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The article compares the use of evaluative premodified noun phrases (NPs)
in English and Finnish newspaper and magazine texts (articles, editorials,
columns) and discusses the relevance of potential differences to translation.
In addition to neutral specifications, premodifiers in NPs often express clearly
subjective evaluations, which are thus presented as presupposed, taken-forgranted and generally accepted facts. This manipulative strategy is one
example of the extensive phenomenon of the linguistic realisation of ideology,
i.e. the various explicit and implicit ways in which beliefs, attitudes and
values are reflected in language use, investigated in critical discourse analysis.
The article discusses the frequencies, contexts, functions and effects of
different types of evaluative premodified NPs. The findings suggest that,
first, Finnish NPs often have a causal or concessive function, second, the
frequency of clearly evaluative, strong NPs is higher in English texts, and
third, both English and Finnish tend to use premodifications for negative
rather than positive evaluations.
Keywords: evaluation, ideology, noun phrase, premodifier, translation
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1 JOHDANTO
Tässä artikkelissa tarkastellaan sellaisia suomen- ja englanninkielisten lehtitekstien sisältämiä subjektiivisia arvioita henkilöistä,
ryhmistä tai toiminnoista, jotka on ilmaistu etumääritteisellä
substantiivilausekkeella. Pääpaino on etumääritteissä, mutta myös
evaluoivia pääsanoja käsitellään lyhyesti. Sen sijaan esimerkiksi
relatiivilauseet ja muut jälkimääritteet on jätetty huomiotta.
Substantiivilausekkeiden subjektiivisuuden arvioiminen on enimmäkseen intuitiivista, hyvin subjektiiviseen sormituntumaan perustuvaa ja siten tulkinnanvaraista. Koska kirjoittaja tuo tekstiin aina
oman näkökulmansa, mitä tahansa ilmausta voi pitää jossakin määrin subjektiivisena. Seuraavassa pyrin kuitenkin rajaamaan tutkimuskohteen ulkopuolelle objektiivisesti todennettavissa olevat
tosiasiat (esim. viime kesästä lähtien pääministerinä toiminut Matti
Vanhanen) ja keskittymään sellaisiin kirjoittajan esittämiin subjektiivisiin mielipiteisiin ja luonnehdintoihin, joista lukija voisi olla
toista mieltä.
Käsittelen ensin muutamaa aiheen kannalta hyödyllistä kriittisen diskurssianalyysin käsitettä ja vertaan etumääritteisiä
substantiivilausekkeita (NP, noun phrase) vaihtoehtoisiin rakenteisiin. Sen jälkeen käyn läpi tutkimusmateriaalista poimittujen
esimerkkien avulla substantiivilausekkeiden funktioita, konteksteja
ja vaikutusta sekä pohdin lopuksi mahdollisten suomen- ja englanninkielisten tekstien erojen merkitystä kääntämisen kannalta.

