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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta ja merkitys 

Tämä on tekstilingvistinen pro gradu, jossa tutkitaan kuntien verkkosivuja, tarkemmin 

sanottuna kuusikkokuntien verkkosivujen maahanmuuttajille suunnattuja osioita. Koska 

kunnan verkkosivuilla esiintyvät tekstit ovat osa kirjoittajansa – kunnallishallinnossa 

työskentelevän virkahenkilön – viranomaistyötä ja koska jo alustavalla tarkastelulla voi 

huomata, että verkkosivujen kielessä on viranomaiskielen piirteitä, on tämä myös tutkielma 

virkakielestä.  

 

Tässä tutkielmassa analysoidaan sitä kielenkäytön tapaa ja niitä kielellisiä resursseja, joilla 

kuntien verkkosivuilla kerrotaan maahanmuuttajalukijoille kunnan tarjoamista palveluista. 

Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaista vuorovaikutusta eri kielenpiirteet rakentavat 

tekstin ja sen sisäislukijan välille, ja kysytään, minkälainen näkökulma ja sävy 

maahanmuuttajille tarkoitettuihin kuntien verkkoteksteihin muodostuu. Aineistona 

toimivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun eli Suomen kuuden 

suurimman kunnan internetsivustojen maahanmuuttajille suunnattujen sivujen tekstit. 

 

Suomessa on yli 310 000 maahanmuuttajaa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Maahanmuutto on 

lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenten aikana, ja sen odotetaan lisääntyvän 

myös lähitulevaisuudessa. Tämän tutkielman valmistuessa, syksyllä 2015, Euroopan 

pakolaiskriisi tuo Suomeen ja kaikkialle Eurooppaan kymmeniä- tai satojatuhansia 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Lokakuun loppuun mennessä Suomeen on tullut noin 

22 000 turvapaikanhakijaa. Kokonaisuutena Suomeen muuttajista toisaalta suurin osa on 

muita kuin pakolaisia, ja maahanmuuton syyt vaihtelevat. (Saukkonen 2013: 38, 163–167; 

Maahanmuuttoviraston tiedote 30.10.2015.) Suomen väestöstä 5,7 prosenttia on muita kuin 

Suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvia, ja Suomen väkiluvun kasvusta 

vieraskielisten osuus on 90 prosenttia. Maahanmuuttajien määrä Suomessa (5,7 %) on jo 

ylittänyt ruotsia äidinkielenään puhuvien (5,3 %) määrän. (SVT 2013; SVT 2014). 

Maahanmuuttajat ovat siten tärkeä ja kasvava kielenkäyttäjien ryhmä, joka on otettava 

huomioon myös kuntien verkkosivustojen käyttäjinä. Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan 

tarpeeseen tuottaa tutkimustietoa siitä, kuinka esimerkiksi hallintolain (434/2003, 9. §) 

vaatimus viranomaisen käyttämän kielen selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja 

asiallisuudesta toteutuu maahanmuuttajille suunnatuissa kunnallishallinnollisissa 

teksteissä.  

 

Maahanmuuttajille suunnattujen kuntien verkkotekstien tutkiminen on merkityksellistä, 

sillä tietoa kunnista ja erilaisista kuntien palveluista haetaan erittäin suuressa määrin 
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internetistä. Oman asuinkunnan internetsivut ovat myös julkishallinnon suosituin 

verkkopalvelu (KVVO 2010: 9). Tärkeää on paitsi kuntien verkkosivujen tutkiminen 

yleensä, myös niiden eri erityisryhmille suunnattujen sisältöjen tutkiminen ja 

verkkosivujen kielenkäytön analysointi. Verkkotekstien kielellä on merkitystä sille, miten 

palveluita tarvitsevat ryhmät – esimerkiksi maahanmuuttajat – löytävät tietoa ja voivat 

hyödyntää sitä itselleen parhaalla tavalla. Oman asuinkuntaan ja ympäröivään kulttuuriin 

sopeutumiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen sillä taas on suuri merkitys. 

 

Suomen kielen kielipoliittisessa toimintaohjelmassa (2009: 172) mainitaan, että virkakielen 

kehittämiseksi ja käytännön kielenhuollon tueksi tarvitaan tutkimustietoa erilaisista 

hallinnon teksteistä. Julkisuutensa ja helpon saavutettavuutensa ansiosta kuntien 

verkkosivujen tekstit ovat näkyvä osa virkakieltä. Niillä on myös erittäin merkittävä 

tiedonvälityksen funktio. Sen vuoksi niiden olisi tärkeä olla sellaisia, että hallintolaissakin 

(434/2003, 9. §) viranomaiskielelle esitetty vaatimus selkeydestä, asiallisuudesta ja 

ymmärrettävyydestä täyttyisi. Siksi myös tutkimustieto niistä on tarpeellista.  

 

Tutkimukseni aineistona ovat ns. kuusikkokuntien internetsivujen maahanmuuttajille 

suunnatut osat. Kuusikkokunnilla tarkoitetaan Suomen kuutta suurinta kuntaa Helsinkiä, 

Espoota, Vantaata
1
, Tamperetta

2
, Turkua

3
 ja Oulua. Kuusikko-nimitys pohjautuu 

Kuusikko-työryhmään, joka on Suomen kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisista koostuva yhteistyöryhmä ja tuottaa vertailuja sosiaali- ja 

terveydenhuollon eri sektoreiden toiminnoista ja kustannuksista 

(www.kuusikkokunnat.fi)
4
. Näiden kuntien maahanmuuttajille suunnattujen verkkotekstien 

tutkiminen motivoituu mm. sillä, että maahanmuuttajien määrä Suomessa on keskittynyt 

suurimpiin kuntiin. Tilastokeskuksen (SVT 2014) mukaan 60,5 % vieraskielisistä eli muita 

kuin Suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvista asuu kuusikkokuntien alueella 

(taulukko 1).  

 

  

                                                                 
1 Vantaa.fi-verkkosivustoa uudistetaan vuoden 2015 aikana. Tässä tutkielmassa ei ole 
otettu huomioon uudistuksia. Tekstit ja niiden kieli ovat vanhalla ja uudistetulla 
sivustolla osaksi samoja. 
2 Tampereen kaupunki on yksi paraikaa käynnissä olevan viranomaiskieltä 
parantamaan pyrkivän virkakielikampanjan piloteista. Kampanjaan mukaan otetut 
tekstit eivät kuitenkaan olleet verkkotekstejä. (www.virkakielikampanja.fi.) 
3 Turku.fi-verkkosivustoa on uudistettu kesällä 2015. Verkkosivuston mukaan 
rakennetta on selkeytetty ja tekstejä tiivistetty (www.turku.fi, etusivu, viitattu 
30.7.2015). Maahanmuuttajat-sivujen kieli on kuitenkin monelta osin ennallaan. Tässä 
tutkielmassa tehdyt huomiot ovat siten suurelta osin edelleen valideja. 
4 Kuusikkokunnista puhutaan myös kuutoskaupunkeina ja puhekielessä sixpackinä. 
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Taulukko 1. Vieraskielisten prosentuaalinen määrä Suomessa kuusikkokunnissa ja muissa 

kunnissa 

 

 

 

Myös muunlainen rajaus tutkielmassa olisi ollut mahdollinen. Esimerkiksi Helsingin 

seudun tai Suomen kolmen suurimman kunnan (Helsingin, Espoon ja Vantaan) tutkiminen 

motivoituisi maahanmuuttajien suurella määrällä. Pyrin tässä tutkimuksessa kuitenkin 

luomaan kokonaiskuvaa maahanmuuttajille kohdistetusta verkkokielestä Suomessa, ja 

maamme kuuden suurimman kunnan tutkiminen maahanmuuttajille suunnatun kielen 

kannalta on merkittävä ja kiinnostava aihe. Näin myös tulokset ovat ehkä laajemmin 

yleistettävissä. Aineisto on silti vain otos. Kuusikko-työryhmä itsessään ei tuota vertailuja 

suoraan maahanmuuttajien palveluista.  

 

Maahanmuuttajista ei pitäisi puhua ottamatta huomioon ryhmän heterogeenisuutta. 

Maahanmuuttajissa on yhtäältä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, mutta toisaalta 

opiskelijoita ja töihin tulevia, ja töihin tulijoidenkin kirjo ulottuu siivoojista 

monikansallisten yritysten päälliköihin. Pakolainenkin voi olla kotimaassaan ammatiltaan 

lääkäri. Maahanmuuton syyt ovat moninaisia, mutta suurin maahan tulon tai Suomeen 

jäämisen syy on poeettisesti ilmaistuna rakkaus: perheen perässä Suomeen muuttaminen ja 

kansainväliset avioliitot ottavat merkittävän siivun maahanmuuttotilastoista (Saukkonen 

2013: 163–167; EMN 2014.) Suomen kunnissa asuvien maahanmuuttajien kielelliset 

valmiudet myös vaihtelevat: toiset puhuvat, lukevat tai ymmärtävät suomea enemmän, 

toiset vähemmän. Yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että useimmiten maahanmuuttajan 

äidinkieli ei ole suomi.  

1.2 Aineisto 

Tutkielmani aineisto käsittää tekstejä kuntien verkkosivuilta. En tutki tässä tutkielmassa 

varsinaisesti verkkoviestintää tai verkkotekstien ominaispiirteitä (verkkosivuista 

lingvistisen tekstintutkimuksen kohteena ks. kuitenkin esim. Svinhufvud 2003; 2005), 
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mutta asetan nyt tekstiaineiston kontekstiinsa ja esittelen aineistoani kuusikkokuntien 

verkkosivustojen osana.  

 

Maahanmuuttajille suunnatut tai maahanmuuttajien palveluista kertovat verkkosivut 

esiintyvät kuusikkokuntien internetsivustoilla otsikkojen Sosiaali- ja terveyspalvelut tai 

Sosiaali- ja perhepalvelut alla. Toisilla kunnilla näillä ns. palvelutyypeillä (JHS 183: 17) 

on vielä alaotsikkoja, kuten Vantaalla Sosiaalipalvelut ja Helsingillä Sosiaalinen tuki ja 

toimeentulo, joiden alta löytyvät maahanmuuttajille suunnatut sivukokonaisuudet. 

Maahanmuuttajasivuilla on alasivuja neljästä 26:een. Sivujen ja siten tekstin määrä 

vaihtelee kuntien välillä siis paljonkin. Millään tutkituista kunnista tekstiä ei tarjota 

selkokielellä. Helsingin ja Espoon kaupunkien sivustoilla kielivalikossa esiintyy vaihtoehto 

selkokieli, mutta se vie erilliselle helsinginseutu.fi-sivustolle. 

 

Suurimmalla osalla kunnista verkkosivuston etusivulta pääsee maahanmuuttajasivuille 

myös suoraan erillisen linkin kautta. Etusivun Maahanmuuttajille-linkki vie joko Sosiaali- 

ja terveys-/perhepalvelujen alla oleville maahanmuuttajasivuille tai erilliseen 

palvelukoosteeseen, jonka sisältö on joko täysin eri (esimerkiksi yhden sivun mittainen 

linkkikokoelma), osaksi eri ja osaksi sama (sisällöt osaksi samoja ja osaksi uusia) tai täysin 

sama kuin yllä kuvattu. Näiden eri kohderyhmille suunnattujen sisältökoosteiden 

käyttämistä suosittelee julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JHS 183: 18). 

Kuntien verkkoviestintään vaikuttavista ohjeistuksista ja suosituksista kerron tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 

 

Olen sisällyttänyt aineistooni kaikilta kunnilta molemmilla tavoilla hankitut 

maahanmuuttajatekstit: sekä ne, jotka on ryhmitelty sosiaalipalveluista kertovaan 

verkkosivuston osaan, että ne, joihin on suora linkki sivuston etusivulla (jos kohderyhmän 

kooste on erillinen). Tällä tavoin kerätystä aineistosta muodostuu melko laaja, mutta olen 

halunnut tarkastella kuusikkokuntien internetsivujen maahanmuuttajille suunnattujen 

tekstien kokonaisuutta. Tätä koitan perustella vielä tuonnempana. Maahanmuuttajille 

suorasti tai epäsuorasti suunnattua sisältöä voi olla muissakin sivuston osissa, kuten 

Kulttuuri-palvelutyypin alla, mutta en ota niitä tässä tutkimuksessa huomioon, vaan 

keskityn näihin maahanmuuttajia varten rakennettuihin ja koostettuihin 

sivukokonaisuuksiin. Aineiston keräämisessä voi aiheuttaa haasteita se, että 

ensivaikutelmaltaan selkeäkin verkkosivusto saattaa paljastua monisyiseksi ja 

sekavaksikin, sillä kaikki alasivut eivät välttämättä näy sivukartassa tai sivupolussa vaan 

ovat löydettävissä yrityksen ja erehdyksen kautta esimerkiksi erillisistä linkkilaatikoista 

sivupalstoista. Tämä on paitsi ohjeistusten vastaista (esim. VL 2012, JHS 183), vaikuttaa 

se tietenkin myös sivuston käytettävyyteen ja sitä kautta tiedon löytymiseen sekä siihen, 

kuinka lukija kokee verkkopalvelun ja tekstin kohdistuvan itselleen. 

 

Yksittäisten verkkosivujen välillä tekstin määrä vaihtelee dramaattisesti, sillä on sivuja, 

joilla tekstiä on paljon, mutta myös sivuja, joiden teksti käsittää yhden virkkeen, ja jopa 
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sivuja, jotka ovat otsikon jälkeen täysin tyhjiä, luultavasti väliaikaisesti. Tyhjät sivut olen 

karsinut aineiston keräysvaiheessa. Aineiston rajaamista olen tehnyt myös siten, että olen 

jättänyt pois sellaiset sivut, jotka selkeästi ja eksplisiittisesti on ilmaistu olevan 

tarkoitettuja muille kuin maahanmuuttajille. Tällaisia ovat kuusikkokuntien internetsivuilla 

esimerkiksi tulkkipalveluista kertovat sivut, joilla kerrotaan esimerkiksi, että Tulkkikeskus 

tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja viranomaisille, jotka työskentelevät 

maahanmuuttajien kanssa. Näiden sivujen pois jättämistä aineistosta perustelee se, että 

tarkoituksenani  on tarkastella tutkielmassani verkkotekstejä, joiden kohderyhmäksi on 

nimetty nimenomaan maahanmuuttajat. Koska edellä kuvatulla aineiston keräystavalla 

kertynyt aineisto muodostuu silti melko laajaksi, olen karsinut sivuja jonkin verran myös 

satunnaisotannalla.  

 

Kuten myöhemmin käy ilmi, kuusikkokuntien verkkoteksteissä on variaatiota sekä kuntien 

että tekstien välillä. Siksikin tarkastelen näiden kuuden kunnan verkkotekstejä 

kokonaisuutena ja aineistoni on melko laaja. Yksittäisten tekstien tutkiminen ja vertailu eri 

kuntien välillä antaisi toisaalta mahdollisuuden keskittyä tarkasti yhden tekstin kaikkiin 

piirteisiin mutta saattaisi vääristää kokonaiskuvaa verkkotekstien kielellisestä tilanteesta. 

Myös esimerkiksi samasta aiheesta kertovan tekstin vertaileminen ja tutkiminen eri kuntien 

välillä on mahdotonta, sillä kuntien verkkotekstien käsittelemät aiheet eivät ole kaikilta 

osin samoja. Samasta aiheesta kertovaa tekstiä ei ole mahdollista löytää kaikkien kuuden 

kunnan maahanmuuttajille suunnatuilta verkkosivuilta, sillä tekstit käsittelevät eri asioita.  

 

Verkkotekstit ovat omanlaisensa tekstintutkimuksen aineisto. Haasteen verkkotekstien 

tutkimisessa asettaa niiden multisemioottinen luonne: tekstin määrä verkkosivustolla voi 

olla valtava, ja leipätekstin kanssa verkkosivuilla on linkkejä, infolaatikoita, kuvia, 

kaavioita, karttoja, videoita, liitteitä, sosiaalisen median ikoneita, ehkä mainoksiakin. 

Verkkosivuilla on myös erilaisia rakenteita ja polkuja sekä useita palstoja ja muita 

potentiaalisia tekstin paikkoja. Myöskään verkkosivun lukutavan ei tarvitse olla lineaarinen 

vasemmalta oikealle, vaan se on enemmänkin multilineaarinen. (Svinhufvud 2005.) 

Tutkijan on tehtävä rajauksia siinä, kuinka suuren osan verkkosivulla esiintyvistä 

kokonaisuuksista ja toisaalta sivukartasta ja verkkosivujen poluista ottaa mukaan 

tutkimukseen. Tämän tutkielman laajudessa ei ole mahdollista ottaa huomioon tekstien 

lisäksi verkkosivujen muita elementtejä. Analyysi keskittyy verkkosivuilta esiin nousevien 

kielellisten piirteiden ja rakenteiden tarkasteluun ja siihen, millaista vuorovaikutusta ne 

luovat maahanmuuttajalukijaan. Internetsivustojen konstruoimaan kokonais-

vuorovaikutukseen ja sivustojen käytettävyyteen vaikuttavat tietenkin myös muut 

semioottiset keinot. 

 

Verkkotekstien erityispiirre tutkimuskohteena on myös se, että internetissä olevat tekstit 

muuttuvat jatkuvasti ja nopeastikin. Tutkijan on pysäytettävä aika johonkin ja otettava 

tutkimuskohteekseen tekstit joltakin tietyltä hetkeltä, jonka jälkeisiä sivuston päivityksiä ei 

enää oteta tutkimuksessa huomioon. Tekstien mahdollinen muuttuminen ja päivittäminen 
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ei kuitenkaan vähennä tekstintutkimuksen merkitystä sinänsä. Verkkotekstien lisäksi myös 

jokainen muu tutkittava teksti on kuva juuri senhetkisestä tekstistä ja tekstimaailmasta, 

tekstistä sellaisena kuin se kyseisenä hetkenä on kontekstissaan ja ympäröivässä 

yhteiskunnassa.  

 

Ennen kuin siirryn kertomaan kuntien viestintään vaikuttavista ohjeistuksista, kerron vielä 

niistä periaatteista, joilla käsittelen ja esittelen aineistoa tutkimuksessani.  

 

Analyysiluvut sisältävät paljon aineistoesimerkkejä, joista osa on kontekstin tärkeyden ja 

kotekstin mukaan ottamisen vuoksi pitkähköjäkin. Aineistoesimerkeistä olen poistanut 

verkkosivuilla esiintyvät tekstien muotoilut, kuten linkkien värikoodaukset ja lihavoinnit, 

sillä tässä tutkielmassa liikutaan erityisesti ”puhtaalla” kielen tasolla, vaikka 

verkkoteksteissä visuaaliset ja typografiset valinnat ja multisemioottisuus ovatkin 

olennainen osa lukijan kokemusta (ks. esim. Svinhufvud 2003). Linkit olen merkinnyt 

katkoviivalla silloin, kun linkkien merkitsemättä jättäminen vaikuttaisi tekstiesimerkin 

ymmärrettävyyteen, kuten tilanteissa, joissa lauseen tai lausekkeen merkitys voisi jäädä 

muuten hämäräksi (esimerkiksi yhteystiedot löydät täältä, jossa täältä-sana toimii 

linkkinä). Versaalit eli suuraakkoset olen jättänyt paikoilleen tekstiin. Tekstien asettelu ja 

kappalejako on säilytetty ennallaan, samoin mahdolliset oikeinkirjoitus- tai muut virheet. 

Puhelinnumerot ja henkilöiden nimet olen poistanut esimerkkiteksteistä, mutta osoitteet ja 

muut yhteystiedot olen jättänyt paikalleen. Tämän tutkielman tarkoituksiin olen selkeyden 

vuoksi alleviivannut esimerkkiteksteistä otsikot, jotka verkkosivustolla on merkitty eri 

tavoin, esimerkiksi suuremmalla fonttikoolla tai lihavoinnilla. Tutkielmassani lihavointi 

tekstiesimerkeissä palvelee kulloinkin analysoitavan kielenpiirteen korostamista. Jos 

käytän korostamiseen muita keinoja, mainitsen sen erikseen.  

 

Verkkotekstit ovat julkisia tekstejä, mutta tutkimuksen tavoite ei ole olla moralisoiva tai 

osoitteleva niissäkään tapauksissa, jos teksteistä osoitetaan ns. kyseenalaisia kielellisiä 

piirteitä. Tässä tutkielmassa olen tehnyt valinnan olla poistamatta tekstiesimerkeistä 

kaupunkeja yksilöiviä tietoja, sillä kyseisen kunnan jäljittäminen internetistä olisi joka 

tapauksessa helppoa. Monesta tekstin kohdasta kunnan voi päätelläkin helposti. 

Institutionaalisia tekstejä myös tutkitaan institutionaalisen tekstimaailman muodostaman 

virkatekstien joukon osana, ei yksittäisten tekijöiden tuotoksina (esim. Kankaanpää 2006: 

43–45), joten ainoa instanssi, johon tutkielma ja sen tutkimustulokset voivat kohdistua, on 

kieli itse abstraktiona. Koska tekstit myös eroavat jonkin verran eri kuntien välillä, erojen 

osoittaminen vertailulla on joissain tapauksissa tutkielmassani tarkoituksenmukaista.  

1.3 Kuntien verkkoviestintään vaikuttavat ohjeistukset 

Kuntien viestintään ja verkkoviestintään vaikuttavat erilaiset ohjeistukset ja suositukset. 

Esimerkiksi Suomen Kuntaliitto on tuottanut kuntien viestinnän tueksi erilaisia oppaita, 
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ohjeita ja selvityksiä. Kuntien viestintää ohjaa myös laki. Seuraavaksi esittelen niitä 

ohjeistuksia ja vaatimuksia, joita kuntien viestinnälle ja verkkoviestinnälle on asetettu. 

Tutkimuksen aiheen mukaisesti katson niitä eritoten kielen näkökulmasta.  

 

Suomen kuntalain (410/2015) 29. pykälän mukaan kunnilla on velvoite viestiä 

toiminnastaan asukkaille ja muille sidosryhmille. Kuntalaki määrää, että kunnan on 

annettava asukkailleen ”riittävästi tietoja” tarjoamistaan palveluista ja että ”[v]iestinnässä 

on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri 

asukasryhmien tarpeet”. Selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja asiallisuutta viranomaisen 

käyttämältä kieleltä vaatii myös hallintolaki (434/2003, 9. §)
5
. Hallintolain 9. pykälän 

hyvän kielenkäytön vaatimuksen lisäksi kuntalaisviestintään vaikuttavat käytännössä myös 

lain 7. ja 8. pykälä palvelu- ja neuvontavelvollisuudesta, joissa on kyse kuntalaisen ja 

viranomaisen kommunikoinnista (ks. myös Tiililä 2014: 4). Edelleen viranomaisviestintään 

vaikuttaa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621), jonka 20. pykälä 

velvoittaa viranomaista tuottamaan ja jakamaan tietoa palveluistaan ja yksilöjen ja 

yhteistöjen oikeuksista. Lakien vaikutuksesta kunnalliseen viranomaisviestintään voi 

huomata sen hyvät ja huonot puolet: toisaalta laki velvoittaa viestimään ylipäänsä ja vaatii 

viestinnältä hyvää kielenkäyttöä, mutta toisaalta se vaikuttaa virkakielen taustalla myös 

tuomalla juridisen kielen piirteitä sellaisiin virkateksteihin, joissa lakikieltä tulisi välttää, 

kuten kansalaisille tarkoitettuihin teksteihin (esim. SKT: 175). Tutkimuksissa on todettu, 

että julkishallinnon kielenkäytössä laissa määrätyt vaatimukset eivät aina kaikilta osin 

toteudu (esim. Tiililä 2014: 4).  

 

Kuntien verkkosivuja ja niiden sisältöjä säätelevät jonkin verran myös JUHTAn eli 

julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositukset. Kuntien verkkoviestintään 

vaikuttavat erityisesti suositus JHS 183, Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja 

ryhmittely verkkopalveluissa, sekä JHS 190, Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja 

kehittäminen. Niissä annetaan suosituksia julkishallinnon verkkosivustojen suunnittelusta 

ja yhtenäisestä rakentamisesta. Verkkopalvelun esteettömyyden ja saavutettavuuden 

yhteydessä mainitaan, että ”lähtökohtaisesti verkkopalveluissa on käytettävä helposti 

ymmärrettävää kieltä ja termistöä”, ja kehotetaan määrittelemään, onko verkkopalvelu tai 

osia siitä tarjottava myös selkokielellä (JHS 190: 23). Vaikka erikoinen sanavalinta 

lähtökohtaisesti antaa melkein kuin luvan käyttää käytännössä vaikeastikin ymmärrettävää 

kieltä ja termistöä, laadukkaan käyttöliittymän ominaisuuksina mainitaan selkeä, 

yhtenäinen ja oikeakielinen teksti. Myös verkkokirjoittamisen osaamisen ja 

kielikoulutuksen järjestämisen tärkeyttä tähdennetään. (JHS 190: 26–29.) 

 

Samoin kunnallishallinnolliseen verkkoviestintään vaikuttaa myös valtiovarainministeriön 

julkaisema Verkkopalvelujen laatukriteeristö (2012), jossa annetaan muiden 

                                                                 
5 Hallintolaissa edellytetty asiallisuus jäi jostakin syystä pois huhtikuussa 2015 
voimaan tulleesta uudesta kuntalaista, jossa puhutaan ainoastaan selkeydestä ja 
ymmärrettävyydestä. 
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verkkopalvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden lisäksi melko yksityiskohtaisiakin ohjeita 

verkkotekstin selkeydestä. Verkkoteksteissä kehotetaan käyttämään selkeitä 

lauserakenteita ja helposti ymmärrettäviä ilmauksia, mutta ohjeita annetaan myös 

avainkäsitteiden sijoittamiseksi päälauseisiin virkkeiden alkuun ja tekstin loogiseksi 

järjestämiseksi esimerkiksi syistä seurauksiin
6
. Samassa yhteydessä huomautetaan, että 

aina ei ole mahdollista vaikuttaa tekstin muotoon ja sisältöön, mistä esimerkkinä mainitaan 

lakiteksti, mutta lakitekstin käyttöä verkkosivuilla tai sen suoraa lainaamista ei kuitenkaan 

erikseen kehoteta välttämään. (VL 2012: 61.) ”Hankalaa viranomaiskieltä tai 

organisaatiolähtöistä käsitteistöä” laatukriteeristö kuitenkin ohjaa karttamaan (mts. 46). 

 

Kunnilla on viestinnän apuna käytössään Suomen Kuntaliiton vuonna 2004 julkaisema 

viestintäopas Kunnan viestintä sekä erityisesti verkossa tapahtuvaan viestintään Kuntien 

verkkoviestintäohje vuodelta 2010. Kunnan viestintäoppaassa (2004: 20) puhutaan 

kohdennetusta ja vastaanottajalähtöisestä viestinnästä. Oppaassa ilmaistaan velvoittavasti, 

että ”[v]iestinnän eri kohderyhmät tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan viestinnässä ja 

sen suunnittelussa”. Samalla muistutetaan kielen asiallisuuden, selkeyden ja 

ymmärrettävyyden tärkeydestä ja siitä, että viestinnän on turvattava kaikille ihmisryhmille 

yhtäläiset osallistumismahdollisuudet. Maahanmuuttajat mainitaan melko lyhyesti: 

 

Monessa kunnassa on kielellisiä vähemmistöjä. Maahanmuutto ja 

kansainvälistyminen lisäävät kuntien palveluun ja viestintään kohdistuvia 

vaatimuksia. Useassa kunnassa on muiden maahanmuuttajien lisäksi pakolaisia, 

mikä asettaa erityisiä vaatimuksia tiedottamiselle. Yleisimmin pakolaisille välittää 

tietoa kunnan kotouttamisviranomainen, jolla on suorat yhteydet 

pakolaisperheisiin sekä tarvittavat tulkkipalvelut. (KV 2004: 20.) 

 

Oppaassa huomioidaan, että vähemmistöjen kielelliset tarpeet asettavat vaatimuksia 

viestinnälle, mutta maahanmuuttajat niputetaan nopeasti yhteen pakolaisten kanssa ja 

vastuu tiedon välittämisestä siirretään kotouttamisviranomaiselle.  

  

Myös Kuntien verkkoviestintäohje (2010) kehottaa huomioimaan ”erityisryhmien tarpeet”.   

 

Luki- tai hahmotushäiriöt koskevat muun muassa iäkkäitä ja maahanmuuttajia. 

Luki- tai hahmotushäiriöiden lisäksi kognitiivisista heikkouksista omaavilla 

henkilöillä saattaa olla muistin-, ongelmien ratkaisukyvyn, käsitteellistämisen tai 

tarkkaavaisuuden kanssa vaikeuksia. (KVVO 2010: 20.)7 

 

Verkkoviestintäohje muistuttaa, että erityisesti internetissä selkeän kielen tarve korostuu, 

sillä tekstiä silmäillään nopeasti eikä välttämättä lueta alusta loppuun. Lukemisen 

helpottamiseksi kehotetaan välttämään byrokraattisia termejä ja erityissanastoa ja 

                                                                 
6 Samankaltaisia ohjeita annetaan myös selkokielen kirjoitusohjeissa (esim. Leskelä & 
Virtanen 2006: 13). 
7 Lihavointi alkuperäisessä tekstissä, samoin rektiovirhe. 
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kertomaan asiat selkeästi. Verkkoviestintäohjeen mukaan kunnan verkkosivuston 

lähtökohdan tulisi olla asiakaskeskeinen ja tekstissä tulisi käyttää yleiskieltä, yksinkertaisia 

lauseita sekä termejä, joihin kuntalaiset ovat tottuneet. (KVVO 2010: 20–24.)  

1.4 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen kulku ja muutama keskeinen 

termi 

Tutkimuskysymykseni tässä pro gradussa ovat seuraavat: 

 

1) Millaisia rakenteita ja kielen piirteitä maahanmuuttajille suunnatuissa 

verkkoteksteissä esiintyy? 

2) Millaiseksi tekstien vuorovaikutus muodostuu kielellisten rakenteiden ja 

kielenpiirteiden vaikutuksesta? Kuka on tekstien sisäislukija? Millainen on tekstien 

näkökulma ja sävy? 

 

Tutkimuskysymyksistä toinen on erityisen keskeinen ja sisältää useampia alakysymyksiä, 

jotka liittyvät toisiinsa. Niitä yhdistää ajatus kielen interpersoonaisuudesta (ks. luku 2.1). 

Tekstin vuorovaikutus on koko tutkielman läpäisevä asia, ja siihen päästään käsiksi tekstin 

sisäislukijan etsimisellä ja tekstin sävyn ja näkökulman tarkastelulla. Kielen rakenteiden ja 

piirteiden erittely taas on olennainen osa tekstin vuorovaikutuksen näkökulman ja 

vuorovaikutusroolien analysointia.  

 

Vastaan tutkimuskysymyksiin pääosin tutkielman analyysiluvuissa eli luvuissa kolme ja 

neljä, joista luku kolme on tutkielman suurimpana lukuna tutkimuksen sydän. Tutkielma 

etenee seuraavasti. Seuraavassa luvussa eli luvussa kaksi esittelen tutkielman kannalta 

merkityksellistä teoriaa ja aiemmin tehtyä tutkimusta. Luon lyhyen teoreettisen katsauksen 

lingvistiseen tekstintutkimukseen erityisesti systeemis-funktionaalisen kieliopin 

metafunktioteorian interpersoonaisen metafunktion kannalta. Tarkastelen myös tekstin 

sisäislukijan käsitettä, jota hyödynnän analysoidessani tekstien luomaa vuorovaikutusta. 

Tämän jälkeen pohdin hieman virkakielen tutkimusta tekstintutkimuksen osa-alueena. 

Teorialuvun lopuksi esittelen tämän tutkimuksen kannalta merkityksellistä kielen 

mukauttamista ja tekstien uudelleen kirjoittamista. Esittelen selkokielestä ja 

selkoistamisesta tehtyä tutkimusta sekä tutkimusta, jota on tehty toisella kielellä 

lukemisesta ja tekstin elaboroinnista. Teoriaa esittelen myös analyysin kuluessa siten kuin 

on tarpeellista.  

 

Tutkielman pääpaino on ensimmäisessä analyysiluvussa, johon siirryn teorialuvun jälkeen. 

Siinä esittelen lingvistisen tekstianalyysin kautta niitä kielenpiirteitä ja rakenteita, joita 

maahanmuuttajille suunnatuista verkkoteksteistä nousee esiin. Luku jakautuu useampiin 

alalukuihin, joissa erittelen tekstien rakennetta, syntaksia ja sävyä ja tarkastelen sitä, 

kuinka erilaiset kielen piirteet vaikuttavat tekstin konstruoimaan vuorovaikutukseen ja 
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näkökulman muodostumiseen. Toisessa analyysiluvussa, luvussa neljä, lähestyn tekstejä 

toiselta kannalta ja pyrin tekstien uudelleen kirjoittamisen kautta osoittamaan, kuinka 

tekstin interpersoonainen sävy voi muuttua. Otan toistamiseen käsittelyyn muutamia 

tekstiesimerkkejä ja kirjoitan niistä selkokielistämisen ja tekstin elaboroinnin avulla 

mukautetut versiot. Kaksi analyysilukua eivät ole laajuudeltaan yhtäläisiä, sillä tämän 

tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista mennä kovin syvälle tekstin mukauttamiseen. 

Siksi analyysi keskittyy kolmanteen lukuun, jossa lingvistisen tekstianalyysin keinoin 

eritellään aineiston kielellisiä piirteitä. Neljännessä luvussa tehtävä tekstien uudelleen 

kirjoittaminen palvelee osaltaan analyysin testauksena ja osaltaan vie sitä syvemmälle 

ottamalla siihen toisen näkökulman. Toisaalta sillä on myös käytännönläheinen, 

tekstinhuollollinen funktio. Lopuksi tutkielman viidennessä ja viimeisessä luvussa kokoan 

tuloksia yhteen, teen johtopäätöksiä ja yhteenvetoa sekä esitän jatkotutkimus-

mahdollisuuksia.  

 

Ennen seuraavaan lukuun ja teoriataustan esittelyyn siirtymistä selvitän, mitä tarkoitan 

muutamalla tutkielmassani usein esiintyvällä perustermillä. 

 

Maahanmuuttajilla tarkoitan kaikkia Suomeen muuttaneita tai muuttavia henkilöitä. 

Vaikka Suomeen muuttamisen syyt ovat moninaisia, tarkoitan maahanmuuttajista 

puhuessani kaikkia kunnissa asuvia maahanmuuttajien ryhmiä maahantulosyitä tarkemmin 

eksplikoimatta. Tämä palautuu osaltaan siihen, että myös kuusikkokuntien verkkosivustot 

puhuvat yleisesti maahanmuuttajista. Maahanmuuttoviraston mukaan maahanmuuttaja on 

”[y]leiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä” 

(http://www.migri.fi/medialle/sanasto). Tuloperustetta olennaisempi seikka tämän 

tutkielman kannalta on se, että maahanmuuttajan äidinkieli ei ole suomi.  

 

Verkkosivustosta puhuessani tarkoitan kunnan internetsivuja kokonaisuudessaan, siis 

kunnan ylläpitämää verkkosivujen joukkoa ja kaikkia sen eri osia. Synonyymi tälle on 

internetsivusto.
8
 

 

Verkkosivut-termillä (monikossa) viittaan useimmiten tiettyyn aiheeseen keskittyvään 

kunnan verkkosivuston osaan eli tässä käytännössä maahanmuuttajille suunnattuihin 

verkkosivuihin. Yleensä se esiintyykin tutkielmassani muodossa maahanmuuttajille 

suunnatut verkkosivut.  

