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KAKSI TEKSTILAJIA: KAKSI YHTEISÖÄ
Heli Katajamäki & Johanna Ketola
Vaasan yliopisto
Professional discourse communities have their own ways of constructing ‘us’ versus
‘others’. One way is packing information by different kind of linguistic ways which can
most easily be understood by the members of the same professional community. This
article focuses on the linguistic ways of information-packing in two different genres, laws
and editorials of business newspapers. Information-packing is analysed from the semantic
point of view. The article describes how information is packed using lexico-grammatical,
thematic and syntactic ways. It seems that information-packing is typical for both genres,
and therefore, they also demand competence from readers who want to understand the text.
This means that both genres construct community especially between the professionals.
Keywords: professional discourse community, information-packing, genre, laws, editorial
of business newspapers

1 JOHDANTO
Tekstit eivät ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan ne ovat myös sosiaalista
vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kesken. Teksteihin kirjoittuu, kenelle
ne on kohdennettu ja kenelle ei. Tekstiin kirjoittuva kohderyhmä kertoo
siitä, millaista yhteisöllisyyttä tekstit rakentavat. Kun tekstiin rakentuu
yhteisöllisyys joidenkin kesken, ulkopuolelle jäävät yhteisöön kuulumattomat: syntyy me ja muut -asetelma1.
Yhteisöllisyys rakentuu teksteihin muun muassa siten, ettei ryhmän
ulkopuoliselle tarvitse kirjoittaa ymmärrettävästi. Erityisesti eri
ammattialojen tekstit voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Ammattiyhteisöissä tuotetuilla teksteillä on yhteiskunnallinen tarkoituksensa, jota
ammattiyhteisöt pyrkivät toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.
Jokaisella ammattiryhmällä on myös tapansa tarkastella todellisuutta
sekä omia arvojaan ja asenteitaan. Lisäksi ammattiyhteisöt pyrkivät
luomaan ryhmähenkeä ja erottumaan muista ryhmistä. Ammattiyhteisön
pyrkimykset, tavat tarkastella todellisuutta ja arvot välittyvät myös
teksteihin ja tekstien kieleen. (Gunnarsson 1997: 99−101.) Kun
kirjoittaminen omalle ryhmälle käyttäen esimerkiksi ammattikielisiä
1

Lähdemme tässä artikkelissa ajatuksesta, että ammattiyhteisö syntyy tietyllä ammattialalla
toimimisesta, ja yhteisön ulkopuolelle rajautuvat ei-ammattilaiset.
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yksiselitteisiä termejä helpottaa viestintää ja ammattiryhmän
yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamista, yhteisöllisyyden rakentuminen
teksteihin korostuu entisestään. Kohderyhmä saattaa olla kuitenkin
hyvinkin laaja, mikäli ammattiyhteisön yhteiskunnallinen tehtävän
toteuttaminen tätä vaatii. Tällöin yhteisöllisyyden rakentaminen
ammattilaisten kesken saattaa olla ristiriidassa yhteiskunnallisen tehtävän
kanssa.
Yksi tällainen kielellinen keino, joka palvelee ammattiyhteisöä mutta
rajaa ymmärrettävyyttä, on tiivistäminen. Tiivistäminen on läsnä
kaikenlaisessa viestinnässä. Esimerkiksi parisuhteessa tiivistäminen ja
samalla yhteisöllisyyden rakentuminen voi olla äärimmillään, kun toisen
vihaisella murahduksella saattaa olla hyvinkin informatiivinen merkitys.
Määrittelemme tiivistämisen semanttiseksi kielelliseksi keinoksi, jolla
pakataan informaatiota ja joka samalla luonnollistaa ammattialan
käsityksiä maailmasta itsestäänselvyyksiksi (ks. Fairclough 1989:
91−92). Itsestäänselvyydet pohjautuvat ammattialalla jaetulle
yhteisölliselle tiedolle, tarkemmin sanottuna arvo- ja uskomusjärjestelmälle (ks. Kalliokoski 1996: 14). Koska tiivistäminen pohjautuu
ammattialan yhteisöllisesti jaettuun tietoon, tiivistettyjen ilmausten
merkitys aukeaa ilman selittämistä yhteisön jäsenelle. Yhteisön
ulkopuolisella lukijalla saattaa kuitenkin olla vaikeuksia ymmärtää
tekstiä. Muitakin kielellisiä keinoja yhteisöllisyyden rakentumiseen
teksteissä on. Ryhmähengen luomista ja erottautumista muista ryhmistä
(eli meisyyttä) voi tarkastella esimerkiksi sisällöllisinä vastakkainasetteluina eri ihmisryhmien kesken, kuten on journalismin tutkimuksessa on tehty (ks. Hujanen 2000: 157, 174−183). Kielentutkimuksen
näkökulmasta ryhmähengen luominen ja erottautuminen muista todentuu
teksteissä eksplisiittisesti esimerkiksi pronominein (me osaamme, te
ette), nimeämisin (hurrit puhuvat liikaa) ja puhutteluina (Mitä mieltä
sinä olet tästä, Juhana?). Tiivistäminen on puolestaan implisiittinen
yhteisöllisyyttä rakentava kielellinen keino, jota osaa käyttää alan
asiantuntija ja joka rajaa siten pääkirjoitusten ja lakien käyttöä (ks. esim.
Halliday & Martin 1993: 15).
Tarkastelemme tässä artikkelissa ammatillisen yhteisöllisyyden
rakentumista työ- ja sosiaalioikeudellisissa laeissa sekä kahden
taloussanomalehden (Kauppalehti, Taloussanomat) pääkirjoituksissa.
Lakeja ja pääkirjoituksia on mielenkiintoista verrata toisiinsa, koska
niillä on erikoisalateksteinä yhtäläisyyksiä mutta myös eroja. Ne ovat
molemmat institutionaalisia tekstejä, jotka tuotetaan instituutioissa ja
joilla on institutionaalisesti määritelty yhteiskunnallinen tehtävä. Molempia tekstejä tuotetaan vakiintunein käytännöin. Tekstien tuottamisessa on
yhtäläisyyksiä, sillä niitä ei tehdä niinkään yksilötyönä, vaan ne tuotetaan
ryhmässä; lait usein toimikunnissa, pääkirjoitukset ryhmätyönä. Tällöin
korostuu se, että tekstit ovat yhteisönsä hyväksymiä. Lait ja
pääkirjoitukset eroavat toisistaan siten, että tekstien tuottajien asiantuntijuus on erilaista: juristit ovat usein oikeustieteen asiantuntijoita,
talousjournalistit (talous)toimittamisen asiantuntijoita. Lait ja pääkirjoi248

