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NÄENNÄISEN NEUTRAALIT JOHTOILMAUKSET
TOIMITTAJAN ASENTEEN VÄLITTÄJINÄ –
TARKASTELUSSA HELSINGIN SANOMIEN
KERJÄLÄISAIHEISET UUTISET
Piia Mikkola
Vaasan yliopisto

This study investigates the ways to refer to people’s speech in news articles
about Romanian beggars in the newspaper Helsingin Sanomat. I explore what
kinds of reporting verbs and similar structural elements the journalist chooses
to use for the speech of the beggars on one hand and the Finnish authorities
on the other. My aim is to find out whether the reporting verbs differ from
each other depending on the person who is being interviewed. The results
show that the journalist does choose different reporting verbs and structural
elements in qualifying the speech of different interviewees. However, the
differences are not glaring. The structures that define the beggars’ speech
are more questioning in tone than the structures that qualify the speech of
the authorities. Further, some reporting verbs are mostly connected with a
certain speaker: authorities say and state, beggars tell.
Keywords: critical discourse analysis, reporting techniques, reporting verb,
minorities
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1 JOHDANTO
Uutistekstin kirjoittajan ja uutisessa haastateltavien lähteiden äänten suhde voi toisinaan jäädä lukijalle epäselväksi. Kuuluvatko
tekstissä haastateltavan sanat vai toimittajan ääni? Vaikka kysymyksessä näyttäisi olevan lähteen puheenvuoro, toimittajalla on
kuitenkin viime kädessä valta päättää siitä, missä yhteydessä ja
valossa lainaus uutisessa esitetään.
Haastateltavan puhetta arvottaa itsessään jo valinta epäsuoran ja suoran esityksen välillä. Epäsuorassa esityksessä kirjoittaja muotoilee tulkinnan lähteen puheenvuorosta, kun taas suora
lainaus ilmaisee tekstin tuottajan vain välittävän kuulemansa sitoutumatta esitetyn luotettavuuteen (Aikhenvald 2006: 132, 135,
136, 139). Raportointitekniikan valinnan ohella toimittajalla on
muitakin keinoja ottaa kantaa haastateltavan sanomisiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan referaattien johtoverbejä toimittajan asenteen välittäjinä. Erityisesti syvennytään analysoimaan näennäisen
neutraaleja johtoverbejä ja rakenteita. Käsite on lainattu Vesa
Heikkiseltä (1999) ja sillä viitataan sellaisiin ilmauksiin, kuten
sanoa, todeta tai jonkun mukaan, jotka vaikuttavat ensi näkemältä neutraaleilta, mutta voivat tietyssä yhteydessä saada arvottavan
tulkinnan (Heikkinen 1999: 145).
Aineistoksi olen valinnut 13 Helsingin Sanomissa keväällä
2008 ilmestynyttä kerjäläisaiheista uutista. Tutkimusaineisto on
koottu ajalta, jolloin itäeurooppalaisperäinen kerjäläisyys oli Suomessa uusi ilmiö ja siitä uutisoitiin ahkerasti niin Helsingin Sanomissa kuin muissakin medioissa.
Kerjäläisuutiset ovat johtoverbien tutkimuksen näkökulmasta antoisa aineisto, sillä artikkeleissa haastatelluista henkilöistä,
romanialaisista tulijoista sekä suomalaisista asiantuntijoista ja viranomaisista, muodostuu tekstin vastapuolet. Referoinnin keinojen
analysoiminen paljastaa väistämättä jotakin toimittajan suhtautumisesta haastateltaviin osapuoliin. Käsillä olevassa artikkelissa
selvitetäänkin, millaisia näennäisen neutraaleja johtoverbejä ja
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rakenteita kirjoittaja valitsee kehystämään yhtäältä kerjäläisten,
toisaalta asiantuntijoiden puhetta.

