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KRIITTISEN LINGVISTIIKAN
SOVELTAMINEN
SANOMALEHTIARTIKKELEIDEN
LUKEMISESSA
Marja Härmänmaa
Helsingin yliopiston kielikeskus

The critical reading of different texts is nowadays a widespread issue. I teach
the critical reading of newspapers at the Language Centre of the University
of Helsinki. In this article I present the highlights of the method I use with
examples taken from Helsingin Sanomat of 14 February 2004.
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1 KRIITTISYYDEN MIELEKKYYDESTÄ
Kansalaisten kriittisen suhtautumisen ympäröivään todellisuuteen
pitäisi olla demokraattisesti toimivan yhteiskunnan perusedellytys
– tämä ajatus lienee perustana myös sosiologien nykyihanteelle
omaa toimimistaan reflektoivasta yksilöstä. Koska ihminen
rekonstruoi ympäröivää todellisuutta, itseään ja suhdettaan todellisuuteen tekstien välityksellä, tulisi hänen näin ollen kyetä suhtautumaan kriittisesti niin puhuttuihin kuin kirjoitettuihinkin teksteihin. Erityisesti tämä pätee ”objektiivisiin” mediateksteihin, jotka ovat keskeisessä asemassa meidän hahmottaessamme käsitys91

tämme maailman tapahtumista ja sen nykytilasta. Asian tärkeys on
ymmärretty jo kouluopetuksessa. Tästä konkreetti esimerkki on
keväällä 2004 käynnistynyt tempaus ”Uutiset ja sä”, jossa oppilaat
selittelevät suhdettaan uutisointiin ja uutisten maailmasta välittämään kuvaan.
Kriittisestä tekstien luennasta puhutaan paljon yliopistoissakin
ja aiheesta on olemassa runsaasti erilaisia kursseja. Itse opetan
italian kieltä Helsingin yliopiston kielikeskuksessa ja sovellan kriittistä luentaa sanomalehtiartikkeleiden lukemiseen. Kurssini on tarkoitettu kaikille HY:n opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet italian
kielen tekstinymmärtämisen kokeen tai kurssin. Yleisluonteisuutensa ansiosta sanomalehtitekstien lukeminen palvelee eri alojen opiskelijoita, niin matemaatikkoja kuin taidehistorioitsijoitakin,
eikä ryhmiemme tieteellinen heterogeenisuus täten muodostu ongelmaksi. Vaikka kurssin ensisijainen tavoite on italian kielen taitojen kehittäminen, toivoni mukaan se myös edistää italialaisen lehdistön tuntemusta sekä kriittistä suhtautumista median välittämään
kuvaan maailmasta, olipa kysymyksessä italialainen tai suomalainen viestintäväline.
Siinä missä tekstinymmärtämisen kurssilla selvitetään tekstin
sisällön merkitystä, on kriittisen luennan kurssilla tarkoitus perehtyä siihen, miten asiat esitetään ja miksi kirjoittaja on päätynyt valitsemaan kyseisen esittämistavan. Ensisijainen päämäärä on siis
tarkastella, kuinka asioita voidaan representoida kielellä eri tavoin
ja millaisia merkityseroja eri rakenteilla ja sanastolla luodaan.
Metodini perustuu suureksi osaksi Roger Fowlerin, Robert Hodgen
ja Gunther Kressin, M.A.K. Hallidayn funktionaalisen lingvistiikan pohjalta kehittämään kriittiseen lingvistiikkaan (Fowler et al.
1979; Fowler 1996; Hodge & Kress 1993; Halliday 1985, 1979).
Tässä artikkelissa esittelen käyttämääni metodia. Olen ottanut
teoriaa havainnollistavan esimerkkiaineiston 14.2.2004 ilmestyneestä Helsingin Sanomien numerosta.
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2 UUTISEN VALINTA
Kriittisen suhtautumisen kasvaessa on käsitteen ’uutinen’ merkitys muuttunut. Perinteisen näkemyksen mukaan uutisen tarkoitus
on informoida ihmisiä maailman tärkeimmistä tapahtumista, ja näin
ollen toimittajan tehtävänä on etsiä tapahtumia ja raportoida niistä
objektiivisesti. Modernin, sosiologien näkemyksen mukaan uutinen on tuote, jonka julkaisulla ei ole tekemistä tapahtuman merkityksellisyyden kanssa. Jonkin asian muuttuminen uutiseksi perustuu monimutkaisiin valintakriteereihin, jotka viime kädessä heijastavat yhteiskunnan ja/tai lehden ideologiaa. (Fowler 1991: 10–
24.)
Uutista voidaan lähestyä samoista lähtökohdista kuin mitä tahansa kriittisen luennan kohteena olevaa tekstiä, jolloin kysymyksessä on tekstin perimmäisten tarkoitusten analysointi. Näiden selvittämisessä on mahdollista soveltaa alun perin Kressin kehittelemää kysymyksenasettelua (Stotesbury 2002 < Wallace 1995 < Kress
1989):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä teksti käsittelee?
Miksi se on kirjoitettu?
Minkätyyppisestä tekstistä on kysymys?
Kenelle teksti on suunnattu?
Mitä teksti kertoo kirjoittajasta?
Miten teksti käsittelee aihetta?
Millä muulla tavalla samaa aihetta voisi käsitellä?

