintyy myös identtisiä ilmauksia, jotka arvottuvat lehdissä päinvastai-
sella tavalla. 
 
Tuisku toteaa, että työn aineistossa on paljon vastakkainasettelua tekstin 
kaikilla tasoilla. Molempien lehtien perusasetelma on se, että omaa ehdo-
kasta kuvataan positiivisesti ja vastaehdokasta negatiivisesti. Lehtien strate-
giat ovat pääosin eksplisiittisiä, mutta taustalle kätkeytyy myös implisiittisiä 
asenteita. Vahva arvottaminen sekä eksplisiittisyys osoittavat sen, että ylei-
sön oletetaan jakavan lehden kanssa saman ideologian. Lehdet arvottavat 
koko vaalikamppailua eri tavalla, koska ne painottavat kampanjassa eri asi-
oita. Mielenkiintoinen tulos on myös se, että Demari keskittyi Nykypäivää 
huomattavasti enemmän vastaehdokkaan mustamaalaamiseen. Nykypäivän 
ilmauksista 18 prosenttia oli Ahtisaarta negatiivisesti arvottavia. Demarin 
ilmauksista 48 prosenttia arvotti Rehniä negatiivisesti. 
 
 
4. Arviointi ja lopetus 
 
Tekstianalyysin tutkimusaineisto on usein sellainen, että tutkijalla täytyy ol-
la ennakkotietoa aineistojensa aiheesta. Tämä korostuu etenkin Heikkisen 
tutkielmassa. Poliittisten pääkirjoitusten analysointi edellyttää, että tutkija 
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on seurannut tapahtumia ja tietää, mikä on yhteiskunnan poliittinen ilmapii-
ri. Valveutunut tutkija on kuitenkin vaikeassa roolissa, koska ennakkotieto 
lisää tutkimuksen subjektiivista sävyä. Toisaalta tutkimuksen – siis myös 
tulkinnan – peruslähtökohdaksi on hyväksytty se näkemys, että intuitio on 
käypä tieteellinen metodi: merkitysten tutkimus on ja saa olla paljolti tutki-
jan oman kompetenssin varassa (Orpana 1988: 6). Tällainen ajattelutapa ko-
rostuukin jokaisessa analyysimme kohteena olleessa tutkielmassa. 
 
Heikkisen tutkielma oli 1990-luvun alussa arvottavien asenteiden tutkimuk-
sessa pioneerityö. Myöhemmin hän on jatkanut tutkimustaan pääkirjoitus-
ten kielestä, ja vuonna 1999 tarkastetussa väitöskirjassaan Heikkinen tar-
kastelee arvottavien asenteiden asemesta tekstien ideologista merkitystä. 
Tällöin hän sisällyttää arvottavat asenteet ideologian käsitteen alle. Nimen-
omaan ideologisen merkityksen tutkimusta Heikkinen (1999) perustelee sil-
lä, että juuri ideologia auttaa selittämään kielenkäytön olemusta, erityisesti 
sosiokulttuurisesti luonnollistuneita merkityksiä. Heikkisen mukaan kieli 
onkin ideologinen systeemi, jota tutkimalla päästään yhteisön ja kulttuurin 
perustaviin merkityksiin.  
 
Hautamäki taas pitäytyy kirjoittajan tai puhujan kannalta tapahtuvassa ar-
vottamisessa. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että myös kuulija omasta arvo-
maailmastaan lähtien antaa tekstille lisämerkityksensä ja -arvotuksensa. 
Kuuleminen tai lukeminen ei ole passiivinen informaation siirtotilanne vaan 
aktiivista prosessointia. Hautamäki tuo julki arvottamisen tämän laidan tu-
loksissaan.2  
 
Käsitteet negatiivinen ja positiivinen arvottaminen ovat nekin kohtalaisen 
subjektiivisia. Vastaanottajan tausta ja tapa tulkita asioita vaikuttavat siihen, 
nähdäänkö arvottaminen negatiivisena vai positiivisena. Niinpä Hautamä-
kikin antaa esimerkkejä lausekkeista, joissa sekä määrite että pääsana ovat 
kumpikin positiivisesti arvottavia. Tällaisia lausekkeita ovat hänen mukaan-
sa uusin voimin, syvä helpotus. Voidaan miettiä, ovatko substantiivit mää-
ritteineen kyseisissä esimerkeissä niinkään absoluuttisen positiivisia: voi-
daanhan tuottaa sekä negatiivinen nominaalilauseke pahuuden voimin että 
negatiivisesti arvottava lauseke syvä tuska. Hautamäen mielestä negatiivi-
sesti arvottavat pääsanat ja määritteet löytyvät lausekkeista sitkeää masen-
nusta ja voimakkaaseen stressiin. Toisessa kontekstissa kyseiset määritteet 
voitaisiin tulkita erittäin positiivisiksi.  

                                           
2 Tekstien arvottamisessa vastaanottajan tulkinta on kokonaan oma tutkimusaiheensa. Tiedotus-
opissa vastaanottoa eli reseptiota on tutkinut Ridell (1998), jonka aineistona ovat televisiouutiset. 
Vastaanottajan näkökulmaa voitaisiin tutkia esimerkiksi luetunymmärtämistestien avulla, jolloin 
lukijoiden tulkintatavat tulisivat esille. 
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Tuisku vihdoin keskittyy tutkimuksissaan lause- ja virketason yksittäisiin 
arvottaviin ilmauksiin. Vaikka tutkija itse arvioi saaneensa luotettavan ku-
van lehtien asenteesta, ei voida olla kiinnittämättä huomiota siihen, että 
yleensä diskurssianalyysi korostaa yksittäisen virkemerkityksen asemesta 
tekstin kontekstuaalista tilannemerkitystä. Esimerkiksi Fairclough (1997) 
tarkastelee tekstiä kontekstuaalisuuden kolmella eri tasolla, ja oletettavaa 
on, että konteksteista sosiokulttuurinen ympäristö voisi paljastaa tekstiin 
kirjoittautuneet arvot ja asenteet selkeämmin kuin pelkkä lause- ja virketa-
son analyysi. 
 
Arvottavien asenteiden tutkimuksessa ei ole merkityksetöntä, mistä tekstila-
jista aineisto on. Lukija lukee ja tulkitsee uutista, reportaasia ja mielipide-
kirjoitusta eri tavalla. Tietty ilmaisu uutisessa voi lukijasta olla erittäin voi-
makkaasti asenteellinen, mutta mielipidekirjoituksessa vastaava ilmaus hy-
väksytään genren perusteella. Mielenkiintoista olisikin tutkia esimerkiksi 
Tuiskun aineiston avulla myös sitä, millä tavalla eri tekstityyppien arvotuk-
set poikkeavat toisistaan. 
 
Arvottavien asenteiden tutkiminen on vaikeaa, koska kyse on todella abst-
raktista tutkimuskohteesta. On mahdotonta osoittaa absoluuttisesti, mikä 
ilmaisu on arvottava ja mikä ei. Tämäntyyppisissä tutkimuksissa korostuu 
tutkijan rooli. Ei voida olettaa, että tutkimus tekstien arvottavista asenteista 
olisi samanlainen kuin luonnontieteellinen tutkimus, jossa on olennaista, et-
tä toinen tutkija voi tehdä tutkimuksen täysin samoin tuloksin. Toki tutkijan 
on pyrittävä objektiivisuuteen, mutta täydellinen objektiivisuus tekstien tul-
kinnassa on mahdotonta. Omissa tutkimuksissaan Heikkinen, Hautamäki ja 
Tuisku ottavat huomioon tämän seikan: he korostavat tutkielmiensa alussa 
tutkijan intuition osuutta tekstien tulkinnassa. Samalla kukin opinnäytetyö 
toisaalta osoittaa, että riippumatta lehdestä tai vastaanottajasta arvottavat 
asenteet ovat mukana kussakin tekstissä. Tässä valossa objektiivinen jour-
nalismi on harhaa. Kirjoittaja ei voi sanoutua irti siitä arvomaailmasta, jossa 
hän elää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kriittinen työkalupakki 
 
Eero Kettunen, Petri Vartiainen & Miikka Vuontisjärvi 
 
 
1. Johdanto 
 
Tutkimme kolmea suomen kielen pro gradu -tutkielmaa, jotka kuuluvat 
kriittisen tekstintutkimuksen aihepiiriin. Tarkoituksenamme on selvittää, 
täyttävätkö tutkielmat diskurssianalyysin keskeiset tunnuspiirteet siinä mie-
lessä, miten Fairclough tarkastelee tekstin, diskurssikäytännön ja sosiokult-
tuurisen käytännön keskinäisiä suhteita (1997: 78–79). Olemme siis hieman 
jälkiviisaita. 
 
Ennakkoon oletamme, että kriittinen tekstintutkimus diskurssianalyysin 
muotona saattaa korostaa tekstiä diskurssikäytännön ja sosiokulttuurisen 
käytännön kustannuksella. Tämä johtuu siitä, että tekstintutkimuksessa tut-
kimustavoitteet ovat ensisijaisesti kielitieteelliset, jolloin tutkimus keskittyy 
kielenaineksiin. Tällöin tutkimuksesta puuttuu ideologisuuden yhteiskun-
nallinen painotus, joka ilmenee sosiokulttuurisen käytännön tasolla.  
 
Pelkkä tekstianalyysi ei siis välttämättä kerro mitään yleistävää ideologiois-
ta yhteiskunnassa, vaan tietyn tekstijoukon eli diskurssin käytännöistä. To-
sin viestintätieteissä on siirrytty yhä enemmän vastaanoton tutkimukseen 
(Fairclough 1997: 43), ja voidaan ajatella, että kielen ja vallan suhdetta voi-
daankin tutkia vasta sen jälkeen, kun ideologia on ensin paljastettu tekstu-
aalisella tasolla. Tällä tavoin diskurssianalyysi voisi kertoa, millä tavoin 
merkitykset vaikuttavat yhteiskunnassa.  
 
 
2. Tutkielmien esittely 
2.1. Aiheet ja aineistot 
 
Aineistomme tutkielmissa tarkastellaan referointirakenteita, kielen implisiit-
tistä ja eksplisiittistä ideologisuutta, nimeämistä, verbiprosesseja ja semant-
tisia rooleja. Moninaiset tutkimuskohteet selittyvät sillä, että kriittiseen 
tekstintutkimukseen ylipäänsäkin kuuluu eri metodeja ja näkökulmia yhdis-
televä eräänlainen työkalupakki-ajattelu (Kalliokoski, Jyrki 1996 a: 29). 
 
Tarkasteltavana olevista opinnäytetöistä Anna Kalliokoski (1998) on selvit-
tänyt, kuinka poliittisten kirjoitusten referointirakenteiden verbit eli verbi-
prosessit luovat ministerien julkisuuskuvaa. Hän tutkii kriittisen lingvistii-
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kan ja verbisemantiikan avulla kielen ideologisuutta. Kalliokosken teoreet-
tinen työkalupakki sisältää erityisesti Faircloughin, Fowlerin, Hodgen, 
Kressin ja Karvosen näkemyksiä kielen ja vallan välisestä suhteesta. Lisäksi 
hän pohtii merkityspotentiaalia, luonnollistumista, kielen ideologisuutta, 
sanasemantiikkaa ja poliittista imagonrakennusta.  
 
Anna Kalliokoskella on aineistonaan Helsingin Sanomien ja Kalevan poliit-
tiset uutiset ja artikkelit aikaväliltä 1.8.1995–31.9.1996. Referointiverbit 
ovat tutkimuksen kohteena, koska ne kertovat referoijan näkemyksen refe-
roitavan esityksen sisällöstä; samalla ne vaikuttavat julkisuuskuvaan posi-
tiivisesti tai negatiivisesti. Kalliokosken mukaan kirjoittajan referointiver-
bin valintaan sisältyy arviointia ja tulkintaa. Verbeillä on suuri merkitys 
tekstin arvottavien asenteiden ilmaisemisessa. Poliittinen kirjoittelu on osa 
poliitikon imagonmuodostumisen prosessia. 
 
Tutkimansa verbit Anna Kalliokoski jakaa kymmeneen ryhmään tukeutuen 
Flyktman-Myllymäen (1989) jaotukseen. Ryhmät ovat neutraalit, ajattele-
mista kuvaavat, mielialaa ja asennetta kuvaavat, neuvomista ja opastamista 
kuvaavat, valtaa ja voimaa kuvaavat, palautteen antamista kuvaavat, arve-
lemista kuvaavat, vakuuttamista kuvaavat, torjumista kuvaavat ja ryhmien 
ulkopuolelle jääneet verbit. 2382 verbin aineistossa on 202 erilaista verbiä. 
 
Marjo Korvan (1998) aiheena taas on Helsingin Sanomien ja Maaseudun 
Tulevaisuuden maatalousaiheisen EU-uutisoinnin ideologisuus. Aineisto 
koostuu maatalouden tukipakettiin liittyvästä uutisoinnista ennen Euroopan 
unioniin liittymistä koskevaa äänestystä vuonna 1994. Korva on valinnut 
aineistokseen Helsingin Sanomista 47 uutista ajanjaksolta 29.4.–29.5. ja 
Maaseudun Tulevaisuudesta 30 uutista ajalta 3.5.–31.5.1994. Aineistoonsa 
Korva valitsi Helsingin Sanomat, koska se kannatti avoimesti EU-
jäsenyyttä; Maaseudun Tulevaisuus taas vastusti jäsenyyttä Maataloustuot-
tajain Keskusliiton äänenkannattajana. 
 
Teoriataustana Korvalla on Faircloughin (1989) muotoilema diskurssiana-
lyysi, ja Korva pyrkii analysoimaan aineistoaan tekstuaalisella, kieliopilli-
sella ja sanastollisella tasolla. Tekstuaalisella tasolla hän tutkii otsikointia, 
asioiden esittämisjärjestystä, kirjoittajan näkökulmaa ja lukijaa sen tulkitsi-
jana, argumentointia, suoraa ja epäsuoraa lainausta, etäännyttämistä ja ju-
tustelunomaistamista. Kieliopillisella tasolla Korva tutkii osallistujien roo-
leja lauseessa, epämääräistä persoonaa, nominaalistumista, modaalisuutta ja 
lauseiden välisiä kytkentöjä. Sanastollisella tasolla hän tutkii nimeämistä, 
verbejä, adverbejä ja sidonnaisten morfeemien ideologista merkityksiä.  
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Analyysissaan Korva nojautuu Faircloughin lisäksi Heikkiseen, Kalliokos-
keen ja Hallidayhin. Korvan tarkoituksena on saada tutkimukseensa myös 
tekstin vastaanottajan näkökulma. Lopuksi hän keskittyy sitoutuneen ja si-
toutumattoman sanomalehden tapoihin tuottaa ideologiaa. Korva tarkastelee 
uutista niin ikään luonnollistuneena tekstityyppinä ja pohtii, miten laajempi 
yhteiskuntaideologia kielessä ilmenee. 
  
Jukka Lausmaa (1999) puolestaan käsittelee Lähi-idän uutisointia kriittisen 
tekstintutkimuksen avulla. Aineistona Lausmaalla on 85 artikkelia sanoma-
lehti Kalevasta aikaväliltä 21.3.1997–7.11.1998. Pääosa artikkeleista on uu-
tissähkeitä, ja ne käsittelevät israelilaisten ja palestiinalaisten välisiä levot-
tomuuksia, rauhanneuvotteluja sekä niihin liittyvää politiikkaa. Aineisto 
poikkeaa muista opinnäytetöistä siten, että ulkomaanuutisten tapaan se 
edustaa uutistoimistojen välityksellä tuotettua käännöskieltä. 
 
Aineistostaan Lausmaa on tutkinut palestiinalaisten ja israelilaisten nimi-
tyksiä, heidän yhteydessään käytettäviä verbejä ja heitä tarkoittavien sano-
jen semanttisia rooleja. Argumentaatioteoriaa Lausmaa käyttää teoreettiseen 
ja ateoreettiseen argumentointiin perustuvasta jaottelusta käsin. Eksplisiitti-
seksi kielenainekseksi Lausmaa nimittää leksikaalisia valintoja ja niiden 
mahdollisia konnotaatioita. Implisiittisyys ilmenee Lausmaan mukaan kan-
taa ottavissa ilmauksissa, näkökulmasta kertovissa ilmauksissa ja presuppo-
sitiossa. Ideologiaa hän lähestyy arvojen ja asenteiden kautta. 
 
Lausmaan tutkimus jäsentyy siten, että hän esittelee käyttämäänsä teoriaa ja 
metodologiaa myös analyysiensä yhteydessä. Näin esimerkiksi leksikaalisia 
valintoja käsitellään vuorotellen nimeämisen, korvaamis- ja vertaamisteori-
an sekä Hallidayn verbiprosessien avulla. Tutkimusongelman kannalta 
oleellisia semanttisia rooleja ovat TEKIJÄ, KOKIJA, KOHDE, AIHEUT-
TAJA, VÄLINE, LÄHDE, HYÖTYJÄ ja POSSESSIIVI. 
 
 
2.2. Keskeiset tulokset 
2.2.1. Anna Kalliokoski 
 
Anna Kalliokosken tutkimustulokset osoittavat, että referointirakenteiden 
verbien vaikutus ministerien julkisuuskuvien luomiseen ja vahvistamiseen 
on vähäisempi kuin saattaisi kuvitella. Useimmiten toimittaja valitsee neut-
raalin verbin referointirakenteeseen. Neutraalien verbien määrä referointi-
rakenteissa vaihtelee ministereittäin Sinikka Mönkäreen 69 %:sta Jouni 
Backmanin 39 %:in. Neutraalien verbien taajafrekvenssisyys johtuu lähinnä 
uutistekstin pyrkimyksestä puolueettomuuteen. 
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Toiseksi yleisimmin referointirakenteissa käytetään neuvomis- ja opasta-
misverbejä. Yleensä neuvomis- ja opastamisfunktio on implisiittinen. Eks-
plisiittisyys on harvinaista. Esimerkiksi opettaa-verbi esiintyy vain Paavo 
Lipposen ja Iiro Viinasen yhteydessä. Tuolloin Lipponen oli pääministeri ja 
Viinanen valtiovarainministeri, eli kyseessä olivat hallituksen kaksi vaiku-
tusvaltaisinta ministeriä. Luonnollistumisen käsite nousi esille heidän yh-
teydessään. Voidaan ajatella, että toimittajat noudattavat aiemmin tehtyjä 
valintoja referointirakenteissa tiedostamatta valinnanvaraansa. 
 
Iiro Viinasen kohdalla kolmanneksi suurin verbiryhmä on valtaa ja voimaa 
kuvaavat verbit, kuten jyrähtää ja moukaroida. Viinaseen on liitetty kysei-
siä verbejä hänen ministerikautensa jälkeenkin. Tässäkin on kyse luonnol-
listumasta. Viinasen jälkeen 1. valtiovarainministerin viran sai entinen 
opastava, neuvova ja ajatteleva oikeusministeri Sauli Niinistö. Hän peri 
Viinaselta ministerinsalkun ohella myös valtaa ja voimaa kuvaavien verbien 
käytön referointirakenteissa. 
 
Mies- ja naisministerien yhteydessä esiintyvissä verbeissä ei ole suurta 
eroavaisuutta. Esimerkiksi mielialaa ja asennetta kuvaavia verbejä ei juuri 
esiinny naisministerien yhteydessä miehiä useammin. Ajattelua kuvaavia 
verbejä sekä vakuuttamista kuvaavia verbejä sen sijaan esiintyy naisilla 
hieman enemmän kuin miesministerien yhteydessä. Voidaan kuitenkin to-
deta, että referointirakenteiden verbit eivät vaikuta naisministerien jul-
kisuuskuvaan negatiivisesti. 
 
Tutkimus osoittaa edelleen tietyt erot eri ministerien yhteydessä esiintyvissä 
referointirakenteiden verbeissä. Esimerkiksi Claes Anderssonin yhteydessä 
käytetään suhteellisen paljon ajattelua kuvaavia verbejä, kun taas Paavo 
Lipposen yhteydessä suhteellisen paljon valtaa ja voimaa kuvaavia verbejä. 
Erot eivät kuitenkaan ole järin suuria, joten referointirakenteiden verbien 
vaikutus ministerien julkisuuskuvan luomiseen on vähäinen. 
 
 
2.2.2. Marjo Korva 
 
Marjo Korva havainnoi uutisissa tehtyjä valintoja kielen eri tasoilla. Teks-
tuaalisella tasolla hän huomaa Maaseudun Tulevaisuuden käyttävän suoraa 
lainausta Helsingin Sanomia enemmän. Suorat lainaukset ovat Maatalous-
tuottajain Keskusliiton johtohenkilöiltä, joten heidän sanomisensa arvote-
taan korkealle. Kiintoisana ilmiönä Korva pitää lainausmerkkien poisjättöä 
suorista lainauksista. Tapa voi olla harhaanjohtava, jopa manipuloiva. Asi-
oiden esittämisjärjestys ja niiden kommentointi kertoo myös ideologisuu-
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desta. Aineistossa Maaseudun Tulevaisuus otti voimakkaasti kantaa ko-
koomuksen tukipakettiarvosteluun. Helsingin Sanomat taas teki asiasta 
merkityksettömän kielellisillä valinnoillaan ja käytti kieltään vallalla olevan 
diskurssin ylläpitämiseen. 
 
Luvuilla argumentointi oli suosittua molemmissa lehdissä, ja sen avulla py-
rittiin lisäämään luotettavuutta. Intertekstuaalista aineistoa olivat muun mu-
assa tutkimukset, asiakirjat ja muut tiedotusvälineet, jotka auktoriteettina 
korostavat median valtaa. Helsingin Sanomat tosin lainaa harvoin muilta 
tiedostusvälineiltä: näin se korostaa valta-asemaansa lehdistössä. Kuitenkin 
Helsingin Sanomat käyttää epäsuoraa lainausta enemmän kuin Maaseudun 
Tulevaisuus. Epäsuora lainaus mahdollistaa implisiittisen aineksen liittämi-
sen tekstiin. Etäännyttämistä ja jutustelunomaistamista esiintyy aineistossa 
rinnakkain. Etäännyttäminen ilmenee sanastossa ja raskaissa lauserakenteis-
sa, jutustelunomaisuus esimerkiksi puhekielisyyksissä. 
 
Kieliopillisella tasolla implisiittisesti arvottava aines ilmeni osallistujien 
syntaktisissa rooleissa. Päättäjiin viittaavat sanat – esimerkiksi keskustan 
eduskuntaryhmä, hallitus, kokoomuksen edustajat – olivat usein subjektin 
eli keskeisen toimijan roolissa. Implisiittistä ainesta Korva löytää myös 
kieltolauseiden, lauseiden välisten kytkentöjen ja passiivin käytöstä. Nomi-
naalistumisilla saadaan mutkikkaat tapahtumasarjat näyttämään yksinkertai-
silta ilmiöiltä. Runsas nominaalistuminen tekee rakenteista raskaita ja toimii 
myös etäännyttävänä strategiana. 
  
Sanastollisella tasolla Korva tarkastelee muun muassa viljelijöille ja tukipa-
ketille annettuja nimityksiä ja niiden eteen liittyviä attribuutteja, jotka 
useimmiten ovat neutraaleja tai positiivisia. Yleisiä tukipaketille annettuja 
nimityksiä ovat EU-tukipaketti, kansallinen tukipaketti, tukipaketti ja Suo-
men maatalouspaketti. Helsingin Sanomat käyttää kuitenkin selkeästi 
enemmän negatiivisesti arvottavia ilmauksia, kuten esimerkiksi peräkyläpo-
litiikka ja viljelijöiden hyysääminen. Se käyttää myös enemmän negatiivi-
sesti arvottavia aktiivisia verbejä. Hallituspuolue keskustan Helsingin Sa-
nomat esittää toimijan ja opposition tarkkailijan roolissa. Yhteiskunnan 
ideologioista Korvan aineistossa kertoo muun muassa se, että vallankäyttä-
jät saavat uutisissa enemmän tilaa kuin vallan alaiset. Tämä vahvistaa yh-
teiskunnan valtahierarkkista järjestelmää. 
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2.2.3. Jukka Lausmaa 
 
Jukka Lausmaan tutkimuksen mukaan Kaleva käyttää Israelista eniten nimi-
tystä Israel. Muita nimeämisiä ovat israelilaiset ja Juutalaisvaltio. Ni-
meämisiä analysoiden Lausmaa on tulkinnut Israelin abstraktiksi ja epäin-
himilliseksi koneistoksi, jonka taustalla toimii korkeintaan muutama ihmi-
nen. Neutraaleista nimeämisistä Lausmaan aineistossa käytetään eniten is-
raelilaista. Palestiinalaisista käytetään eniten nimitystä palestiinalaiset. 
Muita ovat PLO ja Palestiina. Israelin sotilaiden toimien kuvaamisen myötä 
Israelista muodostuu käsitys sotaisana valtiona, kun taas palestiinalaiset ku-
vataan rauhanomaisempina kuin Israel. Arabi-nimitys painottaa palestiina-
laisen uskonnollisuutta, jolloin siihen sisältyy voimakas affektiivinen sivu-
merkitys. 
 
Verbien analyysin perusteella Israel ja israelilaiset esitetään dynaamisina ja 
aktiivisina toimijoina. Verbit ilmaisevat yleensä konkreettista ja materiaa-
lista toimintaa. Monet niistä ovat sävyltään negatiivisia ja militaristisia, jol-
loin syntyy käsitys, että Israel on aseisiin turvautuva kansa. Palestiinaan ja 
palestiinalaisiin liitetyt verbit ilmaisevat harvoin materiaalisia prosesseja, 
vaikka yksilöt kuvataan yhtä dynaamisina ja aktiivisina toimijoina kuin is-
raelilaiset. Referoinnissa käytetyimmät verbit ovat sanoa ja kertoa. 
 
Semanttiset roolit kuvaavat israelilaiset TEKIJÖINÄ ja AIHEUTTAJINA. 
Palestiinalaisten semanttinen rooli on useimmiten KOKIJA. Israelin koneet 
Lausmaa on tulkinnut VÄLINEEKSI ja Israelin luodit LÄHTEEKSI. Israe-
lilla ja palestiinalaisilla esiintyy molemmilla HYÖTYJÄN rooli adessiivi-
muotoisena adverbiaalina. Lausmaan mukaan hänen aineistonsa on selkeän 
poliittista kielenkäyttöä: palestiinalaiset ovat heikompia, joten yleinen mie-
lipide on helposti heidän puolellaan. Palestiinalaisten toiminta on enemmän 
mentaalista, joten heistä syntyy rauhanomaisempi käsitys kuin Israelista. 
 
 
3. Arviointia1

3.1. Jyrähtikö Lipponen ihan oikeasti? 
 
Anna Kalliokoski pyrkii tutkimuksessaan selvittämään, millaista asenteelli-
suutta poliittisten kirjoitusten referointirakenteissa ilmenee. Hänen ennak-
ko-oletuksensa mukaan teksti toimii ideologisesti toimittajien suhtautuessa 
eri ministereihin eri tavoin. Kalliokoski pohtii myös referointirakenteiden 

                                           
1 Arviointi osin perustuu tutkielmista annettuihin lausuntoihin, jotka ovat luonteeltaan asiakirjoja 
ja julkisia tekstejä. 



 43

verbien vaikutusta poliitikon julkisuuskuvaan. Tutkimustulokset osoittavat 
referointirakenteiden verbien olevan Helsingin Sanomien ja Kalevan poliit-
tisessa uutisoinnissa neutraalimpia kuin saattaisi kuvitella. Puolueettomuus 
osoittautuu edellä mainituille sanomalehdille merkittäväksi arvoksi. Aineis-
tosta löytyy negatiivisia piirteitä sisältäviä verbejä, mutta niissäkin negatii-
vinen sävy on varsin implisiittinen. Selvästi negatiivisesti vaikuttavia ver-
bejä, kuten esimerkiksi jaaritella, on aineistossa vähän. Puolueettomuus on 
kuitenkin näennäistä, sillä Helsingin Sanomien ja Kalevan kielen taustalla 
piilee yhteiskuntajärjestystä ylläpitäviä ideologioita. 
 
Poliitikkojen työ on paljolti puhumista, ja poliittiset uutiset ovat sanoma-
lehdissä yleisiä juttuja. Toimittajien työhön kuuluu olennaisena osana po-
liittinen uutisointi, johon sisältyy poliitikon sanoman tulkinta ja päätelmien 
teko. Juuri referointirakenteiden verbien valinnassa toimittajilla on periaat-
teessa valinnanvaraa siten, että kirjoittajalla on mahdollisuus ilmaista oma 
suhtautumisensa poliitikkoon ja hänen sanomaansa referointiverbiä valites-
saan. Tosin syytä on epäillä, onko kyseessä todellakin toimittajan oma suh-
tautuminen, sillä verbin ilmaiseman asenteen on oltava vahvasti kytköksissä 
lehden yleiseen linjaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa toi-
mittajan oma tulkinta suodattuu lähes näkymättömiin, koska kyseessä ovat 
puolueettomat sanomalehdet ja yhteiskunnalliset instituutiot – joskin abso-
luuttinen puolueettomuus on vain illuusio.  
 
Poliittisiin uutisiin kirjoittautuu aina vallalla olevia arvoja sekä ideologioita, 
ja Anna Kalliokoski etsii niitä nimeämisen tasolta, referointirakenteiden 
verbeistä. Hän tutkii siis vain yksittäistä kielenpiirrettä, jonka analyysissä 
sanasemantiikka on keskeisessä asemassa. Toimittajan valinnat ovat suh-
teessa ideologioihin, mutta tarkempaan analyysiin valtasuhteista Kalliokos-
ki ei ryhdy.  
 
Poliittisissa uutisissa lainaukset ovat avointa intertekstuaalisuutta. Referoin-
tirakenteiden verbeissä toimittajan valinnanvaraan vaikuttavat myös luon-
nollistumat. Kalliokoski ottaa esille luonnollistuman käsitteen hallituksen 
vaikutusvaltaisimpien ministerien yhteydessä. Vaikka Kalliokosken tutki-
mus keskittyykin tekstin kuvaukseen, tässä tapauksessa myös vuorovaiku-
tuskäytäntö ja sosiokulttuurinen käytäntö nousevat esille (ks. Fairclough 
1997: 82). Sosiokulttuurisessa käytännössä on otettava huomioon kolme 
aspektia: talous, politiikka ja kulttuuri. Valtaa ja voimaa kuvaavien sekä 
eksplisiittisesti neuvovien verbien käyttö pääministerin ja valtiovarainmi-
nisterin yhteydessä ylläpitää käsitystä yhteiskunnassamme vallitsevista  
ideologioista siten, että kyseisiä ministereitä pidetään hallituksen vaikutus-
valtaisimpina. Poliittisten uutisten nimeämisissä neutraalius ei tässä tapauk-
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sessa toteudu. Kalliokoski ottaa esille poliittisen ja yhteiskunnallisen viite-
kehyksen, mutta tarkempi yhteiskunnan ja kulttuurin analyysi jää kuitenkin 
hänen pro gradu -tutkielmassaan pintapuoliseksi. Sosiokulttuurisen käytän-
nön osalta myöskään tekstin kuluttamisen tapoihin ei perehdytä. 
 
Anna Kalliokoski nojautuu työssään Pekka Isotaluksen (1996) tutkimuk-
seen, jonka mukaan vuoden 1995 eduskuntavaaleja käsittelevistä televisio-
ohjelmista julkaistuilla lehtijutuilla oli suora vaikutus poliitikkojen imagoi-
hin. Isotaluksen mielestä toimittajien arviot ja kuvailut ehdokkaista auttavat 
äänestäjiä mielikuvien muodostamisessa. Voidaan kuitenkin kysyä, tarvi-
taanko mielikuvien muodostusprosessiin toimittajan välikättä.   
 
Referointirakenteiden verbien vaikutusta ministerien julkisuuskuviin voi-
daankin lopulta pitää marginaalisena. Nykyajan mediatulvassa sanomaleh-
tien poliittisilla uutisilla on varsin minimaalinen vaikutus poliitikkojen ima-
goihin. Imagon rakennuksessa on luotava mielikuva poliitikosta persoonana 
ja ihmisenä. Esimerkiksi television välityksellä mielikuvien luominen on-
nistuu paremmin. Lisäksi on muistettava, että puolueettomat sanomalehdet 
kuten Helsingin Sanomat ja Kaleva eivät ole ainoita kirjoitetun kielen me-
dioita. Esimerkiksi iltapäivälehtien skandaaliuutiset voivat tuhota poliitikon 
imagon yhdellä juorulla, kun taas aikakauslehtien haastattelut poliitikon yk-
sityiselämästä voivat vaikuttaa julkisuuskuvaan erittäin myönteisesti. 
 
Poliitikon imago on viestin vastaanottajassa syntyneiden mielikuvien koko-
naisuus, joka aktivoituu vastaanottajan nähdessä poliitikon nimen lehdessä, 
hänen kasvonsa televisiossa tai kuullessa hänen äänensä radiossa. Liiallinen 
persoonattomuus ei ole poliitikolle hyväksi. Kalliokosken aineiston verbien 
neutraalius ei kuitenkaan kerro siitä, että hallituksen silloiset ministerit oli-
sivat olleet persoonattomia, sillä poliitikon imago tulee selvemmin esille 
muissa medioissa. Poliitikon profiili rakennetaan esimerkiksi vaalimainos-
ten avulla, kun taas imagoon vaikuttavat muun muassa esiintymistaito ja 
kokemus.  
 
Kun ajatellaan diskurssin sosiaalisia vaikutuksia, on tarkasteltava diskurssin 
tuottamista ja vastaanottamista sekä yhteiskunnallisia käytänteitä, sillä tie-
dotusvälineiden tekstit ovat yhteiskunnallista toimintaa, johon voidaan vas-
tata toisella yhteiskunnallisella toiminnalla (Fairclough 1997: 269). Poliitti-
sessa uutisoinnissa vastareaktioon kuuluu vastaanottajan oikeus käyttää ää-
nioikeuttaan seuraavissa vaaleissa. Kalliokosken tutkimuksessa ei perehdy-
tä syy-seuraussuhteisiin, mutta ilmeisesti yksittäisen kielenaineksen vaiku-
tus äänestäjiin on vähäinen. Referointirakenteiden verbit uutiskielessä kyllä 
tukevat tiettyjä mielikuvia poliitikoista, mutta yksinään ne eivät luo jul-
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kisuuskuvaa. Toisaalta tämä auttaa pitämään taustalla piileviä valtasuhteita 
ennallaan. 
 
 
3.2. Merkillinen paketti 
 
Marjo Korvan mukaan uutiskielen ajatellaan olevan neutraalia ja puoluee-
tonta, mutta siihen sisältyy kuitenkin implisiittisesti ideologioita. Korvan 
tarkoituksena on tarkastella juuri kielen implisiittisesti arvottavaa ainesta ja 
tätä kautta paljastaa kieleen kätkeytyvät ideologiat. Korvan mukaan ideolo-
gisuus rakentuu kirjoittajan tiedostetuista ja tiedostamattomista asenteista 
sekä yleisistä yhteiskunnan arvoista.  
 