2 AIKAISEMPI TUTKIMUS TOIMITTAJAN ÄÄNEN
ILMENTYMISESTÄ JA JOHTOILMAUKSISTA
Jo Valentin Vološinov (1990 [1929]: 142–145) oli kiinnostunut kirjoittajan ja vieraiden äänten suhteesta ja erotti toisistaan lähestymistavat, joista ensimmäisessä tekstin tuottajan ja lähteiden äänet
ovat eriytyneet, toisessa kietoutuneet yhteen. Viimeaikaisessa tutkimuksessa kirjoittajan valintojen heijastumista tekstin sävyyn on
tarkasteltu diskurssianalyyttisen tutkimustradition, etenkin kriittisen diskurssianalyysin, piirissä. Menetelmän uranuurtaja Norman
Fairclough (1997: 108–109, 151–152) esittää, että selvitettäessä,
asettaako toimittaja määrätyt äänet toisten edelle, ei voida analysoida pelkästään sitä, haastatellaanko lähteitä monipuolisesti.
Huomiota tulisi kiinnittää myös tekstin uudelleenkontekstualisointiin eli tapaan, jolla kirjoittaja sijoittaa lähteiden puheenvuorot
osaksi uutista ja suhteuttaa vuorot toisiinsa. Johtoverbien tutkimus
on yksi avain tekstin äänten tasapainon selvittämiseen (Fairclough
2003: 51–55).
Suomalaisista tutkijoista Jyrki Kalliokoski (1996; 2005) on
eritellyt monipuolisesti referoinnin keinoja ja tekstien moniäänisyyttä. Kalliokoski (1996: 73–74) toteaa, että toimittajan ja artikkelin kohteen suhde on väistämättä epätasa-arvoinen. Toimittaja
voi luokitella, nimittää ja tehdä asioista päätelmiä ideologiansa
pohjalta. Haastateltavien ääniä kuullaan sen verran kuin kirjoittaja
katsoo tarpeelliseksi, eikä heillä yleensä ole mahdollisuuksia vaikuttaa uutisen lopulliseen muotoon.
Faircloughin (1997; 2003) ja Kalliokosken (1996; 2005) tutkimukset ovat työni lähtökohta ja perusta. Heidän lähestymistapansa on kuitenkin moniulotteisempi kuin omani. Tutkimuksissa ei niinkään syvennytä johtoverbien merkitysten analysointiin,
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vaan tarkastellaan yleisellä tasolla referointia koskevia valintoja
ja toimittajan äänen ilmentymistä.
Sara Routarinne (2005) on perehtynyt johtoilmausten luonteeseen puhekielisessä aineistossa. Hän käsittelee nuorten tyttöjen
keskustelupuhetta, erityisesti olla-verbin käyttöä johtoverbin asemassa. Routarinne (2005: 84–89) havaitsee, että puheen johtoverbi
on tavallisesti neutraali yleisverbi. Lisäksi puheessa johtoilmauksen on – toisin kuin kirjoitetussa kielessä – tarkoituksenmukaista
edeltää referaattia. Keskeinen ero tutkimustemme välillä koskee
aineiston valintaa. Routarinne (2005) tarkastelee puhuttua kieltä,
kun taas tässä artikkelissa eritellään kirjoitetun uutistekstin johtoilmauksia.
Sanomalehtikielen johtolauseita ovat kuvanneet muun muassa Vesa Heikkinen (1999), Raija Lehtinen (1995) ja Hanna-Maija
Nikkanen (2008). Heikkisen (1999) tutkimus on työni kannalta
merkityksellinen, sillä häneltä olen lainannut näennäisen neutraalien ilmausten käsitteen. Heikkinen (1999) selvittää tutkimuksessaan suomalaisten puoluelehtien ja Helsingin Sanomien
poliittisten pääkirjoitusten ideologisuutta. Hän jakaa aineistonsa
johtoverbit ja rakenteet neljään luokkaan, johon näennäisen neutraalien ilmausten lisäksi lukeutuvat vuorovaikutusta kuvaavat, sanotun sisältöön kantaaottavat sekä puhujaa arvottavat ilmaukset.
Pääkirjoitusten olennaisena piirteenä näyttäytyy keskustelevuus,
jonka vaikutelmaa erilaiset referoinnin tekniikat välittävät. Johtoilmaukset arvottavat käytyjä keskusteluja ja tarjoavat lukijoille
mahdollisuuden päätelmien tekoon. (Heikkinen 1999: 145–146,
276–278.) Heikkinen (1999: 278) huomauttaa kuitenkin, että toisinaan pääkirjoitukset ovat vain näennäisen keskustelevia: tekstin
tuottajalla on aina oikeus viimeiseen sanaan.
Lehtinen (1995: 124–125) pohtii, ovatko johtolauseiden verbit toimittajan keino sanoutua irti haastateltavan näkemyksistä vai
korostaa omaa rooliaan tekemällä itsensä näkyväksi uutisessa. Hän
esittää, että viihteellisessä uutisoinnissa suositut räväkät johtoverbit, kuten päivitellä, kipakoitua, tähdentää ja viitoittaa, antavat
haastateltavasta epäedullisen kuvan. Tulkintani mukaan arvotta60