tukset eroavat myös siten, että niiden ajateltu lukijakunta on erilainen.
Lakien lukijakunta on pääkirjoituksia laajempi, sillä lait on tarkoitettu
kaikille yhteiskunnan jäsenille, kun taas pääkirjoitukset on kohdennettu
talouden eri osa-alueilla työskenteleville.
Esittelemämme tiivistämisen keinojen olemme todenneet olevan
laeissa ja pääkirjoituksissa toistuvia piirteitä, jotka kertovat
ammatillisesta yhteisöllisyydestä. Tavoitteenamme on kuvata,
millaisilla tiivistämisen keinoilla ammatillinen yhteisöllisyys laeissa
ja pääkirjoituksissa rakentuu. Tiivistämisen keinoja kuvaamalla
nostamme
esiin,
millaisin
kielellisin
keinoin
ammattialan
itsestäänselvyydet teksteihin rakentuvat. Tällaisia itsestäänselvyyksiä
purkamalla tekstejä on mahdollista tarkastella kriittisemmin ja
analyyttisemmin siitä näkökulmasta, missä määrin tekstien ymmärtäminen vaatii asiantuntijuutta. Tiivistämiseen motivoivia tekijöitä voi
etsiä tekstin tuottamisen käytäntöihin tutustumalla (Bhatia 1993).
Pyrimmekin
hakemaan
selityksiä
teksteihin
rakentuvaan
yhteisöllisyyteen tekstien tuottajien haastatteluilla. Sekä teksti- että
haastatteluaineisto pohjautuu Ketolan (tulossa) väitöskirjaan ja
Katajamäen (2004) lisensiaatintyöhön2.
2 TIIVISTÄMISEN KIELELLISET KEINOT
Tarkastelemme seuraavaksi niitä tiivistämisen keinoja, joiden näemme
rakentavan yhteisöllisyyttä lakeihin ja pääkirjoituksiin. Tiivistäminen
tapahtuu laeissa ja pääkirjoituksissa muun muassa leksikaaliskieliopillisin keinoin. Leksikaalis-kieliopillinen tiivistäminen (eli
morfosyntaktinen ja leksikaalinen tiivistäminen) sisältää useita
kielellisen tiivistämisen muotoja, ja usein onkin epäselvää, onko
kyseessä syntaktinen vai leksikaalinen tiivistäminen. Leksikaaliskieliopillista tiivistämistä ovat esimerkiksi nominaalistukset ja lauseenvastikkeet (Niemikorpi 1991: 42−44). Leksikaalis-kieliopillisiin tiivistämisen keinoihin luemme mukaan myös termit. Termit ovat tietyllä
ammattialalla käytettävä sanoja, sanan osia tai sanaliittoja, jotka
viittaavat tarkkaan määriteltyjen käsitepiirteiden kautta tarkoitteeseen
(Nuopponen 1994, Järvi 1999). Alan ulkopuoliselle termin merkitys siis
saattaa jäädä avautumatta.
Esimerkissä 1 juridinen termi edunsaaja vastaa useampisanaisia määritelmiä kolmannen hyväksi tehdyssä vakuutus- tai muussa sopimuksessa
määrätty ja eläke-edun saaja (Hakulinen 1974 s.v. edunsaaja). Esimerkissä on muitakin kuin juridisia termejä, kuten leskeneläke, työntekijä,
vuosityöansio ja leskeneläkkeeseen oikeutettu. Pääkirjoituksissa käytetään termin kaltaisia sanoja. Termeistä poiketen näiden talouden diskurs2