2 KRIITTISEN DISKURSSIANALYYSIN
KÄSITTEITÄ
Kriittinen diskurssianalyysi tutkii ideologian kielentymistä, ts. tietylle yhteisölle tai ryhmälle yhteisten arvojen, asenteiden ja uskomusten (Simpson 1993: 5) ilmenemistä kielenkäytössä (ks. esim.
van Dijk 1993; Fairclough 1990, 1995a, 1995b; Heikkinen 1999;
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Karvonen 1995). Itsestään selvinä pidetyt asenteet heijastuvat usein
tiedostamattomasti kielellisiin valintoihin; toisaalta kieltä käytetään myös tietoisesti vaikuttamisen keinona. Faircloughin (1995b:
14) mukaan ideologiat ovat väittämiä, jotka ovat tekstissä
implisiittisesti, itsestään selvinä pidettyinä oletuksina, ja jotka
myötävaikuttavat valtasuhteiden muodostumiseen ja ylläpitämiseen
(ks. myös Thompson 1990: 8–9). Sen sijaan Heikkisen (1999: 100–
101) mielestä ideologiat voivat olla tekstissä myös eksplisiittisesti
esillä, suoraan sanottuna. Implisiittiset merkitystasot lienevät kuitenkin vaikutuskeinona tehokkaampia ja salakavalampia, sillä niihin lukija ei kiinnitä huomiota eikä siis myöskään esitä vastaväitteitä. Ideologian käsite on laajuudessaan ja epämääräisyydessään
osoittautunut vaikeaksi määritellä (kritiikistä ks. esim. Solin 1995).
Tässä artikkelissa voisi puhua myös suppeammin arvottavista
asenteista, jotka määritellään ”siksi osaksi tekstin näkökulmaa,
josta käy ilmi kirjoittajan negatiivinen tai positiivinen suhtautuminen” käsiteltävään asiaan (Heikkinen 1999: 87). Ideologia on käyttökelpoinen yläkäsite, joka on kuitenkin yksittäisissä tutkimuksissa selvyyden vuoksi hyvä korvata jollakin tarkemmin rajatulla,
täsmällisemmällä käsitteellä.
Merkitysten ja ilmaisukeinojen ”tervejärkisyyteen” (common
sense, Fairclough 1990: 77–108) ja itsestäänselvyyteen viittaavat
luonnollistuminen ja luonnollistaminen (naturalisation).
Luonnollistumisessa erilaiset kielelliset valinnat, kuten sananvalinnat ja lausetyypit, tulevat tietyssä kontekstissa kyseenalaistamattomiksi, ts. tulee tavaksi käyttää tiettyä ilmausta tietystä asiasta, ja samalla ideologiset merkitykset tulevat itsestään selviksi
(Fairclough 1990: 91–108; Heikkinen 1999: 89–94; Karvonen 1995:
207, 216–219). Luonnollistaminen on tarkoituksellista: esim. päättäjät ja toimittajat pyrkivät tietoisesti vakiinnuttamaan tiettyjä ilmauksia tiettyjen merkitysten välittäjiksi ja samalla tekemään nuo
merkitykset kyseenalaistamattomiksi. Pyritäänkö esim. viime aikoina tiedotusvälineissä yleistyneellä, turkistarhaiskuihin viittaavalla ekoterrorismi-ilmauksella (esim. Helsingin Sanomien pääkir-
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joitus 24.9.2003) lyömään terroristin leima (kaikkiin?) ekologisten arvojen ja eläinten oikeuksien puolustajiin, ja halutaanko lukijan tai kuulijan omaksuvan tämän ajattelutavan? Toisin kuin
Fairclough (1995a: 45), en tee eroa toisaalta ideologisten (esim.
evaluoivien) ja toisaalta vaikuttamaan pyrkivien, persuasiivisten
ainesten välillä, vaan pidän kirjoittajan mielipiteitä heijastavia kielellisiä piirteitä samanaikaisesti keinona vaikuttaa lukijan mielipiteisiin (ks. myös Hatim & Mason 1997: 148–152 ja Hatim 1997:
108–122). En kuitenkaan väitä jäljempänä tarkastelemieni esimerkkien sananvalintoja ja rakenteita jo luonnollistuneiksi ilmauksiksi.
Kuitenkin ainakin pyrkimyksenä ideologisten merkitysten luonnollistamiseen voidaan pitää juuri sitä, että NP:n määriteosaan sisällytetään jonkinlainen arvio itsestään selvänä ja yleisesti hyväksyttynä (ks. myös Heikkinen 1999: 229–230).
Tekstimerkitysten eksplisiittisyyden ja implisiittisyyden perusteella voidaan lukijaan vaikuttaminen jakaa karkeasti avoimeen
(propagandaan) ja piilovaikuttamiseen (indoktrinaatio). Vaikuttamaan pyrkivissä teksteissä, kuten pääkirjoituksissa, on yleensä sekä
avoimen kielenkäytön että vihjailevan, piilovaikuttamiseen pyrkivän kielenkäytön piirteitä eli avoimuuden ja vihjailun strategian
aineksia. (Heikkinen 1999: 224–225.) Eksplisiittisyys ja implisiittisyys eivät myöskään ole absoluuttisia, tarkkarajaisia ominaisuuksia vaan pikemminkin sellaisen jatkumon ääripäitä, jolle kielellisiä
ilmauksia voidaan sijoittaa niiden selväsanaisuuden tai rivienvälisyyden mukaisesti (Heikkinen 1999: 101; ks. Kuvio 1 kohdassa 3).
Tekstilaji vaikuttaa merkittävästi strategian valintaan ja tekstin tulkintaan: esim. pääkirjoituksen laatija tietää, että kyseessä on
mielipideteksti, jossa otetaan kantaa johonkin ajankohtaiseen asiaan ja suostutellaan lukijaa samalle kannalle; lukija osaa tulkita
pääkirjoituksen mielipidetekstiksi ja tietää, että hänen mielipiteisiinsä yritetään vaikuttaa joko avoimesti tai peitetysti. Tämä
tieto ei kuitenkaan välttämättä tee kaikkia implisiittisimpiä manipuloinnin keinoja näkyviksi.
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3 ETUMÄÄRITTEISET
SUBSTANTIIVILAUSEKKEET
Etumääritteisillä substantiivilausekkeilla on tapana antaa tietoa, joka
oletetaan yhteiseksi, lukijalle entuudestaan tutuksi. Etumääritteillä
voidaan neutraalisti täsmentää pääsanaa ja kertoa esimerkiksi, missä
ominaisuudessa jotakuta henkilöä käsitellään tekstissä (eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vs. SDP:n puheenjohtaja Paavo
Lipponen) ja samalla hienovaraisesti virkistää lukijan muistia (the
former French president Valéry Giscard d’Estaing). Kirjoittaja voi
kuitenkin sisällyttää etumääritteisiin myös omia mielipiteitään ja
subjektiivisia arvioitaan, jotka esitetään tällöin itsestään selvinä,
kaikkien hyväksyminä tosiasioina. Ne ovat ikään kuin syntaktisesti
suojassa lukijan vastaväitteiltä toisin kuin vaihtoehtoiset, kokonaisiksi lauseiksi muotoillut evaluoinnit. Lisäksi lausemuotoiset vaihtoehdot vaativat kirjoittajaa ottamaan eksplisiittisemmin kantaa
esittämänsä väitteen modaliteettiin eli mahdollisuuteen, todennäköisyyteen tai välttämättömyyteen. Seuraavissa esimerkeissä etumääritteiset NP:t ovat autenttisia, tutkimusmateriaalista poimittuja
rakenteita.
(1) …haavoitettu mutta kostonhimoinen Lipponen (Suomen Kuvalehti 27/2003, 17)
vrt. Lipposta oli haavoitettu mutta hän oli kostonhimoinen (oli
todennäköisesti/oli varmasti/lienee ollut)
(2) …the insufferably arrogant former French president Valéry Giscard d’Estaing
(’sietämättömän ylimielinen’, Newsweek 25.11.2002, 15)
vrt. Valéry Giscard d’Estaing, who is the former French president
and also insufferably arrogant (who seems to be/who is claimed
to be/who may be considered insufferably arrogant)

