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ijay Bhatian vuonna 1993 ilmestynyt
Analysing genre: Language use in

professional settings on yksi genreteorian
keskeisistä teoksista. Se arvioitiin myös
Virittäjässä vuonna 1999 (Heikkinen ja Hii-
denmaa 1999). Tuossa kirjassa Bhatia liik-
kui paljolti Swalesin Genre analysis -kirjan
(1990) hengessä. Bhatian versio genreteo-
riasta oli kuitenkin poikkeuksellisen selkeä
ja helposti sovellettavissa käytäntöön. Kir-
jaa on toisaalta kritisoitu instrumentaalisuu-
desta. Kriitikkojen mukaan Bhatian suosio
perustuu ainoastaan siihen, että opiskelijat
saavat siitä yksinkertaisen mallin työelä-
män tekstien analysoimiseen, minkä ajatel-
laan aukaisevan ovet työelämään. Helppo
sovellettavuus on kuitenkin melkoinen an-
sio, etenkin tekstintutkimuksessa, jossa
kovin selkeitä malleja tutkimuksen tekemi-
seen ei yleensä ole ja jossa pyörä keksitään
joka kerta uudelleen.

Nyt, runsaat kymmenen vuotta myö-
hemmin, Bhatia on julkaissut uuden genre-
teoriaa ja sen sovelluksia käsittelevän kir-
jan. Onko Bhatialla uutta annettavaa, vai
hiihtääkö hän kuluneita latuja? Oikeastaan
vastaus molempiin kysymyksiin voisi olla
myönteinen. Mitään järisyttävän uutta ja
erilaista tuore kirja ei tarjoa, mutta se on
kuitenkin päivitetty katsaus genreteorian
kysymyksiin ja sellaisena, ei ehkä yllät-
täen, selkeä ja helposti käytäntöön sovellet-
tavissa.

Kirjansa aluksi Bhatia hahmottelee gen-
retutkimuksen historiaa ja erilaisia koulu-
kuntia. Hän erottelee amerikkalaisen koulu-

kunnan (esim. Bazerman 1994; Berken-
kotter ja Huckin 1995), Sydneyn koulukun-
nan (esim. Martin 1993) ja brittiläisen
koulukunnan, jonka edustajiksi Bhatia las-
kee Swalesin ja itsensä. Se, että tällainen
historiankirjoitus on ylipäätään mahdollis-
ta, on jo osoitus siitä, että genreteoria on
selvästi saavuttanut jonkinlaisen kuhnilai-
sen normaalitieteen vaiheen. Myös suoma-
laisessa tekstintutkimuksessa tekstien tar-
kastelu genresilmälasein on jo pikemmin-
kin normi kuin poikkeus.