Korva katsoo Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden kielen ole-
van implisiittisesti ideologista mutta rakentuvan eri tavoin. Maaseudun Tu-
levaisuus on Maataloustuottajain Keskusliiton äänenkannattaja, ja sen kie-
leen kätkeytyvät ideologiat noudattelevat pitkälti samoja linjoja keskusjär-
jestön kanssa. Helsingin Sanomat taas on näennäisesti puolueeton lehti; se 
ei ole näkyvästi kytköksissä puolueisiin tai järjestöihin. Helsingin Sanomi-
en kielessä ilmenevät ideologiat on kuitenkin valjastettu vallan palveluk-
seen siinä missä Maaseudun Tulevaisuudenkin. Helsingin Sanomien ideo-
logiat ovat piilossa sitoutumattomuuden illuusion takana ja palvelevat val-
lankäyttäjiä ja yleistä yhteiskuntajärjestystä. Tämä on mielenkiintoinen ha-
vainto kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta, koska Helsingin Sanomi-
en kielessä implisiittisesti ilmenevät ideologiat ylläpitävät vallalla olevaa 
diskurssia: tasavallan hallituksen tavoin Helsingin Sanomat tekee julkisesti 
selväksi kannattavansa EU-jäsenyyttä. Näin Helsingin Sanomat vaikuttaa 
eksplisiittisesti yhteiskunnan valtasuhteisiin. Tätä ilmiötä Korvakin sivuaa 
analysoidessaan kielen ja vallan suhteita, mutta hän ei kuitenkaan tee ana-
lyysiaan sosiaalisten rakenteiden ja käytänteiden näkökulmasta. Korva tar-
kastelee tutkielmassaan valtasuhteita, mutta niiden syvempää analyysiä tai 
vaikutusta diskurssiin ei nosteta tutkielmassa keskeiseksi. 
 
Faircloughin (1997: 81) diskurssikäytäntö koostuu monista tekstin tuotta-
misen ja kuluttamisen aspekteista, kuten institutionaalisista prosesseista ja 
suppeammista diskurssiprosesseista. Diskurssikäytäntö muodostaa kytkök-
sen sosiokulttuurisen ja tekstuaalisen tason välille. Sosiokulttuuriset käy-
tännöt muovaavat tekstien tuottamisen ja kuluttamisen tapoja vaikuttaen 
näin tekstin ominaisuuksiin. Korva tarkastelee uutisten rakentumista ja kat-
soo uutisten noudattavan uutisdiskurssille tunnusomaista rakennekaavaa. 
Uutiset koostuvat otsikosta, väliotsikoista, itse jutusta sekä usein kuvasta ja 
kuvatekstistä. Uutisarvoltaan tärkein asia tuodaan usein esille pääotsikossa. 
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Uutisten tuottamisen prosessit ovatkin pitkälti institutionaalistuneita. Kor-
van mielestä uutiset ovat rinnastettavissa muihin uutisiin, ne täyttävät uuti-
selle tekstityyppinä kuuluvat tunnusmerkit ja luovat näin genrelle ominai-
sen vaikutelman objektiivisuudesta ja totuudellisuudesta. Uutiset ovat luon-
nollistuneet olemaan sellaisia kuin ovat, muutoin emme tunnistaisi niitä uu-
tisiksi. Uutisten asenteellisuus ei ole niin helposti havaittavissa kuin muiden 
sanomalehden tekstityyppien, kuten pääkirjoitusten ja kolumnien, joissa 
asenteellisuus on useammin eksplisiittistä. Tämä vaikuttaa uutisten tulkin-
taan, koska esiintyvä asenteellisuus on vaikeammin havaittavissa. Se on 
implisiittisesti sisällä kielessä. Uutisia tulkitaankin tämän vuoksi objektiivi-
sempina kuin muita tekstilajeja. Tekstin kuluttamisen aspekteihin ei työssä 
juuri puututa. Tutkimuksessa otetaan huomioon Helsingin Sanomien asema 
lehdistössä ja sen suurempi lukijakunta. Maaseudun Tulevaisuuden lukija-
kunta on taas luonnollisesti pienempi ja muodostuu suurimmalta osin maa-
seudun väestöstä.  
 
Diskurssin sosiaalisten vaikutusten määrittelemiseksi ei pelkkä lingvistinen 
analyysi ole riittävä. Tarvitaan myös diskurssin tuottamisen ja vastaanotta-
misen analyysiä sekä yhteiskunnallisten käytänteiden tarkastelua. Analyy-
sin tarkoituksena on tuoda esiin diskurssin sosiaaliset vaikutukset ja sen yh-
distyminen laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja käytänteisiin. (Pieti-
käinen 2000: 203.) Korvan mukaan hänen aineistonsa uutisista on nähtävis-
sä, miten yhteiskunta ylipäätään toimii: millaisia arvohierarkioita yhteisö 
pitää sisällään, millaisia ovat asioiden väliset suhteet ja mikä on tärkeää. 
Korvan mielestä uutisista on luettavissa koko yhteiskuntaideologia. Esi-
merkiksi se, että vallankäyttäjinä pidetyt tahot saavat uutisissa enemmän ti-
laa kuin vallan alaiset, vahvistaa yhteiskunnan valtahierarkiaa. Yhteisössä 
vallitsevat ideologiat, arvot ja uskomukset ohjaavat näkökulman valinnassa 
ja muokkaavat kielellisiä valintoja. Tällainen terveen järjen mukainen toi-
minta tuottaa neutraalia kieltä, jossa arvot ja uskomukset muuttuvat lä-
pinäkymättömiksi. Se, minkä me koemme neutraaliksi kieleksi, riippuu 
meidän sosiokulttuurisesta ympäristöstämme. (Kalliokoski, Jyrki 1996 b: 
77.) Fairclough (1997: 85) pitää sosiokulttuurisen käytännön kolmena tär-
keimpänä aspektina taloudellista, poliittista ja kulttuurista käytäntöä. Nämä 
aspektit osaltaan muokkaavat kielen käyttöä tiettyyn suuntaan. Maailma 
muokkaa kieltä ja kieli maailmaa.  
 
Korvan aineistossa Maaseudun Tulevaisuudella ja Helsingin Sanomilla ovat 
omat tapansa esittää asioita ja käyttää kieltä. Nämä tavat ovat luonnollistu-
neet suurelle osalla lehtien lukijoita. Maaseudun Tulevaisuuden kielenkäyt-
töä ohjaavat Maataloustuottajain Keskusliiton ideologiat ja Helsingin Sa-
nomien kielenkäyttöä taas ohjaavat sitoutumattomuuden illuusion taakse 



 47

kätkeytyvät ideologiat. Molempien lehtien kielen käytössä on myös paljon 
samaa, koska lehtien kirjoittajat kuuluvat suomalaisen sosiokulttuurisen 
kontekstin piiriin. Molemmat lehdet käyttävät esimerkiksi sellaisia suku-
puolisesti arvottavia sanoja kuin virkamiestyö ja isännyys.  
 
Korva nostaa esiin myös mielenkiintoisen tiedotusvälineiden sosiaaliseen 
kontekstiin kuuluvan asian – rahan. Sanomalehdet ovat riippuvaisia luki-
joista ja mainostajista. Uutiskielen keskustelunomaistumista Korva pitää 
merkkinä rahan ja markkinoiden vaikutuksesta lehtien toimintaan. Kovin 
radikaaleihin muutoksiin uutisdiskurssissa Korva ei usko, vaan katsoo ra-
han osaltaan ylläpitävän luonnollistunutta yhteiskuntaideologiaa. Korva ei 
kuitenkaan analyysissään syvenny tarkastelemaan sosiaalisen käytännön 
vaikutuksia kielen käytössä, vaan analyysi jää tulkinnan tasolle. Analyysis-
saan hän nostaa esille huomioita sosiaalisen kontekstin vaikutuksesta uutis-
kieleen, mutta uusimman diskurssianalyysin kaltaiseen tulkintaan hän ei 
ryhdy. Kriittinen diskurssianalyysihän yhdistää viitekehykseensä niin kieli-
tieteellisiä kuin yhteiskuntatieteellisiäkin diskurssitutkimuksen näkemyksiä 
(Pietikäinen 2000: 192). 
 
 
3.3. Kriittinen tekstintutkimus Lähi-idän uutisista 
 
Lausmaa kirjoittaa aiheensa olevan tekstilingvistinen analyysi palestiina-
laisuutisista. Toinen hänen tutkimustaan määrittävä käsite on arvottaminen, 
jota hän tutkii kriittisen lingvistiikan avulla. Luonnehdinta tekstilingvistinen 
analyysi antaa aiheesta kuitenkin varsin epämääräisen kuvan, sillä Lausmaa 
ei tutki tekstin rakennetta ja ominaisuuksia yleensä, vaan nimitysten, verbi-
en ja semanttisten roolien kautta ilmenevää arvottamista. Näiden kategori-
oiden avulla hän purkaa yleistettäviä merkityksiä palestaiinalaisdiskurssista, 
joten aihe on ensisijaisesti kriittiseen lingvistiikkaan kuuluva. 
 
Sosiokulttuurisen käytännön näkökulmasta Lausmaan analyysi jää monien 
muiden tavoin kuvauksen tasolle, sillä se kertoo yhteiskunnastamme vain 
sen, kuinka media (Kaleva) käsittelee aihepiiriä. Diskurssinanalyysin tulee 
myös vastata kysymykseen, mikä ideologia vaikuttaa valta-asemastaan kä-
sin uutisoinnin nimityksiin. Mikä on itse valtiovallan virallinen kanta? Pää-
tännössä Lausmaa toteaa kuitenkin, että Israelia käsittelevä kielenaines on 
negatiivissävytteisempää, koska Palestiina on kiistan heikompi osapuoli. 
Lausmaan mukaan syyt tähän saattavat olla poliittisia. 
 
Sosiokulttuurisen käytännön puuttumista Lausmaan tutkimuksessa korvaa 
hänen kvantitatiivinen metodinsa, jonka avulla verbien ideologisuus saa 
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määrällisyyden aspektin. Minkä ideologisuuden sisältämiä verbejä aineis-
tossa esiintyvät, ja missä suhteessa niiden määrä on toisiin? Prosentuaalis-
ten tulosten perusteella Lausmaa kokoaa päätännössään verbivalinnat sel-
keiksi johtopäätöksiksi: Israelista käytetyt verbit ovat yksinomaan sotaisia 
ja kielteisiä mielikuvia synnyttäviä, ja palestiinalaiset ovat usein vastaanot-
tavana ja rauhanomaisempana osapuolena. Kvantitatiiviset tulokset peruste-
levat yhteiskunnallisen hegemonian analysoinnin poissaoloa, koska kvanti-
tatiivinen metodi tarvitsee ainoastaan luokittelun toimiakseen. Sen tulokset 
syntyvät ilman sosiokulttuurista käytäntöä, ja näin tutkimus ei voi saavuttaa 
kriittisen diskurssianalyysin tavoitteita – varsinkaan jos käytössä on niin 
vähän sivuja kuin on pro gradu -tutkielmissa. 
  
Verbiprosesseja analysoidessaan Lausmaa hyödyntää Hallidayn materiaa-
lista, mentaalista ja relationaalista prosessia. Lausmaa pyrkii teorian vaati-
maan analyyttiseen tarkkuuteen, kun hän erottelee aineistonsa materiaalisia 
verbejä konkreettisiin ja vähän abstrakteihin. Verbiprosessien luokittelu on 
kattavaa ja se mitä ilmeisimmin palvelee kvantitatiivista metodia – joskin 
kvantitatiivinen ote ehkä ohjaa tutkimusta poispäin kriittisen diskurssintut-
kimuksen tavoitteista. Verbiprosessien analyysin ansio on erityisen perus-
teellinen luokittelu ja sen spekulointi. Tämän johdosta kvantitatiivisten tu-
loksia voi pitää onnistuneita. Näin Lausmaa saa myös verbiprosessien ana-
lyysin tulokset tukemaan yhtä tärkeimmistä, yleistävistä johtopäätöksistään: 
Israelista ja israelilaisista käytetyt verbit ilmaisevat konkreettista ja materi-
aalista toimintaa, kun taas Palestiinasta ’Palestiinasta kansana’ käytetyt 
verbit sen sijaan ovat harvoin konkreettista toimintaa ilmaisevia. 
 
Lausmaan aineiston referointirakenteista käytetyimpiä ovat sanoa ja kertoa. 
Tällöin referointirakenteiden analyysin tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää 
sitä, että johtolauseet eivät ainakaan neutraalien sanoa ja kertoa -verbien 
avulla ohjaile lukijan tulkintaa. Lausmaa analysoi vähemmän käytettyjä 
ideologisia verbejä tukeutuen niiden merkityksistä tehtyihin määritelmiin. 
Hän ottaa myös huomioon niissä mahdollisesti piilevän intertekstuaalisuu-
den, jolloin kirjoittaja on kenties omaksunut ne toisista lähteistä. Lausmaan 
referointirakenteiden analyysiin vaikuttaa kvantitatiivisen metodin käyttö. 
Esiintymisfrekvenssi on jo tyhjentävä vastaus. 
 
Semanttisia rooleja tarkastellessaan Lausmaa jatkaa kvantitatiivisen meto-
din käyttöä, mutta todistaa sen ohella semanttiset roolit käyttökelpoiseksi 
käsitteeksi. Pääasiassa hän tutkii TEKIJÄÄ, KOKIJAA ja KOHDETTA. 
Yleistävä tulos on, että israelilaiset esiintyvät TEKIJÖINÄ ja 
AIHEUTTAJINA palestiinalaisten ollessa KOHTEITA. Semanttisten rooli-
en analysointi tukee Lausmaan aikaisempia huomioita diskurssin ideologi-
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suudesta. Näin hän todistaa tutkimuksellaan, kuinka sosiokulttuurisen käy-
tännön ideologia vaikuttaa yhtenäiseltä kielenaineksen eri elementeissä: 
Lähi-idän uutisten diskurssi on vuosina 1997–1998 ollut läpeensä saman-
kaltaisesti ideologinen. Israel on dynaaminen, sotaisa toimija ja palestiina-
laiset rauhanomaisempia, vastaanottavia kokijoita. 
 
Lausmaan tutkimus on lopulta esimerkki siitä, että semanttiset roolit todella 
toimivat diskurssin osallistujia arvioidessa. Tästä näkökulmasta Lausmaan 
tutkimus todistaa teoreettisen mallin olemassaolon uutistekstissä. Tekstiana-
lyysin eli kuvauksen lisäksi Lausmaa pääsee myös diskurssikäytännön eli 
vuorovaikutuksen tasolle, kun hän itsenäisessä osiossa pohtii ulkomaanuu-
tisen genreä, ideologisuutta, uutiskriteerejä ynnä muuta; eli sitä, miten hä-
nen aineistonsa vaikuttaa lukijaan. Tosin sosiokulttuurinen käytäntö puut-
tuu tutkimuksesta, ja näin aihepiiriä voitaisiin edelleen laajentaa ja syven-
tää. 
 
 
4. Päätäntö 
 
Käsittelemme artikkelissamme kolmea pro gradu -tutkimusta kriittisen dis-
kurssianalyysin näkökulmasta. Faircloughin (1997: 79–85) mukaan kriitti-
sessä diskurssianalyysissä tekstiä tulkitaan kolmella eri tasolla: tekstin, dis-
kurssikäytännön ja sosiokulttuurisen käytännön tasolla. Selvitämme, millä 
tavoin tutkimukset ottavat huomioon Faircloughin määrittelemän viestintä-
tilanteen kriittisen diskurssianalyysin viitekehyksenä. 
  
Anna Kalliokoski jaottelee uutisteksteissä esiintyvät referointirakenteiden 
verbit ryhmiin käyttömerkityksen mukaan ja pyrkii paljastamaan verbien 
vaikutukset ministerien julkisuuskuviin. Hänen tutkimuksensa toimii teks-
tuaalisella tasolla, perehtyy diskurssikäytäntöön ja sivuaa sosiokulttuurista-
kin tasoa. Hänen verbijaottelunsa toimii hyvin ja tutkimus todistaa referoin-
tirakenteiden verbien neutraaliuden. Samalla implisiittisesti ilmenee niiden 
vähäinen vaikutus poliitikkojen julkisuuskuviin. 
 
Marjo Korva analysoi uutistekstejä kielen leksikaalisella, tekstuaalisella ja 
lausetasolla ja pyrkii paljastamaan tekstissä olevat implisiittiset ideologiat. 
Korva ei kuitenkaan syvenny löytämiensä ideologioiden yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin vaan analyysi jää tulkinnan tasolle. Hän sivuaa tutkimukses-
saan kielen ja vallan suhteita, ottaa huomioon tekstin tulkinnan aspekteja ja 
pohtii myös sosiokulttuurisen kontekstin vaikutusta uutisten kieleen. Näkö-
kulmat jäävät kuitenkin viestintätilanteen viitekehyksen kokonaisuuden 
kannalta vaille syvempää analyysiä ja tutkimus näin tekstianalyysin tasolle.  
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Jukka Lausmaa analysoi aineistoaan kvantitatiivisesti laskemalla eri kie-
lenaineksien esiintymisfrekvenssejä ja luokittelemalla nimitykset, verbit ja 
osallistujien roolit semanttisesti. Hänen analyysinsä toimii tekstin tasolla 
mutta saavuttaa myös diskurssikäytännön tason ulkomaanuutisen genreä 
käsittelevässä osiossa. Faircloughin hahmotteleman diskurssianalyysin nä-
kökulmasta opinnäytetyö jää kuitenkin sikäli puutteelliseksi, että se ei vie 
tekstitason havaintojaan sosiokulttuurisen käytännön vaatimiin yhteiskuntaa 
ja kulttuuria koskeviin johtopäätöksiin saakka. Lausmaan tutkimus todistaa 
silti, että lehtikielen ideologisuus sisältyy kielenaineksessa myös osallistuji-
en semanttisiin rooleihin ja on yhtäläinen muun kielenaineksen ideologi-
suuden kanssa. 
 
Edellisen perusteella lingvistiset pro gradu -tutkielmat eivät hevin edusta 
nykyistä kriittistä diskurssianalyysiä. Sosiokulttuurisen käytännön tutkimi-
nen on kuitenkin saanut viime aikoina sijaa myös kriittisessä tekstintutki-
muksessa. Aika näyttää, kuinka paljon fennistiikka tieteenalana sallii teksti-
analyysin ohessa tilaa myös muille viestintätilanteen tasoille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Argumenteista diskursseihin 
 
Mirja Paavola & Anna Pirnes 
 
 
1. Johdanto 
 
Käsittelemme artikkelissamme Marianne Matilan, Minna Sääskilahden ja 
Inka Mannisen argumentaatioaiheisia pro gradu -tutkielmia. Marianne Ma-
tila (1999) tarkastelee tutkielmassaan Kauppalehti Option, Tekniikan Maa-
ilman ja Annan mainoksia. Minna Sääskilahti (1999) selvittää alkoholiva-
listusesitteiden argumentaatiota ja Inka Manninen (1998) vuoden 1996 abi-
turienttien aineistoaineiden perustelurakenteita. Esittelemme näiden opin-
näytetöiden keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niissä sovellettua teoriaa. 
Kaikkien tutkielmien teoreettisena viitekehyksenä on Chaïm Perelmanin 
argumentaatioteoria.  
 
 
2. Argumentaatioteoria 
 
Argumenteiksi kutsutaan niitä seikkoja, jotka vaikuttamaan pyrkivän viestin 
lähettäjä esittää väitteidensä tueksi. Argumentit voivat olla asia-argument-
teja eli teoreettisia argumentteja tai arvoja ja normeja koskevia ateoreettisia 
argumentteja. Teoreettisen argumentin totuusarvon voi testata, kun taas ate-
oreettinen argumentaatio nojautuu ihmisten kokemuksiin ja uskomuksiin. 
(Pääkkönen–Varis 2000: 109.) Nimitystä argumentti käytetään siis peruste-
lun ja väitteen kokonaisuudesta. Argumentin tehtävä on saada yleisö hy-
väksymään aiemmin tunnustetun väitteen vastakkainen väite tai vahvistua 
uskomuksessaan, mikäli alkuperäinen kanta on epävarma. (Kakkuri-
Knuuttila 1998 a: 51.) 
 
Argumentaatioteorian juuret ulottuvat yli kahden vuosituhannen takaiseen 
antiikkiin asti. Sen perustajana pidetään Aristotelesta. (Perelman 1996: 7.) 
Etenkin Perelmanin teorian nähdään jatkavan ja laajentavan Aristoteleen re-
toriikkaa ja sen argumentaatiokäsityksiä (Meyer 1986: 92). 
 
Argumentaatioteorian keskeisimpiä kulmakiviä on yleisön käsite. Perelma-
nin mukaan yleisöön kuuluvat kaikki ne, joihin puhuja haluaa vaikuttaa ar-
gumentaatiollaan. Esitys tulee sovittaa yleisön mukaan, jotta sillä olisi vai-
kutusta. Jos puhuja ei huolehdi argumentaatiossa yleisön hyväksynnästä, 
hän syyllistyy virheelliseen ennakkopäätelmään. Yleisö voi olla määritelty 
erityisyleisö, jolloin argumenteilla pyritään suostuttelemaan. Vakuuttamista 
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taas käytetään universaaliyleisölle suunnatuissa argumenteissa. (Perelman 
1996: 21–28.)  
 
Puhujan on valittava argumentaationsa lähtökohdat yleisön jo hyväksymien 
väitteiden joukosta. Näitä kutsutaan esisopimuksiksi, joina voivat toimia 
abstraktit ja konkreettiset arvot. Abstrakteja arvoja ovat esimerkiksi kaune-
us ja oikeus, konkreettisia arvoja taas ovat esimerkiksi isänmaa ja kirkko. 
(Perelman 1996: 28, 34–35, 41.) Kuten Marianne Matilakin tulkitsee, esi-
sopimuksiin kuuluvat myös Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan nimeämät lo-
kukset. Ne ovat arviointiperusteita, jotka yleisö tunnistaa entuudestaan ja 
hyväksyy argumentoinnin varsinaisesta sisällöstä riippumatta.  
 
Argumentaatiotekniikoita ovat kvasiloogiset, todellisuuteen perustuvat, to-
dellisuutta luovat ja erotteluun perustuvat argumentit. Kvasiloogiset argu-
mentit rinnastetaan loogiseen ja matemaattiseen ajatteluun. Ne eroavat loo-
gisesta päättelystä siinä, että niissä edellytetään kuitenkin aina luonteeltaan 
ei-muodollisten väitteitten hyväksymistä. Kvasiloogisia argumentteja ovat 
esimerkiksi yhteensopimattomuus, määritelmä ja vastavuoroisuus. (Perel-
man 1996: 62–63, 71–75.)  
 
Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit perustuvat todellisuuden 
eri osien suhteille. Argumenteilla pyritään siihen, että yleisesti hyväksytystä 
pystytään siirtymään siihen, mikä halutaan saada hyväksytyksi. Argumen-
teissa vedotaan tällöin esimerkiksi auktoriteettiin, peräkkäisyyssiteisiin – 
kuten syy ja seuraus – tai rinnakkaisuussiteisiin, esim. henkilö ja hänen te-
kojensa suhde. (Perelman 1996: 93, 102–103.) 
 
Todellisuuden rakennetta luovat argumentit tekevät jostain annetusta tilan-
teesta ennakkotapauksen, mallin tai yleisen säännön, johon päättelyssä no-
jataan. Näitä argumentteja ovat esimerkiksi analogia, havainnollistus, malli, 
vastamalli ja esimerkki. (Perelman 1996: 60–61, 120–129.)   
 
Erotteluun perustuvissa argumenteissa on kyse vastakohtapareista (esimer-
kiksi hyvä–huono) ja luokituspareista, kuten eläinkunta–kasvikunta. Toisin 
sanoen tällaisessa argumentaatiossa väitetään, että esimerkiksi järjellinen 
tieto ei vastaa aistitietoa ja inhimillinen tieto ei vastaa jumalallista tietoa. 
(Perelman 1996: 61, 145.)      
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3. Tutkimustulokset  
3.1. Mainosten argumentointi 
 
Marianne Matilan pro gradu -tutkielmassa (1999) selvitettiin aikakauslehti-
en mainonnan argumentoinnin muotoja, sisältöä, ideologioita sekä inter-
tekstuaalisuuden ilmenemistä. Tutkimusaineistona olivat Kauppalehti Op-
tio, Tekniikan Maailma ja Anna. Aineistossa on käytetty yhteensä 426 ai-
kakauslehtimainosta.  
 
Tutkielman mukaan mainoksen yleisö otetaan huomioon lähes poikkeukset-
ta. Näin mainoksissa luodaan läheinen suhde yleisöön. Läheistä vuorovai-
kutussuhdetta toteutetaan muun muassa puhuttelemalla yleisöä eri tavoin. 
Puhutteluun valitaan sinuttelu- tai teitittelymuoto tai suora puhuttelu. Lä-
heinen suhde voidaan luoda myös puhekielisillä piirteillä, erityistermistöä 
käyttämällä ja määrittelemällä erityisyleisö hyvinkin tarkkaan esimerkiksi 
iän ja sukupuolen perusteella.  
 
Esisopimuksiin kuuluvat arvot ja lokukset. Tutkittujen aikakauslehtien 
mainokset käyttivät yleisimmin lokuksinaan eli arviointiperusteinaan ympä-
ristön, luonnon ja viattomien lasten suojelemista. Juuri ympäristöystävälli-
syyttä ja ekologisuutta käytettiin miltei minkä tahansa tuotteen tai palvelun 
mainostamisessa.  

 
Suomalaisissa Herbina ihonhoitotuotteissa vaikuttavat luonnon omat 
tehoaineet, jotka tukevat ihon luonnollista toimintaa. – – Ja hyvä 
tunne vain lisääntyy tiedosta, että Herbina sarjan tuotekehityksessä 
otetaan aina huomioon myös luonto ja ympäristö.  
(Anna 14/98) 
 

Tämä esimerkki on epäuskottava, sillä tuotteen ekologisuutta ei perustella 
millään tavalla. Myös arvoja, kuten isänmaallisuutta, kansallista itsetuntoa 
ja tehokkuutta käytettiin hyvin usein argumentteina.  
 

Kätevä yskänlääke menevässä muodossa. Kokouksessa. Koulussa. 
Tapaamisissa. Teatterissa. Codesan N. Se on aktiivi-ihmisen päi-
väyskän hoitoon kehitetty imeskeltävä yskänlääketabletti, jonka vai-
kuttava ainesosa noskapiini hillitsee yskänärsytystä ja lievittää ys-
kää.  
(Anna 10/98) 

 
Kvasiloogisista argumenteista Tekniikan Maailman, Annan ja Kauppalehti 
Option mainoksissa on käytetty yhteensopimattomuuden, määritelmän, vas-
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tavuoroisuuden ja numerotietojen argumentteja. Yhteensopimattomuus il-
menee esimerkiksi kuvan ja tekstin ristiriidasta, jolloin mainoksen toisen 
elementin avulla osoitetaan toinen väittämä naurettavaksi ja vahvistetaan 
näin mainoksen sanomaa. Perelmanin mukaan yhteensopimattomuuson-
gelma voidaan ratkaista uhraamalla toinen väitteistä.  
 

Kahvi vakavoittaa ihmismielen sekä vähitellen tappaa luovuuden ja 
mielikuvituksen. – Ranskalainen miete, 1780-luku. 

 (Kauppalehti Optio 12/98) 
 
Mainokseen liittyy kuva, jossa on naurava nuori mies. Hänellä on toisessa 
kädessään espressokeitin ja päänsä päällä kahvikuppi. Toisessa kädessään 
miehellä on kahvilusikka, jonka hän on asettanut ylähuulensa päälle ikään 
kuin viiksiksi. Kuva tekee väitteestä naurettavan. Naurunalaiseksi saattami-
nen onkin hyvin tehokas argumentaatiokeino. 
 
Esimerkit, havainnollistukset, analogiat, mallit ja vastamallit ovat todelli-
suuden rakennetta luovia argumentteja. Malliin perustuvassa argumentaati-
ossa korostetaan mallin haluttuja puolia, kuten kauneutta ja onnellisuutta. 
Mainoksissa käytetään usein malleina henkilöitä, jotka ovat auktoriteetin 
asemassa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi urheilijat ja näyttelijät. Hen-
kilön saama arvostus saa muut jäljittelemään ja omaksumaan hänen teko-
jaan ja ajatuksiaan. Seuraavassa esimerkissä jääkiekkoilija Teemu Selänne 
mainostaa Taffel Chips -perunalastuja.  
 
 0–100 muutamassa minuutissa. 

”Vaihdetaan vapaalle. Seuraksi Taffel. Alle takapenkki. Siitä se läh-
tee. Avataan pussi pidätellen. Nautitaan pikkuhiljaa kiihtyvällä an-
taumuksella. Annetaan maun viedä ja kiidättää. Jokainen suupala on 
maili kotiin päin.” 
(Tekniikan Maailma 6/98)   

 
Todellisuuden rakenteeseen perustuva argumentti on esimerkiksi auktori-
teettiin perustuva argumentti. Se on tärkeä vain silloin, kun todistamiskel-
poinen totuus puuttuu.  
 
Matilan tutkielman aineiston mainoksissa käytetään auktoriteetteina muiden 
muassa yritysten johtohenkilöitä. Esimerkiksi Nokian rekrytointipäällikkö 
perustelee työvoimatoimiston asiantuntemusta. 
  

”Pätevien työntekijöiden löytäminen on nykyään käytännössä mah-
dotonta.” – – ”Nokialle yksi hyvä ratkaisu henkilöstön rekrytointiin 
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on työvoimatoimisto.” Olli-Pekka Ihalainen, rekrytointipäällikkö, 
Nokia.  
(Kauppalehti Optio 5/98)  

 
Erotteluun perustuvat argumentit ovat Perelmanin argumentaatiotekniikois-
ta kaikkein hedelmällisimpiä. Näitä argumentteja ovat vastakohtaparit ja 
luokitteluparit. Vastakohtaparit jäsentävät maailmankuvaamme. Ne perus-
tuvat myyttisiin käsitepareihin, jotka ovat kiinteästi sidoksissa yhteiskunnan 
uskomuksiin ja asenteisiin. Tällaisia käsitepareja ovat esimerkiksi kaunis–
ruma, teoria–käytäntö, tieto–mielipide ja järki–tunteet.  
 

Mutta kuka sittenkään olisi osannut odottaa, että koko Eurooppa ot-
taa järjen käteen yhtä aikaa. Uusi Skoda on tullut. Tunteella koettu. 
Järjellä valittu. 
(Tekniikan Maailma 11/98) 

 
Luokittelupareissa on kysymys oppositioista, kuten menneisyys–
tulevaisuus, maaseutu–pääkaupunkiseutu, Suomi–Eurooppa ja itä–länsi. 
 

Voimaa idän viisaudesta, vahvuutta merten syvyyksistä. Lumene 
Kindai -sarjan vuosituhantiset tehoaineet – ginseng, silkkiproteiini ja 
merilevä – tuovat idän vahvuutta ja voimaa sinun hiuksillesi. Lisäte-
hoa antavat vielä merten omat luonnonvoimat, biomineraalit. Valitse 
kesähiustesi hyvinvointiin ylellisen hoitava Kindai.   
(Anna 25–26/98) 

 
Tutkielman mainoksissa esiintyy intertekstuaalisuutta eri muodoissa. Inter-
tekstuaalisilla kytköksillä mainoksiin voi liittää tunteisiin ja tietoon vetoa-
vaa ainesta. Tämän vuoksi se on yksi mainoksen argumentointistrategia.  
 
Erityisen tehokasta intertekstuaalisuus on silloin, kun lukija ymmärtää al-
luusion vihjeen tai esimerkiksi lainatun sitaatin alkuperäisen kontekstin ja 
merkityksen. Sen vuoksi intertekstuaalisuuden lähteinä käytetään esimer-
kiksi tuttuja elokuvia, laulunsanoja tai mitä tahansa kansallista kulttuuripe-
rintöä. Se mahdollistaa liittämisen lukijan arkipäivään. 
  

Sulle leivon, neiti kesäheinä… Säilö rakkaimmat, raikkaimmat maut 
suoraan sydämeen. Leivo kesämarjat pieniin Sunnuntai-piiraisiin. 
Tee tilaa onnelle keskellä arkea.  
(Anna 27/98)   
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Intertekstuaaliset vihjeet ovat mainoksissa niin hienovaraisia, etteivät niiden 
avoimeksikaan jääneet tulkinnat heikennä mainonnan viestinnällistä tehoa. 
Aikakauslehtimainokset houkuttelevat yleisöä tulkitsemaan mainossano-
maa. Ne pyrkivät herättelemään lukijan omaa kulttuurista tietämystä ja näin 
puhuttelemaan lukijaa. 
 
 
3.2. Alkoholivalistusesitteiden argumentointi 
 
Minna Sääskilahden pro gradu -tutkielmassa (1999) tarkasteltiin 30 alkoho-
livalistusesitteen argumentointia eli sitä, miten alkoholivalistuksessa perus-
tellaan ja todistellaan esitettyjä väitteitä. Aineisto ei siis suoraan edusta leh-
tikieltä, mutta tiedottavana tekstinä alkoholivalistukset osaltaan kuvannevat 
myös journalistisia käytänteitä. 
 
Esitteet Sääskilahti on jakanut kohderyhmän mukaan yhdeksään eri luok-
kaan. Kohderyhmiä ovat naiset, miehet, lasten vanhemmat, nuoret, tervey-
delliset erityisryhmät, autoilijat, alkoholin suurkuluttajat, terveydenhuolto-
alan ammattilaiset ja koko kansa. Tavoiteltu kohderyhmä mainitaan esitteis-
sä varhain, usein jo otsikossa. Argumentaation kulku ilmaistaan esitteissä 
selvästi. Suosituin argumenttien järjestys on sellainen, jossa esitetään pitkin 
tekstiä voimakkaita väitteitä ja argumentteja.  
 
Kohdeyleisö vaikuttaa muun muassa esitteiden kuvitukseen. Lehtisten ku-
vat esittävät pääasiallisesti kyseessä olevan kohderyhmän jäseniä ja kuvia 
on voitu lisäksi tyylitellä siten, että sen uskotaan miellyttävän vastaanotta-
jia. Kohdeyleisön jäseniä kuvataan lähinnä tilanteissa, jotka on mielletty 
heille tyypillisiksi.  
 
Esisopimuksien osalta kohdeyleisöjen erityisyys korostuu etenkin lokuksis-
sa. Esitteissä on vain kolme lokusta, joita käytetään useammassa kuin yh-
delle ryhmälle suunnatussa esitteessä. Jokaiselle yleisölle osoitetuista op-
paista löytyy miehiä ja terveydellisiä erityisryhmiä lukuun ottamatta ainakin 
yksi lokus.  
 
Suosituimpana lokuksena on käytetty oman elämän rationaalisen järjestyk-
sen säilymisen tärkeyttä. Liiallinen alkoholin käyttö uhkaa tätä tasapainoa: 
 

Mitä enemmän juot, sitä todennäköisempää on, että joudut onnetto-
muuksiin. 
(Alkoholin suurkuluttajille suunnattu esite) 
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Esitteistä löytyvistä arvoista kaikkein suosituin on terveyden säilyminen.  
Se on myös ainoa arvo, jota käytetään kaikille ryhmille suunnatussa argu-
mentoinnissa. Sääskilahden mukaan arvoja koskevissa tutkimuksissa terve-
ys nousee arvohierarkiassa korkealle. Terveys korostuu alkoholivalistuksen 
arvona, ja sitä voidaan pitää merkkinä medikalisaatiosta. Siinä lääketieteen 
vaikutus laajenee myös sellaisille alueille, joita ei aiemmin ole pidetty lää-
ketieteellisinä. Medikaalisaation seurauksena esimerkiksi tietynlainen nau-
tintoaineiden käyttö tai lihominen muuttuu sairaudeksi.   
 