Ketolan väitöskirjan aineistona on 16 eri työ- ja sosiaalioikeudellista lakia ja 29 lainvalmistelijan
lomakehaastattelu. Katajamäen aineistona on 10 Kauppalehden ja Taloussanomien pääkirjoitusta sekä
kolmen pääkirjoitustoimittajan teemahaastattelu.
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sille ominaisten sanojen merkitykset ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti
määritelty, ja ne voivat saada erilaisia merkityksiä tekstiyhteydessään.
Tästä huolimatta ne kantavat mukanaan osia erikoisalan määritelmistä ja
tiivistävät informaatiota. Esimerkissä 2 on kursivoitu yhdessä tekstikappaleessa esiintyneet talouden diskurssille ominaiset sanat ja sanaliitot.
(1) Leskeneläke on työntekijän vuosityöansiosta:
1) 40 prosenttia, jos leskeneläkkeeseen oikeutettu on yksin edunsaajana − −. (tapaturmavakuutuslaki 24 § 1 mom.)
(2) Suhdannenäkymien heikkeneminen tuntuu valtion verotuloissa. Vaikka verotulot ovat vielä alkuvuodesta olleet selvässä kasvussa, heikompaan kehitykseen on syytä varautua. Iso osa verokertymästä tulee yhteisöverosta,
myyntivoitoista ja optiotuloista, jotka ovat riippuvaisia yritysten kannattavuudesta ja pörssikurssien kehityksestä. Yritysten kannattavuuden heikkeneminen, mihin vientivaikeudet viittaavat, johtaa väistämättä yhteisöveron tuoton
pienenemiseen. Pörssin alavireisyys rajoittaa puolestaan valtionyhtiöiden
osakemyyntejä, joilla valtionvelkaa on tähän saakka voitu pienentää kymmeniä miljardeja markkoja. (KL19072001)

Laeissa esiintyy esimerkkien 3 ja 4 kaltaisia nominaalistuksia määräys ja
soveltaminen sekä asetus, jotka on purettavissa verbeiksi määrätä,
soveltaa sekä asettaa. Pääkirjoituksissa esiintyy esimerkkien 5 ja 6
kaltaisia nominaalistuksia (talouskasvun hidastuminen, ennusteet,
talousnäkymät, arvio, kokonaistuotannon kasvu). Pääkirjoituksissa
nominaalistuksia on vaihtelevasti pääkirjoituksen aiheesta riippuen.
(3) Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa Senaatti. (laki
kahdeksan tunnin työajasta 12 § 1 mom.)
(4) Samalla lakkaa olemasta voimassa työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa
ammateissa 18 päivänä elokuuta 1917 annettu asetus, lukuun ottamatta sen 1,
9, 16, 17, 21, 22, 23 ja 24 §:ää. (laki lasten ja nuorten käyttämisestä
ammattityöhön 13 § 1 mom.)
(5) Talouskasvun hidastuminen näyttää yllättäneen ainakin
valtiovarainministeriön ennusteiden laatijat. (TS19072001)
(6) Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talousnäkymät ovat kevään jälkeen
edelleen heikentyneet, ja tästä syystä ministeriö laski eilen arviotaan tämän
ja ensi vuoden kokonaistuotannon kasvusta. (TS19072001)

Nominaalistukset tiivistävät informaatiota siten, että ne häivyttävät
toimintaan liittyvät toimijat, ajan ja paikan (ks. esim. Halliday & Martin
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1993: 13−15). Erityisesti tämä näkyy leksikaalistuneista, vakiintuneista
substantiiveista, kuten määräys, asetus ja talousnäkymät. Kun sanat
leksikaalistuvat, niissä peittyy toiminnallisuus, ja samalla toiminta
muuttuu itsestäänselvyydeksi ja kyseenalaistamattomaksi (ks. Karvonen
1996: 152).
Tiivistämistä tapahtuu myös lauseenvastikkeilla, jotka ovat
purettavissa omiksi lauseikseen. Tämä johtaa usein myös pitkiin
määriteketjuihin molemmissa tekstilajeissa. Esimerkissä 7 on laeille
tyypillinen temporaalinen lauseenvastike, joka on purettavissa kunsivulauseiksi. Temporaaliset lauseenvastikkeet ovat laeissa yleisimpiä
lauseenvastikkeita (ks. Ketola tulossa). Myös pääkirjoituksista löytyy
jonkin verran lauseenvastikkeita, kuten esimerkissä 8.
(7) Edellä 28 §:ssä tarkoitettua vuosityöansiota ja 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulta neljän viikon ajanjaksolta suoritettavaa päivärahaa
määrättäessä työansiona pidetään työntekijän saamaa veron ennakonpidätyksen alaista rahapalkkaa tai muuta suoritetusta työstä vastikkeeksi katsottavaa veronalaista etua. (tapaturmavakuutuslaki 28 a § 1 mom.)
∼
Kun määrätään edellä 28 §:ssä tarkoitettua vuosityöansiota ja 16 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetulta neljän viikon ajanjaksolta suoritettavaa
päivärahaa, pidetään työnansiona työntekijän saamaa − −.

(8) Vielä helmikuussa valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennakoi
kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 4,2 prosenttia ja ensi vuonna
kolme prosenttia. (TS19072001)
∼
Vielä helmikuussa valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennakoi, että
kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 4,2 prosenttia ja ensi vuonna kolme
prosenttia.