Bhatian kirjan perusväite on se, että
maailma on monimutkaisempi kuin perin-
teinen genreanalyysi antaa ymmärtää. Pe-
rinteisesti tutkimuksen kohteena on ollut
melko yksinkertaisia ja yksiselitteisiä teks-
tilajeja. Tämä on luonnollisesti perusteltua
teorianmuodostuksen ja pedagogisten ta-
voitteiden näkökulmasta mutta antaa teks-
teistä ja niiden maailmasta yksinkertaiste-
tun kuvan. Bhatian mukaan todellisen maa-
ilman tekstit ovat monella tavalla monimut-
kaisia: tekstilajit muuttuvat ajan myötä ja
ovat eri tavoin hybridisiä, ja lisäksi koke-
neet kirjoittajat vääntävät ja taivuttavat
tekstilajeja eri suuntiin. Bhatian uuden kir-
jan tavoitteena on kuvata näitä todellisen
maailman tekstejä ja niiden implikaatioita
genreteorialle. Kuten hän itse sanoo: »Olen
tarkoituksella ja tietoisesti yrittänyt kään-
tää selkäni luokkahuoneelle ja kohdata dis-
kurssien maailman sellaisena kuin se todel-
la on: kompleksisena, dynaamisena, muut-
tuvana, ennakoimattomana ja joskus kaoot-
tisena» (s. xvii).
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Kun Bhatia edellisessä kirjassaan esit-
teli genreanalyysille kolme tasoa (rekiste-
rianalyysin, funktioanalyysin ja diskurssi-
analyysin), nyt tasoja on neljä. Bhatian
mukaan tekstejä pitää tarkastella tekstuaa-
lisella, sosiokognitiivisella ja sosiaalisella
tasolla, ja näistä sosiokognitiivinen taso
jakautuu vielä kahtia taktiseen tasoon, joka
on varsinainen genretietouden taso, sekä
ammatilliseen tasoon. Bhatian mukaan gen-
retutkijat ovat keskittyneet kieleen ja teks-
tuaaliseen tasoon mutta laiminlyöneet nii-
den sosiokognitiivisten tekijöiden analysoi-
misen, jotka vaikuttavat tekstilajien luomi-
seen ja tulkitsemiseen. Tästä syystä analyy-
sit jäävät kaavamaisiksi ja abstrakteiksi ei-
vätkä pysty vastaamaan siihen, miten teks-
tilajeja todellisuudessa tulkitaan tai miksi
jokin tietty tekstilajin edustaja on onnistu-
neempi kuin muut. Tekstilajien tulkinta ja
käyttö vaativatkin tekstilajin alaan liittyvää
ammatillista tietoa sekä tietoa yhteisön so-
siaalisesta toiminnasta, eikä kielentutkija
ole näiden asioiden asiantuntija. Siten hän
ei myöskään todellisuudessa ole useim-
pien tekstilajien asiantuntija. Bhatia ehdot-
taakin perinteisen tekstuaalisen tason ana-
lyysin rinnalle etnografista ja sosiokriittis-
tä tutkimusta, joka paljastaisi jotain teksti-
lajien todellisesta käytöstä.

Bhatian kirja on erittäin selkeä perusesi-
tys tekstilajiteoriasta. Ehkä aivan ensim-
mäiseksi johdatukseksi aiheeseen siitä ei
kuitenkaan ole. Kirjoittaja ei nimittäin mal-
ta esitellä aivan kaikkia peruskäsitteitä,
vaan hän kuvaa heti aluksi hybridisyyttä
sekä muita tekstilajeissa esiintyviä jännit-
teitä ja monimutkaisia piirteitä. Perinteiset
funktion ja retorisen rakenteen analyysit
tulevatkin esille vasta myöhemmin esi-
merkkien myötä.

Toisaalta juuri erilaisten tekstilajeihin
liittyvien käsitteiden ja hybridisyyden eri
tapojen esittelyssä ovat ehkä Bhatian kirjan
suurimmat ansiot. Hän selittää selvästi, mitä

ovat genrejoukko (engl. genre set, niiden
tekstilajien joukko, joita tietty työyhteisö
käyttää päivittäin), genrejärjestelmä (engl.
system of genre, johonkin tiettyyn yksittäi-
seen kommunikaatiotapahtumaan liittyvät
tekstilajit), supergenre (engl. super genre,
tekstilaji, joka on niin yleinen, että se ylit-
tää eri yhteisöjen ja alojen väliset rajat) ja
genreyhteisö (engl. genre colony, teksti-
lajien ryhmä, jolla on samankaltaisia kom-
munikatiivisia tavoitteita). Hybridien teks-
tilajien tuottamisesta Bhatia mainitsee teks-
tilajien sekoittamisen (engl. genre mixing),
tekstilajin taivuttamisen (engl. genre bend-
ing) sekä tekstilajin sulauttamisen (engl.
genre embedding). Aivan kaikilta osin kä-
sitteiden määrittely ei kuitenkaan lukijalle
aukene. Yllä esitellyt ilmiöt ovat luonnol-
lisesti hyvin lähellä toisiaan ja osittain myös
päällekkäisiä. Paikoin kuitenkin myös Bha-
tia itse tuntuu menevän niissä sekaisin: vä-
lillä genre bending ja genre mixing ovat
sama asia (s. 73) ja välillä hänen mielestään
taas on kyse hieman erilaisista ilmiöistä (s.
87). Kirja on kokonaisuudessaan kuitenkin
erinomainen esitys näistä monimutkaisista
tekstilajeihin liittyvistä ilmiöistä.