Sanomalehtiartikkeleita silmällä pitäen huomionarvoinen on erityisesti toinen kysymys, eli miksi jostain asiasta tulee uutinen. Siinä missä uutinen mielletään tuotteeksi, on sanomalehti yritys, jonka on kyettävä julkaisemaan päivittäinen numeronsa. Lehden on
taattava se, että jokaisessa numerossa on riittävästi uutisia. Tämän
takia toimittajat ovat jatkuvasti yhteydessä tiettyihin instituutioihin, kuten parlamenttiin, oikeuslaitokseen ja poliisiin, ja seuraavat
yhteiskunnan jostain syystä merkittäviksi katsomien ihmisten, kuten taiteilijoiden, urheilijoiden tai muiden ”julkkisten”, poliitikko93

jen ja valtion korkeiden virkamiesten, toimintoja. Henkilön pääsy
uutisiin kuvastaa osaltaan yhteiskunnan arvoja ja arvostuksia, ja
tästä syystä jo pelkästään uutisoinnin arvoisten ihmisten todentaminen antaa kuvan yhteiskunnan/lehden arvomaailmasta. (Fowler
1991: 19–24.)
Esimerkiksi Helsingin Sanomien 14.2.04 numeron etusivun
otsikkoihin olivat päässeet seuraavat henkilöt: hallitus, Jäätteenmäki, Lipponen (kaksi kertaa), bensakauppiaat, saksalainen urheilija Heidi Krieger, kokoomuksen naisten liiton puheenjohtaja Paula Risikko, Barbie ja Ken, Shakespeare, teatteri Takomo. Viidessä
tapauksessa kysymyksessä on poliitikko tai valtiovallan muu edustaja, kahdessa tapauksessa kulttuurielämä, kun taas muut otsikot
liittyivät urheiluun ja talouselämään.
Sen lisäksi, että lehdissä puhutaan tietynlaisista ihmisistä, niistä
myös pyritään antamaan määrätynlaista tietoa – lehdestä riippuen
(Fowler 1991: 22–23). Esimerkiksi harvemmin Helsingin Sanomissa puututtaisiin suomalaisten poliitikkojen henkilökohtaiseen
elämään painopisteen ollessa heidän julkisessa urassaan. Iltapäivä- ja juorulehdissä taas tilanne voisi olla päinvastainen.
Sosiologit ja mediatutkijat ovat myös määritelleet valintakriteerejä, joiden perusteella jostain asiasta tai ilmiöstä tulee uutinen
(Fowler 1991: 12–17):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

frekvenssi: yksittäisestä tapahtumasta (kuten erottaminen) tulee helpommin uutinen kuin prosessista (esimerkiksi työttömyys)
laajuus: useita uhreja vaatineella onnettomuudella on suurempi
uutisarvo kuin pienemmällä
yksiselitteisyys: mysteerisistä tapahtumista tulee harvemmin uutinen
merkitys: esim. kulttuurisesti tai maantieteellisesti läheinen tapahtuma
ennakoitavuus (esim. hukkumistapaukset juhannuksena)
yllätyksellisyys (esim. karhu kaupungin keskustassa)
jatkuvuus: kun tapahtumasta on kerran tullut uutinen, sen kehitystä seurataan, vaikka sen merkitys vähenisi
lehden kokonaisrakenne: se millaisia muita uutisia on julkaistavissa, vaikuttaa uutisen valintaan
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9.