Esimerkissä 9 esiintyy passiivin partisiipin muoto työvoimaa luovuttava
työnantaja ja esimerkissä 10 esiintyy muoto sanottu yleinen haitta.
Passiivin partisiippien muodot voi purkaa kokonaisiksi lauseiksi, kuten
esimerkeissä on tehty. Varsinkin laeissa myös muut nominaalimuodot eli
3. infinitiivin -ma-/-mä-muodot turvaamatta ja perimällä (esimerkki 11)
voidaan purkaa täydellisiksi lauseiksi. Pääkirjoituksissa esiintyy myös
passiivin partisiippia, kuten esimerkissä 12 (laskettu). Samaisessa
lauseessa on myös lauseenvastike.
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(9) Työvoimaa luovuttavan työnantajan velvoitteista on tällöinkin voimassa, mitä
tässä laissa säädetään työnantajasta. (uudempi työturvallisuuslaki 3 § 2
mom.)
∼
Työnantajan, joka luovuttaa työvoimaa, velvoitteista on tällöinkin voimassa,
mitä tässä laissa säädetään työnantajasta.
(10) Edellä 1 momentissa sanotulla yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa
kuin työkyvyn alentumista. (tapaturmavakuutuslaki 18 a § 2 mom.)
∼
Yleisellä haitalla, joka on sanottu edellä 1 momentissa, tarkoitetaan muuta
vahinkoa kuin työkyvyn alentumista.
(11) Turvaamatta jäävä osuus rahoitetaan perimällä vuosittain yhteistakuumaksu
niiltä vakuutusyhtiöiltä, jotka harjoittavat tämän lain mukaista pakollista
vakuutusta maksuunpanovuonna. (tapaturmavakuutuslaki 38 c § 1 mom.)
∼
Osuus, jota ei turvata, rahoitetaan siten, että peritään vuosittain
yhteistakuumaksu niitä vakuutusyhtiöiltä − −.
(12) Suomen tiistaina laskettu kokonaistuotannon kasvuluku on myös edelleen
hyvä verrattuna esimerkiksi Euroopan talousveturin Saksan
kasvuennusteisiin. (TS19072001)
∼
Suomen kokonaistuotannon kasvuluku, joka on laskettu tiistaina, on myös
edelleen hyvä, kun vertaa esimerkiksi Euroopan talousveturin Saksan
kasvuennusteisiin.

Teksti voi tiivistyä myös temaattisesti (eli ensyklopedisesti), jolloin
toisteisuutta vältetään poistamalla tekstistä uuden tiedon kannalta
tarpeettomia ilmauksia, kuten luetteloimalla tai jättämällä subjekti tai
predikaatti lauseesta pois (Niemikorpi 1991: 42−44).
Laeissa temaattinen tiivistäminen näkyy muun muassa pikkuteksteissä (pikkuteksteistä ks. esim. Halliday 1994: 392−397), jotka ovat lakien
pykälien ja lukujen jälkeisiä täsmennyksiä. Pikkutekstit ovat usein viitteitä korkeimman oikeuden päätöksiin tai muihin lakeihin ja asetuksiin,
jotka liittyvät kyseiseen lain pykälään tai lukuun (esimerkki 13).
Pikkuteksti sisältää viitteen toiseen institutionaaliseen tekstiin, asetukseen, mutta jättää kertomatta tarkemmin asetuksen sisällöstä. Lisäksi
pikkutekstit sisältävät lyhteitä, joiden merkitystä ei lakiteksteissä selitetä.
Temaattista tiivistämistä ovat laeissa myös luetteloinnit (esimerkki 14) ja
predikaatin jättäminen pois laeille tyypillisistä täydentävistä lauseista
(esimerkki 15).
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(13) Satamalla tarkoitetaan 1 momentissa myös satama-allasta, laituria tai muuta
senkaltaista paikkaa. Ks. myös A työturvallisuutta ja -terveyttä
satamatyössä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
21.5.1982/381, SoS 19/82.
(työturvallisuuslaki 5 § 2 mom.)
(14) Työsääntöihin voidaan sitä paitsi ottaa määräyksiä siitä, miten on varteen
otettava:
1) tulenvaaran, epäjärjestyksen tahi siivottomuuden estämiseksi
työpaikalla;
2) työntekijäin tapaturmilta suojelemisesta voimassa oleviin lainsäännöksiin nähden ja yleensä työnteon turvaamiseksi; sekä
3) miten työntekijäin sellaisten luottamusmiesten vaalista, jotka työntekijät
lain tai työehtosopimuksen mukaan asettavat, on työnantajalle ilmoitettava. (työsääntölaki 6 § 1 mom.)
(15) Työ, jonka jossakin vaiheessa syntyy pölyä, savua, kaasua tai höyryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrässä, on, mikäli mahdollista,
suoritettava erillisessä huoneessa tai rakennelmassa taikka sijoitettava työn
sellainen vaihe suljettuun laitteeseen. (työturvallisuuslaki 16 § 1 mom.)