Yllä esitetyt vaihtoehtoiset muotoilut ilmaisevat evaluoinnit
eksplisiittisemmin ja avoimemmin kuin NP:t ja jättävät tilaa myös
lukijan vastalauseille.
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Etumääritteet voivat siis sisältää presuppositioita, joita on eieksplisiittisinä vaikea havaita ja torjua. Presuppositioita voidaan
käyttää manipuloivasti pakottamalla niiden avulla lukijan
”taustatiedoiksi” sellaista, mikä hänen halutaan hyväksyvän
(Fairclough 1990: 152–155; ks. myös Leech 1990: 277–300;
Levinson 1984: 167–225). Käännösongelmia viattomastikin käytetyt, siis ei-manipuloivat, presuppositiot voivat aiheuttaa mm. silloin, kun lähdetekstin ja käännöksen lukijoiden taustatiedot poikkeavat merkittävästi toisistaan (Fawcett 1998).
Lauseen temaattisessa rakenteessa ja informaatiorakenteessa etumääritteiset NP:t voivat sijoittua teemaosaan, joka
yleensä sisältää tutuksi oletettua tietoa, tai reemaan, jossa annetaan uutta tietoa. Siten teemassa sijaitsevat evaluoivat NP:t ovat
selvimmin tuttuna, hyväksyttynä totuutena esitettyjä. Usein kuitenkin tuttuus perustuu edeltävään tekstiin, jossa arviota pohjustetaan enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti, tai jäljempänä tulevaan selitykseen (ks. esimerkit 5, 11). Jos evaluoinnin erilaisia
kielellisiä toteumia sijoitetaan jatkumolle, jonka ääripäinä ovat erittäin eksplisiittinen ja erittäin implisiittinen, lähimmäs eksplisiittisyys-päätä sijoittuu päälause, jossa arvio ilmaistaan esim.
predikatiivilla (Lipponen oli kostonhimoinen, Valéry Giscard
d’Estaing is insufferably arrogant), ja implisiittisimpiä ilmaisuja
lienee puolestaan lauseen teemana oleva etumääritteinen NP (ks.
Kuvio 1). Teemana toimiva NP ilmaisisi siis selvimmin presupponoitua ja itsestään selvänä pidettyä arviota, josta on vallitsevinaan
yksimielisyys kirjoittajan ja lukijoiden kesken.
EKSPLISIITTINEN<----------------------------------------------> IMPLISIITTINEN
päälause: predikatiivi
sivulause
etumäär. teemana
(esim. relatiivi- NP
oleva
lause)
etumäär. NP

