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VEROVIRANOMAISET VERKOSSA:
LÄHETTÄJÄKESKEISESTÄ
VASTAANOTTAJAKESKEISEEN
VIESTINTÄÄN?
Merja Koskela
Vaasan yliopisto
As more and more public services are given through the Internet, the traditional ways of
bureaucratic language meet the evolving ways of using language on the web. In the present
paper the web site of Finnish tax authorities is studied with respect to how the web pages
attempt to establish contact with the reader. The results show that the reader is addressed on
the pages in different ways. However, there seems to be random variation in the ways of
addressing the reader both within the same page and between different pages. In part, the
variation is dependent on genre, but some of it seems to result from the fact that the
language use on the web meets the conventions of the bureaucratic language use. All in all,
the ways of using language on the web seem to affect the form of the web pages more than
the contents of documents on the pages, but there are some signs of increased readerorientation even on the content pages.
Keywords: web, bureaucratic language, writer-reader relationship

1 JOHDANTO
Suomessa laki velvoittaa viranomaisia tarjoamaan palveluitaan myös
tietoverkoissa. Tämä koskee myös verohallintoa, joka parasta aikaa
kehittää uusia sähköisiä palveluita (Tietoyhteiskuntaohjelma 2004).
Verkkopalveluiden yleistyessä verkkosivujen kielen merkitys korostuu.
Mitä laajempi käyttäjäjoukko palvelulla on, sitä suuremmat haasteet
kohdistuvat myös kieleen. Siksi verohallinnon verkkosivujen kieltä onkin
mielenkiintoista tutkia juuri verkkopalveluiden nykyisessä kehitysvaiheessa.
Tekstilajin tutkimuksen näkökulmasta verohallinnon verkkosivusto ei
muodosta yhtä yhtenäistä tekstilajia, vaan se koostuu erilaisista
aineksista. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että sivuston muoto edustaa
vastaanottajakeskeistä verkkoviestintää ja sisältö lähettäjäkeskeistä
viranomaisviestintää. Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella näiden
viestintätapojen kohtaamista käytännössä eli pohtia, miten lähettäjäkeskeisyys ja vastaanottajakeskeisyys ilmenevät verohallinnon verkko261

sivujen kielessä, etenkin lukijan puhuttelemisessa tai puhuttelematta
jättämisessä.
Verohallinnon verkkosivuilla on toisaalta sivujen käyttöön liittyvää
ohjailevaa ainesta, kuten metatekstiä ja navigointiin käytettäviä kaikilla
sivuilla samoina toistuvia linkkejä (muoto). Toisaalta niillä on pääsisältö,
joka on jokaisella alasivulla erilainen vaihdellen ohjeteksteistä
lakiteksteihin (sisältö). Muotoa ei kuitenkaan voida erottaa sisällöstä
verkkosivuillakaan. Vaikka verkkosivujen syntyhistoriaan liittyy
tieteellisen tiedon välittämistehtävä, on suurin osa nykyisistä wwwsivuista kaupallisessa käytössä (Sullivan 1999: 194). Kaupallisen käytön
muokkaamat kielenkäyttötavat heijastunevat myös sisältösivujen eli
varsinaisen viranomaisviestinnän kieleen.
Sisällön ja muodon ohella kolmas tekstilajin määrittelyyn vaikuttava
seikka on funktio. Yritysten verkkosivujen funktiona on pidetty toisaalta
tiedon välittämistä yrityksestä ja toisaalta imagon luomista. (Ks. Luzón
Marco 2002: 41–42.) Viranomaisten verkkosivuilla tiedon välittämisen
funktio korostuu. Sivusto eroaa perinteisistä viranomaisviestinnän
tekstilajeista kuten esitteistä ja viranomaisohjeista siinä, että sille on
koottu erilaisia tiedonlähteitä, joista lukija voi valita itselleen olennaisimman tiedon.