Myös pääkirjoituksista löytyy pikkutekstejä, jotka viittaavat esimerkiksi
uutiseen, jossa asiaa on aikaisemmin käsitelty. Samoin predikaatin tai
subjektin poisjättäminen toimii toisinaan tiivistämisen keinona.
Pääkirjoituksissa tiivistetään kuitenkin erityisesti siten, että lauseet
sidostuvat toisiinsa inferenssein, erilaisin päättelyä vaativin sidoksin.
Inferenssit mahdollistavat eri asioiden esittelyn selittämättä niiden
liittymistä toisiinsa, ja teeman kuljetuksen muotona on hyperteema3.
Hyperteeman kuljetusta sisältävä teksti vaatii assosiatiivista, tekstinulkoista päättelyä. Päättely ei ole välttämättä vaikeaa, mikäli siihen
vaaditaan pelkästään yleistietoa. (Koskela 1996; 1997; Nyström 2001.)
Pääkirjoituksissa hyperteeman kuljetus näyttää olevan tyypillinen tapa
sidostaa lauseet toisiinsa (Katajamäki 2004). Toisinaan pääkirjoitusten
inferenssit
vaativat
tulkitsijaltaan
yleistietoa,
toisinaan
erikoisalatietämystä. Esimerkissä 16 on neljä hyperteeman kuljetusta,
joiden tulkinta vaatii pikemminkin yleis- kuin erikoisalatietoa maailmasta. Lukijan on pääteltävä, miten talouden suunnan ennakoiminen
(T1) ja Saksan kauppa- ja teollisuusministeri Werner Mullerin (T2)
sidostuvat aikaisemmin käsiteltyyn tekstiin, jossa ei ole puhuttu
suunnasta, ennakoimisesta tai Mulleristä. Samoin lukijan on pääteltävä
maan talouden (T3) sidostuminen aikaisempaan tekstiin. Tämän päättely
lienee kuitenkin helppoa, sillä päättelyä helpottaa lauseen asema
3

Hyperteeman kuljetus perustuu siihen, että tekstistä on pääteltävissä hyperteema, johon tekstin
myöhemmät teemat sidostuvat. Hyperteema on siten implisiittinen ja jakaantuu alateemoihin, joista
sanotaan jotain (A Æ B, A1 Æ C, A2 Æ D, A3 Æ E). (Daneš 1974: 119−121.)
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alisteisena sivulauseena ja määrite maan, joka sidostuu edellisen lauseen
Saksan-sanaan. Myös teema 4 on hyperteeman kuljetusta, sillä vaikka
sana hänen sidostuu pronominalisaatiolla sanaan Muller, teeman 4
pääsanan näkyvissä yhteys aikaisempaan tekstiin on pääteltävä.
(16)Talouden suunnan ennakoiminen (T1) näyttää kuitenkin olevan edelleen
vaikeaa (R1). Saksan kauppa- ja teollisuusministeri Werner Muller (T2)
uskoo DIW:n ennusteesta poiketen (R2), että maan talous (T3) pääsee tänä
vuonna noin kahden prosentin kasvuun (R3). Hänen mielestään näkyvissä
(T4) on joitakin ilahduttavia elpymisen merkkejä (R4). (TS19072001)

Tiivistäminen tapahtuu laeissa myös tiivein syntaktisin rakentein4, kuten
esimerkissä 17. Esimerkki 17 tiivistää siten, että siinä on yhteen
virkkeeseen mahdutettu koko asian sisältö, kun sen voisi kertoa myös
useampina, lyhyempinä virkkeinä. Lakiteksteihin siis tiivistyy yhdessä
virkkeessä autosemanttinen kokonaisuus (ks. esim. Hiltunen 1984: 5).
Lauseiden väliset suhteet ovat ymmärrettävissä, kun sisentää virkkeen
esimerkin tavoin. Sisennykset tuovat esiin sen, että lauseilla on erilaisia
alistus- ja rinnastussuhteita. Esimerkki koostuu yhdestä päälauseesta,
kahdesta relatiivilauseesta ja kahdesta että-sivulauseesta. Virke alkaa
päälauseella, jonka katkaisee määrittelevä relatiivilause. Relatiivilausetta
seuraa kaksi rinnasteista ja määrittelevää konjunktiosivulausetta, joiden
jälkeen päälause jatkuu. Myös asioiden ketjuttaminen määritteiksi
korostuu päälauseessa, sillä siinä esiintyy sekä määritettävää edeltäviä
adjektiiviattribuutteja että jälkiattribuutteja.
(17) Sellaisissa paikoissa,
joissa on tarjona vaara,
että työntekijät saattavat pudota
tai [että] putoavat esineet [saattavat] heitä vahingoittaa,
tulee olla tarkoituksenmukaiset ja työn laatuun soveltuvat turvallisuuslaitteet,
niinkuin käsipuut portaissa ja rakennustelineissä, aitaukset tai muut sopivat
suojukset parvekkeissa ja hisseissä sekä sellaisten lattia-aukkojen, altaiden,
ammeiden ja muiden avoimien astiain ympäri,
jotka asemansa, sisällyksensä tahi syvyytensä takia voivat olla
vaarallisia.
(vanhempi työturvallisuuslaki 8 § 1 mom.)

