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Liite 1: Otsikoiden jakautuminen eri uutismedioihin      

      



1 Johdanto 

 

Yhä useampi lukee nykyään sanomalehtien sijaan uutisensa internetistä, jossa tarjonta on 

suurta ja liikkuminen sivulta toiselle nopeaa. Tyypillinen internet-selaaja klikkailee itse-

ään sivulta toiselle ja linkistä linkkiin. Nopealla silmäilyllä hän valitsee itseään kiinnos-

tavat kohteet, klikkaa, huomaa jotain kiinnostavaa, klikkaa taas. Houkuttimina klikkauk-

sille toimivat kuvat ja tekstit. Tässä tutkielmassa tarkastelen klikkejä kalastelevia tekstejä, 

joista keskityn nimenomaan uutisotsikoihin. 

 Tutkielmani tavoitteena on analysoida Klikinsäästäjä-sivustolla julkaistuissa klik-

kiotsikoissa esiintyviä kielellisiä piirteitä. Klikkiotsikon voi lyhyesti määritellä otsikoksi, 

jolle ei löydy sisällöstä katetta ja/tai joka jättää jotain olennaista kertomatta lukijalle. Kli-

kinsäästäjä on Facebook-sivusto, jossa julkaistaan eri uutismedioista kerättyjä, klikkiot-

sikoiksi määriteltyjä otsikoita. Otsikoiden oheen liitetään saateteksti, joka kertoo sen, 

mitä otsikko jättää lukijalle kertomatta, tai korjaa otsikosta syntyvän vääränlaisen mieli-

kuvan. Tässä tutkielmassa saateteksti-termi viittaa nimenomaan näihin Klikinsäästäjä-si-

vulla otsikoiden oheen kirjoitettuihin teksteihin. 

 Klikkiotsikot ovat ajankohtainen ja pinnalla oleva ilmiö, joka kiinnostaa monia. 

Tästä kertoo esimerkiksi se, että kesäkuussa 2015 perustetulla Klikinsäästäjä-sivustolla 

oli maaliskuun 2016 lopussa 104 000 tykkääjää. Lisäksi sivusto palkittiin helmikuussa 

2016 vuoden someilmiöksi (Kouvolan Sanomat 4.2.2016). Maaliskuun 2016 lopussa si-

vusto on aloittanut kehittämään myös omaa mobiiliapplikaatiota älypuhelimiin, mikä to-

dennäköisesti tulee lisäämään sivuston suosiota entisestään. 

 Aineistoon törmättyäni minua alkoi kiinnostaa eritysesti se, miten klikkiotsikot toi-

mivat vastoin hyvän journalismin laatuperiaatteita ja synnyttävät usein huumoria.  

 

1) Tanskalaiset keksineet varman ja laillisen tavan välttää ylinopeussakkoja (250. Uusi 

Suomi 12.2.2015) 

Ajamalla rajoitusten mukaan. 

 

Esimerkin 1 tapaiset humoristiset ja toisinaan absurdit otsikot synnyttivät halun selvittää, 

millaisia erilaisia kielellisiä keinoja journalistit käyttävät ja miten Klikinsäästäjän ylläpi-

täjien kirjoittamat saatetekstit reagoivat tällaisia keinoja käyttäviin otsikoihin.  
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 Tutkimukseni on aineistolähtöinen ja nostaa esiin aineistosta kumpuavia ilmiöitä. 

Tutkimuskysymykseni ovat: Millä kielellisillä keinoilla lukijaa houkutellaan klikkaa-

maan Klikinsäästäjä-sivuilla julkaistuja otsikoita? Millaisia eteenpäin viittaavia keinoja 

otsikoissa käytetään? Miten direktiivejä ja kysymyksiä on käytetty otsikoinnissa? Millai-

sia leksikaalisen semantiikan keinoja klikkiotsikot hyödyntävät? Miten liioittelu ja vää-

rien mielikuvien syntyminen toimivat klikkiotsikoinnin keinoina? 

 Laajasti katsottuna klikkiotsikoinnissa on kyse yhteistyön periaatteen (Grice 1975) 

rikkomisesta. Gricen mukaan kommunikaatio perustuu sille, että keskustelijat pyrkivät 

yhteisymmärrykseen ja viestien helppoon tulkittavuuteen. Yhteistyön periaatteen toteu-

tumiseen liittyy neljä Gricen maksiimia: 

 

(i) Määrän maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee olla niin informatiivinen kuin on tar-

peellista. 

(ii) Laadun maksiimi, jonka mukaan puhujan pitää sanoa vain se, minkä uskoo olevan 

totta ja mistä on todisteita. 

(iii) Relevanssin maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee pysyä asiassa. 

(iv) Tavan maksiimi, jonka mukaan puhujan tulee olla selkeä, järjestelmällinen ja lyhyt-

sanainen. (Grice 1975: 45–46.) 

 

Klikkiotsikot saattavat rikkoa joko jotain näistä, tai useita näistä samanaikaisesti. Pääl-

lekkäisyyden takia en käytä maksiimeja analyysissa, enkä jaottele otsikoita sen mukaan, 

mitä maksiimia mikäkin mahdollisesti rikkoisi. Gricen maksiimeja on myös arvosteltu 

laajasti (Mey 2008: 67–88). Pidän ne tutkielmassani tausta-ajatuksena, sillä klikkiotsi-

koita kirjoittavat toimittajat toimivat yhteistyön periaatteen vastaisesti (ks. luku 2.1). 

 Käytän analyysissani hyödyksi leksikaalisen semantiikan ja referentiaalisuuden 

teorioita sekä intersubjektiivista näkökulmaa kieleen. Keskeisiä termejä ovat muun mu-

assa deiktisyys, referentiaalisuus, katafora, intersubjektiivisuus ja kiertoilmaisut. Lisäksi 

käsittelen evaluointia ja sensationalismia klikkiotsikoissa ja saateteksteissä. 

 Tutkimukseni pohjautuu 300 otsikon aineistoon, jota olen lajitellut erilaisten kate-

gorioiden alle. Lajittelun pohjana ja tutkimukseni keskeisenä lähteenä on ollut Blomin ja 

Hansenin (2015) artikkeli Click bait: Forward-reference as lure in online news headlines, 

jossa tarkastellaan eteenpäin viittaavia klikkiotsikoita tanskalaisissa uutismedioissa. 

Klikkiotsikot voivat kuitenkin syntyä muillakin kielellisillä keinoilla kuin eteenpäin viit-

taamisella, esimerkiksi kiertoilmauksilla tai polysemialla. Tutkimukseni on pääasialli-

sesti laadullista, mutta teen otsikoissa esiintyvistä kielellisistä piirteistä myös määrällisiä 
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analyyseja, jotka auttavat hahmottamaan ilmiöiden yleisyyttä ja siten luomaan kokonais-

kuvaa aineistosta. 

 Nettiotsikoinnin tutkimus kielitieteessä tekee vasta tuloaan. Ulkomailla asiaa ovat 

tutkineet muun muassa jo mainitut Blom ja Hansen sekä Molek-Kozakowska (2013), joka 

esittelee tutkimustaan uutisotsikoinnin sensationalismista kielitieteen näkökulmasta pi-

lottikokeiluna. Suomessa ainakin Ralf Vahtera (2009) on väitellyt sanomalehtiotsikoiden 

rakenteista ja Ilari Sairanen on tehnyt vuonna 2012 Turun yliopistossa gradun iltapäivä-

lehtien internet-uutisoinnin otsikkojen ja uutistekstien kielellisten piirteiden suhteista. 

Myös Sairanen toteaa (mts. 25) otsikkokielen kielitieteellisen tutkimuksen vähyyden. 

Siksi olen Sairasen tapaan käyttänyt lähteinäni myös journalistisia oppaita selvittäessäni, 

miten hyvä otsikko on perinteisesti määritelty. 

 Työni etenee niin, että luvussa 2 paneudun tarkemmin Klikinsäästäjä-sivustoon, 

vertaan perinteisesti hyvänä pidettyä otsikkoa klikkiotsikkoon ja esittelen aineistoni sy-

vällisemmin. Luvussa 3 esittelen tutkimukseni kannalta keskeisiä taustateorioita ja mää-

rittelen tärkeimpiä käsitteitä. Luvut 4, 5, 6 ja 7 ovat analyysilukuja. Luvussa 4 erittelen 

eteenpäin viittaavia keinoja, joita ovat demonstratiivipronominit, proadverbit, pakollisten 

argumenttien puuttuminen, yleissubstantiivit ja kesken loppuvat otsikot. Luvussa 5 käsit-

telen kahta otsikoihin vuorovaikutteisuutta luovaa keinoa, direktiivejä ja kysymyksiä, 

jotka tietyissä tilanteissa voivat toimia myös eteenpäin viittaavina ilmauksina. Luvussa 6 

paneudun leksikaalisen semantiikan keinoihin, joita ovat muun muassa hyponymia, po-

lysemia, erisnimien monitulkintaisuus ja kiertoilmaukset. Luvussa 7 käyn lyhyesti läpi 

harhaanjohtamista, liioittelua ja katteettomia otsikoita. Päätösluvussa vedän langat yhteen 

ja kokoan työni keskeiset tulokset. 

 

 

2 Aineisto 

 

Tässä luvussa pohdin klikkiotsikon määritelmää ja syntyperää, kerron tarkemmin Klikin-

säästäjä-sivustosta sekä esittelen aineistoni. 

 

2.1 Otsikkona klikkiotsikko 

 

Heikkisen, Lehtisen ja Lounelan (2005: 248–249) mukaan uutisotsikon ja uutisen ensim-

mäisen virkkeen (eli intron) päätehtävänä on kertoa lukijalle tärkeimmät tiedot uutisesta 
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eli tiivistää jutun olennainen asia. Kotilainen (2003: 81) opastaa sanomalehtikirjoittajaa 

painottamalla, että hyvä otsikko paitsi kertoo olennaisen, myös houkuttelee lukemaan. 

Hänen mukaansa hyvä lehtimiestapa vaatii, että juttu sisältää sen, minkä otsikko lupaa. 

Tämän lisäksi otsikon pitäisi kertoa asiasta niin paljon, ettei jutun lukematta jättäminen 

synnytä väärinkäsitystä (mp.). Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeiden (2011) mu-

kaan ”otsikoille on löydyttävä sisällöstä kate.”  Tällä tarkoitetaan sitä, ettei otsikko saa 

luvata lukijalle sellaista, mitä itse juttu ei pysty tarjoamaan (Miettinen 1984: 171). Hyvä 

otsikko siis noudattaa Gricen maksiimeja (ks. luku 1). 

Lukijat valitsevat tavallisesti nimenomaan otsikoiden perusteella ne jutut, joihin ha-

luavat perehtyä tarkemmin (Gröhn 2002: 27). Myös Kalliokoski (1992: 5) painottaa otsi-

koinnin voimaa. Otsikon merkitys tekstin ymmärtämisessä on keskeinen. Otsikko voi hä-

mätä tai johtaa harhaan. Kalliokosken (mp.) mukaan otsikko luo kokonaisen diskurssi-

maailman, josta käsin koko tekstiä tulkitaan. 

Suholan, Turusen ja Variksen mukaan useat journalistiset oppaat painottavat otsi-

kon nasevuutta. Nasevuutta perustellaan sillä, että monet lukijat katsovat vain otsikot, 

joten niiden on kerrottava lukijalle, mitä todella tapahtuu. Nasevalle otsikolle tyypillistä 

on vauhdikas verbi ja lyhyys, yleensä vain kolme tai neljä sanaa. Lyhyys helpottaa otsi-

kon hahmottamista. (Suhola ym. 2005: 130–131.) Tikkisen (1978) 6000 uutisotsikon ana-

lyysissa on saatu tulos, jonka mukaan tyypillinen sanomalehtiotsikon pituus on 3,6 sanaa. 

Otsikko, jota pidetään klikkiotsikkona, ei ole lyhyt eikä naseva; sen ei ole tarkoitus 

kertoa lukijalle kaikkea, vaan houkutella lukija klikkaamaan otsikkoa saadakseen tietää 

lisää. Niinpä jotain jätetään kertomatta, vääristellään totuutta tai liioitellaan tapahtumia. 

Kotilainen (2003: 83) kutsuu tällaisia otsikoita mainosmaailman termillä ”teaseri” eli är-

sytin. Hänen mukaansa tällainen otsikko pihtaa tietoa ja siksi ärsyttää ja loukkaa lukijaa, 

joka ei kaipaa arvoituksia (mp.). 

Klikkiotsikoille tyypillistä on moniosaisuus ja monisanaisuus. Aineistoni otsikot 

ovat keskimäärin 8,3 sanan mittaisia ja 1,9 osaisia. Aineistoni otsikoista peräti 77 pro-

senttia on kahteen tai useampaan osaan jakautuvia yhdistelmäotsikoita. Nettiotsikoita tut-

kineen Sairasen otsikoista 53 prosenttia ja sanomalehtiotsikoita tutkineen Vahteran otsi-

koista vain noin kolme prosenttia on yhdistelmäotsikoita (Sairanen 2012: 56, Vahtera 

2009: 336). Sairanen (2012: 56) pitää yhdistelmäotsikoita nettiuutisille tyypillisenä omi-

naisuutena. Aineistoni perusteella ne ovat erityisen käytettyjä klikkiotsikoinnin yhtey-

dessä.  
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Sairasen mukaan yhdistelmäotsikoissa painottuu houkuttelevuus. Yhdistelmäotsi-

kot kertovat todella harvoin uutisen neutraalisti. Sen sijaan niistä vajaa puolet sisältää 

jonkin kärjistävän tai vahvasti arvottavan sanan. (Sairanen 2012: 75.) Tätä näkemystä 

tukee myös oma aineistoni: houkuttelevaksi tarkoitetuista klikkiotsikoista iso osa on yh-

distelmäotsikoita. Lisäksi otsikoista löytyy paljon evaluoivia ilmaisuja ja sensaatiohakui-

suutta. 

Miksi klikkiotsikoita sitten näkee uutismedioissa niin paljon? Koponen ja Leppä-

nen kirjoittavat ongelmasta, joka syntyy, kun mediataloissa mitataan juttujen suosiota 

klikkausten perusteella. Lukijoita houkutteleva otsikointi korostuu, koska sivustot mit-

taavat klikkausten avulla verkkolevikkinsä ja laskuttavat mainostajia. Kaikki ilmaiseksi 

netissä luettavissa olevat lehdet saavat tulonsa lähes pelkästään mainostajilta. Niinpä me-

diataloja ohjaa klikkausten määrä, joka on helposti mitattavissa oleva ja jatkuvasti päivit-

tyvä tieto. (Koponen ja Leppänen 2013: 131–133.) 

Koposen ja Leppäsen mukaan kilpailu klikkauksista on kovaa, mutta klikkausten 

määrä ei takaa lukijoiden paneutumista juttuihin. Klikkausten havittelu ohjaa sisällön-

tuottajia panostamaan sisältöön pääsyyn, ei itse sisältöön, mikä johtaa yhä räikeämpään 

otsikointiin. Kirjoittajat tiivistävät ilmiön vaikutukset: ”Epäselvien otsikoiden takia tietoa 

ja ymmärrystä välittävän journalismin ja mainonnan kaltaisen mediakirjoittamisen raja 

hämärtyy entisestään.” (Koponen ja Leppänen 2013: 133.) 

Klikkiotsikot vertautuvat osittain lööppeihin, jotka Syrjälän (2007: 5) mukaan se-

koittavat mainontaa ja journalismia. Lööppien tehtävä on myydä lehteä samalla tavoin 

kuin klikkiotsikko myy uutista lukijalle. Silti lööppejä koskevat journalismin tekemisen 

säännöt ja vastuut (mp.). Lööppejä luetaan nopeasti silmäillen, joten niiden pitää iskeä 

lukijaan selkeästi ja räväkästi, mutta toisinaan ne rakennetaan niin, että ne ovat salamyh-

käisiä ja avoimia monille eri tulkinnoille (mts. 6). Lööppien tapaan klikkiotsikot pyrkivät 

herättämään sivuja selailevan lukijan mielenkiinnon ja käyttävät siihen erilaisia lööpeistä 

tuttuja keinoja. Klikkiotsikoiden voi katsoa olevan ainakin jossain määrin internetuuti-

soinnin lööppejä. 

 

2.2 Klikinsäästäjä 

 

Haastattelin joulukuussa 2015 Klikinsäästäjän perustajajäsentä Lauri Sköniä ja ylläpitä-

jää Tom Himasta. Klikinsäästäjä-sivusto syntyi hetken mielijohteesta kesällä 2015. Skön 
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päätti perustaa Facebook-sivun, jonne voisi linkittää epäselviä otsikoita ja kirjoittaa saa-

tetekstiin, mistä otsikossa oikeastaan on kyse. Hän pyysi mukaan kolme kaveriaan, ja 

tämä nelikko toimii Klikinsäästäjän ylläpitona. Sivua tehdään harrastuspohjalta, eivätkä 

ylläpitäjät ole journalismin tai kielitieteen ammattilaisia, mutta he ovat kiinnostuneita kie-

lestä ja kirjoittamisesta ylipäätään. (Himanen ja Skön, haastattelu). 

 

Kuva 1. Klikinsäästäjä-yhteisön kansikuva (16.2.2016)  

Aluksi ylläpitäjät lukivat itse eri uutismedioita ja keräsivät materiaalia. Pikkuhiljaa 

lukijoilta alkoi tulla yhä enemmän vinkkejä klikkiotsikoista, ja syyskuun 2015 alusta al-

kaen otsikot muuttuivat lähestulkoon kokonaan yleisövihjeiden perusteella julkaistuiksi. 

Ylläpitäjät katsovat vinkin saatuaan uutisen otsikon takana ja kirjoittavat sopivan saate-

tekstin. (Himanen ja Skön, haastattelu.) Saatetekstissä kerrotaan, mistä jutussa otsikon 

takana oikein on kyse ja voidaan lisäksi kommentoida otsikkoa. Saateteksteissä on usein 

havaittavissa ironiaa. Kuva 2 havainnollistaa sitä, miltä sivustolla julkaistu otsikko saate-

teksteineen näyttää. 
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Kuva 2. Näkymä Facebook-sivulla julkaistusta otsikosta. Ylhäällä julkaisija, päivämäärä 

ja saateteksti, kuvan alla uutisen otsikko.  

Skönin mukaan Klikinsäästäjä haluaa keskittyä niin sanottuihin ”vakavasti otetta-

viin medioihin” eli esimerkiksi sanoma- ja iltapäivälehtiin. Ylläpitäjät haluavat puuttua 

klikkijournalismiin medioissa, jotka pyrkivät olemaan journalistisesti uskottavia ja joiden 

ei siksi pitäisi klikkiotsikoita käyttää. Yleensä kynnys julkaista esimerkiksi Helsingin Sa-

nomien nettisivuilta löytynyt klikkiotsikko on matalampi, koska sivuilta on vaikeampi 

tämäntyyppisiä otsikoita löytää. Klikinsäästäjä keskittyy nimenomaan uutisiin, eikä esi-

merkiksi kolumneihin tai muihin tekstilajeihin, joissa otsikointi on vapaampaa. (Himanen 

ja Skön, haastattelu.) 

Klikinsäästäjä määrittelee klikkiotsikon: ”otsikko, jolla ei ole jutussa katetta”. 