eliittivaltion tapahtumien uutisarvo puolestaan perustuu käsitykseen Euroopan, USA:n ja Japanin maailmanlaajuisesta hegemoniasta
10. poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin jäsenten uutisarvo on korkea, mitä tahansa he tekevätkin
11. tapahtuman liittyminen henkilöön, eli personifioituminen: esimerkiksi sairaanhoitajien lakosta tulee helpommin uutinen kuin terveydenhoidon ongelmista yleensä
12. negatiivisuus: ikävä tapahtuma uutisoidaan herkemmin kuin positiivinen

Valaiseva tapa tarkastella uutisoitavien aiheiden valintaa on tarkastella uutisten otsikoita. Esimerkiksi otsikko ”Heidi Krieger oli
Itä-Saksan dopingin räikein uhri” (HS, 14.2.04) korostaa, että uutinen koskisi Heidi Kriegeriä. Tällöin se vastaisi edellä esitetyistä
valintakriteereistä numeroa 1: uutinen keskittyy Heidi Kriegerin
sukupuolenvaihdokseen; numeroa 2: dopingilla on useita uhreja
Saksassa; numeroa 3: tapahtumaan ei liity mysteeriä; numeroa 4:
Saksa on maantieteellisesti läheinen maa Suomelle, ja doping on
osoittautunut ongelmaksi myös meidän maassamme; numeroa 11:
kyseessähän on dopingiin liittyvän ongelman kiteyttäminen yhteen
henkilöön; numeroa 12: tapahtuma on ikävä.

3 UUTISEN RAKENNE
Uutisartikkelin rakenteen analyysissa tarkastelun kohteena on se,
miten eri asioita on esitetty eli miten niitä on representoitu. Toisin
kuin perinteisesti oletettiin, mediatekstit eivät kuvasta todellisuutta, vaan pikemminkin luovat siitä oman kuvan. Tämä kuva riippuu
tekstin tuottajan yhteiskunnallisesta asemasta, eduista ja päämääristä. Representaatioanalyysissa selvitetään, mitä tekstiin on sisällytetty ja mitä jätetty mainitsematta, mikä ilmaistaan suoraan ja
mikä epäsuorasti, mitkä seikat ovat ensisijaisia, mitkä toissijaisia.
(Fairclough 1997: 135.)
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Lisäksi kriittinen luenta edellyttää kykyä hahmottaa, mistä
tekstityypistä on kysymys. Harvemmin koko uutisartikkeli edustaa tiettyä tekstilajia, vaan siinä esiintyy niin narratiivista, deskriptiivistä, argumentatiivista, informatiivista kuin normatiivistakin
tekstilajia artikkelin kirjoittajan päämäärien mukaan.
Uutisen rakenteen analyysi puolestaan liittyy siihen, onko asia
haluttu esittää ilmiönä vai tapahtumana tai prosessina. Niin
kutsutussa kartiomallissa esitetään ensin tapahtumaan liittyvät tärkeimmät tiedot, joiden valinta on subjektiivinen. Kronologisessa
rakenteessa pyritään puolestaan kerrontaan, luomaan tarina, jossa
erilaiset tapahtumat seuraavat toisiaan ajassa muodostaen loogisen
tapahtumaketjun.
Heidi Kriegeriä käsittelevä artikkeli on äärimmäisen tunteisiin vetoava, yhden ihmisen elämäntragedian ympärille rakennettu
teksti. Tämän päämäärän vuoksi on kirjoittaja päätynyt etupäässä
narratiiviseen tekstityyppiin, jossa kronologisesti edeten kerrotaan
hänen elämänvaiheistaan alkaen urheilu-uran aloittamisesta ja
päättyen sukupuolenvaihdokseen. Informatiiviset ja argumentatiiviset pätkät on erotettu varsinaisesta artikkelista erillisiksi osioiksi, jotta ne eivät häiritsisi tarinan kerrontaa. Ilmeisesti Helsingin
Sanomien toimituksen syyt julkaista Kriegerin tarina liittyvät kuitenkin maamme omaan doping-keskusteluun, johon tämän ”sokeeraavan” tarinan avulla pyrittäneen vaikuttamaan. Mutta miksi siis
ei asiasta haluta puhua suoraan eli tehdä uutista suomalaisista doping-aineiden käyttäjistä?