 

Verkkosivu (yksikössä) merkitsee tutkielmassani yksittäistä internetsivua, joka on 

selainikkunassa auki. Tutkimuksen kannalta se on yhteydessä tekstiin: se on siis kulloinkin 

käsiteltävän tekstin välitön konteksti. 

                                                                 
8 Internetiin liittyvästä terminologiasta ks. myös Sanastokeskus TSK:n www-
käsitekaavio 
(http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/fi/node/266?page=resurssi&tiedosto=www.htm)
. 
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2 Teoriatausta ja ongelmanasettelu 

Tässä luvussa asetan käsillä olevan tutkielman teoreettiseen taustakehikkoonsa ja 

kehittelen ongelmanasettelua tutkimuskysymyksistä syvemmälle. Ensiksi käsittelen 

lingvististä tekstintutkimusta. Toiseksi pohdin virkakielen tutkimuksen erityispiirteitä 

tekstianalyysin osana, ja kolmanneksi luon lyhyen katsauksen selkokielestä ja 

selkokielistämisestä sekä elaboroidusta kielestä ja toisella kielellä lukemisesta tehtyyn 

tutkimukseen.  

2.1 Tekstin ja sen vuorovaikutuksen tutkimus 

Tekstintutkimuksen teorian esittely aloitetaan usein kysymällä, miettimällä ja 

problematisoimalla sitä, mikä on teksti. Katsauksia siihen, mitä tekstillä tekstin- ja muussa 

tutkimuksessa tarkoitetaan, ovat mm. Hiidenmaa (2000a) ja Heikkinen (2012). Teksti 

voidaan käsittää miksi tahansa kielenkäytön kokonaisuudeksi, sillä voidaan tarkoittaa 

laajasti kaikkia semioottisia objekteja, se voidaan hahmottaa puheen vastakohdaksi, tai 

sillä voidaan viitata kirjoitettuun materiaaliin (Heikkinen 2012: 59). M. A. K. Hallidayn 

(1978: 122) mukaan teksti on sosiaalisen interaktion lingvistinen muoto ja kielen 

merkityspotentiaalista tehtyjen valintojen toteutuma. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan tekstillä sitä kielenkäytön reaalistumaa, joka toteutuu 

kunnan internetsivustolla tietyn muotoisena, laajuisena ja hahmoisena 

kommunikaatiotapahtumana, erilaisista kielen piirteistä koostuvana merkitys-

kokonaisuutena. Verkkoteksti tekstinä on omanlaisensa: verkkosivu on multisemioottinen 

kokonaisuus, johon kuuluu kirjoitusta monessa eri palstassa ja laatikossa, samoin kuvia ja 

muita visuaalisia elementtejä. Tämän tutkielman puitteissa keskityn kuitenkin 

verkkotekstin raakaan tekstipintaan lingvistisen tekstintutkimuksen keinoin enkä ota 

erityisesti huomioon verkkosivujen tai -tekstien muita piirteitä. Verkkoteksti voitaisiin 

myös käsittää konkreettiseksi esineen kaltaiseksi kielen muodoksi ja teksti abstrakteiksi 

tulkitsemisprosesseiksi (Heikkinen 2012: 65), mutta tutkielmassani en tee tällaista 

erontekoa. Puhun tutkielman kuluessa sekä tekstistä että verkkotekstistä, mutta tarkoitan 

näillä samaa asiaa: merkityksessä yhdistyy sekä konkreettinen kunnan internetsivulla 

esiintyvä kirjoituksen kokonaisuus että abstraktimpi merkityspotentiaalista reaalistunut 

semanttisten valintojen kokonaisuus.   

 

Suomalainen lingvistinen tekstintutkimus perustuu usein enemmän tai vähemmän 

systeemis-funktionaaliseen (SF) kieliteoriaan (esim. Halliday 1994). Pro graduni asettuu 

osaksi tätä tutkimusperinnettä. En kuitenkaan nojaa orjallisesti SF-teoriaan esimerkiksi 

rakentamalla analyysiani suoraan Hallidayn metafunktioiden varaan, vaan käytän teoriaa ja 

sen osia enemmänkin valikoivasti (vrt. Kankaanpää 2006: 48). Funktionaalinen kielitiede 

on kuitenkin jo niin vakiintunut tekstintutkimuksen kehikko, että se vaikuttaa monissa 
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kohdin taustalla ilman, että panen sitä erikseen ilmi. Kielen kolme metafunktiota, 

ideationaalinen, interpersoonainen ja tekstuaalinen (esim. Halliday 1978: 128), ovat 

näkyvillä analyysissä, vaikka en etene tutkielmassa niiden mukaisesti. 

 

Systeemis-funktionaalisen kieliteorian mukaan kielenkäyttöön vaikuttaa ja kielessä 

todentuu kolme metafunktiota. Ideationaalinen eli representatiivinen metafunktio liittyy 

siihen, kuinka kielellä luodaan kuvaa maailmasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. 

Ideationaalinen metafunktio jaetaan toisinaan myös kahtia eksperientaaliseen (siihen, 

miten tapahtumia ja asioita konstruoidaan) ja loogiseen (siihen, miten asioita yhdistellään) 

metafunktioon. (Halliday 1978: 128.) Interpersoonainen eli intersubjektiivinen metafunktio 

liikkuu vuorovaikutuksen alueella ja liittyy siihen, kuinka kielellä ilmaistaan sosiaalisia 

suhteita. Tekstuaalinen metafunktio yhdistyy nimensä mukaisesti kielen tekstuaaliseen 

tasoon eli kielen ja tekstien rakentumiseen. (Halliday 1994: 34–36; myös Shore 2012a.) 

 

Pyrin tässä tukimuksessa vastaamaan kysymykseen, millainen lukija kuusikkokuntien 

verkkoteksteihin kirjoittautuu ja millaista vuorovaikutusta tekstit luovat. Tämä liittyy 

kielen metafunktioista erityisesti interpersoonaiseen eli intersubjektiiviseen: siihen, kuinka 

viestintätilanteessa suhtaudutaan ja asennoidutaan tilanteen osapuoliin ja kuinka 

merkityksistä ja persoonista neuvotellaan. Interpersoonaisiin merkityksiin liittyvät 

kiinteästi vuorovaikutustilanteen osallistujaroolit, ja tutkielmassani olen kiinnostunut 

erityisesti sisäislukijan roolin rakentumisesta teksteissä. Eri kielenpiirteet ja kielelliset 

valinnat eivät kuitenkaan liity pelkästään yhteen metafunktioon kerrallaan, vaan kaikki 

kielen tasot toteuttavat sekä ideationaalisia, interpersoonaisia että tekstuaalisia merkityksiä. 

(Halliday 1978: 226; 1994; Heikkinen 2000b: 143.) 

 

Kielen metafunktioihin voi päästä kiinni ligvistisen tekstintutkimuksen keinoin. Shore 

(2012b: 185) tähdentää kieliopillisen analyysin tärkeyttä tekstien tutkimisessa. 

Funktionaalinen kielitiede perustuu funktion ja muodon erottamattomuuteen eli siihen, että 

muoto ja merkitys ovat toisiinsa realisaatiosuhteessa (Shore 2008: 50). 

Kunnallishallinnollisten verkkotekstien tekemät kieliopillis-leksikaaliset valinnat luovat  

merkityksiä, jotka vaikuttavat tekstien representaatioon maailmasta ja yhteiskunnasta sekä 

tekstien luomiin interpersoonaisiin suhteisiin (Halliday 1994: 34–35). Kalliokoski (1996: 

30) korostaa, että tekstintutkimuksessa on valotettava sitä, ”mitä kielelliset valinnat 

kertovat tekstin ideologiasta, kielen ja vallan suhteesta, ja miten ne vaikuttavat tapaamme 

hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä”. Kielen merkityspotentiaalin reaalistuminen erilaisina 

valintoina kuntien verkkoviestinnässä kertoo tekstien suhteesta lukijoihin ja kuntien 

suhteesta maahanmuuttajiin (Halliday 1978: 122).  

 

Tämänkaltaisessa tekstien tutkimuksessa on aina läsnä se ongelma, että todellisen lukijan – 

tässä tapauksessa verkkosivuja käyttävän maahanmuuttajan – todellisesta lukukoke-

muksesta ei ole tässä yhteydessä tietoa. Anna Mauranen huomauttaa kontrastiivisen 

retoriikan tutkimuksesta puhuessaan, että ”on olemassa selvä ero sen välillä, minkä voi 
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perustellusti uskoa olevan tekstin retorinen tavoite sen sosiaalisen funktion nojalla, ja sen, 

mikä on sen ’todellinen teho’ eli miten vastaanottajat sen kokevat”. Tutkijan on tyydyttävä 

omien reaktioidensa tarkasteluun, mikä voi aiheuttaa ongelmia siitäkin syystä, että hän ei 

välttämättä ole tekstin primaaria kohderyhmää, ja tämän vuoksi tutkijan on tärkeää 

perustella tulkintansa. (Mauranen 2000: 308.) Tämä pätee tietenkin aina kvalitatiiviseen 

tutkimukseen. Tekstintutkimuksessa kuitenkin keskiössä on teksti. Vesa Heikkisen (2000b: 

143) mukaan lingvistisen tekstintutkimuksen tavoitteena ei voida pitää tekstin todellisen 

lukijan jäljittämistä. Hiidenmaa (2000a: 169) painottaa sitä, että tekstin aidon lukijan ja 

tämän lukukokemuksen tutkimisella ei saada tietoa tekstistä ja sen luomista merkityksistä 

vaan tekstin erilaisista lukutavoista. Sen sijaan tekstin merkitys ja tulkinnan potentiaali 

löytyvät tekstistä itsestään. Lingvistisen tekstintutkimuksen ja interpersoonaisuuden 

analyysin avulla teksteistä voidaan tutkia niihin kirjoittuvia lukijan ja kirjoittajan rooleja, ja 

sitä kautta saadaan tietoa siitä, miten teksti toimii merkityksen ja vuorovaikutuksen 

rakentajana. Reseptiotutkimuksen paikka taas on erikseen.  

 

Tutkielmassani yksi keskeisimpiä tarkasteltavia kielellisiä ilmiöitä onkin kielenkäytön 

tavoissa ilmenevä oletus tekstin vastaanottajasta eli lukijasta. Lukijuuden tutkimisella on 

pitkät perinteet eri koulukunnissa. Teksteihin kirjoittautuvia vuorovaikutustilanteen 

osanottajia voidaan tarkastella sisäistekijän (implied author) ja sisäislukijan (implied 

reader) käsitteiden kautta (esim. Rimmon-Kenan 1983: 86). Viestintätilanteen osapuolet 

voidaan asettaa jatkumolle, jonka ääripäissä ovat elävinä ihmisinä tekstin todellinen 

kirjoittaja ja tekstin todellinen lukija ja joiden välissä taas tekstin sisäisenä ominaisuutena 

sisäistekijä ja sisäislukija. Sisäistekijä ja sisäislukija ovat abstrakteja konstruktioita, jotka 

lukija rakentaa ja päättelee tekstin komponenteista. (Mts. 86–87.) Sisäislukija on 

kielellisten ilmausten luomus, jota voi tutkia lingvistisen tekstianalyysin kautta. Se, 

millaisena sisäislukija tekstissä näyttäytyy, heijastaa tekstin konstruoimia arvoja ja 

asenteita. (Jaakola et al. 2014: 641.) Tässä mielessä sisäislukijan tarkastelu 

maahanmuuttajille suunnatuista verkkoteksteistä on merkityksellistä, sillä se voi paljastaa, 

millaisesta näkökulmasta kunnallishallinnolliset tekstit tarkastelevat maahanmuuttajia. 

Jaakolan et al. (2014: 642) mukaan sisäislukijaan pääsee käsiksi analysoimalla sitä, 

millaista tietoa ja asennetta teksti vaatii lukijaltaan tai toisaalta millaista asennetta ja tietoa 

teksti lukijalleen tarjoaa. Tässä tutkielmassa pyrin vastaamaan kysymykseen, millainen 

sisäislukija kuntien maahanmuuttajille suunnattuihin verkkoteksteihin kirjoittautuu. En 

tarkastele sisäistekijää eli sitä, mitä tekstin kirjoittajasta voi kielen perusteella päätellä, 

vaan keskityn nimenomaan sisäislukijaan eli tekstin muodostaman lukijan abstraktioon ja 

siihen, millaisena se tekstien kielen perusteella näyttäytyy. Sisäistekijän ja sisäislukijan 

välinen vuorovaikutus ja tekstin sitä kautta konstruoima näkökulma ja sävy ovat kuitenkin 

tutkielmani keskeisiä aiheita. 

 

Jaakola et al. (2014) ovat tutkineet sisäislukijoita journalistisista teksteistä aineistonaan 

kolmannen sektorin lehti. He pitävät sisäislukijaa (implied reader) hyperonyymina eli 

yläkäsitteenä, jonka hyponyymeiksi eli alakäsitteiksi heidän tutkimuksessaan muodostuvat 
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mallilukija (model reader) sekä tekstiin konstruoitu lukija (construed reader). Mallilukija-

termiä käytetään journalistiikan tutkimuksessa, ja sillä tarkoitetaan toimitustyössä 

tarkoituksellisesti ja kollektiivisesti luotua tekstin kohderyhmän stereotyyppistä edustajaa. 

Tekstiin konstruoitu lukija taas on lingvististen keinojen kautta luotu ja tutkittavissa oleva 

abstraktio. (Mts. 641.) Itse käytän tutkielmassani sisäislukija- ja tekstiin konstruoitu 

lukija -termejä synonyymisesti tarkoittaessani sitä, millaisena abstraktiona verkkotekstin 

lukija näyttäytyy lingvistisen tekstintutkimuksen keinoin analysoituna.  

 

Sisäislukija-termi on peräisin kirjallisuudentutkimuksesta (TTP: Kirjallisuudentutkimus: 

sisäislukija). Muita termejä sille ovat esimerkiksi Martinin ja Whiten (2005) putative 

reader ja Thompsonin (2012) reader-in-the-text (Jaakola et al. 2014: 643). Sisäislukijalla 

voidaan viitata myös lukijaan, joka on sellainen tekstin vastaanottaja, joka lukee tekstin 

”oikein”; toinen nimitys tälle on ihannelukija (Jaakola et al. 2014: 642; myös TTP: 

Kirjallisuudentutkimus: ihannelukija.) Ihannelukija-termi on lähellä Jaakolan ja 

kumppaneiden mallilukijaa, jolle teksti on tietoisesti tarkoitettu. Tämän tutkimuksen 

puitteissa en kiinnitä huomiota varsinaiseen ihanne- tai mallilukijaan. Kuntien 

verkkotekstejä tutkittaessa voidaan silti ottaa huomioon kuntien verkkosivuilla 

eksplisiittisesti nimetty tekstin kohderyhmä ja näin ollen sisäislukijan analyysissäkin 

huomioida tekstin oletettu lukija, kohderyhmän edustaja – siis verkkosivuja lukeva 

maahanmuuttajakuntalainen. Analysoidessani sitä, miten tekstin sisäislukija rakentuu, 

pidän siis perusoletuksena sitä, että teksti on suunnattu maahanmuuttajille ja tekstin 

todellinen lukija on maahanmuuttaja. Näin ei tietenkään välttämättä todellisuudessa ole, 

vaan lukija voi olla myös joku muu. Tekstin paikka kuusikkokunnan maahanmuuttajille 

suunnatuilla verkkosivuilla kuitenkin antaa perusteen sille, että tekstiä voidaan tulkita 

pitäen sen kohdelukijana maahanmuuttajaa.   

 

Myös tekstilajien konventiot vaikuttavat siihen, miten sisäislukija ilmentyy tekstissä (Shore 

2012b: 160). Sisäislukijan tutkimisessa viranomaiskielestä on hyvä ottaa huomioon, että 

virkatekstejä tehdessä tukeudutaan usein virkakielen vakiintuneisiin konventioihin. 

Voidaan puhua niin sanotusta tekstilajikompetenssista tai tietyn tekstilajin käytänteisiin 

sosiaalistumisesta (Kalliokoski 2002). Usein esimerkiksi uudet työntekijät oppivat 

tekemään tiettyjä tekstejä tiettyjen tapojen mukaisesti, tekstejä koostetaan vanhojen 

tekstien pohjalta tai mukaan otetaan paloja useammista teksteistä, eikä aina ole edes 

yksiselitteistä, kuka on hallinnollisen virkatekstin tekijä (Tiililä 2001). Intertekstuaalisuus 

ja tekstien paloista koostaminen johtavat siihen, että yhden tekstin sisäislukijasta tulee 

toisenkin tekstin sisäislukija. Usein niin virka- kuin muistakin teksteistä näkyy, että ne 

tuotetaan vakiintuneiden tapojen ja käytänteiden mukaisesti (Shore 2012b: 160).  

 

Tarkoituksenani ei ole tehdä varsinaista kriittistä tekstintutkimusta tai kriittistä 

diskurssianalyysia. Kriittinen tekstintutkimus ja CDA (Critical Discourse Analysis) ottavat 

kantaa kielellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja pyrkivät siten saamaan aikaan 

muutosta (Kalliokoski 1996: 18–24). Kuitenkin, kuten Shore (2012b: 158–159) 
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huomauttaa, ”tekstimerkitysten näkyväksi tekeminen tuo väistämättä esiin tekstin arvoja”.  

Vesa Heikkinen (2002a: 22–25)  on sitä mieltä, että lähes kaikki tekstintutkimus on 

oikeastaan luonteeltaan kriittistä, ja Pirjo Hiidenmaan (1999: 452–453) mukaan kriittisyys 

merkitsee ”ennen muuta merkitysten erittelyä ja tietoisuutta siitä, miten merkitykset 

määräytyvät konteksteissaan” eikä niinkään kielenkäytön arvostelua. Tekstintutkimus 

viranomaiskielestä pyrkii tietenkin lopulta osaltaan vaikuttamaan virkakielen laatuun 

tutkimustietoa tuottamalla. Seuraavaksi lausun muutaman sanan institutionaalisen kielen 

tutkimisesta.  

2.2 Virkakielen ja virkatekstien tutkimus 

Virkakieli on kehikko, jonka puitteissa tämä tutkielma tehdään. En tarkastele virkakieltä 

genrenä tai tyylinä vaan toiminnallisuuden kautta. Pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä 

erilaisilla kielellisillä resursseilla saadaan aikaan teksteissä, jotka ovat maahanmuuttajille 

suunnatuilla kuntien verkkosivuilla ja jotka kunnallishallinnollisina teksteinä osuvat 

virkakielen määritelmän sisään. En tutki varsinaisesti tekstien institutionaalisuutta, vaan 

institutionaalisuus on läsnä siltä osin kuin se vaikuttaa maahanmuuttajille suunnattujen 

verkkotekstien sävyyn ja vuorovaikutukseen. Lingvistisen tekstianalyysin kautta pyrin 

tuomaan esille niitä piirteitä, joilla nimenomaan näissä virkateksteissä luodaan 

vuorovaikutusta ja suhdetta virkatyön asiakkaaseen, tässä tapauksessa maahanmuuttaja-

kuntalaiseen. Tekstien institutionaalinen konteksti on kuitenkin tärkeä osa tekstien 

funktiota, sillä se on se välitön tilanneyhteys, jossa teksti esiintyy ja jossa se on tuotettu 

(Mauranen 2000: 315). 

 

Virkakieltä on tutkittu ja kehitetty Suomessa 1970-luvulta alkaen. Katsauksia virkakielen 

ja sen tutkimuksen historiaan on esimerkiksi Suomen kielen kielipoliittisessa 

toimintaohjelmassa (2009: 165–190) sekä Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa (2014: 

29–35) (ks. myös Kolehmainen 2014). Virkakielen tutkimusta ja kehittämistä tehdään 

paljolti Kotimaisten kielten keskuksen virkatyönä, joten tässä tutkielmassa on lähteinä 

myös ei-vertaisarvioituja artikkeleita esimerkiksi kielenhuollon tiedotuslehdestä 

Kielikellosta.  

 

Virkakielen tutkiminen on laaja ala, ja sillä on sekä yhteiskunnallisia että inhimillisiä 

ulottuvuuksia. Institutionaalisten tekstien tutkiminen on kuitenkin osaltaan 

institutionaalisen työn tutkimista, eikä viranomaistekstejä tutkittaessa ajatella tai jäljitetä 

yksittäisten tekstien kirjoittajia, vaan tekstejä käsitellään viranomaistyön tuotteina ja 

välineinä ja itsessään viranomaistyönä (Kankaanpää 2006: 43–44). Erilaisten virkatekstien 

määrä on valtava, ja viranomaistyö ja viranomaispalvelut tehdään pitkälti erilaisten 

tekstien välityksellä (SKT: 39, 170–172; Tiililä 2014: 4–5). Virkatyö kytkeytyy teksteihin, 

mutta tekstit kytkeytyvät myös virkatyöhön: työtä tehdään teksteillä, mutta teksteihin 

vaikuttaa työn tekotapa ja luonne. Tekstien tekemiseen ja laatuun kuntien hallinnossa 
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vaikuttaa ajan ja resurssien puute (Viertiö 2014). Tämä käy ilmi esimerkiksi opetus- ja 

kulttuuriministeriön virkakielityöryhmän kunnille tekemän kyselyn vastauksista. 

 

Tunnistakaa kuntien arkielämä: kiireiset asiantuntijat suoltavat tekstiä kaikilta 

toimialoilta, kaikista palveluista ja samalla tekstiä usein oletetaan tuottavan ja 

valvovan viestintäihmisten, joita ei pienissä ja keskisuurissa kunnissa ole kuin 

muutama. (Kuntakysely, kys. 24, vast. 16.) 

 

Julkishallinnolliset tekstit muodostavat oman valtavan tekstimaailmansa, jossa tekstit 

vaikuttavat toisiinsa sekä suorasti että epäsuorasti (Hiidenmaa 2003: 167–168). 

Kielenkäyttö ja erilaisten kiellisten piirteiden valinta on toisaalta jatkuvaa neuvottelua, 

toisaalta viranomaistekstien vakiintuneet käytänteet ja tekstiympäristössä leijuvien muiden 

tekstien vaikutus johtavat siihen, että kielenpiirteitä ei valita teksteihin yksitellen aina 

uudestaan, joten teksteissä on paljon yhtäläisyyksiä ja ne muistuttavat toisiaaan 

(Hiidenmaa 2000c: 25). Näin esimerkiksi kuusikkokuntien verkkosivujen virkateksteissä 

on eroja kuntien välillä, mutta paljon myös samoja piirteitä. 

 

Virkatyön tekstualisoitumisesta puhuttaessa ja julkishallinnon verkkotekstejä tutkittaessa 

on otettava huomioon myös internetin vaikutus tekstien määrään ja laatuun. Internet on 

nykypäivänä varmasti merkittävin tiedonhankinnan keino. Myös kuntien on vietävä tietoa 

ja tekstiä internetiin lukijoiden ja kuntalaisten saataville, mikä osaltaan lisää kuntien 

viranomaisten tuottamien tekstien määrää ja kirjoittamisen tarvetta. Internetissä 

julkaistavan tekstin määrä on valtava – paitsi kuntien verkkosivuilla myös yleisesti –, ja 

joskus relevanttia tietoa voi olla vaikea löytää. Tämän vuoksi verkkotekstien visuaalisen ja 

typografisen selkeyden ja verkkosivuston hyvän käytettävyyden lisäksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että tekstit teksteinä ovat selkeää ja kohdennettua yleiskieltä.  

 

Viranomaistyössä käytettävän kielimuodon abstraktius aiheuttaa edelleen 

ymmärrettävyysongelmia (SKT: 172, HVT: 35). Virkakieltä kritisoivat edelleen sekä 

kansalaiset, tutkijat että viranomaiset itse, vaikka paljon kehitystäkin on tapahtunut. Paitsi 

että hallinnon kielen ymmärtäminen voi olla vaikeaa tavan kansalaisille, se voi aiheuttaa 

erityisiä hankaluuksia erityisryhmille, kuten selkokielen tarvitsijoille, vanhuksille, 

vammaisille tai maahanmuuttajille. (SKT 38–39, 171.) Virkakielen tutkimus ei kuitenkaan 

ole pelkästään abstraktisuuden, kapulakielisten rakenteiden ja vaikeiden yhdyssanojen 

etsimistä, vaan viranomaiskielestä tehdyssä tekstintutkimuksessa tarkastellaan myös tekstin 

vuorovaikutuksellisuutta, sävyä ja näkökulmaa (esim. Tiililä 2007: 14; Hiidenmaa 2000c: 

33). Esimerkiksi Ulla Tiililä (esim. 1992) on korostanut, että usein asiakkaiden kohtaamat 

ongelmat virkakielen kanssa eivät johdu hankalista virkerakenteista tai epäselvistä 

sanoista, vaan tekstistä välittyvästä töykeyden vaikutelmasta ja kielen sävystä. Näitä asioita 

tarkastellaan myös tässä tutkielmassa.  
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2.3 Selkoistaminen, tekstin elaborointi ja toisella kielellä lukeminen 

Tarkastelen piakkoin ensimmäisessä analyysiluvussa (luvussa kolme) erilaisten kielen 

rakenteiden muodostamaa näkökulmaa ja vuorovaikutusta kuusikkokuntien verkkosivuilla. 

Kiinnitän huomiota siihen, kuinka tekstien interpersoonainen metafunktio rakentuu 

erilaisten kielenpiirteiden vaikutuksesta. Toisessa analyysiluvussa (luvussa neljä) peilaan 

tekstejä selkoistamisen ja elaboroinnin avulla mukautettuun kieleen ja kysyn, muuttuuko 

tekstien interpersoonainen sävy erilaisten kielellisten valintojen seurauksena. Luon nyt 

lyhyen katsauksen tutkimukseen, jota on tehty mukautetuista kielimuodoista ja toisella 

kielellä lukemisesta.   

 

Selkokieli on rakenteiltaan, sanastoltaan ja sisällöltään mukautettua kieltä, joka on 

tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä (Leskelä & Virtanen 2006: 

8). Selkokielen tarvitsijoita ovat esimerkiksi maahanmuuttajat. Selkokieli tulee erottaa 

selkeästä kielestä, joka voidaan nähdä yleisenä hyvän yleiskielen tavoiteltavana 

ominaisuutena (Hiidenmaa 2000c: 32). Auli Kulkki-Nieminen (2010) on tutkinut 

yleiskielisten ja niiden pohjalta selkokielistettyjen uutisten eroja systeemis-funktionaalisen 

kieliopin keinoin. Tutkimuksessaan hän selvitti, millaisia kielellisiä keinoja 

selkoistamisessa käytetään ja mitkä piirteet erottavat selkokieliset uutiset yleiskielisistä. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että selkokielistäminen muuttaa tekstiä kaikkien kielen 

metafunktioiden tasolla. Interpersoonaisen metafunktion eli tekstin vuorovaikutuksen 

kannalta selkotekstissä ja yleiskielisessä tekstissä on eroja eritoten referoinnissa ja siinä, 

keitä tekstin vuorovaikutuksellisessa tasossa on mukana. Selkoistetut tekstit ovat 

yleiskielisiä uutisia inklusiivisempia, ja niissä korostuu jopa yhteisöllisyys. (Kulkki-

Nieminen 2010: 213–214.) Selkoistaminen vaikuttaa myös tekstin modaalisuuteen, sillä 

selkotekstissä käsiteltävät asiat esitetään lievemmin. Tekstin tuottajan ja vastaanottajan 

vuorovaikutus painottuu, ja selkotekstin näkökulma on yleiskielistä uutista enemmän 

puhujassa, mutta esimerkiksi referoinnin yksinkertaistaminen vapaaseen epäsuoraan 

esitykseen voi aiheuttaa selkokielisiin uutisiin opettavaista vuorovaikutussuhdetta. 

Selkoteksti on täten myös ohjailevampi. (Mts. 96, 120–121.)  

 

Ideationaalisella tasolla selkoistaminen näkyy tekstien sanavalinnoissa ja abstraktiuden ja 

kuvallisuuden purkamisessa. Selkoteksteissä myös täydennetään rakenteita, selitetään 

lukuja, poistetaan elliptisyyttä ja tuodaan tekstiin lisää ihmisiä. (Kulkki-Nieminen 2010: 

122–163.) Tekstuaalisen metafunktion näkökulmasta keskeistä selkoistetuissa teksteissä on 

teemankulun selkeyttäminen. Tämä näkyy esimerkiksi pysyvän teeman ja 

koheesiokeinojen taajemmassa käytössä. Yleiskieliset uutiset ja selkoistetut uutiset myös 

aloitetaan osin eri tavoin, sillä selkouutisten alussa luodaan enemmän vuorovaikutusta 

lukijaan tai kuulijaan. (Mts. 164–206.) Selkotekstit ovat myös noin puolet yleiskielisiä 

tekstejä lyhyempiä (mts. 69). 
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Tekstin selkoistamisesta voidaan puhua mukauttamisena tai uudelleen kirjoittamisena 

(Kulkki-Nieminen 2010: 61–64). Selkokieltä on toisinaan kritisoitu kielen liiallisesta 

yksinkertaistamisesta (Rapatti 2008; ks. myös Hiidenmaa 2000c: 32), mutta selkokielen 

asiantuntijoiden mukaan kirjoitusprosessia ei  ”(ainakaan enää) nähdä sellaisena, että 

yleiskielisen tekstin sisältö voitaisiin toistaa lähes samana yksinkertaisemmin syntaktisin 

rakentein” (Kulkki-Nieminen 2010: 64). Selkoistamisessa korostuu keskeisten merkitysten 

valitseminen, ja tekstien selkoistamista on verrattu myös kääntämiseen, sillä molemmissa 

tärkeää on lähtötekstin tarkka analyysi ja tulkinta. Kulkki-Niemisen mukaan 

selkoistamisessa on tekstilajista riippumatta aina myös toimittamisen piirteitä, sillä 

aineistoa muokataan julkaistavaksi tietylle, rajatulle lukijakunnalle. Hänen aineistossaan 

selkoistamista kuvaakin parhaiten toimituksellinen tekstin muokkaaminen. (Mts. 63–69.) 

Tässä tutkielmassa käytän ilmauksia uudelleenkirjoittaminen ja mukautettu kieli, kun 

neljännessä luvussa käsittelen kuntien verkkotekstejä toisenlaisen kielimuodon 

näkökulmasta, sillä pyrin sananmukaisesti tekstien uudelleen kirjoittamisen kautta 

osoittamaan kuusikkokuntien tekstien interpersoonaisia merkityksiä. Puhun tekstin 

mukauttamisesta, sillä en nojaa tarkasti selkokielen periaatteisiin tai kirjoita puhdasta 

selkokieltä, vaan käytän selkoistamista yhtenä tekstin mukauttamisen keinona, kun 

kirjoitan kuntien maahanmuuttaja tekstejä toisella tavoin.  

 

Toinen näkökulma lukemisen ymmärtämisen helpottamiseen on tekstin elaborointi. 

Uudelleen kirjoittaessani muutamia kuntien verkkotekstejä käytän hyödykseni myös 

ideoita tekstin modifioinnista kielen elaboroinnin avulla. Elaborointia on esitetty hyväksi 

kielen helpottamisen keinoksi erityisesti suomea toisena kielenä lukeville. S2-oppikirjoja ja 

suomen lukemista toisena kielenä tutkineen Katriina Rapatin (2007, 2008) mukaan S2-

lukijoiden puutteellisen kielitaidon ja yleiskielisten tekstien välisen kuilun paikkaamiseen 

tekstin elaborointi sopii selkokielistämistä paremmin. Hän katsoo, että selkotekstin 

niukkuus, yksinkertaisuus ja pelkkä asian ydinsisällön esittäminen sosiaalistavat lukijaa 

erilaisiin tekstikäytänteisiin kuin yleiskieliset tekstit. Tämä on kielen oppimisen kannalta 

hänen mukaansa ongelmallista, sillä selkokielestä on karsittu ”abstrakteja ja kirjoitetulle 

kielelle tyypillisiä rakenteita, jotka kielenoppijan näkökulmasta voivat olla keskeisiä 

oppimisen kohteita”. (Rapatti 2008: 69–70.) Selkokielistämisen vaihtoehdoksi on esitetty 

tekstin elaborointia.  

 

Elaboroinnissa hyödynnetään samoja tekstin muokkauskeinoja, joilla syntyperäiset 

kielenpuhujat mukauttavat omaa puhettaan ja keskustelutapaansa keskustelussa 

ei-syntyperäisen kanssa. Vaikeita ja kirjoitettuun kieleen kuuluvia rakenteita tai 

käsitteitä ei karsita pois, vaan ne kerrotaan lukijalle selitysten, synonyymien, 

kuvausten tai parafraasien avulla. Tekstiin rakentuu siis ikään kuin 

keskustelukumppani, joka huolehtii siitä, että sanottu myös ymmärretään.   

(Rapatti 2008: 71.) 

 

Tekstin elaboroinnissa korostuu tekstin ja lukijan välinen vuorovaikutus. Kielenkäyttöä 

monipuolistetaan, ja elaboroidussa tekstissä yhdistyy kaksi eri kielimuotoa, sillä 



19 

 

kirjoitettuun tekstiin tuodaan puhekielen piirteitä. (Rapatti 2008: 78–81.) Tekstistä tulee 

näin vuorovaikutteisempi ja helpommin lähestyttävä. Rapatti on tutkinut S2-lukijoita 

varten modifioituja oppikirjatekstejä ja verrannut toisiinsa sekä selkokielistettyä
9
, 

elaboroitua että alkuperäistä oppikirjan versiota. Tutkimuksessa mukana olleet suomea 

toisena kielenä lukevat ymmärsivät elaboroitua kielimuotoa selkokielistettyä paremmin 

(mts. 99)
10

. Elaboroitu ja selkoistettu kieli eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia, sillä 

molemmissa käytetään samojakin keinoja. Rapatin (2008: 81) mukaan erot ovat laadullisia, 

sillä tekstin elaboroinnissa kieltä monipuolistetaan, laajennetaan ja muokataan 

vuorovaikutuksellisemmaksi verrattuna selkoistamisprosessin yksinkertaistamiseen, 

supistamiseen ja leksikaalis-syntaktiseen modifiointiin. Verrattuna selkoistettuihin 

teksteihin, jotka ovat yleensä lyhyempiä kuin alkuperäistekstit, elaborointiprosessissa teksti 

saattaa myös pidentyä. Itse en aseta tässä tutkielmassa selkokieltä ja elaboroitua kieltä 

toistensa vastapooleiksi, vaan käytän hyödykseni molempia.  

 

Kuusikkokuntien suomenkielisiltä verkkosivuilta tietoa etsivällä maahanmuuttajalukijalla 

voidaan olettaa olevan ainakin jonkinlainen suomen kielen taito, sillä muussa tapauksessa 

hän turvautuisi sivuston englanninkieliseen tai mahdolliseen muunkieliseen versioon. 

Tämä merkitsee sitä, että informaation löytämisen ohella verkkosivujen käytöllä voi olla 

myös kielen oppimisen ja kielenkäyttäjänä kehittymisen funktio (vrt. Rapatti 2008: 76; 

Pitkänen-Huhta 1999: 285). Vaikka käsillä oleva tutkielma ei kuulu S2-tutkimuksen alaan, 

pyrin silti ottamaan analyysissani huomioon tekstien kohderyhmän, joka on suomea 

toisena kielenä lukeva kuntalainen. Joidenkin tekstien uudelleenkirjoittamisen myötä 

luvussa neljä käsittelen kuusikkokuntien verkkotekstejä mukautetun kielen näkökulmasta 

ja tukeudun sekä selkotekstin että elaboroidun kielen periaatteisiin mutta myös yleiseen 

kielen- ja tekstinhuollolliseen tekstin selkeyttämiseen. En ota suoraan kantaa siihen, millä 

periaatteilla tekstit tulisi kirjoittaa. Uudelleenkirjoittaminen palvelee analyysissa erityisesti 

tekstien rakentaman vuorovaikutuksellisuuden osoittamista ja vertailua.  