Tämä määritelmä yleensä sisältää sen, että otsikko on yksinkertaisesti huono. Koska net-

tiuutisoinnissa moni lukija lukee vain otsikot, ne eivät saisi johtaa lukijaa harhaan tai 

synnyttää vääriä mielikuvia. Ylläpitäjät pyrkivät toisinaan myös herättämään keskustelua 

siitä, mikä on klikkiotsikko. Esimerkiksi metaforiset otsikot tai muut kielellä leikittelevät 

otsikot ovat usein häilyvällä rajapinnalla. Yhteisö mahdollistaa paikan keskustella siitä, 

onko tällainen otsikointi osuvaa vai ei. Sivusto siis paitsi julkaisee klikkiotsikoita, myös 

testaa klikkiotsikoinnin rajoja. (Himanen ja Skön, haastattelu.) 
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2.3 Tutkimusaineisto 

 

Aineistoni sisältää 300 Klikinsäästäjä-sivustolla aikavälillä 24.6.–15.10.2015 linkitettyä 

klikkiotsikkoa ja niiden oheen kirjoitettua saatetekstiä. Aineistoon on kerätty kaikki yllä-

pidon julkaisemat klikkiotsikot kyseisellä aikavälillä. Ylläpidon lisäksi kuka tahansa voi 

julkaista sivustolla klikkiotsikoiksi katsomiaan otsikoita, mutta ne menevät sivupalkkiin 

omaan osioonsa, joten ne eivät ole mukana aineistossani. Tässä tutkielmassa tarkemman 

analyysini kohteena on 120 otsikkoa. Seitsemää otsikkoa analysoin kahden eri piirteen 

alla. 

Olen numeroinut aineiston ja merkinnyt jokaisen aineistoesimerkin oheen julkaisu-

paikan ja -ajan. Esimerkeissä ensin on uutisen otsikko, sen jälkeen alkuperäisen uutisen 

julkaisutiedot ja lopuksi saateteksti. 

 

2) Venäläismiehen autosta löytyi vaarallinen esine: ”Vaimon lamautin” (294. Ilta-Sano-

mat 12.10.2015) 

Vaimon (omistama) sähkölamautin. 

 

Erotan esimerkeissä saatetekstin kursivoinnilla. Lisäksi lihavoin ne kohdat, joihin ana-

lyysini keskittyy. 

Aineistooni kuuluu siis ainoastaan otsikot ja saatetekstit, eivät itse uutistekstit. Ra-

jasin uutistekstien tarkastelun tutkielman ulkopuolelle, ettei aineistoni paisuisi liian laa-

jaksi. 

Aineiston otsikot ovat peräisin 43 eri uutismediasta. Kaikki mediat on listattu liit-

teessä 1. Taulukkoon 1 on listattu 10 yleisintä uutismediaa. 

 

Media Määrä 

Ilta-Sanomat 88 

Iltalehti 41 

Talouselämä 32 

mtv 27 

Uusi Suomi 13 

Yle 10 

Helsingin Uutiset 10 

Aamulehti 9 

Helsingin Sanomat 7 

Savon Sanomat 6 

 

Taulukko 1. 10 yleisintä uutismediaa 
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10 yleisintä mediaa kattaa 243 otsikkoa, eli 81 % otsikoista.  Lähes 30 % kaikista otsi-

koista on peräisin yhdeltä uutissivustolta, Ilta-Sanomista. Toiseksi eniten otsikoita on 

poimittu Iltalehdestä. Tulos kertoo siitä, että iltapäivälehdissä on paljon klikkiotsikoita, 

ja niitä luetaan paljon. Lisäksi ne saavat tulonsa mainostajilta, sillä ne ovat ilmaiseksi 

luettavissa olevia lehtiä. Blomin ja Hansenin (2015: 98) tulosten mukaan eteenpäin viit-

taavia ja siksi klikkihakuisia otsikoita on eniten kaupallisesti riippuvaisissa medioissa, 

joissa on tabloid-journalismia. Tabloid-journalismilla tarkoitetaan sensaationhakuista, 

tunnepitoista ja yksityiselämiin kurkistavaa journalismia (mas. 90). Iltapäivälehdet ovat 

sekä kaupallisia että tabloid-journalismiin taipuvaisia. 

10 yleisimmän median listalle mahtuu mukaan myös esimerkiksi Yle, joka on jul-

kisrahoitteinen uutismedia, jossa ei pitäisi syntyä klikkiotsikointia ainakaan pelkkien tu-

lojen näkökulmasta. Ehkä myös siksi kynnys julkaista Ylen sivuilta löytyneitä klikkiotsi-

koita on matalampi.  

Olen jaotellut klikkiotsikoinnissa käytettävät keinot 14 eri kategorian alle. Yhdessä 

otsikossa voidaan käyttää useampaa keinoa. Taulukossa 2 on nähtävillä nämä keinot. 

Keino Määrä 

Demonstratiivipronominit 95 

Kysymykset 75 

Proadverbit 47 

Yleissubstantiivit 36 

Direktiivit 34 

Väärät mielikuvat  30 

Kiertoilmaukset 16 

Hyponymia 16 

Homonymia, polysemia 10 

Pakollisen argumentin puuttumi-

nen 

9 

Liioittelu 8 

Kesken loppuvat otsikot 6 

Hyvä, mutta katteeton otsikko 5 

Persoonapronomini 1 

Taulukko 2. Klikkiotsikoinnin keinot. 
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Yleisimmän käytettyjä keinoja ovat demonstratiivipronominit ja kysymykset. Noin 32 % 

kaikista otsikoista sisältää demonstratiivipronominin ja 25 % kysymyksen, joten niitä voi 

aineistoni perusteella pitää yleisimpinä klikkiotsikoinnin keinoina.  

 

 

3 Taustateoriat ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkimukseni pohjautuu semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteisiin, jotka tulevat mo-

nesta eri teoriasuuntauksesta. Semantiikalla tarkoitetaan merkityksen tutkimusta yleensä, 

ja sitä harjoitetaan monella muullakin kuin kielitieteen alalla (Lyons 1977: 1, Kuiri 2004: 

3). Kielitieteessä semantiikka tarkastelee merkityksiä kielellisinä ilmiöinä (Kangasniemi 

1997: 24).  

 Raja semantiikan ja pragmatiikan välillä on osittain epäselvä, mutta pragmatiikassa 

huomio kiinnittyy kielellisten ilmausten merkitysten tutkimisen sijaan enemmän siihen, 

miksi kielenkäyttäjät esittävät sellaisia merkityksiä kuin esittävät eli toisin sanoen mu-

kaan otetaan myös konteksti (Kangasniemi 1997: 25). Cruse (2011: 18) toteaa, ettei ta-

vallisesti ole tarpeen vetää rajaa semantiikan ja pragmatiikan välille, sillä yleisesti vallit-

see yksimielisyys semantiikan ja pragmatiikan alla tutkittavista aiheista. Tutkimuksen 

kannalta ei siis ole relevanttia määritellä, mikä on juuri semantiikkaa ja mikä pragmatiik-

kaa. 

 Esittelen tässä luvussa keskeiset tutkimukseni taustalla olevat teoriat ja käsitteet. 

Näitä ovat referenssi, indeksisyys, deiktisyys, katafora, presuppositio, sensationalismi ja 

evaluointi. 

 

3.1 Referenssi, indeksisyys ja deiktisyys 

 

Referenssi on tiivistetysti sanottuna puhujan käyttämän ilmauksen ja sitä kielen ulkopuo-

lisessa todellisessa tai kuvitellussa maailmassa vastaavan entiteetin välinen suhde (Vil-

kuna 1992: 3). Tässä tutkielmassa yhtenä tutkimuskohteena ovat klikkiotsikoissa esiinty-

vien ilmausten, esimerkiksi demonstratiivipronominin tämä tai yläkäsitteen varuste, viit-

tauskohteet. Klikkiotsikointi perustuu usein nimenomaan sille, ettei otsikossa esiintyvän 

ilmauksen viittauskohde selviä lukijalle otsikosta, vaan synnyttää informaatioaukon. 
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 Referenssi voi ilmetä suorana tai epäsuorana. Suorassa referenssissä viittaamisen 

kohde on selvä, esimerkiksi ymmärrämme kehen Sauli Niinistö viittaa tai osaamme mää-

ritellä mitä veronpalautus on. Epäsuorissa referensseissä emme sen sijaan suoraan tiedä 

kehen viitataan, esimerkiksi jos kuulemme lausuman ”minä täällä” näkemättä puhujaa, 

emme välttämättä tiedä kehen minä viittaa. (Mey 2008: 52.)  

 Cruse (2011) nostaa kuitenkin esille sen, että referenssin käsite on kiistanalainen. 

Lause Barack Obama vieraili Irlannissa viittaa siihen, että tekijä on USA:n presidentti. 

Kyseessä tuskin on maailman ainoa Barack Obama, joten termi viittaa USA:n president-

tiin vain silloin, kun puhuja aikoo siihen viitata. Crusen näkökulman mukaan referenssi 

ei ole ilmauksen luontainen ominaisuus vaan enemminkin puheakti. (Cruse 2011: 381–

382.)  Aineistoni tukee puheaktiajatusta, sillä klikkiotsikoinnissa voidaan johtaa lukijaa 

harhaan sillä, ettei esimerkiksi erisnimi Soini viittaa tiuhaan uutisotsikoissa esiintyvään 

maamme ulkoministeriin vaan paikkakuntaan, mikä ei kuitenkaan käy otsikon konteks-

tista ilmi (ks. luku 6.3 esimerkki 108). 

 Indeksiset ilmaukset välittävät tietoa kontekstipiirteistä (Etelämäki 2006: 14). In-

deksisten ilmausten käyttö vaatii tiedon siitä, kuka puhuu. Koska niitä käyttävät ihmiset, 

ne osoittavat tietyn puhujan, paikan ja ajan. Kaikki indeksiset ilmaukset yhdistyvät tiet-

tyihin olosuhteisiin, jotka ovat luonteeltaan joko subjektiivisia tai objektiivisia. (Mey 

2008: 53–55.) 

 Indeksisyyden lähikäsite deiksis terminä jakaa kielitieteilijöitä. Ison Suomen Kie-

liopin (jatkossa ISK) (§ 1423) mukaan: ”Nimitys deiksis viittaa sellaisten kieliopillisten 

ja leksikaalisten elementtien tehtävään, jotka liittävät ilmauksen kontekstiinsa, laajemmin 

katsoen aikapaikkaisiin kehyksiinsä.”  Deiktisiä keinoja ovat esimerkiksi verbiin liittyvät 

persoonapäätteet, aikamuoto, persoona- ja demonstratiivipronominit, ajan ilmaukset ku-

ten nyt ja äsken, proadverbit kuten silloin, täällä ja tässä sekä proadjektiivit kuten tuol-

lainen ja sellainen. Lisäksi jotkin verbit ovat deiktisiä, koska niihin liittyy oletuksia pu-

hujan ja puhuteltavan sijoittumisesta, esimerkiksi Tule tänne (ISK § 1423). ISK käsittää 

deiktisyyden indeksaalisuutta (tässä tutkielmassa indeksisyys) kapea-alaisempana käsit-

teenä, mutta deiksis voidaan määritellä myös vastaamaan ISK:n käsitettä indeksaalisuus 

(ISK § 1427, ks. esimerkiksi Larjavaara 1990: 41). 

 Larjavaara (1990: 41) pitää deiktisinä ilmauksina kahdenlaisia ilmaisuja. Ensinnä-

kin niitä, jotka viittaavat suoraan kontekstiin, esimerkiksi Varo sitä, jolloin sitä viittaa 

johonkin, jota puhuja kontekstissa osoittaa, vaikkapa käärmettä. Toiseksi niitä, jotka viit-
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taavat diskurssiin, esimerkiksi Mökkipihassa on nähty käärme. Varo sitä. Molemmat il-

maisut ovat indeksisiä, eli ne eivät kuvaa tarkoitettaan vaan ilmaisevat ”tarkoitteen spa-

taalisen (joskus temporaalisen) sijainnin taikka samantarkoitteisen tekstikorrelaatin ole-

massaolon ja suhteellisen sijainnin.” (Mts. 41.) Larjavaara siis näkee deiktisyyden laa-

jemmin indeksisyytenä. Tässä tutkielmassa indeksisyys ja laajemmin käsitetty deiktisyys 

ovat keskeisiä termejä etenkin luvussa 4, jossa tutkin eteenpäin viittaavia ilmauksia. 

 Halliday ja Hasan (1976: 33) jaottelevat referentiaalisuuden kahteen eri luokkaan, 

jotka ovat eksoforinen eli tilanteinen ja endoforinen eli tekstuaalinen viittaus. Näistä en-

doforinen jakautuu edelleen anaforiseen eli tekstissä taaksepäin viittaavaan ja katafori-

seen eli tekstissä eteenpäin viittaavaan ilmaukseen. (Kuvio 1) 

 

Kuvio 1. Viittaustyypit. (Halliday ja Hasan 1976: 33, Blom ja Hansen 2015: 92, Larja-

vaara 1990) 

Yläkäsitteenä kuviossa voisi olla myös foorisuus (phoricity), jolla tarkoitetaan sitä, että 

referentin tulkitseminen vaatii tuekseen kontekstia eli katsomista muualle (Du Bois 1980: 

226). Foorisuus jakautuu eksoforiseen ja endoforiseen ilmaukseen, joista eksoforinen 

viittaus suuntautuu aina tekstistä ulospäin havaintoympäristöön ja endoforinen tekstiin 

(Larjavaara 2007: 304). 

 Toinen tapa hahmottaa nämä termit on nähdä indeksisyys kattoterminä ja käyttää 

termejä deiktinen ja anaforinen eksoforisen ja endoforisen sijaan. (Kuvio 2) 

 

Referenssi

Eksoforinen

(tilanteinen)

Homofora

(sosiokulttuurinen 
tieto)

Endoforinen

(tekstuaalinen)

Anafora

(taaksepäin 
tekstissä)

Katafora

(eteenpäin tekstissä)

Indeksisyys

Deiktinen

(tilannesiteinen)

Anaforinen 
(diskurssisiteinen)
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Kuvio 2. Viittaustyypit muun muassa ISK:n ja Meyn (2008) mukaan. Kuvio muokattu 

Valolta (2012). 

Tässä tapauksessa deiktisyys viittaa siis ainoastaan tilannesidonnaisiin ilmauksiin. 

 Käytän tässä tutkielmassa kuvion 1 mukaista jakoa, sillä sitä käyttävät Blom ja Han-

sen, joiden tutkimus on yksi keskeinen lähteeni. Lisäksi kataforia tutkineet Baicchi (2004) 

ja Bruti (2004) nojaavat tähän referenssikäsitykseen. 

 

3.2 Katafora  

 

Kataforan käsite on tutkielmassani keskeisessä asemassa, kun tutkin otsikoissa esiintyviä 

eteenpäin viittaavia ilmaisuja, joihin katafora kuuluu. ISK määrittelee kataforan viittaus-

suhteeksi, jossa pronomini viittaa myöhemmin tulevaan samanviitteiseen ilmaukseen, eli 

pronomini sijaitsee ennen korrelaattiansa, esimerkiksi Sitä minä myös toivoin, että suhteet 

tulisivat kuntoon (ISK, määritelmät, katafora). ISK käsittää kataforan melko suppeasti 

rajatessaan sen pronominin ja korrelaatin suhteeksi. 

 Bruti (2004: 40) näkee kataforan laajempana ilmiönä. Hän määrittelee kataforan 

suhteeksi indeksisen ilmauksen (tai indeksisesti käytetyn ilmauksen) ja jäljempänä tule-

van tekstinosan (korrelaatin) välillä. Kataforisessa suhteessa kataforan määritelmä on 

aina väljempi kuin sen korrelaatin, joten näiden kahden suhde on epäsymmetrinen. 

Anaforaan verrattuna pronominilla ilmaistu katafora viittaa yleensä asiantiloihin ja käyt-

tää siksi neutraaleja pronomineja, eli joko persoonapronomineja, jotka eivät ole ihmis-

viitteisiä, tai demonstratiivipronomineja (mas. 44, 54). Brutin käsitykseen nojaten pidän 

aineistossani kataforisina esimerkiksi otsikoissa esiintyviä yleissubstantiiveja asia ja 

sana, jotka viittaavat tekstissä eteenpäin niitä täsmällisemmin määriteltyihin korrelaattei-

hin, kuten vaikkapa paino ja kylmyys. 

 Otsikoiden kataforia tutkinut Baicchi (2004) huomauttaa, että samat ilmaukset ovat 

vastaanottajan näkökulmasta kataforisia ja tuottajan näkökulmasta anaforisia. Kataforat 

sisältävät informaatioaukon, joten periaatteessa tekstin ulkopuoliset otsikot ovat hyvin 

läheisessä suhteessa tekstiin niiden indeksisyyden takia. Sen suhteen, kuinka kauas kata-

fora voi viitata tekstissä, Baicchi asettuu muun muassa Hallidayn ja Hasanin (1976) vas-

taiselle kannalle. Baicchin mukaan katafora ulottuu laajemmalle kuin saman virkkeen ta-

solle. Hänen mielestään hyvä katafora otsikossa innostaa lukijan lukemaan esimerkiksi 

kirjan ja etsimään vastausta kataforan jättämään aukkoon. (mas. 18–26.) 
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 Käsitän tässä tutkimuksessa kataforan Brutin (2004) ja Baicchin (2004) mukaisesti 

suhteellisen laajaksi käsitteeksi, joka ei rajoitu pelkästään pronomineihin ja joka voi vii-

tata tekstissä eteenpäin pidemmälle kuin samaa virkkeeseen.  

 

3.3 Presuppositio 

 

Presuppositio on jotain, jota lausuma ei suoraan väitä eli proposoi, mutta jonka voimme 

lausumasta päätellä (Vilkuna 1992: 13). Aineistoni otsikoissa presuppositiot ovat kiin-

nostavia etenkin silloin, uutisteksti kumoaa ne (ks. muun muassa luku 4.4 esimerkki 47). 

Usein saatetekstit tällaisissa tapauksissa kommentoivat syntyneitä presuppositioita. 

 Cruse (2011) selittää presupposition esimerkkitapausten avulla. Presuppositio on 

jotain, jota voimme lausumista päätellä. Esimerkiksi lause Ranskan seuraava kuningas 

on kalju presupponoi, että Ranskassa on kuningas. On kuitenkin tärkeää erottaa presup-

positio ja sisältyminen (entailment). Presuppositio pysyy samana, vaikka lauseen muut-

taisi kielteiseksi. Lauseen Ranskan seuraava kuningas ei ole kalju presupponoi edelleen, 

että Ranskassa on kuningas. (Toinen mahdollinen tulkinta on se, että Ranskan tuleva ku-

ningas ei ole kalju, koska Ranskassa ei ole kuningasta.) Sitä vastoin lause Pekka on mies 

(man) sisältyy lauseeseen Pekka on miespuolinen (male), mutta kielteisenä Pekka ei ole 

mies sisältymistä ei ole. (Mts. 42–43.)  

Päästään siihen, että lauseen Ranskassa on kuningas totuusarvo vaikuttaa kahden 

muun lauseen totuusarvoon. Jos lause todetaan epätodeksi, ei kumpikaan lause (kuningas 

on tai ei ole kalju) ole totta. Jos taas kyseessä on sisältyminen, niin lauseen Pekka on 

miespuolinen toteaminen epätodeksi tarkoittaa, että kielteinen lause Pekka ei ole mies 

muuttuu todeksi. (Cruse 2011: 43) 

Crusen määritelmä on semanttinen. Mey (2008) toteaa semantiikan määritelmän 

presuppositiolle vajaaksi, koska se pelaa vain totuusarvoilla eikä ota huomioon puhujaa, 

kuulijaa ja kontekstia. Jokainen lausuma tarvitsee kontekstin tullakseen tulkituksi, jopa 

totuusarvon suhteen. Pragmaattiset presuppositiot eivät liity vain siihen, onko tieto totta 

vai ei, vaan ottavat huomioon esimerkiksi ennakko-odotukset, halut, kiinnostuksenkoh-

teet, vaatimukset, pelot ja asenteet maailmaa kohtaan. Silloin ei pohdita vain sitä, mitä 

ihmiset sanovat vaan myös sitä, miksi he sanovat tietyllä tavalla. (Mts. 184–188.) 

