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ARKINEN VS. TIETEELLINEN

TEKSTIEN HAVAINNOINTI

Jokaisessa meistä asuu pieni tekstintutkija.
Luemme tekstejä joskus silkasta mielen-
kiinnosta, usein kuitenkin tavalla tai toisella
tarkoitushakuisesti. Selaamme puhelinluet-
teloa, tutkimme oppikirjaa, silmäilemme
mainoksia, tavaamme verottajan lähettä-
mää veroilmoituksen täyttöohjetta, etsim-
me verkkosivuilta tietoa. Usein teksti kir-
voittaa meissä reaktion: olemme hyvilläm-
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me, närkästymme, ihmettelemme. Mones-
ti haluamme kertoa havaintomme muille-
kin: huomasitko tämän uutisen, kyllä oli
erikoinen mainos bussipysäkillä, tuo lööp-
pi on monimielinen, onpas monia kommel-
luksia tässä tekstissä.

Spontaanien, hajanaisten, monenkirja-
vien havaintojen esittäminen teksteistä ja
niiden kielestä on meidän kaikkien oikeus
ja osa tavallista arkeamme. Tieteellinen
tekstien havainnointi on kuitenkin useassa
suhteessa toisenlaista. Tieteellisessä tutki-
muksessa havainnoija eli tekstintutkija tar-
kastelee tekstiä tai sen jotain osaa järjestel-
mällisesti valitsemastaan näkökulmasta.
Tutkimus on tavoitteellista. On määriteltä-
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vä tutkimusongelma eli kysymykset, joihin
tutkimuksella pyritään vastaamaan. On
päätettävä, miten tutkimus kannattaa raja-
ta: mikä on siis se ilmiö, jota tarkastellaan
aivan erityisesti? Tutkimus on monenlais-
ten vaihtoehtojen puntarointia, ja siihen si-
sältyy suuri joukko työvaiheita, joiden ai-
kana tehdään tärkeitä ratkaisuja. On esimer-
kiksi mietittävä, millä tavalla on mahdollis-
ta saada luotettavat vastaukset esitettyihin
kysymyksiin: Miten tutkittavaa ilmiötä kan-
nattaa lähestyä? Millaisia menetelmiä täs-
sä nimenomaisessa tutkimuksessa kannat-
taa käyttää, ja minkälainen käsitteistö on
keskeinen ja hyödyllinen juuri tämän il-
miön kuvaamisessa ja selittämisessä? Oma
tutkimukseni on empiirinen, eli olen hank-
kinut käyttööni tutkimusaineistoa — teks-
tejä. Myös aineiston suhteen on tehtävä
valintoja: mistä ja miten aineisto hankitaan,
kuinka paljon sitä tarvitaan, kuinka aineis-
to käsitellään ja analysoidaan, millä tavoin
esimerkkejä näytetään ja kuvataan tutki-
muksessa? Monenmoiset huolimattomuus-
ja ajatteluvirheet ovat mahdollisia eri työ-
vaiheissa, ja ne voivat pahimmillaan pilata
tutkimuksen. Tutkijan onkin oltava tarkka,
mutta myös utelias ja avoin, sillä ratkaisut
eivät useinkaan ole ilmeisiä. Tarvitaan
myös monenlaisia erikoistaitoja, joiden
hankkiminen on saattanut vaatia monen
vuoden kouluttautumista.

Tutkimus on olennaisesti myös kielel-
listä toimintaa. Tärkeä osa tutkimusta on-
kin tutkimustarinan rakentaminen (ks. esim.
Luukka 2002; Törrönen 2002). Mikä tahan-
sa tarinointi ei kuitenkaan kelpaa, vaan tut-
kimustarinan on täytettävä tekstilajin, esi-
merkiksi väitöskirjan, kriteerit. Ensisijaise-
na yleisönä ovat oman alan tiedeyhteisön
jäsenet, toiset tutkijat. Koska tieteellinen
tieto rakentuu aiemman tieteellisen tiedon
päälle, myös tutkimustarinan on sijoitutta-
va riittävissä määrin aiempien tutkimus-
tarinoiden jatkoksi, niin että se kytkeytyy