Viina ja urheilu eivät oikein sovi yhteen. Alkoholi heikentää kehon 
liikkeiden säätelyä. Se pidentää reaktioaikaa. Se häiritsee kiputuntoa 
ja tasapainoaistia.  
(Miehille suunnattu esite) 
 

Terveyden lisäksi suosittuja arvoargumentteja ovat elämän hallinta, hyvät 
ihmissuhteet ja elämän laatu. Elämänlaadun merkitystä painotetaan lasten 
vanhemmille, nuorille, terveydellisistä erityisryhmistä depressiopotilaille, 
suurkuluttajille ja koko kansalle kohdistetuissa lehtisissä. Elämänlaadulla 
tarkoitetaan kaikkien edellä mainittujen yleisöjen kohdalla sitä, että elämän 
sisältö on mielekäs ja monipuolinen ja siihen kuuluvat myös hyvät ihmis-
suhteet ja harrastukset. Esimerkiksi seuraavan mukaan lapsien elämänlaatu 
kärsii suurkuluttajien perheessä: 
 

Kavereita ei ainakaan kannata tuoda kotiin, sillä näiden ilkeät huo-
mautukset osuvat kipeästi. Salaamalla kotiolot säästyy kiusaamiselta. 
(Lasten vanhemmille suunnattu esite) 

 
Naisille, miehille ja nuorille suunnattujen oppaiden yhteisenä arvona on ul-
konäkö. Naisille tarkoitetuissa lehtisissä hyvä ulkonäkö liitetään sopusuh-
taiseen vartaloon. Naisten alkoholisuhde on muuttunut, koska ulkonäkö on 
otettu esitteessä arvoksi. Aiemmin naiset kiinnittivät alkoholin käytössä 
huomionsa kodin säilymiseen, mutta nykyään huomioidaan myös ruumiin 
terveys ja kauneus. Naisille suunnatussa valistuksessa on kolme kokonaan 
omaa arvoa: naisellisuus, läheisyys ja huolenpito. 
 
 Naisena arvostan läheisyyttä ja huolenpitoa.  

(Koko kansalle suunnattu esite) 
 
Miehille argumenttina käytetään alkoholin vaikutusta miehekkyyden hei-
kentäjänä. Nuorille hyvän ulkonäön vaatimukset ovat voimakkaampia, sillä 
vartalon lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös kasvojen kauneuteen: 
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Viina vaikuttaa tajuntaan, mut on siinä muutakin. Jatkuva juominen 
lihottaa ja pöhöttää naaman. 
(Nuorille suunnattu esite) 

 
Todellisuuden rakenteeseen perustuvat tekniikat ovat kaikkein yleisimpiä 
tekniikoita esitteiden argumentoinnissa (74,6 %). Näistä argumenteista ta-
vanomaisimpia ovat syyhyn nojaavat perustelut. Toiseksi eniten käytetään 
kvasiloogisia argumentteja (18,1 %), joista suosituimpia ovat määritelmät. 
Niiden lisäksi on käytetty kuvaa (0,4 %) sekä todellisuuden rakennetta luo-
via päätelmiä (6,9 %) kuten havainnollistusta. 
 

Alkoholinkäyttöä vähätellään usein. Lahdessa tehdyssä mini-
interventiokokeilussa hoitoon ohjattujen, perusterveydenhuollossa 
tunnistettujen suurkuluttajien oma arvio alkoholin käytöstään oli 
miehillä vain 10 annosta ja naisilla 6 annosta viikossa. Kun lääkäri 
kysyi alkoholinkäyttöä uudelleen saman käynnin yhteydessä, noin 
kolmasosa ilmoitti suuremman kulutusmäärän kuin aluksi. Kohtuu-
käytöltä kuulostava ilmoitus alkoholinkäytöstä ei siis sulje pois suur-
kulutuksen mahdollisuutta.  
(Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu esite) 

 
Argumentointia tehostetaan käyttämällä värittynyttä sanastoa. Muun muas-
sa alkoholia liikaa kuluttavia henkilöitä, humalassa olemista ja humalatilan 
seurauksia kuvataan usein negatiivisesti värittynein sanoin. Alkoholia voi-
daan kuvailla esimerkiksi vaaralliseksi juomaksi tai myrkyksi ja alkoholin 
suurkuluttajaa juopoksi. Humalatilaa kuvaillaan esimerkiksi seuraavilla sa-
navalinnoilla: tolkuttomassa änkyrässä naulan työntyessä päähän. Humala-
tilan seurauksia kuvailevia sanoja käytetään etenkin nuorten humalasta pu-
huttaessa. Niillä korostetaan harkintakyvyn sumentumista esimerkiksi to-
teamuksella harkintakyky unohtui kotiin.  
 
 
3.3. Ylioppilasaineiden argumentointi 
 
Inka Mannisen pro gradu -tutkielmassa (1998) tarkasteltiin argumentointia 
ylioppilaskokeen aineistoaineessa. Tutkimusaineistona on 100 keväällä 
1996 kirjoitettua aineistoainetta. Aineet on kerätty ympäri Suomea 28 luki-
osta. Puolet kirjoittajista on tyttöjä ja puolet poikia.  
 
Lehtikielen tutkimusta Mannisen opinnäytetyö edustaa siinä mielessä, että 
tavoitteena oli selvittää, miten abiturientit rakentavat omasta ajattelustaan ja 
pohjatekstistä argumentoivan aineen. Pohjateksteinä olivat olleet Demarin 
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pääkirjoitus ja Aamulehden kaavio. Pääkirjoitus argumentoi Ranskan ydin-
kokeita vastaan. Sen lisäksi siinä argumentoidaan voimakkaasti Ranskaa, 
ranskalaisuutta ja Ranskan ystäviä vastaan. 
 
Abiturienteista vähän yli puolet ilmaisee yleisönsä eksplisiittisesti. Ylei-
simmin aineissa ilmaistiin yleisö persoonapronominilla me, possessiivisuf-
fiksilla -mme ja monikon 1. persoonassa olevalla verbillä. Persoonaprono-
mini ja possessiivisuffiksi ilmaisevat, että kirjoittaja on luonut mielessään 
erityis- tai universaaliyleisön. Niistä ei kuitenkaan voi suoraan päätellä, mi-
kä on kirjoituksen yleisö. Jos kirjoittaja olettaa, että lukija haluaa aina kuu-
lua me-joukkoon, hän on syyllistynyt virheelliseen ennakkopäätelmään ja 
arvioinut yleisönsä väärin.  
 

Onko Matti Klinge myös sitä mieltä, että me suomalaisetkin voisim-
me räjäyttää ydinpommin lähellä Ahvenanmaata. 
(Tyttö, arvosana m)  

 
Abiturientit viittaavat selkeästi mielessään luomaansa universaaliyleisöön. 
Sen ilmaisemiseen he käyttävät passiivia, persoonapronominia me ja kvant-
toreita kaikki ja jokainen. Passiivi universaaliyleisön merkityksessä luo sel-
västi etäisemmän vaikutelman kuin me-pronominin käyttö universaalimuo-
tona. Kaikki ja jokainen -sanoja käyttävä kirjoittaja ei itse sitoudu ehdotta-
maansa tekemiseen. Tällöin subjekti ei ole kokonaan läsnä. 
 

Kyllä kaikki ymmärtävät, että jokaisella ihmisellä ja maalla on vas-
tuu ympäröivästä luonnostaan.  
(Tyttö, arvosana e) 

 
Muiden tekstien tavoin myös argumentoivassa aineistoaineessa kirjoittaja 
kirjoittautuu mukaan tekstiin. Tällöin kirjoittajat käyttävät keinoina sanaa 
mielestäni, persoonapronominia minä sekä yksikön 1. persoonassa olevaa 
verbiä. Keskinkertaiset ja hyvät kirjoittajat eivät kirjoittaudu tekstiin niin 
voimakkaasti kuin heikot kirjoittajat.  
 
Kaikista abiturienttien teksteistä voidaan löytää jonkinlainen esisopimus 
yleisön ja kirjoittajan väliltä. Useilla kirjoittajilla toistuvat samat esisopi-
mukset. Esimerkkinä tällaisesta on lokus "viattoman puolustaminen on tär-
keää". Pohjatekstin esisopimuksista erityisesti lokukset näyttävät siirtyvän 
abiturienttien aineisiin. Arvoihin perustuvat esisopimukset ovat sen sijaan 
suurimmilta osin abiturienttien omia. Esisopimuksina he käyttävät yleensä 
konkreettisia arvoja. Heikot kirjoittajat käyttävät usein esisopimuksena sitä, 
että lukija tuntee pohjatekstit. 
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Ennen kaikkea siksi, että Mururoan ydinkokeet eivät mielestäni hyö-
dyntäneet ketään, ja kuten aina viattomat joutuvat kärsimään. 
(Poika, arvosana c) 

 
Abiturientit hyödyntävät eniten todellisuuden rakenteeseen perustuvia ar-
gumentteja. Ne liittyvät myös länsimaiseen tapaan hahmottaa maailmaa. 
Näin pyritään siihen, että yleisesti hyväksytyn argumentin avulla myös oma 
argumentti saisi hyväksynnän. Todellisuuden rakenteeseen perustuvien ar-
gumenttien ylivoimaisuus voi johtua siitä, että hahmotamme todellisuutta 
syy–seuraus-suhteina ja keino–päämäärä-suhteina. 
 
Keino–päämäärä-suhteessa keino voi muuttua päämääräksi tai päinvastoin. 
Seuraavassa esimerkissä kokelas osoittaa Ranskan päämääräksi suurvalta- 
ja mahtiaseman saavuttamisen. Hän kyseenalaistaa keinot, joilla Ranska 
siihen pyrkii. Tämä esimerkki osoittaa, että Ranskan mahtavuus voidaan 
nähdä sekä keinona että päämääränä. 
 

Ydinkokeita ja Chiracin toimia voi tarkastella myös historiallisesta 
perspektiivistä. Kipeät kokemukset toisessa maailmansodassa ovat 
monilla ranskalaisilla yhä mielessä. Miehityksen nöyryytys on pai-
nunut kansakunnan muistiin polttomerkin tavoin. Ydinkokeet voisi-
vatkin toimia viestinä maailmalle Ranskan poliittisesta ja sotilaalli-
sesta mahdista.  
(Tyttö, arvosana e) 

 
Vähiten abiturientit käyttävät erottumiseen perustuvia argumentteja. Vähäi-
syys johtuu osittain siitä, että erotteluun perustuvia argumentointitapoja on 
vain kaksi ja esimerkiksi kvasiloogisia argumentointitapoja on yli kymme-
nen. Erotteluun perustuva argumentti on esimerkiksi vastakohtaparien käyt-
tö. Yksilö–ryhmä-vastakohtaparin abiturientit ilmaisevat usein eksplisiitti-
sesti:  
 

Ranskan aloittaessa uudet ydinkokeet viime vuonna sai se lähes ko-
ko maailman vastaansa.  
(Poika, arvosana m)    

 
Osa kokelaiden väitteistä on pohjatekstin väitteiden kaltaisia ja pohjautuvat 
siis siitä saatuun malliin. Esimerkiksi pääkirjoituksen vaikutus on nähtävis-
sä vastavuoroisuusargumenteissa. Erityisen usein abiturientit samaistavat 
keskenään nykypäivän ja Ranskan siirtomaahistorian.  
 
Ranskan historiaan nojautuva rinnastus pohjautuu suoraan demarin pääkir-
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joitukseen. Siinä nimittäin todetaan, että Ranska ei ole valmis tilintekoon 
menneisyytensä kanssa vaan rakentaa edelleen suurvaltailluusiota siirto-
maiden avulla:  
 

Lisäksi Ranskan käyttäytyminen Polynesiaa kohtaan on törkeää, sillä 
siinä näkyy Ranskan yleinen asenne siirtomaitaan kohtaa, aivan kuin 
imperialismi ei olisikaan loppunut, vain muuttanut muotoaan. Rans-
ka harjoittaa muutenkin runsaasti neokolonialismia. 
(Poika, arvosana c) 

 
 
4. Teorian arviointia  
 
Vaikka kaikissa esittelemissämme pro gradu -töissä käytetään Chaϊm Pe-
relmanin argumentaatioteoriaa onnistuneesti, ei kyseinen teoria ole ainoa la-
jissaan. Opinnäytetöissäkin on esitetty kritiikkiä Perelmanin teoriaa kohtaan 
ja havaittu joitakin horjuvuuksia.  
 
Esimerkiksi Marianne Matilan mielestä argumentaatioteoria ei ole ongelma-
ton, sillä joidenkin argumentaatiotekniikoiden epämääräisyys ja läheisyys 
tuotti hankaluuksia. Ongelmakohtina hän mainitsee erityisesti malliin pe-
rustuvan argumentaation ja auktoriteettiin vetoavan argumentaation erotta-
misen, esimerkin ja havainnollistuksen erottamisen sekä vastavuoroisuuteen 
perustuvan argumentaation erottamisen analogiasta ja vertailusta. Perelma-
nin luokittelussa esimerkiksi auktoriteettiin vetoaminen on todellisuuden 
rakenteeseen perustuva argumentti. Malliin perustuva argumentaatio taas on 
todellisuuden rakennetta luovaa. Perelman tosin toteaa itsekin, että näiden 
kahden argumentaatiotekniikan sisällöt ovat lähellä toisiaan. 
 
Myös Minna Sääskilahti kritisoi Perelmanin teoriaa. Hänen mielestään sitä 
tulisi täydentää aineiston tarpeiden mukaan, sillä teoria ei huomioi esimer-
kiksi värittynyttä sanastoa argumentaatiokeinona. Lisäksi hän näkee puut-
teena sen, että teoriassa lähettäjä jätetään varsin vähäiselle huomiolle eikä 
teoria ota huomioon kuvan ja tekstin yhdessä luomaa argumenttia. Perel-
manin teoria jättää huomioimatta myös sidoskeinot ja niiden vaikutuksen 
argumentaation kulkuun. Sääskilahden mukaan sitä tulisikin täydentää kie-
len rakennetta tarkastelevilla osioilla tutkimusaineiston sitä vaatiessa. 
 
Inka Manninen sen sijaan koki Perelmanin teorian toimivana ylioppilasai-
neiden argumentoinnin selvittämisessä, sillä lähes kaikista aineistoaineista 
löytyi universaaliyleisö ja jokin esisopimus. Ainoastaan muutamat käsittei-
den päällekkäisyydet aiheuttavat luokitteluvaikeuksia. Manninen pohtii 
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myös aineiden analysointia eri argumentaatioteorioiden avulla. Tällöin saa-
taisiin lisätietoa eri argumentaatioteorioiden soveltuvuudesta kielitieteelli-
seen tutkimukseen. 
 
Kakkuri-Knuuttilan mukaan taas Perelman ja Olbrechts-Tyteca ovat omak-
suneet erään logiikkaa koskevan virhekäsityksen. He asettavat vastakkain 
deduktiivisen ja retorisen päättelyn teoksessaan The New Rhetoric. Vaikut-
taisikin siltä, että heidän ajattelunsa mukaan retorisen argumentoinnin linkit 
eivät ole koskaan sitovia. Toisin sanoen retoriset päättelyt eivät ole deduk-
tiivisia. Tämä on päinvastainen kanta verrattuna eräisiin loogikoihin, jotka 
ajattelevat, että kaikki linkit voidaan muuttaa sitoviksi. (Kakkuri-Knuuttila 
1998 b: 241.) 
 
Kaikesta esitetystä kritiikistä huolimatta argumentaatioanalyysille on edel-
leen olemassa lingvistinen tehtävä, sillä se näyttäisi soveltuvan myös sel-
laisten aineistojen käsittelyyn, joihin sitä ei juuri ole sovellettu – kuten käy 
ilmi Matilankin mainostutkimuksesta. Perelman itsehän on tutkinut tuomio-
istuinten argumentaatiota, mutta niin kuin Matilan tutkimus osoittaa, aineis-
to voi koostua myös suostuttelevista tai vapaa-aikaan liittyvistä teksteistä. 
Ilmeisesti aineistoksi käyvät yhtä hyvin sekä puhutut että kirjoitetut tekstit, 
ja olisikin mielenkiintoista nähdä, miten Perelmanin argumentaatioteoria 
toimisi esimerkiksi vapaa-ajan verkkokeskustelujen analyysissa. Samoin on 
haasteellista selvittää, millaisia tieteellisiä ja metodologisia ratkaisuja tarvit-
taisiin, jotta Perelmanin teoriasta saataisiin karsittua siinä havaittuja puuttei-
ta. Juuri tässä mielessä uusille argumentaatioanalyyseille on mitä selkein 
tutkimuksellinen tarve ja tehtävä. 
 
Kriittisen diskurssianalyysin välineeksi argumentaatiotekniikka sopii vih-
doin siksi, että sitä on mielekästä soveltaa juuri suhteellisen isojen tekstien 
joukkoon. Sitä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että eri gen-
reissä toimivat erityyppiset argumentaatiokeinot. Joka tapauksessa argu-
mentaatioanalyysi on vaihtoehtoinen lähestymistapa esimerkiksi Hallidayn 
muotoilemalle SF-kieliopille. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paikallisuus paikallislehdissä 
 
Saara Lahtinen & Saara Tuomikoski 
 
 
1. Johdanto 
 
Oulun yliopistossa on toiminut myös niin sanottu paikallislehtiprojekti, 
jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa paikallisuuden ja alueellisen identi-
teetin vaikutusta lehtikieleen. Näin ovat aineistoaan lähestyneet muiden 
muassa Anna Kilponen (2002), Riikka Ketolainen (2000) ja Saija Oikarinen 
(2002). Näissä tutkimuksissa tarkastellaan eri näkökulmista sitä, miten pai-
kallinen kulttuuri ja kielenkäyttö kirjoittautuvat osaksi lehtitekstin muotoa 
ja sisältöä. Esille tulevat puhekielisyydet ja sanaleikit kertovat lehtikielen 
muuttumisesta jutustelunomaiseksi, jonka taustalla usein ovat kaupalliset 
intentiot. Koska tutkimusten aineistot ovat tietyn alueen julkaisuja, niiden 
avulla vahvistetaan samalla paikallista identiteettiä.  
 
Kilposen tutkimus käsittelee haastattelujen semiotiikkaa City-lehdessä. Hän 
on käyttänyt vertailuaineistonaan myös muita lehtiä, kuten Helsingin Sa-
nomien Nyt-liitettä, Kalevaa, Ilta-Sanomia ja Suomenmaata. Kilponen ver-
tailee työssään kirjoitettua ja puhuttua kieltä, esittelee Helsingin puhekieltä 
ja pohtii, mitä merkityksiä puhekielen käytöllä on lehtihaastattelussa. 
 
Puhekielisyyksiä on tutkinut myös Ketolainen, vaikkakin hieman eri näkö-
kulmasta kuin Kilponen. Ketolaisen opinnäytetyö käsittelee puhekielisyyk-
siä kolmessa eri paikallislehdessä. Aineistonaan hänellä on ollut vuosien 
1996–99 numeroita paikallislehdistä Ylä-Kainuu, Ylä-Satakunta ja Tornion-
laakso. Lehdet edustavat eri murrealueita: Torniolaakso peräpohjalaismurtei-
ta, Ylä-Kainuu savolaismurteita ja Ylä-Satakunta hämäläismurteita. Ketolai-
nen tutkii erityisesti, millaiset puhekielisyydet ovat tyypillisiä paikallislehtien 
jutuissa. Hän etsii myös syitä puhekielisyyksien käytölle ja pohtii, mitä nämä 
kielen piirteet osoittavat lehtikielen muuttumisesta ja suhteesta lukijakuntaan.  
 
Lehtikielen sanaleikkejä ja ideologisia vastakkainasetteluja tutkinut Saija 
Oikarinen painottaa tutkimuksensa yhteen genreen. Hänen tutkielmansa 
pohjautuu Leena Kymäläisen kymmeneen pakinaan, jotka ovat ilmestyneet 
Kainuun Sanomissa (KS) vuodenvaihteessa 2000–2001. Teksteistä Oikari-
nen selvittää sanaleikkien ja vastakkainasettelujen rakenteita sekä etsii niille 
kognitiivisia selitystekijöitä. Keskeisimmiksi motiiveiksi kohoavat ideolo-
gia ja maailman hahmottaminen, näkökulmat ja konstruktiot. 
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2. Puhekielisyydet 
 
Puhekielisyyksiä käsittelevissä opinnäytetöissä tutkimuksen kohteena on 
kirjoitettu puhekieli. Se toisaalta rikkoo kirjoitetun kielen säännöksiä ja toi-
saalta alistuu niihin. Kirjoitetussa kielessä esiintyvien puhekielisyyksien 
myötä käsitys hyvästä yleiskielestä murtuu, ja puhuttu kieli menettää osan 
ilmaisuvoimastaan. Lehtikieltä koskevat tutkimukset osoittavat kuitenkin, 
että puhekieli on tätä nykyä osa tiedostusvälineiden kieltä. 
 
 
2.1. Teoriataustaa 
 
City-lehden puhekielisyyksiä käsittelevässä tutkimuksessa (Kilponen 2002) 
teoreettisena lähtökohtana on semiotiikka, yleinen merkkitiede. Kun lehti-
kieltä analysoidaan semioottisesti, kulttuurisia näkökulmia lähestytään teks-
tin erittelyn avulla. Analyysi keskittyy tekstissä esiintyviin epäsuoriin kate-
gorioihin ja luokitteluihin, joilla on mahdollista ideologista vaikutusta. Se-
miotiikka on käyttökelpoinen lähestymisnäkökulma kriittisessä tekstintut-
kimuksessa, sillä se osoittaa tekstien yhteyden ideologioihin, valtasuhteisiin 
ja kulttuurisiin arvoihin.  
 
Pääpainona tutkimuksessa on semiotiikan pragmaattinen merkkikäsitys, 
jonka mukaan vain väitteen käytännöllisellä merkityksellä on vaikutusta 
kokonaismerkitykseen (ks. von Wright 1945: 29). Peircen muotoileman 
pragmaattisen merkkiteorian mukaan merkityksen muotoutuminen riippuu 
kolmesta elementistä: merkistä, objektista ja merkin aikaansaamasta vaiku-
tuksesta. Erityisesti Kilponen keskittyy puhekielisyyksien indeksaalisiin 
merkityksiin eli siihen, millaista kausaalisuutta merkin ja objektin välillä 
esiintyy. Kilposen luonnehdinnan mukaan kausaalisuhde on joko selkeä tai 
hämärtynyt. Hämärtynyt kausaalisuhde voi olla esim. silloin, kun murteen 
sijasta käytetään neutraalia yleiskieltä hämärtämään indeksaalisuutta. 
 
Kriittisessä tekstintutkimuksessa pyritään osoittamaan kielellisten valinto-
jen yhteyksiä ideologiaan ja vallan ilmenemismuotoihin. Paikallislehtien 
puhekielisyyksiä koskevassa tutkimuksessa (Ketolainen 2000) puhekieli-
syyksien käytön syitä etsitään ideologian, intention, kontekstin, genren ja 
empatian käsitteiden avulla.  
 
Ideologia voidaan määritellä kriittisen tekstintutkimuksen piirissä perusta-
vana, tavallisesti tiedostamattomana valintana esimerkiksi oikean ja väärän 
välillä (Heikkinen 1996: 96, 98). Ideologiat vaikuttavat kielenulkoisen to-
dellisuuden lisäksi myös kielenkäyttöömme (Heikkinen 1999: 261), jolloin 
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niiden luomat asenteet vaikuttavat oletettavasti myös tekstien taustalla. In-
tention käsitteellä tarkoitetaan ihmisen toimintojen päämääriä, joista vas-
taanottaja voi tekstiin kirjoittautuneiden merkitysten avulla saada vihjeitä 
(Varis 1998: 35, 38). Kriittisessä tekstintutkimuksessa kontekstin määritte-
lyssä oleellista on tilanne- ja kulttuurikontekstin määrittely. Tilannekon-
tekstilla tarkoitetaan tilannetta, jossa teksti syntyy; kulttuurikontekstilla 
puolestaan tekstin kielenulkoista kulttuuritaustaa (Malinowski 1972: 306–
307).  Genre voidaan määritellä väljästi tekstilajina, joka vaikuttaa tekstin 
jäsentymiseen ja sen rakenteeseen. Genrellä ja intentiolla on yhteys, sillä 
tekstissä havaittavat intentiot koodautuvat kielen rakenteisiin. Empatia on 
kielellisiin valintoihin kytkeytyvää positiivista affektiivisuutta, joka viestii 
kirjoittajan tunteista ja vetoaa yleisön tunteisiin (Kalliokoski 1996 a: 12 ja 
1996 b: 89). Paikallislehtien näkökulmasta katsottuna empatialla voidaan 
välittää ja ylläpitää paikkakunnalle tärkeitä arvoja ja asenteita, jolloin se 
toimii ideologian ilmaisemisen välineenä.  
 
Puhekielisyyksiä koskevissa tutkimuksissa (Ketolainen 2000; Kilponen 
2002) aineiston käsittely noudattaa pitkälti suomalaisen sosiolingvistiikan 
periaatteita. Tällöin tutkimusta tehdään näkökulmasta, jossa kieli on jatku-
vasti varioiva ja sosiaalisiin ryhmiin nojautuva muuttuja.  
 
 
2.2. Tutkimustuloksia 
2.2.1. Äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet 
 
Tutkijat jakavat aineistonsa pääpiirteittäin samalla tavalla eli äänne- ja muo-
to-opillisiin, leksikaalisiin sekä syntaktisiin puhekielisyyksiin. Äänne- ja 
muoto-opillisten puhekielisyyksien luokittelussa tutkijat käyttävät hyväk-
seen Harri Mantilan (1997: 11–23) tekemää sosiolingvististä luokitusta ny-
kypuhesuomen piirteistä ja niiden variaatioista. Tutkimuksissa käsiteltävien 
leksikaalisten ja syntaktisten puhekielisyyksien valintaan ja käsittelytapaan 
vaikuttavat erilaiset tutkimusnäkökulmat ja -aineistot. 
 
Mantilan jaottelun ensimmäiseen ryhmään, yleisiin ja neutraaleihin puhe-
kielisyyksiin, tutkimuksissa otetaan kantaa vain muutaman piirteen osalta. 
Tämä selittyy sillä, että piirteet ovat laajalle levinneitä, ja niiden vaihtelu on 
niukkaa. Omistusliitteen puuttuminen on levinnyt lehtikieleen merkkinä 
kieliyhteisön todellisesta kielenkäytöstä (Ketolainen 2000: 19). Tutkimuk-
sen mukaan omistusliitteettömyydelle löytyy syitä, joihin vaikuttavat käsi-
teltävän asian kulttuurinen konteksti ja tekstistä ilmenevät intentiot. 
 

Nyt meidän yli ei enää kävelty. (Ylä-Kainuu)  
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Ketolaisen tutkielmassa tekstin yksittäisten ilmausten intentioiden voidaan 
olettaa olevan samoja kuin koko genren intentio. Koska pääkirjoituksen in-
tentiona on vaikuttaminen, pyritään myös omistusliitteen poisjätöllä vaikut-
tamaan lukijoihin. Haastatteluissa puolestaan puhekielisyyden käytön inten-
tiona on mutkattomuuden ja rentouden tavoittelu. 
 

Meidän asiakkaat ovat viikkoasiakkaita, joille riitti että koneet lensi 
harvakseen. (Tornionlaakso) 

 
Koska yleisiin ja neutraaleihin puhekielisyyksiin liittyy korkeintaan hämär-
tyneitä indeksaalisia merkityksiä, niiden laajempi tarkastelu indeksaalisina 
ja ideologisina piirteinä ei ole mielekästä. Kuitenkin Mielikäisen (1980: 
133) mukaan erityisesti persoonapronominit ovat murteentunnistuksen kan-
nalta tiedostetuimpia piirteitä. Kilposen tutkimuksessa semioottisesti mie-
lenkiintoisena nähdään 1. ja 2. persoonan pronominimuodot, jotka saattavat 
toimia hyvinkin stigmaattisina merkkeinä. Tutkimuksen mukaan esimerkik-
si kaakkoismurteinen mie, sie -tyyppi tuo tekstiin stereotyyppisen käsityk-
sen karjalaisesta, mutkattomasta ja puheliaasta ihmistyypistä. Se voi myös 
korostaa paikallista yhteenkuuluvuutta ja toimia huumorin välikappaleena. 
Karjalaismyyttiä hyödyntämällä viestiin saadaan liitettyä luonnolliselta vai-
kuttava, vakiintunut indeksaalinen merkitys. 

 
Sekavanoloinen nuori mies horjuu uhkaavasti kohti, mutta huikkaakin 
(sic!) lähempänä ikään kuin tervehdyksenä: ”Oot sie Lappeenrannas-
ta?” (City-lehti) 

 
Myös pohjoispohjalaisten murteiden yksikön 2. persoonan nää- variantilla 
on stigmaattinen luonne. Aineiston esimerkissä kontekstina on oululainen 
teknologia, jonka otsikkona on Irkkaakko nää Oulusta? Perustavanlaatuista 
oululaisuutta halutaan korostaa kysymyksellä, jossa on intertekstuaalinen 
vihje fraasiin Ookko nää Oulusta? 
 
Toisen ryhmän laaja-alaiset puhekielisyydet eivät myöskään painotu tutki-
muksissa, sillä ne eivät leimaa mitään murrealuetta eivätkä tästä syystä toi-
mi selkeinä ideologioiden paljastimina. Sosiolingvistiseen tutkimukseen no-
jaten voi todeta, että tyypilliset laaja-alaiset puhekielisyydet, svaa-vokaali ja 
yleisgeminaatio, kertovat miehisyydestä ja maalaisuudesta. Myös me-
hengen ja kotoisuuden korostaminen sisältyy näiden piirteiden käyttöön. 
 
Kolmannen ryhmän yleistyvien puhekielisyyksistä t:n heikon asteen ka-
toedustus (käydään vs. käyään) on levinnyt kaikkialle puhuttuun ja kirjoi-
tettuun suomeen. Keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden lisäksi sitä esiin-
tyy myös helsinkiläiskielessä. Piirteen vakiintuminen lehtikieleen on kriitti-
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sen tekstintutkimuksen kannalta mielenkiintoista. Kilposen (2002: 63–64) 
mukaan katovariantti on siirtymässä lehtikieleen ahistaa-sanan kautta, jon-
ka ohjaaja Jussi Parviainen on lanseerannut 1980-luvun lopulla kieleemme: 

 
”Ahistaa! Vanhan työjaon mukaan uros metsästi, naaras hoiti pesää. 
Nyt liikkumisen rajat ovat tulleet ahistaviksi, ei pääse enää metälle.” 
(IS:n viikkoliite) 

 
Katoedustus toimii ainakin ahistaa-sanan yhteydessä pehmentävänä ja hu-
moristisena elementtinä. Tätä ei voida kuitenkaan pitää katovariantin leviä-
misen syynä. Kilposen mukaan yleistyvien puhekielisyyksien perusteella ei 
voi tehdä merkittäviä johtopäätöksiä kyseessä olevan aineiston puhekieli-
syydestä, vaan puhekielisyydet kertovat lähinnä toimittajien vapaudesta va-
lita juttuunsa myös puhekielinen variantti. 
 
Kielenpiirteiden taustalla olevan intention kytkeytyminen kontekstiinsa nä-
kyy myös t:n heikon asteen katoedustuksen käyttösyitä jäljitettäessä. Esi-
merkin kontekstina on paikallisaiheinen Lohijuhlista kertova juttu, jossa 
piirteen esiintymisen intentiona on paikallisuuden korostaminen ja paikalli-
sen ideologian vahvistaminen: 

 
– – että jos vaikka lähettäs niinko kahestaan kotia. (Tornionlaakso) 

  
Neljännen ryhmän leimautuneet ja kartettavat puhekielisyydet antavat ai-
empia ryhmiä oleellisempaa tietoa. Vaikka piirteitä esiintyy lehtikielessä 
vähän, niiden käytöllä on selkeä intentio. Savolaisstigmana tunnettu pitkän 
A:n diftongiutuminen on saanut murrealueensa kaupunkiseudulla negatiivi-
sen arvolatauksen ja on stigmatisoitumassa myös maaseudulla. Erilaisista 
aineistoista huolimatta tutkimuksissa tulee esille sama huomio: piirrettä 
käyttävä, kauan muualla asunut henkilö osoittaa olevansa edelleen osa yh-
teisöä ja arvostaa siellä puhuttavaa murretta. Esimerkiksi neutraalin yleis-
kielen puhujana pidetty Paavo Lipponen osoittaa Savon murretta puhues-
saan, ettei halveksi maalaisia juuriaan: 

 
”Savvoo vientää tarvittaessa pääministerikin. Ainakin kun savvoon 
mennään.” (City-lehti) 

 
Leimallinen piirre voi antaa lukijalle tunteen siitä, että paikkakunnan ihmi-
set ovat äänessä teksteissä. Esimerkiksi leimautuneisiin ja kartettaviin pu-
hekielisyyksiin luokiteltava monikon 1. persoonan -mmA-muoto toimii ai-
neistossa tässä funktiossa: 
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Met keräsimmä mettästä nuita punavalkosia merkkejä! (Tornionlaakso) 
 
Elävät paikallisuudet on Mantilan jaottelun viides ryhmä. Siihen luetaan 
murrepiirteet, jotka ovat tunnettuja vain tietyllä alueella. Niille on ominaista 
voimakas leviäminen, joka on maantieteellistä eikä ota huomioon erityi-
semmin ikää tai sukupuolta. Jo esille tulleen persoonapronominimuodon 
mie, sie lisäksi voimakkaasti leviäviä piirteitä ovat Tornion murteen h-
metateesi (laulahmaan) ja pohjoispohjalainen tekkiin, tulliin -tyyppinen 
imperfektimuoto. Paikallislehtien tutkimuksessa (Ketolainen 2000) meta-
teettinen h esiintyy aineistoissa lähinnä ilmoitusgenressä. Tutkimuksen mu-
kaan h-metateesin avulla tavoitellaan rentoa ja tuttavallista ilmaisua, jolla 
jäljitellään kohdeyleisölle ominaista puhetapaa: 

 
Tule sieki laulahmaan. (Tornionlaakso) 

 
 
2.2.2. Leksikaaliset ja syntaktiset puhekielisyydet 
 
Lehtikielen tyypillisimpiä puhekielisyyksiä ovat leksikaaliset puhekielisyy-
det. Tutkimusten painotusalueiden mukaan käsittelemme slangisanoja, ang-
lismeja, idiomeja ja kirosanoja aineistojen leksikaalisina puhekielisyyksinä. 
Aineistojen erilaisuuden vuoksi eri leksikaalisuudet toimivat hyvinkin eri-
laisissa funktioissa ja heijastavat erilaisia intentioita. Myös tutkijoiden pää-
määrät eroavat tässä toisistaan: Kilponen määrittelee tutkivansa, millaista 
puhekielistä sanastoa aineistossa esiintyy; Ketolainen perehtyy slangisano-
jen käytön intentioon. Slangisanojen määrittelyssä tutkijat käyttävät pääasi-
assa Stadin slangin suursanakirjaa (SSS), Nykyslangin sanakirjaa (NSS) se-
kä Nykysuomen sanakirjan (NS) slangisanat -osiota.  
 
Slangi määritellään yleiskielestä poikkeavaksi puhetavaksi, jota käyttävät 
muun muassa erilaiset ikä-, ammatti- ja harrastusryhmät. Slangiin kuuluu 
nopeasti ja tietoisesti muuttuva sanasto, jota muodostetaan kielen omista ai-
neksista tai lainataan vieraista kielistä. (Itkonen 1988: 361; Hakulinen–Oja-
nen 1993: 132.) Kilposen tutkimuksen mukaan slangin sanasto on elävää ja 
laajaa. Slangin illuusio syntyy suurelle yleisölle Helsingin slangista, jota 
City-lehdessä esiintyvä slangi pääasiassa on. Esimerkkinä elävästä ja ilmei-
sestä slangista on näyttelijä Esko Salmisen kieli, jossa esiintyy muutamia 
hyvin omintakeisia slangisanoja. 
 