Havainnollistan vielä pragmaattista presuppositiota Larjavaaran (2007) esimerkin 

avulla. 

Meidän puolueemme ei tahdo lisätä kansalaisten verotaakkaa eikä valtionvelkaa. 
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Esimerkin pragmaattinen presuppositio on, että muut kuin oma puolue tahtovat lisätä ve-

rotaakkaa ja valtionvelkaa. Pragmaattiset presuppositiot voidaan katsoa implikatuurien 

eli tarkoituksellisesti viestittyjen implisiittisten merkitysten alalajiksi, jos ne ymmärre-

tään tarkoituksella viestityiksi sisällöiksi eikä ainoastaan miksi tahansa taustaoletuksiksi. 

(Mts. 274–275.) Tässä työssä etenkin pragmaattisen presupposition käsite on tarpeellinen, 

sillä klikkiotsikoihin sisältyy toisinaan pragmaattisia presuppositioita, joihin saatetekstit 

tarttuvat. 

 

3.4 Sensationalismi ja evaluointi 

 

Klikkiotsikointiin yhdistyy vahvasti sensationalismiksi nimetty piirre. Molek-Koza-

kowska (2013) on tutkinut sensationalismia uutisotsikoissa nimenomaan kielen näkökul-

masta. Aineistostani löytyy paljon samoja ilmiöitä, joita Molek-Kozakowska esittelee, 

joten käyn niitä läpi tässä luvussa. 

 Molek-Kozakowska (2013) käsittää sensationalismin diskursiivisena keinona esit-

tää uutisotsikoissa tieto niin, että se kuulostaa kiinnostavammalta, erikoislaatuisemmalta 

tai relevantimmalta kuin se lopulta onkaan. Tämä juontaa juurensa siitä, että mediassa 

uutisten välittämä informaatio kilpailee jatkuvassa tietotulvassa huomiosta muiden uutis-

ten kanssa. Lisäksi uutisarvoisina asioina pidetään vain tavallisesta poikkeavia tapauksia. 

Esimerkiksi politiikasta tai taloudellisista prosesseista uutisoidaan vasta silloin, kun jo-

tain poikkeuksellista on tapahtunut. Niinpä journalistit yrittävät sensationalismin keinoin 

tehdä tiedosta epätavallisen kuuloista tai lukijalle tärkeää. (Molek-Kozakowska 2013: 

173–177.) 

 Sensationalismi voi ilmentyä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on valita sen-

sationaalisia aiheita, kuten seksi tai rikokset. Toinen tapa on esittää tieto sensationaali-

sella tavalla. (Molek-Kozakowska 2013: 174.) Tutkielmani kannalta olen eritysesti kiin-

nostunut tästä jälkimmäisestä tavasta, sillä klikkiotsikoille tyypillistä on, että asiat esite-

tään kiinnostavimpina tai lukijalle relevantimpina kuin ne oikeasti ovatkaan. Myös Mo-

lek-Kozakowska on keskittynyt jälkimmäiseen sensationalismin ilmenemistapaan. 

 Yleisimmin sensationaalisiksi nimetyt aihealueet ovat julkisuuden henkilöt, lapset, 

rikokset, kuolema, onnettomuudet, talous, terveys/turvallisuus, moraalit, julkinen poli-

tiikka ja seksi (Molek-Kozakowska 2013: 184). Omassa aineistossani näistä aihealueista 
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etenkin terveys/turvallisuus, julkisuuden henkilöt, talous ja rikokset esiintyvät melko use-

asti. 

 Sensationalistisilla otsikoilla on usein evaluoivaa tai emotionaalista sisältöä. (Mo-

lek-Kozakowska 2013: 188). Evaluointia mediassa tutkineen Bednarekin mukaan (2006: 

3) evaluoinnilla tarkoitetaan ilmaisuja, jotka tuovat esiin tekstin tuottajan asenteita, näke-

myksiä, näkökulmia tai tunteita puheenaiheena olevaa asiaa kohtaan. Evaluointi ilmiönä 

on aina sidoksissa kontekstiin, sillä se voidaan ymmärtää, tulkita ja analysoida vain tut-

kimalla sitä kontekstissa (mts. 8). Virtanen (2015: 20) käsittää evaluoinnin arvottavien 

ilmausten kattokäsitteenä. 

  Molek-Kozakowska esittelee uutisotsikoiden kannalta olennaisia evaluoinnin para-

metrejä, joita käyn tässä läpi.  Ensimmäinen parametri liittyy siihen, että tieto esitetään 

paljastuksena. Lukija houkutellaan triviaalin tiedon pariin argumentoimalla, ettei tieto ole 

aiemmin ollut julkisena saatavilla. (Molek-Kozakowska 2013: 188.) 

 Toinen parametri, tunteisiin vetoavuus, ilmaisee uutisoitavan asian hyväksymisen 

tai hylkäämisen astetta. Tämä ilmenee esimerkiksi negatiivisesti latautuneiden tarkentei-

den tai määritteiden valintana. (Molek-Kozakowska 2013: 189.) Huomionarvoista on se, 

että Molek-Kozakowskan aineistossa 75 % otsikoista on negatiivisia tai negatiivissävyt-

teisiä.  

 Kolmas parametri on uutisen odotuksenmukaisuus tai -vastaisuus, jota joissain ta-

pauksissa merkitään eksplisiittisesti tietyillä sanoilla tai fraaseilla. Suurin osa uutisista ei 

kuitenkaan merkitse odotuksenmukaisuuttaan tietyillä sanoilla vaan odotuksenmukaisuus 

syntyy tekstuaalisen tai institutionaalisen kontekstin avulla. Esimerkiksi se, että uutinen 

nousee sivuston luetuimpien otsikoiden listalle, merkitsee uutisen jollain tapaa eri-

tyiseksi. (Molek-Kozakowska 2013: 189–190.) 

 Neljäs parametri on tärkeys, jota voidaan merkitä muun muassa kapiteeleilla, sitee-

raamalla arvostettuja lähteitä, viittaamalla arvokkaisiin politiikan tai talouden hahmoihin 

tai käyttämällä suuria lukuja tai tilastoja, jotka koskettavat isoa osaa lukijakunnasta. Li-

säksi käytetään superlatiiveja ja liioittelevia tai jopa yliampuvia ilmaisuja. (Molek-Koza-

kowska 2013: 190.) Aineistossani esiintyy ennen kaikkea tällaista tärkeyden korosta-

mista, muun muassa asiantuntijalähteiden siteeraamista ja liioittelevia ilmaisuja. 

 Viides parametri on mahdollisuus/välttämättömyys, jota yleensä ilmaistaan modaa-

lisilla verbeillä ja adverbeillä. Modaalisuutta voidaan käyttää esimerkiksi painottamaan 

kiirettä tai vihjaamaan syyllisestä. Niillä voidaan ilmaista sympatiaa tai kritiikkiä. Lisäksi 
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niitä voidaan käyttää ennustettaessa epämiellyttäviä tulevaisuuden tapahtumia. (Molek-

Kozakowska 2013: 190–191.) 

 Joskus puhekielen jäljittelyllä luodaan sensationalismia. Myös vaihtoja neutraalin 

kielen, eri jargoneiden ja puhekielisten sanojen tai lauserakenteiden välillä käytetään. Jos-

kus esimerkiksi alkusointua, sanaleikkejä tai muita sekoitettuja sääntöjä (ylimitoitettu 

lista, keskenloppuva lause) ja metaforisia tai metonyymisia ilmauksia voidaan käyttää 

lukijan houkuttelemiseen. (Molek-Kozakowska 2013: 191–192.) 

 Vaikkei tutkielmani päätarkoitus ole tutkia sensationalismia klikkiotsikoissa, si-

vuan yllä esittelemiäni sensationalismin keinoja analyysini yhteydessä, sillä niitä esiintyy 

aineistossani varsin tiuhaan. Tämä johtuu varmasti suurelta osin siitä, että sensationalis-

tisten otsikoiden ja klikkiotsikoiden molempien päätarkoitus on houkutella lukijoita, ja 

ne ovatkin osittain päällekkäisiä kategorioita.  

 Lisäksi evaluointia esiintyy paljon Klikinsäästäjän ylläpidon tekemissä saateteks-

teissä. Niiden arvioimiseen soveltuvat Bedranekin (2006) esittelemät evaluoinnin para-

metrit, jotka ovat hyvä-huono, tärkeä-joutava, odotuksenmukainen-odottamaton, ymmär-

rettävä-käsittämätön, mahdollinen-välttämätön ja aito-epäaito. Näiden lisäksi Bedranek 

mainitsee luotettavuuden arvioinnin ja evaluoivien kommenttien tekemisen käytetystä 

kielestä eli tyylistä, mentaalisesta tilasta ja tiedonlähteistä. (mts. 3–4, 42.) Aineistoni saa-

teteksteissä evaluointi kohdistuu etenkin käytettyyn kieleen eli otsikoiden tyylillisiin va-

lintoihin. 

 

 

4 Kataforat ja diskurssideiktiset viittaukset klikkiotsikoinnin keinona 

 

Esittelen tässä alaluvussa klikkiotsikoinnissa käytettäviä eteenpäin viittaavia kielellisiä 

keinoja. Yhdessä otsikossa on voitu käyttää useita eri keinoja, esimerkiksi kysymystä, 

demonstratiivipronominia ja yleissubstantiivia. 

 

3) Minne kotiavaimet juoksulenkillä? Tämä niksi ratkaisee ongelman (263. stara 

29.9.2015) 

Kiinnitä avain kengännauhaan. 
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Otsikko alkaa kysymyksellä. Toinen osa alkaa substantiivilausekkeella (jatkossa NP) 

tämä niksi, jossa demonstratiivipronomini toimii yleissubstantiivin määritteenä. Otsi-

kossa luodaan kaksinkertainen informaatioaukko, joka houkuttelee lukijaa klikkaamaan. 

 Blomin ja Hansenin mukaan eteenpäin viittaaminen on usein käytetty, mutta vähän 

tutkittu nettiuutisten otsikointityyli. Blom ja Hansen ovat tutkineet ilmiötä tanskalaisissa 

internetin uutismedioissa ensin 2000 otsikon pohja-aineistosta ja sen jälkeen 100 000 ot-

sikon otannasta. Eteenpäin viittaaminen otsikoinnissa esiintyy kahdessa eri muodossa, 

diskurssideiksiksenä ja kataforana. Eteenpäin viittaavalla diskurssideiksiksellä tarkoite-

taan viittausta tulevaan diskurssiin tai sen osiin, esimerkiksi Tämä on paras uutistarina, 

jonka tulet ikinä lukemaan. Katafora puolestaan viittaa tulevaan sanaan tai fraasiin lau-

seessa tai tekstissä, ei koko diskurssin tasolla. (Blom ja Hansen 2015: 87.) 

 Blom ja Hansen (2015: 93) käsittelevät klikkiotsikoinnin yhteydessä kataforan ja 

diskurssideiksiksen yhdessä, koska niiden oletettu perlokutiivinen vaikutus lukijaan on 

sama. Perlokutiivisella vaikutuksella tarkoitetaan kielen käyttämistä välineenä, jonka 

päämääränä on tuottaa seurauksia yleisön toiminnan, tunteiden tai ajatusten suhteen 

(Cruse 2011: 364). Klikkiotsikoinnissa siis tarkoituksena on saada lukija klikkaamaan 

otsikkoa riippumatta siitä, onko keinona käytetty kataforaa vai diskurssideiksistä. Tästä 

syystä en myöskään tässä tutkielmassa tee jakoa kataforisten ja diskurssideiktisten viit-

tausten välille. 

 Koska diskurssideiksis ja kataforat otsikoissa jättävät lukijalle informaatioaukkoja, 

on niiden ensisijainen tehtävä Blomin ja Hansenin mukaan herättää lukijan kiinnostus ja 

saada heidät klikkaamaan otsikkoa. Näin tehdessään ne rikkovat laatujournalismin peri-

aatetta, jonka mukaan hyvä otsikko kertoo lukijalle ytimekkäästi uutisen sisällön. Yksi-

nään luettuna klikkauksia havittelevilla otsikoilla ei ole lukijalla mitään virkaa. (Blom ja 

Hansen 2015: 89.) Sairanen (2012: 25, 43, 72) kutsuu deiktisiä elementtejä sisältäviä net-

tiuutisotsikoita ärsyttimiksi (mainosmaailman termistä teaser), jotka piilottavat tietoa lu-

kijalta (ks. myös Kotilainen 2003: 83). 

 Blomin ja Hansen jaottelevat tulevaan viittaavat tanskankieliset otsikot kahdeksaan 

eri kategoriaan, jotka ovat 

1. Demonstratiivipronominit 

2. Persoonapronominit 

3. Adverbit 

4. Määräiset artikkelit 

5. Pakollisten argumenttien puuttuminen (ellipsi) 
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6. Imperatiivit, jotka sisältävät implisiittisen diskurssideiktisen viittauksen 

7. Interrogatiivit (kysymykset), jotka viittaavat tulevassa tekstissä annettavaan vastaukseen 

8. Yleissubstantiivit, jotka sisältävät implisiittiseen diskurssideiktisen viittauksen (2015: 

96.) 

Käsittelen seuraavissa alaluvuissa omaa aineistoani kategorioiden 1–5 ja 8 avulla pois 

lukien määräiset artikkelit, joita en katso aineistossani olevan. Persoonapronomineja on 

aineistossani vain yhdessä esimerkissä, jonka analysoin luvun 4.1. lopussa. Lisäksi käsit-

telen omassa alaluvussaan kesken loppuvat otsikot, jotka näkemykseni mukaan hyvin sel-

keästi viittaavat eteenpäin tekstiin. Interrogatiiveja ja direktiiveihin kuuluvia imperatii-

veja käsittelen omassa pääluvussa 5. 

 

4.1 Demonstratiivipronominit 

 

Demonstratiivipronomineja käytetään viittaamaan tekstissä mainittuihin tarkoitteisiin. 

Niillä on kaksi käyttötarkoitusta, joko itsenäisenä NP:nä tai substantiivin tarkenteena. 

Demonstratiiviporonominit ja muut demonstratiiviset pro-sanat voidaan jakaa kolmeen 

eri kategoriaan sen mukaan, miten ne sijoittuvat puhujan ja puhuteltavan huomiopiiriin. 

Tämä ja nämä viittaavat puhujan (ja mahdollisesti myös puhuteltavan) huomiopiirissä 

oleviin tarkoitteisiin. Se ja ne viittaavat puhuteltavan ja tuo ja nuo molempien ulkopuoli-

seen huomiopiiriin. (ISK § 720–722.) Koska otsikoissani viitataan tulevaan tekstiin, joka 

kuuluu kirjoittajan huomiopiiriin ja on avoin myös lukijalle, käytetään aineistossa de-

monstratiivipronomineja tämä ja nämä. Lisäksi otsikoissa käytetään jonkin verran pro-

nominia se. 

Pronomini Esiintymiä Prosenttiosuus 

tämä 75 79 

nämä 8 8 

se 11 12 

ne 1 1 

yhteensä 95 100 

Taulukko 3. Demonstratiivipronominien esiintymät. 

Aineistoni otsikoissa esiintyy eteenpäin viittaavina ilmauksina neljä eri demonstratiivi-

pronominia, tämä, nämä, se ja ne. Näistä tämä eri taivutusmuotoineen on huomattavasti 

yleisin 75 esiintymällä. Se ja nämä esiintyvät molemmat noin kymmenen kertaa, joten ne 
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ovat melko yleisiä. Yhdessä otsikossa voi olla enemmän kuin yksi eteenpäin viittaava 

demonstratiivipronomini. 

 

4) Tämän leikkauksen avulla pääset eroon myös tästä ikävästä vaivasta (14. tohtori.fi 

26.6.2015) 

Lihavuusleikkauksen avulla pääset eroon virtsankarkailusta. 

 

Otsikossa on käytetty kaksi kertaa demonstratiivipronominia tämä viittaamaan katafori-

sesti itse uutistekstiin. Tämä leikkaus viittaa lihavuusleikkaukseen ja tämä ikävä vaiva 

virtsankarkailuun. 

 Aineistossani on 88 otsikkoa (29 %), joissa on käytetty demonstratiivipronomineja 

eteenpäin viittaavina ilmauksina joko yhden tai useamman kerran. Blomin ja Hansenin 

(2015: 97) tuloksiin verrattuna luku on suuri, sillä heidän aineistossaan 344 eteenpäin 

viittaavasta otsikosta vain 24 (7 %) sisälsi demonstratiivipronominin. Ero selittynee sillä, 

että Blomin ja Hansenin tulokset perustuvat satunnaisotantaan lehtiotsikoista, kun taas 

oma aineistoni koostuu klikkiotsikoiksi määritellyistä otsikoista. Klikinsäästäjän ylläpi-

täjä Himanen mainitsi haastattelussa klikkiotsikoinnin kielellisistä piirteistä kysyttäessä 

ensimmäisenä tämä-pronominin käytön (Himanen ja Skön, haastattelu). Niitä todennä-

köisesti onkin valikoitunut aineistooni poikkeuksellisen runsaasti siksi, että kyseinen 

piirre on yksinkertainen ja helppo tunnistaa. 

 Demonstratiivipronomineista 41 kappaletta on aineistossani itsenäisinä NP:inä ja 

47 substantiivin tarkenteena. Mauranen (1993) kutsuu jälkimmäisiä leksikaalisiksi viit-

tauksiksi, joissa leksis voi muodostua yhdestä sanasta tai joukosta nomineja. Leksikaali-

set viittaukset voivat yksinkertaisesti toistaa tietoa tai vaihtoehtoisesti indentifioida viit-

tauksen kohdettaan pelkkiä pronominiviittauksia paremmin. Ne voivat tuoda lisää tietoa 

referentistä ja vaikuttaa näkemykseemme siitä, korostaa jotain puolta referentistä, lisätä 

siihen evaluoivan vivahteen tai tarkentaa referentin tehtävää tekstissä (Mauranen 1993: 

65). Maurasen tutkimus keskittyy tekstissä taaksepäin viittaaviin ilmauksiin, mutta sovel-

lan hänen havaintojaan omaan aineistooni. 

 ISK:n mukaan leksikaalisissa viittauksissa tarkoitteen tunnistaminen tehdään usein 

tarkenteena olevan pronominin avulla, toisin sanoen ne osoittavat määräisyyttä. Samalla 

pronomini tekee ilmauksesta deiktisen eli sijoittaa sen aikapaikkaisiin kehyksiinsä. Sub-

stantiivin tehtävänä on tarkoitteen luonnehtiminen ja sitä kautta yksilöiminen. (ISK § 

1413) Koska aineistossani demonstratiivipronominin sisältävien otsikoiden tarkoituksena 
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on luoda informaatioaukko, ovat demonstratiivipronominien yhteydessä käytetyt sub-

stantiivit yleensä yleissubstantiiveja tai yläkäsitteitä (ks. myös luvut 4.4 ja 6.2).  

 Halliday ja Hasan (1976) kuvaavat yleissubstantiiveja sanoiksi, jotka sijoittuvat ra-

japinnalle leksikaalisen ja kieliopillisen aineksen välille. Ne viittaavat johonkin substan-

tiivien laajempaan luokkaan, esimerkiksi paikkaa, ihmisiä tai asioita ilmaiseviin substan-

tiiveihin. Yleissubstantiiveja käytetään luomaan koheesiota tekstiin, ja  tyypillisimmin ne 

toimivat anaforisina. (mts. 274–275.) Omassa aineistossani käyttö on kuitenkin katafo-

rista. Leksikaalisissa NP-viittauksissa esiintyy muun muassa sellaisia yleissubstantiiveja 

kuin kysymys, syy, asia, keino, väline, virhe, sääntö ja niksi. 