niihin kiinteästi sekä yleisellä että yksityis-
kohtien tasolla niitä tukien, jatkaen, kiis-
täen, kritisoiden. Vasta tutkimustarinan
myötä tiedeyhteisön jäsenet voivat yksityis-
kohtaisesti tutustua tutkimuksen ratkaisui-
hin ja tuloksiin sekä arvioida työn onnistu-
neisuutta. Tänään täällä tarkastellaan ja ar-
vioidaan yhtä tällaista tutkimustarinaa.

DIALOGISET PASSIIVILAUSEET

SANOMALEHTITEKSTISSÄ

Sanomalehtitekstejä tutkivat esimerkiksi
politiikan-, historian-, viestinnän- ja kie-
lentutkijat. Kaikki he ovat kiinnostuneita
teksteistä, kuitenkin eri tavoin. Oma tutki-
mukseni edustaa suomen kielen tutkimus-
ta. Siksi on luontevaa, että tarkastelun kes-
kiössä on nimenomaan jokin suomen kie-
len ilmiö. Tutkimusta suunnitellessani ha-
lusin valita kohteeksi kielenilmiön, joka
olisi kiinnostava erityisesti pragmatiikan ja
tekstintutkimuksen näkökulmasta ja ken-
ties kytkeytyisi jollain relevantilla tavalla
myös käytännön toimitustyön haasteisiin.
Sopivaksi rajaukseksi osoittautuivat suo-
men kielen dialogiset passiivilauseet. Esi-
merkiksi: Kysytäänpä asiantuntijalta; Ku-
vitellaanpa että…; Suomennetaanpa vähä-
sen; Muistetaan nyt kumminkin pari asiaa;
Unohdetaan koko juttu. Tutkimuksessani
luon tästä kielen ja tekstin ilmiöstä koko-
naiskuvan tarkastelemalla sitä moninäkö-
kulmaisesti lehtitekstiaineistoa hyödyn-
täen.

Tärkeimmän aineistoni olen kerännyt
Helsingin Sanomien kantalehden neljästä
vuosikerrasta. Kyseinen lehti on Suomen
suurin päivälehti niin sivumäärältään, levi-
kiltään kuin lukijamäärältään. Sillä on yli
miljoona lukijaa. Tutkimukseni ydinaineis-
to käsittää 156 sellaista tekstiä, jossa dialo-
ginen passiivilause esiintyy kertoja-toimit-
tajan diskurssissa vähintään kerran. Jokai-
nen teksti on omanlaisensa ilmaisullinen
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kokonaisuus, ja ydinaineistoni teksteillä on
yli 80 kirjoittajaa.

SIIRTYMÄLAUSEIDEN DISKURSSITEHTÄVÄT

Tutkimuksen laajimmassa luvussa keskityn
tarkastelemaan dialogisen passiivilauseen
diskurssitehtäviä analysoimalla teksti-
aineistoa. Perusajatus on, että dialogisella
passiivilauseella tehdään tekstissä jokin
diskursiivinen teko. Kuvaan siis sitä, mil-
laisia nämä kertoja-toimittajan teot ovat ja
minkälaisten toimintasarjojen osaksi teot
puolestaan hahmottuvat. Olen löytänyt dia-
logiselle passiivilauseelle kahdeksan dis-
kurssitehtävää. Ensiksikin kertoja-toimitta-
ja voi käyttää dialogista passiivilausetta tie-
donhakutehtävän asettamiseen (Kysytään-
pä tavallisilta espoolaisilta). Toiseksi hän
voi kommentoida sillä edeltävää tekstiä,
tyypillisesti haastateltavan sanoja (Okei,
uskotaan). Kolmanneksi hän voi kommen-
toida tulevaa tekstiä ja abstraktimmin jota-
kin normia (Sanotaan suoraan:…). Hän voi
myös — syystä tai toisesta — siirtää pu-
heenvuoron äänessä olijalta toiselle (Anne-
taan hänen kertoa itse). Kertoja-toimittaja
voi käyttää dialogista passiivilausetta myös
havainnollistustehtävän asettamiseen (Ote-
taanpa esimerkki, Kuvitellaanpa, Laske-
taanpa, Verrataanpa). Hän voi tehdä sillä
myös spatiaalisen, temporaalisen tai spatio-
temporaalisen paikannuksen (Palataanpa
nyt 1970-luvulle ja Ouluun). Edelleen yksi
sen tehtävä on jäsentää tekstin juonen kul-
kua (Aloitetaanpa viihdeohjelmista, Siirry-
tään sitten uutisiin). Lisäksi dialogisella
passiivilauseella voidaan esittää yhteisölli-
nen toimintaehdotus tai vetoomus tekstin
lopuksi (Annetaan Makkaratalollekin mah-
dollisuus).