3 Kielen piirteiden ja rakenteiden konstruoima vuorovaikutus 

Tässä luvussa kysyn, millaisia kielen rakenteita ja piirteitä kuusikkokuntien 

verkkoteksteissä esiintyy ja millaista vuorovaikutusta nämä piirteet luovat tekstin sisäisten 

osallistujaroolien välille.  Tarkastelen sitä, millaisena näyttäytyy tekstien sisäislukija: 

kenelle ja millaiselle lukijalle tekstit näyttävät olevan kirjoitettuja. Vuorovaikutuksen 

tutkimisen kautta pohdin, millaisen näkökulman verkkotekstit ottavat niiden nimettyyn 

kohderyhmään, maahanmuuttajakuntalaisiin. Luku koostuu viidestä alaluvusta, jossa 

tarkastelen tekstien rakenteita ja vuorovaikutuskeinoja sekä sitä, mitkä asiat vaikuttavat 

tekstin sävyyn. Minkä verran käytetään 2. persoonan puhuttelua? Mitä tekee passiivin 

                                                                 
9 Rapatti käyttää ilmausta yksinkertaistettu. 
10 Otos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (mts. 99). 
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käyttö? Entä nollapersoonan? Miten maahanmuuttajalukijoihin teksteissä viitataan? Mitä 

ovat tekstien sisäänrakennettujen ja kielenulkoisten toimijoiden semanttiset roolit 

erilaisissa rakenteissa? Millaiseksi tekstien jäsennys muodostuu? Aloitan esittelemällä 

kuusikkokuntien verkkotekstien rakennetta ja tekstien välistä vaihtelua.   

3.1 Tekstien rakenne ja vaihtelu 

Kuusikkokuntien internetsivujen maahanmuuttajien palveluista kertovat tekstit ovat 

keskenään monelta osin yhdenmukaisia. Erojakin on, esimerkiksi lukijan puhuttelun 

määrässä. Siihen palaamme piakkoin. Samoin verkkoteksteissä kuntien välillä on 

variaatiota verkkosivujen määrässä, tekstin määrässä ja eri kielellisten piirteiden 

esiintymisessä. Tekstien kielimuoto on kuitenkin kaikilla kunnilla hyvin samankaltainen. 

Tässä luvussa luon yleisen katsauksen kuusikkokuntien maahanmuuttajille tarkoitettujen 

verkkosivujen kieleen ja tarkastelen yleisellä tasolla sitä, mitä yhteistä teksteillä on ja 

toisaalta miltä osin ne eroavat toisistaan. Seuraavissa luvuissa syvennyn analysoimaan 

tarkemmin tiettyjä teksteistä esiin nousevia piirteitä tekstien konstruoiman 

vuorovaikutuksen kannalta. Nyt esitän muutamia huomioita tekstien tekstuaalisista ja 

pintatason rakenteellisista piirteistä. Maahanmuuttajille suunnattuja tekstejä kuntien 

verkkosivuston osana olen kuvaillut luvussa 1.2.  

3.1.1 Tekstuaalisia piirteitä  

Kuusikkokuntien maahanmuuttajille suunnatut verkkosivut on nimetty eri kaupungeilla 

hieman eri tavoin. Helsinki puhuu Maahanmuuttajien tuista ja palveluista, Tampere 

Maahanmuuttajien palveluista ja Espoo ja Vantaa Maahanmuuttajapalveluista. Oulun 

maahanmuuttajille suunnatut verkkosivut on nimetty ilmauksella Maahanmuuttajatyö ja 

kotouttaminen, ja Turun kaupungin verkkosivuilla sivujen otsikko on yksinkertaisesti 

Maahanmuuttajat. Kaikilla kunnilla verkkosivujen aiheeksi asetetaan otsikoinnin tasolla 

siis maahanmuuttajat ja heille tarjotut kunnan palvelut. Oulun kohdalla voi kuitenkin 

huomata, että ilmaus maahanmuuttajatyö katsoo asiaa työntekijöiden näkökulmasta: sana 

viittaa työhön, jota kunnallisviranomaiset tekevät maahanmuuttajien tai maahanmuuttajien 

asioiden parissa. 

 

Sekä yksittäisten alasivujen että sivuilla esiintyvien tekstien otsikot ovat useimmiten hyvin 

samankaltaisia. Otsikot ovat staattisia, muutamalla sanalla tekstisisältöä enemmän tai 

vähemmän kuvaavia nominilausekkeita, kuten Maahanmuuttajainfo, KOTO-toiminta, 

Asiakkaan oikeudet tai Maahanmuuttoasiat kaupungilla. Harvemmissa tapauksissa 

verkkosivun tai verkkotekstin otsikkona toimii kokonainen predikaattiverbillinen lause (In 

Espoo palvelee ulkomailta muuttaneita) tai interrogatiivilause (Oletko työtön?). Tekstin 

määrä yhdellä verkkosivulla vaihtelee yhdestä virkkeestä monikappaleiseen tekstiin, jossa 

on useita alaotsikoita. Myös tekstien käsittelemät aiheet vaihtelevat kuntien välillä. 
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Esimerkiksi Helsingin kaupungin maahanmuuttajille suunnatut sivut keskittyvät pitkälti 

kotouttamiseen, kun taas Turun kaupungin verkkosivuilla informaatiota on 

asumispalveluista Vuoden uusturkulainen -kilpailun palkinnonsaajiin. Tämä on tietenkin jo 

tutkimustulos sinänsä: eri kunnat tarjoavat maahanmuuttajakuntalaisilleen erilaista 

informaatiota, eri asioista ja eri palveluista. Toisaalta informaation relevanttius tai tekstin 

sisältö eivät korreloi sen kanssa, kuinka paljon internetsivuilla on eri aiheisiin liittyviä 

otsikoita tai kuinka monta alasivua maahanmuuttajasivuilla on. Tekstin itsensä välittämä 

informaatioarvo voi olla myös ohut, kuten huomaamme myöhemmin.  

 

Verkkoteksteille tyypilliseen tapaan sivuilla esiintyy jonkin verran erilaisia luetelmia, 

erityisesti yhteystietojen yhteydessä. Toisinaan verkkosivun keskipalstassa on yleistä 

esittelytekstiä esimerkiksi jostakin palvelusta, ja paikan yhteystiedot (osoite, aukioloajat, 

puhelinnumerot, yhteyshenkilöt) löytyvät verkkosivun oikeasta tai vasemmasta 

sivupalkista. Kaikkien kuusikkokuntien internetsivujen kieli on oletusarvoisesti suomi, ja 

suomenkielisillä sivuilla ei yleensä esiinny muunkielistä tekstiä. Poikkeuksen tähän tekee 

Espoon kaupungin verkkosivuilla neuvonnasta kertova sivu, jossa yhteystiedot annetaan 

ensin suomeksi ja sen jälkeen venäjäksi. Tämä kohdistaa poikkeuksellisesti tekstin 

sisältämän informaation suoraan venäjänkielisille maahanmuuttajille.  

 

Argumentointia tai episteemisen modaalisuuden ilmauksia ei juuri esiinny verkkosivuilla, 

vaan informaatio esitetään pääosin lakonisella tyylillä, mikä on verkkotekstiä luettaessa ja 

silmäiltäessä tärkeääkin, sillä informaation on löydyttävä selkeästi ja nopeasti. Monelta 

osin kuntien verkkotekstit ovat päällisin puolin perinteisiä verkkotekstejä. Ne eroavat 

muista internetin teksteistä luultavasti eniten olemalla osa hallinnollista tekstimaailmaa. 

Monessa kohdassa kuusikkokuntien verkkotekstejä on nähtävillä piirteitä toisista teksteistä, 

kuten laeista, suunnitelmista tai muista virkateksteistä. Tämä palautunee virkatekstien 

tekotapaan: tekstit voidaan koostaa monesta osasta, ja niillä voi olla useita kirjoittajia 

(Tiililä 2001). Näin saattaa olla esimerkiksi alla olevassa esimerkkitekstissä.  

 

Esimerkki 1. 

 
Maahanmuuttajien työllistymispalvelut 
 
Työllistymispalveluyksikön palvelut ovat turkulaisten työttömien maahanmuuttaja-
asiakkaiden käytettävissä. Yksikkö toimii yhteistyössä kaupungin eri 
organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden (mm. maahanmuuttajien 
yhdistykset) kanssa. 
 
Yksikössä työskentelee maahanmuuttaja-asiakkaiden asioihin perehtynyt virkailija. 
Työllistymispalveluyksikön terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijät, psykologi sekä 
asiantuntijalääkärit auttavat maahanmuuttaja-asiakkaiden erityiskysymyksissä. 
 
Monien maahanmuuttajien kohdalla työhön pääsy Suomessa on vaikeaa 
riittämättömän työkokemuksen tai ammattitaidottomuuden vuoksi. Kieli- ja 
terveysongelmat aiheuttavat myös ongelmia maahanmuuttajan työelämään 
sijoittumisessa. 
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Työllistymispalveluyksikön yhteysnumero maahanmuuttajille p. (xx) xxx xxxx 
Yksikkö on avoinna klo 9.00 - 15.45 osoitteessa Linnankatu 55 J, 20100 Turku. 
 
Lisätietoa: 

 Apua työnhakuun Triangelista 
 
Infopankki: 

 Työ ja yrittäjyys Turussa 
 
Aiheeseen liittyen 

 Suomeen työhön -opas julkaistu (27.6.2011) 

 

Tekstin kolmas kappale ja siinä käytetyt ilmaukset kuten Maahanmuuttajan työelämään 

sijoittuminen laukaisevat tulkinnan maahanmuuttajien työllistymistä koskevasta 

selvityksestä, josta kyseinen tekstin osa on leikattu ja liimattu paikalleen verkkosivulle. 

Sanavalinta ammattitaidottomuus kiinnittää huomion asenteellisuudellaan, ja tekstiin 

muotoutuu epäystävällinen sävy. Maahanmuuttajalukijalle tärkein informaatio, 

yhteystiedot, esitetään vasta tekstin lopussa, mitä ohjaa välttämään esimerkiksi 

Verkkopalvelujen laatukriteeristö (2012: 45). Kuusikkokuntien verkkotekstien välisistä 

eroista saa kuvan vertaamalla esimerkkiä alla olevaan esimerkkiin 2, joka kertoo samasta 

aiheesta.  

 

Esimerkki 2.  

 

Apua työnhakuun  
 
Oletko työtön? 
Ensimmäiseksi kannattaa tutustua sivuihin te-palvelut.fi.   
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) Vantaan toimipiste sijaitsee 
Tikkurilassa juna-aseman vieressä. Osoite: Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa.  
 
TE-toimiston avoimessa asiointitilassa voit asioida joka arkipäivä ilman 
ajanvarausta. Avoimessa asiointitilassa on asiakastietokoneita työnhakua varten. 
Osoite: Vernissakatu 8 C, 1. kerros, 01300 Vantaa, puh. xxxx xxx xxx.  
 
Voit varata ajan myös Vantaan kaupungin työhönvalmentajalta, kun tarvitset apua 
työnhaussa. 
 
Työhönvalmentaja N. N., gsm xxx xxx xxxx  
Työhönvalmentaja N. N., gsm xxx xxx xxxx 
 
Osoite: Vernissakatu 6 A, 6. krs., 01300 Vantaa (Tikkurila) 

 

Kuten esimerkeistä voi huomata, lukijan puhuttelu ja tähän viittaaminen varioivat tekstien 

välillä, samoin erilaisten kielellisten resurssien ja rakenteiden käyttö. Kuntien 

maahanmuuttajille suunnatuissa teksteissä on kuitenkin myös paljon yhtäläisyyksiä. 

Esimerkkien 1 ja 2 teksteistä voi panna merkille esimerkiksi asiakas-sanan käytön: 

esimerkissä 1 puhutaan maahanmuuttaja-asiakkaista, esimerkissä 2 taas asiakas-

tietokoneista. Tähän palaan tarkemmin myöhemmin. Seuraavaksi tarkastelen lukijan 

puhuttelun vaihtelua teksteissä ja tekstien välillä. 
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3.1.2 Puhuttelun vaihtelu 

Tekstin sisäisiin osallistujarooleihin ja niiden muodostumiseen vaikuttaa mm. se, miten 

tekstissä viitataan persoonaan (Halliday 1994; Shore 2012b: 177). Aineistossani tältä 

kannalta keskeistä on sivuston lukijan puhuttelu. Näkyvä tapa rakentaa puhuttelua 

kuusikkokuntien verkkoteksteissä ovat 2. persoonassa taivutetut verbit ja muut 2. 

persoonan ainekset, kuten possessiivisuffiksit ja persoonapronominit. Vuorovaikutusta 

sisäiskirjoittajan ja sisäislukijan välille verkkosivuilla luovat myös modaaliset ainekset, 

kuten modaaliverbit ja modaaliset lausetyypit, sekä melko marginaalinen monikon 1. 

persoonan käyttö ja adverbit kuten tervetuloa (ks. myös Shore 2012b: 177). Seuraavissa 

luvuissa tarkastelen vuorovaikutusta ja puhuttelua erityisesti 2. persoonan muotojen sekä 

passiivi- ja nollapersoonalauseiden kautta, sillä ne nousevat aineistosta ehkä selkeimmin 

esiin. Analyysi rakentuu pitkälti predikaattien ympärille, mutta käsittelen myös tekstien 

sanavalintoja ja joitakin muita piirteitä.  

 

Lukijan puhutteleminen tai puhuttelematta jättäminen vaikuttaa siihen, millaiseksi tekstin 

sisäislukija muodostuu. Kuusikkokuntien verkkoteksteissä lukijaa ei puhutella 

yhdenmukaisesti. Puhuttelukeinot ja toisaalta puhuttelun esiintyvyys ylipäätään 

vaihtelevat. Toisinaan tekstit puhuttelevat lukijaansa suoraan käyttämällä yksikön 2. 

persoonan verbimuotoa (Lisätietoja saat tullin nettisivuilta), toisinaan taas lukijaan 

viitataan kolmannessa persoonassa, esimerkiksi substantiivilla maahanmuuttaja-asiakas, 

kuten edellisen luvun esimerkissä 1. Välillä taas käytetään lauseen toimijat avoimeksi 

jättäviä passiivia (jos niistä ilmoitetaan tullille 12 kuukauden kuluessa muutosta) tai 

nollapersoonaa (Muuttotavaroita voi tuoda useissa erissä 12 kuukauden määräajan 

kuluessa). Tekstien rakentamaan vuorovaikutukseen vaikuttaa osaltaan myös kieliopillinen 

metafora, joka on inkongruentti ja siten käsitteellinen muoto (Euroopan Unionin 

ulkopuolelta tulevien muuttotavaroiden tuonti on tullitonta). Puhuttelun kulma voi vaihtua 

sekä tekstien välillä että tekstien sisällä. Eri resursseja käytetään esimerkiksi seuraavassa 

tekstissä, josta olen merkinnyt ne kunkin lauseen perään hakasulkeisiin.  

 

Esimerkki 3.  

 
Muuttotavaroiden tuonti Suomeen [kieliopillinen metafora] 
 
Euroopan Unionin alueelta tuotavista muuttotavaroista ei tarvitse maksaa tullia 
[nollapersoona]. 
 
Euroopan Uninonin ulkopuolelta tulevien muuttotavaroiden tuonti on tullitonta 
[kieliopillinen metafora], jos niistä ilmoitetaan tullille 12 kuukauden kuluessa 
muutosta [passiivi]. Muuttotavaroita voi tuoda useissa erissä 12 kuukauden 
määräajan kuluessa [nollapersoona]. Lisätietoja saat tullin nettisivuilta www.tulli.fi 
suomen, englannin ja venäjän kielillä [yks. 2. persoona].  
 
Tullineuvonta palvelee puhelimitse ma–pe klo 8–16.15, puh. xxx xxx xxx 
[nollaobjekti]. 
Käyntiosoite: Erottajankatu 15–17 A, 4. krs., 00100 Helsinki [ei puhuttelua]. 
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Esimerkin 3 tekstistä voi huomata, että verkkosivun puhuttelu varioi. Tekstin alussa 

kieliopillinen metafora ja nollapersoona ilmaisevat yleistävästi, että muuttotavaroiden 

tuonti on tullitonta eikä [0:n] tarvitse maksaa tullia. Passiivilauseesta jos niistä ilmoitetaan 

ei käy ilmi, kenen vastuulla ilmoituksen tekeminen on
11

. Passiivista siirrytään agentin 

avoimeksi jättävään nollapersoonaan, ja nollapersoonaisen lauseen jälkeen esiintyy lukijaa 

suoraan puhutteleva lause yksikön 2. persoonassa. Viimeisessä, yhteystietoja antavassa 

kappaleessa on tämänkaltaisissa palveluista kertovissa teksteissä melko tavallinen 

lauserakenne [instituutio] + [palvelee] + [kellonaika/osoite], jossa ei ole ilmipantua 

puhuteltavaa. Lauseen elliptisen patientin voi tulkita myös nollaobjektiksi (Tullineuvonta 

palvelee [0:aa] puhelimitse – –). Subjektina toimii instituutio, mikä on konventio-

naalistunut metaforan muoto (Lakoff & Johnson 2003 [1980]: 35–40).  

 

Käyntiosoitteesta kertova lauseke on tavanomaisen luettelomainen ilman predikaattiverbiä 

tai henkilötoimijoita. Yhdyssanan käynti-määrite asettaa vastakohdaksi postiosoitteen, jota 

tekstissä ei kuitenkaan mainita. Käynti-sanan eksplikointi toisaalta osoittaa, että tulliin voi 

tulla käymään, mutta käyntiosoitteen asettaminen tekstissä läsnä olemattoman 

postiosoitteen vastapuoleksi luo tekstiin turhaa määritteisyyttä ja käsitteellisyyttä; käynti-

määritteen eksplikointi on tekstissä redundanttia. Nominaalistukset Muuttotavaroiden 

tuonti Suomeen ja muuttotavaroiden tuonti on tullitonta ovat kieliopillisia metaforia, jotka 

vaikuttavat kivettyneeltä tavalta puhua aiheesta ammattilaispiireissä. Usein metaforiset 

ilmaukset leksikaalistuvat ja kivettyvät esiintymään tietyissä ympäristöissä, ja ne ovat 

yhteydessä paitsi tekstin jäsentelyyn myös merkityksenantoon (Karvonen 1996: 153). 

Maahanmuuttajille suunnattuun ohjetekstiin ne luovat vuorovaikutuksen variointia sekä 

abstraktisuutta, joka voi vaikuttaa myös tekstin ymmärrettävyyteen.  

 

Erilaiset kielenpiirteet, rakenteet ja puhutteluresurssit vaihtelevat paitsi tekstien sisällä 

myös kuntien välillä. Kuusikkokuntien verkkotekstien kielellisestä variaatiosta 

vuorovaikutuksen näkökulmasta voi saada jonkinlaisen kuvan taulukosta 2, johon on 

laskettu tiettyjen muotojen esiintyminen yhdessä tekstissä kultakin kaupungilta. Tekstit 

ovat näytteinä liitteessä. Niistä neljä kuudesta kertoo maahanmuuttajien 

terveydenhoitopalveluista, mutta koska kuntien internetsivujen aihesisällöt eivät ole 

yhdenmukaisia eikä Espoon ja Helsingin kaupunkien maahanmuuttajille suunnatuilla 

verkkosivuilla käsitellä terveydenhoitoon liittyviä asioita, näiltä kahdelta kunnalta täytyi 

ottaa laskelmaan mukaan jotakin muuta, ja laskelmaan valikoitui neuvontapalveluista 

kertovat tekstit. Tämä on tietenkin merkki myös verkkotekstien sisältöjen ja aihepiirien 

vaihtelusta kuntien välillä. Näytetekstit ovat noin sadan sanan mittaisia. Laskelma ei ole 

täysin samasta sana- tai lausemäärästä eri kuntien välillä, sillä tämä pistokoe on myös 

osoitus kuusikkokuntien verkkotekstien eroista eikä tämän tutkielman ote ole 

kvantitatiivinen. Tekstien pituuserot 87 sanasta 153:een kertovat jotakin myös 

verkkosivujen välittämästä informaatiosta. Sanojen määrän keskiarvo on 122.  

                                                                 
11 Tällaista monitulkintaista ohjepassiivia, jossa tekijää ei täsmennetä, kehotetaan 
välttämään kieli- ja kirjoitusoppaissa (esim. Kielitoimiston kielioppiopas 2015: 189). 
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Taulukosta käy ilmi teksteissä esiintyvät 2. persoonaan viittaavat muodot (pronominit ja 

persoonapäätteet), passiivimuodot (mukaan lukien johdospassiivi), nollapersoonamuodot 

(nollasubjektit ja selkeät nollaobjektit), eksistentiaalilauseet sekä sellaiset 

deklaratiivilauseet, joissa subjektina on viranomainen (instituutio, paikka tai henkilö). 

Lisäksi taulukkoon on laskettu maahanmuuttajiin viittaavien ilmausten määrä. Näitä 

kaikkia kielenaineksia käsittelen tarkemmin seuraavissa luvuissa siltä kannalta, millaista 

vuorovaikutusta ne luovat tekstin ja sen lukijan välille.   

 

 

Taulukko 2. Tiettyjen kielenpiirteiden esiintyminen yhdessä tekstissä kultakin 

kuusikkokunnista.  

KIELENPIIRRE HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU 

2. persoonan muoto  1 6 20 0 0 1 

passiivi 4 1 1 0 6 1 

eksistentiaalilause 1 1 0 0 0 0 

nollapersoona 0 1 0 4 0 0 

deklaratiivilause, jossa 

viranomainen subjektina 
4 1 1 5 1 3 

maahanmuuttajaan 

viittaava ilmaus 
9 3 0 14 9 4 

 

 

Taulukko ei ole kvantitatiivisesti tai tilastollisesti merkittävä, eikä se edusta verkkotekstien 

kokonaistilannetta vaan on laskelma yhdestä yksittäisestä tekstistä kultakin kunnalta, mutta 

siitä voi saada kuvaa vaihtelusta kuntien välillä. Kokonaiskuvan muodostamiseksi 

kuusikkokuntien verkkotekstien vuorovaikutuksesta tarkastelen tässä tutkielmassa 

useampia verkkotekstejä. Taulukosta käy kuitenkin ilmi esimerksi lukijan suoran 

puhuttelun määrän variointi: Vantaan kaupungin tekstissä lukijaa suoraan puhuttelevia 2. 

persoonassa taivutettuja verbejä tai 2. persoonan pronomineja esiintyy yhteensä 20, kun 

esimerkiksi Turun kaupungin tekstissä niitä ei ole yhtään. Tämä taas korreloi 

maahanmuuttajiin 3. persoonassa viittaamisen kanssa: Turun kaupungin tekstissä erilaisia 

maahanmuuttajaan viittaavia ilmauksia erilaisissa lauserakenteissa on 14.  Vantaan 

tekstissä 2. persoonan ilmaukset johtavat siihen, että maahanmuuttajalukijaan ei tarvitse 

viitata kolmaspersoonaisella ilmauksella. Tekstejä ei voi kuitenkaan mekaanisesti tulkita 

taulukossa esitettyjen numeroiden perusteella, vaan tekstien luoman vuorovaikutuksen ja 

lukijan puhuttelun tulkintaan vaaditaan tekstien laajempaa analyysia konteksteissaan.  
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3.1.3 Yhteenveto 

Kuusikkokuntien verkkoteksteissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Verkkotekstit ovat 

keskenään samankaltaisia esimerkiksi ulkoisilta rakenteiltaan ja otsikoinniltaan. Kaikkien 

kuuden kunnan internetsivuilla on myös selkeitä viranomaiskielen piirteitä, kuten muista 

virkateksteistä tai laeista johdettavissa olevia kielen resursseja. Kuusikkokunnat ovat 

samanlaisia myös siten, että kaikkien teksteissä lukijan puhuttelun keinot varioivat. 

Variointia puhuttelussa on yhden tekstin sisällä, osittain yhden kunnan eri tekstien välillä 

ja myös eri kuntien välillä. Vaihtelevuus on siis sekä yhdistävä että erottava piirre kuntien 

teksteissä. Myöskään tekstien käsittelemät aiheet eivät ole kaikilta osin samoja. Erilaisten 

kielen piirteiden ja rakenteiden käyttötaajuus vaihtelee kuntien välillä. Edellä taulukossa 2 

esitettyihin ja joihinkin muihinkin vuorovaikutusta luoviin kielellisiin keinoihin syvennyn 

seuraavissa luvuissa, ja pyrin niissä osoittamaan, kuinka tekstien vuorovaikutus rakentuu 

usean kielellisen piirteen yhteisvaikutuksesta. Aloitan eri puhuttelumuotoihin 

pureutumisen havainnoimalla suoraa 2. persoonan puhuttelua – ja sen puutetta. 

3.2 Suora 2. persoonan puhuttelu 

Eri kuusikkokunnat erovat toisistaan osaksi suurestikin sen suhteen, kuinka niiden 

verkkoteksteissä puhutellaan lukijoita ja viitataan tekstin kohderyhmän edustajiin. Koska 

kuntien verkkotekstit ovat funktioltaan kuntalaisia ohjailevia ja heille tietoa antavia 

tekstejä, jossain määrin odotuksenmukaisena voisi pitää sitä, että teksti kohdistettaisiin 

lukijoilleen suoraan käyttämällä 2. persoonan muotoja. Myös selkokielen kirjoitusohjeet 

kehottavat suosimaan persoonaan viittaavia sanoja ja välttämään mm. passiivia (esim. 

Leskelä & Virtanen 2006: 13), ja kohdistettua ja vastaanottajalähtöistä kunnallishallinnon 

viestintää peräänkuuluttavat esimerkiksi kuntien viestintäoppaat (KV 2004; KVVO 2010). 

Lukijan puhuttelua 2. persoonassa esiintyy kuitenkin kuntien verkkoteksteissä 

vaihtelevassa määrin. Toisten kuntien verkkosivuilla puhutellaan lukijaa 2. persoonassa 

enemmän, kun taas toisten kuntien verkkosivuilla 2. persoonan muotoja ei ole juuri 

lainkaan. Niissä tapauksissa kun verkkoteksti käyttää suoraa puhuttelua, lukijaa 

sinutellaan; monikon 2. persoonaa ei esiinny
12

. Yleistäen voi todeta, että Espoon ja 

Vantaan kaupunkien verkkosivuilla käytetään enemmän 2. persoonan puhuttelua, kun taas 

muiden neljän kunnan, Helsingin, Oulun, Turun ja Tampereen, verkkosivuilla sitä esiintyy 

vain vähän.  

 

Shore (2012b: 171) huomauttaa, että ”[t]ekstintutkimuksessa on – – usein yhtä tärkeää 

miettiä, mitä tekstistä puuttuu kuin mitä tekstissä on”. Kuntien verkkoteksteissä 2. 

persoonan puhuttelun puute tai vähäisyys voi olla intersubjektiivisten suhteiden kannalta 

paljastavaa. Puhuttelumuodot kertovat siitä, millaisen näkökulman teksti ottaa lukijoihinsa. 

                                                                 
12 Myös Kansaneläkelaitos on siirtynyt asiakasviestinnässään pois teitittelystä 
(Laaksonen 2014). 
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Niitä vuorovaikutusta luovia ja sisäislukijaa rakentavia kielellisiä resursseja, joita kuntien 

verkkosivuilla esiintyy 2. persoonan puhuttelun asemesta, käsittelen tuonnempana. Nyt 

syvennyn tarkastelemaan muutamaa esimerkkiä 2. persoonan puhuttelusta. 

3.2.1 Yksikön 2. persoonan esiintyminen 

Espoon ja Vantaan kaupunkien verkkosivuilla puhutellaan lukijaa melko useasti yksikön 2. 

persoonassa. Yksikön 2. persoonassa taivutetut modaaliverbit ilmaisevat esimerkiksi 

ohjeita tai mahdollisuuksia. Lukijaan viittaavat myös muut 2. persoonan muodot, kuten 

possessiivisuffiksit ja persoonapronominit.  

 

Esimerkki 4.  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Suomessa kunta vastaa monien julkisten palvelujen kuten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä. Voit saada Vantaan kaupungin palveluita, jos 
kotikuntasi on Vantaa. Kotikunta rekisteröidään maistraatissa, josta voit saada 
suomalaisen henkilötunnuksen. 
 
Oikeus kotikuntaan riippuu seuraavista asioista: 

 mistä maasta tulet Suomeen 

 mikä on Suomeen tulosi syy (esim. työ, opiskelu) 

 muutatko Suomeen vakituisesti vai oletko Suomessa tilapäisesti 

 jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, kuinka kauan olet Suomessa 
 
Pääsääntöisesti oleskelun täytyy kestää vähintään vuoden jotta voit saada 
palveluja. 
 
Kela-kortilla osoitat, että kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Asiointi Kelan 
kanssa on helpompaa, jos sinulla jo on suomalainen henkilötunnus. Tarkista aina 
Kelasta, minkälaiseen sosiaaliturvaan olet oikeutettu. 
 
Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuilta saat tarkempaa tietoa siitä, miten 
menetellä, kun sairastut ja tarvitset lääkäriä tai vaikkapa odotat lasta tai rahasi 
ovat loppu.  
 
Yksityisiä maksullisia terveyspalveluita voivat käyttää kaikki. 

 

Teksti on kohdistettu 2. persoonan muodoilla maahanmuuttajalukijalle. Tekstissä 

tiedotetaan, että toisin kuin ehkä muissa maissa, Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisestä on vastuussa kunta, ja lukijalle annetaan tietoa sosiaaliturvasta ja 

terveyspalveluista. Yksikön 2. persoonan puhuttelumuodoista huolimatta tekstissä on 

käsitteellisyyttä, joka saattaa avautua hankalasti lukijalle. Tekstissä on selkeästi nähtävissä 

lakikielen vaikutus: ilmaukset kuten Oikeus kotikuntaan ovat johdettavissa kotikuntalakiin 

(201/1994). Jos kotikuntasi on Vantaa voisi kuulua yksiselitteisemmin Jos asut Vantaalla. 

Toisaalta teksti kiinnittyy konkreettisesti arkielämään, kun toiseksi viimeisessä 

kappaleessa annetaan ohjeita siitä, miten menetellä, kun sairastut ja tarvitset lääkäriä tai 

vaikkapa odotat lasta tai rahasi ovat loppu. Tyyli on kepeä, ja -pa-liitepartikkelilla 
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kevennetään tekstin virallisuutta. Kevyt puhekielenomainen kielenkäyttö lähestyy 

arkitilanteita ja on helpommin lähestyttävää, ja epämuodollinen kielenkäyttö 

debyrokratisoi aihetta. Samankaltaisesta kevytkielistymisestä on huomioita muustakin 

julkisesta ja virallisesta kielenkäytöstä, ja se on osoitus lakikielivaikutteiselle tekstille 

vastakkaisesta kielen muutossuunnasta, demokratisoitumisesta. (Hiidenmaa 2003: 248–

249; Kankaanpää 2006: 151, 155.) Kokonaisuudessaan tekstin kielelliset resurssit ovat siis 

moninaiset. 

 

Suora puhuttelu luo tekstiin henkilökohtaisuutta, kun sanat kohdistetaan suoraan lukijalle.  

Verkkoteksteissä puhuttelun näkökulma kuitenkin vaihtelee, eikä lukijaan viittaminen 

välttämättä rakennu 2. johdonmukaisesti persoonan varaan. Seuraavassa esimerkissä (5), 

jossa kerrotaan kansalaisten neuvontapisteistä, teksti on alussa kohdistettu sinulle. 

Esimerkkitekstistä on lihavoitu yksikön 2. persoonaan viittaavat predikaattiverbit ja 

persoonapronominit.  

 

Esimerkki 5.  

 

Espoon kaupungin Yhteispalvelupisteistä saat tietoa erityisesti kaupungin 
palveluista ja sinut opastetaan oikeaan paikkaan hoitamaan asiaasi. 
Yhteispalvelupisteissä voit ostaa matkakortteja sekä ladata matkakortteihin kautta 
ja arvoa. Voit myös jättää yhteispalvelupisteeseen kaupungin virastoille ja laitoksille 
osoitettua postia sekä maksaa Espoon kaupungille tulevia maksuja ja ottaa kopioita 
ja lähettää faxeja. Kaikissa yhteispalvelupisteissä on myös asiakkaita varten 
internet-yleisöpäätteet. Yhteispalvelun toimipaikkoja on Espoon keskus, 
Espoonlahti/ Lippulaiva, Kalajärvi/ Ruskatalo, Leppävaara/ Sello, Matinkylä/ Iso 
Omena ja Tapiola/ Kulttuurikeskus. 

 

Katkelman kolmessa ensimmäisessä virkkeessä lukijaa puhutellaan suoraan yksikön 2. 

persoonassa. Aktiivilauseissa yksikön 2. persoona toimii subjektina (saat tietoa, voit ostaa, 

voit jättää), ja passiivilauseessa (sinut opastetaan oikeaan paikkaan) yksikön 2. persoonan 

akkusatiivi on objektina lauseen teemapaikassa. Tekstin sisäislukijaksi muodostuu 

palveluja tarvitseva ja käyttävä maahanmuuttajalukija. Neljännessä virkkeessä 2. 

persoonan puhuttelu vaihtuu eksistentiaalilauseeksi, jossa ei enää esiinny 2. persoonan 

muotoja. Eksistentiaalilause kertoo, että palvelupisteissä on internet-yleisöpäätteet, ja 

adverbiaalilla ilmaistaan, että ne ovat asiakkaita varten. Adverbiaalin käyttö ja sanavalinta 

internet-yleisöpäätteet muuttavat tekstin sävyä tuttavallisesta puhuttelusta etäisemmäksi. 

Myös sanan hahmo nominatiivimuotoisena totaaliobjektina kivettää tekstin 

vuorovaikutusta viranomaiskieleksi (totaaliobjektista enemmän luvussa 3.3.1). Suorasta 

persoonapronominin käytöstä ja lukijan sinä-muotoisesta puhuttelusta näkökulma vaihtuu 

käsittelemään asiakkaita ja yleisöä, ja palvelun kohderyhmästä puhuminen substantiivilla 

ja adverbiaalilla muuttaa tekstin sisäislukijan maahanmuuttajasta virkahenkilöksi, jonka 

asiakkaista tekstissä on kyse. Odotuksenmukainen ilmaustapa olisi modaaliverbein 

puhuttelun jatkaminen, jolloin lause voisi kuulua esimerkiksi voit myös käyttää internetiä 

kaikissa yhteispalvelupisteissä tai kaikissa yhteispalvelupisteissä on myös tietokoneita, 

joilla voit käyttää internetiä.  
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Sana internet-yleisöpääte ei välttämättä avaudu suomea toisena kielenä lukevalle; se tuskin 

on kovin frekventti sana suomea äidinkielenään puhuvienkaan puheenparressa. 

Tavallisempi sanavalinta olisi voinut olla tietokone. Kunnan verkkosivustolla käytetään 

toisaalla myös  tietokone-sanaa luontevasti, mutta sivustolla esiintyvät myös pidemmät, 

niin ikään asiaa viranomaisnäkökulmasta katsovat sanat asiakastietokone ja asiakaspääte. 