miseen ei aina tarvita näinkään värikkäitä johtoverbejä. Merkityksensä on silläkin, miten ja missä yhteydessä ilmauksia käytetään.
Nikkanen (2008) tarkastelee pro gradu -työssään raiskauksia käsittelevien uutisten olemusta ja vieraan puheen esittämisen
tapoja. Aineiston uutisissa haastatellaan enimmäkseen poliisin
edustajia, mutta valtaosa referoinnista on muodoltaan vapaata
epäsuoraa esitystä, jossa lähteiden ja toimittajan äänet sekoittuvat
(Nikkanen 2008: 49, 59). Raiskausuutisten johtoilmaukset ovat
Nikkasen (2008: 43–44, 56) sanoin neutraalin sävyisiä. Suosittuja
johtoverbejä hänen aineistossaan ovat sanoa ja kertoa; rakenteista
yleisiä ovat jonkun mukaan ja jonkun mielestä. Tässä tutkimuksessa kyseisiä ilmauksia nimitetään näennäisen neutraaleiksi.
Monet Heikkisen (1999) ja Nikkasen (2008) referointia koskevista havainnoista ovat yhdistettävissä kerjäläisuutisointiin, mutta
näissäkään tutkimuksissa ei kovin laajasti tarkastella johtoverbien merkityksiä. Käsillä olevassa artikkelissa pyritään sitä vastoin
kuvaamaan yksityiskohtaisesti näennäisen neutraalien johtoilmausten funktioita kerjäläisuutisissa. Tutkimukseni tuo uutistekstin
johtoilmausten analysointiin myös aikaisemmasta poikkeavan
painotuksen: vertaan viranomaisten ja vähemmistöryhmään kuuluvien henkilöiden puheen kehystämistä. Aineiston suppeus asettaa kuitenkin rajoituksensa yleistysten tekemiselle. Tarkoituksena
ei ole rakentaa aukotonta kuvausta näennäisen neutraaleista johtoverbeistä, vaan tarjota yksi näkökulma kerjäläisuutisten referointikäytäntöjen tutkimukseen.

3 NÄENNÄISEN NEUTRAALIT JOHTOILMAUKSET
VÄLITTÄVÄT TOIMITTAJAN NÄKÖKULMAA
Olen päätynyt tarkastelemaan nimenomaan kerjäläisten ja asiantuntijoiden puheen johtoilmauksia siitä syystä, että aineiston 13
kerjäläisaiheisessa uutisessa haastatellaan enimmäkseen edellä
mainittuja tahoja. Tavalliset kansalaiset pääsevät artikkeleissa ääneen harvoin. Suomalaisia asiantuntijoita ja viranomaisia haasta61

tellaan kuitenkin selvästi useammin kuin kerjäläisiä. Asiantuntijoita kuullaan kaikissa aineiston uutisissa, kerjäläisiä vain kolmessa
artikkelissa. Aikaisemminkin on havaittu, että vähemmistöjä käsittelevässä uutisoinnissa oman maan viranomaiset saavat äänensä
kuuluviin vähemmistöryhmän edustajia useammin (ks. esim. van
Dijk 1991; Blomqvist 1996).
Haastattelukertojen epätasapaino heijastuu tutkimusaineiston
johtoilmausten määrään. Aineistossa esiintyy kaikkiaan 66 näennäisen neutraalia johtoverbiä tai verbin kaltaista rakennetta; näistä
21 määrittää kerjäläishaastateltavien ja 45 asiantuntijoiden sekä
viranomaisten puhetta. Taulukko 1 havainnollistaa johtoilmausten
jakaumaa aineistossa.
TAULUKKO 1. Asiantuntijoiden ja kerjäläisten puheeseen viittaavat näennäisen neutraalit johtoilmaukset.
Asiantuntijoiden puheeseen viittaavat
johtoilmaukset (yhteensä 45)