Dialoginen passiivilause kiinnittyy
teksteissä aina moniosaisen toimintasarjan
osaksi ja saa merkityksensä tätä kautta.
Dialogista passiivilausetta käyttämällä ker-

toja-toimittaja asettaa tai toteuttaa erilaisia
tehtäviä. Hän kuvaa implisiittisesti omaa
toimintaansa ja läsnäoloaan, mutta samal-
la tekstiin avataan kertojan vierelle paikka
myös toiselle osapuolelle, lukija-yleisölle,
ja kutsutaan tätä yhteiseen toimintaan.

Dialogisella passiivilauseella on lehti-
teksteissä myös erityinen tekstuaalinen teh-
tävä: sitä käytetään tekstien taitekohdissa
siirtymälauseena. Tällainen lause esittää
semanttis-tekstuaalisen siirtymän, jossa on
kyse puheenaiheen, äänessä olijan, tarkas-
telutavan, näkökulman tai muun sellaisen
vaihdoksesta. Yksinkertaistaen voidaan
sanoa, että siirtymälauseen avulla siirrytään
aiheesta toiseen ja liikutaan ajassa ja paikas-
sa (Lundberg 1992: 59, 108). Siirtymää
osoittava lause esiintyy usein tekstin avaus-
tai lopetuslauseena taikka typografisen jak-
son tai kappaleen aloituslauseena.

Siirtymälauseina käytetään myös mui-
ta ilmaustyyppejä kuin dialogista passiivi-
lausetta. Tutkimukseni viidennessä luvus-
sa tarkastelen näitä muunmuotoisia lausu-
mia ja suhteutan passiivilauseen käyttöä
niihin. Tarkastelemiani rakenteita käytetään
samantyyppisissä diskurssitehtävissä. Ker-
toja-toimittaja osoittaa niilläkin läsnä-
oloaan, joko implisiittisesti tai eksplisiitti-
sesti.

KONSTRUKTION

KIELELLISET PIIRTEET

Dialoginen passiivilause käsitteenä syntyi
vasta tutkimukseni tuloksena. Tästä syystä
on mielestäni välttämätöntä tarkastella
myös konstruktion kielellisiä piirteitä ja
sitä, kuinka tämä nimenomainen passiivi-
konstruktio voidaan tunnistaa aineistoista.
Esitän, että dialoginen passiivilause ei ole
vain kielioppimuoto tai yksittäinen raken-
ne, vaan pikemminkin piirrekimppu. Kon-
struktiokieliopin termein voidaan sanoa,
että kyseessä on kielellinen konstruktio:
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kieliopillisesti järjestynyt pala kieltä, jolla
on muotopiirteiden lisäksi omanlaisiaan
semanttisia ja pragmaattisia piirteitä (Fill-
more ja Kay 1995; J. Leino 2003: 69–72;
Kotilainen 2005: 40, 70 ja siinä mainittu
kirjallisuus). Osa piirteistä on pakollisia eli
dialogisen passiivilauseen konstituoivia,
osa taas valinnaisia.