Hallinnon lehdistötiedotteiden kielen muutosta tutkinut Salli Kankaanpää (2006: 156) on 

huomioinut, että viranomaistiedottamisessa kaupunkilaisista puhutaan nykyään usein 

asiakkaina, mikä on merkki kunnallisen tiedottamisen markkinaistumisesta. Sisäislukijoita 

tutkineet Jaakola et al. (2014: 647) huomauttavat, että sanavalinnat kuten asiakas voivat 

vaikuttaa siihen, miten lukija ymmärtää tekstin. Kunnan verkkotekstissä 

adverbiaalirakenteen asiakkaita varten käyttö sinä-puhuttelun sijasta vaikuttaa origon eli 

deiktisen keskuksen (ISK § 1424) muodostumiseen: puhetilanteen tarkastelupiste 

muodostuu muuksi kuin lukijakeskeiseksi. Tekstin sisäislukijaksi vaihtuu siis 

viranomainen.  

 

Tekstuaalisella tasolla tekstin sisäislukijan muodostumiseen vaikuttaa myös vinoviivoin 

esitetty toimipaikkaluettelo (Yhteispalvelun toimipaikkoja on Espoon keskus, Espoonlahti/ 

Lippulaiva, Kalajärvi/ Ruskatalo, Leppävaara/ Sello, Matinkylä/ Iso Omena ja Tapiola/ 

Kulttuurikeskus). Virke on raskas, ja proprien viittaussuhteet kaupunginosiin ja 

rakennuksiin voivat jäädä epäselviksi kaupunkia tai asiaa tuntemattomalle. Virke konstruoi 

sisäislukijakseen henkilön, joka tuntee hyvin paitsi kaupungin myös tekstin asiasisällön. 

Sanavalinta toimipaikka on myös paljastava: työntekoon liittyvä näkökulma on näkyvissä 

sen sanakirjamerkityksissä ’toimintapaikka; virka-, työpaikka’ sekä ’toimisto tms. 

toimitilat’ (KS s.v. toimipaikka). Koko tekstin luettavuuteen vaikuttavat myös pitkät 

virkkeet (Voit myös jättää yhteispalvelupisteeseen kaupungin virastoille ja laitoksille 

osoitettua postia sekä maksaa Espoon kaupungille tulevia maksuja ja ottaa kopioita ja 

lähettää faxeja).  

 

Lukijan puhuttelu yksikön 2. persoonassa ei tarkoita automaattisesti sitä, että verkkosivun 

teksti olisi interpersoonaisella tasolla kohdistettu tekstin näennäiseen kohderyhmään 

kuuluvalle maahanmuuttajalle. Seuraava esimerkki sisältyy verkkosivujen kokonaisuuteen, 

jonka otsikko on Erityispalveluita maahanmuuttajille, jonka alle taas ryhmittyy alasivun 

alasivu Monikulttuurisuusasiat.  

 

Esimerkki 6.  

 
Monikulttuurisuusasiat 
 
Monikulttuurisuusasiain yksikkö suunnittelee, koordinoi ja seuraa 
monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyviä asioita ja etnisiä suhteita 
Vantaalla. Yksikkö vastaa monikulttuurisuusohjelman laadinnasta ja seuraa sen 
toimeenpanoa. 
 
Työhömme kuuluu: 
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 monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja Vantaan 
paikallisromanityöryhmän toiminnasta vastaaminen  

 hankkeiden suunnittelu  

 yhteistyö järjestöjen kanssa  

 yhteistyö muiden kaupunkien ja valtion kanssa  
 
Voit halutessasi antaa palautetta ja ehdotuksia maahanmuuttajia koskevista 
palveluista Vantaalla:  
 
Monikulttuurisuusasiain päällikkö N. N., puh. xxx xxx xxxx  
n.n(at)vantaa.fi  
 
Suunnittelija N. N., puh. xxx xxx xxxx  
n.n(at)vantaa.fi  
 
Osoite: Kielotie 13, 3. kerros, 01300 Vantaa 

 

Tekstissä kerrotaan monikulttuurisuusasiain yksiköstä yksikön kolmannessa (Yksikkö 

vastaa monikulttuurisuusohjelman laadinnasta) ja monikon ensimmäisessä persoonassa 

(Työhömme kuuluu). Monikon ensimmäisen persoonan käyttö luo suhdetta 

sisäiskirjoittajan ja sisäislukijan välille, mutta tekstissä esiintyy myös mm. kieliopillinen 

metafora ja muuta abstraktisuutta, jotka ovat tyypillisiä virkakielen piirteitä (esim. 

Hiidenmaa 2000b). Verbit ovat abstrakteja: suunnittelee, koordinoi, vastaa, seuraa; samoin 

substantiivit: asioita, suhteita, toimeenpanoa, laadinta, vastaaminen. Sivun alalaidassa 

puhutellaan kuitenkin lukijaa suoraan: Voit halutessasi antaa palautetta ja ehdotuksia 

maahanmuuttajia koskevista palveluista Vantaalla. Virke ei 2. persoonan puhuttelusta 

huolimatta vaikuta olevan maahanmuuttajalukijalle, joka asetetaan substantiivi-ilmauksella 

virkkeen ulkopuoliseen asemaan – 2. persoona puhutteleekin ikään kuin muita kuntalaisia, 

toisia viranomaisia tai sidosryhmiä. Yksikön 2. persoonan puhuttelu on toki avoin 

puhutteluresurssi, johon voi samastua kuka tahansa lukija, sillä siihenhän sinä-muodossa 

taivutettu verbi kutsuu: tulkitsemaan, että teksti on suunnattu minulle. Pelkkä mekaaninen 

2. persoonan puhuttelumuoto ei silti yksin riitä, sillä tekstin vuorovaikutus rakentuu monen 

eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Puhuttelumuotoa ympäröivä koteksti sekä koko tekstin 

tasolla että lauseen tasolla (esim. infiniittirakenne maahanmuuttajia koskevista palveluista) 

antavat perusteita tulkinnalle, että tekstin ensisijaisena lukijaryhmänä eivät ole 

maahanmuuttajat. Tämä on huomionarvoista, koska teksti ja verkkosivu ryhmittyvät 

yläotsikon Erityispalveluita maahanmuuttajille alle, jossa eksplisiittisesti ilmaistaan 

maahanmuuttajat palveluiden ja sitä myötä tekstin kohderyhmänä. Toisaalta yhdyssanan 

muodollinen määriteosa erityis- sekä sivun otsikko, Monikulttuurisuusasiat, ohjaavat 

abstraktisuudessaan tulkitsemaan kielen ja sisällön olevan viranomaiskieltä viranomaisille. 

3.2.2 Yksikön 2. persoonan imperatiivi 

Tekstin interpersoonainen metafunktio rakentuu osaltaan modaalisten ainesten 

vaikutuksesta (Shore 2012b: 177). Modaalisuuteen kuuluu esimerkiksi direktiivisyys eli 

ohjailevuus, joka on myös yksi kuntien verkkoviestinnän funktioista, sillä yksi tekstien 



31 

 

tavoitteista on ohjata kuntalaisia palvelujen käyttöön. Kuusikkokuntien verkkoteksteissä 

ilmaistaan deonttista ja dynaamista modaalisuutta, ja ohjailun keinot ja voimakkuus 

vaihtelevat. Prototyyppinen ohjailun muoto on imperatiivimodus imperatiivilauseessa (ISK 

§ 1645). Aineistossani 2. persoonan imperatiivia esiintyy useimmiten teksteissä, joissa on 

muitakin 2. persoonan muotoja. Imperatiivilauseet modaalisena lausetyyppinä on hyvä 

erottaa imperatiivimoduksesta: imperatiivilauseen predikaattiverbi ei välttämättä ole 

modukseltaan imperatiivissa. Tähän palaan kappaleessa 3.3.3. 

 

Kuntien verkkoteksteissä esiintyy 2. persoonan imperatiivimuotoa ainoastaan yksikössä, 

kuten muissakin 2. persoonan lauseissa; monikon 2. persoonaa taikka 1. ja 3. persoonan 

imperatiivia ei esiinny. Lukijalle tai kuulijalle kohdistettuna verbimuotona imperatiivi 

puhuttelee tekstin lukijaa suoraan. Kuntien verkkosivuilla 2. persoonan imperatiivi 

hakeutuu usein muiden 2. persoonan puhuttelumuotojen seuraan. 

 

Esimerkki 7.
13

 

 
Sinulla on monia mahdollisuuksia opiskella suomen ja ruotsin kieltä Vantaalla ja 
muualla pääkaupunkiseudulla. Jos etsit töitä, voit päästä maksuttomaan suomen 
kielen koulutukseen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Vantaan toimiston yhteystiedot 
löydät täältä.  
 
Aikuisopisto järjestää eritasoisia suomen kielen kursseja eri puolilla Vantaata. 
Starttikoulutukset ovat vasta maahan tulleille, jotka eivät vielä osaa ollenkaan tai 
vain vähän suomea. Aikuisopiston opintosihteeriltä saat lisätietoja starttikursseista. 
Starttikoulutus on maksutonta. Aikuisopistossa on myös muuta edullista 
kielenopetusta maahanmuuttajille. Joillakin aikuisopiston kursseilla käytetään 
tukikielinä mm. venäjää, englantia tai viroa. Harrastekurssit, joilla et tarvitse hyvää 
kielitaitoa, voivat olla hyvä tapa oiskella lisää suomea tai ruotsia. 
 
finnishcourses.fi-verkkopalvelusta voit etsiä itsenäisesti sopivaa kielikurssia 
Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten alueelta. Kurssit ovat avoimia kaikille 
aikuisille. Sivuston tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 
 
Internet tarjoaa paljon mahdollisuuksia opiskella suomen ja ruotsin kieltä itsenäisesti 
verkossa. Katso Infopankista, minkälaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia on 
tarjolla. 
 
Helsingin seudulla monet oppilaitokset ja yhdistykset järjestävät suomen kielen 
kursseja. Jotkut niistä ovat maksullisia ja jotkut ilmaisia. Ilmonetistä löydät tietoja 
Vantaan ja pääkaupunkiseudun suomen ja ruotsin kielen sekä muusta 
kansalaisopistojen kurssitarjonnasta. Maahanmuuttajatyön tiimiltä saat myös tietoa 
suomen kielen kursseista, joita järjestetään Vantaalla. 

 

Kieltenopiskelumahdollisuuksista kertovassa tekstissä esiintyy yksikön 2. persoonan 

muotoja, joilla ilmaistaan mahdollisuuksia ja deonttista modaalisuutta: Sinulla on monia 

mahdollisuuksia opiskella; verkkopalvelusta voit etsiä; Ilmonetistä löydät tietoja. Myös 

neljännessä kappaleessa esiintyvä imperatiivi on yksikön 2. persoonassa: Katso 

Infopankista, minkälaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia on tarjolla. Tekstin konstruoima 

lukija on maahanmuuttaja, jota muiden 2. persoonan muotojen ohella puhutellaan suoralla 

                                                                 
13 Oikeinkirjoitusvirheet alkuperäisessä tekstissä. 
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imperatiivilauseella. Teksti on sävyltään henkilökohtainen ja ystävällinen, ja se katsoo 

opiskelumahdollisuuksia Suomessa maahanmuuttajan ja lukijan näkökulmasta.  

 

Kaikissa tapauksissa 2. persoonan imperatiivi ei kuitenkaan yhdisty muuhun suoraan 

puhutteluun. Seuraavan esimerkin verkkoteksti koostuu heterogeenisistä kielen 

resursseista. Verkkotekstin asettelun vuoksi esitän esimerkin poikkeuksellisesti 

ruutukaappauksena.  

 

Esimerkki 8. 

 

N.N. 



 

 

Teksti sisältyy verkkosivuun, jonka yläotsikko on Pakolaiset ja paluumuuttajat. Teksti 

koostuu ensiksi yhteystiedoista ja reittiohjeista, jotka esitetään luetelmina, ja toiseksi 

kokonaisista virkkeistä rakentuvasta leipätekstistä, jossa kerrotaan kotouttavan sosiaalityön 

palveluista, jotka voidaan hahmottaa joko maahanmuuttajien käyttämiksi kunnallisen 

palvelemisen muodoiksi tai yksikön nimeksi. Verkkosivun keskipalstan oikeaan reunaan 

on upotettu pieni kuva kartasta ja kuvateksti, jossa kehotetaan 2. persoonan imperatiivia 

käyttäen klikkaamaan kartan kuvaa. Imperatiivi puhuttelee verkkosivun lukijaa antamalla 

tälle suoran kehotuksen. Virkkeen toinen lause kertoo, mitä edellä olevan imperatiivin 

noudattamisesta seuraa: saat isomman kartan esiin pdf-tiedostona.
14

 Klikata-verbin 

imperatiivi ja yksikön 2. persoonassa taivutettu saada-verbin futuurinen indikatiivi ovat 

kuitenkin ainoat verkkosivulla esiintyvät 2. persoonan muodot.  Leipätekstissä 

kolmaspersoonaista lukijaa katsotaan viranomaistyön näkökulmasta, ja tekstin sävy on 

muodollinen. Leksikaaliset valinnat kuten ammatilliset perusteet, omaehtoinen 

selviytyminen ja kotikuntarekisteröinti vaikuttavat tekstin interpersoonaiseen sävyyn 

luomalla tekstiin korkean abstraktiotason. Tekstistä eksplisiittisesti viranomaistekstin tekee 

erillinen maininta organisaatiokaaviosta, jossa tekstin käsittelemä aihe asetetaan 

paikkaansa tuotantoalueelle ja tuotantoyksikköön. Johtavan sosiaalityöntekijän tittelin ja 

nimen asettuminen tekstin alalaitaan taas tekee tekstistä ikään kuin virkakirjeen muotoisen.  

 

Sosiaalipalveluista kertovan verkkosivun ylälaidan yhteystiedot ja ohjeet ovat konkreettista 

informaatiota, joka on lukijalle relevantein verkkotekstin osa. Bussiyhteyksistä kertominen 

ja kartan näyttäminen palvelevat lukijaa, ja ne rakentavat tekstuaalisen tason modaalisuutta 

ja vuorovaikutusta. Luetelmat kohdistavat informaationsa suoraan lukijalle. 

Kokonaisuutena tekstin vuorovaikutus on kuitenkin varioivaa. Myös maahanmuuttaja-

lukijalle suunnatuissa yhteystietoluetelmissa sanavalinnat ja ilmaukset kuten 

Etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden puhelinajat katsovat asiaa viranomaisen 

näkökulmasta. Etuuskäsittelijä ei välttämättä kuulu sanana lukijan kokemuspiiriin.  

3.2.3 Yhteenveto 

Yksikön 2. persoonan puhuttelua esiintyy kuntien vekkosivuilla esimerkiksi modaalisissa 

yhteyksissä, joissa annetaan ohjeita tai kehotuksia tai kerrotaan lukijan mahdollisuuksista. 

Teksteissä voi olla myös kepeitä arkikielisiä piirteitä, jotka kiinnittyvät lukijan 

kokemusmaailmaan ja siten puhuttelevat tätä henkilökohtaisesti. Lukijaa 2. persoonassa 

puhuttelevat tekstit eivät kuitenkaan aina rakennu yhtenäisesti 2. persoonan varaan, vaan 

maahanmuuttajalukijasta saatetaan muissa lauseissa tai tekstin osissa puhua kolmannessa 

persoonassa ja viranomaistyön näkökulmasta. Näin ollen myöskään tekstien sisäislukijuus 

ei muodostu yhtenäisesti, vaan yhden tekstin tai kappaleen sisällä sisäislukijan rooli voi 

                                                                 
14 Tämänkaltainen kahden samanarvoisen päälauseen rinnastaminen on tyypillistä 
virkakielessä (Hiidenmaa 2000b: 49). 
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vaihtua maahanmuuttajakuntalaisesta virkahenkilöön. Aina lukijan puhuttelu 2. 

persoonassa ei myöskään tarkoita sitä, että tekstin sisäislukijaksi kirjoittuisi 

maahanmuuttajalukija. Puhuttelumuotojen tulkintaan vaikuttaa suuresti ympäröivä 

kielenkäyttö.  

 

Teksteillä voi toki olla myös useita kohderyhmiä, ja puhuttelun ja puhuttelemattomuuden 

vaihtelu voi kieliä siitä, että teksti hakee lukijakseen useita erilaisia lukijoita –

maahanmuuttajia, virkahenkilöitä, muita kuntalaisia, yhteistyötahojen edustajia jne. 

(Heikkinen 2002b: 34). Eri puhutteluresurssien vaihtelu maahanmuuttajille suunnatuissa 

verkkoteksteissä ei ole kuitenkaan ongelmatonta, sillä se vaikuttaa tekstien sävyyn, 

näkökulmaan ja vuorovaikutukseen. Kuntien verkkosivuilla tekstin sävy on usein 

muodollinen ja etäinen. Kuusikkokuntien internetsivuilla on myös sivuja, joilla tekstiä ei 

kohdisteta 2. persoonan muodoilla lukijalle laisinkaan; esimerkiksi Helsingin kaupungin 

verkkosivuilla tällaisia ovat suurin osa sivuista. Seuraavaksi siirryn käsittelemään niitä 

rakenteita, joita yksikön 2. persoonan puhuttelun sijasta verkkosivuilla käytetään.  

3.3 Passiivirakenteet 

Kuten edellä on käynyt ilmi, kuntien verkkotekstit kohdistetaan eksplisiittisesti sinä-

muotoiselle lukijalle vaihtelevassa määrin. Sen sijaan virkateksteille yleistä passiivia 

teksteissä esiintyy runsaasti. (Tyypillisistä virkakielen piirteistä esim. Heikkinen 2002b: 

34, Hiidenmaa 2000b.) Aineistossani käytetään passiivia monella eri tavalla. 

Vuorovaikutuksen kannalta tarkasteltuna kuntien verkkoteksteissä on nähtävillä mm. 

seuraavanlaisia passiivisia lauserakenteita
15

:  

 

– passiivi + olosijainen puiteadverbiaali (yksikössä järjestetään)  

– passiivi + 3. pers. allatiivimuotoinen adverbiaali (maahanmuuttajille tarjotaan)  

– passiivi + 3. pers. substantiivi objektina (asiakas opastetaan) 

– passiivi + yks. 2. pers. objekti (sinua palvellaan) 

– passiivi mon. 1. persoonana (seurataan yhdessä) 

– direktiivinen passiivi (palvelua haetaan) 

– johdospassiivi (esitteet löytyvät). 

 

Näitä erilaisia passiivirakenteita esittelen tämän luvun kuluessa, ja koska tulemme 

huomaamaan, että passiivi nousee kuusikkokuntien verkkoteksteissä varsin prominentiksi 

rakenteeksi, luku on laaja. Erittelen sitä, millaista vuorovaikutusta passiivi luo tekstin 

osallistujaroolien välille ja millaisen sävyn ja näkökulman passiivi rakentaa 

maahanmuuttajille suunnattuun verkkotekstiin. 

                                                                 
15 Keskityn tässä nimenomaan vuorovaikutusta rakentaviin keinoihin, joten tästä 
listauksesta on yksinkertaisuuden vuoksi jätetty mainitsematta monia muita 
passiivilauseiden eri lauseenjäseniä. Niitä käsitellään kuitenkin jonkin verran analyysin 
yhteydessä. 
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3.3.1 Passiivi ja olosijainen puiteadverbiaali 

Suomen passiivilauseissa passiivimuotoisen predikaatin parina on objekteja ja 

adverbiaaleja. Kuntien verkkoteksteissä tavallinen on olosijainen puiteadverbiaali, joka 

kertoo paikan, jossa verbin ilmaisema toiminta tapahtuu tai suoritetaan. Paikkaan viittaava 

adverbiaali esiintyy usein lauseen teemapaikassa, ja se voi viitata kaupunkiin (esimerkki 

9), kunnallishallinnolliseen tai muuhun kaupungin yksikköön (esimerkki 10) tai muihin 

teksteihin, kuten verkkosivuihin tai esitteisiin (esimerkki 11). 

 
Esimerkki 9.  

 
Espoossa on laadittu maahanmuuttaja-asioiden kehittämiseksi 
monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014-2017. Ohjelmaa seuraa Espoon 
monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. 

 

Esimerkki 10.  

 
Asukastila Kivenkolo on aktiivinen, kaikille avoin ”olohuone”, jossa alueen asukkaat 
voivat kokoontua ja oleskella sekä saada neuvoja ja ohjausta. Kivenkolon toiminta-
ajatukseen kuuluu myös alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen 
tukeminen sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön välisen vuorovaikutuksen 
edistäminen. Kivenkolon tiloissa toteutetaan monenlaista kerho- ja 
opetustoimintaa sekä tapahtumia. Myös yksityishenkilöt ja eri ryhmät voivat varata 
tiloja käyttöönsä kokoontumisia ja juhlia varten. 

 

Esimerkki 11.  

 
Welcome to Oulu-opas ulkomaalaisille  
Opas tarjoaa kattavan paketin kaikille ulkomaalaisille, jotka suunnittelevat muuttoa 
Ouluun tai jo asuvat täällä. Oppaassa annetaan tietoa Oulun kaupungin palveluista, 
miten päästä alkuun ensimmäisten viikkojen aikana muuttaessaan Ouluun sekä mm 
yhteystiedot viranomaisverkostoon (Oulun maistraatti, Poliisi, Kela, Verotoimisto, 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto).  

 

Suomen passiivi on luonteeltaan ihmistarkoitteinen, mutta siinä ei ole läsnä ilmipantua 

subjektia, vaan se jää implisiittisenä taka-alalle pääteltäväksi kontekstista. Toiminnan 

suorituspaikasta kertova olosijainen puiteadverbiaali voi antaa vihjeen toimijoista: lauseen 

toimijoiksi voidaan tulkita kyseisessä paikassa olijat. (ISK §:t 1315, 1328.) Samoin 

instituution taakse voidaan tulkita siellä työskentelevät (Lakoff & Johnson 2003 [1980]: 

35–40). Passiivilauseiden taustalla voidaan näin ollen nähdä viranomaisia, jotka ovat 

laatineet monikulttuurisuusohjelman tai toteuttavat monenlaista kerho- ja opetustoimintaa. 

Myös oppaan taakse voidaan hahmottaa sen kirjoittaneet kunnan virkahenkilöt, jotka 

antavat tietoa Oulun kaupungin palveluista
16

. Passiivilause, jonka teemapaikassa on 

olosijainen puiteadverbiaali, asettaa puheenaiheeksi paikan ja sen, mitä siellä on tai 

tehdään (ISK §:t 1370, 1316). Virkkeet kertovat siitä, mitä viranomaiset tekevät tietyissä – 

abstrakteissa tai konkreettisissa – paikoissa, ja tekstin näkökulma rakentuu 

                                                                 
16 Kyseisessä lauseessa on epäsymmetrinen rinnastus nominilausekkeiden ja 
epäsuoran interrogatiivilauseen välillä, mikä voi vaikuttaa lauseen ymmärrettävyyteen. 
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viranomaiskeskeiseksi. Verkkotekstin lukijaa ei puhutella, ja maahanmuuttaja voidaan 

mainita nominilausekkeessa kolmaspersoonaisessa asemassa (Espoossa on laadittu 

maahanmuuttaja-asioiden kehittämiseksi monikulttuurisuusohjelma). Näkyvin persoona 

on implisiittisenäkin kuitenkin viranomaisagentti. Agenttisubjekti kuuluu verbin valenssiin 

ja on sitenkin lauseen päähenkilö. Lauseen luoma vuorovaikutus muodostuu 

virallissävytteiseksi.   

 

Myös seuraavassa esimerkissä tekstin näkökulma ja sävy ovat viranomaiskeskeisiä. Paikan 

ilmaiseva adverbiaali on ensimmäisessä virkkeessä reema- ja toisessa virkkeessä 

teemapaikassa. Kaikki katkelman predikaattiverbit ovat passiivimuotoisia.  

 

Esimerkki 12.  

 
Sosiaalityötä tehdään maahanmuuttajapalvelut-yksikössä. Yksikössä 
huolehditaan myös pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottojärjestelyistä, 
järjestetään ensimmäisten vuosien psykososiaalinen tuki ja tarjotaan 
kotoutumispalvelut sekä terveydenhuollon palvelut. 

 

Kappale on verkkosivulla, joka on nimetty ilmauksella Sosiaalityö, ja verkkosivun teksti 

on saanut erillisen otsikon Maahanmuuttajien sosiaalityö. Sosiaalityö asettuu siis moneen 

kertaan tekstin aiheeksi; se on myös objektina esimerkin ensimmäisen virkkeen teema-

asemassa. Aihetta katsotaan tekstissä viranomaisnäkökulmasta. Ensimmäinen virke kertoo, 

missä sosiaalityötä tehdään: lause on passiivissa, passiivimuotoisen tehdä-verbin 

implisiittiseksi subjektiksi on hahmotettavissa työntekijät, ja lauseen adverbiaalina on 

inessiivisijainen paikanilmaus maahanmuuttajapalvelut-yksikössä. Lause kertoo siis sen, 

että sosiaalityön tekemisen suorituspaikka on tämä yksikkö. Taustalle voi mieltää kartan 

kunnallishallinnon rakenteista: kunnan palveluihin kuuluvat nämä ja nämä toiminnot, tämä 

palvelu toteutetaan yksikössä A, tuo yksikössä B, ja tässä lauseessa kerrotaan, että palvelua 

X tehdään yksikössä Y. Lause ei kohdistu maahanmuuttajalukijalle, joka ei hae 

verkkotekstiltä tietoa kunnallishallinnon organisaatiosta tai toimialoista (myös KVVO 

2010: 13). Lause puhuu työn tekemisestä, työn tekijöiden näkökulmasta, ei siitä, mistä 

tietoa etsivä maahanmuuttajalukija saisi apua tarvitessaan yksikön tarjoamia palveluja.  

 

Reemapaikkainen paikanilmaus etenee teemaksi (ks. Shore 2008: 41) seuraavassa 

virkkeessä, jossa kerrotaan, mitä muuta yksikössä tehdään: siellä huolehditaan, 

järjestetään ja tarjotaan. Agenteiksi lauseiden taustalle hahmottuvat edelleen 

virkahenkilöt, ja maahanmuuttajat esiintyvät nominilausekkeessa vastaanottojärjestelyt-

substantiivin genetiivimääritteinä (pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanotto-

järjestelyistä). Kahden viimeisen lauseen objektit ovat huomionarvoisia, sillä ne ovat 

totaaliobjekteja. Mahdollista olisi myös partitiiviobjektin käyttö (”tukea” ja ”palveluita”), 

mutta lauseissa objekteina ovat nominatiivisijaiset tuki ja palvelut
17

. Edellisen lauseen 

                                                                 
17 Kursivointi osoittaa tutkielmassa autenttisia lainauksia aineistosta, ja 
lainausmerkeillä merkitsen itse kirjoittamani esimerkinomaiset kielenpiirteet. 
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adverbiaali on elatiivissa, sillä se kuuluu verbin rektioon (huolehtia + ELA), mutta 

järjestää- ja tarjota-verbit sallivat sekä nominatiivi- että partitiivisijaisen objektin. 

Tiettyjen kieliopillisten muotojen valitseminen kielen merkityspotentiaalista luo 

merkityksiä (Halliday 1978: 122), ja kun valintoja tehdään esimerkiksi objektin sijojen 

välillä, se vaikuttaa tekstin konstruoiman vuorovaikutuksen muodostumiseen. 

Totaaliobjektin käyttö rakentaa vuorovaikutusta viranomaiselta viranomaiselle.  

 

Totaaliobjekti luo tekstiin virallisen sävyn, joka johtaa tulkitsemaan tekstin sisäislukijaksi 

virkahenkilön. Kun tekstissä kerrotaan, että kunnan maahanmuuttajapalvelut-yksikössä 

järjestetään ensimmäisten vuosien psykososiaalinen tuki ja tarjotaan kotoutumispalvelut 

sekä terveydenhuollon palvelut, voi taustalla edelleen nähdä miellekartan kunnan eri 

palveluista, jotka ehkä lakisääteisestikin on tarjottava kuntalaisille. Totaaliobjekti, joka 

tässä järjestetään tai tarjotaan, on rajattu kokonaisuus, lukumäärältään ja tarkoitteeltaan 

spesifi (ISK §:t 925, 931). Totaaliobjektin käyttö termistää tuen ja palvelut 

viranomaistermeiksi, ja sen kautta tekstin sisältö hahmottuu viranomaisasiaksi. Tätä 

voidaan havainnollistaa vertaamalla, millaiseksi lauseiden sävy muodostuisi 

partitiiviobjektin kanssa. Partitiiviobjektillisissa ilmauksissa ”järjestetään tukea” ja 

”tarjotaan palveluita” objektit ovat aspektiltaan ja lukumäärältään rajaamattomia ja 

vaikutelmaltaan yleiskielisempiä. Lauseissa järjestetään tuki ja tarjotaan palvelut 

totaaliobjekti rakentaa tarkoitteelleen tarkkarajaisen sisällön ja muodostaa siitä 

kivettyneen, leksikaalistuneen ammattilaistermin, joka vaatii tekstin sisäislukijalta 

etukäteistietoa aiheesta. Termi tuodaan tekstiin uutena, ja sen oletettu tunnettuus kirjoittaa 

tekstiin sisäislukijan, jolle ensimmäisten vuosien psykososiaalinen tuki on ennalta tuttu 

asia. Tämä kertoo osaltaan tekstin maailmankuvasta. (Shore 2008: 35–37.) Termi ei 

välttämättä ole tuttu verkkosivuilta tietoa etsivälle kuntalaiselle.  

 

Kun tekstissä esiintyy kieltä, jonka ennalta tunnettuus on (sisäis)kirjoittajan olettamaa tai 

tuottamaa, se rajaa ymmärtämään kykenevien lukijoiden joukkoa (Heikkinen 2000b: 201). 

Termien tuttuus ja tekstin merkitykset eivät ole sisäislukijan ja -kirjoittajan yhdessä 

neuvottelemia, vaan näkökulma muodostuu epäsuhtaiseksi, kun tieto annetaan tekstissä 

autoritaarisesti ylhäältä alaspäin. Kyseessä on myös kieliopillinen metafora eli 

viranomaiskielessä yleinen ns. substantiivitauti (esim. Hiidenmaa 2000b: 55): tukea-

verbistä on nominaalistettu järjestää tuki ja palvella-verbistä tarjota palvelut. 

Nominaalistaminen byrokratisoi aiheen ja työntää maahanmuuttajien inhimillisyyden taka-

alalle (Blomqvist 1996: 134–135). Kokonaisuudessaan teksti käsittelee aihetta 

viranomaisen näkökulmasta. Se selittää, ’mitä me teemme’, ei ’mitä sinä saat’.  

 

Kuten edellä käsitellyistä esimerkeistä on jo voinut huomata, kuntien verkkosivuilla 

esiintyvien passiivilauseiden objektina toimii useimmiten NP, joka tai jonka edussana on 

ei-inhimillistarkoitteinen nomini (monikulttuurisuusohjelma; tietoa; ensimmäisten vuosien 

psykososiaalinen tuki). Lauseen teemapaikassa sijaitessaan se asettuu lauseen ensisijaiseksi 

argumentiksi (Sosiaalityötä tehdään maahanmuuttajapalvelut-yksikössä), ja reemapaikassa 
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sijaitessaan se on jossakin paikassa suoritetun tekemisen kohde (Kivenkolon tiloissa 

toteutetaan kerho- ja opetustoimintaa). Kun passiivilauseen objekti on asia, tapahtuma, 

palvelu tai jokin muu konkreettinen tai abstrakti kokonaisuus, adverbiaalina voi olla tekstin 

lukija (Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta). Sitä, millä tavoin maahanmuuttajalukija on 

teksteissä näkyvissä, käsittelen seuraavaksi.  

3.3.2 Maahanmuuttajiin viittaaminen passiivilauseissa 

Jos kuntien verkkoteksteistä katsotaan, millaisessa syntaktisessa positiossa tekstin 

julkilausuttuun kohderyhmään kuuluva maahanmuuttaja yleisimmin esiintyy, tulee ilmi 

kaksi seikkaa:  

 

1) Maahanmuuttajiin viitataan teksteissä useimmiten kolmaspersoonaisella 

nominilausekkeella tai partisiippilausekkeella (asiakas; muualta Suomeen tullut). 

2) Maahanmuuttajaan viittaava nomini- tai partisiippilauseke toimii useimmiten 

lauseen adverbiaalina (uusille tulijoille) tai NP:n laajennuksena (pakolaisten 

ensisijainen terveydenhoito). 

 

Tämä pätee sekä passiivi- että aktiivilauseisiin, mutta pitäydyn tässä edelleen 

passiivilauseiden käsittelyssä (aktiivilauseista ks. luvut 3.4 ja 3.5). Maahanmuuttaja-

substantiivin lisäksi muita nomineja, nominilausekkeita tai partisiippilausekkeita, joita 

kuntien verkkoteksteissä käytetään maahanmuuttajiin viittaamassa, ovat esimerkiksi
18

 

 

– turvapaikanhakija; pakolainen; pakolaisen perheenyhdistämisenä tuleva 

– asiakas; maahanmuuttaja-asiakas; turvapaikanhakija-asiakas 

– alkukartoitukseen oikeutettu 

– ulkomaalainen;  ulkomaalaistaustainen asukas 

– ulkomailta Helsinkiin muuttava; Espooseen ulkomailta muuttanut; itsenäisesti 

Tampereelle muuttava ihminen (oleskeluluvan saanut); kuntamuuttaja 

– Suomeen muuttanut; muualta Suomeen tullut; vasta maahan tullut 

– työn/opiskelun/muulla perusteella maassa oleva 

– uusi vantaalainen; uusi espoolainen; uusi tulija 

– vieraskielinen lapsi; vieraskielinen perhe. 

 

Erilaisten maahanmuuttajaan viittaavien ilmausten käyttö ja esiintyminen palautuu tekstin 

tekemiin valintoihin vuorovaikutusresurssien potentiaalista: jos tekstissä ei puhutella 

tekstin tai palvelujen kohderyhmää suoraan 2. persoonassa, on passiivi- ja muihin 

lauseisiin keksittävä tapa viitata tähän muilla tavoin. Tällöin päädytään tilanteeseen, jossa 

maahanmuuttajalukija esiintyy itseään koskevassa tekstissä kolmannen persoonan 

                                                                 
18 Luetelman yhdenmukaisuuden vuoksi olen muuttanut kaikki ilmaukset yksikön 
nominatiiviin, muutoin ne ovat siinä kirjoitusasussa kuin ne esiintyvät teksteissä. 
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nominina tai partisiippina. Tämä rakentaa teksteihin epäsuoraa vuorovaikutusta, ja lukijaan 

kolmannessa persoonassa viittaaminen tekee tekstin sävystä etäisen ja muodollisen. 

Vuorovaikutustilanteen osallistujien nimeäminen kytkeytyy (sisäis)kirjoittajan 

näkökulmaan, asenteisiin ja arvoihin (Kalliokoski 1996: 20). Nimeäminen voi paljastaa 

myös piileviä ”me vs. muut” -asenteita (Mohd Don & Lee 2014: 689–690, 699). Kunnan 

maahanmuuttajille kohdistettuun verkkotekstiin kolmaspersoonaiset ilmaukset voivat luoda 

vaikutelman maahanmuuttajasta sivuhenkilönä ja jopa töykeän sävyn. 

 

Kuten edellä todettiin, maahanmuuttajaan viittaavien lausekkeiden syntaktinen funktio on 

usein adverbiaali. Kuntien verkkoteksteissä esiintyy esimerkiksi rakennetta, jossa 

predikaattiverbi on passiivissa ja sen implisiittiseksi subjektiksi hahmottuu viranomainen 

(tarjotaan), objekti on ei-inhimillistarkoitteinen nominilauseke (ohjausta, neuvontaa ja 

erilaisia kotouttamispalveluja) ja maahanmuuttajaan viitataan allatiivimuotoisella 

substantiiviadverbiaalilla, joka toimii lauseen benefaktiivina ja vastaanottajana 

(maahanmuuttajille) (semanttisista rooleista esim. Van Valin 2004: 24; Kittilä & Zúñiga 

2010). Tällainen rakenne on seuraavassa esimerkissä tekstin ensimmäisessä virkkeessä. 