Kerjäläisten puheeseen viittaavat
johtoilmaukset (yhteensä 21)

sanoa x 21
(jonkun) mukaan x 7
kertoa x 6

kertoa x 11
sanoa x 6
(jonkun) mukaan x 2

todeta x 5

kertomansa mukaan x 1

(jonkun) mielestä x 2
pitää x 1
käsitys on x 1

(jonkun) sanojen mukaan x 1

jokin on jostakin jotakin x 1
siteeraten x 1

Näennäisen neutraaleja johtoilmauksia tarkastelen kahdesta syystä. Ensinnäkin ne muodostavat aineiston suurimman johtoilmausluokan: kerjäläisuutisissa tavataan 89 johtoverbiä tai niiden
funktiossa toimivaa rakennetta, joista valtaosa sijoittuu näennäisen neutraalien ilmausten ryhmään. Pro gradu -työssäni (Mikkola
2009) tarkastelen myös muihin Heikkisen (1999: 145–146) nimeämiin johtoilmausluokkiin lukeutuvia verbejä. Toinen syy näennäisen neutraalien ilmausten analysointiin on niiden oletettu neutraali
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luonne. Havaintoni osoittavat, että näilläkin ilmauksilla on mahdollista arvottaa haastateltavan esitystä.
Seuraavissa alaluvuissa esitellään muutamia keskeisiä piirteitä kerjäläisten ja asiantuntijoiden puheeseen viittaamisen tavoissa.
Luvussa 3.1 käsitellään asiantuntijoiden ja luvussa 3.2 kerjäläisten
puhetta luonnehtivia johtoverbejä ja rakenteita.

3.1 ASIANTUNTIJOIDEN PUHETTA KEHYSTÄVÄT
JOHTOILMAUKSET
Tutkimusaineistossani asiantuntijoiden ja viranomaisten puhetta
määrittää ylivoimaisesti useimmin johtoverbi sanoa. Sanoa ja sen
avulla muodostetut rakenteet esiintyvät asiantuntijoiden puheen
johtolauseissa peräti 21 kertaa. Seuraavaksi yleisimmät määritteet
ovat rakenne jonkun mukaan sekä verbit kertoa ja todeta. Ne ovat
käytössä harvemmin, viidestä seitsemään kertaan. Lisäksi toimittaja yhdistää asiantuntijoiden referaatteihin erilaisia käsitystä tai
mielipidettä ilmaisevia rakenteita, kuten jonkun mielestä tai pitää
merkityksessä ’olla jotakin mieltä’. Seuraavissa esimerkeissä tavataan kaksi tutkimusaineiston yleisimmällä verbillä, sanoa, kehystettyä referaattia.
(1)

”Kymmenen, kaksikymmentä, kolmekymmentäkin on vielä hallittavissa. Mutta jos heitä [kerjäläisiä] tulee kaksisataa, silloin
nykyisin pieni ongelma kasvaa suureksi”, H. sanoi.

(2)

”Joskus tuntuu, ettei heitä [kerjäläisiä] ole kuin kourallinen. Sitten äkkiä heitä tuntuu olevan kymmeniä. Määrä vaihtelee suuresti ja he liikkuvat paljon”, E. sanoo.

Esimerkit 1 ja 2 ovat tyypillisiä poimintoja haastateltavien viranomaisten puheesta. Puhujat, Helsingin kaupungin turvallisuus- ja
valmiusosaston osastopäällikkö sekä tukholmalainen poliisi, tekevät esimerkkivirkkeissä yleisluontoisia päätelmiä kerjäläisyysilmiön vaikutuksista ja romanikerjäläisten liikkeistä. Sanoa-johto63