Mä luulen, että meillä jokaisella on sellainen fläshi tuolla päässä, joka 
kuvaa koko ajan, ja siitä se kehittyy tuolla labbassa jos kehittyy. (Ci-
ty-lehti)  
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Salminen käyttää sanaa fläshi merkityksessä ’salaman välähdys tms.’ sekä 
sanaa labba, joka merkitsee jonkinlaista ’ajatusten laboratoriota’. 
 
Slangimaisuus saadaan usein aikaan täysin leksikaalisesti, vain muutaman 
sanan avulla. Lenita Airiston kieli noudattelee enimmäkseen yleispuhekie-
listä linjaa, sillä joukossa on vain yksi slangimainen sana fyrkka ’raha’.  
 

”Fyrkkaa ei ole enää tähän siltaan, kun siihen toiseen meni kaikki”, 
Airisto sanoo. (Helsingin Sanomat) 

 
Slangin käyttö voi olla puheessa hyvinkin leimallista. Kata Kärkkäisen pu-
heessa slangimuotoja esiintyy tuntuvasti, mutta niiden merkitykset avautu-
vat slangiin perehtymättömällekin. Skeittiharrastaja Samuli ”Hessu” Hei-
non puhetavassa esiintyy tuttuja slangisanoja, mutta myös uudempaa nuori-
soslangia, josta aineistossa on esimerkki: 
 

”Mä saan siit himmeet kiksit, vaikka se olis kuinka vittuilua.” (City-
lehti) 

 
Slangiesimerkit voivat osittain menettää slangimaisuutensa, jolloin ne voi-
daan luokitella arkiseen kielenkäyttöön sopiviksi. Niitä voidaan kuitenkin 
pitää slangisanoina, sillä niistä on löydettävissä slangisanoille tyypillisiä 
johtimia kuten -ari- ja -is-johtimet. Tällaisia slangisanoja esiintyy Ketolai-
sen tutkimuksen aineistossa, nuorille suunnatuissa seurakunnan ilmoituksis-
sa. Tilaisuuden houkuttelevuutta on lisätty slangimaisilla sanavalinnoilla. 
Rippis ’rippikoulu’, raamis ’raamattupiiri’, seuris ’seurakuntakoti’ ja tyttis 
’tyttökerho’ esiintyvät jutuissa poikkeuksetta slangiversioina. Myös aineis-
ton urheiluaiheisissa teksteissä slangimaisuudet istuvat kontekstiinsa. Tyy-
pillisimpiä esimerkkejä ovat rankkari ’rangaistuslaukaus’, molari ’maali-
vahti’, kulmuri ’kulmapotku’ ja holari, joka tarkoittaa golfissa käytettyä 
termiä ’hole in one’. 
 
Hyvin lähelle slangisanoja asettuvat anglismit, jotka ovat Uuden sivistys-
sanakirjan (Aikio 2000) mukaan englantilaisperäisiä lainasanoja jossakin 
muussa kuin englannin kielessä. Kilposen tutkimuksesta tulee esille, kuinka 
anglismit ovat levinneet erityisesti vapaa-ajan viettoon, kuten kevyeen mu-
siikkiin, ravintolaelämään, vaatemuotiin ja tanssiin. Kilposen tutkimuksen 
kohteena oleva City-lehti keskittyy paljolti näihin aihepiireihin ja myös 
suosii anglismeja kielessään. Anglismeilla pyritään herättämään huomiota 
ja erottelemaan lukijoita. Vaikka anglismien ja muun puhekielen viljely 
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karsii lukijakuntaa, lehden kohderyhmänä oleville nuorille lukijoille pysty-
tään tarjoamaan juttuja ”heidän omalla kielellään”.  
 
Uudemmille lainasanoille on ominaista, että ne ovat säilyttäneet joko koko-
naan alkuperäisen asunsa (dj, city, cool) tai ovat osittain suomalaistuneet 
(kiksi, fläshi). Vanhemmat lainasanat sitä vastoin on pyritty mukauttamaan 
suomalaiseen kirjoitusasuun (pihvi, vinssi). Tutkimuksessa mukaillaan Pau-
la Sajavaaran esittämää jaottelua, jossa on selvitetty erilaisia anglismityyp-
pejä. Sajavaaran luokitteluun sopivia aineiston lainasanoja ovat suorat tai 
varsinaiset lainat, jotka voivat olla joko mukautumattomia tai mukautuneita. 
Mukautuneista anglismeista löytyy aineistosta esimerkki muudi (<engl. 
mood) ’mieli, mieliala; tuuli’. 
 

”Mikä muudi Neukuissa oli silloin?” (City-lehti) 
 
Tutkimuksissa otetaan myös esille aineistojen puhekielisiä idiomeja. Idiomi 
on kiteytynyt sanayhtymä, jonka merkitystä ei voida johtaa sen yksittäisten 
jäsenten merkityksistä. Idiomit voivat olla joko vakiintuneita tai tilapäis-
luonteisia lausumia, Kilponen jakaa idiomit arkikielisiin ja slangi-
idiomeihin. Valtaosa idiomeista on vakiintuneita, kuten myös slangi-idiomi 
pasmat sekaisin. Arkityylisiä ja tilapäisluonteisia idiomeja aineistossa ovat 
Mä seikkailija oon ja pistän Catepillarit kainaloon sekä Irkkaakko nää Ou-
lusta? Molemmat toimivat idiomisuutensa lisäksi intertekstuaalisina muka-
elmina aiemmin luoduille lausahduksille. Puhekielisillä idiomeilla ja muulla 
yleiskielisestä poikkeavalla kielenkäytöllä on tekstiä keventävä ja luetta-
vuutta lisäävä funktio. Idiomien käytön syinä ovat muun muassa huomion 
herättäminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen. 
  
Suuren kirosanakirjan alkupuheessa Jari Tammi (1993) määrittää kirosanan 
seuraavaan tapaan: ”Kirosana on puhekielen välimerkki suullisena kipu-
lääkkeenä, alleviivauksena, aseena ja mausteena.” Toisaalta kirosanan käy-
tön väitetään vähentävän kyseisten sanojen tehoa puhutussa kielessä. Tut-
kimuksen (Kilponen 2002) mukaan kirosanan käyttö on yhtä leimallinen 
merkki kuin alueellinen murrepiirrekin: sen voi ajatella kertovan oleellista 
lisätietoa käyttäjästään. 
 
Tutkimuksessa kirosanoiksi luokitellaan yleiskielen konventiosta poikkea-
vat, alatyyliset ilmaisut. Kaikki kirosanat ilmenevät, yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta, haastateltavan puheen siteerauksista. Slangimaiseen tyyliin pu-
huvan Esko Salmisen puheessa kirosana ei saa yhtä voimakasta affektia 
kuin jos se esiintyisi yleiskielisessä kontekstissa. Toisaalta kirosanan voi-
malla valotetaan lappalaisen miehen sielunmaisemaa. Voimakkuutta koros-
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tavat myös kirosanat, jotka toimivat intensiteettiadverbin funktiossa. Kon-
notaatioltaan voimakkaasti positiivinen on ilmaus helvetin kaunis, jota käy-
tetään yleensä naisesta puhuttaessa. 
 

”En nyt puhu neuvostomaatuskoista enkä ilotytöistä vaan tavallista 
venäläisistä naisista: he ovat helvetin kauniita!” (Ilta-Sanomat) 

 
Kirosanoilla näyttää olevan vahvoja vakiintuneita indeksaalisia merkityk-
siä, jotka voivat liittyä esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmään kuten nuoriin tai 
sukupuoleen. Useimmiten kirosanat liitetään miehiin.   
 
Syntaktisista puhekielisyyksistä tutkimuksissa tulee esille passiivin käyttö 
monikon 1. persoonan funktiossa. Piirre on nykypuhesuomessa hyvin laaja-
alainen ilmiö, joten siihen ei sisälly juuri minkäänlaista indeksaalisuutta. 
Tutkimisen arvoisen piirteestä tekee passiivi, jota käytettäessä tekijää ei 
tarvitse tuoda esille. Kilposen semioottisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
mielenkiintoisempia ovat saman ilmiön pronominittomat passiivimuodot, 
joissa indeksaalisuus on hämärtynyt, sillä tekijää ei tiedetä: 

 
”Voidaanko mennä istumaan kun tässä jäykistyy selkä?” (City-lehti) 
 

Toinen syntaksiin puhekielisyyksiin luettava piirre on niin sanottu sä-
passiivi. Piirteen käyttö voidaan tulkita puhujan pyrkimyksenä tarjota ko-
kemuksensa vastaanottajalle niin, että siihen voi samastua. Syiksi sä-
passiivin esiintymiseen on esitetty suomalaista väljää puhekulttuuria ja eng-
lannin you-pronominin vaikutusta. Tosin vastaavaa passiivia on löytynyt 
myös suomen murteista.  
 
Englannin kielen vaikutus suomen kielen sä-passiiviin saa voimistusta se-
kaisin suomea ja englantia puhuvan Andy McCoyn tapauksessa. 
 

”Kun sä vingutat sähkökeppiä, niin saat minkä virheen vaan jemmat-
tua – –.” (Kaleva) 
 

Joidenkin päätelmien mukaan sä-passiivissa on kyse valta-asemien ilmai-
semisesta tavalla, joka on ominaista kuluttamista ja kilpailua tihkuvalle pu-
humisympäristölle (Ojajärvi 2000: 19). 
 
 



 72

3. Sanaleikit ja ideologiset vastakkainasettelut 
 
Oikarisen pakinatutkimus osoittaa, että Kainuun Sanomiin (KS) kirjoittavan 
Leena Kymäläisen pakinoista voi löytää monenlaisia kielellä leikittelyn 
muotoja. Näistä yleisimpiä ovat ironia ja polysemia.  Koska sanaleikkejä 
pidetään humoristisina, ne toimivat vaikuttamaan pyrkivien pakinoiden ke-
ventävänä aineksena. Teksteistä nostetaan esiin myös ideologisia vastapare-
ja, joista esimerkkeinä miehet–naiset, maaseutu–kaupunki sekä Kainuu–
muu maailma.  
 
Oikarinen lähestyy aineistoaan kahdesta näkökulmasta. Tutkitaan sanaleik-
kejä ja toisaalta koko aineistoon kirjoittautuvia ajatusrakenteita, vastakoh-
tapareja. Sanaleikit ovat joko muotoon painottuvia leksikaalis-morfologisia 
tai merkitykseen ja tulkintaan painottuvia semanttis-pragmaattisia tyyppejä. 
 
 
3.1. Teoriataustaa 
 
Suomen kielen perussanakirja määrittelee sanaleikit leikillisiksi, vitsikkäik-
si ilmauksiksi, jotka voi ymmärtää monella tavalla. Tutkimuksen teoreetti-
sena lähtökohtana on konstruktiokielioppi, jossa olemassa olevat asiat käsi-
tetään ja arvotetaan karkeasti hyviksi tai pahoiksi, oikeiksi tai vääriksi. Kie-
liopin tavoitteena on kielen rakenteiden laaja-alainen selvitteleminen ja lu-
etteloiminen. Oikarisen tutkimissa pakinoissa huumori ja koomisuus poh-
jautuvat vakiintuneisiin ajatusmalleihin, esimerkiksi väitteeseen ”miehet 
ovat voimakkaampia kuin naiset”. Konstruktiot ovat ikään kuin sarja auk-
koja, joihin sopii määrätynlainen aines. Joissakin tapauksissa aukko voi 
jäädä kokonaan täyttämättä, jolloin sillä on nollasisältö. Tällöin lukija ei 
tunnista ajatusrakennetta. (Carroll 1970: 42.) Lukijalta vaaditaan siis tiettyjä 
taustatietoja, jotta sanaleikki saavuttaa funktionsa. 
 
Yleensä kieliopilliset, vakiintuneet ilmaukset vaikuttavat puhujan kykyyn 
hahmottaa asiat eri vaihtoehtojen mukaan (Leino, Pentti 1993: 50). Kun 
puhuja käyttää tiettyä rakennetta, hän tekee valinnan, johon on vaikuttanut 
henkilökohtainen tunne. Mieltymykset lähtevät ihmisen arvojen ja usko-
musten järjestelmästä, ideologiasta. Puhuja kertoo mieluiten niistä asioista, 
jotka hän kokee vetovoimaisiksi. Oikarisen teoriataustat ovat pääasiassa ko-
timaisia, koska ulkomaalaista sanaleikkiteoriaa ei voi suoraan soveltaa 
suomalaiseen tutkimukseen. 
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3.2. Tutkimustuloksia 
3.2.1. Leksikaalis-morfologiset sanaleikit 
 
Leksikaalis-morfologisissa sanaleikeissä horjutetaan kielen leksikaalisia 
normeja. Tällöin keksitään uusia sanajohdoksia tai jopa sanoja tai toisaalta 
käytetään tyylillisesti kontekstistaan poikkeavia muotoja. Näillä normi-
poikkeamilla pyritään saamaan lukija tekemään oikeita tulkintoja tekstistä 
(Manninen 1987: 29). Oikarinen on jakanut tämän aihepiirin seitsemään 
seuraavaan osaan: sanan johtaminen, soinnuttelu, henkilönnimillä leikittely, 
paikannimillä leikittely, homofonia, zeugma ja paragrammi.  
 
Johtaminen voi olla verbikantaista tai substantiivikantaista. Sanojen muo-
dostaminen voi tapahtua joko tietoisesti lisäämällä kantasanaan johdin tai 
apinoimalla mallista. Esimerkiksi sana haitake on muodostettu Oikarisen 
mukaan mallisanasta hyödyke. Sana on johdettu -ke-johtimella substantii-
vista haitta, jolloin se voidaan ymmärtää sanaparilla 'pieni haitta'. 
  

Kiintiö on näppärä tapa hallita kehitystä silloin, kun jotakin hyödyket-
tä tai haitaketta meinaa olla markkinoilla joko liikaa tai vastaavasti 
liian vähän. 
– – 
Naisille kiintiöt tarvitaan siksi, ettei muuten kukaan huolisi näitä hai-
takkeita julkishallinnon pähkäilyporukoihin, jotka ovat perinteisesti 
kokoontuneet saunassa. (KS 3.11.2000)  

  
Esimerkin pakinassa sanaa haitake käytettiin naisista, pakolaisista ja ruot-
sinkielisistä opiskelijoista.  
 
Soinnuttelua voi ilmetä paitsi sanan alussa myös vaikkapa riimittelynä. Eräs 
Kymäläisen pakinoista on otsikoitu esimerkiksi riimein Kiusa Tiusanen. 
Otsikossa esiintyvä kansanedustaja Pentti Tiusanen on jäänyt kiinni ulko-
maille lipsauttamastaan tietovuodosta, mikä on Suomen kannalta kiusallis-
ta. 
 
Kymäläisen pakinoista löytyy runsaasti nimillä leikittelyä. Esimerkiksi 
Björn Wahlroosin nimi on väännetty eräässä pakinassa satuhahmomaiseksi. 
Karhu-teema näkyy pakinassa myös paikannimileikittelyssä: Wahlroos ky-
selee tontteja nimenomaan Kontiomäestä. 

  
Huhut kertovat, että ay-liikkeen veroparasiitteja arvostellut Nalle 
”Pyh” Wahlroos harkitsee muuttoa Sammon synnyinsijoille, Kainuun 
veroparatiisiin. Hän on tiettävästi kysellyt kiinteistöjä Kontiomäestä. 
(KS 21.12.2000) 
 

Sanojen monitulkintaisuudellakin voi leikitellä. Homofonisuus on tiukasti 
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käsitettynä sitä, että sanamuodot ovat samat puhutussa kielessä, mutta eroa-
vat kirjoitusasuiltaan. Termin voi ymmärtää myös laajemmin, niin että se 
tarkoittaa kaikkea puhutussa kielessä esiintyvää monitulkintaisuutta. (Laalo 
1990: 34–35.) 
 

Lieneekö kovin mullistavaa, jos lehmän utareessa on yksi ihmisgeeni, 
kun yhä useammalla ihmisellä on utareissaan useampi desi silikonia 
(suom. hullu hevonen). (KS 2.1.2001) 

 
Esimerkkitekstissä  silikoni -sanaa voidaan pitää homofonisena, koska sen 
voi assosioida englannin kielen sanaan silly (lausutaan ’sili’) ja suomenkie-
liseen sanaan koni.  
 
Kun yhdistetään kaksi yhteen sopimatonta sanaa tai käsitettä, puhutaan 
zeugmasta. Yhdistetyistä sanoista toinen voi olla konkreettinen ja toinen abst-
rakti. 
 

Suomalaiset luottavat armeijaan ja poliisiin. Se on selvinnyt useista 
viime vuosien tutkimuksista.  
 Nyt on käynyt ilmi, että vieläkin enemmän kansalaiset luot-
tavat taksiin. 
– – 
Työmarkkinoilla tehty kysely taas kertoo, että pitkiin ihmisiin luote-
taan enemmän kuin lyhyisiin. 
 Täydellisen luottamuksen saa pitkä poliisi, joka tulee rikos-
paikalle taksilla. Tai taksikuljettaja, jota kyyditään mustallamaijalla. 
(KS 2.1.2001) 

 
Tässä esimerkissä yhdistettiin siis kolmen eri tutkimuksen mukaiset luotta-
muksen kohteet. Näin saatiin hauskoja ja hullunkurisia sanaleikkejä. 
 
Joskus leikitellään äänteellisesti läheisillä sanoilla. Esimerkiksi Wahlroos-
esimerkissä tehtiin paragrammi sanoilla paratiisi ja parasiitti. Parasiitti tar-
koittaa ’loista ja loiseliötä’ (Aikio 2000 s.v. parasiitti). Tästä voi tehdä sen 
johtopäätöksen, että Wahlroos onkin arvostellut hyvätuloisia ihmisiä, jotka 
ovat muuttaneet Suomesta veroparatiiseihin, alemman verotuksen maihin.  
 
 
3.2.2. Semanttis-pragmaattiset sanaleikit 
 
Semanttis-pragmaattisissa sanaleikeissä hauskuuden ymmärtäminen vaatii 
sekä tiettyjen perusmerkitysten että kielenulkoisen kontekstin hallintaa. 
Semanttisuus on merkityksiin uppoamista ja pragmaattisuus viittaa kie-
lenulkoiseen maailmaan. Semanttis-pragmaattiset kielikuvat leikittelevät 
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tabuilla ja myyteillä, perinteisillä ajatuskaavoilla ja maailman rakenteilla. 
Oikarinen tutkii pakina-aineistonsa eufemismeja, metaforia, hyperbolia, 
personifikaatioita, homonymioita, polysemiaa sekä ironiaa.  
 
Aina ei sanota asioita suoraan. Eufemismeja käytetään tabujen ja muiden 
herkkien asioiden kaunistelemiseen. Esimerkiksi WC:stä käytetään eräässä 
pakinassa nimitystä pikkuparlamentti. Metaforista ilmaisua on puolestaan 
kuvakielinen kiertely. Kansanedustaja Tiusasesta sanotaan eräässä tekstissä 
näin: 

 
Tiusanen tarttui pienisilmäiseen verkkoon, mutta isot kalat uivat vielä 
vapaana. Ne, jotka todella saattoivat olla edes jonkin valtion turvalli-
suudelle vaaraksi. Ei olisi ihme, jos julki tulisi nykyisin varsin korke-
assa asemassa olevien ihmisten Stasi-yhteyksiä. (KS 18.1.2001) 

 
Sanonta isot kalat uivat vielä vapaana viittaa siihen, että on olemassa Tiu-
sastakin suurempia vakoilijoita, jotka eivät ole jääneet vielä kiinni.  
 
Epäsuoraa ilmaisua on myös liioittelu, hyperbola. Ylikorostamalla voidaan 
laittaa asioita arvojärjestykseen, ja kiinnittää huomiota todella tärkeisiin asi-
oihin. 

 
Ne [maitokiintiöt] takaavat, ettei täällä tuoteta liikaa tuota valkoista 
juomaa, josta nopeasti muodostuisi maitovuori. Pelkkä vilkaisu kartal-
le paljastaa, että se valuisi helposti Itämereen ja pilaisi sen. Itämeren 
pilaaminen on näet kiintiöity Koiviston ja sinne rakennettavan öljysa-
taman tehtäväksi. (KS 3.11.2000) 
 

Esimerkissä huolestutaan siitä, että liika maito voisi saastuttaa Itämerta. 
Kiintiö on ristiriitainen: varsinaisiin tärkeisiin asioihin, kuten Itämeren suo-
jeluun ei paneuduta tarpeeksi. 
 
Personifikaatio on elollisten asioiden tai esineiden elollistamista. ”Neuvos-
tohymnin kaivaminen haudasta on presidentti Vladimir Putinin idea.” kir-
joittaa Kymäläinen. Lause-esimerkki vie ajatukset siihen, että laulu on ollut 
kiellettyjen asioiden listalla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 
 
Joskus hauskuus on sitä, että kirjoittaja hämää lukijaa käyttämällä sanoja, 
joilla on sama kirjoitusasu, mutta eri taivutus. Uraani on tällainen ho-
monyminen sana, jonka voi ymmärtää ydinraaka-aineeksi tai työsaraksi. 
Sana on joko yksikön nominatiivissa tai yksikön partitiivissa, johon on liit-
tynyt yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi (ura + a + ni).   
 



 76

Jos merkityksiä voi olla useita ja sanat ovat etymologisesti samoilta juurilta, 
voidaan puhua polysemiasta. Monimerkityksiset sanat ovat riippuvaisia 
kontekstista (Leino, Pentti 1993: 121–122). Polysemia on välttämätön omi-
naisuus luonnollisessa kielessä. Kymäläisen pakinoista löytyy runsaasti po-
lyseemisuutta. Esimerkissä köyhyyslistalle löytyi lasten antamia määritteitä, 
jotka poikkesivat sanan oikeasta merkityksestä. 

 
Keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki on tehnyt köyhyyslis-
tan. Kun radiossa kysyttiin päiväkodin lapsilta, tietävätkö he mitä se 
tarkoittaa, vastaus tuli empimättä: ”Se on ostoslista. Kun ostaa kaikki, 
niin tulee köyhäksi.”  
 Kaveri oli vähän eri mieltä: ”Se on lista niistä, jotka ovat 
kaikkein köyhimpiä täällä maassa.” (KS 17.1.2001) 

 
Oikarinen luokittelee ironian osaksi semanttis-pragmaattisia sanaleikkejä. 
Se on negatiivisesti arvottava tekniikka, jota ei voi tulkita tekstistä sanan-
mukaisesti. Teksteistä täytyy löytää oikea merkitys. Ironia pohjautuu ole-
massa oleviin tosiasioihin ja hyväksyttyihin asenteisiin. (Nash 1985: 153). 
Kymäläinen on otsikoinut erään pakinansa sanoin Ajatusten viemäri. Otsi-
koidussa pakinassa ironisointi on peräisin diktaattori Nikolae Ceasescun li-
sänimestä Ajatusten Tonava. Ceasescu halusi itseään kutsuttavan aikanaan 
lisänimillä, joista yksi oli Ajatusten Tonava. Nykyään näillä lisänimillä on 
enää vain negatiivinen sävy. Ajatusten viemäri viittaa romanialaiseen polii-
tikkoon Vadim Tudoriin, joka on päästänyt suustaan lausuntoja ”likaisista 
juutalaisista, mustalaismafiasta ja fasistisista unkarilaisista”.  
 
 
3.2.3. Ideologiset vastakohtaparit 
 
Sanaleikkien lisäksi Oikarinen kartoittaa pakinoiden ideologisia vastak-
kainasettelupareja. Joskus rakenteet ilmenevät selvän eksplisiittisesti ja toi-
sinaan epämääräisemmin, implisiittisesti. Seuraavat vastakohtaparit löytyi-
vät Kymäläisen pakinoista: suomenkieliset vs. suomenruotsalaiset, pääkau-
punkiseutu vs. muu Suomi, EU-maat vs. muut maat, naiset vs. miehet, rik-
kaat vs. köyhät ja vapaus vs. orjuus. 
 
Tiivistettynä suomenruotsalaiset kirjoittautuivat eläimellisemmiksi, alkeel-
lisemmiksi kuin suomalaiset. Suomenruotsalaiset ovat niitä muita ja niihin 
liitetään ilmauksia uhanalainen laji ja ehtyvä luonnonvara. Suomenkielinen 
taas on konstruktioltaan positiivisempi [IHMINEN], kun taas suomenruot-
salainen on suojelua ja kiintiöitä tarvitseva [VILLIELÄIN]. 
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Pääkaupunkiseutu vs. muu Suomi on konstruoitavissa pariksi [HERRAS-
VÄKI] ja [RAHVAS]. EU-maat vs. muut maat vastakkainasettelussa ilme-
nee muiden maiden negatiivista arvottamista. Suomi kuuluu parempiin, hy-
vämaineisiin EU-maihin, mutta ’Romania ja muut ei-jäsenmaat ovat huo-
nomaineisia’, takapajuloita.  
 
Vastapari naiset vs. miehet on keskeinen tutkimuksen kannalta. Jopa kol-
messa pakinassa on tällaista implisiittistä vastakkainasettelua. Muun muas-
sa seuraava katkelma vahvistaa ajatusrakenteita [SUOMALAISELLA 
NAISELLA EI OLE VALTAA] ja [SUOMALAINEN MIES EI PUHU 
EIKÄ PUSSAA]:  

 
Suomessa on aina luotettu miehen sanaan. Se on ymmärrettävää, sillä 
tosimies ei puhu eikä pussaa. 
 Naisen sanaan ei ole opittu luottamaan, koska kukaan ei viit-
si kuunnella sitä loppuun. (KS 2.1.2001) 

 
Pakinoista on myös konstruoitavissa väite [SUOMALAINEN MIES ON 
RAHANAHNE], sillä aineiston mukaan mies pitää työssä käymistä ja siitä 
saatavaa rahallista korvausta etusijalla perheeseen nähden. 
 
Rikkaiden ja köyhien välistä kuilua kuvailee osuvasti seuraava katkelma: 

 
Lääkelehmän maitoa tai lihaa ei syötetä kenellekään terveelle ihmisel-
le. Mutta vakavasti sairas voi saada siitä avun. Lehmä tuottaa kallista 
lääkettä murto-osalla niistä kustannuksista, joihin kemiallinen lääke-
teollisuus pystyy. Köyhäkin voi saada joskus avun. (KS 2.1.2001) 
 

Tekstistä ilmenee ajatus, että yleensä vain rikkailla on varaa kalliisiin, ke-
miallisen teollisuuden tuottamiin lääkkeisiin. Köyhät saavat jäädä ilman 
lääkkeitä. Lääkelehmä toisi avun myös köyhemmille sairaille. Yhteiskun-
nan kahtiajakoa kuvaavat Oikarisen määrittelemät konstruktiot [RIKKAAT 
IHMISET SORTAVAT KÖYHIÄ IHMISIÄ] ja [SAIRAALLA JA KÖY-
HILLÄ IHMISILLÄKIN ON OIKEUKSIA]. 
 
Myös vapaus vs. orjuus vastakkainasettelupari on löydettävissä pakinoista. 
Tämä pari esiintyy pakinassa, joka käsittelee Neuvostohymniä. Kymäläinen 
kutsuu entisen Neuvostolipun sirppiä ja vasaraa ”orjalan kaluiksi”. Nimi-
tys on luultavasti länsimaiden antama. Se kertoo siitä, että Neuvostoliittoa 
pidettiin kehittymättömänä orjalana ja länsimaita vapauden ja kehityksen 
kehtona. 
 
 
 



 

Unelma joulusta – kriittisesti 
 
Markku Varis 
 
 
Seuraavassa artikkelissa tarkoitukseni on testata Norman Faircloughin dis-
kurssiteoriaa suomenkielisen lehtiaineiston pohjalta. Ensisijaisena päämää-
ränä on selvittää, mitä ’diskurssi’ todella on ja missä kulkevat diskurssin ra-
jat – vai onko se ääretön tekstien joukko. Aineistonani on sanomalehti La-
pin Kansassa ja Kalevassa marras–joulukuussa 2002 julkaistut jouluaiheiset 
lehtijutut. 
 
Aineiston olen valinnut sillä perusteella, että joulu ilmeisesti on keskeisin 
tapahtuma suomalaisessa kulttuurissa ja ajankierrossa. Tämän vuoksi oletan 
juuri jouludiskurssin paljastavan jotain keskeistä suomalaisesta arvomaail-
masta – lehtiin kirjoittautuvista ideologioista ja journalistista käytänteistä.  
 
Nimenomaan Kalevan ja Lapin Kansan analyysiin olen päätynyt sovelletta-
vuuden ja pohjoisuuden vuoksi: Oulun yliopiston tutkijana pidän tärkeänä, 
että tiede kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa valaisee juuri pohjoisen kult-
tuurin toimintoja ja elinehtoja. Näin tiede kenties ainakin jossain määrin 
palvelee myös ympäröivän yhteiskuntansa intressejä. 
 
 
1. Fairclough diskurssien kontissa 
 
Diskurssianalyysin (DA) pioneeriksikin mainittu Norman Fairclough 
(1997: 33–51) itse myöntää auliisti nojautuvansa moniin aikaisempiin tut-
kimussuuntauksiin – tosin siten, että hänellä on aina jotakin kritisoitavaa 
edeltäjiensä näkemyksistä. Virikkeitä Fairclough on saanut etenkin sosio-
lingvistiikasta, keskustelunanalyysistä, semiotiikasta, kriittisestä lingvistii-
kasta, Teun A. van Dijkin kognitiivisesta ideologiakritiikistä sekä brittiläi-
sestä kulttuurintutkimuksesta, jonka kiinnostuksen kohteena on erityisesti 
media ja sen toimintatavat. Esikuviensa pohjalta Fairclough päätyy näke-
mykseen, jonka mukaan nimenomaan tiedotusvälineiden diskurssianalyy-
sissä tulisi ottaa huomioon paitsi viestien kieli myös yhteiskunnalliset muu-
tokset ja tiedotusvälineiden toiminta kulttuurisena vaikuttajana. Edelleen 
Fairclough painottaa, että kattavaan analyysiin kuuluu tekstien tuottamisen ja 
vastaanottamisen analyysi, samoin kuin tekstien geneerinen tulkinta ja niiden 
näkeminen kielellisesti monitasoisina ja monifunktioisina systeemeinä. 
 
Monien muiden DA-tutkijoiden tavoin Faircloughin merkittävimmäksi edel-
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täjäksi osoittautuu M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kielioppi. 
Juuri SF-kieliopin keskeisiin periaatteisiin kuuluu tekstien tulkinta moni-
funktioisina kokonaisuuksina, joissa on yhtaikaisesti mukana kolme eri 
merkitystasoa: ideationaalisen funktion tehtävänä on representoida eli edus-
taa kaikkia niitä tietoja, uskomuksia ja ideologioita, jotka yhdistämme mah-
dollisiin maailmoihimme; interpersoonainen (eli interpersonaalinen) funktio 
taas sisältää sosiaalisia suhteita, valtaa ja identiteettiä koskevia merkityksiä; 
tekstuaalinen funktio puolestaan liittyy siihen, millä tavoin teksti koostuu ja 
jäsentyy yksittäisistä lauseista. Faircloughin mielestä tiedotusvälineiden 
puolueellisuudesta, manipuloivuudesta ja ideologiasta käytävässä 
keskustelussa kysymys representaatiosta ja ideationaalisesta funktiosta on 
pysyvä aihe, mutta identiteetteihin ja suhteisiin – interpersoonaiseen 
funktioon – on kiinnitetty vähemmän huomiota. Kuitenkin tiedotusvälinei-
den kielen sosiaalinen vaikutus on tekemisissä myös sen kanssa, millaisia 
sosiaalisia identiteettejä mediatekstit esittävät esimerkiksi suuren yleisön 
suhteesta poliitikoihin, tutkijoihin, kirkkoon ja itse mediaan. Perimmiltään 
on siis kyse kulttuurisista arvoista ja niiden analyysin tarpeesta. (Fairclough 
1997: 29–30.) 
 
Interpersoonaisen funktion jääminen katveeseen on havaittu myös suoma-
laisessa tiedotustutkimuksessa. Esimerkiksi Veikko Pietilä (1997: 313) ar-
vioi, että varsinkin varhaisimmissa kriittisissä tutkimuksissa tekstien sosiaa-
lisia vaikutuksia on päätelty liian suoraan tekstien pohjalta. ”Asian toden-
tamiseksi olisikin tarvittu vastaanottajatutkimusta. Voi näet olla, että ihmi-
set pystyvät aiemman tietämyksensä ja muiden kontekstuaalisten seikkojen 
varassa lukemaan esimerkiksi passivointia ja nominalisointia vilisevää uu-
tistekstiä niin, etteivät asiat suuremmin vääristy.” 
 
Monifunktioisuuden idean lisäksi Fairclough (1997: 30–31) on omaksunut 
SF-kieliopista käsityksen merkityspotentiaalista ja valinnan periaatteesta. 
Niin kuin Fairclough tulkitsee, tekstit ovat perimmiltään valintaa isommasta 
ilmaisujen vaihtoehtojen joukosta. Toisin sanoen sanastolliset ja kieliopilli-
set valinnat ratkaisevat, millainen merkitys tekstiin lopulta kirjoittautuu ja 
millaisia identiteettejä tekstissä tuodaan esille. Nämä valinnat puolestaan 
liittyvät siihen, mitkä lajityypit tulevat nostetuksi pintaan tekstejä tuotetta-
essa tai tulkittaessa. Faircloughin mukaan tällainen periaate kohdistaa tutki-
jan huomion tiettyihin valintoihin sekä myös siihen, mikä tekstistä puuttuu. 
Ennen kaikkea kysymyksessä on viitekehys, jonka avulla voidaan analysoi-
da kielen variaatiota sekä sen sosiaalista määräytyneisyyttä (konventionaa-
lista käyttöä) ja vaikutusta. 
 
Valintaan ja merkityspotentiaaliin kiinnittää huomionsa myös Vesa Heikki-
nen (1999: 53–55) pohtiessaan diskurssien syntyä. Hänen mukaansa juuri 
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”valintojen perusteella syntyy tekstejä, jotka ovat yhteydessä toisiin tekstei-
hin niin, että joissakin teksteissä on tehty samanlaisia valintoja tai samaa 
tarkoitetta on kuvattu eri ilmauksilla. Näistä teksteistä muodostuu diskurssi, 
johon kuuluvat kaikki samaa kielenulkoista tarkoitetta käsittelevät tai samaa 
aihetta sivuavat tekstit. Diskurssi näin määriteltynä on väistämättä avoin 
joukko ja abstraktio.” Avoimuus Heikkisen esimerkeissä tarkoittaa sitä, että 
valinnat mahdollistava merkityspotentiaali ei ole suljettu arsenaali. Sen si-
jaan valintamahdollisuudet saattavat laajentua, jos liitämme esimerkiksi po-
liittiseen henkilötarkoitteeseen ’Tytti Isohookana-Asunmaa’ sellaisia uusia 
merkityksiä, joita emme aiemmin ole häneen yhdistäneet. Näin tapahtuikin, 
kun poliittinen toimija Riitta Uosukainen syksyllä 1996 toi julkisuuteen il-
mauksen kalkkarokäärme Isohookana-Asunmaasta kirjoittaessaan. 
 