Dialogisen passiivilauseen predikaatti-
na on aina passiivin indikatiivin preesens,
ja mahdollinen objektikin käyttäytyy pas-
siivilauseen objektin tavoin; tässä mieles-
sä voimme siis puhua passiivista. Toisin
kuin useimmat muut passiivilauseet, tämä
konstruktio on kuitenkin verbialkuinen.
Konstruktiota käytetään deiktisen persoo-
namuodon tapaan. Kertoja (puhuja tai kir-
joittaja) viittaa passiivilla itseensä eli kuvaa
omaa toimintaansa, mutta passiivimuoto
voidaan ymmärtää myös niin, että sillä vii-
tataan useampaan kuin yhteen referenttiin
eli myös toiseen läsnäolijaan, yleisöön.
Puhefunktioltaan dialoginen passiivilause
on aina jotain muuta kuin vain representa-
tiivi; sitä käyttämällä esitetään vaikkapa
kehotus, ehdotus tai lupaus.

Dialogisessa passiivilauseessa verbiin
liittyy usein liitepartikkeli -pA. Muita kon-
struktion valinnaisia piirteitä ovat muun
muassa diskurssipartikkelit, vaikka-sana,
konnektiivit ja erityyppiset affektiset ainek-
set. Lyhimmillään lausuman ilmiasuun kuu-
luu pelkkä verbi, esimerkiksi Katsotaan.

KYTKÖKSIÄ TOIMITUSTYÖHÖN

Tutkimuksessani tarkastelen lisäksi muun
muassa sitä, millaisissa juttutyypeissä, mil-
lä sivustoilla ja millaisen kirjoittajajoukon
teksteissä dialogista passiivilausetta esiin-
tyy. Olen haastatellut myös kolmea toimit-
tajaa muun muassa tekstien kielellisistä va-
linnoista ja toimitustyön käytänteistä. Peri-
aatteessa teksti kuin teksti olisi mahdollista
kirjoittaa ilman tällaisia passiivilauseita —

palstatilaakin säästyisi. Mikä lisäarvo pas-
siivilauseilla siis on kirjoittajien itsensä
mielestä, eli mikä heidän näkökulmastaan
motivoi tämän piirteen käyttöä? Yhtäältä
kysymys kiertyy sen ympärille, miksi siir-
tymälauseita ylipäätään käytetään, toisaal-
ta taas sen, miksi valitaan juuri dialoginen
passiivilause eri ilmaisukeinojen joukosta.

Haastattelut antoivat viitteitä siitä, että
tätä kielenkäytön ilmiötä motivoi toimitta-
jan huoli lukijasta ja tämän jaksamisesta
(erään toimittajan sanoin siirtymälause on
»auttavaa puhetta lukijalle»). Kirjoittajat
kokevat, että etenkin aihepiiriltään vaati-
vassa, pitkässä selvityksessä tai reportaasis-
sa siirtymälause on tekstin virrassa kuin
suvantopaikka, jonne lukija voi pysähtyä
hengähtämään. Sen avulla kirjoittaja voi
myös vaihdella tekstinsä rytmiä ja tähden-
tää samalla asioita lukijalle. Kun keskuste-
limme konkreettisista tekstikohdista, jois-
sa on käytetty dialogista passiivilausetta,
toimittajat kuvailivat yhteisen olotilan illuu-
sion synnyttämistä: sitä, kuinka kirjoittaja
pyrkii ottamaan kontaktin lukijaan tai miel-
tää kokevansa jotain lukijan kanssa tai tä-
män puolesta.

Dialogisen passiivilauseen valintaa voi-
daan ainakin osaksi selittää toimittajan vah-
valla orientoitumisella lukijaan, tämän ku-
viteltuun kognitiiviseen tilaan sekä luku-
tilanteen luonteeseen. Toisaalta dialoginen
passiivi näyttäisi olevan toimittajille myös
keino korvata heidän ongelmalliseksi koke-
mansa yksikön ensimmäisen persoonan
muoto. Näin toimittaja voi välittää oman
näkökulmansa implisiittisesti ja tuoda esiin
ajatteluaan ja toimintaansa ilman, että jou-
tuu käyttämään siihen minä-muotoa.