verbin yhdistäminen näihin referaatteihin on toimittajan kannalta
turvallinen ja helppo ratkaisu: hän ei joudu arvottamaan asiantuntijoiden kerjäläisiä koskevia näkemyksiä, vaan pystyy pitäytymään ainakin näennäisesti puolueettoman tarkkailijan roolissa.
Lukijan valittavaksi jää, asettuako samalle kannalle haastatellun
viranomaisen kanssa vai ei.
Routarinteen (2005: 85) mukaan se, millaisia johtoverbejä
toimittajat valitsevat – toisin sanoen, miten objektiivista sävyä he
tavoittelevat – on yhteydessä siihen, millaisesta mediasta on kyse.
Voisi kuvitella, että Helsingin Sanomien toimittajalta edellytetään
neutraalia esiintymistä suhteessa haastateltaviin. Objektiivisuuden
vaatimus saattaakin selittää sanoa-verbin toistuvaa käyttöä asiantuntijoiden puheen johtoverbinä.
Sanoa-verbin ohella asiantuntijoiden ja viranomaisten referaatteja kehystetään käsitystä tai näkemystä ilmaisevilla näennäisen neutraaleilla rakenteilla. Yleisin näistä on seitsemän kertaa esiintyvä jonkun mukaan. Muita samassa tehtävässä toimivia
johtoilmauksia ovat yksittäisiä kertoja tavattavat jonkun mielestä,
pitää jonakin, käsitys on, jokin on jostakin jotakin sekä siteeraten.
Rakenteiden sijoittamiselle näennäisen neutraalien verbien ryhmään on selvä peruste: niitä käyttämällä kirjoittaja voi arvottaa
haastatellun esittämän kannanoton tämän henkilökohtaiseksi mielipiteeksi. Tämä piirre käy ilmi esimerkeistä 3 ja 4.
(3)

H:n käsitys on, että romanialaisilla kerjäläisillä on ”tiheä tiedonvälitysverkosto […].”

(4)

Kerjääminen on Helsingissä H:n mukaan selkeästi ”työnjohdettua toimintaa” […].

Edeltävissä esimerkeissä toimittaja identifioi eksplisiittisesti lähteiden puheenvuorot pelkiksi mielipiteiksi. Mielipidettä osoittavissa rakenteissa on tulkintani mukaan sävyeroja. Esimerkin 3
johtolause H:n käsitys on on epäilevän sävyinen. Se vihjaa, ettei kyseessä välttämättä ole tosiasia, vaan haastateltavan tulkinta
tilanteesta. Esimerkin 4 mukaan on sen sijaan yleiskäyttöisempi
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– ehkä rinnastettavissa sanoa-verbiin. Molempien esimerkkivirkkeiden johtoilmauksiin sisältyy kuitenkin viesti siitä, että tässä
ovat kyseessä haastateltavan sanat, joista toimittaja henkilökohtaisesti sanoutuu irti.
Kummassakin esimerkkivirkkeessä havaitaan referaatin sisäiset lainausmerkit. Ne rajaavat osan virkkeestä sanatarkaksi lainaukseksi (Hakulinen ym. 2004: 1402). Esimerkissä 3 lainausmerkit
rajaavat ilmauksen tiheä tiedonvälitysverkosto ja esimerkissä 4
ilmauksen työnjohdettua toimintaa. Lainausmerkkien käyttö antaa olettaa toimittajan haluavan merkitä tietyt, ehkä omasta näkökulmastaan ongelmalliset tekstiosuudet haastateltavan puheeksi
(ks. Kalliokoski 2005: 30; Nikkanen 2008: 59). Lainausmerkkien
avulla kirjoittaja ottaa etäisyyttä keskusteluun ja osoittaa, etteivät
referaattiin valitut, kerjäläisyyttä luonnehtivat määritelmät ole hänen muotoilemiaan.
Sanoa-johtoverbin ja näennäisen neutraalien rakenteiden lisäksi asiantuntijoiden ja viranomaisten puheeseen viitataan verbeillä kertoa ja todeta. Ensin mainittu esiintyy kuudesti, jälkimmäinen viisi kertaa. Esimerkissä 5 nähdään kertoa-verbillä kehystetty
referaatti tukholmalaisen poliisin puheesta.
(5)

P. E. Tukholman keskustan poliisista kertoo, että Tukholman
kerjäläisten määrää on vaikea arvioida.

Kertoa-verbiä käytetään aineistossani asiantuntijan referaatin kehyksenä, kun kyseessä on kertomuksenomainen puheenvuoro tai
haastateltava esittää ennen kuulematonta tietoa jostakin aiheesta.
Esimerkissä 5 viranomainen tarjoaa toimittajalle – ja tätä kautta uutisen lukijoille – uutta tietoa Tukholman kerjäläistilanteesta.
Kertoa-verbi näyttäytyy tällöin sanoa-verbiä informatiivisempana
valintana.
Johtoverbiä todeta ei tavata tutkimusaineistossa kovin laajasti, mutta kiinnostavaksi verbin tekee sen esiintyminen yksinomaan
asiantuntijahaastateltavien puheen yhteydessä. Esimerkit 6 ja 7
havainnollistavat todeta-johtoverbin käyttöä.
65

(6)

Kerjäläiset ovat lähteneet kotimaastaan paremman elämän perään, J. H. totesi.