Valintaa ja merkityspotentiaalia voidaan pitää koko kriittisen diskurssiana-
lyysin keskeisimpänä periaatteena: tutkijan täytyy aina selvittää, miksi juuri 
kyseinen valinta on tehty ja mitä se kertoo vallitsevista viestinnällisistä käy-
tänteistä. Tämän ohessa Fairclough kuitenkin tuo DA:lle myös oman pa-
noksensa peräämällä systematiikkaa itse diskurssin analyysiin. Voitaisiin-
kin yleistää, että Faircloughin omintakeisin ja tieteessä käyttökelpoisin in-
novaatio on hahmottaa diskurssin analyysi systemaattiseen viitekehykseen 
(ks. Fairclough 1989: 25; 1992 a: 10; 1995: 98; 1997: 82): 
 

  
Kuva 1: Faircloughin kolmidimensioinen malli tekstin, diskurssikäytännön 
(interaktio) ja sosiokulttuurisen käytännön analyysistä. 
 
Fairclougin (1989: 26) mukaan varsinainen tekstianalyysi on osa laajempaa 
diskurssianalyysiä, joka sisältää tekstin lingvistisen analysoinnin lisäksi 
tekstin tuotantoprosessin ja tulkintaprosessin analyysit niin, että tekstiä pi-
detään yhtenä tilannekontekstin ja sosiaalisten rakenteiden osana. Kuten ku-
vasta 1 havaitaan, analyysissä on kolme vaihetta: kuvaus on tekstin raken-
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teellisten ominaisuuksien esittelyä; tulkitseminen käsittelee tekstin ja dis-
kurssikäytännön (aktuaalisen interaktion) välistä suhdetta; selittäminen kos-
kee diskurssikäytännön ja sosiokulttuurisen käytännön välistä suhdetta 
siten, että siinä tarkastellaan viestintäprosessin sosiaalisia vaikutuksia sekä 
vastaavasti myös sosiaalisen yhteisön vaikutusta viestintään. 
 
Kuvassa 1 esitetty analyysimalli koskee diskurssityypeissä nimenomaan 
niiden viestintätilannetta. Tämän lisäksi Fairclough kuitenkin erottaa dis-
kursseista omaksi analyysin kohteekseen myös ns. diskurssijärjestyksen, 
johon sisältyvät esimerkiksi genren kaltaiset vakiintuneet tavat ilmaista asi-
oita (1997: 77). Juuri diskurssijärjestys vaikuttaa julkisen ja yksityisen ra-
jankäyntiin siten, että esimerkiksi koulujen ryhmäkeskusteluissa otetaan 
mallia televisioformaateista ja yksityiselämän vuorovaikutus jäljittelee tie-
dotusvälineiden diskurssia. Tutkijalle diskurssijärjestys asettaa haasteen eri-
tellä sitä, mitkä genret ja diskurssit ovat sekoittuneet aktuaaliseen diskurssi-
järjestykseen: onko kolumnissa erikoisartikkelin piirteitä tai uutisessa saip-
puaoopperan ominaisuuksia. Edelleen tutkittavaksi tulee, kuinka yhtenäisiä 
tai vaihtelevia aktuaaliset diskursiiviset käytännöt ovat olemassa – sopiiko 
kovan uutisen sisään pehmeän uutisen ominaisuuksia. (Fairclough mts. 86–
89.) 
 
Faircloughin teorian terminologiaa voi eittämättä pitää hieman vaikeasel-
koisena. Hänen tuotannossaan vallitsee kuitenkin vahva pedagoginen suun-
tautuneisuus, sillä useimmissa teoksissaan hän (mm. 1995: 215–252) ottaa 
myös kantaa kriittisen DA:n soveltamismahdollisuuksiin kriittisen lukutai-
don tukena. Näin Fairclough (1997: 265) lopulta päätyy siihen, että periaat-
teessa kaikki käsitelty terminologia voidaan ohittaa, kunhan kyetään vas-
taamaan seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:  
 

1. Kuinka teksti on suunniteltu, miksi se on siten suunniteltu ja kuin-
ka se olisi voitu suunnitella toisin? 

2. Kuinka kyseisen kaltaiset tekstit tuotetaan ja millä tavoin niitä to-
dennäköisesti tulkitaan ja käytetään? 

3. Mitä teksti kertoo tiedotusvälineiden diskurssijärjestyksestä? 
4. Mihin laajempaan sosiokulttuuriseen yhteyteen teksti kuuluu, mit-

kä ovat sen yhteiskunnalliset ehdot ja millaisia vaikutuksia sillä 
todennäköisesti on? 

 
Edellisiä kysymyksiä voidaan vielä täsmentää esimerkiksi niin, että nimen-
omaan tekstien tulkintaa harjoitetaan analysoimalla sanastoa, kielioppia ja 
tekstuaalisia rakenteita tavanomaisin lingvistisin välinein. Tulkintaa puoles-
taan tukevat ilmausten pinta- ja syvärakenteen, koherenssin ja tekstien mak-
rorakenteiden analyysi yhdistettynä kontekstiin, intertekstuaalisuuteen, pu-
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heakteihin ja kognitiivisiin skeemoihin. Selittämisessä tärkeää on analysoi-
da, mitkä tilanteiset, institutionaaliset tai sosiaaliset tekijät auttavat ymmär-
tämään kyseistä diskurssia, minkälaisia vaikutuksia tekstillä on – mikä on 
diskurssiin sisältyvä ideologia. (Fairclough 1989: 109–167.) 
 
 
2. Matkaan käynti: kuvaus 
 
Tässä luvussa aloitan aineistoni varsinaisen analyysin Faircloughin kolmi-
dimensioisen mallin mukaisesti (kuva 1). Aloitan diskurssin rakenteesta ja 
sen kuvauksesta, jossa täytyisi kyetä vastaamaan siihen, miten teksti on 
suunniteltu ja miten se olisi voitu suunnitella toisin. Täytyisi siis tarkastella 
valintaa ja merkityspotentiaalia erityisesti kieliopillisten ja tekstuaalisten 
rakenteiden valossa siten, että analyysin kohteena ovat kielen metafunktiot. 
(Ks. Fairclough 1997: 265–267.) 
 
Jo tässä vaiheessa käy selväksi, että aineistoni kaltaisesta laajasta materiaa-
lista on mahdotonta tehdä yhden artikkelin puitteisiin sopivaa analyysiä. 
Ilmeistä nimittäin on, että vaikka Fairclough puhuu diskurssista, hänen mal-
linsa soveltuu sellaisenaan vain yhden ainoan tekstin analyysiin kerrallaan. 
Tämän artikkelini aineistona sen sijaan on noin 200 jouluaiheista tekstiä, 
eikä niiden tarkkaan erittelyyn ole mahdollista ryhtyä. Sen sijaan koetan 
mahdollisimman rationaalisesti ja tieteellisesti selvittää, millä tavoin kolmi-
dimensioinen malli soveltuisi laajojen tekstijoukkojen käsittelyyn. 
 
 
2.1. Napapiirin ympärillä 
 
Rovaniemellä ilmestyvä Lapin Kansa on 7-päiväinen sanomalehti, jonka 
levikkialueena on Lapin lääni. Levikkikilpailua sillä on lähinnä Pohjolan 
Sanomien kanssa Tornionjokilaaksossa. Sielläkään kilpailu ei ole kovin kii-
vasta, sillä molemmat lehdet kuuluvat Alma Press -konsernin omistukseen. 
 
Aineistoni1 perusteella joulu on Lapin Kansalle erittäin tärkeä juttuaihe. 
Vaikka en ole ottanut talteen edes kaikkia kirjoituksia, on käytössäni noin 
100 juttua. Tallentamatta olen jättänyt mainokset, televisio-ohjelmien esitte-
lyt sekä erilaiset päivittäin toistuvat palstat (joulukalenteri joulukuussa). 
Olen myös käyttänyt hyväksi asiantuntijuuttani journalistiikan ammattilai-

                                           
1 Aineiston keräämisessä pitäisi Faircloughin mielestä tukeutua sellaisiin tieteenaloihin ja tieteen-
alojen edustajiin, jotka pystyvät määrittelemään aineistoon valittujen otteiden tyypillisyyden ja 
edustavuuden tutkimuskohteen kannalta (1992 b: 227). Pällin (2003: 32) mielestä tämä tarkoittaa 
sitä, että aineiston muodostavat tekstit eivät saa olla mielivaltaisesti valittuja. Aineiston tekstit on 
kyettävä tunnistamaan joiltakin osin tutkittavan ilmiön kannalta relevanteiksi. 
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sena ja sivuuttanut sellaiset juttuaiheet, joista aineistossani on jo muutoin-
kin ollut kattava edustus. Yhdeksi ja samaksi jutuksi olen laskenut sellaiset 
juttukokonaisuudet, joissa pääjutun yhteyteen on taitettu ns. kainalo. Tietys-
ti kainalojutut olisi voinut luokitella omiksi teksteikseen, mutta mainitse-
mieni kriteerienkin rajoittamana arvioisin, että käytössäni on noin 60 pro-
senttia kaikista Lapin Kansan julkaisemista jouluaiheisista kirjoituksista 
syystalvelta 2002. 
 
Lapin Kansan (LK) jouludiskurssia kuvattaessa ensimmäinen huomio koh-
distuu siihen, että joulua lehti käsittelee kaikissa mahdollisissa osastoissaan: 
pääkirjoituksissa, kotimaan ja ulkomaan uutisissa, talous-, kulttuuri- ja ur-
heilusivuilla, yleisönosastossa sekä erityyppisillä viihde- ja informaatiosi-
vuilla. Juttutyypeistä noin puolet on uutisia, loput reportaaseja, kulttuurikri-
tiikkejä, puffeja, yleishyödyllisiä teemajuttuja (koti, ruoka), viihdejuttuja 
sekä mielipidekirjoituksia. 
 
Joulukirjoittelunsa LK aloittaa 6. marraskuuta otsikoimalla Rovaniemi sai 
yhteiset joulusivut. Viidelle palstalle taitettu juttu kertoo positiivisesti arvot-
taen, että joulukauden avajaisten valmistelu käy vilkkaana ja että Rovanie-
men seudun yrittäjät ja julkisyhteisöt ovat saaneet avattua yhteiset Internet-
sivut. Teksti on pääasiallisesti varsin neutraalia indikatiivitoteamusta (Tä-
hänkin asti surffailijat ovat löytäneet Rovaniemen joulupukkitietoutta inter-
netistä, mutta ongelmana on ollut tietojen hajanaisuus.), vaikka se toisi-
naan tekstimainonnan tavoin kehuu uuden palvelun ominaisuuksia: 
 
1  Marraskuun aikana sivuille tulee lapsille oma puuhanurkka, josta löy-

tyy askaretta esimerkiksi joulupyhiksi. Joulukuun ensimmäinen päivä 
aukeaa myös joulukalenteri, jonka sisältöä ei vielä tässä vaiheessa 
paljasteta tarkemmin. Jokaiselle joulukalenteripäivälle on kuitenkin 
luvassa pieniä virtuaaliyllätyksiä. (LK 6.11.) 

 
Internet-uutinen markkinoi uusia sivustoja: luvassa on puuhanurkkaa, jou-
lukalenteria ja virtuaaliyllätyksiä takaamaan, että sivustoilla kannattaa vie-
railla. Lisää vetovoimaa sivustot saavat salaisuudeksi jäävästä joulukalente-
rin sisällöstä. 
 
Aiheena Internet-uutinen lukeutuu moneen viitekehykseen. Yhtäältä se on 
ns. byrokratiauutinen julkishallinnon ja muiden toimijoiden tarjoamasta uu-
tisaiheesta ’uudet nettisivut’. Toisaalta se on uutisen ja mainoksen keinoja 
sekoittava juttu, joka markkinoi uusien sivustojen käyttöä. Edelleen Inter-
net-teksti voidaan nähdä osana suurehkoa kokonaisuutta, jonka aiheena on 
joulukauden lähestyminen, markkinakatujen avaaminen ja talvisen matkai-
lukauden odottaminen. Muita tähän ryhmään lukeutuvia ovat otsikot: 
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2  Ovet vetäistiin selkosen selälleen joulun tulla. (LK 17.11.) 
3  Joulupukin luolaan odotetaan tänä vuonna 70 000 kävijää. (LK  20.11.) 
4  Matkailun joulusesongista ennätysvilkas. (LK 13.11.) 
5  Jouluturistien virta alkoi. (LK 23.11.) 
6  Jouluturistien ohjaus sujuu vanhalla rutiinilla. (LK 15.12.) 
 
Joulukauden avajaisten ohella selkeästi paikallisesta lappilaisesta yrityskult-
tuurista on kiinnostunut diskurssi, jonka aiheena ovat erilaiset myyjäiset tai 
messut. Näissä uutisissa ei muun joulukaupan tavoin niinkään seurata tuot-
teiden menekkiä kuin vierailijoiden määrää ja tapahtuman tunnelmaa: So-
dankylän messuilla säpinää (LK 1.12.); Myyjäisistä haetaan joulumieltä 
(LK 8.12.). Myyjäisuutisille ominaiset ilmaukset viittaavat käsitöihin ensi-
kertalaisen pajutyöt ja traditioon myyjäiset on perinne. Näin voitaisiin pää-
tellä, että matkailun ja lahjatavarakaupan lisäksi jouludiskurssiin kuuluu 
omana ryhmänään jouluiloon, joulun perinteeseen ja tapoihin liittyviä ei-
kaupallisia juttuja, joita alustavasti voisi nimetä perinteen diskurssijärjes-
tykseksi. Osin tähän perinteeseen kuuluu leikkimielisyys, jossa joukko lap-
sia pääsee samaan kuvaan jouluenkelin ja joulupukin kanssa ’kaikki eivät 
pääse → on etuoikeus olla joulupukin lähellä’.  
 
Toisinaan leikkimielisyys kytkeytyy myös kuusikauppaan:  
 
7  Joulupuita ravistellaan jo myyntiin. (LK 12.12.) 
 
Esimerkin 7 kontekstissa leikkimielisyys ja jouluilo perustuvat siihen, että 
premiäärisivun uutisessa on mukana värivalokuva joulukuusta ravistelevas-
ta myyjästä. Kuuran ja lumen pöllyäminen näkyy kuvasta selvästi. 
 
Joulukauppaan kuuluva markkinahumu ei miellytä kaikkia. Eräs toimittaja 
on kirjoittanut päiväkirja-palstalle tekstin Lahjaton joulu on täynnä ystäviä, 
jonka alkukappaleessa hän argumentoi lahjakauppaa vastaan: 
 
8  Kauppiaat aloittavat joululahjojen markkinoinnin joka vuosi aikaisem-

min. Suurin osa suomalaisista lähtee mukaan hysteriaan, vaikka kaikki 
tietävät että lahjat saisi paljon halvemmalla ensimmäisenä arkipäivänä 
joulun jälkeen. (LK 24.11.) 

 
Edellinen esimerkki hieman poikkeaa LK:n yleisestä linjasta siinä mielessä, 
että lehden oma toimittaja kirjoittaa sangen kärkevästi kaupallisesta joulus-
ta. Yleisempää nimittäin on, että kaupallisuus ja liiketaloudelliset arvot kir-
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joittautuvat terveen järjen mukaisina luonnollistumina jopa otsikoihin: Mat-
kailun joulusesongista ennätysvilkas (LK 13.11.); Pentik jouluun tuhansin 
tuottein (LK 5.12.); Rovaniemen joulumatkailun varaan ei vielä uusia ho-
telleja rakennettaisi (LK 12.12.).  
 
Mielenkiintoista on, että taloussivuilla jouluun liitetään myös sellaisia uuti-
sia, jotka eivät jouluun juuri mielly, kuten seuraavassa otsikossa ja sen esi-
rivissä (LK 11.12.): 
 
9  Kampanjasta valittivat myös ostajaehdokkaat 
  Telia keskeyttää joulukampanjan 
 
Otsikossa 9 viitataan Radiolinjan ja Telian väliseen kiistaan, jossa Teliaa 
syytettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä joulukampanjan yh-
teydessä. Itse uutisessa joulusta ei sanottavasti puhuta, minkä perusteella 
voidaan todeta, että uutisen 9 yhteydessä joulu on vain rekvisiittaa yritysten 
tavanomaiselle kilpailulle markkinaosuuksista. Voidaan siis ajatella, että 
joulu ei missään nimessä keskeytä yritysten jokapäiväistä asiakaskilpailua. 
 
Lapin Kansan linjaa edustavissa pääkirjoituksissa asennoituminen jouluun 
on hyvin positiivista: Joulumyyjäiset ovat koko yhteisön rikkaus (26.11.). 
Lehden linjana on lappilaisen kulttuurin ja elinkeinoelämän kunnioittami-
nen ja sen arvokkaiden piirteiden puolesta argumentoiminen: 
 
10  Lappi on kuitenkin paljon muutakin. Sen tietävät esimerkiksi ne noin 

60 000 joulumatkailijaa, jotka saapuvat Suomen parhaaseen maa-
akuntaan lähimpien viikkojen aikana. Jos eivät vielä tiedä, niin aina-
kin käyntinsä jälkeen. (LK 26.11.) 

11  Kuuseen suhtaudutaan hieman samalla tavalla kuin joulukinkkuun. 
Useimmat haluavat mieluummin kotimaisen kuin ulkomaisen, mutta 
kun esiin tulee hinta, valinta voikin olla halvempi vierasmaalainen 
tuote. Tosin kysymys on myös riittämättömyydestä. (LK 20.12.) 

 
Maakunnan intressien puolustaminen ei LK:ssa esimerkin 11 perusteella ole 
automaatio: jos maassa ei ole joulukuusia, voidaan niitä tuoda myös ulko-
mailta. Kansainvälistä ymmärtämystä LK osoittaa myös silloin, kun lehti 
argumentoi muiden kulttuurien ruokailutottumusten huomioimisen puoles-
ta:  
 
12  Ruoka on tärkeä osa matkailua. Maassa maan tavalla ei tässä asiassa 

aina päde. 
   Englantilaiset ja amerikkalaiset suorastaan kauhistuvat, jos joku 

uskaltaa ehdottaa heille esimerkiksi poronkäristystä. (LK 12.12.) 
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Lapin Kansan pääkirjoituksia pääsääntöisesti leimaa positiivinen asenne 
jouluun. Toisin on yleisönosastokirjoituksissa, joissa esimerkiksi paheksu-
taan pikkujouluissa harjoitettavaa remuamista ja kauppojen tauotonta jou-
lumusiikkia (LK 22.11.).  Samoin on katkeruutta herättänyt se (LK 19.11.), 
että muutoin yksikseen jätetylle henkilölle (vanhus?) lähetetään joulukortti: 
Kun vuoteen ette ole muistaneet olemassaoloani – niin jouluko herkistää? 
Tosin yleisönosastodiskurssiin on kirjoittautunut myös tekstejä, joissa kii-
tellään Joulupukin Pajakylän onnistunutta valaisuratkaisua (LK 11.12.) tai 
osoitetaan kiitollisuutta joulua edeltävälle lumipeitteelle ja lempeälle hiljai-
suudelle (LK 19.11.). 
 
 
2.2. Tiernapoikia seuraten 
 
Oululainen sanomalehti Kaleva (Kal) ilmestyy seitsemän kertaa viikossa, ja 
sen periaatteellisena levikkialueena on sekä Oulun että Lapin lääni. Tilaaja-
kunnan ydinalue rajoittuu kuitenkin Pohjois-Pohjanmaahan siten, että poh-
joisessa rajankäyntiä vedetään Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan kanssa, 
etelässä Keskipohjanmaan, idässä Kainuun Sanomien sekä Savossa ja Kes-
ki-Suomessa näiden omien maakunnallisten lehtien kanssa. Kalevan kustan-
taja on itsenäinen osakeyhtiö, ja lehden tarkistettu levikki vuonna 2003 oli 
81 689 kappaletta (Lapin Kansan levikki oli 34 818). 
 
Kalevasta keräämäni aineiston olen rajannut samoin periaattein kuin Lapin 
Kansan aineiston. Jouluaiheisten juttujen määrä Kalevassa on pienempi 
kuin Lapin Kansassa: vaikka aineistossani onkin mukana noin 100 joulujut-
tua, niiden suhteellinen määrä kattaa noin 70 prosenttia kaikista Kalevan 
joulujutuista (LK:n aineistossa 60 prosenttia). Ero on sikäli merkittävä, että 
Kalevan sivumäärä on Lapin Kansaa suurempi. Tämä merkitsee sitä, että 
syystalvella 2002 LK oli huomattavasti joulupainotteisempi kuin Kaleva. 
 
Keskeisimmät havainnot Kalevasta ovat samansuuntaiset LK:n kanssa: jut-
tutyypit ja osastot yhtä monipuolisessa käytössä. Aihepiiritkin ovat kuta-
kuinkin samanlaiset; omaperäisinä uutisaiheina muiden otsikoiden joukosta 
kohoavat joulusäästä (13), Australian joulupukista (14), kauneimmista jou-
lulauluista (15), nuorten joulutöistä (16), venäläisten joululomasta (17) ja 
tähtikartasta (18) kertovat otsikot: 
 
13  Luvassa valkea pakkasjoulu. (Kal 21.12.) 
14  Joulupukki politisoitui Australiassa. (Kal 29.11.) 
15  Rakas joululaulu saa olla vaikeakin. (15.12.) 
16  Joulutöitä vain nopeimmille. (3.12.) 
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17  Venäjältä runsaasti joulujunia. (5.11.) 
18  Venus loistaa joulutähtenä. (13.12.) 
 
Omaperäisiin juttuaiheisiin edellisten lisäksi voitaneen luokitella yleisön-
osastokirjoitus Joulurauhaa, sianlihaa (Kal 20.11.), jonka aiheena on eläin-
tensuojelu ja sianlihan syönnin vastustaminen. Kalevan levikkialueen pai-
kallistietoutta puolestaan ilmentää himmelintekijästä tehty henkilöhaastatte-
lu Presidentin kotiin himmeli Kalajoelta (Kal 4.12.). Uutisaiheena himmeli-
juttu assosioituu siihen, kun joulun alla tasavallan presidentti on perinteises-
ti ottanut vastaan erilaisia joulutervehdyksiä: joulukuusen metsäylioppilail-
ta, joulukalan saaristomeren edustajilta ja joulukinkun maataloustuottajilta. 
 
Keskeisin ero Lapin Kansan ja Kalevan välillä on siinä, että Napapiirin 
matkailun asemesta Kalevan aiheena ovat tiernapojat ja tiernapoikaperinne. 
Tiernapojista kirjoittamisen Kaleva aloittaa 5.11. talouspainotteisella jutulla 
Tiernapojista kasvaa myyntimiehiä. Uutisen mukaan oululainen liike-elämä 
yhdessä julkishallinnon kanssa oli aloittamassa hanketta, jonka tavoitteena 
oli rakentaa Oululle tiernakaupungin imagoa talvimatkailun ja joulukaupan 
piristämiseksi. Otsikon jälkirivi 
 
19  Oulu haluaa nostaa itseään esille myös perinteellä, tavoitteena on pe-

rustaa säätiö tiernaperinteen ympärille (Kal 5.11.) 
 
implikoi, että kaupunki on jo tehnyt itseään tykö modernina teknologiakau-
punkina: perinne ja kulttuuri ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tiernape-
rinnettä hankkeen vetäjät perustelevat juuri pitkällä historialla: 
 
20  Puuhaihmisten mukaan sisällön luominen on ollut helppoa, sillä tier-

napoikiin liittyy pelkästään positiivisia asioita. Perinne laulunäytel-
mineen on elänyt alueella katkeamattomana vuosisatoja ja muistot 
ovat lämpimiä ja usein kokemuspohjaisia. (Kal 5.11.) 

 
Tiernaperinteen käsittelyä Kaleva jatkaa heti seuraavan päivän numeros-
saan, jonka kulttuurijutussa Sakaroita enemmän tai vähemmän (Kal 6.11.) 
palautellaan mieliin, kuinka monta sakaraa oikeaoppisessa tiernatähdessä 
tulisi olla. Aiheensa juttu on saanut siitä, että tiernakaupunki-hankkeen lo-
gossa on vain neljä sakaraa, vaikka monet kuvat ja vanhat tähdet todistavat, 
että sakaroita voisi olla myös viisi, kuusi tai jopa kahdeksan. Jutussa ei kiis-
taan saada muuta ratkaisua kuin, että oikeaoppisessa tiernatähdessä on aina 
kynttilä. Intertekstuaalisesti juttu viittaa tiernakuvaelman lopussa esitettyyn 
pyyntöön: ja tähteemme kynttilän pätkää. 
 
Tiernapoikiin Kalevan asennoituminen on varsin positiivinen. Näyttävästi 
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lehti käyttää esimerkiksi värivalokuvia seuratessaan Ynnin Tiernapoikien 
kiertuetta kaupungin esiintymispaikoilla. Premiäärisivulla (Kal 28.11.) po-
jat on kuvattu Oulun kävelykadulla etenemässä kohti kirkkaita tähtivaloja 
värikkäät viitat hulmuten: Tiernapojat kiitävät viitat liehuen tienestin pe-
rässä. Parhaimpana iltana pojat tekevät 7–8 keikkaa erilaisissa ravintoloissa 
ja pikkujouluissa. Tahti on niin kiivas, että vauhtia kuvaileva kiitää-verbi 
todella representoi tapahtumia Oulun pimeässä talvi-illassa. 
 
Myös pääkirjoituksessa Kaleva kommentoi tiernaperinnettä positiivisesti: 
Vihdoin tiernakaupunki (Kal 25.11.). Tekstin mukaan tiernaperinteen kau-
pallista hyödyntämistä on Oulussa odotettu pitkään. Tuotteistamista pääkir-
joitus perustelee sillä, että pitkää perinnettä ei ole syytä unohtaa. Lisäksi 
tiernahanke tuo kaupungin talveen lisää elävyyttä ja viihtyisyyttä, joka an-
taa kaupalle lisäarvoa: 
 
21  Omaleimaisuus ja omaan perinteeseen luottaminen on minkä tahansa 

paikkakunnan rikkaus. Tiernapoikien kautta Oulu pystyy rakentamaan 
itsestään jouluaikana vahvaa mielikuvaa ja tarjoamaan elämyksiä niin 
omille asukkaille kuin vieraille kävijöille. Vuoden pimeimmän ajan ei 
tarvitse olla vuoden synkin aika. (Kal 25.11.) 

 
Esimerkin 21 tavoin tiernahanketta käsitellään Kalevan muissakin jutuissa 
lähinnä positiivisesti arvottavin valinnoin. Mielenkiintoista kuitenkin on, et-
tä varsin merkittävän instituution – kirkon – edustaja kritisoi tiernailmiötä 
eksplisiittisesti. Kirkkoherra Hannu Ojalehto nimittäin julkaisi Kirkonmäel-
lä-palstalla tekstin Varaslähtöjä jouluun (Kal 24.11.), jonka mukaan Oulus-
sa ei täysin olla perillä tiernailmiön kristillisestä taustasta. 
 
Intertekstuaalisesti Ojalehdon teksti sijoittuu kirkollisiin kolumneihin, jotka 
tavallisesti saavat aiheensa kirkkovuoden ajankohtaisista kysymyksistä. 
Tyylilajina teksti edustaa argumentoivaa mielipidekirjoitusta, jonka odotus-
horisontteihin kuuluvat muun muassa kirkollisen kielenkäytön kielikuvat ja 
alluusiot Raamatun teksteihin. Rakenteellisesti Ojalehdon kirjoitus jäsentyy 
niin, että se aloittaa taustoista päätyäkseen loppukappaleen kannanottoon 
’kirkon pitää muistuttaa, että jokainen on vastuussa omista teoistaan’. Idea-
tionaalisen funktion kautta tekstiin kirjoittautuu maailma, jossa ’kirkkovuo-
si ei liikuta ihmisiä’, ’tiernakaupunki ei tunne kristillisiä esikuviaan’ ja ’ih-
misten eettinen ja moraalinen vastuu on ohenemassa’.  
 
Ideationaaliset merkitykset Ojalehdon tekstissä ovat perimmiltään suostut-
telemaan pyrkiviä argumentteja, joiden tehtävänä on tukea väittämää ’kirk-
ko on oikeassa, tiernakaupunki väärässä’. Väittämän keskeisimmät argumentit 
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ovat sillä tavoin teoreettisia, että ne lähinnä kuvaavat sitä, miten asiat ovat – 
eivät sitä, miten ihmisten pitäisi toimia (ks. Kakkuri-Knuuttila–Halonen 
1998: 86–87).2  Ojalehdon tekstin keskeisimmästä väittämästä seuraa epä-
suora päätelmä, implikaatio, jonka mukaan Oulussa olisi ollut syytä ottaa 
huomioon kirkkovuoden kulku tiernakauden avajaisia suunniteltaessa. Tätä 
näkökulmaa teksti argumentoi sekä selkeällä faktalla ’Tiernan nimi on kris-
tillistä alkuperää’ että myös retoriseen kysymykseen kietoutuneella ironialla 
’Oulu on uusinut kirkkokalenteria’: 
 
22  Koska Tiernan nimen taustalta löytyy kristillinen perinne, olisi ollut 

johdonmukaista ottaa tämä huomioon myös Tierna-ajan alkamisajan-
kohdassa eikä vain sen päättymisessä. Jouluun valmistautuminenhan 
alkaa kristikunnassa ensimmäisestä adventtisunnuntaista ja ensimmäi-
nen adventtisunnuntai on vasta viikon perästä. Vai liekö Tiernakau-
punki Oulu pannut kirkkovuoden uusiksi, kun Tierna-ajan tapahtuma-
kalenterissa mainostetaan tähän viikonvaihteeseen 22.-24.11. ”Ad-
venttimarkkinoita”. (Kal 24.11.) 

 
Kantavana ajatuksena Ojalehdolla on, että viikonvaihteessa 22.–24.11.2002 
olisi ollut syytä viettää tuomiosunnuntain muistoa tiernan tai adventin ase-
mesta. Tällä tavoin tekstiin kirjoittautuu interpersoonaisen funktion koo-
daamat suhteet ja identiteetit, joihin kuuluvat mm. moraaliltaan heikot ih-
miset ja heidän vastakohdakseen koodautuva kirkko, joka tietää mitä on 
’tiedostaa elämän kokonaisvaltainen vastuu’. Instituutioista vastakkain aset-
tuvat markkinavoimat ja kirkko, kaupallinen joulunalus ja joulun kristilli-
nen sisältö. Tekstinsä jäsentelyn ja argumenttien avulla Ojalehto puolestaan 
osoittaa, että hänen sympatiansa ovat kirkon ja kristillisen joulun puolella. 
 
Diskurssianalyysin teoriaa Varaslähtöjä jouluun -teksti havainnollistaa 
edelleen sikäli, että tavallisesti laajoissa diskursseissa – kuten Kalevan tier-
nadiskurssissa – on mukana tekstejä, jotka joko vahvistavat tai kumoavat 
yhdestä tekstistä tehtäviä päätelmiä (ks. Varis 1998: 205). Niinpä myös Ka-
levan tiernadiskurssi sisältää ainakin yhden tekstin, joka osin heikentää Oja-
lehdon auktoriteettia protestoida tiernakauden avajaisten ajankohtaa vas-
taan. Kalevan kulttuurisivuilla nimittäin ilmestyi muut lehdet -palstalla 11. 
joulukuuta juttu Tiernapoikien taustasta löytyy petoksella luotu kultti, jonka 

                                           
2 Tässä yhteydessä todella tukeudun argumentaatioanalyysin yleisimpiin periaatteisiin, joita myös 
Kakkuri-Knuuttila ja Halonen (1998) tekevät tutuksi. Terävämpiä aseita mediateksteistä tehtävän 
argumentaatioanalyysin käyttöön tarjoavat mm. tässäkin artikkelikokoelmassa esitelty Perelman 
(ks. Paavola–Pirnes) tai Richardsin, Weaverin, Burken tai Toulmanin edustamat uuden retoriikan 
teoriat (ks. Puro 2001; hieman toisin Mral 2000). Olennaista uuden retoriikan analyysimallissa on, 
että se yrittää selittää perusteiden motiiveja tai päämääriä mieluummin kuin argumentaation muo-
dollisiin rakenteisiin keskittynyt looginen argumentaatioanalyysi (loogisesta analyysistä ks. esim. 
Allwood ym. 1988; Schlesinger ym. 2001). 
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mukaan käsitys Jeesusta kumartaneesta kolmesta kuninkaasta ja itämaan 
tietäjästä olisi mitä todennäköisimmin Kölnin arkkipiispan tekemä keskiai-
kainen sepitelmä. Tässä mielessä on kyseenalaista, onko edes kirkkovuoden 
kalenteria syytä seurata kovinkaan tunnollisesti (tosin on muistettava, että 
kalenterilla on omassa sosiaalisessa ryhmässään hyväksytty erityistehtävä).  
 
Intertekstuaalisesti kulttuurijuttu (Kal 11.12.) on merkittävä myös siinä 
mielessä, että se avoimesti viittaa syystalvella 2002 (ja muulloinkin) käy-
tyyn keskusteluun tiernapoikien rasistisuudesta:  
 
23  Siinäpä uusi tulkinta, jota voi ehkä hyödyntää myös siinä tapauksessa, 

että tiernapoika-näytelmän ympärillä käytävät rasismi-keskustelut al-
kavat kuumentua. (Kal 11.12.) 

 
Esimerkissä 23 mainittu rasismi-keskustelu representoituu yleisönosastokir-
joituksessa Tiernapoikanäytelmä ei ole rasistinen: 
 
24  Isoisäni esitti samanlaista tiernapoika-näytelmää Oulussa 1880-luvun 

lopulla kuin nuorin poikani vielä viime jouluna. Siihen kuuluu Hero-
deksen ja Murjaanien Kuninkaan taistelu, jossa Herodes kysyy, miksi 
Murjaanien kuningas on niin musta ja sen jälkeen nöyryyttää häntä. 
Tätä kohtaa esityksessä joskus sanotaan rasistiseksi. Kuitenkin on huo-
mioitava, että näytelmässä Murjaanien Kuningas ja Jeesus-lapsi ovat 
samalla puolella Herodesta vastaan. Näin Murjaanien Kuninkaaseen 
sisältyy positiivinen lataus toisin kuin Herodekseen, joka oli tyranni. 
(Kal 13.12.) 

 
Mielenkiintoista esimerkin 24 argumentaatiossa on, että siinä rasismia tar-
kastellaan sen mukaan, onko yksittäinen toimija Jeesuksen puolella vai hän-
tä vastaan – onko henkilö kristitty vai ei. Tavallisestihan (PS s.v.) rasismi 
määritellään rodun kautta ’rotusyrjinnäksi, -sorroksi tai -kiihkoiluksi’ – ei 
niinkään eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen syrjinnäksi. Kun yleisön-
osastokirjoitus kuitenkin tulkitsee rasismin uskonnollisen vakaumuksen nä-
kökulmasta, saanee teksti ymmärtämystä sellaisen yleisön (ks. Perelman 
1996) joukossa, joka jo valmiiksi jakaa viestin lähettäjän kanssa saman ar-
vomaailman. Toisin sanoen väittämät kertaalleen hyväksynyt vastaanottaja 
vakuuttuu helposti jopa implisiittisistä ja sumeista argumenteista, kun taas 
väittämiä vierastavan henkilön suostutteluun tarvitaan paljon perusteelli-
sempia ja houkuttelevampia argumentteja – esimerkiksi silloin, kun vas-
taanottaja ei näe rasismia uskonnollisena vaan rodullisena kysymyksenä 
(ks. lisää Soring 1989: 97–98). 
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3. Petterin perässä: tulkinta 
 
Tulkinta Faircloughin diskurssiteoriassa merkitsee tekstin ja sosiokulttuuri-
sen analyysin välimaastoa, jossa katse kiinnittyy paitsi kielen pintarakentei-
siin myös niiden koherenssiin, intertekstuaalisiin suhteisiin, kontekstiin ja 
puheakteihin (1989: 141–161; 1997: 81–85). Analyysin pohjana olevista 
kysymyksistä juuri tulkinta vastaa siihen, (i) kuinka kyseiset tekstit tuote-
taan ja miten niitä todennäköisesti tulkitaan sekä (ii) mitä kyseiset tekstit 
kertovat tiedotusvälineiden diskurssijärjestyksestä (Fairclough 1997: 265–
268). 
 