Aineistona tutkimuksessani on verohallinnon suomenkielinen
verkkosivusto (Verohallinto 2004) heinä-elokuussa 2004. Olen rajannut
aineistoni siten, että tarkastelen ensin verkkoviestinnän muotoon liittyvää
kieltä eli linkkitekstejä (ks. Liite 1) ja alasivujen sisällön esittelytekstejä
(14 esittelytekstiä, joista 10 avautuu etusivulta ja 4 sisäsivuilta), joita
kutsun metateksteiksi. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan varsinaisia
sisältösivuja, joilla käsitellään yksityishenkilöiden (henkilöasiakkaiden)
verotukseen liittyviä asioita. Tarkastelen 16 henkilöasiakkaille
suunnattua alasivua (kaikkiaan 40:stä). Tarkasteltavien alasivujen
joukosta olen rajannut pois pelkkiä linkkitekstejä sisältävät sivut, koska
tarkastelen linkkitekstejä erikseen, lomakkeet, luettelot sekä paperisten
julkaisujen pdf-versiot, koska ne on laadittu ensisijaisesti muualla kuin
verkossa julkaistaviksi.
2 VASTAANOTTAJAKESKEISYYDEN ILMENEMINEN
KIELESSÄ
Vastaanottajakeskeinen teksti on selkeää ja loogista, se ottaa huomioon
lukijan tarpeet ja sen, mitä odotuksia tällä on, ja kiinnittää erityistä
huomiota tekstin ymmärrettävyyteen. Lähettäjäkeskeinen teksti
puolestaan keskittyy dokumentoimaan tietoa pikemminkin kuin
välittämään sitä. Teksti nojaa vahvasti tiettyihin auki kirjoittamattomiin
alkuoletuksiin ja tarjoaa usein uutta tietoa ikään kuin tuttuna. (Charrow
1982: 176; ks. myös Heikkinen, Hiidenmaa & Tiililä 2000.) Kuten näistä
ominaisuuksista voi päätellä, lähettäjäkeskeisyys ja siihen liittyvä
asiakeskeisyys on tyypillistä erikoisalojen viestinnälle, jota
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viranomaisviestintäkin pyrkii olemaan, huolimatta siitä, että se on usein
suunnattu myös ei-asiantuntijoille. Vastaanottajakeskeisyys puolestaan
on tyypillistä mainonnan ja markkinoinnin kielelle ja sitä kautta myös
monien verkkosivujen kielelle.
Vastaanottajan puhutteleminen on merkki vastaanottajakeskeisestä
tekstistä, koska puhuttelun avulla lähettäjä osoittaa eksplisiittisesti
ottavansa huomioon, kenelle hän sanomaansa suuntaa. Puhuttelun tutkijat
ovat todenneet, että tärkeä puhuttelumuodon valintaa säätelevä tekijä on
valta: ylempiä teititellään ja alemassa asemassa olevia sinutellaan. Myös
puhuttelun välttäminen on merkittävä kielellinen valinta. Sitä voidaan
pitää negatiivisen kohteliaisuuden muotona, etäkohteliaisuutena. (Ks.
esim. Nuolijärvi & Tiittula 2001: 581.)
Puhutteluilmaisuilla tarkoitan tässä tutkimuksessa puheen
kohdistamista vastaanottajalle toisen persoonan pronominien (sinä, te),
possessiivisuffiksien, verbin persoonamuotojen sekä käskyjen ja
kieltojen avulla. (Vrt. Nuolijärvi & Tiittula 2001: 580.) Lisäksi
tarkastelen tilanteita, joissa näiden sijasta käytetään jotakin muuta tapaa
ilmaista samantyyppinen asia (kolmas persoona, passiivi ja nollapersoona). Keskityn tässä tilasyistä vain kielelliseen vastaanottajakeskeisyyteen, vaikka verkkotekstien vastaanottajakeskeisyys on paitsi
kielellinen myös sisällöllinen ja visuaalis-hypertekstuaalinen ilmiö
(Koskela 2005).