(7)

”Tämä [kerjäläisyys] on yksi EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteen lieveilmiö”, poliisiylitarkastaja E. R. sisäasiainministeriöstä toteaa.

Heikkisen (1999: 146) mukaan johtoverbi voi kuvastaa referoitavan faktiseen valtaan liittyvää saneluasemaa. Hän ottaa esimerkiksi johtoverbin ilmoittaa, jolla kehystetään toistuvasti pääministerin
puheenvuoroja. Todeta-johtoverbin käyttöä kerjäläisuutisoinnissa
voinee pitää samasta syystä ideologisena valintana. Ideologinen
sävy välittyy, kun verbillä viitataan esimerkkien 6 ja 7 tapaan yksinomaan virallisten tahojen, tässä tapauksessa ulkomaalaispoliisin tutkintayksikön johtajan sekä poliisiylitarkastajan, puheeseen.
Todeta-johtoverbi antaa aineistoni viranomaisille ja asiantuntijoille valtuuden määritellä asioita ylhäältä käsin. Verbi ei jätä
kovin paljon tulkinnan varaa lukijallekaan. Se ilmaisee, että asia
vain on, kuten se esitetään. Fairclough (1997: 69) mainitsee, että
uutistenlaatijat osoittavat usein huomattavaa luottamusta virallisen statuksen omaavia lähteitä kohtaan. Todeta-johtoverbin käytön voi nähdä heijastavan asiantuntijoiden erityisasemaa kerjäläistilanteen tulkitsijoina ja määrittelijöinä.
3.2 Kerjäläisten puhetta kehystävät johtoilmaukset
Kun asiantuntijoiden ja viranomaisten referaatteja määrittää tyypillisesti sanoa-johtoverbi, itäeurooppalaisten kerjäläisten puhetta luonnehditaan useimmiten, 11 kertaa, johtoverbillä kertoa.
Kuudesti esiintyvä sanoa on vasta toiseksi yleisin. Mitä voidaan
päätellä siitä, että kerjäläisten puheeseen yhdistetään verbi kertoa,
mutta asiantuntijoiden puheeseen verbi sanoa? Tulkintani mukaan
johtoverbit heijastavat osapuolten esittämän informaation laatua.
Esimerkeissä 8 ja 9 nähdään kaksi kertoa-verbillä kehystettyä lainausta romanikerjäläisten puheesta.
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(8)

”Mies on kuollut. Minulla on viisi lasta”, M. kertoi kerjäämisensä syyksi.

(9)

Poliisikin kävi leirissä. ”He eivät tehneet meille mitään. Kehottivat vain keräämään kylliksi rahaa, että päästään takaisin kotimaahan. Mutta ei meillä ole varaa matkustaa”, R. kertoo.