Kyetäkseni täsmälliseen tulkintaan hylkään edellisessä kuvailuluvussa val-
lalla olleen selostamisen ja referoinnin ja otan seuraavaksi tarkasteluun sekä 
Lapin Kansan että Kalevan joulusivujen (24.12.) pääjutut. Kumpikin lehti 
nimittäin julkaisi jouluaattona 2002 erityiset joulusivut, joiden pääjuttu on 
osoitettavissa typografisten ratkaisujen perusteella siten, että tärkein joulu-
juttu hallitsee teemakokonaisuuden aloitussivulla sen yläosaa. Lapin Kan-
salla jouluteemaa on kolme sivua, Kalevalla kaksi. 
 
 
3.1. Hotellin rauha 
 
Lapin Kansan joulusivujen pääjuttu kertoo Enontekiön Vuontispirtillä jou-
luaan viettävien turistien tunnelmista. Kahdeksalle palstalle taitetussa jutus-
sa on kolme värikuvaa. Jutun (LK 24.12.) otsikko on sitaattilaina, jota poh-
justaa esirivi: 
 
25  Joulu erämaahotellissa houkuttelee hiljaisuudesta nauttivia 
  ”Jokin kumma polte saa aina palaamaan” 
 
Pääjutun kanssa samalla sivulla on henkilöjuttu Luulajassa toimivasta suo-
menkielisestä papista. Jouluteeman muilla sivuilla on kirjoituksia sota-ajan 
orpolasten joulusta, vankien joulusta, Lapin merkkihenkilöiden joulutoi-
veista, sanaristikoiden ratkojasta, Rovaniemellä asuvasta Perun inkasta sekä 
Hampurissa esillä olevasta Lapin jouluseimestä. 
 
Mielenkiintoista LK:n pääjutussa on, että kaikista merkityspotentiaalin 
mahdollisuuksista kärkeen on nostettu nimenomaan matkailua käsittelevä 
teksti. Toisaalta tämä on sopusoinnussa yksistään sen kanssa, että diskurs-
sin kuvauksessakin matkailu osoittautui LK:n tärkeimmäksi aiheeksi. Rat-
kaisu on hyvin ymmärrettävä tietäessämme, että sanomalehtien toimituksis-
sa samat henkilöt ovat ideoimassa niin arkilehden kuin juhlanumerojenkin 
aiheita ja näkökulmia. Jos siis matkailua on pidetty pitkin joulunalusta tärkeänä 
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aiheena, terveen järjen mukaisesti sama teema kirjoittautuu myös LK:n juh-
lasivuille. Tällaiseen käytäntöön viime kädessä vaikuttaa se, että lehti on 
sosiaalisen kontekstinsa ilmentymä: se kertoo niistä asioista, joista lukijat 
haluavat juttuja lukea tai jotka muutoin ylittävät lehden julkaisukynnyksen. 
 
Varsinaisiin uutisteksteihin verrattuna LK:n pääjuttu jää pintarakenteen ta-
solla sangen ei-kaupalliseksi. Tosin tällainen mielikuva syntyy ainoastaan 
tekstin pintamerkitysten perusteella. Syvärakenteeseen pureutuminen näet 
osoittaa, että LK yhä argumentoi Lapin matkailun erään erityispiirteen – 
erämaahotellissa asumisen – puolesta: 
 
26  Vuontispirtti ei kilpaile suosittujen turistikohteiden kanssa. Pienen 

erämaahotellin myyntivalttina on nimenomaan syrjäisyys muun maa-
ilman hälinästä. Pallastunturien kupeessa Vuontisjärven rannalla sei-
sova hotelli onkin tehonnut kulkijoihin, yhä useampi palaa uudelleen 
ja uudelleen. 

 
Tekstilajina pääjuttu edustaa lähinnä laajaa asiahaastattelua tai reportaasia: 
siinä on kertojan omia havaintoja (Lapin joulu kaamoksen väreineen ja lu-
misine maisemineen), haastatteluja (yksi pariskunta ja yksi yksinäinen hen-
kilö) sekä valokuvia haastatelluista henkilöistä Vuontispirtin maisemassa. 
Pääkuvassa Murron pariskunta istuu hotellipöydän ääressä; taustalla näkyy 
Pallastunturin sinertäviä rinteitä; kuvan yläosassa häämöttävät joulutähden 
valot. Semioottisesti3 tulkittuna kuva välittää merkityksen ’talvisen tunturin 
liepeille on joulun aikaan asettunut asumaan eräs pariskunta’. Hotellin ik-
kunasta häämöttävä talvimaisema täsmentää verbaalisen kielen oheisvies-
tintänä, millainen on toimittajan mainitsema ’kaamoksen väri’. 
 
Reportaasin indikaattoreista LK:n joulujutussa selkeimmin esiin kohoavat 
haastattelut – jopa niin, että pääotsikko ja tekstin ainoa väliotsikko ”Ei tar-
vitse muistaa kuin syödä ja saunoa” rakentuvat sitaattien varaan. Haastatel-
tavien repliikeissä on jonkin verran puheelle ominaista toistetta, redundans-
sia, minkä perusteella niiden olettaisi edustavan kutakuinkin tarkalleen au-
tenttista haastattelutilannetta: 
 
27  - Kyllähän se poika joskus ihmettelee, että taasko minä olen menossa, 

mutta minähän menen niin kauan kuin vain pystyn. Tulen pakkaamaan 
reppuni selkään niin kauan kuin voimat antavat myöten, 77-vuotias 
Lindroos kertoo. 

                                           
3 Valokuvien tulkinta on lehtikielen kontekstuaalisessa analyysissä välttämätön toimenpide. Ku-
vanlukutaidon teoriaa on kehitelty muun muassa semiotiikan parissa (ks. esim. Seppänen, Janne 
2002: 175–193). 
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Autenttisuus tosin on näennäistä, sillä tekstin lopussa on repliikiksi kirjoi-
tettu puheenvuoro, joka ei loogisesti arvioiden voi olla yhtäaikaisesti moni-
en eri henkilöiden lausuma: 
 
28  - Täällä Lapissa ihmiset ovat niin välittömiä ja aitoja, kaikkien kanssa 

puhutaan kuin vanhojen tuttujen kesken. Se tarttuu myös meihin lo-
malaisiin, laduilla me turistit olemme kuin samaa pataa, matkailijat 
kiittelevät. 

 
Esimerkki 28 edustaa eräänlaista kerronnallista sitaattia, jonka päällimmäi-
senä tehtävänä on kohentaa jutun kertomusrakennetta, jännitettä ja rytmiä 
sekä kuljettaa tarinaa eteenpäin (reportaasien ominaisuuksista tarkemmin 
Nousiainen 1998). Tässä mielessä repliikit palvelevat kertomusta toiminta-
na: LK:n joulujuttu on sosiaalista toimintaa, jossa puheakteilla4 on jokin 
erityinen tehtävä ja jossa niin haastateltavat kuin haastattelija antavat ker-
tomukselle oman äänensä ollakseen keskenään sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa. LK:n joulujutussa vuorovaikutuksen ilmeisenä päämääränä on löytää 
yhteinen ymmärrys siitä, miksi ihmisten on perusteltua viettää joulunsa La-
pin erämaahotellissa. 
 
Repliikkien vaikutuksesta LK:n joulujutun tyyli saa hyvin jutustelunomai-
sen sävyn. Toisaalta repliikit tuovat tekstiin myös sellaisia puhekielisyyk-
siä, jotka leimautuvat kirjoitetussa yleiskielessä epäkorrekteiksi: 
 
29  - Kotona ei joulua tarvinnut laittaa. Täällä on kaikki valmiina. Voit 

halutessasi olla joko omissa oloissasi tai osallistua hotellin järjestä-
miin ohjelmiin. 

 
Puhekieliseksi edellisessä leimautuu yksikön 2. persoonan verbimuodon 
käyttö eräänlaisena ”sä-passiivina”, jolla toki on juurensa suomen murteissa 
mutta jonka käyttö on lisääntynyt todella nopeasti (ks. Seppänen, Eeva-
Leena 2000). Pragmaattisesti tulkittuna esimerkissä 29 on kyse puhujan so-
siaalisesta toiminnasta, jolla hän peittelee omia mieltymyksiään ’halutessani 
olla omissa oloissani’. Tulkintaa tukee repliikin alkuun koodautunut yksi-
kön 3. persoonan verbimuodon geneerinen käyttö ’kenenkään ei tarvinnut 
laittaa joulua kotona → minun ei tarvinnut laittaa joulua kotona’. Konteks-
tissaan puhujan repliikit voi tulkita myös niin, ettei erämaahotellin jouluvie-
ras siltikään ole kovin innokas kertomaan omista tekemisistään ja mielty-
myksistään lehden haastattelussa. 
                                           
4 Tulkinnan kohteeksi alistuvista puheakteista puhuessaan Fairclough ensisijaisesti painottaa puhut-
tujen diskurssien analyysiä. Kuitenkin myös repliikit kirjoitetussa mediassa ovat eräänlaisia pu-
heakteja, joita voidaan tarkkailla kielen käytön ja sosiaalisen toiminnan näkökulmasta (aiheesta 
tarkemmin Holtgraves 2002, erit. 177–200).  
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Pidättyväisyyttä ja varovaisuutta joulujuttuun sisältyy muutoinkin kuin ver-
bien persoonamuodosissa. Huomiota kiinnittää korrekti lause Kaamoksen 
aika on Murroille Lapin vuodenajoista rakkaimpia, jossa adjektiivin super-
latiivin monikollinen partitiivimuoto ilmaisee merkityksen ’yksi rakkaim-
mista’ ja presupponoi siten, että ’myös muita rakkaita vuodenaikoja on 
olemassa’. Rakastamisen kaltaiset sisäiset tuntemukset kuitenkin kuuluvat 
perinteisiin tabuaiheisiin, joita monet kielenkäyttäjät yhä pitävät vähintään 
kiusallisina puheenaiheina (ks. Varis 1998: 159), mikä motivoi myös 
LK:ssa esiintyvän superlatiivi-partitiivimuodon käytön. 
 
Monikon partitatiivissa oleva superlatiivi rakkaimpia muistuttaa pragmaat-
tisesti merkityksellisiä varauksia (eng. hedges) siinä mielessä, että lausu-
maan voidaan hahmottaa kiertelevä lisämerkitys ’kaamos on rakas, mutta ei 
välttämättä rakkain, vuodenaika’. Vielä selvemmin varaukseksi voidaan 
luokitella seuraava: 
 
30  Pallastunturin juurella ei juurikaan kannata kysyä, miksi Lapin luonto 

on niin erityistä. Murtojen mukaan asiassa on kuitenkin paljon muuta-
kin kuin maisemat. 

 
Varaukseksi kommenttiadverbiaali juurikaan osoittautuu siinä mielessä, et-
tä se todella pehmentää proposition esittämää väittämää ’ei kannata kysyä’ 
ja että se on irrallaan lauseväittämästä (kriteereistä lisää Markkanen–
Schröder 1997). Osaltaan esitetyt varaukset lisäävät joulujutun sisältöjen ja 
sanoman epämääräisyyttä niin, että jopa koko tekstin merkity muuttuu hie-
man sumeaksi. Tässä mielessä varausten tulkinta pragmaattisena ilmiönä 
osoittautuu hedelmälliseksi analyysin kohteeksi. 
 
Varausten ohessa joulutekstin merkitysrakenteita hämärtävät jotkut epä-
määräiset luonnehdinnat ja kuvaukset. On esimerkiksi epäselvää, mitä on 
jutun otsikossakin mainittu kumma polte: 
 
31  - Ei tätä tunnetta osaa kuvailla. Kotiin on aina hyvä palata, mutta jon-

kin ajan kuluttua alkaa kaipaamaan Lappiin. Se on kuin jokin kumma 
polte, joka tuntuu syvällä sisällä, Murrot miettivät ikkunasta avautu-
vaa avaraa maisemaa katsellen. 

 
Ilmeisesti kummassa poltteessa on kyse silkasta hiljaisuuden kaipuusta ja 
Lapin lumosta, jossa vain on sitä jotakin. Tämän enempää diskurssi ei pal-
jasta: mutkattomasti se kertoo, että erämaahotellissa on hyvä viettää joulua 
ja näin monet haluavatkin tehdä. 
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3.2. Rakkauden sanomaa 
 
Kalevan joulusivujen pääjuttu Rakkauden sanomalle on tilaa on taitettu 6,5 
palstalle siten, että jutun yläpuolella on noin kuuden senttimetrin korkuinen 
gallupkysely kansalaisten joulutoiveista. Jutun viereen 1,5 palstalle on tai-
tettu palkki, jossa ovat mukana jutut Tapaninpäivä muistuttaa ensimmäisis-
tä marttyyreistä ja Yksinäisten juhliin, kirkkoon tai kapakkaan. Pääjutun 
alapuolella sivun alalaidassa on teksti- ja kuvakokonaisuus aattoillan sau-
nasta. Jouluteeman jälkimmäisellä sivulla yritysten naisjohtajat kertovat 
joulutunnelmistaan; lisäksi on muutamia juttuja joulun vietosta ulkomailla. 
 
Kalevan joulujutun aiheena on jouluun valmistautuminen kristillisten arvo-
jen pohjalta. Juttua varten on haastateltu Oulun evankelisluterilaisen hiip-
pakunnan piispaa Samuel Salmea sekä Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
piispaa Panteleimonia. Jutun kuvituksena on puolilähikuva kummastakin 
piispasta sekä kuvat heidän kirkollisista symboleistaan, virka-asuun kuulu-
vista kaularisteistä. Ristit ikään kuin korostavat kirkkojen ekumeenisia ero-
ja, vaikka itse leipätekstin perusteella piispat ovat perin yksimielisiä joulun 
hengellisestä sanomasta. Otsikkoon kuuluvassa jälkirivissä yksimielisyys 
kiteytyy piispa Salmelta lainattuun sitaattiin: ”Jokaisen on itse nähtävä vai-
vaa henkisen kasvun eteen. Ei yhteiskunta voi tuoda arvoja valmiina.” 
 
Piispojen haastattelun kohoaminen Kalevan joulusivujen kärkeen on erään-
lainen terveen järjen mukainen ratkaisu, sillä ylipäänsä joulun alla lehtien 
tapana on julkaista kristinuskoon liittyviä kirjoituksia. Toisaalta Kalevankin 
jutusta ilmenee, että kirkolliset henkilöt edustavat sellaista auktoriteettia, 
jonka sanomisia ei teksteissä kyseenalaista – on luonnollista toistaa sellai-
senaan piispojen esittämät mielipiteet. Tässä mielessä suomalaisen lehdis-
tön suhtautuminen kirkollisiin henkilöihin on hieman samankaltainen kuin 
brittiläisen median suhde virallisiin tai muutoin legitiimeihin uutislähteisiin. 
Niin kuin Fairclough (1997: 69) huomauttaa, kyseessä on yhteyksien ja 
toimintatapojen verkosto, johon viitataan systemaattisesti sekä ”faktojen” 
lähteenä että niiden vahvistuksena. Brittimediassa tällaisia ovat hallitus-, vi-
ranomais- ja poliisilähteet, työnantajien ja -tekijöiden ammattiliitot sekä tie-
teen asiantuntijat. Epäluotettavaksi katsottuja organisaatioita ei oteta lukuun 
lainkaan tai niihin viitataan harvemmin. 
 
Tekstuaalisesti Kalevan joulujuttu on varsin monisyinen, vaikka se raken-
tuu ainoastaan kahden henkilön haastattelun varaan. Avointa intertekstuaa-
lisuutta – konventionaalisin signaalein ja eksplisiittisesti5 ilmipantua teks-

                                           
5 Kuronen (2004) kiteyttää implisiittisen ja eksplisiittisen eroksi sen, että implisiittinen on näky-
mätöntä, ei julkilausuttua ja eksplisiittinen näkyvää, selvästi ilmaistua, suoraan sanottua. 
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tienvälisyyttä – jutussa edustavat piispojen haastattelusta tehdyt suorat lai-
naukset sekä jutun alkuun sijoittuva viittaus Mika Waltarin joulutarinaan. 
Piispa Salmi käyttää Waltarin tekstiä kuvaillessaan joulunaluskiireitä: 
 
32  ”On hämmästyttävää, että tarina on kirjoitettu 62 vuotta sitten. Siinä 

puhutaan kiireestä, hössötyksestä ja lahjapaljoudesta”, Salmi sanoo. 
”Ainoa ero nykyisyyteen on, että termiä reklaamivalot ei enää käyte-
tä”, hän hymähtää. 

 
Avoimen intertekstuaalisuuden lisäksi joulujuttuun sisältyy implisiittistä pe-
rustavaa intertekstuaalisuutta, joka ilmenee tekstin yleisinä käytänteinä ja 
tekstilajien toimintoina (ks. Heikkinen 2000 a: 74). Perustavuutta edustaa 
esimerkiksi se, että lehtihaastattelussa keskeisin hahmo on haastateltava ei-
kä haastattelija (kuten tapahtuu eräissä kotimaisissakin tv-keskusteluissa). 
Edelleen haastatteluille on ominaista, että julkituotuja mielipiteitä ei välttä-
mättä dokumentoida kappale kappaleelta: 
 
33  Joulu ei ikävä kyllä ole kaikille rauhallista aikaa, moni perhekriisi kär-

jistyy silloin.  
 
Esimerkin perusteella perustava intertekstuaalisuus toisinaan aiheuttaa 
hämmennystä: kuka on esimerkkiin kirjoittautuneen ikävä kyllä -
kommentin esittäjä. Kontekstin perusteella asiaa ei voi ratkaista, sillä esi-
merkkikappaletta edellä äänessä on piispa Panteleimon, jäljessä seuraa piis-
pa Salmi. Periaatteessa kommentti voi olla peräisin toimittajalta, mutta leh-
tikielen totunnaisiin neutraaleihin muotoihin verrattuna olisi yllättävää, että 
itse toimittaja kirjoittautuisi tekstiin kovin vahvana mielipidevaikuttajana 
(ks. tarkemmin Hiidenmaa 2003: 206–211). 
 
Esimerkkiä 33 selkeämmin nimenomaan kirjoittajan tekemä tulkinta on 
mukana kuvatekstissä esiintyvässä vihjemerkityksessä: 
 
34  Ekumeenisessa ilmapiirissä on selvää, ettei eroja haluta korostaa, 

piispat huomauttavat. 
 
Kieltoverbin vaikutuksesta esimerkkiin tulee lisämerkitys ’eroja pitäisi ko-
rostaa’. Lisämerkitys puolestaan johtaa tulkintaa sellaiseen käsitykseen, että 
ennen haastattelua toimittajalla on ollut jonkinlainen mielikuva kirkkojen 
välisestä erosta jouluun liittyvissä kysymyksissä. Haastattelut eivät kuiten-
kaan ole olettamuksia tukeneet, mutta alkuperäinen ajatus on toimituspro-
sessin kuluessa säilynyt kirjoittajan mielessä ja tullut mukaan lopulliseen 
tekstiin väittämän negaationa ja erityisenä kiertoilmauksena. 
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Vihjailevuudessaan viesti 34 edustaa tekstin implisiittisiä merkityksiä. 
Tekstin tulkintaan se tarjoaa sellaisen näkökulman, että vaikka kirkkokun-
nilla pitäisi olla näkemyseroja, joulun suhteen piispat ovat kohtuullisen yk-
simielsiä. Viime kädessä tällainen piilomerkitys edustaa tekstiin kirjoittau-
tunutta ideologiaa, jonka mukaan joulu on arvokas juhla riippumatta kansa-
laisten uskonnollisista vakaumuksista. Tässä mielessä juuri ilmipanematon 
ennakko-oletus lopulta kykenee kutomaan koko tekstistä sisällöllisesti si-
dosteisen, koherentin, kokonaisuuden, jota myös vastaanottaja tulkitsee ’ar-
vokkaan juhlan’ merkityksessä.6 Heikkisen (1999: 101) mukaan tällainen 
vastaanotto on mahdollista siksi, että tekstiin kirjoittautuneen ideologian 
kannalta nimenomaan implisiittisimmät merkitykset ovat luonnollistumien 
välittämisessä usein tehokkaampia kuin eksplisiittiset väittämät. Suoraan 
sanomatta jätetty tai jäänyt ei herätä niin paljon vastaväitteitä kuin suoraan 
sanottu. Näin tekstien merkitykset olisivatkin monikerroksisia siten, että 
selvästi eksplikoituja merkityksiä (vähiten tulkintaa, päättelyä tms. vaativia) 
pitää koossa implisiittisempien (enemmän tulkintaa, päättelyä, tietämystä 
tms. vaativien) merkitysten verkosto. 
 
Kirkkoja yhdistävät käsitykset ilmenevät esimerkiksi niissä olioiden, ilmi-
öiden tai tekojen nimeämisissä, joiden mukaan elämme kovien arvojen 
maailmassa, jossa korostuvat ihmisten paha olo ja markkina-arvot. Piispat 
ovat huolissaan siitä, että arjesta irrottautuminen ja sen yläpuolelle kohot-
tautuminen muuttuvat itseisarvoiksi. Panteleimon pahoittelee, että joulu on 
rakennettu vain sadun varaan ja kristillinen perinne on hävitetty ’joku on 
hävittänyt’. Joulun henkeen Panteleimon lukisi vanhempien kunnioittami-
sen muulloinkin kuin jouluna ja kristillisen sanoman, sinisen hetken, etsimi-
sen. 
 
Kirkkoja yhdistävästä näkökannoista joulujuttuun kirjoittautuu myös huoli 
kirkossa kävijöiden vähäisestä määrästä: 
 
35  Myös Panteleimon iloitsee siitä, että ortodoksikirkko täyttyy edes jou-

luna. ”Kynnys kirkkoon tulolle on korkea, kun kirkollista elämää ei 
opetella kotona. Moni on epävarma siitä, miten kirkossa pitää käyt-
täyttyä”, pahoittelee Panteleimon. Siksi onkin tärkeää, että uskonto 
tuodaan myös kirkkojen ulkopuolelle, Panteleimon sanoo. 

 
                                           
6 Esimerkiksi Hellman (1995) ajattelee juuri niin, että kokonaisissa diskursseissa sisällöllinen yh-
täläisyys ja jatkumo tavallisesti on ilmipanematonta sidoksisuutta, koherenssia. Tekstin rakenteis-
sa konkretisoituvat koheesiokeinot olisivat tämän ajatuksen mukaan pikemminkin katkaisemassa 
yhtäläisyyttä kuin rakentamassa entistä vankempaa koherenssia.  
 Edellisen voi ilmaista myös toisin: koheesiokeinoja ei edes tarvita, jos teksti on riittävän kohe-
rentti – kuten uutisjutut usein ovat. 
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Piispan maininta uskonnon tuomisesta kirkkojen ulkopuolelle on kiintoisa. 
Tietysti lausuma voidaan kontekstin perusteella ymmärtää joululaulujen ja 
pyhäkoulujen merkityksen korostamiseksi, mutta aivan yhtä hyvin toteamus 
voi palautua itse haastattelutilanteeseen, jossa piispa on ajatellut julkisen 
sanan ja haastattelun palvelevan kirkon toiminnallisia tavoitteita (niin kuin 
monet julkisuuskuvistaan huolehtivat yhteisöt ajattelevat). Tässä mielessä 
tekstin lopetus palautuisi hermeneuttiseen kehään (ks. Kakkuri-Knuuttila–
Ylikoski 1998: 30) ja siihen nojautuvaan merkityksen muljahdukseen (ter-
mistä ks. Varis 1998: 133), jonka mukaan koko jouluteksti onkin lopulta 
piispojen harjoittamaa ammattia: kirkon sanoman välittämistä kansalaisille.  
 
 
4. Oksien namuset: selitys 
 
Diskurssin selitykseen kuuluu selvittää, mihin laajempaan sosiokulttuuri-
seen yhteyteen tekstit kuuluvat, mitkä ovat niiden yhteiskunnalliset ehdot ja 
millaisia todennäköisiä vaikutuksia niillä on. Sosiokulttuurisesta käytännös-
tä analyysin kohteeksi yleensä tulevat ainakin taloudelliset, poliittiset ja 
kulttuuriset aspektit, tekstien välitön tilannekonteksti sekä instituutioiden, 
yhteiskunnan ja kulttuurin luoma kokonaiskehys. Lisäksi kysymyksiin kuu-
luvat tekstien välittämät tieto- ja uskomusjärjestelmät, ideologiat, valtasuh-
teet sekä näkemykset siitä, millaisia yhteiskunnallisia subjekteja ihmiset 
ovat. (Fairclough 1997: 85, 265, 268.) 
 
Kysymys tilannekontekstin vaikutuksesta on sikäli mielenkiintoinen, että 
vaikka Fairclough paljon tukeutuu systeemis-funktionaalisen kieliopin teks-
titeoriaan, nimenomaan kontekstin kohdalla hän ohittaa kieliopin keskeisen 
kontekstuaalisen hahmotelman: näkemyksen rekisterin ja genren välisestä 
työnjaosta. SF-kieliopissahan juuri rekisteri on kontekstissa se alue, joka 
yhdistää tekstimerkitysten metafunktiot genreen ja siten myös ideologiaan 
(ks. Heikkinen 2000 b: 119–128; Martin–Rose 2003: 263–269): 
 

 
Kuva 2. Kielen, rekisterin ja genren suhde rekisteri- ja tekstilajiteoriassa. 

Genre /  
Tekstilaji 

Ala 
Tapa 

Ideat. 
Sävy 

Tekst. 

Interp. 
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Kuva 2 osoittaa, että SF-kieliopin mukaisesti tekstin ideationaalinen funktio 
toteutuu kontekstin – täsmällisemmin sanottuna rekisterin – alassa, interper-
soonainen funktio sävyssä ja tekstuaalinen funktio tavassa (ks. Halliday 
1978: 63). Alasta, tavasta ja sävystä muodostuva rekisteri puolestaan saa 
kontekstuaalisen vastineensa tekstilajista eli genrestä. 
 
Jouludiskurssissa genren, rekisterin ja kielen (metafunktioiden) välinen yh-
teys ilmenee esimerkiksi siten, että muuhun lehtikieleen verrattuna jouluju-
tut kykenevät stilistisesti tunnusmerkkisiin ilmauksiin: aikaisemmin (esim. 
2) esiintynyt infinitiivimuoto ovet vetäistiin joulun tulla on poikkeukselli-
nen kirjoitetussa yleiskielessä, sillä permissiivinen lauseenvastike ei yleensä 
tule kyseeseen, jos hallitsevana verbinä on vetäistä (ks. Leino, Jaakko 
2003). Muotona infinitiivi lisää otsikon7 runollisuutta; uudissana virtuaa-
liyllätys (esim. 1) taas leimautuu kepeäksi sanaleikittelyksi, joka assosioituu 
joulun lapsenomaiseen tunnelmaan (vrt. esim. 7 joulupuita ravistellaan). 
  
Tekstuaalista funktiota toteuttavat ja leikittelevät ilmaukset siis ilmenevät 
rekisterin tavassa. Omalta osaltaan ne vaikuttavat siihen, että koko joulu-
diskurssin genre saa leikittelyn ja joulumielen piirteitä. On kuitenkin tärkeä 
huomata, että genren ja tekstuaalisen funktion välinen yhteys ei välttämättä 
toimi niin, että metafunktiot määräisivät, millaisia ulottuvuuksia genreen tu-
lee. Sen sijaan kieliyhteisön ideologia ja genre pitkälti ratkaisevat, millaiset 
rekisterit ovat soveliaita jouludiskurssissa ja mitkä merkitykset rekisteriin 
on mahdollista koodata.  
 
Leikkimielisyys ei jouludiskurssissa rajoitu kielen rakenteellisiin ilmiöihin, 
vaan se voi ilmetä kokonaisina juttuaiheina ja näkökulmina. Kiehtovaa esi-
merkiksi on, että sanomalehden sivuilla (LK 25.11.) kohtaavat toisensa 
mielikuvitusmaailman diskurssit: 
 
37  Joulupukki ehtii myös Ankkalinnaan 
  Korvatunturillakin luetaan Aku Ankkaa 
 
Lapin Kansan Ankka-jutun ideana on tarkastella joulupukin esiintymisiä 
Aku Ankka -sarjakuvan sivuilla. Lehtijutun mukaan ensimmäisen kerran 
Suomessa nähtiin Carl Barksin piirtämä joulupukki vuonna 1951. Jutussa 
tiedetään myös, että Aku Ankasta tutun punapukuisen joulupukin on vuon-
na 1931 ensimmäisen kerran ikuistanut ahvenanmaalaista sukujuurta oleva 
taiteilija Haddon Sundblom. Joulupukki itse kehuu nuttunsa punaista väriä: 

                                           
7 Runollisuuteen ja sanaleikittelyyn mieltyy myös esimerkki 2:n konteksti: juttua kuvittaa kuuden 
palstan värikuva joulukulkueesta, jossa on mukana eksoottisia eläimiä – aaseja Ranuan eläinpuis-
tosta. Kulkueeseen osallistuvilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on monenkirjavat asusteet. 
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38  – Punainen nuttu on vaatturitontun käsialaa, ilokseni se näkyy silloin 
tällöin myös Aku Ankassa. Punainen on lämmön ja sydämellisyyden 
väri, se tuo mieleen Lapin ruskan ja revontulet. Sitä paitsi punainen 
väri sointuu hyvin Petterin nenään, Joulupukki luonnehtii. (LK 25.11.) 

 
Pohtiessaan Aku Ankan ja joulupukin yhteyksiä esimerkki 38 on konkreet-
tinen näyte siitä, millä tavoin Faircloughin painottama viihteellistyminen 
saattaa ilmetä mediassa. Mielikuvitushahmojen käsittely viihdesivuilla ei 
tietystikään ole täysin tavatonta, ja tässä mielessä esimerkki 38 havainnol-
listaa, että lehtikielellä on todella muitakin tehtäviä kuin informaation välit-
täminen. Näistä tehtävistä puhuessamme olemme tekemisissä kommunikaa-
tion erityisten tarkoitusperien – intentioiden – kanssa, ja tällöin koetamme 
selvittää, mitä viestin lähettäjät todella tarkoittavat erilaisilla lausumillaan. 
Tavallisesti intentioiden analyysi osoittaa, että itse viestintä tai kielenulkoi-
sessa maailmassa vallitsevien asiantilojen muuttaminen ei olekaan kielen-
käytön tärkein päämäärä. Sen sijaan käytämme kieltä saavuttaaksemme jon-
kinlaista hyötyä tai mielihyvää. (Tarkemmin Varis 1998: 35–37.) 
 
Esimerkissä 38 yhdistyvät sekä hyödyn että mielihyvän tavoittelu siinä mie-
lessä, että Aku Ankan ja joulupukin esiintyminen samassa tekstissä tuotta-
nee mielihyvää monille lukijoille. Toisaalta Ankka-teksti palvelee myös 
LK:n hyötyä siinä mielessä, että jos lehdessä on kiinnostavia juttuja, ne li-
säävät lehden lukuarvoa, mikä puolestaan palautuu hyödyksi mainostajien 
suopeana toimintana. 
 
Kaikesta esimerkin 38 leikittelystä huolimatta voidaan yleistää, että perim-
miltään jouludiskurssi on silti yhtä vakavamielinen kuin muukin lehtikieli. 
Lapin Kansassa pääpaino on matkailuun liittyvillä jutuilla, kun taas Kaleva 
kirjoittaa tiernapojista ja joulun tapaperinteestä. Merkittävä osuus Kalevan 
joulujutuissa on erilaisilla kulttuurisivun teksteillä, joissa käsitellään esi-
merkiksi keisari Aleksanterin asemaa oululaisessa joulussa (Kal 22.12.), 
joulun alla julkaistuja äänitteitä (Kal 20.11.), joululelujen historiaa (Kal 
23.12.) tai taidenäyttelyjen välittämää joulukuvaa (Kal 21.12.). Perinneju-
tuissa kerrotaan jouluaskareista Joulu syntyy itse tekemällä (Kal 11.12.) tai 
jouluun valmistautumisesta: 
 
39  Jouluihminen elää vuoden parasta aikaa 

Raution perheessä soivat jo joululaulut ja leivonnaiset tuoksuvat, 
vaikka koti saa varsinaisen jouluasunsa vasta aattona. Kuusen koris-
teet ovat osin pariskunnan lapsuudenkodeista ja osin uusia. (Kal 
15.12.) 

 
Kalevan perinnejutut (mm. edellinen esimerkki) osoittavat, että joulu todella 
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mielletään perhejuhlaksi ja vuotuisjuhlien huipentumaksi. Niin kuin Sirpa 
Karjalainen (1998: 212) muistuttaa, joulun sijoitus merkkipäivien keskinäi-
sessä kilvassa on sadan viime vuoden aikana noussut tasaisesti. ”Joulun tie-
noille kinostuneista juhlapäivistä ja huvituksista muodostuu koko vuoden-
vaihdetta hallitseva juhlakausi.” 
 
Sanomalehdissä joulun suosio ilmenee viime kädessä diskurssin juttujen to-
della suurena määränä: vain harvoja aiheita käsitellään joka päivä niinkin 
kauan kuin pari kuukautta. Sosiaalikulttuuristen käytänteiden näkökulmasta 
juttujen määrä on tietysti terveen järjen mukaista siksi, että juuri arkipäivää 
lähellä olevat asiat lukijoita kiinnostavat.8 Toisaalta joulukirjoittelu selittyy 
taloudellisesta näkökulmasta ja siitä, että varsinkin Lapin Kansan alueella 
juuri joulu on matkailukauden huipentuma, joka täyttää Napapiirin parkki-
paikat ja postisäkit. Tosin myös Kaleva tiedostaa joulun markkina-arvon, 
vaikka taloussivujen uutisessa ensin mainitaan, että joulukaupan kasvusta 
ennakoidaan viime vuotta hieman vaisumpaa. Ilmaus kätkee merkityksen, 
että kaupan kasvu jatkuu joka tapauksessa: 
 
40   Myyntimäärät tulevat kuitenkin olemaan suuremmat kuin aikaisem-

min. Joulukuun vähittäiskaupan kokonaismyynti ilman auto- ja poltto-
ainekauppaa yltänee tänä vuonna 2,5 miljardiin euroon. Varsinaisen 
joulukaupan arvioidaan yltävän lähes 700 miljoonaan euroon. Tällöin 
joulukauppaan luetaan joululahjat ja muut joulutarvikkeet sekä joulu-
ruoat. (Kal 6.11.) 

 
Joulun taloudellisista arvoista kirjoittaessaan sanomalehdet sitoutuvat ideo-
logiaan, jonka mukaan juuri kaupallisuus on olennainen osa joulua – se on 
luonnollistuma, joka ohjaa kansalaisia ostamaan lahjoja, käymään pikku-
jouluissa, kuuntelemaan ja laulamaan joululauluja tai valmistelemaan kodi-
kasta joulutunnelmaa. Julkinen jouludiskurssi on myös kovin aggressiivi-
nen: tiernapojat kiertävät kaupunkia miekat heiluen, turistit pyyhältävät 
suihkukoneella pikavisiitille joulupukin Pajakylään, kännykkäkauppiaat 
taistelevat markkinaosuuksista ja miehiset auktoriteetit sanelevat, millainen 
olisi aito, hiljaisuuteen pyrkivä joulu, joka – todella – käytännössä lähes ai-
na on naisen tekemä. 
 