 Kahta otsikkoa lukuun ottamatta kaikki demonstratiivipronominin itsenäisenä 

NP:nä sisältävät otsikot ovat moniosaisia. Leksikaalisen viittauksen sisältävistä otsikoista 

11 on yksiosaisia, eli luku on jonkin verran korkeampi. Tarkenteena käytetään ainoastaan 

tämä- tai nämä-pronominia. Se ja ne esiintyivät siis pelkästään itsenäisinä NP:inä. 

 Demonstratiivipronominit voivat saada useita eri referenttejä. Ne voivat viitata yh-

teen tarkoitteeseen, joka on yleensä substantiivi. Se voi kuvata jotain asiaa, ilmiötä, paik-

kaa, aikaa, tapahtumaa tai toimintaa. Viittauskohteena voi myös olla substantiivi, jolla on 

yksi tai useampi määrite. Laajemmalla tasolla demonstratiivipronominit voivat viitata ly-

hyisiin ohjeisiin tai kehotuksiin, listaukseen asioista, ohjeista tai keinoista tai jopa koko-

naisiin virkkeisiin tai tekstinosiin. 

 Demonstratiivipronomineja keskusteluissa tutkinut Etelämäki (2006: 198) esittää, 

että ”pronomini yksin ei muodosta viittauskohdetta, vaan koko pronominin isäntälausuma 

on mukana muodostamassa sitä.” Tämä pätee myös omaan aineistooni; vaikka de-

monstratiivipronominit jättävät paljon informaatioaukkoja, auttaa otsikon koko konteksti 

lukijaa rajaamaan mahdollisia viittauskohteita. 

 

5) Loistovinkki! Tämä on helpoin tapa puhdistaa hikinen joogamatto (139. Me Naiset 

31.5.2015) 

Sen voi pestä pesukoneessa. 

 

Esimerkissä 5 tämä esiintyy kopulalauseessa subjektina. Predikatiivi helpoin tapa puh-

distaa hikinen joogamatto antaa lukijalle paljon tulkintavihjeitä siitä, mihin demonstra-

tiivipronomini viittaa. Kirjoittaja osoittaa evaluoivalla ilmaisulla, että kyseessä on jotain 

helposti toteutettavaa. Lisäksi puhutaan puhdistamisesta ja kohteesta, joka on joogamatto.  

 Itsenäisinä NP:inä demonstratiivipronominit yleensä yksinkertaisesti viittaavat jo-

honkin yksittäiseen referenttiin ja luovat informaatioaukon. 
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6) Yli 28 000 äänesti! Tätä suomalaismies katsoo naisessa ensimmäisenä (46. Ilta-Sano-

mat 2.7.2015) 

Peppua. 

 

Esimerkissä 6 on tyypillinen klikkiotsikkotilanne, jossa demonstratiivipronomini olisi 

korvattavissa otsikossa yhdellä sanalla, kuten tässä esimerkissä sanalla peppu. Aineistos-

sani on yhteensä 15 tällaista otsikkoa. Niille tyypillistä on kaksiosaisuus, sillä ne kaikki 

sisältävät jonkin taustoittavan lauseen tai esimerkiksi viittauksen tulokseen (esimerkki 6) 

tai yllättävyyteen (esimerkki 7). 

 

7) Yllättikö? Tämä on suomalaisille tärkein asia hotelliaamiaisella (68. Keskisuomalai-

nen 8.7.2015) 

Kahvi. 

 

8) Hyviä uutisia kesäsuomalaiset! Nyt se vihdoin alkaa (75. Talouselämä 9.7.2015) 

Se = mansikkakausi. 

 

Esimerkki 7 alkaa lukijaan kohdistuvalla kysymyksellä, jolla se pyrkii herättämään luki-

jan kiinnostuksen ja viittaa evaluoivasti tulevan uutisen mahdolliseen yllättävyyteen. Ho-

telliaamiaisen tärkein asia jätetään kuitenkin otsikossa kertomatta lukijalle. Kataforan 

korrelaatti on kahvi, mikä ei yllätä, sillä suomalaiset ovat tunnettuja kahvinjuonnistaan. 

Esimerkki 8 puolestaan alkaa huutomerkillä korostetulla lauseella, joka kohdistaa uutisen 

kesäsuomalaisille ja viittaa tuleviin hyviin uutisiin. Jälleen otsikko viittaa yhteen tarkoit-

teeseen pronominilla se ja houkuttelee lukijan klikkaamaan saadakseen kuulla hyvät uu-

tiset. Pronominin korrelaattina on mansikkakausi. 

 Lisäksi aineistossani on 13 otsikkoa, joissa demonstratiivipronomini viittaa yhteen 

tarkoitteeseen määritteineen. Sen voisi siis korvata muutamalla sanalla, yleensä substan-

tiivilla, jolla on yksi tai useampi määrite. 

 

9) MTV: Nämä hyötyvät huonosta kesäsäästä (2. Talouselämä 24.6.2015) 

Huonosta kesäsäästä hyötyvät yrittäjät, joiden liiketoiminta tapahtuu sisätiloissa. 

 

10) Burger Kingin yllätysveto Suomessa – Tätä ei ole missään muualla maailmassa (261. 

Aamulehti 1.10.2015) 

Vuokrattava sauna BK-ravintolan yhteydessä. 
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Esimerkissä 9 viitataan alussa tiedonlähteeseen lyhyellä johtolauseella MTV. Demonstra-

tiivipronomini nämä voitaisiin korvata esimerkiksi ilmaisulla sisätiloissa toimivat yrittä-

jät. Esimerkki 10 alkaa sensationalisminhakuisesti korostamalla yllätyksellisyyttä. Yllät-

tävään asiaan on viitattu pronominilla tätä, joka viittaa ravintolan yhteydessä toimivaan 

vuokrattavaan saunaan. 

 Eräs yleinen itsenäisinä NP:inä toimivien demonstratiivipronominien kategoriaan 

kuuluva otsikkotyyppi on sellainen, jossa lukijaa kehotetaan tekemään tai kokeilemaan 

jotain, usein ratkaisuna ongelmaan tai jonkin asian välttämiseksi. 

 

11) Kärsitkö tunkkaisesta sisäilmasta? Kokeile tätä! (245. mtv Lifestyle 25.9.2015) 

Pyyhi pölyt. 

 

12) Hammaslääkäri muistuttaa mökkeilijöitä: Tee tämä aivan ensimmäisenä - ”Muhi-

neet koko talven” (36. Ilta-Sanomat 30.6.2015) 

Vaihda vanha hammasharja uuteen. 

 

Molemmat esimerkit ovat moniosaisia ja niiden jälkimmäisessä osassa on imperatiivi-

muotoinen verbi (ks. luku 5.1). Molemmissa demonstratiivipronominin sisältävä osa olisi 

korvattavissa lyhyellä kehotuksella ja informaatioaukko vältettävissä, joten saateteksti 

kertoo lukijalle tämän kehotuksen. 

 Tässä voi olla joko sisäpaikallissijainen demonstratiivipronomini tai lokatiivinen 

proadverbi (ISK § 726). Karkeasti eroteltuna proadverbinen käyttö viittaa paikkaan ja 

pronomininen käyttö esimerkiksi esineeseen tai olioon (ISK § 727). Lauryn (1996a) mu-

kaan ei ole mahdollista luokitella demonstratiiveja yksiselitteisesti joko adverbien tai pro-

nominien kategorioihin, koska käyttö riippuu aina kontekstista. Hän kuitenkin esittää, että 

yleensä sisäpaikallissijaiset demonstratiivit käsitteellistävät tarkoitteensa hahmoiksi ja lo-

katiiviset muodot taustaksi. (Mas. 80–82, ks. myös Etelämäki 2006: 160–161.) 

 Aineistossani sisäpaikallissijaisten demonstratiivien jaottelu proadverbeihin ja pro-

nomineihin on osittain haastavaa, koska uutistekstit eivät kuulu aineistooni. Tämä tekee 

mahdottomaksi täsmällisten viittauskohteiden määrittämisen. Käsittelen tämän luvun 

puitteissa tapaukset, joissa tässä voitaisiin luokitella demonstratiivipronominiksi.  Toisi-

naan tässä vaikuttaisi toimivan adverbinä ja viittaavaan laajemmin tulevaan kontekstiin. 

Käsittelen näitä tapauksia tarkemmin luvussa 4.2. 

 

 13) Onko lapsellasi usein päänsärkyä? Syy voi olla tässä (52. Savon Sanomat 5.7.2015) 

 Syy voi olla huonossa näössä 
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Esimerkissä 13 tässä ainakin saatetekstin perusteella viittaa varsin selvästi substantiiviin 

näkö, jota määrittää adjektiivi huono. 

 Tutkimukseni kannalta olennaisinta on kuitenkin se, että luokittelipa tässä-adverbin 

demonstratiiviksi tai proadverbiksi, toimii se joka tapauksessa eteenpäin viittaavana il-

mauksena, joka luo lukijalle informaatioaukon. 

 Leksikaalisten viittausten osalta on yleensä niin, että viittaus on väljemmin määri-

telty kuin viittauskohde. Saman toteaa anaforisesti toimivia demonstratiivipronominin si-

sältäviä lausekkeita tutkinut Valo (2012: 51). 

 

14) Tämä asia yllättää kun otat iPhone 6s:n käteen (256. Teknavi 29.9.2015) 

Paino. iPhone 6s on selvästi painavampi kuin iPhone 6. 

 

Esimerkki 14 alkaa NP:llä tämä asia. NP sisältää sekä demonstratiivipronominin tämä 

että yleissubstantiivin asia. NP viittaa puhelimen painoon, kuten saatetekstistä käy ilmi. 

Leksikaalinen viittaus antaa lukijalle vähän tietoa viittauskohteesta. Asia viittaa siihen, 

että kyseessä on jokin substantiivi hyvin laajalta skaalalta. 

 Leksikaalisen viittauksen kohteen ei tarvitse olla substantiivi eikä koostua yhdestä 

sanasta. 

 

15) Näillä keinoilla elimistön vanhenemista voi hidastaa – "Tietämys riskitekijöistä on 

tärkeää" (76. YLE 8.7.2015) 

Syö terveellisesti, älä polta, harrasta liikuntaa, käytä alkoholia kohtuudella. 

 

Esimerkissä 15 viitataan eteenpäin demonstratiivipronominilla nämä ja yleissubstantii-

villa keino. Saatetekstissä keinot luetellaan luettelona kehotuksia. Leksikaalinen viittaus 

näillä keinoilla antaa hyvin vähän informaatioita siitä, mitä on tulossa. Sen vastaa merki-

tykseltään hyvin läheisesti proadverbiä näin (ks. luku 4.2). 

 Yleissubstantiiveja voi määrittää jokin evaluoiva sana tai sanajoukko, jolloin ot-

sikko viestii suhtautumista asiaan. 

 

16) Tämä yllättävä asia laskee verenpainettasi – ”Voitaisiin käyttää jopa masennuslääk-

keenä” (30. Ilta-Sanomat 29.6.2015) 

Luonnossa oleskelu. 
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17) Taas yksi lapsi jäi auton alle suojatiellä – poliisi: Jos tätä yksinkertaista sääntöä 

noudatettaisiin, onnettomuudet vähenisivät (183. Ilta-Sanomat 27.8.2015) 

Suojatien väistämissäännön noudattaminen. 

Tarkkuutta, ihmiset. 

 

Esimerkissä 16 yleissubstantiivia asia määrittää evaluoiva adjektiivi yllättävä. Lukijalle 

syntyy mielikuva, että kyseessä oleva asia on jotain, jota hän tai kirjoittaja ei olisi ennalta 

osannut aavistaa, tai joka on esimerkiksi uutta verenpaineeseen liittyvää tutkimustietoa. 

Otsikkoon on siis luotu sensationalismia evaluoinnin avulla. Viittauskohde luonnossa 

oleskelu ei ole niin yllättävä asia kuin otsikko antaa olettaa. Esimerkissä 17 puolestaan 

yleissubstantiivia sääntö määrittää adjektiivi yksinkertainen. Tekstiyhteydestä käy ilmi, 

että onnettomuudet olisi vältettävissä helposti vain yksinkertaista sääntöä noudattamalla. 

Otsikko antaa olettaa, että onnettomuudet ovat liikenteessä kulkijoiden laiskuuden tai 

huonon tarkkaavaisuuden syytä, ja siten yksinkertaisella muutoksella vältettävissä. 

 Erilaisten listausten sisältävien uutisten otsikoissa käytetyt demonstratiivipronomi-

nit ovat klikkiotsikoinnin kannalta kiinnostavia. Aineistossani on vain yksi tällainen esi-

merkki. 

 

18) Näitä 9 asiaa menestyjät tekevät ennen nukahtamista (238. Kauppalehti 21.9.2015) 

Käytännössä kaikkea muuta kuin lukevat tällaisia juttuja. 

 

Internetotsikoinnissa näkee tämän tyyppisiä nämä x asiaa otsikkoja jonkin verran, vaikka 

esimerkki 18 onkin aineistossani ainut laatuaan. Otsikko toki viittaa eteenpäin ja jättää 

lukijalle informaatioaukon, joka houkuttelee klikkaamaan. Aiheellinen kysymys on kui-

tenkin se, voisiko otsikkoa edes muotoilla millään muulla tavalla. Ylläpitokaan ei lähde 

esimerkin 18 otsikkoa tiivistämään tai edes luettelemaan jutussa mainittuja asioita. Sen 

sijaan saateteksti Käytännössä kaikkea muuta kuin lukevat tällaisia juttuja on tulkittavissa 

kommentiksi tällaisten juttujen journalistisesta arvosta ylipäätään. Tähän tyyliin otsi-

koidut uutiset luetaan kategoriaan, jonka lukemiseen menestyjät eivät tuhlaa aikaansa. 

 Yläkäsitteitä leksikaalisissa viittauksissa käytettäessä lukija voi saada melko paljon 

informaatiota viittauskohteesta. (ks. lisää yläkäsitteistä luku 6.2) 

 

19) Tämän oluen suosio yllätti Sinebrychoffin – tietyt suomalaiset hamstraavat juomaa 

(195. mtv Makuja 2.9.2015) 

HIFK-olut. Sitä hamstraavat HIFK:n kannattajat. 
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Esimerkissä 19 leksikaalinen viittaus tämän oluen kertoo lukijalle, että kyseessä on joku 

tietty olut. Lukijalle jää ainoastaan auki se, mihin Sinebrychoffin olueen otsikko viittaa. 

Tämä-pronomini olisi korvattavissa yhdellä sanalla, urheilujoukkueen lyhenteellä HIFK. 

 Joissain tapauksissa leksikaalinen viittaus voi jopa antaa lisäinfoa suhteessa saate-

tekstiin. Eteenpäin viittaavissa ilmaisuissa voisi sanoa sen antavan lukijalle vihjeitä viit-

tauskohteesta. 

 

20) Terroristijohtajaa kuljetetaan ykkösluokassa – tämä suomalaiskaupunki ei häpeä 

(203. Helsingin Uutiset 4.9.2015) 

Tampere. Leninin patsas vaihtoi museota erittäin huolellisesti pakattuna. 

 

Esimerkissä 20 leksikaalinen viittaus tämä suomalaiskaupunki rajaa mahdolliset kaupun-

git Suomen rajojen sisäpuolelle. Saateteksti puolestaan ei korosta Tampereen suomalai-

suutta. Otsikossa on myös kiinnostava ristiriita, sillä terroristi ei ole suomalaisessa kon-

tekstissa mitenkään tyypillinen ilmiö. Terroristijohtajalla viitataankin patsaaseen, minkä 

kertomatta jättämistä otsikossa voi pitää sensationalisminhakuisuutena. 

 Yläkäsitteen sisältävän leksikaalisen viittauksen yhteydessä voidaan käyttää evalu-

oivia ilmaisuja, mutta tämä on aineistossani harvinaisempaa kuin yleissubstantiivien 

kanssa. 

 

21) Varoitus: Älä mene tälle tutulta kuulostavalle sivustolle vahingossakaan! (143. 

Hymy 1.8.2015) 

Hymy.fi... eikun siis YoTube (väärin kirjoitettu YouTube). 

 

Esimerkissä 21 sivusto arvioidaan tutulta kuulostavalle. Saateteksti on ironinen ja luo en-

sin komiikkaa veikkaamalla sivustoksi hymy.fi, jolta uutinen on poimittu. Saatetekstissä 

Klikinsäästäjän ylläpito arvottaa hymy.fi:n sivustoksi, jolla järkevän ihmisen ei kannat-

taisi vierailla tai jonne ei ainakaan tämän otsikon takia kannata itseään klikata. Sen jäl-

keen ylläpito korjaa, että kyseessä on YoTube, joka kuulostaa YouTubelta. 

 Muutamassa tapauksessa demonstratiivipronominien käyttö tekee otsikosta todella 

epäinformatiivisen. 

 

22) Ruuskanen heitti kuitin Seppo Rädylle – ”Se on osoitus siitä” (182. Ilta-Sanomat 

27.8.2015) 

Se, että Pitkämäki ohitti Rädyn mitalien määrässä, on osoitus siitä, että nuorempikin heit-

täjäpolvi osaa jotain. 
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Esimerkki 22 on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toimii johtolauseena, joka on informa-

tiivinen; se määrittelee henkilöt ja toiminnan. Toinen osa, kaksi kertaa se-pronominin si-

sältävä lause se on osoitus siitä jää lukijalle hyvin epäselväksi. Kummankin pronominin 

viittauskohde on vasta jäljempänä tekstissä. Saateteksti muotoilee otsikon jälkimmäisen 

lauseen uudelleen, mutta säilyttää alkuperäisen lauseen muodon. 

 Kun demonstratiivipronominien viljelyyn lisätään vielä kesken loppuvat lauseet, on 

tuloksena aineistoni epäinformatiivisin otsikko. 

 

23) Ensin olin että ja sitten olin että – "Tämä on tätä" (258. Keskisuomalainen 

17.9.2015) 

JYP-SaiPa 5-1. 

 

Esimerkki 23 alkaa kahdella kesken loppuvalla lauseella Ensin olin että ja sitten olin että. 

Lukija ei saa otsikon perusteella mitään tietoa uutisoitavan asian aihealueesta, saati siihen 

liittyvistä henkilöistä, tapahtumista tai paikoista. Tätä epämääräistä alkua seuraava kaksi 

demonstratiivipronominia sisältävät lainaus suurentaa entisestään syntynyttä informaa-

tioaukkoa. Tässä tapauksessa edes saatetekstin näkeminen ei auta selittämään otsikkoa, 

mutta kertoo kyllä sen, mistä tällaisen absurdin otsikon saanut uutinen kertoo. 

 Demonstratiivipronominien käyttö klikkiotsikoissa viittaa yleensä aina eteenpäin 

tekstissä ja luo siten informaatioaukon, joka houkuttelee lukijan klikkaamaan otsikkoa. 

Usein otsikossa demonstratiivipronomini tai leksikaalinen viittaus, jossa tarkenteena on 

demonstratiivipronomini, olisi korvattavissa yhdellä tai kahdella sanalla. Näitä otsikoita 

tarkastellessa herää kysymys siitä, jäisikö uutiselle enää mitään uutisoitavaa, jos otsikko 

ei jättäisi lukijalle informaatioaukkoa. Se on kuitenkin toisen tutkielman kokoinen aihe. 