Suomalaiset ovat jo useiden vuosien
ajan kuuluneet maailman ahkerimpien leh-
denlukijoiden joukkoon; tämä seikka on
nostettu esiin useissa eri tutkimuksissa.
Nykyaikana kirjoittamiselle asettaa kuiten-
kin uusia haasteita se, että lukijat eivät vält-
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tämättä ehdi tai edes halua lukea jokaista
tekstiä kärsivällisesti alusta loppuun, otsi-
kosta ja ensimmäisestä lauseesta viimeiseen
lauseeseen. Lukijan ajasta ja huomiosta
kilpailevat paitsi eri mediat myös eri teks-
tit saman lehden sisällä. Tällaisten painei-
den keskellä toimittaja saattaa tietoisesti
rakentaa tekstinsä monilinjaiseksi eli multi-
lineaariseksi, eli hän voi tarjota lukijalle
useita eri etenemisreittejä tekstissä. Siirty-
mälause, vaikkapa dialoginen passiivilau-
se, voi palvella myös tätä tarkoitusta: se voi
toimia tekstissä väliotsikon tapaisena si-
säänkäyntipaikkana, josta tekstiä pikaises-
ti silmäilevä lukija voi astua tekstin maa-
ilmaan.

TUTKIMUKSEN KESKEINEN ANTI?

Mikä onkaan lopulta tutkimukseni suuri
tulos yhteen lauseeseen kiteytettynä? Eräs
toimittaja lähetti minulle tällaisen kysy-
myksen pohdittavaksi pari päivää sitten.
Kysymys hätkähdytti minua aluksi, ja asiaa
täytyi pysähtyä miettimään. Lopulta pää-
dyin siihen, että yhden suuren tutkimus-
tuloksen retoriikka ei sovi moninäkökul-
maiseen humanistiseen tutkimukseen, jos-
sa ilmiötä valotetaan eri puolilta. Pikem-
minkin on niin, että jokainen valotus on
omalla tavallaan tärkeä ja tuo esiin hieman
erilaisia asioita.

Lauseopin tutkimuksen kannalta tutki-
mukseni keskeinen anti on siinä, että olen
identifioinut kielellisen konstruktion, ku-
vannut sen piirteitä sekä analysoinut ver-
taisilmauksia lehtitekstiaineistosta. Prag-
matiikan ja tekstintutkimuksen kannalta
keskeisiä ovat puolestaan tulokset, jotka
koskevat dialogisen passiivilauseen dis-
kurssitehtäviä, siirtymälauseutta ja toimin-
takonteksteja. Jollekulle lukijalle merkittä-
viä voivat olla pohdinnat, joita esitän ilmiön
journalististisesta kontekstista ja toimitus-
työn motiiveista.

Kiinnostavan tutkimusongelman ha-
vaitseminen sinänsä on yhdenlainen tulos
aineistolähtöisessä tutkimuksessa. Dialogi-
set passiivilauseet ovat kielellinen kon-
struktio ja tekstin ilmiö, jota on ollut kieh-
tovaa tarkastella eri puolilta. Kun aloitin
tutkimukseni, ei ollut olemassa dialogisen
passiivilauseen käsitettä, mutta ei myös-
kään malleja sille, kuinka tämäntyyppistä
lehtitekstin ilmiötä voitaisiin kuvata —
millaisin menetelmin ilmiöstä voitaisiin
saada ote ja ymmärrys. Tutkimusprosessi
on ollut kuin vaellus oudolla alueella. Vael-
luksen aikana jouduin itse piirtämään kar-
tan ja suunnittelemaan reitin. Tärkeätä oli
toki, että selviän hengissä vaelluksellani ja
pääsen jonnekin joka riittää matkan pääte-
pisteeksi. Samalla kuitenkin löysin mieles-
täni kiinnostavan reitin ja koko joukon jän-
nittävää matkaseuraa — kielen- ja tekstin-
tutkimuksen käsitteitä, jotka auttoivat näh-
dyn ja koetun tulkinnassa. 
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