Puhuttelua on aiemmin tutkittu lähinnä kasvokkaiskeskustelun
ominaisuutena. Verkkosivuilla kielenkäyttöä säätelevät kuitenkin
erilaiset lainalaisuudet, ja nopean ymmärrettävyyden vaatimus painottuu
kohteliaisuuden kustannuksella. Lisäksi on huomioitava, että verohallinnon verkkosivut edustavat institutionaalista kielenkäyttöä, jossa
osallistujien roolit ovat lähtökohtaisesti epäsymmetriset: tilanteessa on
”tietävä” lähettäjä ja tietoa etsivä vastaanottaja. Seuraavassa tarkastelen
ensin puhutteluilmaisuja linkkiteksteissä ja metateksteissä, minkä jälkeen
tarkastelen lähemmin sisältösivuja.
2.1 PUHUTTELU JA PUHUTTELEMATTOMUUS
LINKKITEKSTEISSÄ
Linkit edustavat verkkosivujen tärkeintä ominaisuutta verrattuna
perinteisiin medioihin, interaktiivisuutta. Verkkoviestinnän tutkimuksessa tehdään usein ero interaktion ja interaktiivisuuden välillä.
Interaktiota on käyttäjän eteneminen hypertekstirakenteessa, kun taas
interaktiivisuus on ohjelmiston tekninen ominaisuus (Rothkegel 1999:
127). Määritelmän mukaan myös interaktio jää kuitenkin ihmisen ja
koneen väliseksi, vaikka pikemminkin siinä on kyse merkitysten
vaihtamisesta ihmisten kesken verkkosivun välityksellä, vuorovaikutuksesta. Tässä yhteydessä myös termi vuorovaikutus on jonkin verran
ongelmallinen, koska verohallinnon verkkosivuilla on kyse siitä, että
veroviranomaiset tarjoavat merkityksiä, joita sivuilla kävijät tulkitsevat.
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Viestintä on siis pikemminkin yhdensuuntaista kuin aitoa
vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet ovat tasapuolisesti mukana.
Linkit puolestaan ovat osa sellaista vuorovaikutusta, jossa lähettäjä
ohjailee ja opastaa sivujen käyttäjää, lukijaa. Linkkitekstien kautta
lähettäjä luo yhteyden vastaanottajaan, ja siksi linkkitekstien muoto voi
kertoa jotakin lähettäjän ja vastaanottajan suhteesta.
Verohallinnon sivulla lähes kaikki linkkitekstit ovat substantiivilausekkeita, eikä niissä näin ollen puhutella vastaanottajaa. Aloitussivulla
vain sivujen ulkonäön valintaa ohjaava Suurenna teksti –linkki sisältää
imperatiivimuotoisen puhuttelun. Tältä osin linkkitekstien kielen siis voi
todeta vastaavan virkakielen yleisiä piirteitä, joihin puhuttelemattomuus
kuuluu (Heikkinen et al. 2000: 322–325). Linkkien kielellistä muotoa ei
kuitenkaan voi selittää verkkosivun virkakielisellä luonteella, sillä
substantiivilausekkeeet ovat tyypillisiä myös muilla suomenkielisillä
verkkosivuilla. Esimerkiksi elektronisen kaupan suomenkielisillä sivuilla
on selvästi enemmän substantiivimuotoisia linkkitekstejä kuin vastaavilla
englanninkielisillä sivuilla (Laine 2004: 242). Valintaa selittäneekin
enemmän suomen kielen rakenne kuin sivujen virkakielinen luonne.
Suomen kielen substantiivilausekkeeet tarjoavat hyvän mahdollisuuden
puhuttelun välttämiseen. Linkkiteksteinä Ajankohtaista, Vero-ohjeet,
Verohallinnon esittely ja Kysytyimmät kysymykset ovat lyhyitä ja käteviä,
joskaan eivät kovin kuvaavia. Lyhyet linkkitekstit palvelevat selailevaa
lukemista, joka on tyypillinen tapa käyttää verkkosivuja (Hackos &
Stevens 1997: 135).
Kuten esimerkki 1 osoittaa, verohallinnon sivuston aloitussivulla ei
puhutella lukijaa silloinkaan, kun siihen olisi mahdollisuus. Aloitussivun
oikeassa alareunassa on sivun ainoa lauseen muotoinen linkki:
(1) Viimeksi päivitetyt sivut ja edelliset etusivun uutiset löytyvät Ajankohtaista
–sivulta!