 Käsittelen lopuksi vielä persoonapronominit, jotka Blom ja Hansen (2015: 96–97) 

mainitsevat yhtenä eteenpäin viittaavana keinona otsikoinnissa. Heidän aineistossaan 344 

eteenpäin viittaavasta otsikosta 12 käyttää keinona persoonapronominia. Omaan aineis-

tooni sattuu vain yksi esimerkki, jossa persoonapronomini on selvästi kataforinen. Anafo-

risesti sitä käytätetään otsikoissa useamman kerran, mutta silloin ei luonnollisestikaan 

synny informaatioaukkoja. 

 

24) HS: Hän käy nyt autokaupoissa, rupattelee myyjien kanssa, juo pahvimukeista kahvia 

ja tinkaa hinnoista – hänellä on rahaa (192. Ilta-Sanomat 1.9.2015) 

Tässä yritetään sanoa, että autokauppoja pitävät hengissä keskimäärin noin 57-vuotiaat 

miehet. 
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Esimerkissä 24 yksikön kolmannen persoonan pronomini hän esiintyy kataforisesti. Lu-

kijalle kerrotaan henkilön toiminnasta ja varakkuudesta, mutta tarkkaa viittauskohdetta 

on mahdotonta vihjeistä huolimatta määritellä klikkaamatta otsikkoa. Saateteksti kom-

mentoi otsikon epämääräistä muotoilua aloituksella tässä yritetään sanoa.  

 Kataforisten persoonapronominien ilmentymiä on siis aineistossani vähän, mutta se 

ei välttämättä tarkoita, etteikö niitä käytettäisi myös suomenkielisen klikkiotsikoinnin 

keinona. Laajemman aineiston analyysi olisi tässä kohtaa tarpeen. 

 

4.2 Proadverbit 

 

Proadverbeillä on pronominikanta, ja ne ovat merkitykseltään pronominimaisia. Proad-

verbeillä voidaan ilmaista paikkaa (täällä, tänne), aikaa (silloin) ja tapaa (näin, siten). 

Toimiessaan demonstratiivisina niillä on demonstratiivipronominien kanssa samanlaiset 

deiktiset ominaisuudet. (ISK § 715, 721.) 

 Blomin ja Hansenin (2015: 97) tutkimuksessa adverbit ovat toiseksi yleisin eteen-

päin viittaava keino, jota uutisotsikoissa käytetään. Omassa aineistossani se on myös var-

sin käytetty, sillä esiintymiä on 47. Blom ja Hansen mainitsevat tanskalaiset adverbit 

sådan (like this/this is how) ja så (like so/this is how) hyvin yleisinä. Näistä ensimmäinen 

tavallisimmin viittaa johonkin selitykseen siitä, kuinka tehdä jotakin, ja jälkimmäinen luo 

jonkin adjektiivin kanssa mielikuvan sensationaalisesta tai yllättävästä paljastuksesta. 

(mp.) 

 Suomen kielessä näitä kahta tanskalaista adverbiä sådan ja så vastaa yksi adverbi 

näin. Se ilmenee aineistossani 37 kertaa. Yleisimmin näin viittaa johonkin toimintata-

paan, joka uutisessa kerrotaan. Tällaisia otsikoita on 19. 

 

25) Näin viihdyt häissä, joissa et tunne ketään (23. Me Naiset 27.6.2015) 

Tutustu uusiin ihmisiin. 

 

26) Tee näin, niin muistisi paranee (26. Iltalehti 8.6.2015) 

Nuku riittävästi. 

 

Esimerkki 25 alkaa proadverbillä näin ja sitä seuraavalla verbillä viihdyt. Sen jälkeen 

täsmennetään tilanne, jossa lukijan tulisi viihtyä: häissä, joissa et tunne ketään. Oletus 

on, että juttu otsikon takana antaa jonkin toimintavinkin. Saateteksti tiivistää vinkin: Tu-

tustu uusiin ihmisiin. Otsikko presupponoi, että häissä voisi viihtyä tuntematta ketään, 
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mutta saateteksti kumoaa presupposition; häissä viihtyy tutustumalla muihin. Esimerkissä 

26 otsikko itsessään korostaa, että tulossa on jokin toimintaohje, sillä se alkaa imperatii-

vimuotoisella kehotuksella tee näin.  

 Aineistossani on kaksi esimerkkiä, joissa lukijaa puhutellaan suoraan, mutta heille 

ei anneta toimintaohjeita vaan yksinkertaisesti kerrotaan, miten joku asia menee. 

 

27) Luulitko, että sairastuneen kesäloma vaihtuu nykyisin itsestään sairauslomaksi? Vää-

rin luulit, näin se menee (31. Talouselämä 29.6.2015) 

Työnantajat eivät olekaan mentalisteja. Siksi vuosilomalla sairastuneen työntekijän on 

ilmoitettava asiasta työnantajalle ja hankittava sairauslomatodistus. 

 

28) Osallistutko perjantain jättimielenilmaukseen? Näin se kolahtaa palkkaasi (224. 

Ilta-Sanomat 14.9.2015) 

Palkan menettää siltä osin kuin ei ole töissä. 

 

Esimerkissä 27 annetaan ensin jokin oletus, joka lukijalla uskotaan olevan: kesäloma 

vaihtuu nykyisin itsestään sairauslomaksi. Sen jälkeen oletus kumotaan lauseella väärin 

luulit ja viitataan oikean tiedon löytymiseen uutisesta lauseella näin se menee. Saateteksti 

kertoo lukijalle, miten sairaslomalla toimitaan. Esimerkki 28 alkaa lukijalle kohdistetulla 

kysymyksellä osallistumisesta mielenilmaukseen. Sen jälkeen otsikko houkuttelee lukijaa 

klikkaamaan uutista, jotta selviäisi miten mielenilmaukseen osallistuminen vaikuttaa 

palkkaan. Itse otsikko nimittäin jättää tiedon kertomatta muotoilulla näin se kolahtaa 

palkkaasi. Saateteksti yksinkertaisesti kertoo, miten mielenilmaus vaikuttaa palkkaan. 

 Adjektiivin tai adverbin kanssa käytettynä näin voi luoda vaikutelman, että kyse on 

esimerkiksi jostain yllättävästä lukumäärästä tai ajasta. Näin toimii astemääritteenä (ks. 

ISK § 675) Aineistossani esiintyy sellaisia muotoja kuin näin kauan, näin todennäköistä, 

näin paljon, näin iäkäs ja näin monta.  

 

29) Näin iäkäs on Suomen vanhin vanki (125. Ilta-Sanomat 25.7.2015) 

78-vuotias. 

 

30) Näin kauan suomalainen mansikka säilyy tuoreena: "Herkästi vanheneva tuote" (16.  

mtv makuja.fi 26.6.2015) 

Jutussa ei kerrota, kauanko suomalainen mansikka säilyy tuoreena. 

 

Esimerkin 29 otsikko alkaa adverbillä näin, jota seuraa adjektiivi iäkäs. Otsikko synnyt-

tää oletuksen, että vanki on poikkeuksellisen vanha, ja asia on uutisen arvoinen. Otsikko 
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jättää informaatioaukon, jonka saateteksti täyttää. Suomen vanhin vanki on vain 78-vuo-

tias. Esimerkissä 30 adverbi näin liittyy kiteytyneeseen adverbiin kauan. Otsikko jättää 

lukijan arvuuttelemaan, kuinka kauan mansikka säilyy tuoreena. Otsikon jälkimmäinen 

osa viittaa mansikan herkkään vanhenemisalttiuteen ja presupponoi, että mansikka säilyy 

hyvin vähän aikaa. Saateteksti paljastaa, ettei otsikolle löydy sisällöstä katetta (ks. myös 

luku 7.3), koska juttu ei kerro mansikan säilymisaikaa. 

 Näiden kahden Blomin ja Hanseninkin (2015) esittämän adverbin käytön lisäksi 

aineistossani on kolmaskin tapa käyttää adverbiä näin. Siinä näin liittyy lauseen verbiin 

kuten toimintaohjeissakin, mutta avoimeksi jäävän toiminnan subjekti löytyy otsikosta, 

eikä kyseessä ole lukijalle kohdennettu ohje. 

 

31) Näin Stubb pystyy olemaan kahdessa Kreikka-kokouksessa yhtä aikaa (97. Aamu-

lehti 16.7.2015) 

Toisessa kokouksessa on sijainen. 

 

Esimerkissä 31 lauseen subjektina on Stubb, jonka kerrotaan pystyvän olemaan kahdessa 

kokouksessa yhtä aikaa. Keino tehdä tämä on jätetty kertomatta lukijalle tavan adverbin 

näin avulla. Saateteksti paljasta, että toisessa kokouksessa on sijainen. Otsikolla ei ole 

katetta (ks. luku 7.3), sillä jos Stubbilla on sijainen, hän ei ole kahdessa kokouksessa yhtä 

aikaa. 

 Muutamissa otsikoissa näin-adverbiä käytetään luomaan informaatioaukko sen 

suhteen, mitä joku on sanonut tai vastannut. 

 

32) Näin Timo Soini sanoi – ja Jutta Urpilainen riemuitsi (11. Uusi Suomi 26.6.2015) 

Soini: "Hallitus puolustaa Kreikka-vakuuksia" 

 

Esimerkissä 32 Timo Soinin sanoma lause on jätetty kertomatta viittaamalla siihen ad-

verbillä näin. Otsikon toinen osa antaa ainoastaan pieniä vihjeitä lukijalle siitä, mitä Soini 

mahdollisesti olisi voinut sanoa – jotain, joka ilahduttaa Jutta Urpilaista. Lukijalle jää 

kuitenkin suuri informaatioaukko, joka pakottaa klikkaamaan otsikkoa. 

 Aineistossani on käytetty myös proadverbejä tänne ja täältä yhteensä neljässä eri 

otsikossa. Ne kaikki ilmaisevat paikkaa. Tänne-proadverbia on käytetty kaksi kertaa lot-

tovoitto-uutisten yhteydessä. 

 

33) Tänne meni Eurojackpotin 46 miljoonan voitto! (124. Ilta-Sanomat 25.7.2015) 

Turkuun. 
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34) Tänne kilahti loton täysosuma (236. Ilta-Sanomat 20.9.2015) 

2,7 miljoonan euron potti meni Pedersöreen. Jutussa kerrotaan lisäksi tärkeitä taustatie-

toja, kuten Pedersören asukasmäärä, joka on 11 000. 

 

Molemmissa esimerkeissä tänne viittaa paikkakuntaan, jonne veikkauspelin voitto on 

mennyt. Esimerkissä 33 saateteksti pelkästään toteaa voittoisan paikkakunnan. Esimer-

kissä 34 saateteksti kertoo muitakin uutisessa olleita tietoja. Saatetekstissä on ironinen ja 

uutista kommentoiva sävy, sillä se esittää Pedersören asukasmäärän tärkeänä tietona, 

mutta todennäköisesti pelkät faktat voittajapaikkakunnasta eivät kiinnosta lukijaa. 

 Proadverbit tänne ja täältä ilmaisevat paikkaa myös kahdessa muussa esiintymäs-

sään. 

 

35) Täältä haetaan suhteessa eniten turvapaikkoja – kärjessä Suomen naapuri (19. mtv 

uutiset 27.6.2015) 

Ruotsista haetaan suhteessa eniten turvapaikkoja. 

 

36) Tännekö työttömät siirtyvät? Määrä kasvanut tuhansilla viime vuoden lopusta (65. 

Talouselämä 7.7.2015) 

Otsikosta on tipahtanut yksi sana pois: Yritysten määrä kasvanut tuhansilla viime vuoden 

lopusta. 

 

Esimerkissä 35 proadverbi täältä viittaa johonkin valtioon. Otsikon loppuosa antaa luki-

jalle melko rajatun määrän vaihtoehtoja referentiksi, sillä se määrittää referentin Suomen 

naapuriksi. Otsikko siis luo ensin informaatioaukon proadverbillä täältä ja sen jälkeen 

tarjoaa lukijalle melko paljon vihjeitä aukon täyttämiseksi. Kuten saatetekstistä huomaa, 

arvuutteluleikin voisi ilmaista suoraviivaisemmin ja informaatiota pimittämättä. Esimer-

kissä 36 puolestaan kysyvällä proadverbillä tännekö viitataan johonkin paikkaan, joka on 

siirtymisen kohteena. Kysyvällä muodolla otsikko esittää epävarmana sen, siirtyvätkö 

työttömät kohteeseen. Otsikon jälkimmäisestä osasta puuttuu substantiivin määrä mää-

rite, johon proadverbi olisi viitannut. Saateteksti toteaa lauseen vajaavaisuuden ja täyden-

tää lauseesta puuttuvan määritteen yritysten. 

 Pohdin jo luvussa 4.1 muotoa tässä, joka voi toimia joko sisäpaikallissijaisena de-

monstratiivipronominina tai lokatiivisena proadverbinä. Käsittelen tässä kohtaa tapauk-

set, joissa tässä toimii näkemykseni mukaan laajemmin tekstuaalisella tasolla viittaavana 

proadverbinä. Tällaisia esimerkkejä on aineistossani kuusi. 
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37) Kaisa Mäkäräinen jäi ilman urheilija-apurahaa – tässä syy (58. Ilta-Sanomat 

3.7.2015) 

Mäkäräinen jäi ilman apurahaa, koska ei voinut sitä tulojensa suuruuden vuoksi edes ha-

kea. 

 

38) Tässä ovat lauantain lottonumerot – ensi viikon päävoitto 2,5 miljoonaa (269. Ilta-

Sanomat 3.10.2015) 

Varsinaiset numerot: 10, 11, 13, 18, 31, 32, 37. 

Lisänumerot: 5, 23 

Tuplausnumero: 38 

 

Esimerkissä 37 tässä viittaa siihen, että syy kerrotaan tulevassa tekstikontekstissa. Selitys 

on melko pitkä, joten sen laittaminen otsikkoon vaatisi pitkää otsikkoa. Syyn näkeminen 

myös tekee tyhjäksi otsikon ensimmäisen osan, sillä apurahaa ei voi saada, jos ei sitä hae. 

Koko aineistossani proadverbin tässä sisältävistä otsikoista viidessä sitä seuraa substan-

tiivi syy. Esimerkissä 38 tässä viittaa edellistä esimerkkiä selvemmin paikkaan ja viestii 

lukijalle, että lottonumerot löytyvät otsikon takaa. Se vertautuu Blomin ja Hansenin tans-

kankieliseen adverbiin her ’here/tässä’, jolla viitataan johonkin tiettyyn asiaan, joka on 

nähtävillä tulevassa tekstissä, videossa tai kuvissa (2015: 97). 

 Nähdäkseni tässä-proadverbin käyttö vertautuu tapauksiin, joissa viitataan kuviin 

tai videoihin linkin takana. Lukijalle viestitään, että vastaus löytyy otsikkoa klikkaamalla 

avautuvasta uutisesta.  

 Käsittelen lopuksi vielä kaksi proadjektiivia, joilla on selvästi eteenpäin viittaava 

funktio. 

 

39) Tällaisia Cittarin kassat voivat olla jatkossa – kaikki eivät riemastu (63. Helsingin 

Uutiset 5.7.2015) 

Jutussa ei kuvailla uutta kassajärjestelmää millään tavalla. 

 

Esimerkki 39 alkaa proadjektiivilla tällaisia. Se luonnehtii tarkoitetta Cittarin kassat ja 

jättää lukijalle informaatioaukon sen suhteen, millaisista kassoista nyt on kyse. Otsikon 

loppuosa luo uutiseen sensationalismia evaluoivalla ilmauksella kaikki eivät riemastu. 

Otsikosta syntyy mielikuva, että jotain epämiellyttävää on luvassa. Saatetekstin mukaan 

juttu ei kuitenkaan luonnehdi Citymarketin tulevaa kassajärjestelmää millään tavalla. Ot-

sikolle ei siis löydy katetta jutusta (ks. luku 7.3).  

 Toinen proadjektiivin sisältävä otsikko on kiinnostava sikäli, että siinä alun perin 

anaforinen viittaus on otsikossa käännetty kataforiseksi. 
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40) Presidentti Niinistöltä selvä viesti suomalaisille turvapaikanhakijoista: ”Eihän sellai-

nen ajattelu ole mistään kotoisin” (196. Ilta-Sanomat 2.9.2015) 

"Kaikkein hulluin tapa suhtautua, kaikkein järjettömin tapa suhtautua siihen on se, että 

kun sota aiheuttaa pakolaisuutta, niin että pakolaisuus aiheuttaisi sitten valtavan rähinän 

täällä Suomessa. Eihän sellainen ajattelu ole mistään kotoisin, Niinistö sanoi." 

 

Esimerkissä 40 Niinistön viestin sisältö jätetään epäselväksi lainauksella ”Eihän sellai-

nen ajattelu ole mistään kotoisin.” Lukijalle ei selviä, millaisesta ajattelusta on kyse. Saa-

teteksti lainaa Niinistön puheenvuoroa pidemmältä matkalta. Siitä voi havaita, että proad-

jektiivi sellainen on ollut anaforinen viittaus ajattelutapaan, jonka mukaan pakolaisuus 

aiheuttaisi valtavan rähinän Suomessa. Otsikko onnistuu proadverbin käytöllä peittämään 

tämän hyvin selvän viestin lukijalta ja siten luomaan tarpeen klikata otsikkoa. 

 Kuten edellä olen todennut, aineistoni yleisin proadverbi on näin. Sitä voidaan Blo-

min ja Hanseninkin (2015) mainitsemin tavoin käyttää annettaessa toimintaohjeita luki-

jalle tai adjektiivien tai adverbien yhteydessä luomassa yllätyksellisyyttä. Näiden lisäksi 

sitä on aineistossani käytetty verbin yhteydessä niin, että subjekti on yksikön kolman-

nessa persoonassa ja nähtävillä otsikossa. Aineistossani on myös muutamia lokatiivisten 

proadverbien täällä, tänne ja tässä ilmenemiä, jotka viittaavat johonkin paikkaan tai teks-

tikontekstiin laajemmin.  Aineistoni kaksi proadjektiivia tällaisia ja sellainen luovat 

proadverbien tapaan otsikkoon informaatioaukon. 

 

4.3 Pakollisten argumenttien puuttuminen 

 

Baicchin (2004) mukaan otsikoissa olevat ellipsit voivat toimia kataforisesti. Blom ja 

Hansen (2015: 95) pitävät kataforisina vain sellaisia tapauksia, joissa otsikosta puuttuu 

jokin syntaktisesti pakollinen argumentti. Tyypillisimmin puuttuvana argumentti on otsi-

kon agentti (mp.). Käsitän tässä tutkimuksessa kataforisiksi vain pakollisten argumenttien 

puuttumisen, en valinnaisten lauseen osien, kuten substantiivien määritteiden ellipsiä. 

 Aineistossani ei kuitenkaan esiinny otsikoita, joissa klikkiotsikkomaisuus syntyisi 

pelkästään pakollisen argumentin puuttumisesta. Sen sijaan moniosaisissa otsikoissa sitä 

ilmenee yleensä muiden keinojen kanssa käytettynä. Blom ja Hansen (2015: 97) nimittä-

vät pakollisten argumenttien puuttumista ellipsiksi, joka on heidän aineistossaan melko 

yleinen piirre, noin 14 prosenttia kaikista eteenpäin viittaavista otsikoista. He eivät artik-

kelissa käsittele useiden eri eteenpäin viittaavien ilmausten samanaikaista ilmenemistä, 
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mutta löytävät ainakin lyhyen artikkelin ainoaksi ellipsiesimerkiksi tapauksen, jossa pel-

kästään ellipsi luo informaatioaukon (mts. 95).  