Pääkirjoitukset puolestaan ovat syntaktiselta rakenteeltaan yksinkertaisia,
sillä niissä on paljon päälauseita ja vain vähän sivulauseita. Mikäli
sivulauseita on, niitä on yleensä yksi kutakin päälausetta kohden.
Pääkirjoitusten päälausevoittoisuus saattaakin antaa sen kuvan, että
4

Lakiteksteille tyypillisistä syntaktisista rakenteista ks. Ketola 2003: 17−20.
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pääkirjoitukset ovat yleistajuisia ja helppoja ymmärtää. Syntaktinen
rakenne on kuitenkin vain yksi keino tiivistää informaatiota, sillä
pääkirjoituksissa lauseiden välinen tiivistäminen tapahtuu myös monin
implisiittisin keinoin, kuten hyperteeman kuljetuksella. Lakiteksteissä
monimutkaisten syntaktisten rakenteiden lisäksi tiivistämistä tapahtuu
monin muinkin keinoin. Pelkästään syntaktisia tiivistämisen keinoja
tarkastelemalla saa tiivistämisestä suppean kuvan. Ammatillinen
yhteisöllisyys löytää eri tekstilajeissa eri ilmenemismuotoja.
Olemme lähteneet siitä ajatuksesta, että tiivistäminen rakentaa
yhteisöllisyyttä asiaa tuntevien kesken. Lakien ja pääkirjoituksen
tiivistämisen keinojen analysointi paljastaa, että laeista ja pääkirjoituksista löytyy asiantuntijuutta palvelevaa kielenkäyttöä. Myös
pääkirjoituksissa esiintyy paljon tiivistämistä, joten tässä mielessä pääkirjoitukset näyttävät olevan samankaltaisia lakien kanssa. Tästä on pääteltävissä, että lakeihin rakentuu yhteisöllisyys juristien kesken ja pääkirjoituksiin taloutta tuntevien kesken. Päätelmä herättää kuitenkin
kysymään, miksi näin on. Miten yhteisöllisyyden rakentuminen asiaa
tuntevien kesken selittyy yhteisön tuottajien näkökulmasta? Tähän
kysymykseen pyrimme vastaamaan seuraavassa luvussa.
3 LAKIEN JA PÄÄKIRJOITUSTEN TUOTTAMISEN
KÄYTÄNNÖT
Teksteissä rakennettavaan yhteisöllisyyteen voi hakea selityksiä siitä,
millaisia tekstin tuottamisen käytäntöjä yhteisössä on eli millainen on
tekstin tuottamisympäristö, kuka tekstejä tuottaa ja kenelle ne on
tarkoitettu. Kuvaamme tässä luvussa tekstin tuottamisen käytäntöjä siitä
näkökulmasta, miten teksteissä tiivistämisen kautta rakentuva yhteisöllisyys saa selityksiä haastatteluissa tuotetuilla merkityksillä. Kuvaus
pohjautuu tekstien tuottajien haastatteluihin. Katajamäki on haastatellut
kolmea pääkirjoitustoimittajaa (P1−P3), Ketolan lomakehaastatteluun on
vastannut 29 lainvalmistelijaa (L1−L29)5.
Kuka tahansa ei voi kirjoittaa lakia tai lehden pääkirjoitusta, vaan
kirjoittajalla täytyy olla institutionaalinen asema. Tähän asemaan
pääseminen vaatii koulutusta ja/tai kokemusta. Kirjoittajan asiantuntijuus
kehittyy kirjoittamalla. Kirjoittaessaan lakeja tai pääkirjoituksia
kirjoittaja sosiaalistuu yhteisöön ja kehittyy aloittelijasta asiantuntijaksi.
Erityisesti asiantuntevat yhteisön jäsenet tiedostavat tekstilajin viestinnän
tarkoituksia ja niihin tarkoituksiin sopivia kielellisiä ilmauksia. (Ks.
Swales 1990; Bhatia 1993; Katajamäki 2003.)
Tekstien tuottajien kuvaamina lakien ja pääkirjoitusten kohderyhmät
eivät ole yksioikoisia. Vaikka lainvalmistelijat ovat yleisesti sitä mieltä,
5

P1−P3. Kauppalehden ja Taloussanomien pääkirjoitustoimittajien haastattelut 18.−19.4.2002 sekä henkilökohtainen sähköpostiviesti 7.10.2002. L1−L29 lomakehaastattelut joulukuussa 2002 ja helmikuussa
2003 66 lainvalmistelijalle.
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että kaikki lait on suunnattu tavalliselle kansalaiselle, he toteavat
kirjoittavansa myös muille tahoille. Osa lainvalmistelijoista on myös sitä
mieltä, että laeista pitäisi tiedottaa paremmin ja niistä pitäisi laatia muun
muassa katekismusmuotoisia lehtisiä, joissa lakeja selitettäisiin
yleiskielisesti. Tämä nostaa esiin vastausten ristiriitaisuuden. Jos
lakitekstit olisivat ymmärrettäviä tavalliselle kansalaiselle, ei tarvetta
lakien popularisointiin olisi.
Toinen ristiriita vastauksissa aiheutuu siitä, että lainvalmistelijat
korostavat omaa yhteisöllisyyttään suhteessa muihin. Juristien
yhteisöllisyys ei korostu eksplisiittisesti me-henkenä, vaan pikemminkin
he korostavat haastatteluissa, miten he erottuvat muista ryhmistä.
Vastauksesta 18 heijastuu juristien yhteisöllisyys, koska heillä on
asiantuntemusta kirjoittaa lait kansanedustajille ymmärtäviksi. Vastausta
voi tulkita myös yhteiskunnallisen aseman korostamisena suhteessa
poliitikoihin, sillä juristeilla on ikään kuin mahdollisuus, halu tai valta
laatia lakitekstit toisenlaisiksi, mutta koska kansanedustajienkin on niitä
ymmärrettävä, ovat ne sellaisia kuin ovat. Me vastaan muut -asenteesta
on kyse myös vastauksissa 19 ja 20. Vastauksessa 19 lainvalmistelija
korostaa lakitekstien erilaisuutta suhteessa runouteen. Vastauksessa
rinnastuvat kahden yhteiskunnallisesti vaikuttajan, valtion ja kulttuurin,
roolit. Koko yhteiskuntaa koskevasta kritiikistä on kyse vastauksessa 20.
Vastausta voi tulkita siten, että lainvalmistelijat korostavat valtaasemaansa suhteessa muihin, sillä he ikään kuin saavat laatimillaan
lakiteksteillä muuten epäsäännöllisen ja huolettoman eli boheemin
yhteiskunnan järjestykseen.
(18) L25: [Lait] pyritään kirjoittamaan niin, että kansanedustajat ymmärtävät.
(19) L1: [Lakiteksti on] merkityksiltään huojumatonta (vrt. vastakohtana Mirkka
Rekolan runoihin).
(20) L29: [Hyvä lakiteksti on] kokonaisvaltaista (pystyy hahmottamaan boheemisuuden).