Linkkitekstin lähtökohtana on uutisten sijainti verkkosivuilla, ja käytössä
on monikon kolmas persoona. Sama asia olisi ollut luontevaa ilmaista
yksikön toisen persoonan avulla (löydät). Puhuttelemattomuus näyttää
tässä johtuvan siitä, että suomen kielessä on luontevaa käyttää löytyäverbiä. Lisäksi puhuttelun puute sopii hyvin viranomaisviestinnän
yleissävyyn, vaikka institutionaalisessa kontekstissa veroviranomaisilla
on periaatteessa valta sinutella kansalaisia. Sen sijaan linkin lopussa
oleva huutomerkki ei ole viranomaisviestinnälle ominainen. Linkissä on
siis puhuttelemattomuudesta huolimatta havaittavissa, että verkkoviestinnän käytänteet ovat läsnä myös viranomaisten verkkosivuilla.
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2.2 PUHUTTELU JA PUHUTTELEMATTOMUUS
METATEKSTEISSÄ
Verohallinnon aloitussivun vasemman reunan palstalta valittavissa
olevien 13 linkin takana olevista sivuista on 10:llä käytetty metatekstejä,
joissa kuvataan alasivun sisältöä (ks. esimerkki 2). Metateksti edustaa
verkkosivulla vastaanottajakeskeisyyttä, koska se helpottaa sivujen
käyttöä. Sivuilla ei kuitenkaan näytä olevan vakiintunutta tapaa esittää
metatekstiä. Niistä 10:stä aloitussivun linkeistä avautuvasta alasivusta,
joilla metatekstiä on, neljällä käytetään kolmatta persoonaa (sivuilta
löytyy jotakin), viidellä käytetään yksikön toista persoonaa (näiltä
sivuilta löydät) ja yhdellä imperatiivia (lähetä vain yleisiä verotusta
koskevia kysymyksiä). Esimerkissä 2 on Asiasanat-linkin takaa löytyvän
alasivun alussa oleva metateksti, jossa verbi taipuu yksikön toisessa
persoonassa eli lukijaa sinutellaan, kun hänelle annetaan ohjeita
asiasanatoiminnon käytöstä. Saman sisällön olisi voinut ilmaista esimerkin 1 tavoin löytyä-verbin (asiasanoista löytyvät) ja passiivin avulla
(listaus saadaan), mutta tässä kohtaa niin ei ole tehty.
(2) Asiasanoista löydät keskeisimmät verotuksen termit. Asiasanat on listattu
sivun oikeaan laitaan aakkosjärjestyksessä. Asiasanan alkukirjaimen mukaan
jaotellun listauksen saat klikkaamalla yläpuolella olevia alkukirjaimia.

Myös sisempänä sivuilla on joitakin metatekstiä sisältäviä alasivuja,
joista tarkastelen tässä lähemmin neljää metatekstiesiintymää. Näissä
teksteissä käytetään erilaisia puhuttelun ja puhuttelemattomuuden muotoja ilman mitään havaittavaa säännönmukaisuutta. Puhuttelun muotoa
tai puuttumista ei esimerkiksi voi selittää sillä asiakasryhmällä, jolle
teksti on suunnattu. Esimerkissä 3 on metatekstiä henkilöasiakkaille
suunnatulta sivulta ja yritysasiakkaille suunnatuilta sivuilta:
(3) Jos saat veroilmoituslomakkeen, täytä se ja palauta verohallintoon.
(Henkilöasiakas)
Tee ilmoitus yritystoiminnan aloittamisesta verohallintoon etukäteen…
(Yritysasiakas)

Molemmissa esimerkkivirkkeissä on käytetty toista persoonaa ja
imperatiivia samalla tavalla. Kyseessä ei niinkään ole viranomaisen
kansalaiselle antama käsky vaan kehotus, ohje tai neuvo. Tämä kuvastaa
verohallinnon verkkosivujen funktiota foorumina, jolta tarvittaessa
etsitään tietoa. Verohallinnon verkkosivut poikkeavat siis funktionsa
vuoksi siitä virkakielen yleisestä piirteestä, että avoimia käskyjä ei
anneta (vrt. Heikkinen et al. 2000: 325). Sivujen funktio tiedonlähteenä
näyttää myös lisäävän tekstin vastaanottajakeskeisyyttä, koska se tuo
viranomaisviestintään lisää verkkoviestinnän muotoon kiinteästi
kuuluvaa sivuston käyttöön liittyvää opastusta.