 ISK (§ 1177) kuvaa ellipsiä yhdyslauseissa esiintyvän toisteisuuden välttämisen 

keinoksi, joka on tyypillisempää rinnasteisissa kuin alisteisissä lauseissa. Omassa aineis-

tossani lauseita yhdistää lähes kaikissa elliptisissä tapauksissa ajatusviiva. Otsikoissa ei 

käytetä pisteitä, vaan pisteen sijasta käytetään ajatusviivaa. Ajatusviiva merkitsee ellipsin 

sisältävissä otsikoissa usein siirtymistä epäsuorasta lainauksesta suoraan lainaukseen tai 

toisin päin. Käsitän tässä tutkimuksessa ellipsin ISK:n mukaan, eli nimitäin ellipseiksi 

vain tapauksia, joissa elliptinen osa on tulkittavissa toisesta lauseesta. Blom ja Hansen 

(2015) kutsuvat kaikkia pakollisen argumentin puuttumisia ellipseiksi, mutta itse näen 

ellipsin vain yhtenä yhdyslauseissa ilmenevänä pakollisen argumentin puuttumisen ala-

kategoriana. 

 Aineistossani puuttuva argumentti ilmenee ainoastaan moniosaisissa otsikoissa. Se 

on usein lauseen teemapaikasta puuttuva ilmaus, joko subjekti tai objekti. Otsikot, joista 

puuttuu pakollinen argumentti, jakautuvat kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisessä lause 

on elliptinen sillä tavalla, että elliptinen osa on tulkittavissa otsikossa joko sitä ennen tai 

sen jälkeen olevasta lauseesta. Toisessa puuttuvan argumentin tulkinta jää avoimem-

maksi.  

 Ensimmäisessä kategoriassa informaatioaukon luo se, että toistamaton NP on il-

maistu käyttäen jotain toista klikkiotsikoinnin keinoa, joka häivyttää sen tarkan referen-

tin. Tällaisia otsikoita on aineistossani viisi. 

 

41) Tämä yllättävä asia laskee verenpainettasi – ”Ø Voitaisiin käyttää jopa masennus-

lääkkeenä” (30. Ilta-Sanomat 29.6.2015) 

Luonnossa oleskelu. 

 

Esimerkki 41 alkaa lauseella, joka luo informaatioaukon demonstratiivipronominin ja 

yleissubstantiivin sisältävällä ilmauksella tämä yllättävä asia. Otsikon toinen osa on lai-

naus todennäköisesti jonkin asiantuntijan puheesta. Siitä puuttuu teemapaikalta ilmaus, 

joka predikaatin voitaisiin käyttää objektina olisi lauseen pakollinen argumentti. Ky-

seessä on nominaalinen ellipsi, jossa jälkimmäisen lauseen teemapaikalla ei toisteta edel-

lisen lauseen teemapaikan ilmausta (ks. ISK § 1179). Samalla kyseessä on kaksinkertai-

sen informaatioaukon luominen; otsikon ensimmäinen osa luo aukon demonstratiivipro-

nominin ja yleissubstantiivin avulla, ja toinen osa vahvistaa aukkoa ellipsillä.  
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 Ellipsin sisältävä otsikon osa voi olla joko lopussa, kuten esimerkissä 41, tai vaih-

toehtoisesti alussa. 

 

42) Ø Hoituu halvimmillaan parilla eurolla - IS: Nyt on aika tehdä tämä hyödyllinen 

auto-operaatio (190. Talouselämä 31.8.2015) 

Ajovalopolttimoiden vaihtaminen. 

 

Esimerkki 42 alkaa elliptisellä lauseella, jossa intransitiiviselta predikaatilta, hoituu puut-

tuu subjekti. Hoitua-verbi on automaatiojohdos, jossa subjekti ei ole aktiivinen tekijä 

vaan muutoksen läpikävijä. (ks. ISK § 334.) Jälkimmäisessä lauseen predikaatin tehdä 

objekti tämä hyödyllinen auto-operaatio on ellipsissä toistamatta jätetty ilmaus, muutok-

sen läpikävijä. Jälleen informaatioaukko rakennetaan kahdesti: alussa ellipsillä ja loppu-

osassa demonstratiivipronominin ja yläkäsitteen avulla. Lukijalle jää epäselväksi refe-

rentti, jonka saateteksti paljastaa. 

 Toisessa kategoriassa puuttuva argumentti ei ole ellipsi jostain edellä tai jäljempänä 

otsikossa ilmaistusta asiasta. Tällaisia otsikoita on aineistossani neljä. Niissä otsikon eri 

osat kuitenkin edelleen puhuvat samasta aiheesta. 

 

43) US: Tamperelaislääkäri avautuu suomalaisten ravintotottumuksista: "Ø Pitäisi kiel-

tää lailla" (33. Ilta-Sanomat 29.6.2015) 

Jutussa paljastetaan, että sen tyyppiset tuotteet kuin sipsit, karkit ja sokeroidut jugurtit 

ovat epäterveellisiä. 

 

44) Hammaslääkäri muistuttaa mökkeilijöitä: Tee tämä aivan ensimmäisenä - ”Ø Muhi-

neet koko talven” (36. Ilta-Sanomat 30.6.2015) 

Vaihda vanha hammasharja uuteen. 

 

Esimerkki 43 alkaa johtolauseella, jota seuraa lainaus lääkärin puheesta. Johtolause antaa 

vihjeen, että puheenaiheena ovat suomalaisten ravintotottumukset. Lainauksessa teema-

paikka verbin edessä on tyhjä. Verbi on nollapersoonassa, joten teemapaikalle kuuluisi 

kieltää-verbin objekti, koska objektin sisältävän lausekkeen tarkoite on puheenaiheena 

(ks. ISK § 1350). Pakollisen argumentin puuttuminen viittaa tekstissä eteenpäin katafori-

sesti. Esimerkki 44 alkaa jälleen johtolauseella, jota seuraa demonstratiivipronominin 

tämä ja imperatiivimuodon tee sisältävä lainaus. Tällainen otsikko pelkästään riittäisi 

klikkiotsikoksi, mutta otsikon kolmas, ajatusviivalla erotettu osa sisältää vielä lainaus-

merkeissä suoran lainauksen. Lainauksesta puuttuu pakollisena argumenttina monikon 

kolmannen persoonan verbimuodon muhineet subjekti, jolloin syntyy informaatioaukko. 

Lukija ei tiedä, mitä pitäisi tehdä tai mitkä ovat muhineet koko talven. 
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 Kuten edellä on käynyt ilmi, aineistossani pakollisen argumentin puuttuminen ei 

yksinään synnytä klikkiotsikkoa. Sen sijaan sitä käytetään muiden keinojen kanssa lisää-

mään otsikon epämääräisyyttä ja siten houkuttelevuutta. Usein pakollinen argumentti 

puuttuu lainauksesta, jonka asiantuntija on sanonut. Näillä lainauksilla pyritään luomaan 

mielikuvaa tärkeästä uutisesta, eli sensationalisoidaan uutista. 

 

4.4 Yleissubstantiivit 

 

Blom ja Hansen pitävät kataforisina sellaisia yleissubstantiiveja, joilla voidaan nähdä ole-

van implisiittinen deiktinen viittaus diskurssiin. He laskevat tähän kategoriaan vain sel-

laiset sanat, jotka viittaavat kuviin, videoihin, listoihin tai muihin vastaaviin. Käsittelen 

nämä tapaukset ensin ja siirryn sen jälkeen käsittelemään muita tapauksia, esimerkiksi 

sellaisia sanoja kuin asia, kysymys ja syy sisältäviä otsikoita. 

 Aineistoni otsikoista kahdeksan viittaa jutussa olevaan kuvaan, kolme videoon ja 

yksi listaukseen, joka löytyy linkin takaa. Muutamissa otsikoissa mainitaan kuva esimer-

kiksi tietolähteenä, mutta ne eivät viittaa siihen, että kuva olisi välttämättä julkaistu jutun 

yhteydessä. Blomin ja Hansenin (2015: 97) 2000 uutisotsikon otannassa yleissubstantiivit 

olivat yleisin ryhmä, sillä niitä esiintyi 119 otsikossa. Omassa aineistossani näitä on siis 

huomattavasti vähemmän. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että Klikinsäästäjän ylläpi-

täjät mainitsivat haastattelussa kuviin tai videoihin viittaavat otsikot kyseenalaisena klik-

kiotsikoinnin piirteenä. Heidän mielestään viittaamineen kuvaan tai videoon tee otsikosta 

välttämättä suoraan klikkiotsikkoa, jos otsikko on muuten riittävän informatiivinen. (Hi-

manen ja Skön, haastattelu.) 

 Aineistoni perusteella onkin niin, että jos Klikinsäästäjä julkaisee otsikon, jossa vii-

tataan kuviin, on kuvissa usein jotain epäselvää. 

 

45) Kuvat: Jutta Gustafsberg esittelee kotinsa – jääkaapinovessa yllätys (249. mtv Viihde 

26.9.2015) 

Jääkaapin ovessa on pojan koulukuvia, mietelauseita ja Duudsonien nimmarit. Näistä vii-

meinen lienee otsikossa luvattu, mullistava yllätys. Ehkä. 

 

46) Vain elämää -tähdet valtasivat Helsingin ilmatilan - katso kuva! (79. nelonen.fi 

10.7.2015) 

Anssi Kela ja Elastinen ovat kuvassa maan pinnalla. 
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Esimerkissä 45 otsikko viittaa jutun kuviin ja yllätykseen, jonka kuvat paljastavat. Yllä-

pito ei kuitenkaan ole varma, mikä kuvista on yllättävä. Otsikko sisältää siis paitsi kata-

foran, joka viittaa jutun kuviin, myös liioittelua sanavalinnoissaan. Esimerkissä 46 esite-

tään väite, jonka mukaan Vain elämää -tähdet ovat vallanneet ilmatilan. Väitteen jälkeen 

lukijaa kehotetaan katsomaan kuvat tapauksesta. Saateteksti ottaa kantaa otsikon deskrip-

tiivisen ilmauksen oikeellisuuteen. Vastakkain ovat ilmaukset ilmatila (ilmassa) ja maan 

pinnalla (maassa). Näiden kahden välillä on laadullinen ero, sillä molemmat ilmaisevat 

paikkaa. Uutisen kuvassa Vain elämää -tähdet ovat maan pinnalla. Otsikossa on siis il-

meisen huonoja sanavalintoja, jotka ohjaavat lukijan ajattelemaan, että kyseisissä kuvissa 

esimerkiksi lennetään. 

 Kolme otsikkoa viittaa videoon. Yksi niistä valittiin Klikinsäästäjä-sivuston äänes-

tyksessä vuoden 2015 huonoimmaksi otsikoksi. 

 

47) Video: Enbergin perhe menetti kaiken tulipalossa – vakuutus ei korvaa euroakaan 

(237. mtv Uutiset 21.9.2015) 

"Alla olevalla videolla perheen isä kertoo uskomattoman syyn siihen, miksi vakuutuskor-

vausta ei tulla maksamaan heille." 

Perheellä ei ollut voimassa olevaa kotivakuutusta. 

 

Tässä esimerkissä on oikeastaan kaksi eri otsikkoa. Toinen on koko uutisen otsikko ja 

toinen videon otsikko. Molemmat otsikot ovat klikkiotsikoita. Varsinainen otsikko ohjaa 

lukijan etsimään vastausta videolta, ja videon otsikko liioittelevine sanavalintoineen kan-

nustaa lukijaa katsomaan videon. Uskomaton syy on lopulta se, ettei perheellä ole ollut 

vakuutusta, joka korvaisi tulipalon vahingot. Otsikko on harhaanjohtava, koska vakuu-

tuskorvauksen mainitseminen otsikossa presupponoi, että perheellä olisi voimassa oleva 

vakuutus. 

 Oman näkemykseni mukaan myös muut yleissubstantiivit kuin viittaukset kuviin, 

videoihin tai listoihin voivat toimia otsikoissa eteenpäin viittaavina. Tätä näkemystä tu-

kee myös Baicchi (2004), joka on tutkinut kataforia otsikoissa. Hänen mukaansa yhtenä 

kataforan tyyppinä otsikoissa käytetään referenttejä, jotka ovat vain osittain määriteltyjä, 

eli jotka toisin sanoen epämääräisyytensä takia vaativat määritelmän etsimistä jäljempää 

tekstistä. Useimmiten tällainen tapahtuu yleissubstantiivien avulla, joista esimerkkeinä 

Baicchi antaa muun muassa seuraavia: mies, asia, tapaus, esine ja ihminen. Yleissubstan-

tiivit synnyttävät kataforisen suhteen otsikossa olevan lekseemin ja myöhemmin tekstissä 
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tulevan korrelaatin välille. Tällaisilla sanoilla on alhainen ikonisuuden aste ja vähän lä-

pinäkyvyyttä. (Mas. 30.) Ikonisuudella tarkoitetaan sitä, että sanan muoto heijastaa jollain 

tapaa myös sen merkitystä, esimerkiksi roomalainen numero III on ikonisempi kuin ara-

binen 3 (Cruse 2011: 11). 

 Aineistossani tällaisia yleissubstantiiveja ovat muun muassa asia, syy, kikka, yllätys 

ja totuus. Ne sijoittuvat spesifisyydessään demonstratiivipronominien ja proadverbien 

(hyvin epäspesifi) ja yläkäsitteiden (melko spesifi) välille. Niiden epätarkkuus nähdään 

Klikinsäästäjässä otsikon ongelmana, koska kaikissa tällaisen yleissubstantiivin sisältä-

vissä otsikoissa saateteksti täsmentää yleissubstantiivia. Käsittelin jo luvussa 4.1 ne yleis-

substantiivit, joiden tarkenteena on demonstratiivipronomini, joten keskityn tässä loppui-

hin tapauksiin. Aineistossani on 62 esimerkkiä, joissa on eteenpäin viittaava yleissubstan-

tiivi. Näistä 26 esiintyy demonstratiivipronominin kanssa ja 36 ilman. 

 

48) Mies luuli, että niskan tatuoinnissa on tyttöystävän nimi - totuus paljastui (179. Ilta-

lehti 24.8.2015) 

Tatuoinnissa luki "Windows 7". 

 

Esimerkissä 48 otsikon alkuosa taustoittaa uutista ja kertoo miehen luuloista. Ajatusvii-

van jälkeen asetutaan vastakohtaiseen asemaan, sillä luulo kumotaan yleissubstantiivilla 

totuus ja siihen liittyvällä verbillä paljastui. Saateteksti yksinkertaisesti paljastaa tämän 

totuuden, joka on jäänyt otsikossa kertomatta. 

 Yleissubstantiivien yhteyteen voidaan lisätä jokin sitä kuvaileva adjektiivi, jolloin 

otsikkoon tulee evaluoiva sävy. 

 

49) Saara Aalto etsii tyttöystävänsä kanssa uutta asuntoa – taustalla erikoinen syy (88. 

Ilta-Sanomat 13.7.2015) 

Erikoinen syy: Nykyinen asunto on liian pieni. 

 

Esimerkissä 49 luodaan sensaationhakuisuutta kuvaamalla epäspesifiä substantiivia syy 

adjektiivilla erikoinen. Adjektiivin käyttö presupponoi, että syy on jokin normaalista 

poikkeava. Saatetekstissä käy kuitenkin ilmi, että syy uuden asunnon etsimiseen on hyvin 

tavanomainen, sillä pariskunta haluaa vaihtaa suurempaan asuntoon. Otsikolle ei siis 

löydy jutusta katetta (ks. luku 7.3). 

 Kuvailevuutta voidaan vielä vahvistaa intensiteettisanalla tai jopa kahdella sellai-

sella. ISK:n (§ 664) mukaan intensiteettisanoja käytetään luonnehtimaan jonkin ominai-

suuden, tavan tai määrän vähäistä, kohtalaista tai korkeaa astetta. 



39 

 

 

50) Mahdottoman kätevä kikka kananmunalle (20. Iltalehti 26.6.2015) 

Keitetyn kananmunan voi myös raastaa. 

 

51) Vinkki helteeseen: aivan jäätävän nerokas tapa kuljettaa jätskit sulamatta! (173. 

Ilta-Sanomat Ruokala 20.8.2015) 

Termospullo. 

 

Esimerkissä 50 yleissubstantiivia kikka määrittää adjektiivi kätevä. Adjektiivin kätevä in-

tensiteettiä vahvistetaan sanalla mahdottoman, mikä lisää adjektiivin vahvuutta. Tällai-

nen ilmaus mahdottoman kätevä kikka tuntuu mainosmaisen liioittelevalta. Pieni asia saa-

daan kuulostamaan mullistavammalta kuin se on. Saateteksti kertoo, että kikka on kanan-

munan raastaminen. Esimerkissä 51 yleissubstantiivia tapa määrittää adjektiivi nerokas. 

Adjektiivin intensiteettiä lisätään sanoilla aivan ja jäätävä. Jäätävä on tässä yhteydessä 

monitulkintainen, koska sen lisäksi että se on intensiteettisana, joka merkitsee ’todella’, 

se myös linkittyy jää-kantasanansa johdosta otsikon muihin sanoihin jäätelöön ja heltee-

seen. Kyseessä on siis sanaleikki. Saateteksti kertoo lukijalle, että tapa viittaa termospul-

lon käyttöön. 

 Yhteenvetona voi todeta, että yleissubstantiiveja käytetään aineistossani jonkin ver-

ran luomaan informaatioaukkoja. Niiden yhteydessä on tyypillisesti käytetty kuvailevia 

adjektiiveja evaluoivina ilmaisuina. Näitä adjektiiveja voidaan vielä vahvistaa intensiteet-

tisanoilla. Usein niistä syntyy liioitteleva, mainosmainen kuva. 

 

4.5 Kesken loppuvat otsikot 

 

Aineistossani on seitsemän otsikkoa, jotka yksinkertaisesti katkeavat kesken lauseen ja 

luovat siten informaatioaukon. Kolmessa otsikossa lause katkeaa konjunktion jälkeen. 

Esitän niistä kaksi esimerkkiä. 

 

52) Melkein kaikilla ala-asteikäisillä on jo älypuhelimet - Suosikkisovellus ei ole Facebook 

vaan... (138. Talouselämä 31.7.2015) 

WhatsApp 

 

 

53) Puolueet yhtä mieltä turhan sääntelyn purusta, mutta...(3. mtv uutiset 24.6.2015) 

...mutta eivät siitä, mihin sääntelyn purku tulisi kohdistaa. 
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Esimerkissä 52 otsikon toinen osa on vertaileva lause, jossa on rakenne ei x vaan y. Lause 

loppuu kuitenkin konjunktion vaan jälkeen kolmeen pisteeseen. Kielitoimiston oikeinkir-

joitusoppaan (2013: 86) mukaan kolmea pistettä käytetään osoittamaan, että lause loppuu 

kesken. Pisteiden avulla voidaan luoda vihjailevaa sävyä, kuten esimerkkiotsikossa on 

tehty (ks. mp.). Jatkamalla otsikkoa yhdellä sanalla vihjailevuus muuttuisi informatiivi-

suudeksi. Esimerkki 53 puolestaan alkaa lauseella, jolle rinnasteinen, vastakkaisen näkö-

kulman esiin tuova mutta-konjunktiolla alkava lause loppuu heti konjunktion jälkeen. Lu-

kijalle jää kokonaisen lauseen kokoinen aukko täytettäväksi, joten saateteksti täydentää 

otsikon lauseen. 

 Kahdessa otsikossa virke loppuu kesken lauserajan kohdalta, mutta kaipaa selvästi 

jatkoa. 

 

54) Timo Soini: ”Jos perussuomalaiset olisivat lähdössä hallituksesta...” (86. Uusi 

Suomi 13.7.2015) 

"...minä tietäisin siitä." 