Erityistä huomiota kirjassa saa teksti-
lajin taivuttaminen. Tällä Bhatia tarkoittaa
sitä, että tietyn tekstilajin viestinnällistä
tavoitetta muokataan uuteen suuntaan. Esi-
merkiksi akateemisen tekstin johdanto voi
tekstin esittelyn lisäksi saada mainosteks-
tin piirteitä. Bhatia puhuu tällaisen toimin-
nan yhteydessä yksityisistä tavoitteista
(engl. private intentions). Diskurssiyhtei-
sön asiantuntijajäsenet voivat käyttää hy-
väkseen genretietouttaan ja muokata gen-
reä sosiaalisesti hyväksyttyjen tavoitteiden
lisäksi myös omien yksityisten tavoitteiden-
sa mukaiseksi. Kun sanotaan, että kieli on
valtaa, Bhatian mukaan tämä tarkoittaa juu-
ri genren valtaa tai genren voimaa (s. 189).
Genretietous antaa mahdollisuuden paitsi
luoda, käyttää ja tulkita tekstilajeja myös
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luoda uusia innovatiivisia genrekonventioi-
ta, joita voi käyttää yksityistenkin tavoittei-
den saavuttamiseen. Mallikelpoisen esi-
merkin tekstilajin taivuttamisesta antaa
Bhatian oman kirjan johdanto: siinä esitte-
ly ja mainostaminen kohtaavat toisensa su-
lavasti ja tehokkaasti.

Kaikenlaisten tekstien mainostuminen
on Bhatian mukaan yleensäkin yksi kaik-
kein yleisimmistä ilmiöistä tämän päivän
tekstilajeissa, sillä taloudellinen kilpailu tuo
mainostamisen ja myynninedistämisen lä-
hes kaikille aloille. Esimerkiksi akateemi-
sessa maailmassa tutkijat joutuvat korosta-
maan tutkimushankkeittensa tarpeellisuutta
rahoituksen toivossa ja yksiköt esittämään
toimintansa suotuisassa valossa erilaisten
arviointien takia. Bhatia mainitsee saman-
kaltaisia esimerkkejä muualtakin, esimer-
kiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen rahan-
keräykset, joissa myös joudutaan korosta-
maan omien hankkeiden erinomaisuutta.
Kilpailu on kovaa siis hyväntekeväisyydes-
säkin.

Bhatian teoksella on eittämättömät teo-
reettiset ansionsa, mutta niiden lisäksi se on
erinomainen lähde monien erilaisten teksti-
lajien analyysissä. Esimerkit ovat monelta
eri alalta ja edustavat hyvin monenlaisia
tekstilajeja (esimerkiksi kirjojen johdanto-
ja, oppikirjoja sekä erilaisia mainos- ja
lakitekstejä). Teoksesta on siis varmasti
hyötyä erilaisten tekstien parissa työsken-
televille tutkijoille.

Vaikka Bhatia ottaa huomioon useim-
mat genreteorian keskeiset lähteet, silmiin-
pistävää on, että kirja sisältää erittäin pal-
jon viittauksia kirjoittajan omaan tuotan-
toon. Tämä on toisaalta perusteltuakin: kir-
jasarjan toimittaja sanoo esipuheessa, että
koko sarjan tarkoituksena on ollut julkais-
ta asemansa vakiinnuttaneiden tutkijoiden
kirjoja, jotta nämä voisivat koota yhteen
panostaan soveltavan kielentutkimuksen
alalla. Juuri tässä tarkoituksessa myös Bha-