Miehisen vallan ja aggressiivisen käyttäytymisen kirjoittautuminen joulu-
diskurssiin ei tietystikään ole toimitusten tietoista ja harkittua toimintaa. 
Roger Fowlerin (1991: 41) ajatusta seuraten on korostettava, että lehdet itse 
                                           
8 Arkipäivän ja niin sanotun kovan uutisen lukuarvon ero selviää mm. vertailemalla joulujuttujen 
määrää valtion budjettikäsittelyn uutisointiin. Kun samaan aikaan jouludiskurssin kanssa otin tal-
teen vuoden 2002 budjettidiskurssin lehtijuttuja, aineistoa kertyi huomattavasti vähemmän, vaikka 
tarkastelujakso alkoi jo elokuun alusta 2002. 
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eivät ratkaise, mitä uutisaiheita maailmassa on olemassa ja ketkä ovat läsnä 
uutisten kuvaamissa toiminnoissa. Tästä seuraa, että juttujen arvosidonnai-
nen kielenkäyttö ei suoraan palaudu toimituksen ratkaisuihin. Sen sijaan kä-
sitykset ideologisista salaliitoista korostavat liikaa toimituksen viestinnällis-
tä vaikutusvaltaa; vastaavasti on lukijan aliarvioimista, jos hänen oletetaan 
automaattisesti imevän ja sisäistävän teksteihin sisältyvät ideologiset merki-
tykset. 
 
Kielenulkoiseen todellisuuteen vihdoin palautuu myös se, miksi etenkin 
Lapin Kansan tekstejä hallitsee kaupallisuuden ja matkailun ideologia. Ky-
se on nimenomaan taloudellis-kulttuurisesta kontekstista ja siitä, että joulu-
pukki vaikuttaa Lapin Kansan levikkialueella. Vastaavasti tiernapojat ovat 
Kalevan levikkialueen ilmiö. Tiernaperinteen lisäksi Kalevan jouludiskurs-
sissa tosin korostuu myös muu perinnetietous, muun muassa perheen yhtei-
sen joulun arvostaminen (esimerkki 39).  
 
Perinne- ja perhekeskeisen joulun positiivinen arvottaminen Kalevan joulu-
jutuissa selittynee ennen muuta lehden levikkialueella vaikuttavien hengel-
listen suuntausten arvomaailmasta. Kun siis Kalevan lukijakunnasta merkit-
tävä osa arvostaa myönteisesti perhettä ja läheistä hengellistä yhteisöä, on 
täysin ymmärrettävää ja odotuksenmukaista, että myös Kalevan joulujutuis-
sa painotetaan kodin joulua enemmän kuin Lapin Kansassa, jonka levikki-
alueella joulumatkailu taloudellisena intressinä on muita painavampi arvo. 
Tällä tavoin sosiaalis-kulttuurinen ideologia vihdoin määrää, millaisia jou-
lujuttuja Lapin Kansa ja Kaleva lopulta julkaisevat. 
 
 
5. Lapsi hangessa? 
 
Edellä tekemäni diskurssianalyysi (DA) Lapin Kansan ja Kalevan jouluai-
heisista jutuista marras–joulukuulta 2002 osoittaa, että Norman Fair-
cloughin teoreettinen malli on sinänsä toimiva kattavan DA:n lähtökohdak-
si. Ongelmia mallin soveltamiseen kuitenkin tulee, jos analyysin kohteena 
on kovin laaja aineisto, sillä nykyisellään Faircloughin näkökulma varsin-
kin tekstien lingvistisessä kuvauksessa ja tulkinnassa soveltuu mieluummin 
yksittäisten tekstien kuin tekstijoukkojen tulkintaan.  
 
Suurten aineistojen käsittelyn ongelma voidaan kuitenkin välttää, jos dis-
kurssia lähestytään ikään kuin jänistä kiertämällä: ensin otetaan tutkailun 
kohteeksi diskurssin uloimmat ja suuripiirteisimmät ominaisuudet, kuvail-
laan niitä ja muodostetaan käsitys diskurssin yleisluonteesta. Tämän jälkeen 
jatketaan kierrosta ja tutkitaan täsmällisemmin yhden tai muutaman muun 
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diskurssille tyypillisen tekstin avulla, millaisia kielellisiä merkityksiä ja so-
siokulttuurisia käytänteitä diskurssi suosii. Edelleen jahtikierros jatkuu koh-
ti diskurssin ydintä ja sen ideologisten merkitysten selittämistä. Tällä tavoin 
tutkimuksessa on mahdollista muodostaa käsitys koko diskurssin olemuk-
sesta aina sen makrorakenteista mikrorakenteisiin. 
 
Ehdottamani toimintamalli on yksi näkökanta uusinta tekstin- ja diskurssin-
tutkimusta askarruttavaan kysymykseen analyysien aineistojen määrästä. 
Niin kuin Pekka Pälli (2004) huomauttaa, keskustelua käydään nimen-
omaan siitä, millainen aineisto on riittävä tulkintojen tekemiseksi. Pällin 
mukaan diskurssien analyysi on kuitenkin aina viime kädessä tulkintaa. 
Laajaan ja monipuoliseen aineistoon tukeutuva analyysi pystyykin kiistatta 
esittämään tulkintojen tueksi sellaisia säännönmukaisuuksia, joiden kautta 
tulkintojen teko on perustellumpaa kuin analyysissä, jonka aineistona ja 
tulkinnan kohteena on esimerkiksi yksittäinen teksti. 
 
Laajat aineistot lopulta johtavat siihen, että diskurssien rajat käyvät epä-
määräisiksi. On esimerkiksi kyseenalaista, kuuluuko jääkiekkoilija Saku 
Koivun terveydentilaa käsittelevä juttu Koivun joulutoive: terveyden säily-
minen (Kal 22.12.) enää itse jouludiskurssiin vai mieluummin sellaisten ur-
heilujuttujen joukkoon, jossa ylipäänsä seurataan suomalaiskiekkoilijoiden 
elämää NHL-liigassa. Kun vielä otetaan huomioon, että diskurssi ei synny 
pelkästään sanoman sisällöstä vaan myös sen muodosta, mikä tahansa laaja 
aineisto uhkaa hajota hallitsemattomaksi kaaokseksi. Toisaalta juuri kaaosta 
hillitsemään soveltuu Faircloughin käsitys diskurssijärjestyksistä, jotka joi-
denkin muiden DA-tutkijoiden tavoin voidaan esittää erityisinä osadiskurs-
seina: 
 

’joulupukki’ ’joulukuusi’ ’tiernapojat’ ’perhejoulu’ ’matkailu’ 

Genre Genre Genre Genre Genre 
uutinen,  uutinen,  uutinen,  yleisönosasto, uutinen,  
viihde, perinne,  reportaasi, 

pääkirjoitus 
perhesivut, 
haastattelu 

pääkirjoitus, 
reportaasi haastattelu pääkirjoitus 

 
Kuva 3. Diskurssijärjestyksen, genren ja tekstimerkityksen suhde diskursii-
visessa käytännössä (mukaelma Reislingin ja Wodakin (2001: 38) mallista). 

Disk. 3
Disk. 1 Disk. 2

Disk. 4 Disk. 5
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Kuva 3 on tulkittavissa niin, että jos tekstin aiheena on esimerkiksi perhe-
joulu ja jouluvalmistelut (esim. 39 edellä), se voi edustua monen eri genren 
joukossa: mm. uutisena, reportaasina, yleisönosastokirjoituksena, pääkirjoi-
tuksena, lehden palvelusivujen valistustekstinä, pilakuvana tai vaikkapa kir-
kollisten piispojen haastattelussa. Yhdessä genren ja tyylin kanssa tekstin 
aihe vihdoin osoittaa, millaiseen diskurssijärjestykseen kyseinen teksti kuu-
luu. Tutkimuksessa puolestaan on mahdollista käsittää ’perhejoulu’ yhdeksi 
diskurssiksi, mutta osadiskurssien ja diskurssijärjestysten valossa voidaan 
myös päätyä näkemykseen, jonka mukaan kaikki jouluaiheiset osadiskurssit 
yhdessä muodostavat sanomalehtien jouludiskurssin. Tässä mielessä osa-
diskurssien määrä on periaatteessa avoin joukko, mitä kuvassa 3 kuvastavat 
siihen sisältyvät nimeämättömät diskurssit (tyhjät alaosan ympyrät). Tulkin-
taa puoltaa muun muassa se, että vuosikymmenien kuluttua on jokseenkin 
merkityksetöntä, kerrotaanko tiernapojista nykyisen lehden pääkirjoitukses-
sa, kulttuurisivuilla vai talousuutisissa: tulevaisuuden tutkijaa todennäköi-
sesti kiinnostaa vain se, millä tavalla tiernaperinne viritettiin kukoistukseen 
Suomen Oulussa 2000-luvun alussa. Täsmällisessä tutkimuksessa toki myös 
tulevaisuuden lingvisti ottaa huomioon, että eri genret antavat mahdollisuu-
den erilaisten merkitysten välittämiseen. 
 
Olennaista diskurssien ja osadiskurssien analyysissä on, että tarkastelu no-
jautuu koko ajan intertekstuaaliseen ja kontekstuaaliseen tietouteen: jotta 
kykenee analysoimaan osadiskurssin piirteitä, joukosta tekstejä täytyy poi-
mia niin paljon samankaltaisia rakenteellisia ja sisällöllisiä yhtymäkohtia, 
että voimme puhua yhtenäisen genren olemuksesta. Käytännön tekstin- ja 
diskurssintutkimuksessa kontekstin tai intertekstuaalisuuden kuvaaminen ei 
kuitenkaan ole aina yksinkertaista – varsinkaan, jos tutkija ei tunne sitä yh-
teisöä, joka tekstejä tuottaa ja tulkitsee. Tällöin tosin voidaan ajatella Anne 
Mäntysen (2003: 30) tavoin, että jokaisella kulttuurin jäsenellä on tietoa 
kulttuurinsa tavasta luokitella ja kategorioida kielenulkoisen todellisuuden 
ilmiöitä ja että kulttuurin jäsenyyden tuoma tieto on apuna silloinkin, kun 
arkielämässä luetaan ja tulkitaan sanomalehtiä.  
 
Kulttuurisen kontekstin korostuminen diskurssianalyysissä johtaa vihdoin 
päätelmään, että tekstintutkimuksen kohteena ei lopulta eikä yksin olekaan 
itse teksti vaan myös koko sosiokulttuurinen yhteisö, joka osallistuu tekstin 
välittämään kommunikaatioon. Tässä mielessä kriittisen lingvistin on todel-
la syytä tarkkailla aikansa kulttuurin virtauksia esimerkiksi lukemalla kirjal-
lisuutta; yhteiskunnallisessa keskustelussa tiedotusvälineiden seuraaminen 
puolestaan on vähintä, mitä diskurssien tutkija voi tehdä yleissivistyksensä 
hyväksi. 
 



 

Takasivu (tutkijan mahdollisuudet) 
 
Sanja Starck & Markku Varis 
 
 
1. Johdanto 
 
Kokoelmassamme tähän mennessä esillä olleet artikkelit ovat enimmäkseen 
käsitelleet Oulun yliopistossa tehtyä lehtikielen tutkimusta diskurssianalyy-
sin näkökulmasta. Artikkelien perusteella on piirtynyt eräs vaihtoehtoinen 
kuva siitä, millaista nykysuomalainen lehtikieli on, mitä aiheita se ottaa uu-
tisoitavaksi ja millainen on se todellisuus, jota lehtijutut hahmottavat. On 
silti korostettava, että esillä on ollut vain kapea siivu lehtikielen tutkimusta 
ja lehdistön sisältöä. Mitään tyhjentäviä vastauksia ei siis ole saatu aikaan: 
työsarkaa riittää vielä lukemattomille tutkijasukupolville.  
 
Uusien tutkimusten tarvetta selittää jo perinteinen tieteen määritelmä, jonka 
mukaan ”tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa” 
(Haaparanta—Niiniluoto: 1986: 7). Määritelmä pitää sisällään ajatuksen, et-
tä ei edes diskurssianalyysi voi jäädä paikoilleen vaan se on koko ajan liik-
keessä (ks. Jokinen–Juhila–Suoninen 1999). Toisin sanoen jotta saisimme 
lehtikielestä uutta, järkiperäistä ja järjestelmällistä tietoa, myös oululaisen 
fennistiikan on etsittävä uusia tutkimusmenetelmiä ja teoreettisia näkökul-
mia lehtikielen analyysiin.  
 
Seuraavassa katsauksessamme on tarkoitus hahmottaa, millaisia teoreettisia 
ja metodologisia mahdollisuuksia diskurssianalyysi tarjoaa uusille tekstin-
tutkijoille. Ajatuksen aihioita etsimme teorian, metodin, tutkimusaineiston 
ja akuuttien tutkimusongelmien parista. Tarkoitus ei ole tehdä tyhjentävää 
tilitystä vaan viritellä tieteellistä polemiikkia.  
 
 
2. Diskurssianalyysin olemus 
2.1. Miksi tarvitsemme diskurssianalyysiä? 
 
Diskurssianalyysi (DA) on viestien kielitieteellistä ja sosiaalista tulkintaa, 
jossa tarkastellaan, mitä sanotaan ja miten sanotaan (esim. Ahponen 2001: 
253). Kuten Peter Stockwell (2002: 62) tiivistää, keskeistä DA:ssa on, että 
siinä kieli ymmärretään sosiaalisena prosessina, jossa on mukana erilaisia 
osallistujia erilaisista sosiaalisista ryhmistä erilaisine tavoitteineen ja usko-
muksineen. Itse analyysissä tutkija pyrkii osoittamaan, millainen vaikutus 
kielellä on sosiaalisessa kontrollissa ja manipulaatiossa ja miten kielen pi-
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dikkeitä on mahdollista muuttaa kohti emansipaatiota, vapautumista.   
 
Diskurssianalyysin määritelmä on niin väljä, että se jättää mahdollisuuksia 
monenlaisille tulkinnoille ja toisistaan poikkeaville lähestymistavoille. 
Tekstit ja diskurssit kiinnostavat niin kielitieteilijöitä kuin myös kirjallisuu-
den- ja kulttuurintutkijoita, filosofeja, psykologeja ja tiedotusoppineita. 
Kuvaavaa on, että tutkimusta on tehty niinkin erilaisista aihepiireistä kuin 
etnisyydestä ja rasismista, sukupuolesta ja seksismistä, median käytänteistä, 
hallinnon ja oppilaitosten kielenkäytöstä sekä uuskapitalismista ja libera-
lismista. (Fairclough 2001: 25; ks. myös Kasik 2002.) 
 
Diskurssien asemoitumista tutkimuksen kohteeksi Norman Fairclough 
(1992 a: 3–6) perustelee muutoksella: (i) Sosiaalisen kontrollin ja vallan-
käytön ilmenemismuodot ovat muutoksessa siten, että varsinaisten voima-
keinojen asemesta valta esiintyy tavanomaisissa ja luonnollistuneissa toi-
mintatavoissa (esim. lääkärin vastaanotolla). (ii) Merkittävä osa yhteiskun-
nan muutoksesta koskee ammatillista kielenkäyttöä: sitä, miten missäkin 
viestintätilanteessa tulee käyttäytyä ja miten kommunikaatiosta on tullut osa 
palvelualan ammattitaitoa. Epämuodollinen ja keskustelunomainen tyyli on 
siirtymässä entistä enemmän julkisiin ja institutionaalisiin yhteyksiin. (iii) 
Myös itse kielestä on tullut muutoksen kohde esimerkiksi niin, että monet 
ammatit tarvitsevat nykyään omaa erityiskieltään, teknistä jargonia, jonka 
hallitseminen edellyttää omaa erityisosaamistaan sekä puhuttuna että kirjoi-
tettuna viestinä. Kielelliseen osaamiseen siis kuuluu erityistaitoja: täytyy 
tietää, miten toimia ammatissa, asiakkaana, kasvattajana, lapsena, esimie-
henä, työntekijänä tai kollegana. 
 
Faircloughin ja muiden DA-tutkijoiden käsitys muutoksesta voidaan hah-
mottaa niin, että kieli ymmärretään osaksi toimintaa: kieli on mukana yhtei-
sön vuorovaikutuksen ja sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa.1 Kielen-
käyttö on sosiaalista toimintaa, ja kielenkäyttäjä on sosiaalinen toimija, ei 
vain yksisuuntainen viestien pakkaaja ja lähettäjä. Tämän toiminnan muodot 

                                           
1 Kielen, ajattelun ja maailman hahmottamisen yhteydestä tunnetuin teesi on amerikkalaisilta Ed-
ward Sapirilta ja Benjamin Lee Whorfilta, joiden mukaan ihminen näkee maailman ainoastaan 
kielen kautta – ikään kuin peilin heijastumana (ks. tarkemmin Leino, Pentti 1987). Aikaisemmin 
samanlaisia ajatuksia esitettiin saksalaisessa filosofiassa, jossa mm. kansallisromantikko Herder 
piti kielen ja kansan yhteyttä välttämättömänä. Samaa linjaa ajoi yleisen kielitieteen perustaja von 
Humboldt, jonka mielestä kansan kieli on kansan sielu. Eksistentialisti Heidegger puolestaan julis-
ti, että juuri kielessä ihminen saavuttaa olemuksensa ytimen. 
 Nuori Wittgenstein sijoittuu edellisten kanssa samaan kielellisen relativismin kannattajiin tode-
tessaan, että ”kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja”. Myöhemmin hän sanoutui irti nuo-
ruutensa filosofiasta ja loi teoriansa kielipeleistä – käsityksen kielestä toimintana. Tosin jo von 
Humbold piti kieltä mieluummin toimintana kuin tuotteena. Olennaista toimintateorialle on, että 
sen mukaan merkitykset syntyvät vasta tilanteessa. 
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omaksutaan kieliyhteisöön kasvamisen kautta kielen ja tekstien välityksellä. 
Kieli on yksi niistä yhteisön semioottisista välineistä, joilla luodaan merki-
tyksiä ja sosiaalista todellisuutta. (Karvonen 1995: 22.) 
 
Käytännössä viestintä ja kieli toimintana, prosessina, ilmenee esimerkiksi 
niin, että Suomessa on joskus 1900-luvun lopulla virinnyt keskustelu Suo-
men mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Toimintana keskustelu on edennyt 
niin, että vähitellen 2000-luvun alussa siitä on tullut yksi keskeisimpiä vaa-
liteemoja. Kesällä 2004 keskustelu eli toiminta oli kuitenkin vielä kesken – 
toiminta ei ollut saavuttanut määränpäätään. Riippumatta siitä, mikä lopulta 
on oleva Suomen ja Naton suhde, julkishallinnon päättäjät tuskin voivat ol-
la noteeraamatta julkista ja yleistä mielipidettä. Tässä mielessä kansalais-
keskustelu osallistuu päätöksentekoon ja vaikuttaa siihen, millainen on 
Suomen tulevaisuus. 
 
Nato-keskustelu havainnollistaa poliittisine seuraamuksineen sitä, minkä 
vuoksi kieli on siirtynyt analyysin polttopisteeseen myös kielitieteen ulko-
puolella. Tässä mielessä voimme puhua ”lingvistisestä käänteestä”, joka ei 
tarkoita pelkästään kielen korostumista eri tieteenalojen teorioissa. Sen si-
jaan kieli toimii myös poliittisena areenana, tapahtumapaikkana, jossa yh-
teiskunnallisia tapahtumia ja toimijoita tuodaan esiin, merkityksellistetään 
tai jätetään sivuun. (Pietikäinen 2000: 191; kielellisestä käänteestä myös 
Hänninen 2002.) Tähän voisi lisätä vielä, että kieli ei ole pelkästään poliit-
tisten toimintojen ja tiedonvälityksen väline vaan myös keino edistää kau-
pallisuutta ja julkisen viestinnän viihteellistymistä. 
 
Julkisen kielenkäytön viihteellistyminen ja muuttuminen manipuloivien 
päämäärien palvelukseen ei voi olla vaikuttamatta kansalaisten maailman-
kuvaan, toimintamalleihin ja identiteetteihin. On mahdollista, että viihteelli-
sen viestinnän vaikutuspiirissä vastaanottajien käsitys kielenulkoisesta maa-
ilmasta jää yksipuoliseksi: ei tunnisteta kaikkia niitä merkityksiä ja intenti-
oita, joita tekstit sisältävät; ei myöskään hallita kaikkia niitä ei-viihteellisen 
viestinnän keinoja, jotka sisältyvät yleiseen kompetenssiimme.2 Tällainen 
kehitys tietysti ruokkii itseään siten, että viihteeseen tottunut vastaanottaja 
ei edes odota tiedotusvälineiltä asiapitoista antia viihteen tilalle. Tämän 
vuoksi myöskään kaupalliset sisältötuottajat eivät enää ole kiinnostuneet 
samankaltaisesta faktapohjaisesta polemiikista, jota viljeltiin 1970-luvun 
sanomalehdistössä, radiossa ja televisiossa. 
 

                                           
2 Tässä ilmiössä on kyse kasvatusteoreettisesta näkemyksestä, jonka mukaan kasvattaminen on 
merkitysten välittymistä ja haltuunottoa: oppiminen ja kasvaminen ovat merkitysten muutoksia ja 
uusien merkitysten syntymistä (Pikkarainen 2004: 14; hieman toisin Sutinen 2003 ja Kivelä 2004).  
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Kiinnittäessään huomionsa kaupallisuuteen ja viestien yksipuoliseen tema-
tiikkaan lingvistillä on mahdollisuus ”yhteiskunnalliseen käänteeseen” 
(Heikkinen–Hiidenmaa 1999). Pirkko Nuolijärven (2002: 31–32) sanoin 
kielentutkijan ei kannatakaan vähätellä mahdollisuuttaan olla osa yhteis-
kunnan tutkijoiden joukkoa. Kaikkien yhteiskunnallisesti kiinnostavien 
tekstien, niin puheen kuin kirjoitetunkin tekstin, on syytä olla myös tekstien 
lingvistisen analyysin kohteena. Nuolijärvi korostaa kuitenkin, että kielitie-
teilijän tekemä yhteiskunnallinen tutkimus perustuu ensisijaisesti tekstien ja 
diskurssien kielioppiin, kielellisiin rakenteisiin ja niiden esiintymisehtoihin. 
”Jos kielentutkija analysoi kieltä kielentutkijana, hän analysoi myös yhteis-
kuntaa.”  
 
 
2.2. DA kriittisten joukossa 
 
Koska diskurssi on määritelty kielenkäytöksi sosiaalisessa kontekstissa, jää 
auki niin monenlaisia painotusmahdollisuuksia, että sekä diskurssin käsite 
että koko analyysin olemus kaipaa täsmennystä (ks. esim. Pälli 2003: 22). 
Aina ei esimerkiksi ole selvää, mitä itse kukin tutkija tarkoittaa puhuessaan 
kontekstista, tekstilajista, ideologiasta tai aineiston määrästä ja sen luotetta-
vuudesta. 
 
Tutkimusalueen hajanaisuuteen ovat huomionsa kiinnittäneet muiden muas-
sa Vesa Heikkinen ja Pirjo Hiidenmaa (1999), jotka ovat havainneet kie-
lioppityöryhmän mietinnössä (KK 1994) neljä kielitieteellistä tapaa analy-
soida yhtä ja samaa tekstiä: makropropositioanalyysi, merkityssuhdeana-
lyysi, analyysi kriittisen lingvistiikan tyyliin ja arvottavien asenteiden ana-
lyysi. Näiden lisäksi mietinnössä pohditaan erikseen tekstisemantiikkaa ja 
tekstien argumentaatioanalyysiä. Erilaisia tekstintutkimuksen teesejä ja nä-
kökulmia on tarjolla, mutta teesejä keskusteluttava ja näkökulmia kokoava 
yleisesitys odottaa tekijäänsä. Tosin Reet Kasik (2002) huomauttaa, että 
juuri Heikkinen ja Hiidenmaa tutkijaystävineen ovat selkeyttäneet tutki-
musaluetta painottamalla tekstejä diskurssien asemesta. 
 
Lähestymistapojen, tutkimusmenetelmien ja aineistojen kirjo ei välttämättä 
tarkoita sitä, että diskurssianalyysi olisi hajoamassa erilaisiin kilpaileviin 
koulukuntiin. Sen sijaan moninaisuus voi olla suorastaan rikkaus, joka an-
taa mahdollisuudet kulloinkin tarkoituksenmukaisten ongelmanasettelujen 
ratkaisuun (ks. myös Fairclough 2001: 25). Ei olekaan ihme, että itävalta-
laiset DA-tutkijat ovat omassa teoreettisessa katsauksessaan tulleet tulok-
seen, jonka mukaan DA:n sisällä on noin 40 teoreettis-metodista suuntausta 
(Titscher ym. 2000: 51). Eri teoriataustat ovat yhteydessä toisiinsa ikään kuin 
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miellekartassa. Näin on saatu kuvattua DA:n sumea verkosto, jossa on yhtä-
läisyyksiä muun muassa Wittgensteinilla, venäläisillä formalisteilla, pu-
heaktiteorialla, Shannonin viestintäkaaviolla, hermeneutiikalla, semiotiikal-
la, psykoanalyysillä, sosiaalisella antropologialla, funktionaalisella kie-
liopilla ja keskustelunanalyysillä. 
 
Tutkimusalueen suuntauksista diskurssianalyysiin selkeimmin kytkeytyvät 
kriittinen diskurssianalyysi, kriittinen lingvistiikka, tekstintutkimus ja kriit-
tinen tekstintutkimus – puhutun kielen osalta keskusteluntutkimus. Eri tut-
kijoiden tuotannossa nämä läheiset suuntaukset saavat eriäviä painotuksia, 
mutta tuskin tehdään liian radikaalia yleistystä, jos pitäisimme kaikkia kriit-
tinen-määritteellä rajattuja suuntauksia sellaisina, että niissä perimmäisenä 
päämääränä on selvittää teksteihin ja diskursseihin sisältyvien sosiaalisten 
valtasuhteiden ja ideologian luonne. Hienosäätöä voitaisiin edelleen hahmo-
tella osoittamalla erilaisten suuntausten eroja: 
 

• Kriittinen tekstintutkija painottaa tekstin kokonaisuutta, kun taas 
kriittinen lingvisti voi kiinnittää katseensa morfeemeihin, lekseemei-
hin, lausekkeisiin ja muihin tekstin pienimpiin rakenneosiin. 

• Kriittisen tekstintutkijan on mahdollista keskittyä yhden ja ainoan 
tekstin analyysiin; diskurssianalyysi puolestaan edellyttää joukon 
samaa aihepiiriä käsitteleviä tekstejä (puhuttuja tai kirjoittuja). 

• Kriittinen lingvistiikka antaa avaimet analysoida diskursseja esimer-
kiksi kieliopillisten muotojen avulla (esim. Fairclough–Wodak 
1997); ilman kielen analyysiä DA ei ole kielitieteellistä tutkimusta – 
joskin se voi aivan hyvin täyttää vaikkapa politologian, sosiaalitie-
teiden tai kasvatustieteiden kriteerit.  

 
Perusluonteeltaan kriittinen DA ja sitä lähellä olevat suuntaukset ovat laa-
dullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Laadullisen tutkimuksen ongelmana 
tunnetusti on se, että empiirinen aineisto ei muodostu objektiivisista, kaikil-
le yhteisistä havainnoista. Tutkimusotetta leimaa subjektiivisuus ja havain-
tojen ainutkertaisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tehtyjen analyysien 
pitäisi olla mitenkään epäluotettavia: myös laadullinen havainto on selitet-
tävissä objektiivisesti ja luotettavasti.  
 
Analyyttistä ja varsin objektiivista diskurssianalyysiä voidaan tehdä etenkin 
silloin, kun tutkija valitsee aineistoaan avoimin mielin. Tutkijan ei pidä etu-
käteen päättää, millaisia kieliopillisia muotoja hän aikoo tutkia kriittisesti ja 
mistä hän tekstin arvoja ja asenteita etsii. Sen sijaan tutkimusongelmat nou-
sevat aineistosta, ja aineisto itsessään osoittaa, onko tärkeämpää kiinnittää 
katse verbien passiivimuotoihin vai kommenttiadverbiaaleihin. Tällöin ei 
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myöskään etukäteen tehdä oletusta esimerkiksi naisen alisteisesta suhteesta 
mieheen tai joulusta autuaana perhejuhlana. Mitä enemmän tehtyjä päätel-
miä perustellaan aineistosta kerättyjen esimerkkien avulla, sitä luotettavam-
pi tutkimuksesta tulee. (Ks. myös Jokinen–Juhila 1999: 86.) 
 
Vaikka siis luotettava tieteellinen analyysi edellyttää avoimuutta, julkisuut-
ta ja argumentaatiota, ei intuitio eli vaistonvarainen tajuaminenkaan ole sul-
jettu pois tutkimuksen lähtökohtana ja menetelmänä. Intuitiota tutkija tar-
vitsee jo havaitakseen relevantin tutkimusongelman. Lisäksi voidaan Heik-
kisen (1999: 74) tavoin päätellä, että intuitio on kaikkien kielellisten ana-
lyysien taustalla tulkintoja ohjaava kognitiivinen voima, johon vaikuttavat 
ihmisen oppineisuus, hänen aiemmat kokemuksensa ja tunne-elämänsä.  
 
Ilmiöiden erittely ja niiden syy–seuraus-suhteiden ymmärtäminen nojautuu 
siihen, että tutkijalla on riittävästi tietoa tutkimastaan kulttuurista. Hyväk-
syttävä onkin Pekka Pällin (2003: 19) näkemys, jonka mukaan kielentutki-
jan on pystyttävä relevantisti analysoimaan yhteisöä ja sitä yhteiskuntaa, 
jossa kieltä käytetään. Kattava DA on siis mahdollista, koska kielentutkijal-
la on omia kielentutkimuksellisia resursseja yhteisön, yhteiskunnan tai ylei-
sesti vain sosiaalisuuden analysoimiseksi. ”Kielentutkijan ei tarvitse esittää 
yhteiskuntatieteilijää, osittain hän on sellainen. Diskursiivisuuden perusaja-
tus on se, että kieltä ei voi erottaa sosiaalisesta.”    
 
 
2.3. DA:n käsitemaailma 
 
Edellä on kerta toisensa jälkeen toistunut näkemys, että DA:n perimmäisenä 
tavoitteena on harjoittaa ideologiakritiikkiä ja paljastaa kielenkäyttöön kir-
joittautuneet valtasuhteet. Käsite ’kriittinen’ voidaan Heikkisen tavoin mää-
ritellä kieleen luonnollistuneiden rakenteiden ja erityisesti implisiittisten 
merkitysten osoittamiseksi (1999: 71–72). Niin kuin Pirjo Karvonen (1995: 
39) huomauttaa, adjektiivi ”kriittinen” olisi mahdollista korvata ilmauksella 
”tiedostava”. Tällainen muutos eittämättä osoittaisi, että tutkimuksen ja 
opetuksen tavoitteena ei mitenkään ole arvostella tekstien kieliasua tai aja-
tuksellista sisältöä: kriittisiä ollaan ainoastaan siinä suhteessa, että tekstiä ei 
omaksuta sitä mitenkään pohtimatta tai pureutumatta sen merkitysten juuril-
le (ks. Lehtonen 1996: 26). 
 
Ideologiasta puhuminen tässä yhteydessä on sikäli hankalaa, että käsite hel-
posti assosioituu yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden sekä aatehistorian ter-
minologiaan, 'maailmankatsomuksen' ja 'poliittisen aatejärjestelmän' merki-
tykseen. Kielitieteissä korostuu arkielämä ja se, että jotkut ajatukset, tottu-
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mukset ja uskomukset ovat niin sisäistettyjä, että ne aivan huomaamatta oh-
jaavat ihmisen käyttäytymistä. Arkielämän ideologian lisäksi on olemassa 
mutkikkaita valtaideologioita, jotka vaikuttavat mm. taiteen, moraalin ja oi-
keuden kaltaisiin järjestelmiin (Vološinov 1990: 104−121).  
 
Kriittisen tekstintutkimuksen ja diskurssianalyysin näkökulmasta ideologia-
käsitettä voidaan täsmentää samoin kuin Heikkinen (1999) tekee pääkirjoi-
tustutkimuksessaan. Tällöin lähtökohtana on oletus, että tekstinulkoinen to-
dellisuus tunkeutuu teksteihin ja on siten teksteistä tulkittavissa. ”Ideologi-
sesta merkityksestä” puhuessaan Heikkinen lähtee siitä, että ideologia on 
aina kytköksissä valtaan ja se näkyy tekstissä kielellisinä valintoina. Tehty-
jä valintoja kieliyhteisön on vaikea havaita, koska ne noudattavat terveen 
järjen mukaista ajattelua, ovat läpinäkyviä ja kieleen luonnollistuneita mer-
kityksiä. Ne siis ilmentävät kieliyhteisössä vallitsevia ajattelutapoja. Vallit-
sevat ajattelutavat puolestaan ovat peräisin sosiaalisessa vallassa olevilta 
ryhmiltä, ja näin ideologisia merkityksiä välittävät tekstit palvelevat vallas-
sa olevien ryhmien intressejä. 
 
Ideologisen merkityksen ja vallan välinen yhteys johtaa siihen, että valta on 
niillä ryhmillä, jotka saavat sanomansa julkisuuteen ja jotka eniten vaikut-
tavat maailmankatsomuksiimme: siihen mikä on oikea ja väärä, mikä hyvä 
ja paha jne. Nyky-Suomen politiikassa näyttää siltä, että valta on ensisijai-
sesti hallituspuolueilla ja pääministerillä. Tämän sai tuta keväällä 2004 pit-
käaikainen pääministeri ja EU-asiantuntijana esiintynyt Paavo Lipponen 
(tuolloin eduskunnan puhemies), joka julkisuuteen antamiensa lausuntojen 
avulla yritti ohjailla hallituksen EU-politiikkaa. Hänen mielipiteensä eivät 
kuitenkaan johtaneet mihinkään toimenpiteisiin, eikä niitä myöskään kom-
mentoitu lehtien pääkirjoituksissa yhtä näkyvästi kuin todennäköisesti olisi 
puntaroitu pääministeri-Lipposen sanomisia. Istuva pääministeri Matti 
Vanhanen sen sijaan totesi julkisuuteen, ettei hallituksen EU-politiikka ole 
muuttunut ja että puhemies Lipponen ei ole niiden pöytien ääressä, joissa 
päätökset tehdään. 
 
Ideologisten merkitysten muuttuminen luonnollistumiksi ja terveen järjen 
mukaisiksi ajattelutavoiksi on pitkäaikainen prosessi (Lipposen statuksen 
heikkenemisessä reilu vuosi riitti). Se edellyttää sitä, että jostakin lähteestä 
tulee kommunikaatioon sellaista ideologista merkitystä, joka on hyväksyt-
tävissä viestin vastaanottajien joukossa. Hyväksyttävimpiä ovat ne merki-
tykset, jotka ovat yhteisiä vastaanottajan ideologioiden kanssa: esimerkiksi 
porvarilukijan on vaikea ymmärtää, mitkä ideologiat ovat Kansan Uutisten 
pääkirjoituksen takana; samaan aikaan kyseinen porvari hyväksyy Nykypäi-
vän arvomaailman ja lukee pääkirjoituksen mielipiteet niitä pohtimatta. Täs-
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sä mielessä terveen järjen mukainen ajattelu on tiedostamatonta toimintaa. 
 