 

Esimerkki 13.
19

 

 
Maahanmuuttajien tuet ja palvelut 
 
Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja erilaisia 
kotouttamispalveluja. Turvapaikanhakijoille on tarjolla asumispalveluja sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluja. 
 
Ajankohtaista 
 
Maahanmuuttajanaisille neuvontaa, ohjausta ja tukea työnhakuun torstaisin klo 12-
13 Kontulan lähiöasemalla  
Lisätietoja 
 
Perhevalmennusta venäjänkielisille perheille, suomalais-venäläisille perheille sekä 
kahden kulttuurin perheille, joissa toinen vanhemmista on venäjänkielinen keväällä 
2015 

 

Esimerkissä 13 maahanmuuttajat esiintyvät kautta linjan allatiivimuotoisena NP:nä, joka 

voi liittyä passiivilauseeseen, kuten esimerkin ensimmäisessä virkkeessä, tai 

eksistentiaalilauseeseen (toinen virke Turvapaikanhakijoille on tarjolla asumispalveluja) 

tai lausekkeeseen, jossa ei ole predikaattiverbiä (kaksi viimeistä kappaletta). 

Kolmaspersoonaiseen asemaan maahanmuuttajan asettamalla teksti ei kohdista itseään tälle 

vaan jollekin toiselle, huolimatta siitä, että teksti puhuu maahanmuuttajien asioista. 

Esimerkin 13 tekstissä annetaan konkreettistakin informaatiota perhevalmennuksesta ja 

työnhakuun tarjottavasta tuesta, mutta kielen tasolla se laukaisee tulkinnan siitä, että 

verkkotekstin ensisijainen lukija on esimerkiksi maahanmuuttaja-asiakasta palveleva 

virkahenkilö, joka voi lukea tekstin tietokoneeltaan ja välittää sen sitten vaikkapa 

                                                                 
19 Linkit on merkitty katkoviivalla.  
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suullisesti, omin sanoin, kyseisiä palveluja tarvitsevalle. Tekstin sisäislukijaksi ei siis 

suoraan kirjoittaudu maahanmuuttaja.  

 

Maahanmuuttajaan viittaavat nominit voivat esiintyä myös nominilausekkeessa nominin 

laajennuksena eli määritteenä tai täydennyksenä. Nominilausekkeen edussana viittaa 

tällöin useimmiten palveluun, esimerkiksi terveydenhoitoon, tai johonkin abstraktiin 

ilmiöön, kuten seuraavassa esimerkissä
20

: 

 

Esimerkki 14. 

 
Palvelu on tarkoitettu Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille kolmen 
ensimmäisen maassaolovuoden aikana. 
 
Asiakkaiden elämän tilanne arvioidaan yksilöllisesti jokainen perheen jäsen 
huomioon ottaen haastattelemalla toimistossa tai kotikäynnillä. 
 
Saatavilla olevat kielet: 
suomi 

 

Esimerkissä 14 puhutaan erityisesti pakolaisista, mutta kuntien maahanmuuttajat ovat 

heterogeeninen joukko. Kolmaspersoonaisella nominilla maahanmuuttajaan viittaaminen 

on huomionarvoista etenkin, kun pidetään mielessä se, että piirre esiintyy tekstissä, jonka 

kohderyhmäksi verkkosivustolla on erikseen nimetty maahanmuuttajakuntalainen. Voi 

myös miettiä, kuinka paljon itselleen relevanttia informaatiota maahanmuuttaja tekstistä 

saa. NP Asiakkaiden elämän tilanne katsoo maahanmuuttajia työtä (arviointia, haastattelua 

ja kotikäyntejä) tekevän virkahenkilön perspektiivistä.  

 

Alla olevassa esimerkissä 15 kerrotaan nimenomaisesti maahanmuuttajille tarkoitetuista 

terveyspalveluista, mikä eksplikoidaan mm. verkkosivuston rakenteessa ja otsikoinnissa – 

verkkosivujen polku rakentuu yläotsikosta Maahanmuuttajien palvelut ja sen alaotsikosta 

Terveyspalvelut. Kielen tasolla teksti ei kuitenkaan puhuttele julkilausuttua kohderyhmää. 

Tekstissä on passiivimuotojen rypäs (esimerkissä passiivimuodot lihavoitu), ja 

passiivilauseiden objektit (esimerkissä alleviivattu) ovat ei-inhimillistarkoitteisia. 

Maahanmuuttajat esiintyvät genetiivimääritteenä ja allatiivisijaisena adverbiaalina 

(esimerkissä kursivoitu). 

 

  

                                                                 
20 Yhdyssanavirheet alkuperäisessä tekstissä. 
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Esimerkki 15.  

 
Pakolaisten ensisijainen terveydenhoito oleskelun alkuvaiheessa hoidetaan 
Hervannassa osoitteessa Insinöörinkatu 38. 
Terveydenhoitajan vastaanotto toimii Hervannan terveysaseman hammashoitolan 
yhteydessä. 
 
Terveystarkastukset järjestetään uusille tulijoille ja hoitoa annetaan akuuteissa 
terveysongelmissa. 
 
Terveydenhoitajan päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta: 
ma - pe klo 9 - 10.30. 
 
Muina aikoina terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella: 
ma - pe klo 8.30 - 13.30, puh. xx xxxx xxxx. 
 
Lääkärissäkäynnin tarpeellisuus selvitetään terveydenhoitajan vastaanotolla. 
Lääkärin vastaanotolle tarvitaan aina ajanvaraus. 
 
Palveluista on saatavissa monipuolinen esite, joka on käännetty useille eri kielille.  

 

Tekstin sävy on etäinen ja abstrakti. Tähän vaikuttavat passiivimuotoisten 

predikaattiverbien lisäksi jakson muut, aktiivilauseissa esiintyvät verbit, jotka ovat ovat 

eksistentiaalilauseen olla-verbi (on saatavissa) sekä melko abstrakti toimia, jonka merkitys 

tässä on ’tehdä, suorittaa jtak tehtävää, olla jssak tehtävässä’ (KS sv. toimia); sen voi 

tulkita myös eksistentiaaliseksi merkitykseksi ’olla jossakin’. Kolmen ensimmäisen 

passiivilauseen taustalle toimijoiksi voidaan tulkita viranomaiset, jotka hoitavat 

terveydenhoidon, järjestävät terveystarkastukset ja antavat hoitoa. Näiden lauseiden 

benefaktiiveiksi kirjoitetaan maahanmuuttajat: pakolaiset epäsuorasti nominilausekkeen 

määritteenä ja uudet tulijat suoremmin allatiivisijaisena adverbiaalina. Tekstin 

sisäislukijaksi ei kirjoittaudu verkkosivujen näennäisen kohderyhmän edustaja, 

maahanmuuttajalukija, vaan kolmaspersoonaisten ilmausten käytön myötä teksti konstruoi 

lukijakseen jonkin toisen tahon. Kolmannen persoonan käytöllä teksti rakentaa ikään kuin 

laveampaa lukijaryhmää kuin mitä se olisi suoralla puhuttelulla, ja sisällöstä tulee 

geneeristä informaatiota, josta tiedotetaan muille(kin) kuin nimettyyn kohderyhmään 

kuuluville.  

 

Ulla Tiililä (2000: 237; 2007: 95) puhuu eräänlaisesta varautumisen kolmannesta 

persoonasta, jolla varaudutaan muuhun kuin ensisijaiseen lukutilanteeseen ja ensisijaiseen 

lukijaprofiiliin. Maahanmuuttajille tarkoitetuista terveydenhoitopalveluista kertovan 

verkkosivun teksti rakentaa siis lukijakseen henkilön, joka ei samastu ensisijaista 

terveydenhoitoa oleskelun alkuvaiheessa tarvitseviin uusiin tulijoihin. Näkökulmasta 

riippuen tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä – jos tekstin aiheen kohteena pidetään kieltä 

osaamattomia pakolaisia, jotka eivät eksy kunnan verkkosivuille lukemaan 

terveydenhoidosta informoivaa verkkotekstiä, voi ajatella, että kohderyhmää ole 

mieltäkään koittaa puhutella 2. persoonassa. Tämä näyttäytyy kuitenkin erikoisessa valossa 

mm. siitä syystä, että tekstin kohderyhmäksi on erikseen nimetty maahanmuuttajat – ja 

joita kunnassa voi olla monesta muustakin syystä kuin pakolaisina. Voi myös kysyä, 
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kenelle verkkoteksti on tehty ellei palveluita käyttävälle maahanmuuttajalle, ja jos teksti on 

kielen tasolla suunnattu esimerkiksi virkahenkilöille, miksi se ylipäänsä on olemassa 

kunnan ulkoisilla verkkosivuilla, joiden funktio on tiedottaa ja ohjailla kuntalaisia. 

Virkatekstin, jonka vuorovaikutus rakentuu viranomaiselta viranomaiselle, oikea paikka ei 

ole kuntalaisille suunnatussa viestinnässä. Maahanmuuttajien terveyspalveluista kertova 

teksti ei palvele niinkään maahanmuuttajia kuin virkahenkilöitä. Tekstin 

vuorovaikutusrooleiksi viranomaiset ohjaa tulkitsemaan myös se, että tekstissä mainittu 

palveluesite jää avoimeksi: tekstissä ei kerrota, mistä esitteen voi saada, eikä sitä ole 

sähköisessä muodossa verkkosivulla. Teksti rakentaa sisäislukijakseen henkilön, jolla on jo 

tieto siitä, mistä esite on saatavissa. 

 

Esimerkin 15 muissa lauseissa tekstin vastaanottajia ei esiinny tekstin pintatasolla. 

Passiivimuotoisten predikaattien taustalle tulkittavat henkilötoimijat kuitenkin ovat 

tulkinnanvaraisia, ja tulkinta on suomea toisena kielenä lukevan kielenosaamisen varassa.  

Lause Lääkärissäkäynnin tarpeellisuus selvitetään terveydenhoitajan vastaanotolla jättää 

kielen pintatasolla avoimeksi, kuka tai ketkä selvittävät, lääkärissäkäynti-nominin 

implisiittisen genetiivimääritteen identiteettiys taas on tulkittava edellä olevasta tekstistä 

(Shore 2008: 32–33; Vilkuna 1992). Tiililä (2000: 237) katsoo, että virkatekstien passiivia 

voidaan tulkita kuten nollapersoonaa: se voi kutsua eri tahoja samastumaan itseensä. Tämä 

voi olla suomea toisena kielenä lukevan kannalta hämmentävää, sillä yhden tekstin sisällä 

passiivi voi viitata moniin eri toimijoihin. Passiivin avoimuus jättää toimijat ja joskus 

myös lauseen merkityksen tulkittavaksi kontekstista. Näkökulma voi vaihdella yhden 

tekstikatkelman sisällä virkkeittäin: esimerkiksi lauseessa hoitoa annetaan akuuteissa 

terveysongelmissa passiivimuotoisen verbin taustalla on hoitoa antava viranomaistoimija, 

kun taas lauseissa Lääkärin vastaanotolle tarvitaan aina ajanvaraus ja Muina aikoina 

terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella tarvitsijat ja tulijat eli ilmpisiittiset 

subjektit ovat maahanmuuttajapotilaita.  Tekstin viimeisessä lauseessa, jossa kerrotaan, että 

esite on käännetty useille eri kielille, passiivipredikaatin taustasubjektiksi palaa 

viranomainen. Implisiittisen subjektin tulkinta ja siten lauseiden itselle kohdistuvuus voi 

vaatia lukijalta jo syvemmälle menevää kielenosaamista. 

 

Maahanmuuttajaan viittaavat ilmaukset toimivat harvemmin passiivilauseen objektina
21

. 

Silloin kun tällaisia tapauksia esiintyy, maahanmuuttajaan viittaava objekti on usein 

substantiivi asiakas ja tavallisesti totaaliobjektina teema-asemassa, kuten seuraavassa 

esimerkissä 16; ensimmäisen passiivilauseen asiakas-objekti korvautuu anaforisella hän-

pronominilla seuraavissa passiivilauseissa. Myös esimerkin aktiivilauseissa 

maahanmuuttajaan viitataan kolmannessa persoonassa (uusi maahanmuuttaja, hän). 

Passiivilauseiden objektit on lihavoitu.  

 

                                                                 
21 Passiivilauseen objekti on subjektimainen (ISK § 1320). Myöskään aktiivilauseiden 
subjekteina maahanmuuttajiin viittaavat kolmaspersoonaiset ilmaukset eivät kuntien 
verkkoteksteissä juuri esiinny. 
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Esimerkki 16.  

 
Maahanmuuttoyksikkö palvelee uusia maahanmuuttajia silloin kun hän ei ole 
työttömänä työnhakijana ja TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Asiakas 
haastatellaan ja jos hän osaa jonkin verran suomen kieltä, hänet ohjataan 
kielitaidon testaukseen Testipisteeseen. Kun tulos kielitasosta on saapunut 
maahanmuuttoyksiköön, hänet ohjataan sopivaan koulutukseen.  
 
Palvelu on asiakkaalle maksutonta. 

 

Teksti kuvailee kunnallishallinnollisen yksikön ja sen työntekijöiden työtehtäviä sekä sitä, 

mitä näiden asiakkaalle tapahtuu viranomaisprosessissa. Näkökulma on viranomaisen: 

virkahenkilö suorittaa työtehtäviään, joissa maahanmuuttaja on mukana asiakkaana. Teksti 

voisi kielellisten piirteidensä puolesta olla myös esimerkiksi yksikön sisäinen ohje, jossa 

kuvataan yksikön proseduureja. Lukijasta puhuminen asiakkaana asettaa hänet 

viranomaistyön kohteeksi – ei verkkotekstin ja viestimisen kohteeksi. Kuntalaisista 

asiakkaina puhuminen on merkki kunnallisviestinnän markkinaistumisesta (Kankaanpää 

2006: 156). Kunnan markkinoiminen on toisaalta myös yksi kunnan viestinnälle 

määritellyistä tehtävistä (KVVO 2010: 10). Vesa Heikkisen (2002b: 40) mukaan 

asiakkaista puhuminen julkishallinnossa on yhteydessä tulos- ja palveluajatteluun.  

 

Passiivilauseissa harvinaisia kolmaspersoonaiseen henkilöön viittaavan objektin lisäksi 

ovat myös yksikön 2. persoonan objektipronomini tai muu 2. persoonaan viittaava aines, 

kuten possessiivisuffiksi, mutta niitäkin esiintyy muutamaan otteeseen.  

 

Esimerkki 17 (= esimerkki 5).  

 
Espoon kaupungin Yhteispalvelupisteistä saat tietoa erityisesti kaupungin palveluista 
ja sinut opastetaan oikeaan paikkaan hoitamaan asiaasi. Yhteispalvelupisteissä 
voit ostaa matkakortteja sekä ladata matkakortteihin kautta ja arvoa. Voit myös 
jättää yhteispalvelupisteeseen kaupungin virastoille ja laitoksille osoitettua postia 
sekä maksaa Espoon kaupungille tulevia maksuja ja ottaa kopioita ja lähettää 
faxeja. Kaikissa yhteispalvelupisteissä on myös asiakkaita varten internet-
yleisöpäätteet. Yhteispalvelun toimipaikkoja on Espoon keskus, Espoonlahti/ 
Lippulaiva, Kalajärvi/ Ruskatalo, Leppävaara/ Sello, Matinkylä/ Iso Omena ja 
Tapiola/ Kulttuurikeskus. 

 

Yksikön 2. persoonan objektin esiintymisen vähäisyys verkkotekstien passiivilauseissa voi 

johtua siitä, että niissä tapauksissa, kun verkkosivustolla puhutellaan lukijaa 2. 

persoonassa, tekstissä ei ole yhtä paljon tilaa tai tarvetta passiivin käytölle. Toisaalta 

passiivi subjektipersoonaa häivyttävänä resurssina vaikuttaa kuntien verkkoteksteissä 

hakevan seurakseen myös muita muotoja, jotka taka-alaistavat ja häivyttävät toisiakin 

persoonia. Näin ollen passiivilauseissa tekstin kohderyhmä ja samalla lauseen ilmaiseman 

toiminnan kohde esiintyy useimmiten kolmaspersoonaisena adverbiaalina. Passiivilla 

rakennetaan kaiken kaikkiaan epäsuorempaa puhuttelua kuin aktiivilla.  

 



44 
 

 

Passiivisilla rakenteilla voidaan kuitenkin myös puhutella lukijaa. Näin kuntien 

verkkoteksteissä tehdään passiivilla, joka voidaan tulkita monikon 1. persoonaan 

viittaavaksi. Tällöin passiivimuotoiseen predikaattiin liittyy yleensä adverbi yhdessä.  

 

Esimerkki 18.  

 
Espooseen ulkomailta muuttaneet saavat neuvontaa arkipäivän kysymyksiin ja 
viranomaisten kanssa asiointiin uudesta In Espoo -neuvontapalvelusta. In Espoo 
palvelee suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Palvelu on ilmaista. 
 
Neuvontapisteessä annetaan tietoa palvelujärjestelmästä, tukimuodoista ja eri 
viranomaistahoista ja ohjataan asiakkaita oikeisiin palveluihin. Siellä voidaan myös 
lukea yhdessä viranomaiskirjeitä ja täyttää hakemuksia ja muita lomakkeita. 
Varsinaisia viranomaispäätöksiä neuvontapalvelussa ei tehdä. Asiakkaita 
opastetaan sähköisten palvelujen käyttöön ja palvelupisteessä on myös 
asiakaspäätteitä. 
 
Tyypillisiä neuvonnan aiheita ovat esimerkiksi suomalainen sosiaaliturva ja 
terveyspalvelut, asuminen, suomen kielen opetus ja muu koulutus, työ- ja 
harrastusmahdollisuudet sekä kansalaisuuteen tai työ- ja oleskelulupiin liittyvät asiat. 
 
Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeaan paikkaan asioimaan.    

 

Esimerkin 18 teksti kertoo uutismaisesti uudesta maahanmuuttajille tarkoitetusta 

neuvontapalvelusta. Tekstikatkelman toisen kappaleen verbit ovat viimeistä 

eksistentiaalilausetta lukuun ottamatta passiivimuotoisia (annetaan, ohjataan, voidaan 

lukea, voidaan täyttää, ei tehdä, opastetaan), ja lauseiden taustasubjekteiksi hahmottuvat 

neuvontapisteen työntekijät. Kahdessa passiivilauseista ilmipannaan objektiksi asiakkaat 

(ohjataan asiakkaita oikeisiin palveluihin, asiakkaita opastetaan sähköisten palvelujen 

käyttöön), ja maahanmuuttajalukija esiintyy kolmaspersoonaisessa positiossa. Yllättäen 

lauseessa Siellä voidaan myös lukea yhdessä viranomaiskirjeitä ja täyttää hakemuksia ja 

muita lomakkeita adverbiaalin yhdessä avulla passiivimuotoisesta verbistä tehdään 

inklusiivinen ja monikon 1. persoonaan viittaava: näin lauseen merkitykseksi 

muodostuukin’sinä [maahanmuuttaja-asiakas] ja minä [neuvontapalvelun työntekijä] 

luemme’ – lause, jossa subjektiksi otetaan mukaan myös maahanmuuttaja. 

Passiivirakenteen, johon liittyy adverbiaali yhdessä, sävy on tuttavallinen, mutta tekstin 

vuorovaikutus rakentuu kontekstista ja kotekstista. Koko tekstin tasolla kielen luoma 

vuorovaikutus muodostuu vaihtelevaksi, ja tekstin puhuttelu ja näkökulma varioivat.  

3.3.3 Passiivi direktiivin funktiossa 

Kuntien verkkoteksteissä maahanmuuttajat esiintyvät enimmäkseen kolmaspersoonaisessa 

asemassa. Monissa aineistoni passiivilauseissa ei kuitenkaan ole eksplisiittistä viittausta 

maahanmuuttajaan tai lukijaan, vaan passiivilause on luonteeltaan yleistävä ja avoin 

(muuttotavaroiden tuonti on tullitonta, jos niistä ilmoitetaan tullille 12 kuukauden 

kuluessa muutosta). Tällöin lauseen viittaussuhteet jäävät pääteltäviksi kontekstista ja 
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tekstin vuorovaikutus muodostuu vaihtelevaksi, kuten jo luvussa 3.1.2 käsitellyssä 

esimerkissä 19.  

 

Esimerkki 19 (= esimerkki 3).  

 
Muuttotavaroiden tuonti Suomeen 
 
Euroopan Unionin alueelta tuotavista muuttotavaroista ei tarvitse maksaa tullia. 
 
Euroopan Uninonin ulkopuolelta tulevien muuttotavaroiden tuonti on tullitonta, jos 
niistä ilmoitetaan tullille 12 kuukauden kuluessa muutosta. Muuttotavaroita voi 
tuoda useissa erissä 12 kuukauden määräajan kuluessa. Lisätietoja saat tullin 
nettisivuilta www.tulli.fi suomen, englannin ja venäjän kielillä.  
 
Tullineuvonta palvelee puhelimitse ma–pe klo 8–16.15, puh. xxx xxx xxx. 
Käyntiosoite: Erottajankatu 15–17 A, 4. krs., 00100 Helsinki.  

 

Passiivin jäädessä tarkoitteeltaan avoimeksi myös sen rakentama vuorovaikutus on 

epäsuoraa.  Passiiviin samastuminen edellyttää tietoa käsiteltävästä asiasta. 

Maahanmuuttajalukija ei välttämättä huomaa, että sanottu kohdistuu hänelle, ja tekstiin 

kirjoittuu sisäislukijaksi enemmänkin asiantuntija kuin tietoa tarvitseva 

maahanmuuttajakuntalainen. (Tiililä 2000: 239.) 

 

Kun passiivilauseessa ei ole näkyvillä toimijoita, passiivi voi saada direktiivisiä tulkintoja. 

Lukijaa ohjailee esimerkiksi terveydenhoitopalveluista kertova teksti, jota käsiteltiin jo 

edellisessä luvussa (esimerkki 20). 

 

Esimerkki 20 (= esimerkki 15).  

 
Pakolaisten ensisijainen terveydenhoito oleskelun alkuvaiheessa hoidetaan 
Hervannassa osoitteessa Insinöörinkatu 38. 
Terveydenhoitajan vastaanotto toimii Hervannan terveysaseman hammashoitolan 
yhteydessä. 
 
Terveystarkastukset järjestetään uusille tulijoille ja hoitoa annetaan akuuteissa 
terveysongelmissa. 
 
Terveydenhoitajan päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta: 
ma - pe klo 9 - 10.30. 
 
Muina aikoina terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella: 
ma - pe klo 8.30 - 13.30, puh. xx xxxx xxxx. 
 
Lääkärissäkäynnin tarpeellisuus selvitetään terveydenhoitajan vastaanotolla. 
Lääkärin vastaanotolle tarvitaan aina ajanvaraus. 
 
Palveluista on saatavissa monipuolinen esite, joka on käännetty useille eri kielille.  

 

Tekstissä annetaan informaatiota paikoista, kellonajoista ja puhelinnumeroista ja ohjataan 

siten lukijaa toimimaan tietyllä tavalla. Ohjailu tekstissä on kuitenkin pitkälti epäsuoraa. 

Maahanmuuttajan implisiittiseksi subjektiksi asettavat passiivilauseet Muina aikoina 

terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella sekä Lääkärin vastaanotolle tarvitaan 
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aina ajanvaraus ohjailevat epäsuorasti maahanmuuttajapotilasta – passiivilauseet voidaan 

purkaa propositioon ’potilaan täytyy aina tehdä ajanvaraus’ (ks. myös Heikkinen 2000b: 

145). Passiivimuotoisen predikaattiverbin agentti on siis maahanmuuttaja, mutta 

viittaussuhde lukijaan on implisiittinen ja direktiivi näin ollen metaforinen ja epäsuora. 

 

Eritoten terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella on kuitenkin direktiivinä 

voimakkaasti velvoittava. Tähän vaikuttavat erityisesti verbin indikatiivimodus sekä 

rajaava vain-partikkeli, jotka antavat yksiselitteisen, pakottavan määräyksen: ’sinä et tule 

mitenkään muuten kuin varaamalla ajan ennakkoon’. Painokkaampi käsky saattaa joskus 

olla väitelauseen eikä käskylauseen muotoinen, ja indikatiivisella deklaratiivilauseella 

direktiivin ilmaiseminen on puheakti, joka tekee propositiosta ikään kuin tosiasian ja jo 

tapahtuneen tai paraikaa tapahtuvan. (ISK §:t 1655, 1674.) Deklaratiivilauseen 

passiivimuodolla voimakasta käskyä pehmennetään, kun passiivi häivyttää ohjailtavan 

identiteettiä. Passiivilla ilmaistu käsky kuitenkin muodostaa tekstistä epäsuoran, ei-

puhuttelevan.  

 

Direktiivin ilmaiseminen passiivilla ei ole kongruentti kielen muoto vaan kieliopillinen 

metafora, jossa lauseopillinen kategoria siirtyy tarkoittamaan toista merkityskategoriaa 

(esim. Shore 2012a: 143)
22

. Kun käskyä ei ilmaista odotuksenmukaisesti imperatiivilla 

vaan inkongruentisti passiivilla, kyseessä on interpersoonainen metaforisuus – se, miten 

teksti ilmaisee asenteita ja suhtautumista tietoon (Hiidenmaa 2000b: 57). Indikatiivi ja 

passiivi muodostavat tekstissä ohjailevaan käyttöön valjastetuista tarvita- ja tulla-verbeistä 

kiertäen ilmaistun mutta velvoittavan  direktiivin, ja tekstin sävy muodostuu 

autoritaariseksi. Lukijan kielitaidon ja päättelykyvyn varaan jää se, ymmärtääkö hän, 

kehen passiiviverbin implisiittinen subjekti viittaa, ja käsittääkö hän itseään ohjailtavan.  

 

Passiivimuotoisilla verbeillä lukijan ohjailu on kuntien verkkoteksteissä tavallista. 

Direktiiviseksi tulkittava passiivi esiintyy useasti jonkin palvelun hakemisesta kertovissa 

lauseissa, kuten esimerkissä 21, joka sisältyy kaupungin ja maahanmuuttajajärjestöjen 

välisestä yhteistyöstä ja maahanmuuttajajärjestöille myönnettävistä avustuksista kertovaan 

verkkosivuun.  

 

Esimerkki 21.  

 
Avustukset maahanmuuttajajärjestöjen kehittämiseksi 
 
Kaupunki pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajavaltaisten järjestöjen kehittymistä 
vahvoiksi toimijoiksi. Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa edistetään tukemalla 
hyvän hallintotavan, edustuksellisuuden ja tiedotuksen kehittämistä. Pitkän 
tähtäimen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki voi kehittää yhdessä järjestöjen 
kanssa laadukkaampia palveluita, toimivampaa asukasdemokratiaa sekä 
osallisuutta tasa-arvoisessa kumppanuudessa. 

                                                                 
22 Myös imperatiivilauseen tehtävässä toimivaa deklaratiivilausetta voidaan 
näkökulmasta riippuen pitää kieliopillisena metaforana tai toisaalta vain 
kontekstisidonnaisuutena (ks. ISK § 1655). 
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Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta myöntää vuosittain 
avustuksia maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen. 
 
[ – – ] 
 
MILLAINEN JÄRJESTÖ VOI HAKEA? 
 
Hakemuksia vastaanotetaan niiltä maahanmuuttajajärjestöiltä, joiden jäsenistä yli 
50 % on maahanmuuttajataustaisia, ja jotka edistävät kotoutumista mm. tukemalla 
suomen kielen opintoja, edistämällä jäsentensä työllistymistä ja kouluttautumista, 
tukemalla jäsentensä hyvinvointia tai edistämällä aktiivista kansalaisuutta.  
 
HAKU 2015 
 
Vuonna 2015 lähtien avustusta haetaan ja siihen liittyvät liitteet toimitetaan 
sähköisesti asiointi.hel.fi –portaalin kautta. Lomake löytyy kohdasta 
”Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus”. Hakuaika päättyy perjantaina 
20.2.2015 klo 16.00. 

 

Teksti kertoo järjestöyhteistyöstä maahanmuuttajajärjestöjä enemmän kaupungin 

näkökulmasta, ja esimerkin ensimmäisessä kappaleessa tekstin pääasiallisina toimijoina 

ovat kaupunki sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta, jotka ovat 

predikaattiverbien subjekteina tai implisiittisinä subjekteina. Alaotsikkojen Millainen 

järjestö voi hakea? sekä Haku 2015 alla annetaan ohjeita avustusten hakemiseksi, mutta 

passiivilla ilmaistut ohjeet ovat epäsuoria ja inkongruentteja. Lauseet kuvailevat 

vastaanottamista, hakemista ja toimittamista. Lauseen Hakemuksia vastaanotetaan 

taustalle hahmottuu vastaanottaja eli viranomainen, ja jos lause tulkitaan direktiiviseksi, 

ohjailevuus on erittäin epäsuoraa. Kieliopillisesti inkongruentilla passiivilla lauseen sävy 

muodostuu käsitteelliseksi ja formaaliksi. Karvonen (1991: 154–155) huomauttaa, että 

”kieliopillisen metaforan avulla rakentuvat tekstit ovat yleensä hyvin abstrakteja”. Paitsi 

että kieliopillinen metafora on itsessään abstrakti ilmaisukeino, se myös kerää ympärilleen 

abstraktia sanastoa. Esimerkin 21 teksti hahmottuu abstraktiksi virkakieleksi sekä 

metaforisuuden että sanavalintojensa, kuten edustuksellisuuden, ansiosta. 

 

Passiivisessa deklaratiivilauseessa raja ohjailun ja kuvailun välillä ei ole selvä. Syntaktis-

semanttisella tasolla virke kuvailee viranomaista, joka vastaanottaa hakemuksia tietyiltä 

järjestöiltä tietyin ehdoin, mutta juuri restriktiivisten relatiivilauseiden (niiltä 

maahanmuuttajajärjestöiltä, joiden jäsenistä yli 50 % on maahanmuuttajataustaisia, ja 

jotka edistävät kotoutumista) ja interrogatiivimuotoisen otsikon (Millainen järjestö voi 

hakea?) vaikutuksesta virkettä voi pitää myös ohjailevana. Deklaratiivilauseen voi tulkita 

myös ikään kuin futuuriseksi aikeeksi tai ennustukseksi, jolloin auktoriteettiasemassa 

olevan agentin toiminta saa direktiivisen tulkinnan (ISK § 1665). Avustuksen hakemisen 

esittäminen viranomaisen eikä hakijan näkökulmasta muodostaa direktiiviin jopa 

ylimielisen sävyn: viranomainen ei edes ota vastaan muita hakemuksia kuin niitä, jotka 

tulevat juuri oikeanlaisilta järjestöiltä.  
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Esimerkin viimeisessä kappaleessa passiivimuotoisten predikaattien taustalla olevaksi 

agentiksi tulkitaan tekstin lukija, jolloin passiivilauseet avustusta haetaan ja siihen liittyvät 

liitteet toimitetaan sähköisesti kuuluisivat imperatiivilla ilmaistuna ”Hae avustusta ja 

toimita siihen liittyvät liitteet sähköisesti”. Ohjaileva passiivi on ohjailtavan identiteettiä 

häivyttäessään metaforinen resurssi. Passiivimuotoisten deklaratiivilauseiden kuvailevuutta 

lisää ajan adverbi vuonna 2015 lähtien (tekstiin on lipsahtanut lapsus), joka ei istuisi 

imperatiivilauseeseen (”Vuodesta 2015 lähtien hae avustusta – –”). Kuvaileva passiivilause 

ei kannusta avustuksen hakemiseen.  

 

Lause Lomake löytyy kohdasta ”Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus” on 

muodoltaan johdospassiivi, jota esiintyy kuusikkokuntien verkkosivuilla usein 

transitiiviverbistä löytää johdettuna. Johdospassiivissa predikaattina on U-vartaloinen 

verbijohdos ja subjektina kantaverbin objektia vastaava jäsen (ISK § 1344). 

Automatiivinen verbijohdos ilmaisee, että sen kuvaama muutos tapahtuu ikään kuin 

itsestään. Toisin kuin suomen passiivin morfologinen perustapaus, ns. yksipersoonainen 

passiivi, johdospassiivi ei itsessään implikoi ihmisen mukanaoloa (ISK § 1346), ja 

geneerisyydessään se luo tekstiin epäsuoraa vuorovaikutusta sisäislukijan ja -kirjoittajan 

välille. Passiivista verbijohdosta voidaan verrata vastaavan transitiiviverbin sisältämään 

lauseeseen:  

 

Esimerkki 22.  

 
Liikunnan ja ulkoilun sivuilta löydät tietoa erilaisista ohjatuista kursseista, 
uimahallien ja liikuntapaikkojen osoitteet ja aukioloajat sekä linkit vantaalaisiin 
liikuntajärjestöihin, joita on yli 200. 

 

Passiivilla ilmaistu propositio (löytyy)  on tilanteesta vähemmän yksityiskohtainen kuvaus 

kuin aktiivilla ilmaistu (löydät) (ISK § 1315). Yksikön 2. persoonassa puhuttelevan 

transitiivilauseen (sivuilta löydät tietoa) sisäislukijaksi rakentuu maahanmuuttajalukija. 

Johdospassiivilause jättää tilanteen avoimemmaksi, ja sen ohjailevuus on epäsuorempaa. 

 

Ideationaalisella ja tekstuaalisella tasolla järjestöyhteistyöstä ja järjestöjen avustuksista 

kertovan verkkosivun teksti on suunnattu maahanmuuttajille, ts. maahanmuuttajärjestöille. 

Teksti sisältyy maahanmuuttajille suunnattuihin verkkosivuihin, minkä lisäksi tekstissä 

ilmaistaan, että avustuksen myöntämiseksi  järjestön jäsenistä 50 prosentin on oltava 

maahanmuuttajataustaisia, mistä voi vetää johtopäätöksen, että (vähintään) 50 prosenttia 

myös tekstin lukijoista on maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia. 

Interpersoonaisella tasolla tekstin sisäislukija ei kuitenkaan ole maahanmuuttaja tai muu 

järjestön edustaja. Teksti ei kohdistu verkkosivun lukijalle. Lukijaa ei puhutella suoraan, 

vaan hänen identiteettiään häivytetään passiivimuotoisten predikaattiverbien käytöllä tai 

hänestä puhutaan kolmannessa persoonassa. Asian esittäminen viranomaisen näkökulmasta 

luo tekstiin institutionaalisen sävyn. Teksti ei houkuta lukijaa hakemaan saatavilla olevaa 

avustusta, sillä asian esittämistapa saa jopa kopeita vivahteita. 
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Direktiivin ilmaiseminen passiivirakenteilla voi olla etenkin suomea toisena kielenä 

lukevalle epähavainnollinen ohjailun tapa. Esimerkiksi alla olevassa tekstissä annetaan 

johdospassiivia käyttäen ohje siitä, kuinka varata tila omaan käyttöön. Esimerkki 23 

kuuluu verkkosivuun, jolla kerrotaan kaupungin toimintakeskuksen palveluista 

maahanmuuttajille. 

 

Esimerkki 23.  

 
Vantaalaiset viranomaiset, yhdistykset/järjestöt ja ryhmät voivat varata tilan 
maksutta omiin kokouksiinsa tai maahanmuuttajien kotoutumista tukevaan 
toimintaansa. Varaus tapahtuu lomakkeella, joka toimitetaan Silkiportin toimistoon.  