Taloussanomalehtien kohderyhmänä ovat talousalasta kiinnostuneet tai
talousalalla työskentelevät henkilöt ja erityisesti päättäjät. Taloussanomien kohderyhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi ammattilaisia,
opiskelijoita ja suurta yleisöä, mutta kuitenkin vain sellaisia, joilla on
huolehdittavanaan jokin taloudellinen intressi. (P1, Kauppalehden
toimituksellinen linja 29.9.1998, Kauppalehti 1.3.2002 [online], Taloussanomien ja Uutistoimisto Startelin sisällöntuotannon periaatteet 2002.)
Pääkirjoitusten lukijoiksi pääkirjoitusten tuottaja (P2) luonnehtii
erityisesti ”ajattelevia lukijoita”, mikä edelleen kohdentaa ajatellun
lukijakunnan asiaa tuntevaksi.
Pääkirjoitusten tuottajat eivät kuitenkaan näe lukijoita asiantuntijoina,
sillä yhdeksi pääkirjoituksen tehtäväksi mielletään asioiden selittäminen
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lukijoille (P1, P2, P3). Selittämisen pyrkimys asemoi tekstin tuottajan
sosiaaliseksi rooliksi ohjeistajan, kun taas lukijasta tulee ohjeistettava.
Pääkirjoitusten tuottajan (esimerkki 21) mukaan lukijoille pyritään
kirjoittamaan siten, että he ymmärtävät tekstin. Toisaalta haastateltava
käyttää ilmaisua ”kaikkia maailman asioita ja ilmiöitä”, mikä jättää tilaa
odotuksille joidenkin asioiden ymmärtämisestä.
(21) P3: − − Ainoa mikä siinä on ehkä sellainen mikä liittyy muutenkin pääkirjoituksiin on se että terminologia ja asioitten kulku ja juoksutus mikä siinä on
nämä prosessit pyrittäisiin avaamaan sillä tavalla niin että pääkirjoituksen
lukijalta ei oleteta ja odoteta että hän ymmärtää kaikkia maailman asioita ja
ilmiöitä ja mitä siellä on olemassa.

Ristiriitaiselta vaikuttaa myös se pääkirjoitusten tuottajan (esimerkki 22)
näkemys, jonka mukaan lukijakunnan erikoistuminen ei vaikuta kielen
selkeysvaatimuksiin ja ettei ole olemassa omanlaistaan talouslehden
kieltä. Pääkirjoitusten tuottaja näkeekin kielen pelkästään muodon
näkökulmasta, jolloin oikeakielisyys, selkeys ja sujuvuus nähdään kielen
piirteenä ja sisältö kielestä irrallisena asiana. Joka tapauksena tekstin
tuottaja nostaa esiin pyrkimyksen kirjoittaa niin, että teksti on
ymmärrettävää.
(22) P1: Me tota mullon tästä erittäin vahva mielipide tästä miten sitä kirjotetaan että ei oo olemassa mitää kohderyhmää ja ammattikuntaa taikka jotakin
ei edes juristia jolle ei pitäis kirjoittaa selkeesti. Kaikille pitää kirjoittaa selkeesti. Kaikki ihmiset tykkää siitä että se on kirjoitettu selkeesti. -- Ei oo mun
mielestä talouslehden kieltä.