Edellä nähtävät lainaukset eroavat selvästi asiantuntijoiden sanoaverbillä määritetyistä referaateista esimerkeissä 1 ja 2. Vaikuttaa
siltä, että romanialaishaastateltavien tehtävä ei ole asiantuntijoiden ja viranomaisten tavoin pohtia kerjäläisyyttä yleisesti, vaan
vastata kysymyksiin henkilökohtaisista motiiveistaan tai kuvata
lukijoille elämää ja kohtaloaan. Usein kerjäläisten puheenvuorot
ovat todella lyhyen kertomuksen kaltaisia. Tällöin kertoa-verbin
valinta johtoilmaukseen sanoa-verbin sijasta, kuten esimerkeissä
8 ja 9, vaikuttaa luontevalta ratkaisulta. Toisaalta kertoa saattaa
johdattaa lukijan rinnastamaan kerjäläisten puheenvuorot fiktiivisiin tarinoihin tai kertomuksiin, joilla ei ole tekemistä totuuden
kanssa. Tästä syystä on perusteltua nimittää verbiä sävyltään näennäisen neutraaliksi. Toisin sanoen verbi saattaa osoittautua ensivaikutelmaansa arvottavammaksi.
Selkeimmin toimittajan asenne kerjäläishaastateltavia kohtaan näkyy referatiivirakenteen käyttönä. Epäsuorassa esityksessä
tavattava ”sanoa tekevänsä jotakin” -muotoinen rakenne sulauttaa lainauksen osaksi kirjoittajan tekstiä (Hakulinen ym. 2004:
1402). Kiinnostava piirre referatiivirakenteen käytössä on se,
että rakenne esiintyy lähes yksinomaan kerjäläisten puheen johtolauseissa. Vaikka asiantuntijoihin viittaavia johtoilmauksia on
selvästi enemmän kuin kerjäläisiin viittaavia, asiantuntijoiden puheen johtoilmauksista vain yksi osoittautuu referatiivirakenteeksi.
Kerjäläispuhujaan kyseisellä lausekkeella viitataan kuusi kertaa.
Referatiivirakenteet muodostetaan aineistossani sanoa- tai kertoaverbin avulla seuraavien esimerkkien tapaan:
(10) ”Mies on kuollut. Minulla on viisi lasta”, M. kertoi kerjäämisensä syyksi. Rahat hän kertoi lähettävänsä lapsilleen Romaniaan.
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(11) Alba-Iuliasta kotoisin oleva R. sanoi aloittaneensa kerjäämisen
vasta äskettäin.
(12) Romanit kertovat häpeävänsä kerjäämistään. Mutta toista vaihtoehtoa ei ole, he vakuuttavat. He sanovat haluavansa kotiin,
kun vain saisivat matkarahat kokoon.

Esimerkeissä 10–12 kerjäläishaastateltavien puhetta määrittävät
referatiivirakenteet synnyttävät tekstiin epäilevän sävyn. Toimittaja kyseenalaistaa haastateltavan puheen todenperäisyyden ja
vaikuttaa haluavan välittää tämän tulkinnan myös tekstin vastaanottajalle. On huomionarvoista, että esimerkit olisivat täysin ymmärrettäviä ilman verbejä kertoa ja sanoa. Tällöin ne voitaisiin
esittää muodossa rahat hän lähettää lapsilleen, R. on aloittanut
kerjäämisen, romanit häpeävät kerjäämistään sekä he haluavat
kotiin.
Tässä tapauksessa verbien lisääminen virkkeisiin tuottaa merkityksen, ettei kirjoittaja hyväksy lähteen esittämää informaatiota
tosiasiaksi. Hän ilmoittaa haastateltavan vain kertovan lähettävänsä rahat lapsilleen tai sanovan haluavansa kotiin. Samanlaisen,
epäilevän vaikutelman välittävät tutkimusaineiston kaksi muutakin rakennetta, kertomansa mukaan ja jonkun sanojen mukaan,
jotka kehystävät uutisissa kerjäläisten puheenvuoroja.