tian kirja toimii hyvin. Bhatia on julkais-
sut vuonna 1993 ilmestyneen kirjansa jäl-
keen hyvin paljon, mutta suuri osa hänen
tutkimuksistaan on ilmestynyt mitä erilai-
simmissa aasialaisissa ja eurooppalaisissa
julkaisuissa, joiden käsiin saaminen on
todennäköisesti vaikeaa. Tämä kirja ko-
koaa hyvin yhteen näiden julkaisujen aja-
tuksia. Silti ei voi paikoitellen välttyä pie-
neltä sisäänpäin lämpiämisen vaikutelmal-
ta. Asiaa ei myöskään auta esimerkiksi se,
että Bhatia käyttää yhtenä esimerkkinään
kirjan takakansiteksteistä Swalesin jo mai-
nittua Genre analysis -kirjaa. Swales on
yksi Bhatian tärkeimmistä työtovereista.
He ovat julkaisseet yhdessä artikkeleita, ja
Bhatia kiittää Swalesia kirjansa esipuhees-
sakin. Onko Swalesin kirjan käyttäminen
aineistona hauska yksityiskohta vai epä-
onnistunutta huumoria, sen päättäköön jo-
kainen itse.

Vaikka olen edellä kritisoinut Bhatian
teosta, sen puutteet ovat suurelta osin kui-
tenkin pintailmiöitä. Kaiken kaikkiaan teos
jäsentää erinomaisella tavalla monimut-
kaista ja moneen suuntaan laajenevaa
tekstilajien maailmaa. Se tarjoaa myös erin-
omaisen ja sujuvan kehikon tekstilajien
analysoimiseen. Uskon, että ainakin opis-
kelijat ja opinnäytetöiden kirjoittajat ovat
sellaista kaivanneet. 
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enna Makkonen-Craig käsittelee
Helsingin yliopistossa tarkastetussa

väitöskirjassaan Toimittajan läsnäolo sano-
malehtitekstissä dialogiseksi passiivilau-
seeksi kutsumansa kielenilmiön diskurssi-
funktioita sanomalehtiteksteissä. Ilmiötä ei
ole aiemmin tutkittu tai edes nimetty, mut-
ta Makkonen-Craigin tutkimus piirtää siitä
monipuolisen ja kiinnostavan kuvan valot-
taen sitä niin kieliopin, tekstin kuin journa-
listisen kontekstinkin näkökulmista.

Väitöskirjan alkulehdillä kirjoittaja ase-
moi itsensä tekstintutkijaksi ja tutkimuk-
sensa osaksi tekstintutkimuksen kenttää.
Tekstit ovat fennistiikassa olleet viime vuo-
sina verraten vilkkaan tutkimuksen kohtee-
na. Tekstintutkimuksen alalta on valmistu-
nut joitain väitöskirjatöitä ja tekeilläkin on
useita. Tekijät käyttävät niin kriittisen dis-
kurssianalyysin, retoriikan kuin struktura-
listisen tekstintutkimuksenkin käsitteistöä

ja kuvausvälineistöä. Kieliopin malleina
hyödynnetään erityisesti systeemis-funktio-
naalista kielioppia mutta myös aivan perin-
teisen kieliopin kuvauksen käsitteitä. Väi-
töskirjojen lisäksi on ilmestynyt useita fen-
nistisiä kirjoja ja artikkelikokoelmia, jotka
käsittelevät tekstintutkimusta. Mikään näis-
tä ei kuitenkaan tarjoa suoraa esikuvaa
Makkonen-Craigin tutkimukselle, vaan hän
on lähtenyt rakentamaan omanlaistaan
viitekehystä ja lähestymistapaa.

Yhteistä monen suomalaisen tekstintut-
kimuksen edustajan kanssa Makkonen-
Craigin väitöskirjalla on teoreettinen moni-
lähtöisyys: Makkonen-Craig rakentaa tut-
kimuksensa yhtäältä dialogismin teorialle,
erityisesti siinä muodossa kuin sitä on ke-
hittänyt ruotsalainen Per Linell (ks. erityi-
sesti Linell 1998). Linellin tapaan Mak-
konen-Craig hakee vaikutteita myös kes-
kustelunanalyysista; keskustelunanalyysin
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