KUVIO 1. Evaluoivia kielellisiä rakenteita eksplisiittisyys–implisiittisyysjatkumolla.
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Evaluoivat etumääritteiset NP:t ovat kiinnostavia tekstin kaikkien
kolmen metafunktion (Halliday 1994) kannalta: Ideationaalinen
funktio liittyy varsinaiseen asiasisältöön eli siihen, mitä kerrotaan,
mitä asiaintilaa kuvataan. Interpersoonainen funktio tarkoittaa
sitä, miten tekstissä ilmenee viestijöiden suhde (esim. vaikuttamaan
pyrkiminen) ja kirjoittajan asennoituminen käsiteltävään aiheeseen.
Tekstuaalinen funktio toteutuu tekstin rakenteena, mm. temaattisena ja informaatiorakenteena. Kirjoittajan suhtautumisesta
lukijaan tai aiheeseen käytetään myös nimitystä affektiivinen merkitys (Leech 1990: 15).

4 TUTKIMUSMATERIAALI JA -METODI
Tutkimusmateriaali koostui suomen- ja englanninkielisissä sanoma- ja aikakauslehdissä (Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti,
Newsweek, The Economist, New Statesman, Nation) kesä–lokakuussa 2003 julkaistuista artikkeleista, pääkirjoituksista ja kolumneista.
Tekstit käsittelivät yleensä jotakuta henkilöä, kuten valtionpäämiestä tai pääministeriä, jonkin maan hallitusta tai EU:ta, sillä tällaiset
aiheet näyttävät synnyttävän evaluointeja muita enemmän. Materiaalin valinta ei siis ollut täysin satunnaista, eikä havaintoja siksi
voi yleistää koskemaan kaikenlaisia lehtitekstejä. Suomenkielisiä
tekstejä (enimmäkseen pääkirjoituksia) oli 20, englanninkielisiä
(enimmäkseen artikkeleita, kolumneja) 23. Suomenkielisten tekstien pituus vaihteli n. 180 sanasta 1230 sanaan, englanninkielisten
460 sanasta peräti 2200 sanaan; finiittilauseita oli suomenkielisessä materiaalissa yhteensä 949 (keskimäärin 47,5/teksti), englanninkielisessä 2089 (keskimäärin 90,8/teksti). Pituuserot johtuvat
tekstilajien erilaisesta painottumisesta: suomenkielisestä materiaalista valtaosa (15/20) oli lyhyitä pääkirjoituksia, englanninkielisestä
puolestaan pitkähköjä lehtiartikkeleita (16/23). Tämä saattaa kuvastaa tekstilajikonventioiden eroja: vaikuttaa siltä, että suomessa
evaluoivia NP:itä esiintyy lähinnä pääkirjoituksissa ja kenties muis-
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sa argumentoivissa teksteissä, mutta ei juurikaan lehtiartikkeleissa,
kun taas englannissa jopa ns. neutraalit lehtiartikkelit sisältävät
runsaasti subjektiivista, evaluoivaa ainesta.
Poimin teksteistä subjektiivisina pitämäni etumääritteiset NP:t
ja luokittelin niitä funktion ja subjektiivisuuden asteen mukaisesti.
Joissakin tapauksissa kontekstista löytyi perusteluja ja taustatietoja evaluoinnin pohjaksi, joten aina arviota ei esitetty täysin vakuutteluja kaipaamattomana, tuttuna totuutena.