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Vaikka puhutteluilmaisujen käyttö ei verohallinnon sivujen
metateksteissä ole johdonmukaista, toisenlaista logiikkaa sivuilla on
havaittavissa. Mitä syvemmälle alasivuille verohallinnon sivuilla
edetään, olipa kyse metatekstistä tai sisältöteksteistä, sitä vähemmän
käytetään suoraa puhuttelua ja enemmän passiivia ja kolmatta persoonaa.
Tämä saattaa johtua siitä, että alasivuilla on paljon tekstejä, jotka on
laadittu muissa yhteyksissä ja julkaistu muita tarkoituksia kuin verkkosivua varten. Ilmiö vaikuttaa myös loogiselta verkkosivujen rakennetta
ajatellen. Kun vastaanottaja saapuu sivulle, häneen on tärkeä luoda
kontakti, jotta sivujen käyttö onnistuu mahdollisimman tehokkaasti. Tätä
funktiota täyttävät myös erilaiset sivujen selaamiseen liittyvät ohjetekstit.
Sen sijaan, kun lukija on edennyt sivuilla pidemmälle, voidaan olettaa,
että hän on löytänyt tarvitsemansa tiedon, joten puhuttelun tuomaa
ohjailua ei enää tarvita samassa määrin. Samalla tullaan varsinaisiin
virkateksteihin ja kauemmaksi verkkotekstien konventioista.
2.3 PUHUTTELU JA PUHUTTELEMATTOMUUS
SISÄLTÖSIVUILLA
Henkilöasiakkaille suunnatun alasivun linkit johtavat tekstilajeiltaan
hyvin erityyppisiin sisältöihin. Näitä ovat verotukseen ja lomakkeisiin
liittyvät ohjetekstit, lainmuutoksista tiedottavat tekstit, lakitekstit sekä
verohallinnon päätökset ja paperijulkaisujen pdf-versiot. Tämä eri
tekstien kirjo osoittaa, kuinka heterogeeninen tekstilaji viranomaisten
verkkosivut ovat, ja tämä heijastuu myös sivujen kielellisissä piirteissä.
Sivuilla on kuitenkin yhteinen funktio, joka tekee niistä kokonaisuuden:
tavoitteena on välittää yleisölle verotuksesta liittyvää tietoa mahdollisimman kattavasti.
Henkilöasiakkaille
suunnattu
alasivu
koostuu
pääasiassa
linkkiteksteistä, joista sivuilla kävijä voi valita tarvitsemansa tiedot.
Alasivu sisältää 69 yksittäistä substantiivilauseketta, virkettä tai
linkkiotsikkoa. Lukijaa puhutellaan vain kahdesti, silloinkin muussa kuin
linkkitekstissä (esimerkki 4).
(4) Jos saat veroehdotuksen, tarkista se ja palauta se tarvittaessa
verohallintoon.
Jos saat veroilmoituslomakkeen, täytä se ja palauta verohallintoon.

Sisältösivuilla jatkuu siis linkkitekstien suhteen sama periaate kuin aloitussivulla eli linkit ovat pääasiassa substantiivilausekkeita. Linkkitekstit
kuten Veroilmoituksen antaminen tai Opas veroilmoituksen täyttämiseksi
voitaisiin helposti ilmaista vastaanottajakeskeisemmin esimerkiksi Näin
annat/täytät veroilmoituksen. Pelkistä linkeistä koostuvia sivuja ei ole
kirjoitettu luettavaksi alusta loppuun vaan selattavaksi kursorisesti itselle
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olennaisia otsikoita etsien (ks. Coe 1996: 139). Tämä selittää lyhyiden ja
tiiviiden substantiivilausekkeiden etiketinomaista käyttöä linkeissä.
Niistä 16 sisältösivusta, joita tarkastelen lähemmin, voidaan vastaanottajan puhuttelun perusteella erottaa karkeasti kolme erityyppistä ryhmää, jotka heijastavat alasivun tekstin sisältöä ja osin myös tekstilajia.