4 TEKIJÄN IDENTIFIOINTI
Medialla, erityisesti iltapäivä- ja skandaalilehdistöllä on taipumus
puhua ihmisistä – ei prosesseista. Strategia on mielletty tarkoitukseksi herättää empatiaa tai vastenmielisyyttä, sillä yleisön on helpompi samaistua yksittäiseen henkilöön kuin prosessiin. Esimerkkinä personifioinnista on edellä mainittu uutinen Heidi Kriegerin
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sukupuolenvaihdosta. Tavallisesti kuitenkin kysymyksessä on sellaisen monimutkaisen historiallisen tai yhteiskunnallisen tapahtumaketjun metonyyminen yksinkertaistaminen, jolla ei itsellään olisi
uutisarvoa, kuten Kriegerin tapauksessa entisen Itä-Saksan doping.
(Fowler 1991: 15, 91–93.)
Transitiivisuuden käsite liittyy Hallidayn käsitykseen kielen
ideationaalisesta funktiosta, eli siitä miten kielellä kuvataan ulkoista
maailmaa (Halliday 1979, 1985). Se on keskeinen representaatioanalyysin väline, jossa huomio kiinnitetään siihen, miten yksittäinen lause on muodostettu. Predikaatit kertovat, millaisesta
tekemisestä artikkelissa on kysymys: mentaalisesta, materiaalisesta vai sanallisesta. Lisäksi ne havainnollistavat, esitetäänkö asia
konkreettisena tekona, jolla on agentti, prosessina vailla vastuullista tekijää tai mm. olotilana.
Agentit ja objektit puolestaan kertovat merkityksellisestämisestä. Agentin asemassa olevat ihmiset/asiat ovat vastuullisia
tekijöitä, kun taas objekteina, tuloksina tai hyötyjinä kohdellaan
niitä osapuolia, jotka koetaan merkityksettömimmiksi. Myös
predikaatin laatu kuvastaa ihmisen valtaa: materiaalinen tekeminen on tavallisesti vähempiarvoista kuin mentaalinen tai verbaalinen.
Vastuullinen tekijä voidaan myös häivyttää lauseesta turvautumalla passiiviin tai nominalisaatioon, joista jälkimmäisessä tapauksessa myös aika, paikka ja modaalisuus katoavat. Tyylistä tulee
persoonaton ja viime kädessä tuloksena on tapahtuman ”mystifiointi”. (Fowler et al. 1979: 15, 38.) Muun muassa otsikoiden
passiivirakenteiden ja nominalisaatioiden muuttaminen aktiivilauseiksi edellyttää (mainitsemattoman) agentin identifiointia ja
saattaa antaa vastauksen siihen, miksi kirjoittaja on päätynyt käyttämään passiivirakennetta tai nominalisaatiota.
Heidi Kriegeriä koskevan uutisen alaotsikko kuuluu ”Hormonien pakkosyöttö johti sukupuolenvaihdokseen”. Tästä lauseesta
ei käy ilmi, kuka syötti Kriegerille hormoneja. Tekijää ei mainita,
koska hänen nimensä ei todennäköisesti sanoisi suurelle osalle
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Helsingin Sanomien suomalaisesta lukijakunnasta mitään. Myöhemmin uutisessa kollektiiviseksi tekijäksi osoittautuu Itä-Saksa,
ja vastuu siirretään poliittiselle järjestelmälle:
Kriegerin tarina on varmasti räikein esimerkki itäsaksalaisen valtiojohtoisen dopingjärjestelmän salakavalista seurauksista. (HS, 14.2.04)