 

Johdospassiivilauseella varaus tapahtuu lomakkeella  ilmaistu toimintaohje tilan 

varaamisesta on epäsuora. Tekstin lukija ei ole se, joka tekee varauksen, vaan tekstin 

konstruoimassa maailmassa varaaminen on käsitteellisemmän tason asia, joka itsessään 

tapahtuu ilman kenenkään agentiivista toimintaa. Tehtäväksi jää ainoastaan itsestään 

tapahtuneen varauksen vieminen toimistoon: tämä ilmaistaan yksipersoonaisella passiivilla 

toimitetaan.  Rakenteiden abstraktius muodostaa vuorovaikutuksesta kiertelevän ja tekstin 

ja sen sisäislukijan välisestä dialogista ohuen.  

 

Johdospassiivi kuntien verkkoteksteissä on siitä kiinnostava ilmiö, että vastaavanlaista 

toimintojen itsestään tapahtumista esitetään yleensä yhteyksissä, joissa vastuullisuuden 

häivyttäminen on kirjoittajalle tai toimijoille edullista, kuten epämiellyttäviä päätöksiä 

tehtäessä (Karvonen 1996: 154–155). Kuntien verkkotekstien kohdalla tällaisia syitä 

toimijoiden häivyttämiseen ei ole, sillä kyse ei ole negatiivisista asioista, vaan lukijalle 

suunnatuista ohjeista tai palveluista. Suora puhuttelu ei tällöin olisi uhka kenenkään 

kasvoille (vrt. esimerkki 22) (Brown & Levinson 1978; Kankaanpää 2006: 79–84).  

3.3.5 Yhteenveto 

Tässä luvussa olen esitellyt sitä, millaisissa lauseyhteyksissä kuntien verkkoteksteissä 

esiintyy passiivia. Olen osoittanut, että passiivin ja sen kanssa esiintyvien lauseenjäsenten 

käyttö luo tekstiin varioivaa vuorovaikutusta ja usein melko muodollista sävyä. Passiivia 

sisältävän tekstin näkökulma on viranomaiskeskeinen, ja se konstruoi sisäislukijakseen 

usein jonkin toisen tahon kuin tekstin nimettyyn kohderyhmään kuuluvan 

maahanmuuttajalukijan. Maahanmuuttajat esiintyvät lauseissa adverbiaalin paikalla tai 

lausekkeen määritteenä, eikä teksti kohdistu maahanmuuttajalukijalle. Passiivi on 

kuitenkin monipuolinen rakenne, sillä on monenlaisia tehtäviä ja käyttöyhteyksiä, ja se on 

olennainen osa suomen persoonajärjestelmää ja siten tarpeellinen myös suomea toisena 

kielenä lukevien kielenoppimisen kannalta (Rapatti 2008: 70, 76). Passiivi paitsi häivyttää 

ja taka-alaistaa persoonaa ja etualaistaa muita lauseenjäseniä kuten paikkoja ja objekteja, 

se voi myös luoda suhdetta tekstiin konstruoitujen vuorovaikutusroolien välille. Kuntien 
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verkkosivuilla passiivin käyttö ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Tähän palaan 

luvussa 3.5.2, ja toisesta näkökulmasta käsittelen sitä vielä luvussa 4. Passiivilauseiden 

tapaan subjektin jättävät avoimeksi myös nollapersoonalauseet, joita siirryn käsittelemään 

seuraavaksi. 

3.4 Nollapersoona 

Kuntien verkkosivuilla ohjaillaan lukijoita nollapersoonalausein: Asuntohakemuksen voi 

täyttää sähköisesti yhtiön kotisivuilla tai toimistolla; Neuvontaa saa myös 

Yhteispalvelupisteistä. Nollapersoona on avoin puhutteluresurssi, jossa ei ole ilmisubjektia 

mutta joka implikoi ihmisosallistujaa. Nollapersoonaisen lauseen nolla on avoin, sillä 

siihen voi samastua kuka hyvänsä. Useimmiten nollapersoonalause koskee vähintään 

puhujaa tai kuulijaa. Tässä käsittelen nollapersoonaa siten, miten siitä on kirjoitanut 

Laitinen (1995); nollapersoonasta myös esimerkiksi Ison suomen kieliopin pykälissä 

1347–1365. 

3.4.1 Nollapersoona ja modaalisuus 

Kuntien verkkosivuilla nollapersoonaa esiintyy eritoten modaalisuutta ilmaisevissa 

lauseissa, joihin nollapersoona yleensäkin hakeutuu (Laitinen 1995: 340, ISK § 1352). 

Nollasubjekti esiintyy aineistossani useasti modaaliverbin voida yhteydessä, ja deonttista 

modaalisuutta ilmaisevilla nollapersoonalauseilla kerrotaan esimerkiksi vapaa-

ajanviettomahdollisuuksista.  

 

Esimerkki 24. 

 

Järjestöt 
 
Espoossa toimii monia aktiivisia järjestöjä, joissa [0] voi harrastaa ja tutustua 
uusiin ihmisiin. 

 

Nollasubjekti kutsuu tulkitsemaan, että järjestöihin ovat tervetulleita kaikki – toisin sanoen 

lukija, kuka sitten kulloisellakin verkkosivun latauskerralla onkin, voi samastua 

implisiittiseen subjektiin ja katsoa lauseen koskevan itseään. Näin toisaalta tekisi myös 

spesifi yksikön 2. persoona (”voit harrastaa ja tutustua uusiin ihmisiin”). Puhuessaan 

nollapersoonan funktiosta persoonan ilmaisimena Laitinen (1995: 344) toteaa, että 

”[nollapaikan] tunnistaminen ja siihen samastuminen merkitsee itsensä määrittelemistä 

persoonaksi, potentiaaliseksi puhetapahtuman osallistujaksi”. Suomea toisena kielenä 

lukeville suunnattuja tekstejä tarkasteltaessa huomionarvoista on nimenomaan 

tunnistaminen, sillä jos lukija ei pysty tunnistamaan nollasubjektin avointa 

persoonapaikkaa, hän ei myöskään pysty samastumaan siihen ja määrittelemään itseään 

vuorovaikutustilanteen osallistujaksi. Tässä mielessä kuntien maahanmuuttajille 
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suunnatuissa verkkoteksteissä yksiselitteisempi valinta voisi olla suora 2. persoonan 

puhuttelu, vaikka sillä ei mekaanisesti kaikkia nollapersoonamuotoja voikaan korvata. 

Yksikön 2. persoonassa taivutetun modaaliverbin käyttö luo kuvitteelliseen lauseeseen 

”voit harrastaa ja tutustua uusiin ihmisiin” spesifisti sisäislukijaksi sinut, asukastalon ja 

tekstin kohderyhmän edustajan. Vastaavassa nollapersoonalauseessa voi harrastaa ja 

tutustua uusiin ihmisiin nollasubjekti konstruoi lauseen sisäislukijaksi nollan, avoimen 

persoonan, epäspesifin lukijan, joka voi olla asukastalon ja tekstin kohderyhmän edustaja, 

mutta myös kantasuomalainen kuntalainen, yhteistyötahon edustaja, viranomainen, 

vapaaehtoistyöntekijä, jonkun toisen kunnan asukas jne. Tekstillä voi tietenkin olla 

useampia kohderyhmiä (KVVO 2010: 12). Tällöin nollapersoonan avoimuus on resurssi, 

jonka avulla tekstin voi suunnata usealle eri lukijaryhmälle.  

 

Tekstin sisäislukijan tarkastelun kannalta nollapersoonalauseiden tulkinnassa on erityisen 

tähdellistä ulottaa analyysi lausetasolta kotekstin tasolle. Nollan tulkinta syntyy pitkälti 

ympäröivästä tekstistä sekä välittömästi nollaa ympäröivien kielenainesten että kauempana 

tekstissä olevien ainesten vaikutuksesta. Tätä voidaan havainnollistaa vertaamalla 

esimerkiksi seuraavia tekstijaksoja:  

 

Esimerkki 25.  

 
Potilasasiamies neuvoo asiakkaita terveydenhuollon palveluihin liittyvissä asioissa, 
esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen 
puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.  

 

Esimerkki 26.  

 
Voit hakea vapaita asuntoja täyttämällä hakemuslomakkeen, joka on voimassa 3 
kuukautta. Asuntohakemuksen voi täyttää sähköisesti yhtiön kotisivuilla tai 
toimistolla. 
 
Jos olet opiskelija, voit hakea vuokra-asuntoa Turun ylioppilaskyläsäätiön kautta. 

 

Ensimmäisessä esimerkissä tekstin sävy on virallinen ja tekstimaailma käsitteellinen ja 

toimijoihin viitataan kolmaspersoonaisilla nomineilla potilasasiamies, asiakas ja potilas. 

Palaan esimerkkiin kohta tarkemmin. Toisessa esimerkissä nollapersoonalauseen sisältävän 

tekstin sisäislukija on helpompi tulkita maahanmuuttajaksi, sillä nollapersoonaa 

ympäröivät yksikön 2. persoonan muodot, joilla teksti on kohdistettu eksplisiittisesti 

lukijalleen (voit hakea; jos olet opiskelija). Tulkinta syntyy kontekstista.  

3.4.2 Nollapersoonan tarkoitteet 

Kuntien verkkotekstien modaalisuutta ilmaisevissa nollapersoonalauseissa nollasubjektin 

geneerisyys ja sen avoimuuden laaja-alaisuus vaihtelevat. Nollapersoonalauseissa on eroja 

siinä, kuinka laajasti nollasubjekti houkuttelee nimenomaan maahanmuuttajalukijaa 

samastumaan itseensä. Havainnollistan tätä käsittelemällä vielä tarkemmin esimerkkiä 25 
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(alla 27). Potilasasiamiehestä kertova teksti sisältyy verkkosivuun, joka on otsikoitu 

ilmauksella Asiakkaan oikeudet. Sivulla maahanmuuttajat esiintyvät kautta linjan 

kolmannessa persoonassa, asiakkaina ja potilaina. 

 

Esimerkki 27.  

 
Asiakkaan oikeudet  
 
Tälle sivulle on koottu linkit asiakkaan oikeuksista neuvoja ja ohjausta antaviin 
tahoihin. 
 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalipalveluja koskevissa asioissa ja toimii 
asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 
 
Potilasasiamies neuvoo asiakkaita terveydenhuollon palveluihin liittyvissä asioissa, 
esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen 
puoleen [0] voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.  
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja 
neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. 

 

Potilasasiamiestä käsittelevän kappaleen toinen virke alkaa nollapersoonamuotoisena. 

Nollapersoona kutsuu tulkitsemaan, että 0, kuka tahansa, tässä tapauksessa ehkä tekstissä 

mainitut asiakas tai potilas taikka virkahenkilö, voi kääntyä asiamiehen puoleen, jos 

epäillään hoitovahinkoa. Virkkeen jatko kuitenkin muuttuu omistuslauseeksi, jossa 

omistajana on adessiivisijainen habitiiviadverbiaali potilas ja omistettavaksi on 

nominaalistettu epäillä-verbi, joka saa täydennyksekseen elatiivimuotoisen hoitovahingon. 

Näin ollen virkkeen toinen lause eli sivulause, jossa asianomainen esiintyy substantiivina 

ja verbin ilmaisema toiminta on muutettu kieliopilliseksi metaforaksi, vähentää 

nollapersoonaisen päälauseen geneeristä houkuttavuutta. Periaatteessa nollapersoonainen 

päälause antaa mahdollisuuden sille, että verkkosivun maahanmuuttajalukija voi samastua 

kieliopillisesti geneeriseen nollaan, mutta sivulauseessa tehdyt valinnat (potilas-sanan 

käyttö ja nominaalistus) asettavat virkkeen näkökulman maahanmuuttajan ulkopuolelle, 

virkahenkilökeskeiseksi.  

 

Vaikka nollapersoonan kieliopillisesti kolmaspersoonaista subjektia ei voi kapeakatseisesti 

asettaa 1. ja 2. persoonan puheaktipronominien vastakohdaksi ja negaatioksi ja siten tulkita 

tekstistä ”poissa olevaksi” persoonaksi (ks. Laitinen 1995), kuntien verkkosivuilla voi 

selvästi nähdä, kuinka koteksti vaikuttaa nollan tulkintaan ja avoimuuteen ja siihen, kuinka 

todellinen samastumisen paikka nolla on. Nominaalistuksen sisältävä lause on 

konkreettisen prosessin kuvaamisen sijasta ilmiön kuvaus (Hiidenmaa 2000b: 55), ja 

verbin nominaalistuksella ja siihen liittyvällä adessiivimuotoisella 

substantiiviadverbiaalilla potilas ja maahanmuuttaja esiintyvät osana abstraktia ilmiötä, 

jossa joku epäilee hoitovahinkoa ja ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Näin 

maahanmuuttajalukija passivoidaan keskustelun ulkopuoliseksi jäseneksi, kolmanneksi 

persoonaksi. Teksti on vähemmän konkreettista kuin se olisi kongruentein verbirakentein 

ilmaistuna, jolloin lause voisi esimerkiksi suoralla puhuttelulla kuulua ”jos epäilet 

http://www.pakolaisneuvonta.fi/?lang=eng
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hoitovahinkoa”. Tällöin myös virkkeen ensimmäinen lause voisi olla nollapersoonan sijaan 

2. persoonassa (”voit kääntyä asiamiehen puoleen”). 

 

Abstraktit sanavalinnat ja korkea käsitteellisyyden taso rakentavat tekstiin asiantuntevaa 

sisäislukijaa, joka tuntee substanssin; tähän vaikuttaa myös geneerisen nollapersoonan 

käyttö. Kokonaisuudessaan koko potilasasiamiehestä kertovan kappaleen voi tulkita 

virkahenkilöille suunnatuksi ja samoin koko Asiakkaan oikeudet -verkkosivun: jo sivun 

otsikointi kertoo, että maahanmuuttaja on kolmannen persoonan asemessa, asiakkaana 

eikä verkkosivun lukijana. Verkkotekstin sisäislukijaksi rakentuu maahanmuuttaja-

asiakkaiden kanssa työskentelevä viranomainen. Tekstin tiedonvälitys- ja ohjailufunktion 

kannalta tämä on merkittävää, sillä tekstin perusteella verkkosivun lukijalle voi jäädä 

epäselväksi, kuka potilasasiamieheen ottaa yhteyttä – potilas itsekö vai esimerkiksi 

terveydenhoitohenkilöstö. 

 

Kuntien verkkoteksteissä on myös tapauksia, joissa nollapersoonalauseiden implisiittinen 

subjekti voi viitata ainoastaan viranomaiseen. Nollan tarkoite on spesifisti viranomainen 

esimerkiksi seuraavassa katkelmassa. 

 

Esimerkki 28.  

 
Opiskelijan on liitettävä oleskelulupahakemukseensa selvitys kattavasta 
sairausvakuutuksesta eli sellaisesta vakuutuksesta, joka kattaa samanlaiset hoidot 
ja kustannukset kuin kunnallinen terveydenhuolto ja sairausvakuutusjärjestelmä. 
 
Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että opiskelijalla on luotettavan ja 
vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämä voimassaoleva vakuutus.  
 

 Alle kahden vuoden opinnoissa opiskelijalla on oltava vakuutus, joka kattaa 
sairaanhoidon kustannukset pääsääntöisesti 100 000 euroon saakka.  

 

 Jos opintojen arvioitu kesto on vähintään kaksi vuotta, opiskelija saa 
yleensä kotikunnan Suomesta ja pääsee kunnallisten terveyspalvelujen 
piiriin. Tässä tapauksessa riittää, että vakuutus kattaa ensisijaisesti 
lääkekustannukset (käytännössä myös lääkärinpalkkioita sekä hoidon ja 
tutkimuksen kustannuksia) pääsääntöisesti 30 000 euroon saakka.  

 
Opiskelijalla on oltava vakuutus oleskelulupaa hakiessaan tai lupaa [0] ei voi 
myöntää. Oleskelulupaa [0] ei lähtökohtaisesti voi myöntää vakuutuksen 
voimassaoloaikaa pidemmälle ajalle.  

 

Nollapersoona vertautuu passiiviin, joka myös olisi lauseessa kieliopillisesti mahdollinen 

(lupaa ei voida myöntää) (vrt. myös Laitinen 1995: 338). Nollapersoonan käyttö 

tekstijaksossa on kiinnostavaa siinä mielessä, että nollapersoona on resurssi, jolla puhuja 

voi yleistää sanomansa mutta myös ilmaista sen koskevan erityisesti joko itseään taikka 

puhuteltavaa. Näin ollen opiskelijan oleskeluluvista kertovan tekstin voi hahmottaa olevan 

viranomaiselta viranomaiselle. Puhuja voi nollapersoonalla ”osoittaa käsittelevänsä omaa 

kokemustaan kenelle tahansa vastaavassa asemassa olevalle tyypillisenä” (ISK § 1348). 

Tässä mielessä teksti puhuu viranomaisen suulla. Sisäislukijaksi konstruoituu 
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viranomainen, ja lauseiden propositio on sekä ’sinä et voi myöntää’ että ’minä en voi 

myöntää’ – tilanne, jossa molemmat puheaktipronominit viittaavat lupia myöntävään 

virkahenkilöön. Vaikka teksti on kunnan verkkosivustolla maahanmuuttajille suunnatuilla 

sivuilla, se rakentaa sisäislukijakseen viranomaisen. Koko sivun teksti hahmottuu 

viranomaiskieleksi mm. käsitteellisten tai pitkien yhdyssanojen (sairausvakuutus-

järjestelmä, lääkekustannukset, oleskelulupahakemus) ja korkean abstraktiotason ansiosta 

(opiskelija saa yleensä kotikunnan Suomesta ja pääsee kunnallisten terveyspalvelujen 

piiriin). Teksti laukaisee tulkinnan tekstilajiketjusta (Solin 2004). Viranomaisille 

tarkoitettu ohje tai säädösteksti tai sisäisen tiedotuksen teksti on ehkä tuotu verkkosivuille 

jopa sellaisenaan. Tällöin myös verkkotekstin sisäislukijana on viranomainen. 

3.4.3 Nollapersoona saada-verbin yhteydessä 

Deonttisen modaalisuuden ilmaisemisen lisäksi nollapersoonaa esiintyy verkkoteksteissä 

myös seuraavanlaisessa rakenteessa: 

 

[partitiiviobjekti] + [nollasubjekti] + [saada] + [puiteadverbiaali] 

 

Vaihtoehtoisesti objekti ja adverbiaali voivat näissä lauseissa olla toisin päin. 

Partitiivisijaisena objektina esiintyy mahdollisten laajennusten kera jokin seuraavista: 

(lisä)tieto, opastus, neuvonta tai palvelut. Lauseet ovat nollapersoonan perustapauksia: 

avoimella nollapersoonalla ilmaistaan, että nollasubjekti on jonkin palvelemisen muodon 

vastaanottaja ja siitä hyötyjä: palveluita [0] saa terveysasemilla; lisätietoja [0] saa 

toimipisteistä. Nollapersoonaisen lauseen voi ottaa omakseen moni lukija, sillä lauseen 

nollasubjekti jää avoimeksi; lauseella siis ilmaistaan, että lauseen tarkoittamia palveluita 

saavat kaikki. Nolla voi toimia myös objektina: tällöin joku ohjaa [0:n] palveluihin. 

Nollapersoona – etenkin lauseissa, joissa predikaattina on saada – kuitenkin esiintyy 

aineistossani yhteyksissä, joissa tekstissä on huomattavasti abstrakteja kielenpiirteitä. 

Teksteissä voi olla nominaalistuksia, abstrakteja termejä ja pitkiä yhdyssanoja, niissä 

saatetaan viitata lakeihin tai säädöksiin, ja niiden näkökulma on viranomaiskeskeinen. 

Nollien pareina virkkeissä ja teksteissä ovat erilaiset maahanmuuttajaan viittaavat nominit.  

 

Esimerkki 29.  

 
Maahanmuuttajan terveyspalvelut 
 
Maahanmuuttajalla on oikeus kunnallisen terveydenhuollon palveluihin. Turun 
hyvinvointitoimialan palveluita [0] voi käyttää, mikäli Turku on kotikuntalain mukaan 
asiakkaan kotipaikka. 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala järjestää Turussa kunnallisen 
perusterveydenhuollon palvelut ja ohjaa [0:n] tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon 
palveluihin.  
 
Turun hyvinvointitoimialan palveluita [0] saa terveysasemilla, päivystyksessä, 
neuvoloissa, kouluissa ja hammashoitoloissa.  
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Pakolaiset ja myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat saavat 
ensivaiheen terveyspalvelut Ulkomaalaistoimistossa kolmen vuoden ajan. Inkerin 
paluumuuttajat saavat ohjannan terveyspalveluista ja terveydenhoitaja tekee heille 
terveystarkastuksen. Sen jälkeen paluumuuttajat asioivat oman asuinalueen 
terveysasemalla.  
 
Ulkomaalaistoimisto kotouttaa pakolaisia suomalaisen yhteiskuntaan yhdessä 
sosiaaliviranomaisten kanssa. Ulkomaalaistoimiston tehtävä on myös edistää 
suomalaisen yhteiskunnan ymmärrystä vieraista kulttuureista.  
 
Lisätietoja terveyspalveluista [0] saa sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä.  
 
Aiheeseen liittyen:  

 Terveyspalvelut Ulkomaalaistoimistossa  

 Ulkomaalaistoimisto 

 

Kun nollan kanssa samaviitteisiä ovat 3. persoonan nominit, voidaan nollakin tulkita 

selvemmin kolmaspersoonaiseksi. Tämä taas vähentää nollaan samastumisen 

houkuttavuutta verkkosivuja lukevan silmissä. Nollaa ei hevin tulkitse samaviitteiseksi 2. 

persoonan kanssa. Tekstin interpersoonainen sävy on etäinen, ja sisäislukijaksi ei 

muodostu maahanmuuttaja vaan virkahenkilö.  

3.4.4 Yhteenveto 

Nollapersoona avoimena puhutteluresurssina rakentaa tulkinnanvaraista sisäislukijaa – 

sisäislukija konstruoidaan pitkälti muilla kielenaineksilla, kuten nomineilla. 

Periaatteellisella tasolla nollapersoonalauseet voivat puhutella lukijaa ja rakentaa 

vuorovaikutusta tekstin ja sisäislukijan välille, sillä lukija voi samastua avoimeen 

nollapaikkaan. Paikan tunnistaminen voi kuitenkin toisinaan olla vaikeaa suomea toisena 

kielenä lukeville, sillä se häviää tiheän kapulakielen sekaan. Kaikki tapaukset eivät 

myöskään ole samastumisen paikkoja lukijalle. Tulkinnan kannalta tärkeitä ovat ympäröivä 

tekstimaailma ja konteksti, sillä mikäli nollapersoonaa ympäröi hankalasti hahmotettava 

viranomaiskielimuoto, se vaikeuttaa ymmärtämistä. Siksi olisi tärkeää, että koko tekstin 

tasolla kiinnitettäisiin huomiota selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. 

3.5 Teema- ja roolianalyysia sekä muita rakenteita 

Edellisissä luvuissa olen käsitellyt kuntien verkkotekstien ja niiden sisäislukijoiden välistä 

vuorovaikutusta. Olen tarkastellut suoraa 2. persoonan puhuttelua, passiivin esiintymistä 

sekä nollapersoonamuotoja. Tässä luvussa teen edellä käsitellyistä asioista yhteenvetoa 

tarkastelemalla lähemmin lauseiden teema–reema-jäsennystä, jota olen edellisissä luvuissa 

muutamaan otteeseen ohimennen sivunnut. Käsittelen tematisoinnin yhteydessä tarkemmin 

myös sitä, millaisiin semanttisiin rooleihin (esim. Van Valin 2004: 22–33) lauseenjäsenet 

asettuvat erilaisissa rakenteissa, joilla kuntien verkkoteksteissä viitataan maahanmuuttajiin 

ja muihin toimijoihin. Teema-analyysin sekä semanttisen roolituksen analyysin kautta 
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pyrin osoittamaan edelleen, kuinka tekstin sisäislukija rakentuu. Tekemällä teema-

analyysilla läpinäkyväksi sen, mitä lause koskee, voidaan selventää myös lauseen 

vuorovaikutuksen rakentumista, ja semanttiset roolit kertovat vuorovaikutuksen osapuolten 

saamista merkityksistä tekstissä. En mene kovin syvälle analysoimaan teemankulkua, vaan 

käytän yksinkertaista ja melko pintapuolista teeman ja reeman jäsentämistä osoittamaan 

tekstin rakentamaa vuorovaikutusta erilaisissa rakenteissa.  

 

Tässä luvussa käsittelen semantiikkaa ja  syntaksia muutamassa muussakin rakenteessa, 

joita tutkielmassa ei ole vielä tarkemmin tarkasteltu, mutta jotka vaikuttavat osaltaan 

tekstien luoman vuorovaikutuksen sävyn muodostumiseen. 

3.5.1 Teemankulku ja semanttiset roolit 2. persoonan rakenteissa  

Lauseen teema voidaan mieltää lauseen puheenaiheeksi tai asiaksi, johon ”sanottu 

ensisijaisesti liittyy” (ISK § 1370; Hakulinen & Karlsson 1979: 298; vrt. kuitenkin Shore 

2008: 39). Teema on lauseen lähtökohta ja perusta ja se, mitä lause koskee, lauseen reema 

taas on se, mitä teemasta sanotaan. (Halliday 1994: 38; Shore 2008: 38).
23

 Teema 

reaalistuu lauseessa yleensä verbinetisenä NP:nä (ks. kuitenkin Shore 2008). 

Kuusikkokuntien verkkoteksteissä lauseissa, joissa lukijaa puhutellaan 2. persoonan 

muodoilla, teemapaikassa on useimmiten maahanmuuttajaan viittaava sinä-pronomini, 

tekstin lukija, ja usein varsinaiseen teemaan liittyy ns. sivuteema, joka on teeman osa ja 

yleensä paikan adverbi. Muita nimityksiä sivuteemalle ovat kehys, orientoiva teema sekä 

orientoiva sivuteema. (Shore 2008: 44–45.) Itse käytän seuraavassa nimitystä sivuteema 

sen lyhyyden vuoksi, mutta myös siksi, että katson sillä olevan aineistossani muitakin 

tehtäviä kuin orientaatio. Sivuteema on esimerkiksi seuraavassa, neuvontapalveluista 

kertovassa tekstissä, jota on jo käsitelty edellä (esimerkki 5/17). Selvyyden vuoksi olen 

lisännyt varsinaisena teemana toimivan 2. persoonan pronominin hakasulkeisiin.  

  

                                                                 
23 Teema–reema-jäsennyksestä ja teemankulusta tarkemmin ks. Halliday 1994: 37–67 
ja teema-analyysista suomenkielisissä teksteissä Shore 2008. Tässä käsittelen 
tematisointia pääosin Hallidayn ja Shoren esittämän mukaan (vrt. ISK §:t 1370–1404). 
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Esimerkki 30 a (= esimerkki 5/17).  

 

 

 TEEMA REEMA 

 SIVUTEEMA 
VARSINAINEN 

TEEMA 
 

(1) Espoon kaupungin 

Yhteispalvelupisteistä 

[sinä]  saat tietoa erityisesti kaupungin 

palveluista ja 

(2)  sinut opastetaan oikeaan paikkaan 

hoitamaan asiaasi. 

(3) Yhteispalvelupisteissä [sinä] voit ostaa matkakortteja sekä ladata 

matkakortteihin kautta ja arvoa. 

(4)  [Sinä] Voit myös jättää 

yhteispalvelupisteeseen kaupungin 

virastoille ja laitoksille osoitettua postia 

sekä maksaa Espoon kaupungille 

tulevia maksuja ja ottaa kopioita ja 

lähettää faxeja. 

 

 

Shoren (2008: 49–52) tapaan tulkitsen elliptisen persoonapronominin lauseen teemaksi, 

sillä teeman viittauskohde näkyy verbin persoonapäätteestä. Subjektipronomini jää yleensä 

normitetussa yleiskielessä redundanttina pois, mutta sitä voidaan elliptisenäkin pitää 

lauseen teemana (vrt. ISK § 1378). Lauseiden teema–reema-jäsennys osoittaa, että teksti 

puhuu maahanmuuttajalukijalle, sillä lauseiden teemapaikassa on lukijaan eksplisiittisesti 

viittaava kielenaines. Lauseiden voidaan näin ollen katsoa koskevan lukijaa. 

Maahanmuuttajan semanttinen rooli lauseissa 1, 3 ja 4 on agentti: lukija esitetään 

aktiivisena toimijana, joka voi tehdä neuvontapisteessä erilaisia asioita. Passiivilauseessa 

(lause 2) lauseen objektina toimivan maahanmuuttajalukijan semanttinen rooli on patientti 

ja agenttina toimivat neuvontapisteen työntekijät. Lauseen teemapaikkaan asettuessaan 

patientti on se, jota asia ensisijaisesti koskee, ja 2. persoonan pronomini fokusoi lukijan 

lauseen primaariksi konstituentiksi.  

 

Yhteispalvelupiste-adverbiaalin esiintyminen lauseenalkuisen sivuteeman paikalla korostaa 

paikkaa, johon lukijaa ohjataan. Adverbiaaliteemalla on siis tässä toisaalta ohjaileva ja 

toisaalta korostava funktio. Spatiaalisen sivuteeman funktioiksi on esitetty tekstin 

jäsentely, näkökulman vaihdos ja konstrastointi (Shore 2008: 46–47), mutta direktiivisissä 

kuntien verkkoteksteissä sivuteeman funktio voi olla myös ohjailevuuden luominen ja 

korostaminen.  
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Kuten tämän esimerkkitekstin aiemman käsittelyn yhteydessä luvussa 3.2.1 huomattiin, 

näkökulma vaihtuu saman tekstin sisällä. Lukijan puhuttelusta ja neuvomisesta tekstissä 

siirrytään käsittelemään asiaa viranomaisen perspektiivistä. Tämä näkyy myös lauseiden 

teema-analyysista, kun tarkastellaan tekstin jatkoa (esimerkki 30 b). 

 

Esimerkki 30 b (= esimerkki 5/17). 

 

 TEEMA REEMA 

(5) Kaikissa yhteispalvelupisteissä on myös asiakkaita varten internet-

yleisöpäätteet. 

(6) Yhteispalvelun toimipaikkoja on Espoon keskus, Espoonlahti/ Lippulaiva, 

Kalajärvi/ Ruskatalo, Leppävaara/ Sello, 

Matinkylä/ Iso Omena ja Tapiola/ 

Kulttuurikeskus. 

 

 

Tekstin kahdessa viimeisessä lauseessa lukijaa ei enää puhutella. Edeltävissä tekstinosissa 

lauseiden teemapaikalla ollut yksikön 2. pronomini tai elliptinen viittaus 2. persoonaan on 

hävinnyt ja sen tilalle maahanmuuttajalukijaan viittaamaan on tullut reemassa esiintyvä 

benefaktiivi asiakkaita varten (lause 5). Lauseiden teemana jatkaa yhteispalvelupiste, joka 

on nyt siirtynyt sivuteeman paikalta varsinaiseksi teemaksi, ja lauseiden näkökulma 

vaihtuu sinän puhuttelusta käsittelemään palvelupisteitä. Lauseiden reemassa kerrotaan 

palvelupisteiden ominaisuuksista: mitä niissä on ja missä ne sijaitsevat. Yksinään 

teemapaikassa olevat paikkaan viittaavat ilmaukset eivät ole enää lukijaa ohjailevia, vaan 

kuvailevia. Kuten aiemmin todettiin (ks. luku 3.2.1), sanavalinnat kuten asiakas, internet-

yleisöpääte sekä toimipaikka muodostavat tekstiin viranomaisen näkökulman, ja vaikka 

lauseen 5 benefaktiivi asiakas on tekstin pintatasolla lauseen ainoa inhimillinen toimija, 

teksti puhuu lukijan ohitse. Maahanmuuttajaan viittava ilmaus on myös lauseen 

informaatiorakenteessa kauempana kuin tähän yksikön 2. persoonalla viitattaessa.  

3.5.2 Passiivilauseiden teema ja semanttiset roolit 

Seuraavaksi tarkastelen sitä, mitä lauseen teemapaikalla on aineistoni passiivilauseissa. 

Kuten passiivia käsittelevässä luvussa (3.3) on käynyt ilmi, passiivia esiintyy kuntien 

verkkoteksteissä monissa yhteyksissä. Tavallinen passiivilauseissa on olosijainen 

puiteadverbiaali (lauseet 7 ja 8), jota esiintyy myös eksistentiaalilauseissa (lause 9). 

Lauseen teemapaikalla esiintyessään se asettaa paikan etualalle. Jatkossa esimerkkilauseet 

ovat eri teksteistä.  

 

  



59 
 

 

 

 TEEMA REEMA 

(7) Oppaassa annetaan tietoa Oulun kaupungin palveluista 

(8) Siellä voidaan myös lukea yhdessä viranomaiskirjeitä ja täyttää 

hakemuksia ja muita lomakkeita. 

(9) Suomessa  on yleinen oppivelvollisuus  

 

 

Kun teema asettaa lauseen aiheeksi paikan, lauseen reemaosassa kerrotaan, mitä paikassa 

on tai mitä siellä tehdään. Erotuksena niihin paikan adverbiaaleihin, jotka edellisen 

alaluvun esimerkkilauseissa (esimerkki 30 a) esiintyivät sivuteemana ja ohjasivat 2. 

persoonan lukijaa, teemana passiivilauseissa esiintyvillä paikan adverbiaaleilla on 

kuvailevampi funktio. Paikan adverbit voivat motivoitua myös tekstin jäsentelyllä, kun 

kyse on etenevästä teemasta (Shore 2008: 41), jossa edellisen lauseen reema etenee 

seuraavan teemaksi, kuten seuraavissa virkkeissä: Sosiaalityötä tehdään 

maahanmuuttajapalvelut-yksikössä. → Yksikössä huolehditaan myös pakolaisten ja 

paluumuuttajien vastaanottojärjestelyistä – – (luvun 3.3.1 esimerkki 12). Passiivilauseiden 

agentteina toimivat viranomaiset (lause 7) tai joskus virkahenkilö ja maahanmuuttaja 

(lause 8). Eksistentiaalilausessa (lause 9) ei ole näkyvillä inhimillisiä toimijoita. 

 

Luvussa 3.3.2 huomattiin, että maahanmuuttajiin viittaavien ilmausten syntaktinen funktio 

passiivilauseissa on useimmiten adverbiaali (lause 10), joskus myös objekti (lause 11).  

 

 

 TEEMA REEMA 

(10) Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja erilaisia 

kotouttamispalveluja. 

(11) Asiakkaita opastetaan sähköisten palvelujen käyttöön 

 

 

Lauseen teemapaikassa esiintyvät maahanmuuttajiin viittaavat ilmaukset asettavat 

maahanmuuttajat lauseen puheenaiheeksi: sanottu koskee siis maahanmuuttajaa. Tekstin 

konstruoimaan vuorovaikutukseen vaikuttavat kuitenkin enemmän lauseen semanttiset 

roolit. Passiivilauseiden agentiksi on tulkittavissa viranomainen. Allatiivisijainen 

adverbiaali (maahanmuuttajille, lause 10) toimii semanttiselta rooliltaan vastaanottaja-

benefaktiivina (Kittilä 2010: 253–256), ja lauseen 11 objekti asiakkaita on semanttiselta 

rooliltaan patientti.  Passiivilauseiden semanttisten roolien tarkastelusta käy ilmi, että 

passiivilauseissa viranomaiset ovat agentiivisessa roolissa, kun taas maahanmuuttajien 

roolit ovat vähemmän aktiivisia. Maahanmuuttaja esiintyy kuntien verkkoteksteissä 

toiminnan kohteena, ei aktiivisena toimijana (vrt. Heikkinen 2000a: 83). Sanottu koskee 

siis maahanmuuttajaa, mutta viranomaisen perspektiivistä: viranomaisen työ koskee 
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maahanmuuttaja-asiakasta. Semanttiset roolit voivat heijastaa myös hierarkkisia rooleja: 

agentiivisten viranomaisten asema on hierarkiassa korkeampi, ja asiakkaat tai 

maahanmuuttajat ovat arvojärjestyksessä virkahenkilöä alempana (Jaakola et al. 2014: 

649–650; Mohd Don & Lee 2014).  