Ensimmäisen ryhmän muodostavat pääasiassa yksikön toista persoonaa
käyttävät ohjeet (3 tekstiä). Näissä on kyse teksteistä, joissa verohallinto
suoraan antaa ohjeita yksityishenkilöille heitä henkilökohtaisesti
koskevissa asioissa. Toisen ryhmän muodostavat sivut, joissa vastataan
yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin (3 tekstiä). Kysymyksissä käytetään
yksikön ensimmäistä persoonaa ja vastauksissa yhdistellään yksikön
toista persoonaa, passiivia ja nollapersoonaa. Kolmannen ryhmän
muodostavat verohallituksen päätökset, lakitekstit ja erilaiset määrittelytekstit (10 tekstiä). Näissä vastaanottajaa ei puhutella, vaan ohjeen
kohteena oleva henkilö on kolmannessa persoonassa esimerkiksi palkansaaja tai verovelvollinen. Imperatiivia esiintyy lähinnä vain ensimmäisen
ja toisen ryhmän teksteissä.
Kaikilla sisäsivuillakaan puhuttelutapa ei ole johdonmukainen.
Puhuttelumuodon valinnan ongelmallisuutta kuvaa esimerkki 5, jossa
kirjoittaja ei ole valinnut yhtä tapaa lähestyä lukijaa, vaan sekoittaa eri
tapoja. Toisaalta lukijaan viitataan pronomineilla ne ja he, mutta toisaalta
heitä puhutellaan myös suoraan teititellen.
(5) Veroilmoituksen antavat ne, joille on lähetetty veroilmoituslomake ja
täyttöohjeet. Heidän on tehtävä veroilmoitus… Huomatkaa, että jos olette
saanut veroilmoituslomakkeen, teidän on täytettävä ja palautettava se
verotoimistoon, vaikka olisitte ollut aiemmin veroehdotusmenettelyssä.
Veroilmoitus on tehtävä jokaisen, jota verotoimisto vaatii antamaan
veroilmoituksen.

Teitittely on henkilöasiakkaille suunnatuilla alasivuilla harvinaista.
Samalla alasivulla on lisäksi vältetty puhuttelua imperatiivin yhteydessä,
ja sen sijaan on käytetty passiivia tai monikon kolmatta persoonaa
(Veroilmoitus palautetaan siihen verotoimistoon, joka…, Heidän on
tehtävä veroilmoitus…). Lisäksi jokaista te-pronominiin liittyvää imperatiivimuotoa edeltää jos-lause, kuten esimerkin 5 kolmannessa virkkeessä.
Muilla ohjetekstejä sisältävillä sivuilla sen sijaan sinutellaan lukijaa
johdonmukaisemmin. Veroprosenttilaskurisivulla sinä-pronomini on
kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kun taas muilla sivulla se on kirjoitettu
pienellä. Sinä-pronominin sijasta käytetään kaikissa ohjeteksteissä
kuitenkin useimmiten pelkkää possessiivisuffiksia (tulosi, työnantajasi,
verosi).
Heikkinen et al. (2000: 325) ovat havainneet, että virkakieleen eivät
tyypillisesti kuulu suorat kiellot, aidot kysymykset eivätkä avoimet
käskyt. Tarkastelluilla sivuilla, etenkin ohjeita antavilla sivuilla, esiintyy
kuitenkin sekä kieltoja että käskyjä, jotka osoittavat lähettäjän
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tietoisuutta vastaanottajastaan. Kiellot liittyvät
toimintavapauden rajoittamiseen kuten esimerkissä 6.

yleensä

lukijan

(6) Et voi itse vaihtaa verokortille tekemääsi valintaa kesken vuoden…
Laskurilla et voi laskea veroprosenttia, jos saat tuloja ulkomailta… etkä
kuulu ennakkoperintärekisteriin…

Kysymyksiä käytetään sivuilla myös otsikoina tekstin rakentamisessa
(Kuinka tulorajasi on muodostunut?, Mihin laskuria voi käyttää?).