5 SUBSTANTIIVILAUSEKKEIDEN
LUOKITTELUA
Seuraavassa esiteltyjen, osittain päällekkäisten kategorioiden tarkoitus on ennen kaikkea kuvata esimerkkien avulla, missä tehtävissä evaluoivia NP:itä käytetään. Luokittelu ei ole tyhjentävä, ja
esimerkkien subjektiivisuuden ja vaikutuksen arviointi on hyvinkin tulkinnanvaraista. Kaksi ensimmäistä luokkaa ovat samat kuin
Viertiön (1998) urheilu-uutisten määritteitä käsittelevässä artikkelissa; muut perustuvat pelkästään tutkimusmateriaalista tehtyihin
havaintoihin.
5.1 PERUSTELU
NP:n etumäärite voi ilmaista perustelua lauseessa esitettävälle väitteelle, jolloin NP vastaa syytä ilmaisevaa sivulausetta. Tällaisia
tapauksia oli runsaasti suomenkielisissä teksteissä.
(3) Puheenjohtajamaalla [Italialla] ei poikkeuksellisen haastavan kauden alkumetreillä ole varaa rikkoa välejään mahtimaa Saksaan …
(Helsingin Sanomat 4.7.2003, A4)
(koska kausi on haastava, ei ole varaa…)
(4) After all, it’s Mexico’s dysfunctional political system that has
plunged the country into stagnation. (Newsweek 23.6.2003, 35)
(koska poliittinen järjestelmä ei toimi, maa on syöksynyt stagnaatioon)
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5.2 MYÖNNYTYS
Myös myönnytystä ilmaisevia määritteitä käytettiin usein suomenkielisissä teksteissä. Esimerkissä 5 NP on lauseen teemana, mutta
väitetylle ”pelkälle kiukulle” löytyy jonkinlainen pohjustus
edeltävästä tekstistä.
(5) Pelkkänä kiukkuna Davisiin alkanut kapina sai aivan uuden ilmeen, kun sille ilmestyi johtaja. (Helsingin Sanomat 22.8.2003,
A4)
(vaikka kapina oli aluksi pelkkää Davisiin [Kalifornian kuvernööriin] kohdistunutta kiukkua…)

Sen sijaan esimerkin 6 teemana olevan NP:n ”näennäistä sivuun
vetäytymistä” ei todistella.
(6) Näennäisesti sivuun vetäytynyt Arafat ei todellisuudessa luovuttanut hänelle ohjia. (Helsingin Sanomat 6.9.2003, A4)
(vaikka Arafat oli näennäisesti vetäytynyt sivuun, hän ei todellisuudessa luovuttanut [Abbasille] ohjia)

5.3 ESITTELY
Suomenkielisissä lehtiteksteissä henkilöt yleensä esitellään mainitsemalla esim. asema tai ammatti etumääritteessä (Karhu 1997: 79–
80). Esittelyyn voidaan sisällyttää myös evaluoivaa ainesta.
(7) Omalaatuinen itsevaltias Muammar Gaddafi on yrittänyt jo vuosia parantaa Libyan mainetta… (Helsingin Sanomat 15.8.2003,
A4)

NP on teemana, eikä Gaddafin omalaatuisuutta ole katsottu aiheelliseksi tarkemmin luonnehtia tekstissä. Jos henkilöllä on useita julkisia tehtäviä ja rooleja, pelkkä tittelin valintakin voi osoittaa jonkinlaista arviointia, kuten esimerkissä 8.
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(8) Republikaaniseksi haastajaksi ilmoittautui entinen moninkertainen Mr. Universum ja Terminator-elokuvien maailmankuulu tähtinäyttelijä Arnold Schwarzenegger. (Helsingin Sanomat 22.8.2003,
A4)