 

55) Näin Laura Huhtasaari kommentoi nyt evoluutiopuheitaan: ”Rakkaille toimitta-

jalle vastaukseksi…” (227. Demokraatti 15.9.2015) 

"En aio kommentoida." 

 

Esimerkissä 54 otsikon ensimmäinen osa merkitsee lainausmerkeissä olevan lainauksen 

Timo Soinin sanomaksi. Lainaus alkaa jos-alistuskonjunktiolla alkavalla alisteisella sivu-

lauseella, jota seuraa kolme pistettä. Päälause jätetään kertomatta otsikossa, mikä synnyt-

tää informaatioaukon. Esimerkissä 55 otsikon alkuosa jälleen kertoo, kenen puhetta otsi-

kon jälkiosa lainaa. Lainaus alkaa lauseella, jossa käytetty ilmaus vastaukseksi viittaa sii-

hen, että tulossa on toimittajia kiinnostanut vastaus. Lause kuitenkin loppuu kesken, eikä 

otsikko kerro lukijalle, mikä tämä vastaus on. Saateteksti tekee tyhjäksi otsikon ilmaise-

man asian, ainakin jos kommentoinnista kieltäytymistä ei pidä asian kommentointina, 

vaikka toki jonkinlainen kommentti sekin on. 

 Yhdessä otsikossa lause yksinkertaisesti loppuu kesken ennen viimeistä sanaa. 

 

56) Seuraavan Androidin nimi on (167. Uusi Suomi 18.8.2015) 

Marshmallow 
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Esimerkissä 56 kopulalauseesta puuttuu predikatiivi, ja lause loppuu kesken. Tällä kertaa 

kolmea pistettä ei ole käytetty. Kyseessä on myös luvussa 4.3 käsitelty pakollisen argu-

mentin puuttuminen, mutta koska argumentti puuttuu nimenomaan lopusta, eikä puuttuva 

osa ole teemapaikkainen, katson esimerkin edustavan kesken loppuvia lauseita. 

 Kesken loppuvat otsikot luovat siis informaatioaukon ja toimivat siten eteenpäin 

viittaavina ilmaisuina. Ne pakottavat lukijan etsimään täydennystä vajaaseen otsikkoon 

itse uutistekstistä.  

 

4.6 Yhteenveto 

 

Olen luvussa 4 käsitellyt eteenpäin viittaavia ilmauksia klikkiotsikoinnin keinona ja ver-

rannut tuloksiani Blomin ja Hansenin (2015) tuloksiin. Aineistossani yleisimmin ilme-

nevä keino on demonstratiivipronominien käyttö joko itsenäisinä NP:inä tai leksikaali-

sissa viittauksissa yleissubstantiivien tai yläkäsitteiden määritteinä. Lähes 1/3 aineistoni 

otsikoista sisältää demonstratiivipronominin, joista ylivoimaisesti yleisimmin käytetty on 

tämä (79 % demonstratiivipronomineista). 

 Persoonapronominia on käytetty aineistossani kataforisesti vain yhden kerran. 

Proadverbi on noin joka kuudennessa otsikossa, ja yleisimmin käytetty proadverbi on 

näin. Eteenpäin viittaamisen keinoina voidaan käyttää myös pakollisten argumenttien 

puuttumista, joka ei aineistossani yksinään toimi klikkiotsikoinnin keinona, mutta voi 

jonkin muun keinon kanssa käytettynä luoda otsikkoon kaksinkertaisen informaatio-

aukon. 

 Yleissubstantiiveiksi laskin Blomin ja Hansenin (2015) mainitsemien kuviin, vide-

oihin tai listoihin viittausten lisäksi myös esimerkiksi sellaiset yleiset sanat kuten kysy-

mys, keino ja kikka. Ne saavat usein adjektiivimääritteitä, joita voidaan vahvistaa intensi-

teettisanoilla. Lopuksi käsittelin kesken loppuvat otsikot, jotka katsoin pakollisten argu-

menttien puuttumisen tapaan eteenpäin viittaaviksi. 

 

 

5 Vuorovaikutteisuus klikkiotsikoinnin keinona 

 

Vuorovaikutteisuus on kielen ominaispiirre. Kirjoitetun kielen tasolla tekstin tuottajan ja 

vastaanottajan välistä vuorovaikutusta osoittavat selvimmin tapaukset, joissa vastaanot-
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taja huomioidaan tekstissä näkyvillä keinoilla. Näitä keinoja ovat suorat puhuttelut, ke-

hotukset ja kysymykset. (Luukka 1994: 25, 32.) Käsittelen tässä luvussa nimenomaan 

ohjailevia lausumia ja kysymyksiä, joita molempia käytetään aineistoni klikkiotsikoissa 

paljon. 

 

5.1 Direktiivit 

 

Direktiivin määritelmät vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä (ks. Lauranto 2013: 169, 

Rouhikoski 2015: 190). Direktiivi-termin alkuperä on puheaktiteoriassa (Rouhikoski 

2015: 190). ISK:n (§ 1645) mukaan: ” Direktiivi on ohjaileva lausuma, jolla käsketään, 

kehotetaan, pyydetään tai neuvotaan puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toimimatta tie-

tyllä tavalla.” Direktiivit siis nimensä mukaisesti pyrkivät siihen, että vastaanottaja tekisi 

jotain. Niiden tehtävänä on saada aikaan jokin muutos maailmassa. (Mey 2008: 120.)  

 Etenkin joissakin angloamerikkalaisissa tutkimuksissa direktiivi (directive) on ra-

jattu kuvaamaan vain pyyntöjä jyrkempiä käskyjä, usein imperatiiveja (Rouhikoski 2015: 

190). Tässä tutkimuksessa käytän ISK:n mukaista laajaa määritelmää, jossa direktiivi on 

kaikkien ohjailevien lausumien yläkäsite.  

 Direktiivit esiintyvät aineistossani pääasiassa imperatiivimuodossa, joka on direk-

tiivien prototyyppinen ilmenemismuoto (ks. ISK § 1645). Muita direktiivien ilmenemis-

muotoja ovat muun muassa interrogatiivilauseet, toisen persoonan väitelauseet, jos-lau-

seet ja finiittiverbittömät lauseet (Lauranto 2013: 170). 

 Aineistossani on 33 otsikkoa, jotka sisältävät imperatiivimuotoisen verbin ja lisäksi 

yksi toisen persoonan direktiivinen väitelause. 11 otsikossa lukijaa puhutellaan suoraan 

imperatiivilla, joka käskee tai kehottaa lukijaa klikkaamaan otsikkoa ja lukemaan jutun. 

Imperatiivit toimivat siis samaan tapaan uutistekstiin viittaavina ilmauksina kuin luvussa 

4.4 käsittelemäni sanat kuva ja video. Verbimuotoa katso on käytetty 10 kertaa ja muotoa 

lue kerran. 

 

57) Sunnuntaina sataa jopa 10 senttiä lunta – katso oman alueesi sääennuste (273. Ilta-

Sanomat 3.10.2015) 

Lumisade saattaa kyllä yllättää autoilijat Keski- ja Pohjois-Lapissa, mutta jos asut muu-

alla, oman alueen sääennustetta ei kannata rynnätä katsomaan ainakaan tämän klikkiot-

sikon vuoksi. 
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Esimerkissä 57 on kyse sääennustuksiin liittyvästä uutisesta. Aineistossani on kaksi muu-

takin otsikkoa, joissa otsikon ensimmäinen osa viittaa säätilan muutokseen, kuten esimer-

kissä 57 lumisateeseen. Otsikon jälkimmäinen osa käskee lukijaa imperatiivimuodolla 

katso klikkaamaan itse juttua ja katsomaan millainen sää omalla paikkakunnalla tulee 

olemaan. Sama kaava toistuu kaikissa kolmessa säähän liittyvässä otsikossa. Esimerkissä 

57 saatetekstissä käy ilmi, että otsikon alkuosa on ollut harhaanjohtava – lunta sataa vain 

Lapissa. Otsikossa on havaittavissa sensationalisointia, sillä alkuosa implikoi vuodenai-

kaan nähden poikkeuksellisen paljon lunta sanalla jopa.  

 Säätilojen tapaan muutkin katso- tai lue-verbin sisältävät otsikot ovat moniosaisia 

otsikoita, joissa alkuosa kertoo varsinaisen uutisaiheen ja imperatiivin sisältävä osa ohjaa 

lukijaa klikkaamaan uutista lisätiedon saamiseksi. 

 

58) Kouvolan Sanomat testasi ruokakauppojen oluet — katso, mikä maistui parhaalta 

(15. Kouvolan Sanomat 20.6.2015) 

S-ryhmän Vaalea lager 

 

59) Tätä hirvikärpänen kammoaa - lue karkotusresepti (209. YLE 6.9.2015) 

Teepuuöljy. 

 

Esimerkissä 58 otsikon ensimmäinen osa kertoo uutisen aiheen, oluttestin tulokset. Toi-

sessa osassa lukijaa kehotetaan imperatiivilla katso klikkaamaan otsikkoa nähdäkseen 

parhaalta maistuneen oluen. Esimerkissä 59 otsikon ensimmäinen osa luo informaatio-

aukon demonstratiivipronominilla tätä. Toisessa osassa lukijaa kehotetaan lukemaan uu-

tinen käyttämällä verbimuotoa lue.  

 Imperatiivimuotoista katsoa-verbiä voidaan käyttää myös kuviin tai videoihin vii-

tatessa (ks. luku 4.4). Käsittelen tässä kohtaa yhden esimerkin, jossa kuviin kehotetaan 

katsomaan saatetekstissä. 

 

60) Onko Mark Zuckerberg uusi tyyli-ikoni? Näin pukeudut samoin kuin hän (219. Ilta-

Sanomat 10.9.2015) 

Tarvitset tavalliset farkut ja harmaan T-paidan. Jos et tiedä, mitä ne ovat, katso kuvat 

jutusta. 

 

Esimerkissä 60 otsikossa puhutaan julkisuuden henkilön pukeutumisesta. Klikkiotsikko 

syntyy proadverbin näin käytöstä. Saatetekstissä käytetään klikkiotsikkotyylisesti käsky-

muotoa katso kuvat. Käskyn käytössä on havaittavissa ironiaa, koska käsky tulee toteuttaa 
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vain, jos lukija ei tiedä, mitä farkut ja t-paita ovat. Oletettavasti kaikki tietävät. Saateteks-

teissä onkin havaittavissa jonkin verran klikkiotsikoinnin piirteillä leikittelyä, ja tämä on 

siitä hyvä esimerkki. 

 Aineistossani esiintyy neljä otsikkoa, joissa käytetään imperatiivimuotoista verbiä 

arvaa. Keskusteluanalyysin näkökulmasta kyse on pintatason kehotuksesta arvata jotain, 

mutta imperatiivia arvaa ei tyypillisesti käsitellä aitona kehotuksena arvata vaan vuorona, 

joka ennakoi puhujan haluavan kertoa jotain (Haakana 2008: 87). Otsikoissa käytettyinä 

ne siis kertovat lukijalle, että otsikkoa seuraavassa uutisessa on jotain tärkeää asiaa. Täl-

lainen tiedon kertomatta jättäminen ja arvuuttelu on selvästi klikkiotsikoinnin piirre, sillä 

hyvästä otsikoinnista ohjeita antavan Kotilaisen (2003: 83) mukaan lukija ei kaipaa ar-

voituksellisia uutisotsikoita. 

 

61) Arvaa, mitä suomalaiset tekevät juuri nyt! (27. Iltalehti 27.6.2015) 

"Suomalaiset naiset rakastelevat useimmiten viikonloppuisin ja erityisesti viikonloppuil-

taisin." 

Tämä oli arvattavissa. Klikinsäästäjän ylläpidossa jäätiin tosin pähkäilemään, milloin 

suomalaiset miehet sitten rakastelevat. 

 

Esimerkki 61 alkaa imperatiivimuotoisella verbillä arvaa, jota seuraa alisteinen kysymys-

lause. Aloitus kohdentaa uutisen lukijalle puhuttelemalla yksikön toisessa persoonassa. 

Saateteksti kommentoi otsikon muotoilua toteamalla, että vastaus oli arvattavissa.  

 Melko usein imperatiivimuotoisen otsikon tehtävä on varoittaa tai muistuttaa luki-

jaa jostain. Tällaisia otsikoita on 10. Lisäksi varoituksissa on yksi toisen persoonan väi-

telause, joka on direktiivinen. Otsikossa luodaan kuvaa vaarallisesta ja lukijalle tärkeästä 

asiasta, mutta itse varoitus tai muistutus muotoillaan epäselvään muotoon. 

 

62) 500 000 unohti tämän viime vuonna – "Muista 7.9.2015 tai maksat lisämaksun" (162. 

Helsingin Uutiset 14.8.2015) 

Kiinteistövero. 

 

63) Tinderiin lisättiin uusi nappula - käytäthän varoen (212. Talouselämä 10.9.2015) 

Uusi nappula on Super-tykkäys ja ei, maailma ei räjähdä sen käytöstä. Sitä voi käyttää 

ainoastaan kerran päivässä 

 

Esimerkki 62 on muistutus, jossa on havaittavissa aiheen sensationalisointia: Otsikko pe-

lottelee lukijaa lisämaksuilla ja viittaa suureen tilastolliseen lukuun siitä, kuinka moni 

unohti yhden asian viime vuonna. Demonstratiivipronominilla tämä luodaan informaa-

tioaukko muistettavasta asiasta, ja lukijan on klikattava otsikkoa aukon täyttämiseksi. 
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Esimerkissä 63 otsikon ensimmäinen osa kertoo uutisoitavan aiheen. Toinen osa, lukijalle 

kohdennettu varoitus käytäthän varoen, on muodoltaan yksikön toisen persoonan väite-

lause, eli aktiivin indikatiivin preesens. Siihen on liitetty liitepartikkeli -hAn, joka voidaan 

tulkita kehotukseksi tai pyynnöksi (ks. ISK § 830). Otsikon osat on erotettu ajatusviivalla. 

Leinon (2001: 174) mukaan ajatusviivan yksi käyttötarkoitus luoda odottamattomuutta 

tai yllätyksellisyyttä. Tässä ajatusviivalla lisätty varoitus tuo lukijalle odottamattoman 

näkökulman Tinderin nappulaan luodessaan kuvan siitä, että nappulan käytössä on oltava 

varovainen. Myös saateteksti kommentoi varoitusta kertomalla, ettei nappulan käyttö rä-

jäytä maailmaa, kuten otsikko voi antaa ymmärtää. 

 Varoitusten ja muistutusten lisäksi imperatiivimuotoisilla otsikoilla voidaan antaa 

erilaisia neuvoja tai ohjeita, jotka liittyvät tyypillisimmin terveysteemaan.  

 

64) Kärsitkö tunkkaisesta sisäilmasta? Kokeile tätä! (245. mtv Lifestyle 25.9.2015) 

Pyyhi pölyt. 

 

65) Tee näin, niin muistisi paranee (26. Iltalehti 8.6.2015) 

Nuku riittävästi. 

 

Esimerkki 64 alkaa kysymyksellä, joka puhuttelee lukijaa. Otsikon toisessa osassa impe-

ratiivimuotoinen kokeile ehdottaa lukijalle ratkaisun löytämistä esitettyyn ongelmaan. Se, 

mitä tulisi kokeilla, on jätetty kertomatta käyttämällä demonstratiivipronominia tätä. Esi-

merkissä 65 puolestaan ehdotus kohdennetaan lukijalle toisen persoonan imperatiivimuo-

toisella verbillä tee. Informaatioaukko syntyy proadverbin näin käytöllä. Otsikossa on 

kyse paitsi ehdotuksesta myös lupauksesta. Otsikko lupaa, että käskyn noudattaminen pa-

rantaa lukijan muistia. Imperatiivin puhefunktioita matkailumainonnassa tutkineen Sund-

bergin (2008: 64) mukaan lupausten antaminen on matkailumainonnassa keskeistä. Myös 

klikkiotsikoinnissa kyse on mielikuvien luomisesta ja juttujen myymisestä, joten aineis-

tosta löytyy muutama muukin lupauksen sisältävä otsikko. 

 

66) Onko vuokranäytössä kova kilpailu? Tuo tämä todistus mukanasi, niin erotut jou-

kosta (154. Ilta-Sanomat 8.8.2015) 

Suositus. 

 

67) Unohda palaneet tähkät! Helppo niksi mullistaa maissin grillaamisen (87. mtv gril-

laamo 13.7.2015) 
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Esimerkki 66 alkaa kysymyksellä. Sen jälkeen lukijalle esitetään lupaus siitä, että tietyn 

todistuksen avulla voi erottua joukosta. Esimerkki 67 puolestaan lupaa, etteivät lukijan 

maissit enää pala jutussa kerrottavan helpon niksi avulla. 

 Aineistoni esimerkeistä neljä on ilmaistu kieltomuotoisella imperatiivilla, mikä saa 

ne kuulostamaan hyvin ehdottomilta. 

 

68) Älä pukeudu näin Kuopiorockiin - Festari kieltää kahden värin käytön vaatetuksessa 

(135. Savon Sanomat 29.7.2015) 

Kuopiorockiin ei saa mennä neonkeltaisissa tai -oransseissa vaatteissa, koska kyseiset vä-

rit on varattu järjestyksenvalvojille ja heidän esimiehilleen. 

 

Esimerkissä 68 saatetekstin muotoilu ei saa mennä kuulostaa huomattavasti lempeäm-

mältä kuin alkuperäisen otsikon jyrkkä kielto älä pukeudu, josta syntyy mielikuva, että 

pukeutuminen vääriin väreihin on hyvin tuomittava teko. Kyse ei ole enää vain kehotuk-

sesta tai ehdotuksesta vaan määräyksestä, jota lukijan on noudatettava.  

 Hyvin lähelle imperatiivimuotoisia otsikoita tulevat nesessiiverbin sisältävät otsi-

kot, joita on aineistossani kuusi kappaletta. Ne sijoittuvat merkitykseltään modaalisella 

jatkumolla mahdollisuuden ja välttämättömyyden välille (ISK § 1562). Otsikoissa ne toi-

mivat ehdotusten tai neuvojen tavoin. 

 

69) ”Yksi monikäyttöisimmistä vaatteista” – Julkkisnaisten luottovaate kannattaa hank-

kia myös omaan kaappiin (157. Ilta-Sanomat 9.8.2015) 

T-paita 

 

70) Kaupunki lähetti varotiedotteen: "Niitä on joka paikassa" – Etenkin lapsia tulee va-

roittaa (275. Savon Sanomat 5.10.2015) 

Kuopio kehottaa siis varomaan Valio-myrskyn kaatamia puita. Sisältöä saatiin jo kivasti 

uutisen linkkiin, mutta ei enää varsinaiseen otsikkoon 

 

Esimerkissä 69 nesessiivinen verbi kannattaa sijoittuu melko lailla välttämättömyyden ja 

mahdollisuuden puoliväliin. Otsikossa persoona on häivytetty käyttämällä nollapersoo-

naa. Laitisen (1995: 355) mukaan nolla kuitenkin nimenomaan avaa lukijalle tunnistetta-

vaksi ja samastuttavaksi persoonan paikan. Kyseessä on siis lukijalle tehty ehdotus. Esi-

merkissä 70 otsikon ensimmäinen osa puhuu varoituksesta, toinen osa on lainaus ja kol-
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mas osa sisältää nesessiivirakenteen tulee varoittaa. Verbi asettuu vahvan välttämättö-

myyden asteelle. Jälleen verbi on nollapersoonaisessa muodossa. Otsikko viestii vahvasti 

varoittamisesta, mutta jättää lukijalle epäselväksi sen, mistä tulee varoittaa. 