Lisäksi Krieger itse esiintyy lausetasolla pääsääntöisesti objektina
tai hyötyjänä. Hänet kuvataan olosuhteiden uhriksi, kuta kuinkin
tahdottomaksi olennoksi, jolle vain ”tapahtui” asioita:
Kriegerin ollessa 16-vuotias hänelle annettiin […]
Kriegerin tapauksessa Oral-Turinabolia syötettiin […]
Kuulantyöntö oli ainoa asia, joka hänelle sopi […]
”Urheilu oli minulle ainoa elämän sisältö. Sain matkustaa ja sain tunnustusta.”

5 SUBJEKTIIVISUUS – OBJEKTIIVISUUS
Hallidayn mukaan kielen interpersoonainen funktio tarkoittaa henkilöiden yhteiskunnallisten roolien ja ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden kuvaamista. Tässä modaliteetin tarkastelu on keskeisessä asemassa. Modaliteetti ”ilmaisee puhujan tai kirjoittajan asenteita itseään, keskustelukumppaniaan ja aihettaan kohtaan” (Fowler
et al. 1979: 200). Modaalisuus välittää ajatuksen, jonka mukaan
painetun tekstin takana on ihminen, jolla on kompetenssia tai valtaa arvioida tapahtumia. Modaliteettien (totuus, pakko, salliminen
ja toive) läsnäolo tekstissä tekee siitä väistämättä subjektiivisen,
vastakohtana ”objektiiviselle”, vailla modaliteetteja olevalle tekstille. (Fowler 1991: 64, 85–87.)
Subjektiivinen tyyli on ominaista sanomalehtien lehden
pääkirjoituksille, mutta myös muut lehtiartikkelit voivat olla luonteeltaan subjektiivisia. Kriittinen suhtautuminen edellyttää kuitenkin sitä, että lukija esittää kysymyksen, kuka tekstissä arvioi tapahtumia ja millä perusteilla.
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Kirjoittajan suhtautuminen esittämäänsä asiaan käy ilmi myös
sanaston valinnasta, siitä miten asioita tai henkilöitä artikkelissa
nimetään. Erityisen valaisevia ovat poikkeukselliset sanat, kuten
urheilutermit politiikkaa käsittelevässä uutisessa tai metaforat.
Antikieli on Hallidayn käyttämä termi, jolla tarkoitetaan sanan
merkityksen muuttamista, kuten tapauksessa jossa ’aseesta’ tulee
’tuote’ (Halliday 1976). Tähän keinoon, kuten kiertoilmauksien
käyttämiseen, kirjoittaja turvautuu puhuessaan vaikeiksi koetuista
asioista. Myös runsas synonyymien esiintyminen kertoo, että kysymyksessä on vähintään keskeinen aihe ellei peräti ongelma
(Fowler 1991: 85).
Helsingin Sanomien (14.2.04) Anneli Jäätteenmäen ja Paavo
Lipposen välienselvittelyä käsittelevässä pääkirjoituksessa huomio
kiinnittyy puhekielen ilmaisuihin, joihin turvautumalla kirjoittaja
lienee halunnut korostaa selkkauksen tyylittömyyttä:
jääräpäinen sanasota
Jäätteenmäki letkauttaa
antaa periksi tuumaakaan

Adjektiiviattribuutit ovat merkki käsiteltävän asian arvottamisesta. Italian kielen ollessa kysymyksessä merkityksellistä on myös
adjektiiviattribuutin paikka. Pääsääntöisesti adjektiivi sijaitsee pääsanansa jäljessä, jolloin se on luonteeltaan luokitteleva. Adjektiivi
voidaan myös sijoittaa pääsanansa eteen, jolloin sen merkitys
subjektiivisena arviona korostuu entisestään. Palataksemme suomen
kieleen, edellä mainitussa pääkirjoituksessa on myös silmiinpistävän runsaasti käytetty voimakkaita adjektiiveja, jotka korostavat
tyylin subjektiivisuutta:
vastenmielisempiä piirteitä
Lipposen aggressiivisena haastajana
arvoton jälkipeli