Arnold Schwarzeneggerin olisi kenties voinut esitellä toisinkin tässä
poliittisessa kontekstissa, Kalifornian kuvernöörinvaaleista puhuttaessa. Etumäärite näyttää luokittelevan Schwarzeneggerin eri kategoriaan kuin vakavasti otettavat, politiikan raskaan sarjan kuvernööriehdokkaat (etumääritteistä luokittelukeinona, ks. Fowler &
Kress 1979).
Aina määrite ei kerro virallista asemaa vaan luonnehtii henkilöä jostakin muusta näkökulmasta, kuten esimerkissä 9 Bill
Clintonia kuvataan ’Blairin vanhaksi kamuksi’.
(9) The conference, which Mr Blair’s old chum, Bill Clinton, will kick
off on July 11th at Guildhall in London, boasts the A-list of the
international centre-left, … (The Economist 12.7.2003, 36)

5.4 NEUTRAALI TÄSMENNYS
VAI SUBJEKTIIVINEN ARVIO?
Vaikka täysin objektiivista tekstiä tuskin onkaan, jotkut etumääritteiset NP:t vaikuttivat kuitenkin voimakkaiden ja värikkäiden evaluointien rinnalla pelkiltä neutraalihkoilta täsmennyksiltä,
joskin niissäkin oli usein hienovarainen subjektiivinen sävytys.
Vaikka esimerkin 10 NP:n sisällöstä eli Matti Vanhasen pääministeriyden yllättävyydestä vallinnee yksimielisyys, ponnahtanutpartisiippi vaikuttaa hieman erikoiselta valinnalta.
(10) Uudeksi pääministeriksi yllättäen ponnahtanut Matti Vanhanen
puolestaan edusti kansanedustajana ja EU:n tulevaisuuskonventin
jäsenenä keskustan varovaista ja lujasti liittoutumattomuuteen
ankkuroituvaa linjaa. (Helsingin Sanomat 16.7.2003, A4)

Vaikka esimerkissä 11 NP:tä seuraa selitys mishmash-substantiivin
(’sekalainen’, ’sekasotku’) käytölle, pysyy määrite negatiivisesti
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arvottavana; neutraalimpi vaihtoehto olisi esim. mixed tai määritteen
jättäminen kokonaan pois.
(11) As president, Fox assembled a mishmash cabinet drawn from the
ranks of business, the political right wing and even the PRI itself.
(Newsweek 23.6.2003, 34)

5.5 VOIMAKAS SUBJEKTIIVINEN ARVIO
Etenkin englanninkielisissä teksteissä yhdistettiin henkilöihin hyvinkin jyrkkiä, enimmäkseen negatiivisia evaluointeja. Suomenkieliset henkilöön liittyvät arviot olivat selvästi lievempiä ja harvinaisempia (ks. esimerkit 12 ja 13).
(12) Jäätteenmäki ampui sokkona, osui huonosti ja jätti poliittisille kentille haavoitetun mutta kostonhimoisen Lipposen. (Suomen Kuvalehti 27/2003, 17)
(13) Moni amerikkalainen vierastaa Hillary Clintonin ärsyttävää täydellisyyttä ja viileää tehokkuutta. (Suomen Kuvalehti 28/2003, 23)

Esimerkissä 13 kiinnostavaa on se, että vaikka NP:iden pääsanoja
(täydellisyys, tehokkuus) voidaan pitää positiivisina, etumääritteet
(ärsyttävä, viileä) ja konteksti kokonaisuudessaan muuttavat ne
negatiivisiksi. Esimerkissä 14 pääsanan egocentrism (’itsekeskeisyys’) negatiivisuutta vahvistetaan vielä etumääritteellä flamboyant
(’näyttävä’) ja teemana oleva Berlusconin itsekeskeisyys oletetaan
tunnetuksi tosiasiaksi.
(14) Given his [Berlusconi’s] flamboyant egocentrism, his plans for
Europe were characteristically ambitious. (Newsweek 14.7.2003,
31)

Ranskan ulkoministerin leimaaminen ’hätkähdyttävän narsistiseksi’
(esimerkki 15) oli negatiivisista henkilöiden evaluoinneista voimakkaimpia.
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(15) French leaders themselves, even the strikingly narcissistic Foreign
Minister Dominique de Villepin, do not make policy on the basis
of national best sellers … (Newsweek 6.10.2003, 26)