Kysymysmuotoista otsikkoa seuraa välittömästi vastaus. Näin ollen
otsikot eivät ole aitoja kysymyksiä vaan retorisia valintoja. Kysymyksen
valinta otsikoksi on mielenkiintoinen osoitus vastaanottajakeskeisyydestä, kun sitä verrataan sivuston yleiseen taipumukseen käyttää substantiivisia etikettejä linkkiteksteissä, joilla osittain on sama funktio sivua
selaavalle lukijalle kuin otsikoilla on.
Kysymyksiä ja vastauksia sisältävät sivut ovat verkkoviestinnän
mukanaan tuoma tapa välittää tietoa keskeisimmistä asioista ja tarjota
vastauksia usein toistuviin kysymyksiin ilman, että kysyjän tarvitsee
ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä verotoimistoonsa. Tästä syystä voidaan
olettaa, että myös kielenkäytöltään kysymykset heijastavat muita
vastaavia ”usein kysytyt kysymykset” –sivuja, joita verkossa on tarjolla.
Luonteva tapa antaa vastaus minä-muotoiseen kysymykseen on sinämuotoinen vastaus kuten esimerkissä 7. Tästä syntyy kuva läheisestä
suhteesta verohallinnon ja asiakkaan välillä.
(7) Myin osakkeita ja siitä syntyi minulle tappiota? Kuinka voin hyödyntää
tämän tappion verotuksessani?
Omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion voit vähentää omaisuuden
luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena seuraavana vuotena.
(8) Sain kotiin verokortin, joka tulisi voimaan 1.2. mutta olen jo hakenut
verotoimistosta verokortin alkuvuonna. Kumpaa minun pitää käyttää?
Jos alkuvuonna on haettu verotoimistosta verokortti, se korvaa nyt
lähetettävän verokortin.

Kuten esimerkistä 8 kuitenkin havaitaan, sivuilla ei tässäkään suhteessa
olla puhuttelun suhteen johdonmukaisia. Kysymyksiä ja vastauksia
sisältävillä sivuilla suurimmassa osassa vastauksia on käytetty passiivia
(esimerkki 8) tai nollapersoonaa (esimerkki 9) toisen persoonan sijasta.
(9) Muutama veroilmoitukseen liitettävä kuitti puuttuu vielä. Kuinka
toimin?
Veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka kaikkia kuitteja ja selvityksiä ei
olisikaan mukana. Veroilmoitusta kannattaa täydentää niin pian kuin se on
mahdollista.

Kuten esimerkistä 9 käy ilmi, suhde kysyjän ja vastaajan välillä
muodostuu etäisemmäksi, kun käytetään nollapersoonaa sinuttelun
sijasta. Esimerkissä ei kerrota eksplisiittisesti kenen pitää ja kannattaa,
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vaikka epäsuora viittaus kysyjään onkin selvä. (Vrt. Laitinen 1995: 354.)
Geneeristä, toista persoonaa välttävää ilmausta voi kylläkin selittää sillä,
että vastaus on suunnattu kaikille verovelvollisille, eikä ainoastaan
kysyjälle. Tämä ei kuitenkaan selitä puhutteluilmausten vaihtelua
vastauksissa.
Lyhyt katsaus sisältösivuille osoittaa, että jo metatekstin analyysissä
havaittu epäjohdonmukaisuus puhuttelumuotojen käytössä jatkuu
sisempänä sivuilla. Johdonmukaisuutta on havaittavissa lähinnä tekstilajeittain. Yleistäen voidaan sanoa, että ohjeissa sinutellaan, kysymysvastaus-sivuilla käytössä on sekä sinä ja minä että minä, passiivi ja
nollapersoona. Päätöksissä ja määräyksissä puhuttelua ei sen sijaan ole.
Tätä selittävät sivujen sisältöön liittyvät intertekstuaaliset kytkökset.