 

Ison suomen kieliopin (§ 1319) mukaan ”yksipersoonaisen passiivilauseen yleisin teema 

on NP-objekti”. Kuten luvussa 3.3.1 kävi ilmi, maahanmuuttajille suunnatuissa kuntien 

verkkoteksteissä passiivilauseiden objektit ovat useimmiten ei-inhimillistarkoitteisia 

olioita, kuten kunnan palveluita tai abstraktimpia kokonaisuuksia. Lauseen teemapaikkaan 

sijoittuessaan ne asettuvat puheen primaariksi kohteeksi.  

 

 

 TEEMA REEMA 

(12) Hakemuksia vastaanotetaan niiltä järjestöiltä, joiden jäsenistä yli 50 % on 

maahanmuuttajataustaisia 

(13) Asiakkaiden elämän tilanne arvioidaan yksilöllisesti jokainen perheen jäsen huomioon 

ottaen haastattelemalla toimistossa tai kotikäynnillä.  

(14) hoitoa annetaan akuuteissa terveysongelmissa. 

 

 

Lauseiden teema-analyysi tekee näkyväksi sen, että implisiittisen viranomaisagentin 

taustalleen saavan verbin kanssa passiivilauseet nostavat etualalle virkatyön ja 

viranomaisten tarjoamat palvelut.  

3.5.3 Nollapersoonalauseiden teema ja semanttiset roolit 

Nollapersoonalauseiden teema–reema-jäsennys ei ole yksiselitteistä. Iso suomen kielioppi 

(§ 1378) tulkitsee nollasubjektisella verbillä alkavat lauseet teemattomiksi: nollasubjekti 

itsessään ei siis ISK:n mukaan voi olla lauseen teema. Jos nollapersoonalauseessa on 

verbinetinen konstituentti, kuten objekti, se toimii lauseen teemana (mtp. 1373). Näin 

kuntien verkkoteksteissä esiintyvien nollapersoonalauseiden teema–reema-jäsennys 

muodostuisi seuraavanlaiseksi. 

 

 

 TEEMA REEMA 

(15) Oleskelulupaa ei lähtökohtaisesti voi myöntää vakuutuksen 

voimassaoloaikaa pidemmälle ajalle. 

 

(16) Turun hyvinvointitoimialan 

palveluita  

saa terveysasemilla, päivystyksessä, neuvoloissa, 

kouluissa ja hammashoitoloissa.  
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Jos nollapersoona on kuitenkin ihmiseen implisiittisesti viittaava subjektiargumentti, voi 

miettiä, tulisiko se muiden elliptisten persoonapronominien tapaan analysoida lauseen 

varsinaiseksi teemaksi (vrt. luku 3.5.1 ja Shore 2008: 49–52)
24

. Tällöin objekti toimisi 

sivuteeman paikalla (kuitenkin osana teemaa).  

 

 

 TEEMA REEMA 

 SIVUTEEMA 
VARSINAINEN 

TEEMA 
 

(15) Oleskelulupaa         [0] ei lähtökohtaisesti voi myöntää 

vakuutuksen voimassaoloaikaa 

pidemmälle ajalle.  

(16) Turun hyvinvointitoimialan 

palveluita  

        [0] saa terveysasemilla, päivystyksessä, 

neuvoloissa, kouluissa ja 

hammashoitoloissa.  

 

 

Nollapersoonarakenteella on kuitenkin luonnostaan henkilöyttä häivyttävä ominaisuus, ja 

se tekee nollapersoonalauseen predikaattiverbin 3. persoonan muodosta (ei voi; saa) ehkä 

vähemmän prominentin ja tunnusmerkkisen kuin 2. persoonan pääte verbissä on (voit; 

saat, vrt. esimerkki 30 a) ja siten vähemmän teemamaisen. Kuntien verkkoteksteissä 

nollapersoonalauseiden teemapaikka, tulkitaan siihen sitten sivu- ja varsinainen teema tai 

pelkästään yksi NP-objektiteema, asettaa nähdäkseni joka tapauksessa lauseen 

ensisijaiseksi aiheeksi objektin. Tämä tukee tulkintaa siitä, että kuntien verkkoteksteissä 

viranomaisen toiminnan korostaminen on lauseiden ensisijainen merkityssisältö 

kuntalaisen ohjailun tai puhuttelun sijasta. 

 

Nollapersoonalauseiden geneerisen luonteen vuoksi niiden semanttisten roolien tarkoitteet 

vaihtelevat. Lauseessa 15 nollasubjektin referenttinä ja siten lauseen agenttina on 

viranomainen, eikä nollalause näin ollen tosiasiassa ole geneerinen. Lauseessa 16 

geneerinen nolla voi viitata kehen tahansa, joten lauseen agentin tarkoite on avoin.  

3.5.4 Eksistentiaalilauseiden tekstiin luoma näkökulma 

Tähän mennessä tutkimuksessa analysoitujen rakenteiden lisäksi aineistosta nousee esiin 

myös eksistentiaalilauseita, joissa e-subjektina esiintyy partitiivi- tai nominatiivimuotoinen 

ei-inhimillistarkoitteinen substantiivi tai substantiivilauseke, kuten toimintaa tai yleinen 

oppivelvollisuus. Eksistentiaalilauseen luonteeseen kuuluu, että sen teemapaikalla on 

                                                                 
24 Shore (mts. 58) huomauttaa, että nollapersoona- (ja passiivi)lauseiden tematisointi 
vaatii lisää tutkimusta. 
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yleensä (referentiaalinen tai epäreferentiaalinen) paikanilmaus (ISK § 893–894). Näissä 

lauseissa ei aina ole lauseen pintatasolla näkyvillä inhimillisiä toimijoita, joten persoonaa 

häivyttäessään ne tulevat kuntien verkkoteksteissä lähelle passiivi- ja nollapersoonalauseita 

ja ovat tulkinnaltaan passiivisia ja geneerisiä. 

 

Esimerkki 31.  

 
Tarjolla on muun muassa suomen kielen kursseja, peruskouluun tai ammatillisiin 
opintoihin valmistavaa opetusta, työväenopiston tarjoamaa opetusta sekä Työ- ja 
elinkeinotoimiston järjestämää työvoimakoulutusta. Lisätietoa Suomen 
koulutusjärjestelmästä saat Infopankista 15 kielellä. 

 

Eksistentiaalilauseita sisältävän tekstin luomaan näkökulmaan vaikuttaa se, kuinka 

ympäröivässä tekstissä viitataan lukijaan. Esimerkin 31 koulutuksesta kertova teksti jatkuu 

eksistentiaalilauseen jälkeen 2. persoonan puhuttelulla (Lisätietoa Suomen 

koulutusjärjestelmästä saat Infopankista). Tässä lauseessa maahanmuuttaja toimii 

agenttina. Toisissa tapauksissa eksistentiaalilauseessa saattaa passiivilauseiden tapaan olla 

adverbiaalimääritteenä maahanmuuttajaan viittaava substantiivi, kuten alla olevassa 

esimerkissä 32.  

 

Esimerkki 32.  

 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys neuvoo ja opastaa eri kielillä. Neuvontapisteet 
sijaitsevat Hakunilassa ja Länsimäessä. Hakunilassa on neuvontapiste 
ulkomaalaisille. Länsimäessä on tarjolla venäjänkielistä neuvontaa, 
perheneuvontaa ja tukea naisille. Yhdistys järjestää myös kursseja, kerhoja ja 
erilaisia tapahtumia.  

 

Allatiivimuotoisen substantiiviadverbiaalin (ulkomaalaisille ja naisille) semanttinen rooli 

eksistentiaalilauseissa on vastaanottaja-benefaktiivi. Lauseiden näkökulma on paikassa, ja 

maahanmuuttajat ovat passiivisessa roolissa.  

 

Eksistentiaalilauseella kuntien verkkoteksteissä kuvaillaan asiantiloja  

 
Suomessa on yleinen oppivelvollisuus  
 

ja kerrotaan jonkin sisällöstä  

 
Espoon kaupungin verkkosivuilla on lisätietoa Espoosta 
 

tai jonkin abstraktin ilmiön tai konkreettisen entiteetin olemassaolosta  

 
Hakunilassa on neuvontapiste ulkomaalaisille.  
 

Prototyyppisiä eksistentiaalilauseita ovat esittelyrakenteet, joissa teemapaikalla on 

referentiaalinen paikanilmaus. Näin on esimerkiksi alla olevassa tekstissä. 
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Esimerkki 33.  

 
Helsingissä ja Helsingin seudulla on paljon toimintaa, joka auttaa uutta asukasta 
löytämään oman polkunsa: 
- toiminta leikkipuistoissa kotona lapsia hoitaville vanhemmille ja lapsille  
- ikääntyvien toiminta palvelukeskuksissa  
- aikuisten toiminta asukas- ja kumppanuustaloissa ja lähiöasemilla  
- maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset  
- luku- ja kirjoitustaitojen koulutus maahanmuuttajille  
- muu järjestöjen ja hankkeiden toiminta 

 

Kuten esimerkissä 33 esittelyrakenne saattaa esiintyä johtolauseen osana erilaisissa 

luetelmissa, jotka ovat tyypillisiä sekä verkkoteksteille
25

 että virkakielelle (Hiidenmaa 

2000b: 49). Referentiaalisen puiteadverbiaalin lisäksi eksistentiaalilauseen paikallissijainen 

adverbiaali voi olla abstraktimpi epäreferentiaalinen ilmaus (Tarjolla on muun muassa 

suomen kielen kursseja) (ISK § 894). Kuvaillessaan sitä, että ’jossakin on jotakin’, 

eksistentiaalilauseet eivät rakenna välitöntä vuorovaikutusta maahanmuuttajalukijaan vaan 

puhuvat asioista yleisellä tasolla. Hallidaylaisittain eksistentiaalilauseet kuuluvat 

ideationaalisen tai eksperientaalisen metafunktion alaan luodessaan tekstiin erilaisia 

suhdeprosesseja (Shore 2012b: 163–165). Tekstin vuorovaikutuksen muodostumiseen ne 

vaikuttavat asettumalla äärimmäisellä tavalla tulkittuna ikään kuin kommunikaatio-

prosessien vastakohdaksi: teksti ei keskity puhuttelemaan maahanmuuttajalukijaa vaan 

kuvaamaan olosuhteita. 

 

Esimerkin 33 tekstiluettelo hahmottuu muodolliseksi ja sisäislukija konstruoituu 

viranomaiseksi, mihin vaikuttaa osaltaan mm. abstraktin ja yleistävän toiminta-sanan 

toistuminen. Teksti ei ole konkreettista eikä kohdistettua: maahanmuuttaja ei saa tekstistä 

ohjeita tai neuvoja. Kiinnostava on myös poeettinen ilmaus auttaa uutta asukasta 

löytämään oman polkunsa, joka sloganmaisuudessaan laukaisee tulkinnan 

markkinointikielestä (ks. myös Kankaanpää 2006). ”Oman polun löytäminen” toistuu 

verkkosivustolla useamminkin (esim. Alkukartoitus auttaa uutta maahanmuuttajaa 

löytämään oman polkunsa; myös MAAHANMUUTTO ON POLULLA KULKEMISTA -metaforaan 

liittyvä ammattilaisen avulla sovitaan seuraavista askeleista uudessa ympäristössä). 

Metaforasta voi panna merkille, että ’polun löytämisen’ presuppositiona on se, että 

maahanmuuttaja on eksynyt. Teksti puhuu kaiken kaikkiaan viranomaisen suulla, joten 

tekstiin rakentuu tulkinta aktiivisesta viranomaisesta ja eksyneestä maahanmuuttajasta.   

 

Eksistentiaalilauseen predikaattina voi esiintyä myös passiivinen U-verbijohdos (ks. luku 

3.3.3), kuten on esimerkin 34 ensimmäisessä lauseessa, vaikka kopula onkin 

eksistentiaalilauseissa tavallisin (esimerkin viimeinen lause). 

 

  

                                                                 
25 Luetelmia käytetään verkkoteksteissä parantamaan luettavuutta ja silmäiltävyyttä, ja 
niitä kehotetaan suosimaan esimerkiksi useissa verkkoviestinnän oppaissa (esim. 
Kortesuo 2009: 35, 163–164). 
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Esimerkki 34.  

 
Verkosta löytyy paljon materiaalia, josta muualta Suomeen tullut voi löytää 
vastauksia kysymyksiinsä. Oikeanpuoleiselta palstalta löydät linkkejä 
neuvontapalveluihin ja verkkosivuille. Joillain niistä tietoa on myös eri kielillä. 

 

Esimerkkitekstin vuorovaikutus muodostuu vaihtelevaksi erilaisten resurssien käytön 

myötä. Maahanmuuttajaan viitataan toisaalta partisiippilausekkeella muualta Suomeen 

tullut ja toisaalta 2. persoonan verbimuodolla löydät, mikä rakentaa tekstiin epäyhtenäisen 

sävyn.  

3.5.5 Muiden rakenteiden semantiikkaa 

Tähän mennessä on käynyt ilmi, että kuusikkokuntien verkkotekstit kuvailevat usein 

viranomaisten työtä ja esittävät viranomaiset agentiivisissa rooleissa, aktiivisempina 

toimijoina kuin tekstin kohderyhmän, maahanmuuttajat. Tämä näkyy myös muissa kuin 

edellä käsitellyissä passiivi-, nollapersoona- ja eksistentiaalilauseissa. Muiden 

viranomaistekstien tapaan (esim. Komppa 2002: 76, Heikkinen 2000a: 83) kuntien 

verkkoteksteissä viranomainen esiintyy usein deklaratiivilauseissa instituutiona (Lakoff & 

Johnson 2003 [1980]: 35–40), ja instituutio toimii lauseen agenttina.  

 

Esimerkki 35 = esimerkki 21.  

 

Avustukset maahanmuuttajajärjestöjen kehittämiseksi 
 
Kaupunki pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajavaltaisten järjestöjen kehittymistä 
vahvoiksi toimijoiksi. Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa edistetään tukemalla 
hyvän hallintotavan, edustuksellisuuden ja tiedotuksen kehittämistä. Pitkän 
tähtäimen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki voi kehittää yhdessä järjestöjen 
kanssa laadukkaampia palveluita, toimivampaa asukasdemokratiaa sekä 
osallisuutta tasa-arvoisessa kumppanuudessa. 
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta myöntää vuosittain 
avustuksia maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen. 

 

Järjestöavustuksia käsittelevää tekstiä käsiteltiin direktiivisen passiivin yhteydessä luvussa 

3.3.3, jossa todettiin, että tekstin valitsemat kielelliset resurssit tekevät siitä abstraktin ja 

metaforisen ja sen vuorovaikutus muodostuu epäsuoraksi. Lauseissa agentteina toimivat 

Kaupunki, Helsingin kaupunki ja Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta 

esiintyvät lauseiden teemapaikassa ja ovat se lähtökohta, joista asiaa tarkastellaan. 

Kaupunki ja neuvottelukunta kuvataan aktiivisina olioina, jotka toimivat tekstissä 

inhimillisemmissä rooleissa kuin maahanmuuttajat, jotka esiintyvät yhdyssanojen 

määriteosissa (maahanmuuttajavaltaisten, maahanmuuttajajärjestöjen, maahanmuutto-

asioiden). (Heikkinen 2002b: 40.) Myös seuraavassa esimerkissä aktiiviset toimijat ovat 

viranomaisia.   
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Esimerkki 36. 

 

Maahanmuuttajien terveyspalvelut tarjoavat terveydenhoitoon liittyviä palveluja 
pakolaistaustaisille maahanmuuttajille maahanmuutosta kolmen vuoden ajan, jonka 
jälkeen terveyspalveluista vastaa oman asuinalueen terveysasema. 

 

Esimerkissä 36 instituutio (Maahanmuuttajien terveyspalvelut) ja paikka (oman 

asuinalueen terveysasema) toimivat viranomaisten metonyymeina lauseiden agentteina. 

Metonymiatyyppi, jossa instituutio esitetään toimijana siellä työskentelevien henkilöiden 

sijasta, on hyvin tavanomainen kielen resurssi. Hallinnon lehdistötiedotteita tutkinut Salli 

Kankaanpää (2006: 139) katsoo, että virkakielessä sen käyttö on harvoin mitenkään 

prominenttia vaan useimmiten ”täysin konventionaalista”. Kuusikkokuntien 

verkkoteksteissä siihen voi kuitenkin kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen ja 

sisäislukijuuden rakentumisen kannalta, sillä kuten edellä käsitellyissä passiivilauseissa, 

myös deklaratiivilauseissa agentti on usein viranomainen. Maahanmuuttajat esiintyvät 

tällöin lauseen reemaosassa vastaanottaja-benefaktiivina.  

 

Maahanmuuttajille suunnatuissa teksteissä INSTITUUTIO VASTUULLISTEN SIJASTA  -metony-

miatyyppi saattaa aiheuttaa ymmärrysongelmia suomea toisena kielenä lukeville, sillä 

virkahenkilöitä edustavat metonyymiset instituutionimet kuten Maahanmuuttajien 

terveyspalvelut eivät välttämättä toimi erilaisissa lauseyhteyksissä (’Maahanmuuttajien 

terveyspalvelut tarjoavat maahanmuuttajien terveyspalveluja’) eivätkä ole verkkoteksteissä 

läpinäkyviä tai tarkoituksenmukaisia. Tämä nivoutuu osaksi suurempaa julkishallinnon 

palveluiden, virastojen ja yksiköiden nimeämisongelmaa (Tiililä 2010; myös JHS 183: 23).  

 

Olen edellä käsitellyt lukijan puhuttelua ja tekstien luomaa vuorovaikutusta pitkälti 

lauseiden predikaattien kautta. Kuntien verkkosivuilla on myös tekstejä ja lausekkeita, 

joissa ei esiinny predikaattiverbejä. Nämä jaksot esiintyvät usein jonkinlaisissa listauksissa 

ja hahmottuvat monen kielellisen piirteen kautta monesti ns. kapulakielisiksi. 

Luettelomaisuus on tyypillistä virkateksteille yleensäkin (Hiidenmaa 2000b: 49). 

 

Esimerkki 37.  

 
>> Kulttuurien välinen toiminta 
Kulttuuriin, vapaa-aikaan sekä tapahtumiin liittyvää tietoa Suomeen muuttaneille 
sekä tietoa maahanmuuttajien omille ja monikulttuurisille järjestöille suunnatuista 
kaupungin palveluista ja tapahtumista.  

 

Myös luettelomaisissa teksteissä maahanmuuttaja voi esiintyä allatiivimuotoisena nomini- 

tai partisiippilausekkeena (Suomeen muuttaneille) tai genetiivimääritteenä 

(maahanmuuttajien järjestöille). Maahanmuuttajat toimivat tiedon saajina ja 

vastaanottajina eli laajemmin tulkittuna lauseiden vastaanottaja-benefaktiiveina. Teksti ei 

juurikaan rakenna dialogia maahanmuuttajalukijaan, ja sen sävy on etäinen. 
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3.5.5 Yhteenveto 

Kuusikkokuntien verkkotekstejä tarkasteltaessa lauseiden teema–reema-analyysista käy 

ilmi, että lauseet nostavat yleensä etualalle virkatyön tekemisen ja tekopaikan. Näin on 

myös eksistentiaalilauseissa, joiden muottiin kuuluu teemapaikkainen paikanilmaus. 

Virkatyöstä tai -paikasta kertominen tukee tulkintaa siitä, että kuntien verkkosivuilla 

tekstin origo on viranomaisissa. Lukijoihin viittaamisen erot 2. persoonalla puhuttelevissa 

lauseissa ja muissa rakenteissa näkyvät lauseiden fokusoinnissa. Maahanmuuttajiin 

viittaavat kolmaspersoonaiset ilmaukset esiintyvät lauseiden temaattisessa rakenteessa 

kauempana kuin lukijoihin 2. persoonalla viittaavissa rakenteissa.  

 

Maahanmuuttajille kohdistettujen verkkotekstien semanttisten roolien tarkastelu osoittaa, 

että tekstien kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajalukijat esitetään teksteissä passiivissa 

rooleissa toiminnan kohteina, vastaanottajina tai siitä hyötyjinä. Viranomaisten rooli on 

teksteissä agentiivinen. Erityisesti tämä näkyy 3. persoonan deklaratiivilauseissa, joissa 

viranomaisiin viittaavat ilmaukset toimivat subjekteina, mutta myös passiivilauseissa, 

joissa subjekti on implisiittinen. Tällöinkin implisiittisenäkin lauseessa oleva subjekti on 

aktiivisempi kuin tekstin pintatasolla läsnä oleva maahanmuuttajaan viittaava määrite.  

 

Kuntien verkkotekstien teemankulkua voisi analysoida myös tarkemmin tekstinkulun 

kannalta (Shore 2008: 39). Tällöin nähtäisiin tarkemmin, miten tekstien sidoksisuus ja 

informaationkulku muodostuvat. Tässä luvussa olen kuitenkin käyttänyt teema-analyysia 

pääosin lauseenjäsennyksen näkökulmasta ja pyrkinyt sen semanttisen roolien tarkasteluun 

yhdistämällä osoittamaan, kuinka kuntien internetissä sijaitsevien virkatekstien näkökulma 

maahanmuutajakuntalaisiin muodostuu. Tekstien tarkastelun myötä on käynyt ilmi, että 

molemmilla on vaikutusta tekstien luoman vuorovaikutuksen sävyyn.   

4 Uudelleenkirjoittaminen 

Edellä olen kysynyt, millaisia kielen piirteitä ja rakenteita esiintyy maahanmuuttajille 

suunnatuissa kuusikkokuntien verkkoteksteissä. Olen tarkastellut lukijan puhuttelua 2. 

persoonassa, passiivin ja nollapersoonan esiintymistä verkkoteksteissä sekä sitä, millaisissa 

semanttisissa rooleissa ja syntaktisissa ja tekstuaalisissa paikoissa tekstien 

vuorovaikutusosapuolet esiintyvät. Olen myös huomioinut eksistentiaalilauseiden 

teksteihin rakentamaa näkökulmaa. Tässä luvussa tarkastelen tekstejä toisesta 

näkökulmasta: peilaan niitä mukautettuun kielimuotoon. Tekstien uudelleen kirjoittamisen 

kautta kysyn, miten tekstien muokkaaminen vaikuttaa kielen interpersoonaiseen 

metafunktioon, tekstien vuorovaikutukseen ja niiden sävyyn ja näkökulmaan. 

Uudelleenkirjoittamisella pyrin osoittamaan kuusikkokuntien internetsivuilla olevien 

virkatekstien eroja samasta aiheesta tehtyihin mukautettuihin teksteihin. Tekstien 



67 
 

 

uudelleenkirjoittaminen ja mukauttaminen on myös ikään kuin testi luvussa kolme 

tehdyille analyyseille.  

4.1 Tekstien mukauttaminen 

Luvussa kolme tarkasteltiin kuusikkokuntien verkkotekstien piirteitä ja vuorovaikutusta 

esimerkkitekstien kautta. Tässä luvussa otan käsitellyistä teksteistä muutaman toistamiseen 

esiin ja kirjoitan ne uudelleen toisenlaisiksi versioiksi. Asetan alkuperäisen tekstin ja 

uudelleenkirjoitetun version vierekkäin ja vertaan niitä toisiinsa. Tekstin mukauttamisen ja 

uudelleenkirjoittamisen voisi tehdä monella tavalla, ja esittämäni tekstit ovat vain vain yksi 

vaihtoehto modifioidusta ja toisella tavalla kirjoitetusta tekstistä. Kielen selkoistamisessa 

tärkeää on tekstien tarkoituksen ja kontekstin ymmärtäminen ja niiden tarkka analyysi ja 

tulkinta (Kulkki-Nieminen 2010: 61–69), ja kuntien verkkotekstien uudelleen-

kirjoittamisessa tarvittaisiin tarkempaa pohdintaa niiden konkreettisista funktioista ja siitä, 

mitä kunnan verkkosivulla halutaan sanoa. Selkoistamisessa tarvittaisiin myös neuvottelua 

esimerkiksi siitä, mikä informaatio on relevanttia kunnan verkkosivulla ja mikä ei. 

Verkkoteksteissä on otettava huomioon myös verkkokielen vaatimukset ja ominaispiirteet 

(esim. Kortesuo 2009, KVVO 2010). Sekä selkokieleen että verkkoviestintään liittyy 

tekstin asettelu (Itkonen 2006), mutta en kiinnitä siihen tässä yhteydessä tarkemmin 

huomiota, vaan keskityn kielellisiin piirteisiin. Pyrin hyödyntämään sekä selkoistamisen 

ajatuksia että tekstin elaborointia. Elaboroinnissa keskeistä on tekstin 

vuorovaikutuksellisuuden lisääminen ja ilmausten avaaminen. En tee tässä tiukkaa 

selkokielistämistä enkä tiukasti tekstin elaborointia, vaan käytän hyväkseni aineksia 

molemmista. Uudelleen kirjoitettuja tekstejä on tässä vain muutama: tämän tutkielman 

puitteissa ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaistakaan paneutua mukautettuun tai 

helpotettuun kieleen laajemmin. Otan tekstiesimerkit kommentoimaan verkkotekstien 

vuorovaikutuksen rakentumista; tekstien uudelleenkirjoittaminen palvelee erilaisten kielen 

rakenteiden luomien merkityksen osoittamisessa.  

 

  



68 
 

 

Esimerkki 38 (esimerkki 29).   

 

ALKUPERÄINEN TEKSTI UUDELLEENKIRJOITETTU TEKSTI 

 

Maahanmuuttajalla on oikeus kunnalliseen 

terveydenhuollon palveluihin. Turun 

hyvinvointitoimialan palveluita voi käyttää, 

mikäli Turku on kotikuntalain mukaan asiakkaan 

kotipaikka.  

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala järjestää 

Turussa kunnallisen perusterveydenhuollon 

palvelut ja ohjaa tarpeen mukaan 

erikoissairaanhoidon palveluihin.  

 

Turun hyvinvointitoimialan palveluita saa 

terveysasemilla, päivystyksessä, neuvoloissa, 

kouluissa ja hammashoitoloissa.  

 

 

Turussa saat monenlaista terveydenhoitoa. Jos 

sairastut, voit mennä terveyskeskukseen tai 

sairaalan päivystykseen. Siellä sairaanhoitaja tai 

lääkäri voi ohjata sinut myös erikoislääkärille. 

Hammaslääkärin vastaanotolle pääset 

hammashoitolassa.  

 

Äidit ja vauvat saavat terveydenhoito- 

palveluita myös neuvolassa. Kouluissa on 

terveydenhoitaja, joka hoitaa koululaisia.   

 

[Yhteystietoja] 

 

Alkuperäisessä tekstissä on viittaus lakiin, ja tekstissä toistuu hallinnollinen termi 

hyvinvointitoimiala. Tekstin sisältö ei kohdistu maahanmuuttajalukijalle, ja se kuvailee 

kunnallishallintoa. Uudelleenkirjoitettu teksti kohdistaa sanansa lukijalle suoralla 2. 

persoonan puhuttelulla, joka muodostaa tekstiin henkilökohtaisen otteen. Tekstiin olisi 

kuitenkin tärkeää saada konkreettisia yhteystietoja ja toimintaohjeita, sillä muussa 

tapauksessa sen hyöty verkkosivulta tietoa etsivälle lukijalle voi jäädä ohueksi.  

 

Esimerkki 39 (esimerkki 10). 

 

ALKUPERÄINEN TEKSTI UUDELLEENKIRJOITETTU TEKSTI 

 

Asukastila Kivenkolo on aktiivinen, kaikille 

avoin ”olohuone”, jossa alueen asukkaat voivat 

kokoontua ja oleskella sekä saada neuvoja ja 

ohjausta. Kivenkolon toiminta-ajatukseen 

kuuluu myös alueella asuvien 

maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen 

sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön 

välisen vuorovaikutuksen edistäminen. 

Kivenkolon tiloissa toteutetaan monenlaista 

kerho- ja opetustoimintaa sekä tapahtumia. 

Myös yksityishenkilöt ja eri ryhmät voivat varata 

tiloja käyttöönsä kokoontumisia ja juhlia varten. 

 

 

Asukastila Kivenkolo on kaikille avoin 

”olohuone”: sinne voivat tulla kaikki espoolaiset. 

Kivenkolossa voit kokoontua ystävien kanssa ja 

tutustua uusiin ihmisiin. Siellä voit myös 

osallistua monenlaisiin tapahtumiin, kerhoihin ja 

opetukseen. Kivenkolossa on ihmisiä, jotka 

neuvovat sinua, jos tarvitset apua. Voit varata 

Kivenkolon myös omaan käyttöösi, jos haluat 

esimerkiksi järjestää juhlat. Myös ryhmät voivat 

varata Kivenkolon kokoontumisia varten.   
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Alkuperäisessä tekstissä käytetään sanoja kuten kantaväestö ja toiminta-ajatus, jotka eivät 

ehkä kuulu suomea toisena kielenä lukevan kokemuspiiriin. Maahanmuuttajista puhutaan 

3. persoonassa. Olohuone-sanaa käytetään metaforisesti, mistä kertovat myös sanan 

ympärillä olevat lainausmerkit. Metaforan ymmärtäminen jää kuitenkin lukijan kielitaidon 

varaan. Mukautettu versio aloittaa olohuone-metaforan elaboroinnilla. Hankalat 

lauserakenteet ja nominaalistukset on purettu yksinkertaisemmiksi lauseiksi, ja 

viranomaissubjektiin viittaava toteuttaa-verbi on käännetty lukijan subjektiksi saavaan 

osallistua-verbiin. Yksikön 2. persoonan puhuttelu ohjaa lukijaa tulkitsemaan, että teksti 

on tarkoitettu hänelle. 

 

Esimerkki 40 (esimerkki 25).  

 

ALKUPERÄINEN TEKSTI UUDELLEENKIRJOITETTU TEKSTI 

 

Potilasasiamies neuvoo asiakkaita 

terveydenhuollon palveluihin liittyvissä asioissa, 

esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta 

koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen 

voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily 

hoitovahingosta.  

  

 

 

Potilasasiamies neuvoo sinua, jos tarvitset apua 

terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. 

Potilasasiamies on henkilö, joka työskentelee 

sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Hän auttaa 

potilaita lakiasioissa. Voit kysyä 

potilasasiamieheltä esimerkiksi millaisia 

oikeuksia sinulla on, jos olet sairaalassa tai 

terveyskeskuksessa potilaana. Voit ottaa 

yhteyttä potilasasiamieheen myös silloin, jos 

epäilet hoitovahinkoa. Hoitovahinko tarkoittaa, 

että sinua tai perheenjäsentäsi on hoidettu 

väärin tai ette ole saaneet tarpeeksi hoitoa.  

 

 

Alkuperäisessä tekstissä on abstrakteja sanoja kuten tiedonsaanti ja itsemääräämisoikeus. 

Maahanmuuttaja esiintyy kolmaspersoonaisena nominina, ja nollapersoonalause 

(Asiamiehen puoleen [0] voi kääntyä) jättää kääntyjän identiteetin avoimeksi. 

Mukautetusta tekstistä on poistettu hankalat sanat tai niiden merkitys on selitetty. Yksikön 

2. persoonan puhuttelu kohdistaa tekstin suoraan lukijalle. 
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Esimerkki 41 (esimerkki 1). 

 

ALKUPERÄINEN TEKSTI UUDELLEENKIRJOITETTU TEKSTI 

 

Työllistymispalveluyksikön palvelut ovat 

turkulaisten työttömien maahanmuuttaja-

asiakkaiden käytettävissä. Yksikkö toimii 

yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja 

kolmannen sektorin toimijoiden (mm. 

maahanmuuttajien yhdistykset) kanssa. 

 

Yksikössä työskentelee maahanmuuttaja-

asiakkaiden asioihin perehtynyt virkailija. 

Työllistymispalveluyksikön terveydenhoitaja, 

sosiaalityöntekijät, psykologi sekä 

asiantuntijalääkärit auttavat maahanmuuttaja-

asiakkaiden erityiskysymyksissä. 

 

Monien maahanmuuttajien kohdalla työhön 

pääsy Suomessa on vaikeaa riittämättömän 

työkokemuksen tai ammattitaidottomuuden 

vuoksi. Kieli- ja terveysongelmat aiheuttavat 

myös ongelmia maahanmuuttajan työelämään 

sijoittumisessa. 

 

Työllistymispalveluyksikön yhteysnumero 

maahanmuuttajille p. (xx) xxx xxxx 

Yksikkö on avoinna klo 9.00 - 15.45 osoitteessa 

Linnankatu 55 J, 20100 Turku.  

 

 

Jos olet työtön, voit saada monenlaista apua ja 

tukea työnhakuun työllistymispalveluyksiköstä.  

 

Tule käymään tai soita meille!  

Puhelinnumero: (xx) xxx xxxx  

Osoite: Linnankatu 55 J 

20100 Turku 

Aukioloajat: ma–pe klo 9–15.45.  

 

Yksikössä työskentelee ihmisiä, jotka tietävät 

maahanmuuttajien asioista. Yksikkö tekee myös 

yhteistyötä esimerkiksi maahanmuuttajien 

yhdistysten kanssa. Sinua voivat auttaa myös 

terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi ja 

lääkäri. 

 

Alkuperäisessä tekstissä maahanmuuttajalukijalle tärkein informaatio, yhteystiedot, on 

tekstin lopussa. Puhelinnumerosta yhteysnumerona puhuminen aiheuttaa tekstiin turhaa 

virallisuutta. Mukautetussa versiossa lukijan kannalta tärkein tieto on tekstin alussa. 

Käsitteellisyyden puuttuminen ja jokapäiväisten sanojen käyttäminen auttavat lukijaa 

tulkitsemaan, että hän kuuluu tekstin kohderyhmään. Suora kehotus ottaa yhteyttä antaa 

selkeän toimintaohjeen lukijalle ja puhuttelee häntä henkilökohtaisesti. 

4.2 Mukauttamisen vaikutus tekstin sävyyn ja vuorovaikutukseen 

Edellä esitettyjen alkuperäisten verkkotekstien kielen konstruoima maailma muodostuu 

ideationaalisen metafunktion tasolla autoritaariseksi saa–ei saa-maailmaksi, jossa kunnan 

viranomaiset antavat maahanmuuttajille lupia tai velvollisuuksia käyttää erilaisia palveluita 

– edellyttäen ehkä, että ko. kunta on kotikuntalain mukaan asiakkaan kotipaikka. 

Leksikaaliset valinnat, kuten maahanmuuttaja-asukkaiden erityiskysymykset tai 
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itsemääräämisoikeus representoivat viranomaismaailmaa, jossa maahanmuuttaja toimii 

velvollisena tai oikeutettuna. Mukautettu kielimuoto muuttaa tekstien ideationaalista eli 

representationaalista metafunktiota kuvaamaan todellisuutta, jossa maahanmuuttaja on 

kuntalainen, joka saa ja voi käyttää monenlaisia kunnan palveluja tarvitsemassaan 

laajuudessa. Kun Hyvinvointitoimialan palveluiden sijaan puhutaan terveyskeskuksesta ja 

sairaalasta, representoidaan kuntalaisen ja maahanmuuttajan arkitodellisuutta. Arkikielen 

sanavalinnat sitovat tekstin lukijan konkreettiseen kokemusmaailmaan.  