5.6 IRONIA
Toisinaan etumääritteen voi tulkita ironiseksi. Kalifornian kuvernöörinvaaleja käsittelevän pääkirjoituksen otsikon luonnehdinta
Schwarzeneggeristä (esimerkki 16) ja Ruotsin eurokansanäänestyksen tulosta halveksivalle saksalaislehdelle ivailu (esimerkki 17)
olivat tapauksista selvimpiä.
(16) Pelastava enkeli Schwarzenegger (Helsingin Sanomat 22.8.2003,
A4)
(17) In a magnificently condescending phrase, Die Welt, a German
newspaper, put the referendum result down to ”a certain provincial
eccentricity of Swedes”. A few Nordic weirdos, doubtless living
in igloos inside the Arctic circle, will not halt the unstoppable
momentum towards a united Europe. (’loistavan alentuva ilmaus’, ’vastustamaton liike kohti yhdentynyttä Eurooppaa’, The Economist 20.9.2003, 38)

5.7 EVALUOIVA PÄÄSANA
Usein evaluointi sisältyi etumääritteen sijasta pääsanaan, joka oli
joko positiivisesti tai (lähestulkoon aina) negatiivisesti värittynyt.
Esimerkissä 18 teemana olevaa ”vaalikampanjoinnin likaisuutta”
ei millään tavalla perustella ympäröivässä tekstissä.
(18) Mutta vuodolla oli myös toinen vaikutus: niiden [salaisten raporttien] vuoksi vaalikampanjoinnin likaisuus valkeni suomalaisille.
(Suomen Kuvalehti 27/2003, 15)

Varsin negatiiviselta vaikuttavan ”pelinappulana” olemisen lisäksi
esimerkkiin 19 sisältyy myös kiinnostava presuppositio, että on
olemassa sellainen taho kuin ”keskustan likaisen työn osasto”.
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(19) Lehti [Ilta-Sanomat] koki joutuneensa keskustan likaisen työn osaston pelinappulaksi. (Suomen Kuvalehti 27/2003, 15)

Berlusconin tekemiset kirvoittivat englanninkielisissä teksteissä
evaluoivien määritteiden lisäksi myös melkoisen negatiivisten substantiivien kirjon, josta seuraavassa vielä kaksi esimerkkiä.
(20) There’s even been talk of staging the Constitution-signing
extravaganza in the Colosseum.
(’perustuslain allekirjoitusjuhlanäytös’, Newsweek 14.7.2003, 32)
(21) These changes in Italian foreign policy have coloured European
reaction to the great Berlusconi gaffe. (’Berlusconin emämunaus’
eli saksalaisen MEPin vertaaminen keskitysleirin vartijaan, The
Economist 12.7.2003, 29)

6 SUOMEN- JA ENGLANNINKIELISTEN
TEKSTIEN VERTAILUA
Suomenkielisissä teksteissä evaluoivia NP:itä oli yhteensä 165,
englanninkielisissä 496; lausemääriin suhteutettuna frekvenssit olivat 17,4/100 lausetta ja 23,7/100 lausetta (lukuihin sisältyvät tapaukset, joissa vain pääsana oli evaluoiva). Englanninkieliset tekstit
näyttäisivät siis käyttävän jonkin verran enemmän evaluoivia
NP:itä. (Koska kategoriat ovat osittain päällekkäisiä, en esitä täsmällisiä frekvenssejä kategorioittain.) Voimakkaiksi tulkitsemiani
arvioita oli suomen kielessä 4/100 lausetta, englannin kielessä 5,8/
100 lausetta. Ero ei ole huomattava, mutta ehkä juuri arvioiden
toisinaan yllättäväkin jyrkkyys saa englanninkieliset tekstit tuntumaan kokonaisuudessaan subjektiivisemmilta ja voimakkaammilta.
Luotettavampien tulosten saamiseksi tulisi kuitenkin tekstilajien
olla tasapainoisesti edustettuna materiaalissa. Lisäksi on otettava
huomioon se, että suomen kielessä yleensä suositaan etumääritteitä
(Hakulinen & Karlsson 1979: 121), englannissa taas on käytettävissä monenlaisia jälkimääritteitä (ks. esim. Halliday 1994: 187–
188). Tästä syystä perustelun tai myönnytyksen ilmaisevat, sivu137