Ohjeissa verohallinnolla on valta päättää, miten asiakas toimii, joten
sinuttelu on luontevaa. Kysymykset ja vastaukset sen sijaan jäävät
statukseltaan epäselvemmiksi, vaikka ne tavallaan peilaavatkin suoraa
vuorovaikutusta lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Verkkoviestinnän
käytänteet eivät kuitenkaan tältä osin ole vielä vakiintuneet, joten
viranomaisviestinnän luonteenomaiset ilmaisutavat näkyvät kielellisissä
valinnoissa. Päätökset ja lakitekstit sen sijaan noudattavat lakitekstien ja
virkatekstien vakiintuneita konventioita.
3 PÄÄTÄNTÖ
Puhuttelun tavat vaihtelevat verohallinnon sivustolla ilman selkeää
johdonmukaista linjaa. Yleisimmin lukijaa sinutellaan, mutta myös
teitittelyä ja puhuttelun välttämistä passiivin ja nollapersoonan avulla
käytetään. Yhdenmukaisen puhuttelumuodon puuttuminen on mahdollista tulkita verkkoviestinnän ja viranomaisviestinnän kohtaamisen
seuraukseksi. Kun viranomaisviestinnän perinne kohtaa verkkoviestinnän
kielenkäytön mallin, lopputuloksena voi olla puhuttelumuodoiltaan
sekava tekstien kirjo, jossa osa teksteistä on siirtynyt vastaanottajakeskeisempään suuntaan kuin muut tekstit. Tällainen tulkinta on
kuitenkin varsin kärjistävä, koska samaan tulokseen voivat johtaa myös
monet muut syyt. Vaihtoehtoinen selitys on, että sivustolla on eri-ikäisiä
ja eri kirjoittajien laatimia tekstejä. Ilmeisesti verohallinnon
verkkosivuille tekstejä laativille ei myöskään ole annettu ohjeistusta,
jossa puututtaisiin puhuttelun muotoon tai annettaisiin siitä selkeitä
suosituksia.
Verohallinnon verkkosivut muodostavat sisällöltään heterogeenisen
kokonaisuuden erilaisia viranomaistekstejä, joilla kullakin on oma
tehtävänsä. Sisältö on viranomaisviestintää, mutta sivuston muoto eli
tiedon välittämisen tapa noudattaa verkkoviestinnän periaatteita. Se, että
sivuilla on linkkejä sekä opastusta sivujen sisällöstä ja etenemisestä
sivuilla on olennainen osa verkkoviestintää. Verkkoviestinnän
toimintamalli tuo lukijan ohjailun ja huomioimisen vahvemmin myös
viranomaisviestintään, jossa sitä on aiemmin ollut vähän tai ei lainkaan.
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Samoin selailevan lukemisen merkitys korostuu, mikä lisää
substantiivilausekkeiden käyttöä linkkeinä ja otsikoina.
Tämän
artikkelin
lähtökohtana
on
ollut
ajatus,
että
puhutteluilmaisujen valinta kertoo jotakin lähettäjän ja vastaanottajan
välisestä suhteesta. Puhuttelemisen oletetaan edustavan vastaanottajakeskeisyyttä ja puhuttelematta jättämisen lähettäjäkeskeisyyttä tai asiakeskeisyyttä. Samoin oletetaan, että vastaanottajakeskeisyys olisi verkkoviestinnälle tyypillinen piirre. Jälkimmäinen oletus perustuu pikemminkin arkitietoon ja verkkokirjoittamisen oppaisiin kuin tieteelliseen tutkimukseen. Näin ollen nämä oletukset ovat helposti kyseenalaistettavissa
ja vaativat lisätutkimusta. Silti oletukset näyttävät pitävän paikkansa
verohallinnon verkkosivujen tarkastelun perusteella. Vastaanottajalähtöiset puhutteluilmaisut tuovat viranomaista lähemmäksi kansalaista
ainakin kielen tasolla. On kuitenkin myös niin, että puhuttelumuodon valinta kertoo enemmän puhujasta kuin puhuteltavasta (ks. Nuolijärvi &
Tiittula 2001: 581). Tämä johtaa tutkijan uuden kiinnostavan tutkimuskysymyksen ääreen, nimittäin tutkimaan viranomaisten tapoja viitata
itseensä verkkoteksteissään.
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LIITE 1. Verohallinnon verkkosivujen aloitussivu heinäkuussa 2004.

271