Tekstien rakentama yhteisöllisyys juristien kesken selittyy Suomen
lainvalmistelukäytännöstä. Suomessa lait valmistellaan monivaiheisesti
ja valmisteluun osallistuvat tahot ovat perinteisesti oikeustieteellisen
koulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on usein useamman vuoden
kokemus lainvalmistelusta ja/tai jotka ovat laatineet lukuisia lakitekstejä.
Tämä johtaa siihen, että Suomessa lainvalmistelu pohjaa vankkaan
erityisalaosaamiseen. Toisaalta tämä johtaa suljettuun yhteisöllisyyteen,
sillä vain harvalla on pääsy yhteisöön. Koska juristit ja oikeuslaitos
määräävät kuitenkin velvoittamisesta käytännössä, tekstit on osoitettu
heidän käytettäväkseen. (Ks. Ketola tulossa.)
Tekstien rakentama yhteisöllisyys talouden alaa tuntevien kesken saa
myös selityksensä toimittamisen käytännöistä. Yksi toimittamisen
ammatin hallintaan liittyvä piirre on kyky kirjoittaa lukijoille
ymmärrettävästi ja selkeästi. Toimittamisen sääntöihin kuuluu, että
toimittajan tulee kirjoittaa niin, että Pihtiputaan mummokin ymmärtää.
Käsitykset vertauskuvan merkityksestä vaihtelevat; osalle toimittajista
kyse on eräänlaisesta keskivertolukijasta, osa näkee lukijakunnan
ulottuvan tällöin kaikkiin. Tällöin selkeyden vaatimusta pidetään
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vaikeasti tavoitettavana. (Puranen 2000: 50−52). Taloussanomalehtien
pääkirjoituksissa selkeyden pyrkimys näyttää toisinaan unohtuneen.
Taloussanomalehdet eivät kuitenkaan alun alkaenkaan kohdennu niin
sanotulle suurelle yleisölle, kuten joukkoviestintä yleisemmin, vaan
niiden lukijakunnaksi hahmottuu talouden alaa tunteva lukija. Niiden
kohderyhmä, alaa tuntevat, näkyy teksteissä ja tuottaa samalla
yhteisöllisyyttä juuri kohderyhmän kanssa. Pääkirjoituksissa rakentuva
yhteisöllisyys selittynee siten erityisesti halulla puhua juuri oman alan
ihmisille, omalle kohderyhmälle.
Taloussanomalehtien pääkirjoituksilla näyttää olevan harkitumpi
kohderyhmä kuin laeilla. Tämä johtunee siitä, että pääkirjoitusten
taustalla on kaupallinen ajattelu ja lehden pyrkimyksenä on ennen
kaikkea myydä lehteä. Laeilla puolestaan on käyttötarkoituksensa, vaikka
niitä ei moni laatimisen jälkeen lukisikaan.
4 POHDINTOJA
Lähtökohtanamme tässä artikkelissa oli ajatus, että tiivistäminen palvelee
erityisesti asiaa tuntevien tarpeita, rakentaa yhteisöllisyyttä asiaa
tuntevien kesken ja samalla asettaa asiaa tuntemattomat yhteisön
ulkopuolelle. Huomasimme, että sekä laeissa että pääkirjoituksissa
tiivistäminen on toistuva kielellinen ilmaisumuoto ja siten tekstien
ymmärtäminen vaikeutuu. Tekstilajien samankaltaisuudesta seuraa myös
kysymys, miksi näin on.
Lähestyimme yhteisöllisyyden rakentumista analysoimalla sekä
tekstejä että tekstien tuottamiskäytäntöjä. Samalla löysimme selityksiä
sille, miksi esimerkiksi lakien julkilausutut pyrkimykset puhua kansalle
ovat osin ristiriitaisia teksteissä asiaa tuntevien kesken rakennettavan
yhteisöllisyyden kanssa. Samoin pääkirjoitusten pyrkimykset puhutella
erityisesti kohderyhmää selittää teksteistä tulkittavaa tiivistämistä.
Teksteissä tiivistämisen kautta rakentuva asiaa tuntevien keskinäinen
yhteisöllisyys saa selityksensä tekstilajien erilaisista sosiokulttuurisista
konteksteista (ks. Fairclough 1992a, 1992b) käsin. Laeilla ja
pääkirjoituksilla on erilaiset yhteiskunnalliset tehtävät, omanlaisensa
institutionaaliset käytännöt ja erilaiset taloudelliset pyrkimykset. Lakien
tehtävä on myös kertoa, miten yhteiskunnassa on velvollisuus ja oikeus
toimia. Laeissa siis puhutaan suoraan kaikille velvoitetulle, koko
kansalle. Pääkirjoituksiin rakentuva yhteisöllisyys määrittyy erityisesti
taloudellisista lähtökohdista. Ensisijaisena tavoitteena on myydä lehteä.
Erilaiset taloudelliset pyrkimykset näkyvät erityisesti siten, että siinä
missä pääkirjoituksissa ensisijaisena tavoitteena on tietylle
kohderyhmällä kirjoittaminen, laeissa pyrkimys kirjoittaa kansalle jää
toissijaiseksi tavoitteeksi, sillä lakien sisältö on keskeisempi.
Pääkirjoituksien tuottamisessa korostuu siksi kohderyhmän tarkka
harkinta, kun taas lakien tuottamisessa kohderyhmien pohdinta jää
vähäiseksi. Usein kaupallistuminen nähdään kielteisessä valossa, sillä sen
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katsotaan johtavan journalismin viihteellistymiseen, jolloin monet
journalismin yhteiskunnalliset tehtävät jäävät hoitamatta (ks. Fairclough
1992b). Onkin nurinkurista, että lakiteksteissä taloudellisten pyrkimysten
toissijaisuus mahdollistaa sen, ettei kansa niitä välttämättä ymmärrä.
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