4 KOKOAVAA TARKASTELUA
Tässä artikkelissa selvitettiin toimittajan suhtautumista kerjäläisja asiantuntijalähteisiin Helsingin Sanomien kerjäläisaiheisissa
uutisissa. Tarkasteltavana olivat referaattien näennäisen neutraalit
johtoverbit ja rakenteet. Vertaileva näkökulma kerjäläisuutisoinnin johtoilmausten analysointiin osoittautui mielenkiintoiseksi.
Tutkimuksestani käy ilmi, että haastateltavat asetetaan uutisissa
erilaiseen asemaan, mikä heijastuu myös johtoilmausten valintaan. Helsingin Sanomien kerjäläisuutisointi ei missään nimessä
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ole räikeän ideologista, mutta eroja lähteisiin viittaamisen tavoissa paljastuu, kun johtoverbejä analysoidaan yksityiskohtaisesti.
Asiantuntijoiden puheeseen tunnutaan suhtautuvan aineiston uutisissa hieman neutraalimmin kuin romanikerjäläisten puheenvuoroihin. Virallisten tahojen näkemyksiä ei kyseenalaisteta
näennäisen neutraalien ilmausten avulla yhtä näkyvästi kuin kerjäläisten puhetta. Kun viranomaiset esittävät käsityksiään, toimittaja usein vetäytyy. Kehystämällä asiantuntijan referaatin sanoajohtoverbillä kirjoittaja välttyy ottamasta kantaa haastateltavan
näkemykseen. Sanoa-verbin kaltaista sävyä välittävät muutkin
näennäisen neutraalit rakenteet, kuten mukaan tai pitää jonakin,
joilla luonnehditaan tutkimusaineistossa asiantuntijoiden puhetta.
Arvottavimpia virallisten tahojen referaatteja määrittävistä näennäisen neutraaleista ilmauksista lienee kyseenalaistava käsitys on.
Joissakin tapauksissa kirjoittaja erottaa lähteen äänen eksplisiittisesti omasta äänestään rajaamalla tietyn ilmauksen referaatin sisäisillä lainausmerkeillä.
Kerjäläisten puheenvuoroihin toimittaja suhtautuu toisinaan
epäillen. Sävy välittyy lukijalle referatiivirakenteen avulla. Voisi
ehkä sanoa, että kerjäläisten puheen ollessa kyseessä toimittaja
johdattelee lukijaa tulkitsemaan lainauksen tietystä näkökulmasta,
mutta asiantuntijoiden puheen kohdalla johtopäätösten teko jätetään useammin tekstin vastaanottajan omalle vastuulle.
Eroista asiantuntijoiden ja kerjäläisten referoinnissa todistaa myös eräiden johtoverbien käyttö tietyn lähteen yhteydessä: asiantuntijat sanovat, kerjäläiset kertovat. Vaikka molemmat
johtoverbit ovat semanttisesti verraten epäspesifejä (Kalliokoski
2005: 27), niiden kiinnostavuus kerjäläisuutisissa piilee verbien
toisistaan poikkeavissa käyttötavoissa. Viranomaiset ja asiantuntijat tekevät sanoa-verbillä kehystetyissä referaateissa oletuksia
kerjäläisten toiminnasta. Romanialaisten haastateltavien tehtävä
näyttää olevan kertoa lukijoille elämästään, kohtalostaan ja henkilökohtaisista valinnoistaan.
Kiinnostava piirre on edelleen todeta-johtoverbin yhdistyminen asiantuntijoiden referaatteihin. Määrittämällä viranomaisten
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puhetta tällä verbillä kirjoittaja antaa kyseiselle ryhmälle oikeuden esittää päätelmiä kerjäläisyydestä. Näin hän asettaa tiedostaen
tai tiedostamattaan asiantuntijat kerjäläisten yläpuolelle, saneluasemaan. Viranomaisten oikeus todeta ulottuu toisinaan jopa kerjäläisten henkilökohtaisten motiivien toteamiseen.
Kriittisestä tutkimusotteesta huolimatta tarkoitukseni ei ole
ollut asettua kerjäläishaastateltavien puolelle, vaan kuvata yhdestä
näkökulmasta kerjäläisuutisten referointikäytäntöjä. Vaikeus ymmärtää romanialaisten kieltä ja kulttuuria vaikuttaa ymmärrettävästi siihen, että toimittajan on helpompi haastatella suomalaisia
asiantuntijoita kuin kerjäläisiä. Muualta kuultu informaatio kerjäläisten toiminnasta saattaa puolestaan ohjata kirjoittajaa valitsemaan varautuneen sävyisiä rakenteita romanihaastateltavien puheen kehykseksi.
Silti on mielestäni tärkeää kiinnittää huomiota siihen piirteeseen, että kerjäläisuutisoinnissa tietyille haastateltaville, suomalaisille asiantuntijoille ja viranomaisille, annetaan oikeus tulkita
ja määritellä kerjäläisten roolia ja toimintaa. Vallassa olevien,
enemmistöryhmään kuuluvien tai luotettavan yhteiskunnallisen
statuksen omaavien tahojen dominanssista uutistekstissä on kriittisen diskurssianalyysin alalla useita aikaisempiakin esimerkkejä.
Havaintoni ovat yhdistettävissä muun muassa van Dijkin (1991),
Kalliokosken (1996), Faircloughin (1997; 2003) ja Heikkisen
(1999) tutkimuksiin. Valtasuhteita kuvastavat tekstin tasolla ymmärrettävästi lukuisat piirteet. Näistä johtoilmausten valinta on
yksi.
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