  

Interpersoonaisen metafunktion tasolla kieltä käytetään luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia 

suhteita (Halliday 1994; Shore 2012b: 161). Interpersoonaista metafunktiota voidaan 

tarkastella esimerkiksi persoonaviittausten kautta. Alkuperäistekstien kolmaspersoonaiset 

viittaukset maahanmuuttajiin luovat sisäiskirjoittajan ja sisäislukijan välille 

kanssakäymistä, joka ei melkeinpä ole suhde laisinkaan. Esimerkiksi lause 

Työllistymispalveluyksikön palvelut ovat turkulaisten työttömien maahanmuuttaja-

asiakkaiden käytettävissä luo kuvaa suhteesta, jossa viranomainen tarkastelee 

maahanmuuttaja-asiakas-olentoa ulkoapäin. Maahanmuuttaja on tekstin ulkopuolinen 

henkilö. Mukautetun tekstin yksikön 2. persoonan puhuttelu muuttaa tekstin näkökulman 

maahanmuuttajakeskeiseksi, lukijalle suoraan suunnatuksi. Lukijan suora puhuttelu ja 

yksiselitteisen imperatiivin käyttö (Tule käymään tai soita meille!) luovat viranomaisen ja 

maahanmuuttajakuntalaisen välille ystävällistä suhdetta, jossa viranomaisesta tulee helposti 

lähestyttävä ja kuva viranomaisista muuttuu inhimilliseksi.  

 

Myös suhtautumiseen liittyvät sanavalinnat paljastavat jotakin suhteesta kirjoittajan ja 

lukijan välillä (Shore 2012b: 177). Esimerkiksi sanavalinta ammattitaidottomuus on melko 

asenteellinen. Sanavalinnat värittävät tekstin ilmaisemaa viranomaisen suhtautumista 

maahanmuuttajiin, ja tekstin sävy on töykeä ja jopa asiaton. Tämänkaltaista tekstiä ei tulisi 

sisällyttää paitsi toisin kirjoitettuun versioon, myöskään kunnan verkkosivuille yleisesti.  

 

Interpersoonaiseen metafunktioon vaikuttaa myös modaalisuus. Kuntien verkkoteksteissä 

esiintyy paljon deonttista ja dynaamista modaalisuutta, ja alkuperäistekstissä sitä 

ilmaistaan esimerkiksi ns. mahdollisuusrakenteella (ISK § 1584): palvelut ovat turkulaisten 

työttömien maahanmuuttaja-asiakkaiden käytettävissä. Uudelleen kirjoitetussa 

tekstiversiossa sama ilmaistaan voida-modaaliverbillä, joka on taivutettu yksikön 2. 

persoonassa: Jos olet työtön, voit saada monenlaista apua ja tukea työnhakuun. 

Propositionaalinen merkitys säilyy samana, mutta interpersoonainen sävy muuttuu.  

 

Interpersoonaisuuteen vaikuttavat myös muut tekstien rakenteet. Vaikka olisikin niin, että 

strategiassa tai suunnitelmassa lukkoonlyötyyn asukastilan toiminta-ajatukseen kuuluu 

myös alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen sekä maahanmuuttajien 

ja kantaväestön välisen vuorovaikutuksen edistäminen, ei kuntalaisille suunnatuilla 

verkkosivuilla ole tarvetta kuin vihjata siitä sanomalla esimerkiksi, että asukastilassa voi 
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kokoontua ystävien kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Näin tekstin sävy ja vuorovaikutus 

muodostuvat inhimillisemmiksi ja vähemmän korkealentoisiksi.  

 

Kun teksti järjestetään uudelleen, myös tekstuaalisen metafunktion tasolla kielen luomat 

merkitykset muuttuvat. Jos lukijan kannalta tärkein tieto on tekstin lopussa ja piilotettu 

vaikeasti hahmotettavien sanojen ja rakenteiden taakse, hän ei välttämättä löydä sitä. 

Työllistymispalveluyksikön yhteysnumero maahanmuuttajille on turhan koukeroinen 

synonyymi puhelinnumerolle, ja sen esittäminen vasta tekstin lopussa voi aiheuttaa sen, 

että tietoa etsivä ei huomaa itselleen tärkeää informaatiota.  

 

Alkuperäisten esimerkkitekstien sisäislukija on pääosin viranomainen. Mukautetun tekstin 

sisäislukija on maahanmuuttaja. Tekstin uudelleen kirjoittaminen ja modifiointi vaikuttaa 

tekstin ilmentämään vuorovaikutukseen ja sen sävyyn, ja vuorovaikutuksellisen tekstin 

myötä kielen konstruoima näkökulma maahanmuuttajaan muuttuu.  

 

On kuitenkin hyvä huomata, että monet selkoistamisen, elaboroinnin ja yleisesti selkeän ja 

ymmärrettävän kielen keinot eivät ole sellaisia, että ne automaattisesti muuttaisivat tekstiä 

paremmaksi tai vuorovaikutteisemmaksi. ”Viranomaispassiivin” muuttaminen yksikön 2. 

persoonan puhutteluksi tai abstraktien sanojen poistaminen eivät mekaanisesti itsessään 

kohdista tekstiä lukijalle. Sama pätee toisin päin: kaikki tapaukset, joissa käytetään 

passiivia tai maahanmuuttajaan viitataan kolmaspersoonaisella ilmauksella, eivät ole 

kategorisesti huonoja tai viranomaisnäkökulmasta kirjoitettuja. Tulkinta tekstin sävystä, 

vuorovaikutuksesta ja näkukulmasta syntyy monen kielellisen piirteen summana.  

5 Päätelmät 

5.1 Johtopäätöksiä ja käytännön sovellettavuus 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut Suomen suurimpien kuntien verkkosivustojen 

maahanmuuttajille tarkoitettujen osioiden tekstejä. Olen tarkastellut verkkosivujen kieltä ja 

eritellyt, minkälaisia kielenpiirteitä ja rakenteita verkkoteksteissä esiintyy. Teksteissä 

käytettyjen kielellisten keinojen analyysin kautta olen pyrkinyt selvittämään, millaista 

vuorovaikutusta tekstit luovat ja millaiseksi niiden sävy ja näkökulma muodostuvat. Olen 

kysynyt, kuka on tekstiin konstruoitu lukija ja miten se ilmentyy erilaisissa kielen 

valinnoissa. Lingvistisen tekstianalyysin keinoin olen tarkastellut kuntien verkkoteksteistä 

erityisesti sitä, kuinka niissä viitataan maahanmuuttajalukijaan. Olen havainnoinut myös 

sitä, millaisissa kielellisissä ja tekstuaalisissa paikoissa ja rooleissa maahanmuuttajat 

verkkotekstin nimetyn kohderyhmän edustajina esiintyvät ja sitä, millaisin ilmauksin 

heihin viitataan. Kuntien teksteissä käytetään erilaisia kielen resursseja, joista olen 
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tarkastellut erityisesti lukijan puhuttelua 2. persoonassa, erilaisia passiivilauseita ja 

passiivin parina esiintyviä lauseenjäseniä, deklaratiivilauseita, joissa subjektina toimii 

instituutio, sekä eksistentiaali- ja nollapersoonalauseita. Olen myös kirjoittanut joitakin 

tekstiesimerkkejä uudelleen ja verrannut alkuperäisiä kuntien tekstejä lukijalle 

mukautettuihin versioihin. Siten olen konkreettisesti osoittanut, kuinka kuntien tekstien 

vuorovaikutus on rakentunut ja toisaalta kuinka tekstin sävy ja näkökulma voivat muuttua 

erilaisten kielenpiirteiden vaikutuksesta.  

 

Maahanmuuttajista on vaikea puhua niin, että ottaa huomioon ryhmän heterogeenisuuden. 

Tämä näkyy kuntien verkkosivuilla niin tekstien käsittelemien aiheiden, tekstin määrän 

kuin kielellisten piirteidenkin vaihtelussa. Kuusikkokuntien verkkoteksteissä vaihtelevat 

lukijaan viittaamiseen ja tämän puhuttelemiseen käytetyt kielelliset keinot. Variointia 

tapahtuu usealla tasolla: 1) saman tekstin sisällä 2) saman kunnan eri tekstien välillä ja 3) 

eri kuntien tekstien välillä. Näistä erityisesti tekstin sisäinen vaihtelu (1) on keskeistä, sillä 

se vaikuttaa tekstin koheesioon ja sitä kautta tekstin sisäislukijan muodostumiseen. 

Analyysissa on käynyt ilmi, että kuusikkokuntien teksteissä maahanmuuttajalukijaan 

viitataan toisinaan yksikön 2. persoonan muodoilla, toisinaan nollapersoonan avulla ja 

toisinaan passiivilla, ja eri puhuttelukeinot voivat vaihdella yhdenkin tekstin sisällä 

virkkeittäin. Useimmiten maahanmuuttajat esiintyvät kuntien verkkoteksteissä kuitenkin 

erilaisissa nomini- tai partisiippi-ilmauksissa, etenkin teksteissä, joissa lukijaa ei puhutella 

2. persoonassa. Tällaisia ovat erityisesti passiiviverbin sisältävät lauseet ja tekstit, mutta 

myös muut tekstit, ja esimerkiksi nollapersoonalauseiden kolmaspersoonaiset viittaukset 

maahanmuuttajiin vähentävät nollapersoonan geneeristä houkuttavuutta. Maahanmuuttajiin 

kolmaspersoonaisilla ilmauksilla toistuvasti viittaaminen rakentaa heille eksplisiittisesti 

suunnattuihin teksteihin epäsuoruutta ja käsitteellisyyttä. 

 

Lukijaan viittaaminen ja tämän huomioiminen puhuttelemalla vaikuttavat tekstin 

konstruoimaan vuorovaikutukseen ja sen interpersoonaiseen sävyyn. Informaation 

kohdistaminen lukijalle vaikuttaa siihen, miten tämä pystyy päättelemään kuuluvansa 

tekstin kohderyhmään. Tämä korostuu etenkin suomea toisena kielenä lukevan kohdalla. 

Hallinnon vakiotekstejä tutkinut Ulla Tiililä (esim. 2015: 12) on huomioinut, että lukijan 

puhuttelun ja puhuttelematta jättämisen vaihtelu aiheuttaa institutionaalisissa teksteissä 

sekä sävyongelmia että ongelmia tekstin juonen rakentumisessa. Myös kuntien 

verkkoteksteissä puhuttelun ja puhuttelukeinojen vaihtelu rakentaa vuorovaikutusta, joka 

vaihtelee persoonittain, jättää tulkinnallisia aukkoja, ei toteuta selkokielen tai selkeän 

kielen kirjoitusohjeita ja voi siten olla paitsi maahanmuuttajalukijalle myös muille 

kuntalaisille hankalaa seurata ja ymmärtää. Erilaiset puhuttelun resurssit ja niiden vaihtelu 

rakentavat erilaisia sisäislukijarooleja, joskus samankin tekstin sisään. Sisäislukijaa 

muodostavine kielellisine valintoineen tekstit taas representoivat kuvaa maailmasta ja 

ideologioista (Kankaanpää 2006: 45–46). Siten sisäislukijuuden ilmentyminen voi 

paljastaa myös laajempia merkityksiä tekstien takana.  
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Kuusikkokuntien verkkosivuilla teksteissä on usein etäinen, ei-henkilökohtainen sävy. 

Etäistä vaikutelmaa verkkoteksteihin luovat monet kielelliset piirteet, ja tekstin sävy ja 

näkökulma muodostuvat kielen merkityspotentiaalista tehdyistä valinnoista. 

Maahanmuuttajille suunnatuissa teksteissä esiintyy eritoten passiivirakenteita, joiden 

implisiittinen subjekti on yleensä viranomainen. Jos passiivilauseessa halutaan viitata 

maahanmuuttajaan, tähän on viitattava jollakin kolmaspersoonaisella ilmauksella. Tämä 

voitaisiin monissa tapauksissa välttää suoremmalla ja henkilökohtaisemmalla 2. persoonan 

puhuttelulla. Analyysissa on käynyt ilmi, että 2. persoonassa lukijaa puhuttelevat tekstit 

kiinnittyvät useammin lukijan arkielämään. Passiivi ja nollapersoona taas yhdistyvät 

useammin kielen abstraktisuuteen ja käsitteellisiin sanavalintoihin.  

 

Kielenoppijan ja suomea toisena kielenä lukevan kannalta passiivin taaja käyttö kunnan 

verkkosivuilla voi hankaloittaa tekstin ymmärtämistä, sillä passiivilauseen implisiittisen 

subjektin ja sitä myötä lauseen merkityksen tulkintaan tarvitaan joissain tapauksissa jo 

syvällekin menevää kielenosaamista. Esimerkiksi lukijaan kohdistuva passiivimuotoinen 

direktiivi Palvelua haetaan varaamalla aika ennakkoon vaatii epäsuoruudessaan ja 

metaforisuudessaan tulkitsemista, ja se voitaisiin korvata yksiselitteisellä ja kieliopillisesti 

prototyyppisellä imperatiivilla ”Varaa aika ennakkoon”. Suoraa käskymuotoa esiintyy 

kuntien verkkoteksteissä jonkin verran, mutta usein lukijan ohjailu ja puhuttelu on 

kiertelevää. Imperatiivi koetaan ehkä epäkohteliaaksi kielimuodoksi ja sen käyttöä 

viestinnässä koetetaan välttää, jotta se ei olisi uhka lukijan kasvoille (Brown & Levinson 

1978). Myös hallinnon lehdistötiedotteita tutkineen Salli Kankaanpään aineistossa käskyn 

ilmaisemista imperatiivilla esiintyy huomattavasti vähemmän kuin muita lukijaa ohjailevia 

keinoja (Kankaanpää 2006: 66, 82). Imperatiivi ei kuitenkaan välttämättä uhkaa kasvoja, 

kun sitä käytetään tilanteessa, jossa ohjailu on lukijan edun mukaista, kuten erilaisista 

kunnan palveluista informoivissa verkkoteksteissä on. Suoran 2. persoonan puhuttelun 

sijasta kiertoilmauksin lukijaan viittaaminen on ikään kuin hyperkorrektia kielenkäyttöä. 

Hyperkorrektius johtaa kuitenkin ohipuhumiseen, mikä taas voi johtaa siihen, että lukija ei 

tunnista sitä, että hänelle puhutaan. Tutkielmassa on myös huomattu, että passiivisella 

deklaratiivilauseella ilmaistu käsky voi olla pakottavampi kuin suora imperatiivi ja siten 

sävyltään ristiriitaisesti sekä epäsuora että autoritaarinen.  

 

Analyysi on kuitenkin osoittanut, että lauseita ei voi tulkita mekaanisesti tiettyjen 

kielenpiirteiden kautta, vaan kaikessa tulkinnassa on otettava huomioon monet tekstin 

merkitykseen vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi lukijan puhuttelu 2. persoonan 

verbimuodoilla tai pronomineilla ei automaattisesti tarkoita sitä, että teksti olisi kohdistettu 

kohderyhmään kuuluvalle maahanmuuttajalukijalle. Näennäisestä 2. persoonan 

puhuttelusta huolimatta tekstin sisäislukijaksi voi muodostua joku muu taho, esimerkiksi 

viranomainen, eivätkä tekstit aina rakennu yhtäjaksoisesti 2. persoonan puhuttelun varaan. 

Myös esimerkiksi persoonaa häivyttävillä passiivi- ja nollapersoonarakenteilla on omat 

funktionsa kielessä ja kuntien teksteissä, eikä passiivin käyttö itsessään muodosta 

verkkotekstiin etäistä sävyä. Ympäröivä konteksti on kielen piirteiden ja niiden luoman 
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vuorovaikutuksen tulkinnan kannalta merkityksellistä. Siksi on erityisen tärkeää kiinnittää 

huomiota kielenkäyttöön kokonaisuutena.  

 

Tutkielman kuluessa on käynyt ilmi, että kuntien verkkotekstit esittävät maahanmuuttajille 

tarjotut palvelut suureksi osaksi viranomaisten näkökulmasta ja tekstien 

vuorovaikutusrooleiksi kirjoittautuvat viranomaiset: teksti on virkahenkilöltä toiselle. 

Tämä näkyy esimerkiksi sanavalinnoissa, ilmauksia leksikaalistavan ja kivettävän 

totaaliobjektin käytössä sekä siinä, että tekstit vaativat lukijaltaan aiheesta etukäteistietoa 

tai ymmärrystä ammattilaistermeistä. Tekstit eivät kohdista sanojaan maahanmuuttaja-

lukijalle, ja maahanmuuttajan ja kunnan viranomaisen välinen vuorovaikutus muodostuu 

etäiseksi. Kun tekstin ja sen lukijan välinen merkityksistä neuvottelu jää ohueksi, tekstin 

sisäislukijaksi ei muodostu maahanmuuttaja vaan asiaa entuudestaan tunteva virkahenkilö. 

Tekstit ottavat maahanmuuttajaan näkökulman, jossa tämä esiintyy kolmannessa 

persoonassa ja viranomaisen työn kohteena. Myös 1990-luvun sanomalehtien 

pakolaisuutisissa maahanmuuttopiikistä kirjoitettaessa tekstit katsoivat asiaa viranomaisen 

näkökulmasta (Blomqvist 1996). 1990-luvun uutistekstien ja 2010-luvun julkis-

hallinnollisten verkkotekstien maahanmuuttajapuheessa on kuitenkin se ero, että tässä 

tutkielmassa tutkittujen verkkotekstien kohderyhmäksi on erikseen nimetty nimenomaisesti 

maahanmuuttajat, kun taas suomalaisissa sanomalehdissä ilmestyneiden pakolaisuutisten 

lukijoina oli laajempi lukijaryhmä suomalaisia. Ilmeisesti puhuttaessa muista kuin 

kantasuomalaisista tai muille kuin kantasuomalaisille kielenpiirteet ovat silti pitkälti 

samoja, eri kanavissa ja eri aikakausina.  

 

Lingvistisen analyysin perusteella tekstit eivät kaikissa tapauksissa niinkään ohjaile tai 

neuvo maahanmuuttajalukijaa kuin kuvailevat kunnallishallinnollisen organisaation 

rakentumista ja virkahenkilöiden työtehtäviä. Vaikka tämä tutkielma ei kuulu viestinnän 

tutkimuksen alaan, voi kuitenkin todeta, että tältä osin kuntien verkkotekstit eivät kaikilta 

osin toteuta kunnan viestinnälle asetettuja tavoitteita ja funktiota kuntalaisten 

informoinnista ja neuvonnasta sekä osallistumisen edistämisestä. Kuntalaisen syy kunnan 

verkkosivujen käyttöön on useimmiten tietyn tiedon etsiminen, eikä hänelle ole merkitystä 

sillä, mikä kunnan yksikkö tai toimiala on palvelun tarjoaja. (KVVO 2010: 9–10, 13.) 

Tässä valossa näyttäytyy erikoiselle, jos verkkotekstit eivät ole lukijalähtöisiä vaan 

käsittelevät aiheitaan organisaatiokeskeisestä näkökulmasta. Tämä ei tue ja ohjaa lukijaa 

tiedon löytämisessä. Samoin voi todeta, että hallinto- ja kuntalain (HL 434/2003, 9. §; KL 

410/2015, 29. §) asettamat vaatimukset viranomaiskielen ymmärrettävyydestä, selkeydestä 

ja asiallisuudesta eivät kaikin osin täyty, sillä teksteissä esiintyy mm. käsitteellistä 

viranomaisjargonia. Lakiin viitaten voikin kysyä, tarvitseeko asialliseksi tarkoitetun 

kielenkäytön olla muodollista.  

 

Tutkielmassa tehdyn tekstien uudelleenkirjoittamisen kautta on käynyt ilmi, että 

kielenkäytön vuorovaikutteisuudella ja näkökulmalla on merkitystä sille, millainen sävy 

teksteihin muodostuu. Analyysi on osoittanut, että selkoistettu tai mukautettu kieli olisi 
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hyödyksi kuntien verkkoviestinnässä, sillä se vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka lukija 

pystyy päättelemään kuuluvansa tekstin kohderyhmään. Selkokielen ja selkeän kielen 

käytöstä ei olisi haittaa maahanmuuttajien ohella myöskään muille kuntalaisille.  

 

Tästä tutkielmasta on käytännön hyötyä kuntien verkkoviestinnän kehittämisessä sekä 

maahanmuuttajille että laajemminkin kuntalaisille suunnatun kielen kannalta. Kuntien 

verkkotekstien kielen olisi erittäin tärkeää olla hyvää yleiskieltä, sillä tekstit ovat 

kuntalaisille suunnattua asiakaspalvelua. Hallinnollisten asiakastekstien laatuun tulisi 

tämän tutkielman perusteella kiinnittää edelleen huomiota. Kunnallishallinnollisessa 

viestinnässä tulisi paremmin ottaa huomioon paitsi mukautetun kielen tarvitsijoiden 

tarpeet, myös yleisesti selkeään ja hyvään yleiskieleen pyrkimisen ihanne. Selkeällä, 

asiallisella ja ymmärrettävällä kielenkäytöllä on merkitystä myös hallinnon työn 

tehostamisessa. Esimerkiksi Maahanmuuttoviraston tekemät parannukset asiakasviestinnän 

laadussa ovat johtaneet siihen, että asiakkaiden soittamat puhelut epäselviksi jääneistä 

asioista ovat vähentyneet lähes 5000:sta noin 1000:een (www.virkakielikampanja.fi).  

5.2 Jatkotutkimusmahdollisuuksia  

Kuntien maahanmuuttajille suunnattujen tekstien tutkiminen on laaja aihe, jossa olisi vielä 

erittäin paljon tutkittavaa. Teksteistä nousee esiin lukuisia kielenpiirteitä, joita voisi 

tarkastella sekä tekstin vuorovaikutukseen ja sisäislukijan konstruointiin vaikuttavina 

keinoina että muista näkökulmista.  

 

Lisätutkimusta voisi tehdä esimerkiksi maahanmuuttajiin viittaavista ilmauksista 

verkkoteksteissä. Tässä tutkielmassa on ollut mahdollista vain sivuta tekstin 

osallistujaroolien nimeämistä, mutta maahanmuuttajien nimitykset ja lingvistinen 

kategoriointi voisivat paljastaa tekstin konstruoimasta vuorovaikutuksesta ja näkökulmasta 

vielä lisää.  

 

Myös laaja-alaisesti modaalisuuden tutkiminen vaatisi lisää sivutilaa. Välttämättömyyden, 

pakon, mahdollisuuden, velvoittavuuden, luvan ja muun ohjailun ilmaiseminen kertoo 

tekstin vuorovaikutuksesta. Episteemisen modaalisuuden esiintymistä ei myöskään tässä 

tutkielmassa ole voitu tarkemmin etsiä, vaikka se on olennaista kielellisen 

vuorovaikutuksen kannalta (Kalliokoski 1996: 20).  

 

Samoin tarkempaa teema–reema-analyysia ja yksityiskohtaista teemankulun analyysia 

voisi tehdä maahanmuuttajille suunnatuista verkkoteksteistä. Esimerkiksi pääteltävän 

teeman (ks. Shore 2008: 41–43) seuraaminen voisi paljastaa lisää siitä, kuinka tekstiin 

rakentuu asiantunteva lukija. Kiinnostavaa olisi tutkia kuntien verkkosivujen teksteistä 

lisää myös kieliopillisen ja leksikaalisen metaforan ilmentymistä ja niiden vaikutusta 

tekstien vuorovaikutukseen. Tekstien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä lukijalle voisi tutkia 



77 
 

 

myös leksikaalisen tiheyden laskemisen kautta (Halliday 1989: 61–75), samoin kuin 

kohderyhmän haastattelemisen avulla. Myös virkatyön ja verkkotekstien tekijöiden 

haastatteleminen valottaisi tekstien tekemisen käytäntöjä. Näihin ei tämän tutkielman 

puitteissa ole ollut mahdollisuutta ryhtyä. 

 

Kuntien verkkotekstejä olisi hyvä tutkia myös käytettävyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä 

vaikuttaa siltä, että esteettömyys- ja käytettävyysnäkökulmia ei ole täysin otettu huomioon 

(ks. myös Karvinen 2014 ja kansalaiskysely 2013). Kaikki verkkosivut tai -sivustot eivät 

noudata esimerkiksi Verkkopalvelujen laatukriteeristön ohjeita. Näihin asioihin ei tässä 

tutkielmassa ole voitu ottaa kantaa, mutta myös ne vaikuttavat osaltaan verkkotekstin 

puhuttelevaisuuteen ja siihen, kuinka maahanmuuttajalukija löytää itselleen suunnatun 

informaation. Myöskään verkkosivustojen sisäiset linkitykset eivät aina toimi: linkki voi 

johtaa ilmoitukseen ”Sivua ei löydy”
26

. Samoin verkkosivustoilla saattaa olla sivuja, joilla 

ei ole lainkaan tekstiä. On sanomattakin selvää, että verkkosivuston päivitys ja ajan tasalla 

pitäminen on verkkoviestinnässä ensiarvoisen tärkeää. Paitsi linkkejä ja muuta 

informaatiota, tämä koskee myös kielenkäyttöä.  

5.3 Lopuksi 

Tässä tutkielmassa on tutkittu kuntien verkkosivujen tekstien vuorovaikutusta, näkökulmaa 

ja sävyä. Usein verkkotekstien vuorovaikutus rakentuu viranomaiselta viranomaiselle, 

näkökulma on virkatyössä ja sävy virallinen. Tekstit ovat kulttuurin – tekstien teko-

kulttuurin, kielenkäytön kulttuurin ja laajemmin ympäröivän kulttuurin – tuotteita. 

 

Maahanmuuttajalle tarkoitettu verkkoteksti, joka ei kohdistu kielen tasolla lukijalleen, voi 

aiheuttaa hyvin konkreettisia ongelmia, jos lukija ei saa tekstistä tietoa vaikkapa siitä, 

mihin mennä, jos sairastuu. Lukijalle kohdistumaton teksti voi aiheuttaa myös aineettomia 

vahinkoja, sillä se voi vaikuttaa myös siihen, kuinka sitä lukeva maahanmuuttaja kokee 

kuuluvansa asuinkuntaansa, ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Teksti on paitsi 

tietyn kulttuurin tuote, se myös luo todellisuutta. 

 

 

  

                                                                 
26 Viitattu 21.10.2015.  
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Liitteet 

 

Näyte 1. Helsinki (150 sanaa) 

 

Maahanmuuttajien neuvontapalvelut 
 
Neuvontaa ja opastusta tarjotaan monella tavalla erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille 
kohderyhmille. 
 
Alkukartoitus 
Kotoutumisvaiheessa olevan maahanmuuttajan alkukartoitusprosessi Helsingin 
kaupungilla 
Alkukartoitusesitteet eri kielellä löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta. 
 
Virka Info 
Virka-info on Helsingin kaupungintalossa toimiva kaupungin yleisneuvontapiste, joka 
palvelee kaikkia helsinkiläisiä sekä ympäristökunnissa asuvia. Lisäksi Virka-info 
tarjoaa erityisneuvontaa maahanmuuttoasioissa. Virka-infossa asiakkaita palvellaan 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä yhdeksällä muulla kielellä. 
 
YritysHelsinki  
Yritys-Helsinki tarjoaa maahanmuuttajille yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille 
maksutonta neuvontaa ja koulutusta mm. yrityksen perustamiseen, yritystoimintaan 
ja toiminnan kehittämiseen. Palvelukielet: suomi ruotsi, englanti, venäjä, viro, arabia, 
saksa ja ranska 
 
Maahanmuuttajien infopankki 
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan 
toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa 15 eri kielillä. 
 
Finnishcourses.fi -kurssihaussa 
Finnishcourses.fi - kurssihaku tarjoa tietoa suomen kielen kursseista aikuisille. 
Kurssihaussa voit hakea tietoja kursseista suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. 
 
Neuvontapalveluiden kehittäminen 
Neuvontapalveluja kehitetään jatkuvasti. Koko pääkaupunkiseudun keskeinen 
neuvonnan kehittämishanke on NEO-SEUTU, joka on Helsingin, Espoon, Vantaan 
ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen hanke. Lue lisää tästä 
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Näyte 2. Espoo (112 sanaa) 

 

Neuvonta 
 
Sinua palvellaan kaikissa kaupungin toimipisteissä, joissa mahdollisuuksien mukaan 
saat palvelua myös englanniksi. 
 
Maahanmuuttajien neuvonta 
 
Espoon kaupungin maahanmuuttajien neuvonta toimii  In Espoo -pisteessä ja 
asukastila Kivenkolossa Espoonlahdessa. Neuvontaa saa myös 
Yhteispalvelupisteistä. 
 
Neuvonnasta saat opastusta esimerkiksi työhön, asumiseen, koulutukseen, 
oleskelu- ja työlupiin, sosiaaliturvaan sekä terveyspalveluihin liittyvissä 
kysymyksissä. Neuvontaa on saatavilla eri kielillä. 
 
Infopankki -tietoa netistä 
 
Infopankista löydät perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista 
viidellätoista kielellä, Suomessa asumiseen tarvittavista luvista, asunnon 
löytämisestä, suomen kielen opiskelusta, työstä ja yritystoiminnasta, opiskelusta, 
terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, avusta kriisitilanteissa,kulttuurista ja vapaa-
ajan palveluista ja yhdistystoiminnasta Suomessa sekä linkkejä sivuille, joista löydät 
lisätietoa. 
 
Opas Suomeen muuttaville  
 
Life in Finland -oppaasta löydät tietoa asumisesta ja työnteosta Suomessa, 
viranomaisten yhteystietoja sekä perustietoa kulttuurista ja yhteiskunnasta. 

 

 

Näyte 3. Vantaa (128 sanaa) 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Suomessa kunta vastaa monien julkisten palvelujen kuten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä. Voit saada Vantaan kaupungin palveluita, jos 
kotikuntasi on Vantaa. Kotikunta rekisteröidään maistraatissa, josta voit saada 
suomalaisen henkilötunnuksen. 
 
Oikeus kotikuntaan riippuu seuraavista asioista: 

 mistä maasta tulet Suomeen 

 mikä on Suomeen tulosi syy (esim. työ, opiskelu) 

 muutatko Suomeen vakituisesti vai oletko Suomessa tilapäisesti 

 jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, kuinka kauan olet Suomessa 
 
Pääsääntöisesti oleskelun täytyy kestää vähintään vuoden jotta voit saada palveluja. 
 
Kela-kortilla osoitat, että kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Asiointi Kelan 
kanssa on helpompaa, jos sinulla jo on suomalainen henkilötunnus. Tarkista aina 
Kelasta, minkälaiseen sosiaaliturvaan olet oikeutettu. 
 
Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuilta saat tarkempaa tietoa siitä, miten 
menetellä, kun sairastut ja tarvitset lääkäriä tai vaikkapa odotat lasta tai rahasi ovat 
loppu.  
 
Yksityisiä maksullisia terveyspalveluita voivat käyttää kaikki. 
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Näyte 4. Turku (104 sanaa) 

 

Maahanmuuttajan terveyspalvelut 
 
Maahanmuuttajalla on oikeus kunnallisen terveydenhuollon palveluihin. Turun 
hyvinvointitoimialan palveluita voi käyttää, mikäli Turku on kotikuntalain mukaan 
asiakkaan kotipaikka. 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala järjestää Turussa kunnallisen 
perusterveydenhuollon palvelut ja ohjaa tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon 
palveluihin.  
 
Turun hyvinvointitoimialan palveluita saa terveysasemilla, päivystyksessä, 
neuvoloissa, kouluissa ja hammashoitoloissa.  
 
Pakolaiset ja myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat saavat 
ensivaiheen terveyspalvelut Ulkomaalaistoimistossa kolmen vuoden ajan. Inkerin 
paluumuuttajat saavat ohjannan terveyspalveluista ja terveydenhoitaja tekee heille 
terveystarkastuksen. Sen jälkeen paluumuuttajat asioivat oman asuinalueen 
terveysasemalla.  
 
Ulkomaalaistoimisto kotouttaa pakolaisia suomalaisen yhteiskuntaan yhdessä 
sosiaaliviranomaisten kanssa. Ulkomaalaistoimiston tehtävä on myös edistää 
suomalaisen yhteiskunnan ymmärrystä vieraista kulttuureista.  
 
Lisätietoja terveyspalveluista saa sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä.  
 
Aiheeseen liittyen:  

 Terveyspalvelut Ulkomaalaistoimistossa  

 Ulkomaalaistoimisto 

 

 

 

Näyte 5. Tampere (153 sanaa) 

 

Terveyspalvelut 
 
Kiintiöpakolaiset ja paluumuuttajat 
 
Kiintiöpakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen terveydenhoitajan vastaanotto 
toimii Hervannassa. Terveystarkastukset järjestetään uusille tulijoille ja hoitoa 
annetaan akuuteissa terveysongelmissa. 
 
Kiintiöpakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen terveydenhoitajan vastaanotto 
faksi 03 5657 2321 
Hervannan toimintakeskus 
Insinöörinkatu 38 
33720 Tampere 
Kulku terveysaseman pääoven kautta toiseen kerrokseen. 
 
Terveydenhoitajan aamuvastaanotto ilman ajanvarausta maanantaina, tiistaina ja 
torstaina klo 9 - 10.30. 
 
Muina aikoina terveydenhoitajalle tullaan vain ajanvarauksella. Ajanvaraus 
terveydenhoitajalle: xx xxxx xxxx, maanantai - torstai klo 8 - 15, perjantai ja 
aattopäivät klo 8 - 13.30. 
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Lääkärissäkäynnin tarpeellisuus selvitetään terveydenhoitajan vastaanotolla. 
Lääkärin vastaanotolle tarvitaan aina ajanvaraus. 
 
Toimistosihteeri 
N. N. 
Puhelin xx xxxx xxxx 
 
Terveydenhoitaja 
N. N. 
Puhelin xx xxxx xxxx 
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja 
N. N. 
Matkapuhelin xxx xxx xxxx 
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.x.sukunimi@tampere.fi 
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi, ellei toisin mainita. 
 
Sivun alkuun 
 
Itsenäisesti Tampereelle muuttavat 
 
Itsenäisesti Tampereelle muuttavat (oleskeluluvan saaneet) voivat käyttää 
kunnallisia tai yksityisiä terveyspalveluja. Kaupungin järjestämät terveyspalvelut, 
kuten terveysasemien palvelut, ovat kaikkien tamperelaisten käytettävissä. 
 
» Tampereen kaupungin terveyspalvelut 

 

 

 

Näyte 6. Oulu (87 sanaa) 

 

Maahanmuuttajien terveyspalvelut  
 
Maahanmuuttajien terveyspalvelut tarjoavat terveydenhoitoon liittyviä palveluja 
pakolaistaustaisille maahanmuuttajille maahanmuutosta kolmen vuoden ajan, jonka 
jälkeen terveyspalveluista vastaa oman asuinalueen terveysasema. 
 
Terveyspalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan-, ja lääkärintulotarkastukset, 
perusterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanotot, päivystysvastaanotto ja 
lastenneuvolapalvelut sekä lääkäripalvelut. 
 
Maahanmuuttajien terveydenhoito järjestetään osoitteessa Kauppurienkatu 8 B,  
4. krs.  
 
Terveydenhoitajat: 
 

 N. N., xxx xxx xxxx 

 N. N., xxx xxx xxxx 

 N. N., xxx xxx xxxx 
 
Terveydenhoitajat päivystävät arkisin maanantaista perjantaihin klo 8–15.30. Katso 
mahdolliset aukiolopoikkeukset. 
 
Yö- ja viikonloppupäivystys: 
Oulun seudun yhteispäivystys, xx xxx xxxx (terveysneuvonta), 
Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50 sisäänkäynti A1. 

 