Ilmeisesti suurin haaste kriittisille tutkimuksille tulee nimenomaan siitä, 
millä tavoin kommunikaation osallistujat tulevat tietoisiksi tiedostamatto-
masta ideologiasta – millä tavoin myös vastaanottaja oppii näkemään vies-
teihin kirjoittautuneet luonnollistumat. Tietoisuuden tavoittelussa perim-
mäisenä päämääränä on ennakkoluuloista ja virheellisistä käsityksistä va-
pautuminen, emansipaatio. Tavallisesti emansipaatiota pidetään demokrati-
soitumispyrkimysten edellytyksenä, ja kriittinen DA olisi näin keino vapau-
tua median tai muun julkisen kielenkäytön manipuloivista pyrkimyksistä 
niin, että kansalaiset osaisivat eritellä median sisältöjä ja hankkia informaa-
tiota useista eri lähteistä (ks. Kellner 1998: 382). 
 
Kriittisen DA:n ja tekstitutkimuksen alalla emansipaation tavoittelu tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että viestin vastaanottaja kykenee tunnistamaan tekstis-
tä kaikki ideologiset merkitykset eksplisiittisistä implisiittisiin, ymmärtää 
viestin yhteisöllisen tehtävän ja päämäärät sekä pystyy arvioimaan viestin 
sosiaalista vaikutusta. Tällaisten kykyjen saavuttamiseksi ihminen tarvitsee 
erityisesti kielen, mediakulttuurin ja sosiaalisen yhteisön tuntemusta.  
 
Suuret siis ovat haasteet, joita emansipaation tavoittelu asettaa kansalaisille, 
koululaitokselle ja tiedeyhteisölle. Jos tähän haasteeseen kyetään kuitenkin 
vastaamaan, voimme yhtyä Douglas Kellneriin (1998: 383), jonka mielestä 
”meidän pitäisi luoda uusia poliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen ta-
poja, tuottaa vaihtoehtoisia media- ja kulttuurimuotoja, käyttää mediaa edis-
tämään yhteiskunnallista valistusta ja miettiä, kuinka mediakulttuuria voi-
daan käyttää apuna yhteiskunnan demokratisoinnissa”.  
 
 
3. Vaihtoehtoiset tuulahdukset 
3.1. Teoreettis-metodologiset näkökulmat 
 
Se että Norman Faircloughin diskurssiteoria on ollut kokoelmassamme esil-
lä eräänlaisena tarkkailupisteenä, johtuu yhtäältä Oulussa harjoitetun lehti-
kielen ja DA:n luonteesta ja toisaalta siitä, että kansainvälisestikin Fair-
clough näyttäisi tätä nykyä olevan kenties keskeisin diskurssianalyysin auk-
toriteetti. Tämä ilmeni esimerkiksi Tukholmassa 18.–21. lokakuuta 2001 
järjestetyssä Sammhällets diskursser -konferenssissa, jossa suuri osa esitel-
mistä nojautui nimenomaan Faircloughin ajattelumalliin.  
 
Faircloughin suosiota ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, että DA olisi saa-
vuttanut jonkin yksiselitteisen ja aina hyväksyttävissä olevan suuntauksen. 



 113

Päinvastoin tieteen edistymisen kannalta on tärkeää, että jatkuvasti etsitään 
vaihtoehtoisia kuvaustapoja ja uusia tutkimusongelmia. Teorian ja metodin 
jatkuva kehittäminen on tarpeen jo siksi, että diskurssianalyysin hajanainen 
kenttä kaipaa jonkin selkeän ytimen, jonka varaan erilaisten diskurssien 
analyysi voidaan rakentaa. Tutkijankin on pohdittava käsitteitä ja metodeja 
selkiyttääkseen DA:n rajankäyntiä mm. suhteessa perinteiseen tekstilingvis-
tiikkaan ja kriittiseen lingvistiikkaan. Tietysti tarvitaan historiallisesta, so-
siologisesta, psykologisesta tai muusta näkökulmasta avautuvaa analyysiä, 
mutta vähintään yhtä paljon tarvitaan teoreettisesti painottunutta DA:ta. 
(Ks. Heikkinen 2000 b: 299–300.)  
 
Oman vaihtoehtonsa Faircloughin DA:lle on tarjonnut itävaltalaisen Ruth 
Wodakin johtama Wienin ryhmä, jonka lähestymistapa on historiallinen ja 
jonka tarkoitus on yhdistää kielianalyysi saatavilla olevaan taustatietoon. 
Wodakin tutkimuksen juuret ovat sosiolingvistiikassa3 sekä Habermasin ja 
Bourdieun filosofiassa; hänen kiinnostuksen kohteensa ovat institutionaali-
set keskustelut, kuten terapiaistunnot sekä median ja koulun diskurssit; eri-
tyisesti hänet tunnetaan antirasistisista tutkimuksistaan. DA:n keskeisistä 
käsitteistä Wodak näkee diskurssit historiallisina, verbaalisina tai nonver-
baalisina, vallan ja ideologian värittäminä viesteinä, kun taas tekstit (sekä 
puhutut että kirjoitetut) ovat historiattomia, systemaattisia sanomia, joiden 
vastaanottoon ei kuulu kontekstuaalista tulkintaa. Tekstit ovat siis vain me-
kaanisia sanejonoja, konkreettisia materiaaleja, jotka ovat irrallaan kulttuu-
risesta ympäristöstään. (Wodak 1996: 3–17; diskurssin käsitteestä ks. myös 
Pääkkönen–Varis 2000: 19.)  
 
Wodakin  DA (1996: 17–20) nojautuu kahdeksaan periaatteeseen: 

1. Kriittinen DA on sosiaalisten prosessien ja ongelmien kielitieteellis-
tä ja semioottista analyysiä. 

2. Valtasuhteet ovat diskursiivisia: kriittinen DA korostaa sosiaalisten 
valtasuhteiden diskursiivista ja kielitieteellistä laatua nykyajan yh-
teisöissä.  

3. Diskurssi muodostuu yhteisössä ja kulttuurissa: voimme ymmärtää 
diskurssin olemuksen ainoastaan suhteessa ympäröivään todellisuu-
teen; toisaalta dialektisesti kielenkäyttö rakentaa uudelleen sosiaalis-
ta yhteisöä, mukaan lukien valtasuhteet. 

4. Diskurssi toteuttaa ideologiaa. Ideologiat ovat erityisiä tapoja ilmaista 
yhteisöllistä valtaa, ja ne ovat usein vääriä tai perusteettomia ase-

                                           
3 Kun Wodak ja jotkut muut kriittiset kielentutkijat vetoavat sosiolingvistiikkaan tutkimusotteensa 
esikuvana, täytyy muistaa, että suomalaisessa kielitieteessä sosiolingvistiikka on korostuneesti 
murretutkimuksen palveluksessa. Toisaalta ei ole mitenkään mahdotonta, että myös kotoinen so-
siolingvistiikka tulevaisuudessa siirtää katseensa valtaan ja ideologiaan, kuten osin on jo käynyt 
kielen ja identiteetin suhdetta käsittelevissä tutkimuksissa. 
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telmia (esimerkiksi sukupuoli-ideologiat esittävät naiset emotionaa-
lisesti epävakaampina kuin miehet).4 

5. Diskurssi on historiallinen: sitä ei voi tuottaa eikä ymmärtää otta-
matta huomioon kontekstia ja toisia diskursseja.  

6. Tekstin ja yhteisön välinen yhteys edellyttää mikro- ja makrotason 
analyysin sovittamista yhteen. Täytyy selvittää, millä tavoin lähettä-
jä- ja vastaanottajaosapuolet jakavat, ymmärtävät ja tulkitsevat dis-
kursseihin kirjoittautuneita intentioita, uskomuksia ja ideologioita. 

7. DA on tulkitsevaa ja selittävää. Kriittinen lukeminen tarkoittaa sys-
temaattista metodologiaa ja kontekstuaalista tulkintaa: ainoastaan 
lähiluku paljastaa tekstien moninaisuuden ja sumeuden.  

8. Diskurssit ovat sosiaalista toimintaa ja kriittinen DA noudattaa sosi-
aalitieteiden toimintamalleja. Ominaista on, että aineistot ovat luon-
nollisia ja monipuolisia ja että kielen analyysi on tarkkaa tiedettä, 
jota täydentää asiantunteva ja ymmärtävä tietämys.    

 
Wodakille ja melkein kaikille muille tunnetuille DA:n teoreettisille kehyk-
sille on ominaista, että ne puhuvat kielen analyysin merkityksestä ja kie-
liopin tuntemuksen tärkeydestä, mutta vieläkin tarkemmalle kielen raken-
teiden ja merkitysten analyysille näyttäisi olevan sijaa. On tunnettua, että 
kriittinen lingvistiikka ja DA nojautuvat hyvin paljon M. A. K. Hallidayn 
luomaan systeemis-funktionaaliseen (SF) kielioppiin, mutta esimerkiksi 
suomen kielestä ei vielä ole olemassa kattavaa SF-kuvausta. Lähimpänä ta-
voitetta nykyään on Susanna Shore (1992).  
 
Muihin funktionaalisiin kielioppeihin (Givón 1995, Dik 1980) verrattuna 
Halliday poikkeaa siten, että hänen kielioppinsa perustuu merkityksien tut-
kimukseen, ei syntaksiin, kuten useimmat muut kielioppimallit (ks. Luukka 
2002). Halliday lähtee siitä, että nykyisessä muodossaan kieli on sellainen 
kuin on palvellakseen ihmistä parhaiten niissä päämäärissä, joita ihminen 
kielelle asettaa. Tällöin kieli rakentuu kolmesta eri merkitystasosta: ideatio-
naalinen taso ilmaisee sen, mitä on kielenulkoisessa todellisuudessa (reaa-
limaailmassa on olemassa lumi, Keke Rosberg tai onnellisuus); interper-
soonainen (tai interpersonaalinen) taso ilmaisee tapahtumaan osallistuvien 
tai tekstin tuottamiseen ja vastaanottamiseen osallistuvien henkilöiden suh-
teita ja heidän suhtautumistaan toisiinsa; tekstuaalinen taso tarkoittaa sitä, 
että viestit esiintyvät jossakin järjestyksessä ja niihin sisältyy jonkinlainen 
tyyli – kieli itsessään määrää, millaisia merkityksiä on mahdollista esittää 
(esim. Halliday 1973: 36–45 ja 1978: 21–22).  

                                           
4 Fowler (1996: 10–11) tosin varoittaa, että ideologiaa ei tule ymmärtää yksistään ’vääränä tietoi-
suutena’, vaan huomattavasti neutraalimpana käsitteenä.  
 



 115

Kolme erilaista merkitystasoa Halliday nimeää metafunktioiksi. Vaikka me-
tafunktiot ovat yhtä aikaa mukana kaikissa lausumissa, ne on mahdollista 
irrottaa toisistaan teknisinä käsitteinä siten, että tarkastelussa painotetaan 
kerralla vain yhden funktion osuutta. Näin esimerkiksi tekstilingvistiikan 
näkökulmasta olisi erittäin tärkeää tutkia, miten tekstuaalinen funktio toteu-
tuu tekstirakenteissa. Ideationaalinen funktio puolestaan kiinnostaa filosofe-
ja ja interpersoonainen funktio sosiaalitieteilijöitä. Kielitieteen terminologi-
assa funktioiden erot vihdoin ilmenevät niin, että kukin merkitystaso tarvit-
see oman terminologiansa5 (mukaelma Butlerin (1995) mallista; ks. myös 
Pääkkönen–Varis 2000: 103–104, 137):  
 
  Jussi  haluaa antaa  Martalle  sinisen koltun. 
Ideationaalinen  
taso ja transitiivisuus TEKIJÄ prosessi VASTAANOTTAJA             KOHDE 
 
Interpersoonaisuus subjekti predikaatti obliikvi /              objekti 
ja modaalisuus     valenssiadverbiaali 
  
Tekstuaalisuus  teema reema 
 
Analyysin tekeminen elävästä kielenkäytöstä ei välttämättä ole niin helppoa 
kuin ns. laboratoriolauseissa, koska teksteissä usein esiintyy muun muassa 
vajavaisia lauseita, minkä vuoksi nominitkaan eivät voi saada semanttisia 
rooleja, jotka perimmiltään ovat sidoksissa verbin laatuun ja olemassa-
oloon. Myös virkerakenteet aiheuttavat tulkintaan näkemyseroja: Il-
tasanomien virkkeessä (18.6.2004) Jos lämpötilaan sopiikin sortsiasu, kä-
den ulottuvilla on syytä pitää sateenvarjoa. ei ole selvää, missä kulkevat 
teeman ja reeman rajat niin sivu- kuin päälauseessa ja millaiseksi arvioitai-
siin sivulauseen temaattinen rakenne suhteessa päälauseeseen (miten teema 
ja reema hahmotetaan kokonaisessa virkerakenteessa). 
 
Teema ja reema -suhde on vain yksi esimerkki siitä, miten suomen kieli ja 
Hallidayn teorian taustalla oleva englanti eivät välttämättä kohtaa toisiaan. 
Ongelmaksi on osoittautunut esimerkiksi se, että verbien laadun luonneh-
dinta materiaalisiksi, mentaalisiksi tai relationaalisiksi verbeiksi on lopulta 
kontekstisidonnaista tulkintaa (lausetyypeistä Halliday 1994: 108). Jopa ol-
la-verbi muuttaa luonnettaan ja osoittautuu polyseemiseksi seuraavissa:  

 
Minulla on Volvo (omistuslause).  
Volvo on luotettava auto (relationaalinen eli suhdelause). 
Kadulla on Volvoja (eksistentiaalilause).  
Volvo on turmiokseni (materiaalinen lause).  

                                           
5 Kaikki kielentutkijat eivät ole samaa mieltä siitä, soveltuuko Hallidayn alkuperäinen tulkinta 
myös suomen kieleen. Kenties voitaisiin ajatella, että topikaalistettujen lauseiden tai lohkolausei-
den alut edustavatkin tavanomaisen teeman asemesta reemaa. 
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Edellisen perusteella päädytään vihdoin ajatukseen, että juuri konteksti 
määrää sen, millaisia merkityksiä verbiin voi sisältyä. Tällä perusteella kie-
len muotoja ei tarvitsekaan ahtaasti kategorisoida joidenkin tiettyjen merki-
tysten edustajiksi: merkityspotentiaalista vain valitaan ne muodot ja ilma-
ukset, jotka kulloinkin palvelevat viestijän tarpeita. Tällöin tutkijan tehtä-
vänä on selvittää avoimin silmin, mihin kaikkiin tehtäviin jokin kielellinen 
yksikkö kykenee ja mitä yksikön käyttö kertoo viestintätilanteesta (ks. lisää 
Hiidenmaa 2000: 176–177). 
 
Tietysti tekstien ja diskurssien kokonaisvaltaiseen tulkintaan on SF:n lisäksi 
muitakin kuvausmalleja, muun muassa tekstilingvistiikan klassikoihin kuu-
luvat de Beaugrande (1980), Enkvist (1975), Halliday ja Hasan (1976) tai 
suomen kielen koheesiokeinoja esitelleet Hakulinen ja Karlsson (1979: 
296–330). Vanhoja näkökulmia ei suinkaan pidä koskaan hylätä sellaise-
naan, vaan kustakin teoreettis-metodologisesta suuntauksesta kannattaa ot-
taa mukaan se, mikä niissä tieteen tekemisen kannalta on arvokasta. Oletet-
tavasti uusia teoreettisia ja metodologisia virikkeitä oululaiseen ja suoma-
laiseen fennistiikkaan saataisiin myös siten, että teoreettisia taustoja etsittäi-
siin muualtakin kuin tutusta anglo-amerikkalaisesta kulttuurista. On hyvin 
tiedossa, että ainakin venäläinen, ranskalainen ja saksalainen tiedeyhteisö 
tuottaa koko ajan omaperäistä ja rakentavaa tieteellistä tutkimusta. 
 
 
3.2. Tutkimusaiheiden syventyminen ja laventuminen 
 
Kun tutkija etsii itselleen tieteellisesti haasteellista tutkimusongelmaa, hän 
voi ideoida konkreettista aihettaan ainakin kolmesta eri näkökulmasta: (i) 
kielitieteelle tärkeiden teorioiden ja metodien osa-alueiden, (ii) aineiston 
erityislaadun ja (iii) kieliyhteisöä kiinnostavan ongelman perspektiivistä. 
Tieteellisesti näkökulmat jakautuvat siten, että teorian ja metodin testaami-
nen ja kehittäminen on perusluonteeltaan laadullista ja teoreettista tutkimus-
ta, jossa käytetään hyväksi muun muassa systeemilauseita ja intuitiota. Ai-
neiston erityislaadun korostuminen puolestaan on empiiristä ja määrällistä 
tutkimusta, jossa autenttisten esimerkkien ja korpusten avulla koetetaan to-
distaa jotkin ilmiöt tosiksi tai epätosiksi (esim. genren kehityksen suuntauk-
set). Kieliyhteisöä kiinnostavan ongelman ratkaisu puolestaan edustaa ko-
rostuneesti soveltavaa tutkimusta, jonka päämääränä on tuottaa hyötyä sosi-
aaliselle yhteisölle. Diskurssianalyysissä hyötyä tavoitellaan esimerkiksi sil-
loin, kun poliittisten päämäärien innoittamana tulkitaan tekstejä toisten puo-
lueiden mustamaalaamiseksi tai kun pyritään parantamaan oppikirjatekstien 
pedagogista soveltuvuutta. (Esim. Varis 2002 luvut 3 ja 6.) 
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Erityisesti diskurssianalyysin näkökulmasta kielitieteen teorioiden ja meto-
dien kehittämisen haaste tarkoittaa sitä, että tekstien kuvaamiselle yhä etsit-
täisiin joitakin yhteisiä ja systemaattisia malleja, jotta diskurssien merkityk-
set tulisivat kuvatuksi mahdollisimman tarkoin. Eräs soveltamiskelpoinen 
esitystapa on Hartmut Schröderillä (1992), jonka tavoitteena on kuvata – 
Robert B. Kaplanin innoittamana – tieteellisten tekstien kulttuurienvälisiä 
eroja lineaarisesti ja hierarkkisesti (Kaplanista suomeksi Mauranen 2000). 
Tällöin Schröder (mts. 182–184) päätyy käyttämään erityistä matriisia, jon-
ka avulla hän jakaa tekstien analyysin neljään eri tasoon: 
 
I  Kielenulkoisten ja pragmaattisten tekijöiden taso sisältää mm. tieteen-

haaran, paradigman, metodologian, koulukunnan, kommunikaatioti-
lanteen ja kirjoittajan ominaisuuksien analyysin. 

II  Tekstin superrakenteen taso on tekstilajin, tekstihierarkian, jäsentelyn, 
lineaarisuuden yms. makrostruktuurien analyysiä. 

III  Makrorakenteen taso osatekstinä käsittää esim. tekstin tyylin (kuvaile-
va, kertova, pohtiva), sidoskeinojen ja teeman tarkastelua. 

IV  Mikrorakenteen taso keskittyy tekstin kappaleisiin ja esimerkiksi kon-
nektiivien ja konnektorien, retoristen keinojen, argumentaatiomentel-
mien, syntaksin, sanaston laadun ja kieliopillisten muotojen erittelyyn. 

 
Vaikka Schröderin esittämän mallin ensisijaisena tavoitteena on tuoda dis-
kurssianalyysiin uusia metodologisia välineitä, hänen käyttämänsä teoria ja 
aineisto osoittavat selkeästi, että konkreettisen tutkimuksen aiheita ideoita-
essa voidaan yhdistää monta eri näkökulmaa. Voitaisiin siis ajatella, että 
nykysuomestakin tehtäisiin entistä enemmän juuri kontrastiivista diskurssi-
analyysiä, jossa selvitettäisiin monien tekstilajien strategisia eroja. Aineis-
tona kontrastiivisissa tutkimuksissa voisivat olla juuri tieteelliset tekstit, sil-
lä niiden määrä ja merkitys viestinnän muotona on koko ajan kasvamassa 
sekä ammatillisissa julkaisuissa että popularisoivissa tiedelehdissä. 
 
Nimenomaan tieteellisten tekstien kontrastiiviseen tarkasteluun näyttäisi 
teoriataustaksi erityisen hyvin soveltuvan argumentaatioanalyysi, johon 
ovat jo tukeutuneet muiden muassa Gerbert (1989), Mauranen (1993) ja 
Schröder esillä olleessa analyysissään. Juuri Schröder (1992: 199) huo-
mauttaa, että esimerkiksi filosofisissa ja sosiologisissa diskursseissa vain 
muutamat argumentatiiviset keinot ovat yhdenmukaisia. Niiden perusteella 
argumentaatio osoittaa kulttuurisia eroja mm. auktoriteetteihin vetoamises-
sa, referoinnissa ja sitaattien käytössä. Schröder pitäisi hedelmällisenä ar-
gumentaation diakronista tutkimusta yhteiskunnallisissa konteksteissa. 
 
Tieteellisten tekstien lisäksi vertailua voidaan harjoittaa minkä tahansa gen-



 118

ren sisällä ainakin tyylintutkimuksen ja tekstilingvistiikan näkökulmasta. 
Genren kontrastiivisessa tarkastelussa pääasia on kuitenkin, että lajit eivät 
kovin radikaalisti poikkea toisistaan: niin kuin ei ole järkeä verrata muura-
haista karhuun, ei myöskään ole syytä rinnastaa pääkirjoituksen lajia juoru-
lehtien pätkäuutisiin, koska lajien kriteerit ja tehtävät ovat erilaiset. 
 
Tekstilajien kontrastiivisen tutkimuksen tieteellinen relevanssi on ilmeinen. 
Jo tekstilajien olemassaolon ja niiden erojen hahmottaminen on lingvistises-
ti merkittävää tietoutta. Tärkeää esimerkiksi olisi, että koottaisiin uudelleen 
Oulun korpuksen kaltainen aineisto ja verrattaisiin siitä saatavia tuloksia 
Saukkosen (1984, 2001) ja hänen oppilaidensa tekemiin löytöihin. Tällä ta-
voin saataisiin hahmotettua, miten tekstilajit muuttuvat ajan myötä: miten 
niiden rajat muuttuvat, mitkä kuolevat pois ja mitä tulee tilalle. Näin pääs-
täisiin edelleen tekemään soveltavaa DA:ta ja selvittämään, miten tekstiop-
pia voitaisiin käyttää kouluopetuksessa ja kulttuurintutkimuksessa. 
 
Olennaista tulevaisuuden DA:ssa lienee, että tarvitaan entistä monipuoli-
sempia aineistoja yhä kirjavammasta viestimien joukosta. Jos DA:n pää-
määräksi hahmotetaan variaation tutkiminen, niin valtakunnallisesti ja alu-
eellisesti näyttävimpien viestintävälineiden lisäksi on syytä laajentaa katset-
ta marginaaliseen mediaan. Näin on mahdollista syventää ideologiakritiik-
kiä ja tuoda esille myös sellaisia merkityksiä, jotka jäävät pois valtamedian 
diskursseista. Hedelmällisintä taas olisi painottaa aineiston ajankohtaisuut-
ta: tutkijalle tuttu tapahtuma säilyttää oman mielenkiintonsa keskimääräistä 
paremmin. Ajankohtaisesta tapahtumasta (esim. vaaleista, urheilukilpailuis-
ta) on yleensä myös helpompi kerätä aineistoa kuin lehtitalojen arkistoista. 
 
 
4. Ajatuksen aihiot 
 
Seuraavassa tarjoamme vapaaseen käyttöön eräitä ajatuksen aihioita ja ide-
oita kriittisen diskurssianalyysin tai tekstintutkimuksen tekemistä varten.  
 
Kieliopilliset muodot  

1. Tekstit eri kielioppimalleissa: tekstien kielioppi. 
2. Tekstilingvistiikan avaintermien määrittelyä: koheesio, koherenssi, 

konteksti, intertekstuaalisuus. 
3. Miten erityisesti suomen kieli toimii tekstilingvistiikan näkökulmas-

ta (koheesion, koherenssin ja intertekstuaalisuuden konkretisoitumi-
nen)?  
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4. Miten puhuttu suodattuu tekstiin: miten asenteet, eleet tai puhujan 
strategiset  valinnat (esim. varaukset) referoidaan tekstiin? Aineisto-
na sekä puhuttu että kirjoitettu teksti.  

5. Eksplisiittisen ja implisiittisen rajankäyntiä ja pohdiskelua. Mikä 
tekstissä on ns. eksplisiittistä ja mikä implisiittistä. Millä perustein 
nämä kaksi luokkaa voidaan muodostaa? 

6. Ydinilmauksen ja kiertoilmauksen rajankäyntiä.  
7. Merkityksen kontekstuaalisuus ja vastaanottajan näkökulman huo-

mioonottaminen (reseptiotutkimus). 
 
Genren muutos ja miten kielelliset seikat tekstissä osoittavat sen 

8. Missä määrin tekstilajien rajat ovat muuttuneet tai muuttumassa ja 
miten tällaisia ilmiöitä voidaan tutkia (esim. kolumnin ja pakinan vä-
liset erot). 

9. Diskurssien keskinäinen sekoittuminen: millä tavoin esim. kannan-
otot kirjoittautuvat näennäisesti neutraaliin uutistekstiin tai miten 
henkilöhaastattelu toimii mainonnan tehtävässä. 

10. Urheilu-uutinen kritiikkinä ja kritiikki taiteellisena tekstinä. 
11. Mitä yhtymäkohtia on television reportaasilla ja lehtireportaasilla? 

Miten lehdessä esimerkiksi korvataan visuaalisen viestinnän vähäi-
syys? Muunkin juttutyypin voi ottaa tarkastelun kohteeksi.  

12. Mediatekstit tarkastelussa: mitkä erilaiset juttutyypit sisältyvät leh-
distöön, televisioon, radioon, Internetiin, kännyköihin, lentolehtisiin, 
mainoskirjeisiin yms. Mitkä ovat ne merkityspiirteet, jotka erottavat 
erilaisten viestimien juttutyyppejä toisistaan? 

  
Intertekstuaalisuuden ja diskurssin rajat 

13. Millä tavalla tekstit ovat kerrostuneita ja rakentuvat toistensa varaan? 
14. Avoimen (esim. suora sitaatti) ja perustavan intertekstin (esim. 

myytti, alluusio) tunnistamisen mahdollisuudet.  
15. Televisio- ja lehtijutun vertailu samasta diskurssista tai uutisesta. Mi-

ten lehteen kirjoittautuu se, että toinen teksti on esitetty edellispäivän 
iltauutisissa tai että television uutinen kertoo aamun lehtijutusta.  

16. Miten ja kuinka paljon lehden ja television välittämät informaatiot 
poikkeavat toisistaan? Onko eroja faktojen määrässä, niiden täsmäl-
lisyydessä tai verbaalisessa esitystavassa? 

17. Tietyn julkisen tapahtuman vaiheittainen seuraaminen eri tiedotusvä-
lineissä: kokonaiskuvan rakentaminen ja rakentuminen esim. Lahden 
dopingskandaalin yhteydessä siten, että eri mediat esittävät asiat eri 
tavoin (toisten mielestä suomalaishiihtäjät olivat täysiä lurjuksia; toi-
set uskoivat heidän joutuneen norjalaisjuonittelujen uhriksi). 
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Diskurssien ideologiat 
18. Erilaisten diskurssien sisältämien ideologioiden analyysi: mitä ne 

kertovat kulttuuristamme ja arvoistamme. 
19. Kriisitapahtumien ideologiat: mikä asia tulkitaan kriisiksi, mitä asi-

oita kriisin yhteydessä nostetaan kärkeen, mitkä asiat lähes vaietaan, 
millaiset tarinat kansalaisia kiinnostavat – miksi kriisistä tehdään uu-
tinen ja miten kriisi dominon tavoin vaikuttaa siihen, että vastaavat 
tapahtumat ylittävät uutiskynnyksen entistä helpommin. 

20. Millä tavoin myytit ja uskomukset kirjoittautuvat henkilöjuttuihin ja 
henkilökeskeisiin uutisiin? Miten jostakin henkilöstä tulee roisto tai 
sankari, maan äiti tai valtakunnallinen kylähullu, avioliiton rikkoja 
tai hylätyksi joutumisen uhri, älyllinen keskustelija tai patavanhoilli-
nen europoliitikko. 

21. Ideologisten ilmausten avoimuus ja sumeus: kuinka selkeästi dis-
kurssit sitoutuvat erilaisiin valtajärjestelmiin. Mitkä valtajärjestelmät 
osoittautuvat muita keskeisimmiksi? 

22. Sopulointi ja ideologia: muuttuuko lehtien asennoituminen johonkin 
diskurssiin yhtäaikaisesti, ilmeneekö se jopa samanlaisina sanan-
muotoina?  

23. Yksityisten mediakonsernien vs. Yleisradion tai yleishyödyllisten 
yhteisöjen ideologiat. Onko havaittavissa yhtäläisyyksiä tai eroja?  

 
Viihteellisyys journalismissa 

24. Millainen kielenkäyttö palvelee viihdettä ja mikä on viihteen suhde 
kaupallisuuteen? 

25. Yleiskatsaus: kuinka suureksi hahmottuu viihteellisten tekstien osuus 
kaikessa journalismissa tai a) painetussa mediassa ja b) televisiossa 
ja radiossa. 

26. Viihteellisen sisällön diakroninen muutos esim. Nyyrikissä; viihteel-
lisen sisällön synkroninen variaatio (millä tavoin esim. iltapäiväleh-
det poikkeavat Seiskan tai Hymyn viihteestä). 

27. Viihteellisen aineiston selitys ja tulkinta Faircloughin kolmidimensi-
oisen mallin mukaan: millainen julkisuuskuva syntyy viihdesivujen 
päähenkilöistä ja miksi he jatkuvasti ovat juttujen aiheena.  

 
Asenteelliset ilmaukset ja stilistiset sävyt 

28. Empatian ja ivailun käsitteet tekstintutkimuksessa: mikä on empatiaa 
tai nälvintää? Voiko kattavia, yleispäteviä määritelmiä tehdä? Jos voi 
tai jos ei voi, niin millä perustein? 

29. Empatian, ivailun ja muiden asenteellisten ilmausten merkitys jour-
nalistisena käytänteenä ja lukijoiden mieltymysten palkitsijana. 
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30. Empatia, nälvintä ja muut interpersoonaiset seikat kohdistettuna jo-
honkin tunnettuun henkilöön (miten kirjoitetaan esim. Matti Nykä-
sestä tai Paavo Lipposesta) ja ilmiön tutkiminen eri konteksteissa. 

31. Asenteellisten ilmausten juttutyypit: voiko asennetta ilmetä ns. neut-
raalissa uutistekstissä. Millaiset juttutyypit suosivat empatiaa tai ivai-
lua? Mitä empatia tai nälvintä kertoo kirjoittajan asenteista? 

32. Nälvinnän ja ivailun suhde ironiaan: missä vaiheessa salaiva – ironia 
– muuttuu suoranaiseksi keljuiluksi. 

 
Sukupuoli ja media: miten sukupuoli(suus) esittäytyy mediassa 

33. Seksismi viihteenä: sukupuoli ja kuvallinen viestintä. Stereotypiat ja 
niiden uusintaminen, rikkominen.  

34. Sukupuoli ja valta: esimerkiksi sukupuoli ja politiikka; sukupuoli ja 
tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Missä kielen aineksissa seksis-
tinen tai jopa rasistinen ideologia lymyää? 

35. Sukupuolisuus ja vastamedia. Millä tavalla vastamedian tapa esittää 
sukupuolisuus eroaa valtamedian käytänteistä? Miten vastamedia 
hyödyntää valmiita (luonnollistuneita) asenteita? Oletusarvojen ob-
jektiivinen tarkastelu.    

 
Teksti, kuva ja mainonta  

36. Teoriataustojen ja metodien kehittely tekstin ja kuvan lukemisen 
avuksi (esim. semiotiikan ja taidehistorian tutkimusmetodien hyö-
dyntäminen kuva-analyysissä). 

37. Teksti ja kuva erilaisissa aineistoissa, tutkimusmetodina esim. reto-
riikka tai keskustelunanalyysi. 

38. Mainonnan keinot eri viestintävälineissä ja konteksteissa. Miten 
kohderyhmä näkyy mainoksessa ja sen viestintäkeinoissa?  

39. Suostuttelun keinot mainoskampanjoissa. Näkökulmina esim. argu-
mentaatioanalyysi, retoriikka ja metafora-analyysi. 

 
Läheltä ja kaukaa 

40. Diskurssien yhteys paikalliseen identiteettiin, ideologiaan ja viestin-
nän muotoihin.  

41. Diskurssi paikallisen ideologian rakentajana ja ylläpitäjänä esim. 
Oulun Kärpät -aiheisissa uutisissa.  

42. Paikallisuus valtakunnan viestimissä. Millä tavoin esim. Kainuu tai 
Lappi esitetään television säätiedotuksissa tai talousuutisissa? 

43. Kulttuurienvälinen viestintä (mm. tabun vaikutus kommunikaation 
muotoihin ja strategioihin). 
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5. Epilogi 
 
Lehtikielen tutkimuksessa diskurssianalyysi sen eri suuntauksineen on 
osoittautunut melkoisen innovatiiviseksi lähtökohdaksi. On saatu tuloksia 
lööppien kielestä, palestiinalaisten ja israelilaisten riidoista, naisiin kohdis-
tuvista asenteista, Suomen maataloudesta, alkoholivalistuksesta tai paikalli-
sen identiteetin tinkimättömästä itsetunnosta valtakulttuurin puristuksessa. 
On saatu tuloksia lehtitekstien strategioista ja niiden rakentumisesta ideolo-
gisiksi diskursseiksi. 
 
Mahdollisuuksineen ja tieteellisine uhkineen DA on kuin ääretön aapasuo. 
Tekstintutkimukseen yhdistettynä DA tarjoaa kielen, yhteisön ja vallan vä-
lisistä suhteista kiinnostuneelle opiskelijalle monipuoliset ja eksaktit väli-
neet, joiden avulla voidaan suuntautua yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ky-
symyksiin. Lingvistille DA kuitenkin on ensisijaisesti kieleen orientoitunut-
ta tutkimusta, jossa keskeistä on merkitysten analyysi – ei yksistään aineis-
ton referointi tai sen kanssa käytävä kritiikitön keskustelu.  
 
Erimielisyyksiä tutkijoiden joukossa esiintyy siitä, onko pelkkä leksikaalis-
kieliopillisten piirteiden tutkiminen vielä tekstintutkimusta saati diskurssi-
analyysiä. Useiden mielestä diskurssit muodostuvat vain tekstien kokonai-
suuksista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta, mutta toisaalta voidaan to-
ki keskittyä argumentaation kaltaisten rakenteiden analyysiin ja pohtia, mi-
kä merkitys niillä on tekstimerkitysten syntyyn ja siten kokonaisten dis-
kurssien rakentumiseen. Tässä mielessä DA on aina pragmaattista tutkimus-
ta, joka edellyttää kontekstuaalista ja intertekstuaalista lähestymistapaa.   
 
Mahdotonta on etukäteen sanoa, mihin suuntaan DA:n tutkimuksellinen suo 
tulevaisuudessa vielä laajenee ja syvenee. Selvää on, että lingvisteillä on 
oma tehtävänsä osoittaa keinoja, joita pitkin diskurssianalyysiä voidaan tie-
teellisen luotettavasti edetä. Yksittäiseltä tutkijalta tämä edellyttää teorian ja 
metodin hallintaa sekä sitä, että pitää valita sellainen tutkimusaihe, jota hä-
nen sydämensä rakastaa todella. 
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