Henkilöiden ollessa kysymyksessä ei liioin ole yhdentekevää, miten heitä uutisartikkelissa kutsutaan. Tittelin käyttö heijastaa hä99

nen yhteiskunnallisen asemansa korostamista, kun taas pelkän nimen käyttö antaa kuvan ”tavallisesta ihmisestä”. Huomionarvoista
on myös, tuodaanko henkilön sukupuoli ja ikä esille. Muun muassa presidentti Halosesta puhuttaessa voitaisiin käyttää seuraavia
ilmauksia:
Tasavallan presidentti Tarja Halonen (= yhteiskunnallinen vaikuttaja)
Halonen (= ”tavallinen porvari” muiden joukossa)
Suomen ensimmäinen nainen (= naisnäkökulman korostaminen)
Tarja (= tuttavallinen)

Myös lainausmerkkien käytön analysointi edesauttaa tekstin subjektiivisuuden arviointia. Lainausmerkeillä on lehdistössä kaksi
tärkeää funktiota: yhtäältä niiden avulla voidaan korostaa tiettyjä
sanoja tai ilmauksia, kuten ensimmäisessä alla olevassa esimerkissä, ja toisaalta taas merkitä suoraa esitystä. Suoraa esitystä käytetään tekemään tekstistä ”objektiivisempi”: niiden avulla luodaan
kuva siitä, että asiat ikään kuin puhuvat puolestaan, kuten toisessa
alla olevassa esimerkissä. (Tuomarla 2003: 163.) Tästä seurauksena tekstin sävy muuttuu, kun suoria esityksiä koetetaan muuttaa
epäsuoriksi tai päinvastoin.
(1) Tammikuussa Namposta tehtiin ensimmäinen ”erikoiskaupunki”.
(HS, 14.2.2004)
(2) ”Jos joku liikemies haluaa mennä, hän voi vapaasti mennä”,
Kaihilahti sanoo. (HS, 14.2.2004)

6 IDEOLOGIASTA
Nykyään vain harva sanomalehti määrittelee itsensä tietyn ideologisen suuntauksen (esimerkiksi poliittisen ideologian) äänitorveksi. Jos ideologia ymmärretään laajemmassa merkityksessä arvomaailmaksi, ei mikään yksittäinen sanomalehtiartikkeli voi olla
heijastelematta kirjoittajansa ideologiaa. Sen selvittämiseksi hedel-
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mällistä on tarkastella – sanaston ja aiheenvalinnan ohella – erilaisia, kuten kvasiloogisia, pragmaattisia tai auktoriteettiin perustuvia, argumentaatiostrategioita. Pääkirjoitukset, joissa tuodaan ilmi
lehden kanta ja ideologia, ovat tavallisesti argumentatiivisia, mutta argumentointia voi esiintyä myös uutisissa ja kommenteissa.
Ideologia – kirjoittajan, lehden ja viime kädessä koko länsimaisen yhteiskunnan arvomaailma – ei tavallisesti käy ilmi tekstistä eksplisiittisesti, vaan se on läsnä implisiittisesti niin kutsutuissa
alkuoletuksissa, joilla uusi tieto kiinnitetään vanhaan (Fairclough
1997: 140–142; Fairclough 2001: 64–89). Yhteiskuntamme arvot
saattavat ilmetä sellaisissa ”itsestään selvyyksissä”, joita ei juurikaan kyseenalaisteta, kuten koulutuksen tarve, jolla perustellaan
(länsimaisten) koulujen rakentamista kolmannen maailman maihin, tai demokraattisen valtiomuodon autuaaksitekevyyttä, jolla
voidaan oikeuttaa puuttuminen suvereenin valtion sisäisiin asioihin. Mielestäni kuitenkin maailmassa, jossa korostetaan monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, pitäisi osata kyseenalaistaa
myös nämä – länsimaalaisittain – itsestään selviksi koetut arvot ja
pyrkiä katsomaan asioita ”toisen” näkökulmasta, kriittisesti.
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