lausetta vastaavat etumääritteet lienevät suomessa yleisempiä;
englannin kielessä tässä funktiossa käytetään sivulausetta, koska
suomenkielistä, yleensä partisiippimuodon sisältävää etumääritettä
vastaavaa rakennetta ei useinkaan voi englanniksi muodostaa. Yhteistä suomen- ja englanninkielisille teksteille oli positiivisten
evaluointien harvinaisuus; valtaosa oli joko selvästi negatiivisia tai
ne saivat kontekstissaan negatiivisen sävytyksen. Olisikin kiinnostavaa vertailla positiivisten ja negatiivisten evaluointien kielentämistä kummassakin kielessä ja selvittää, toteutuuko positiivisuus
eksplisiittisemmin kuin negatiivisuus. Myös tutkimuksen laajentaminen monipuolisempaan lehtivalikoimaan voisi tuottaa edellä
raportoiduista poikkeavia tuloksia: ehkä esim. suomalaiset iltapäivälehdet viljelevät evaluoivia substantiivilausekkeita ns. laatulehtiä
enemmän.

7 KÄÄNTÄMINEN?
Koska materiaali ei sisältänyt käännöksiä, kääntäjien suhtautumista evaluoiviin substantiivilausekkeisiin voi vain arvailla. Suomen
kielessä etumääritteisellä NP:llä ilmaistu myönnytys tai perustelu
lienee kielten erilaisuuden vuoksi yleensä välttämätöntä kääntää
englanniksi sivulauseella, sisältyipä ilmaukseen evaluointia tai ei.
Samoin yhteistä taustatietoa edellyttävä NP, joka voi toimia lauseen teemana ja olla joko evaluoiva tai neutraali, käännetään usein
toiseen kieleen sivulauseella tai jopa pitemmällä selittävällä käännösvastineella, koska toista kulttuuria edustavilta lukijoilta ei voida aina odottaa samanlaisia tietoja kuin lähdetekstin kulttuurin edustajilta. Tässä ei ole käännöstutkijoille mitään uutta. Sen sijaan erittäin mielenkiintoista olisi nähdä, miten suomentajat toimivat englanninkielisen, paljon voimakkaita evaluointeja sisältävän tekstin
kanssa. Jos suomalaislukijat eivät todellakaan ole tottuneet runsaslukuisiin, etumääritteisiin piilotettuihin subjektiivisiin arvioihin
varsinkaan objektiivisina raportteina pidetyissä lehtiartikkeleissa,
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yhtenä käännösmenetelmänä saattaisi olla evaluoinnin eksplikoiminen esim. sivulauseella. Suomentaja voisi myös muuttaa lauseen
modaliteettia siten, että lähdetekstissä objektiivisena tosiasiana
esitetty arvio saisi käännöksessä jonkinlaisen epävarmuudesta tai
subjektiivisuudesta kertovan signaalin. Näin voisi tapahtua nimenomaan silloin, kun lähdeteksti ei ole pääkirjoituksen tai kolumnin
tapainen selvä mielipideteksti vaan lukijan objektiiviseksi tulkitsema artikkeli. Edellä esitetty esimerkin 2 melko voimakas
evaluointi voisi siis kääntyä vaikkapa seuraavilla tavoilla:
(22) …the insufferably arrogant former French president Valéry
Giscard d’Estaing
sietämättömän ylimielisenä pidetty V. G. d’Estaing/
sietämättömän ylimieliseksi väitetty V. G. d’Estaing

Tällöin arviota ei enää esitetä kaikkien hyväksymänä itsestäänselvyytenä, ja se tulkitaan helpommin jonkin nimeämättömän tahon
mielipiteeksi (päinvastaisesta käännösmenetelmästä, ks. Puurtinen
tulossa). Käännösmenetelmän valinta riippuu kuitenkin mm. käännöksen funktiosta (onko käännöksen tarkoitus esim. vaikuttaa lukijoiden mielipiteisiin vai pelkästään raportoida tapahtumia) ja
evaluoinnin laajemmasta kontekstista (mitä ja miten ympäröivä
teksti tai muut samaa aihetta samassa julkaisussa käsittelevät tekstit asiasta kertovat). Tieto kielten ja tekstilajien välisistä eroista
asenteiden kielentämisessä auttaa kääntäjääkin löytämään toimivia ratkaisuja.
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