 Kuten edellä olen osoittanut, direktiivin käyttö aineistossani varioi. Selvimmin ne 

toimivat klikkihakuisina silloin, kun ne ohjaavat suoraan lukijaa katsomaan jutusta impe-

ratiivimuotoisilla verbeillä katso ja lue tai hyödyntävät keskustelusta tuttua muotoa ar-

vaa. Sen lisäksi ne voivat varoittaa tai muistuttaa lukijaa jostain asiasta, tai vaihtoehtoi-

sesti antaa lupauksia tai terveysaiheisia neuvoja. Kielteiset imperatiivit tuovat tekstiin 

jyrkemmän vaikutelman. Imperatiivimuotoisten otsikoiden lisäksi nesessiiviverbin sisäl-

tävät otsikot ohjeistavat lukijaa. 

 

5.2 Kysymykset 

 

Kysymykset eivät kuuluu perinteisesti hyvänä pidettyyn otsikointiin, sillä jo pelkästään 

kysymysmerkin sisältyminen otsikkoon on Jorma Miettisen (1984) journalisteille suun-

natun oppikirjan mukaan merkki huonosta otsikosta. Miettinen on sitä mieltä, että toimi-

tuksen pitäisi kertoa lukijoille tapahtumista eikä kysellä niistä. Kysyvät otsikot osoittavat 

epävarmuutta ja pyytävät ennalta anteeksi mahdollisesti epävarmoja tietoja. (Mts. 171–

173.) Käsittelen tässä luvussa kysymyksen sisältäviä otsikoita, joita klikkiotsikoiden jou-

kossa on runsaasti. 

 Aineistoni kysymykset jakautuvat kahteen ryhmään: kysymyksiin, joihin uutisteks-

tin oletetaan vastaavan eli aitoihin kysymyksiin, ja retorisiin kysymyksiin. Ensimmäinen 

ryhmä toimii eteenpäin viittaavana otsikkotyyppinä (ks. Blom ja Hansen 2015: 95), toi-

nen ryhmä taas toimii lukijaa herättelevänä keinona. Käsittelen ensin tässä luvussa eteen-

päin viittaavien kysymysten ja saatetekstien antamien vastausten välistä vuorovaikutusta. 

Tällaisissa tapauksissa saatetekstit vastaavat nimenomaan otsikon kysymykseen. Eritte-

len millaisia kysymys–vastaus-vieruspareja tai toimintasarjoja otsikot ja saatetekstit muo-

dostavat. Sen jälkeen käsittelen retorisia kysymyksiä ja pohdin niiden tehtäviä otsikoissa. 

 Makkonen-Craig (2005: 67) kutsuu toimintasarjoiksi diskursiivisten tekojen (esi-

merkiksi kysyminen, vastaaminen, lupaaminen, sanojen kuittaus) sarjaa ja toteaa termin 

vastaavan pitkälti keskustelututkimuksessa käytettyä vierusparin käsitettä. ISK (§ 1197) 

käyttää termiä vieruspari. Makkonen-Craigin (mt.) mukaan toimintasarjan käsite soveltuu 

erityisen hyvin kirjoitetun kielen tutkimiseen, sillä vuorottelun puuttuminen tai sen im-
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plisiittisyys ei tarkoita, etteikö kirjoitettu teksti jossain suhteessa voisi muistuttaa dialo-

gia. Tällainen ajattelutapa, tekstin näkeminen diskursiivisina tekoina, hahmottaa tekstin 

olevan kytköksissä toimijoihin. 

 Kysymyslauseet voidaan jakaa kahteen rakenteelliseen päätyyppiin, jotka ovat ha-

kukysymys ja vaihtoehtokysymys. Hakukysymyksen tunnistaa interrogatiivipronomi-

nista tai interrogatiivisesta proadverbista tai -adjektiivista, joita ovat esimerkiksi kuka, 

mikä ja miksi. Vaihtoehtokysymykset puolestaan tunnistaa ensimmäiseen sanaan liitty-

västä partikkelista -kO. Vaihtoehtokysymys asettaa esitetyn lauseen paikkansapitävyyden 

harkinnan alaiseksi. (ISK § 1679.) 

 Aineistoni 300 otsikosta 75 sisältää kysymyksen. Näistä 31 on hakukysymyksiä ja 

44 vaihtoehtokysymyksiä. Eteenpäin viittaavia kysymyksiä on 51 ja retorisiksi kysymyk-

siksi luokittelemiani kysymyksiä 24. Vaihtoehtokysymykset toimivat hakukysymyksiä 

useammin retorisina kysymyksinä. Näihin lukuihin olen laskenut mukaan myös otsikot, 

joissa on alisteinen kysymyslause. Tämän olen tehnyt siksi, että klikkiotsikoissa alisteiset 

kysymyslauseet toimivat samalla tavalla tietoa peittävinä ja lukijan tiedonhalua herättä-

vinä elementteinä kuin suorat kysymyslauseet, kuten seuraavat esimerkit havainnollista-

vat. 

 

71) Mitä ihmettä liikkuu pinteeseen joutuneen kiinalaiskuskin päässä? (285. Ilta-Sanomat 

9.10.2015) 

Vastaus kuuluu: "Ehdota kommenttikentässä, mitä kiinalaiskuski ajattelee ruuhkassa." 

 

72) Tutkimus selvitti, mitä maratoonarit ajattelevat juostessaan (159. HS 11.8.2015) 

Juoksemista 

 

Esimerkissä 71 on kyseessä hakukysymys ja esimerkissä 72 alisteinen kysymyslause, 

joka on hakukysymys. Molemmat synnyttävät samantyylisen saatetekstin, jossa vastataan 

esitettyyn kysymykseen tai yritetään vastata, sillä esimerkissä 71 paljastuu, ettei juttu 

edes kerro vastausta kysymykseen. 

 Kysymys–vastaus-vieruspari on selvin ja kieliopillisesti kiintein esimerkki vierus-

parista (ISK § 1197). Aloitan käsittelemällä yksinkertaisimmat vierusparit, eli vaihtoeh-

tokysymykset, joihin annetaan minimivastaus. ISK:n (§ 1201) mukaan vaihtoehtokysy-

myksen minivastaus on joko myöntävä partikkeli kyllä, niin, joo, kieltosana ei tai kieltei-

nen tai myönteinen verbimuoto. 
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73) Onko portaiden kiipeämisestä oikeasti hyötyä terveydelle? (145. Me Naiset 2.8.2015) 

On. 

 

74) Aiheuttiko Kärppien tähtivahti riehumisellaan vahinkoa? Näin hallilta vastattiin 

(290. Ilta-Sanomat 9.10.2015) 

Ei. 

 

75) Toni Wirtaselta vihjaileva kuva - syntyikö muusikkoparin esikoinen? (151. Iltalehti 

6.8.2015) 

Ei syntynyt. 

 

Aineistostani löytyy kuusi minimivastausta vaihtoehtokysymykseen. Ne yksinkertaisesti 

joko vahvistavat tai kumoavat otsikon esittämän kysymyksen. Esimerkissä 73 vastataan 

toistamalla myönteinen persoonamuotoinen verbi, esimerkissä 74 lyhyesti kieltosanalla 

ei ja esimerkissä 75 toistamalla persoonamuotoinen verbi kielteisenä.  

 Aineistossani on yksi kielteinen vastaus, joka sisältää selityksen tai perustelun. Täl-

lainen vastaus selittyy tyypillisesti sillä, että kielteinen vastaus ei ole odotuksenmukainen 

(ISK § 1205). Oman aineistoni esimerkissä selitys on mukana siksi, että se kertoo luki-

jalle, mistä tällainen erikoinen otsikko on syntynyt. 

 

76) Kuva: Onko euroissa nykyään Tutankhamonin kuva? – Pankki kehottaa tarkkaa-

vaisuuteen (287. Ilta-Sanomat 8.10.2015) 

Ei ole. 

Kauppias oli erehtynyt vastaanottamaan Egyptin punnan kahden euron sijaan. 

 

Esimerkin 76 saateteksti alkaa minimivastaukselle, joka toistaa persoonamuotoisen ver-

bin kielteisenä. Sen jälkeen vastaus selitetään. Ilman selitystä sille, miksi Ilta-Sanomien 

otsikko väittää euroissa olevan Tutankhamonin kuvan, lukija todennäköisesti haluaisi kli-

kata otsikkoa vielä varsinaiseen kysymykseen vastauksen saatuaankin. Otsikon väite on 

sen verran erikoinen, että se vaatii jonkin loogisen selityksen. 

 ISK:n (§ 1203) mukaan lausevastaus vaihtoehtokysymykseen on vastaus, joka 

muodostuu subjektialkuisesta väitelauseesta ja sisältää kysymykseen nähden kieliopillisia 

tai leksikaalisia muutoksia. Vastaus siis myös tarkentaa jotain kysymyksessä ollutta asiaa 

vastaamisena toimimisen lisäksi. 

 

77) 925 euron lompakko putosi kadulle Tallinnassa – arvaa löytyikö? (280. Helsingin 

Uutiset 7.10.2015) 

Tässä vähän Inceptionia iltapäivään: klikkihakuinen otsikko, joka johtaa klikkihakuseen 

uutiseen. Lopulta lompakko löysi konsulaatin kautta oikealle omistajalleen. Kuvakaap-

paus on Helsingin Uutisista. 
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Esimerkissä 77 on vaihtoehtokysymys, johon saateteksti vastaa huomattavasti minimi-

vastausta pidemmin. Saateteksti alkaa otsikon kommentoimisella, jonka jälkeen kysy-

mykseen vastataan lauseella, joka selittää lompakon löytymisprosessin. 

 Hakukysymyksiä on aineistossani jonkin verran vaihtoehtokysymyksiä vähemmän. 

Osa niistä on suoria kysymyksiä, joihin myös vastataan melko lyhyesti. Parhaimmillaan 

vastauksen voi muodostaa yhdellä tai kahdella sanalla. 

 

78) Ferrari vaati palkanalennusta – mitä vastasi Räikkönen? (172. Ilta-Sanomat 

20.8.2015) 

Suostui. 

 

79) Mistä kissaa tulee silittää? - Tutkimus selvitti (107. Iltalehti 6.7.2015) 

Pään alueelta. 

 

Esimerkissä 78 saateteksti vastaa otsikon kysymykseen yhdellä sanalla. Esimerkissä 79 

saateteksti yksinkertaisesti kertoo kohdan, josta kissaa tulee silittää. 

 Usein hakukysymys vaatii pidemmän vastauksen, koska hakukysymykset ovat 

vaihtoehtokysymyksiä huomattavasti avoimempia (ISK § 1209). Tällaisia pidempiä vas-

tauksia annetaan esimerkeissä 80 ja 81. 

 

80) Miten auringon haitat voisi ehkäistä ja silti nauttia säteistä? (45. Seura 2.7.2015) 

Käyttämällä aurinkosuojavoidetta. Kotimaassa suojakerroin 30, etelänmatkoilla 50. 

 

81) Tämäkin on tutkittu: Miksi kaunis rakastuu rumaan (89. Iltalehti 14.7.2015) 

Kun ihmiseen tutustuu, ulkonäön merkitys pienenee. 

 

Esimerkissä 80 saatetekstin ensimmäinen lause vastaa otsikon esittämään kysymykseen. 

Sen jälkeen saateteksti antaa vielä tarkempia neuvoja suojakertoimen vahvuudesta. Esi-

merkissä 81 vastaus miksi-alkuiseen kysymyksen sisältää syy–seuraus-suhteen, joten vas-

taus on pidempi. 

 Aineistossani esiintyy hakukysymyksiä myös alisteisissa kysymyslauseissa. 

 

82) 37-vuotias nainen erosi ja sai potkut – Ei olisi ikinä uskonut, mitä sitten tapahtui 

(178. Aamulehti 18.8.2015) 

Löysi uuden miehen, sai kolme lasta ja töitä. 

 

83) Espanjalaisilta kysyttiin, mitä Suomesta tulee ensimmäisenä mieleen – yksi sana 

toistui (255. Aamulehti 29.9.2015) 

Kylmyys 
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Näissä esimerkeissä saateteksti vastaa kysymykseen joko pidemmin tai lyhemmin. Koska 

alisteiset kysymyslauseet synnyttävät samantapaisia saatetekstejä (vastauksia kysymyk-

siin) kuin suorat kysymyslauseet, olen laskenut ne mukaan kysymysaineistooni. 

 Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan retorisia kysymyksiä, jotka eivät ole puhefunk-

tioltaan kysymyksiä interrogatiivilauseen muodosta huolimatta. (ISK § 1705) Hakulisen 

ja Karlssonin (1979: 286) mukaan ”retorinen kysymys ei esitä kirjaimellisesti väitettä, 

vaan usein implikoi sen.” Suomen kieliopillisten muotojen toissijaista käyttöä tutkineen 

Yli-Vakkurin (1986: 221) mukaan ensisijainen kysymys on informaatiohakuinen ja tois-

sijaisella kysymyksillä (kuten retorisilla kysymyksillä) on sekä affektiivisia että temaat-

tisia tehtäviä. Yhdeksi retorisen kysymyksen tehtäväksi Yli-Vakkuri (mts. 222) spesifioi 

vastaanottajan huomion kiinnittämisen johonkin tekstin kohtaan. Matihaldin (1979: 166) 

määrittelee semanttisesti toissijaisena väitteenä toimivan retorisen kysymyksen puhe-

funktioksi esteettisen ja vastaanottajan tarkkaavaisuutta herättelevän tehtävän. 

 Retorinen kysymys tyypillisesti vastaa itse itseensä tai sisältää implisiittisesti vas-

tauksen kysymykseen (Ilie 1994: 2–3). Ilie tiivistää retorisen kysymyksen määritelmän: 

 

Retorinen kysymys on kysymys, jota käytetään haastavana väitteenä. Väite sisältyy kysy-

mykseen sen implisiittisenä vastauksena, johon puhuja on sitoutunut. Retorisen kysymyk-

sen tavoitteena on vakuuttaa vastaanottaja implisiittisen vastauksen ilmeisyydestä ja saada 

tämä hyväksymään se. (Ilie 1994: 128, käännös Pulkkinen 2013: 41) 

 

Määritelmä on Ilien (mp.) mukaan keskittynyt nimenomaan niihin pääpiirteisiin, jotka 

erottavat retoriset kysymykset muista kysymystyypeistä. 

 Retorisissa kysymyksissä kieltomuoto vastaa yleensä myönteistä väitelausetta ja 

myöntömuoto puolestaan joko myönteistä tai kielteistä (Yli-Vakkuri 1986: 223). Osa ai-

neistoni retorisista kysymyksistä implikoi päinvastaista vastausta kysymyksen kanssa. 

 

84) Oletko tullut ajatelleeksi, että yhdessä saunomisesta on myös tämä hyöty (40. Ta-

louselämä 1.7.2015) 

Energiaa säästyy. 

 

85) Kaadoitko läppäriisi alkoholia? Ei tyypillistä nykyään, mutta tulevaisuudessa ehkä 

arkea (235. Tekniikka & Talous 20.9.2015) 

Tuopin kaatuminen läppärin päälle ei ole tulevaisuudessa nykyistä todennäköisempää. 

Juttu käsittelee metanolipolttokennojen mahdollista yleistymistä läppäreiden nykyisen ak-

kuteknologian korvaajana  
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Esimerkki 84 alkaa retorisella kysymyksellä oletko tullut ajatelleeksi, joka implikoi väit-

teen et ole tullut ajatelleeksi. Alun retorinen kysymys sisältää oletuksen, että lukija tuskin 

on edes ajatellut jutussa esitettävää saunomisen hyötyä. Siten se luo otsikkoon lupauksen 

yllätyksellisyydestä. Esimerkissä 85 alun retorinen kysymys kaadoitko läppäriisi alkoho-

lia kuulostaa absurdilta ja implikoi kielteistä vastausta. Oletusta vahvistaa otsikon toinen 

osa, joka alkaa kielteisellä ilmauksella ei tyypillistä nykyään ja tuo vasta sitten esiin vas-

takkaiseen näkökulmaan tulevaisuudessa ehkä arkea. 

 Kaikki aineistoni retoriset kysymykset eivät oleta polaarista vastausta. Osassa 

myöntömuotoisen kysymyksen implikoitu vastaus on myöntöhakuinen. 

 

86) Haluatko superhyvää pizzaa? Tämä väline kannattaa ehdottomasti hankkia! (120. 

mtv grillaamo 23.7.2015) 

Pizzakivi. 

 

87) Onko vuokranäytössä kova kilpailu? Tuo tämä todistus mukanasi, niin erotut jou-

kosta (154. Ilta-Sanomat 8.8.2015) 

Suositus. 

 

Esimerkissä 86 kysymys on hyvin selvästi retorinen ja implisiittinen vastaus myönteinen, 

sillä kaikkien voi olettaa haluavan hyvää pizzaa. Esimerkissä 87 tilanne on hyvin saman-

lainen, koska ainakin suurin osa vuokranäytöistä sisältää kilpailutilanteen. 

 Toinen tapaus, jossa kirjoittaja olettaa lukijalta myönteistä vastausta, ovat erilaiset 

ongelmatilanteet ja niihin ratkaisuehdotusten antaminen. 

 

88) Häiritsevätkö äänet untasi? - Apua voit saada näinkin helposti (251. Karjalainen 

26.9.2015) 

Laita korvatulpat. 

 

89) Näkyykö kuvissasi mustia täpliä? Näin pääset niistä eroon (191. Savon Sanomat 

31.8.2015) 

Puhdista kamera 

. 

Yllä olevissa esimerkeissä 88 ja 89 ensimmäinen kysymys herättää lukijan esittämällä 

jonkin ongelman. Jos oletettu lukija vastaa kysymykseen ”kyllä”, hän jatkaa lukemista. 

Vastatessaan ”ei” tuleva tieto ei ole relevanttia lukijalle, sillä toisessa lauseessa kerrotaan 

ratkaisuehdotus, joka kuitenkin jää lukijalle vielä epäselväksi esimerkiksi adverbin näin 

käytön takia  
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 Tällainen myönteistä vastausta implikoivien myönteisten retoristen kysymysten 

käyttö yhdistyy mainoskieleen, joka tuntuu käyttävän paljon samanlaisia lukijoita herät-

televiä kysymyksiä, joiden tarkoitus on herättää vastaanottajan ostohalut löytämällä tar-

peita, haluja ja puutteita vastaanottajan elämästä. Näissä otsikoissa myydään tulevaa uu-

tista, joka yritetään markkinoida lukijalle tärkeää tietoa sisältäväksi tekstiksi. 

 Käsittelen vielä erikseen yhden retorisen kysymystyypin, jolle Yli-Vakkuri (1986: 

227–228) antaa nimen ”puheenvuoron avauksen ja tähdennyksen kysymys”. Tällainen 

kysymys toimii huudahduksen tapaisena johdantona tai kiinnittämässä lukijan huomion 

siihen, mitä aiotaan sanoa (mp.). ISK:n (§ 1218) mukaan tällaiset vuoron alussa toimivat 

kysymykset eli esikysymykset valmistavat kohta kerrottavan uutisen perillemenoa. Puhe-

tilanteessa tällaiset kysymykset kuitataan yleensä lyhyesti vastaamalla esimerkiksi 

no(h)(mp.) Aineistossani tällaisia vaihtoehtokysymyksiä on muodostettu verbeistä tietää 

ja yllättää (vrt. luku 5.1. arvaa). 

 

90) Yllättikö? Tämä on suomalaisille tärkein asia hotelliaamiaisella (68. Keskisuomalai-

nen 8.7.2015) 

Kahvi. 

 

91) Tiesitkö? Tätäkin kaikille tuttua pakettiautoa on alettu valmistaa – kyllä, Kiinassa! 

(130. Ilta-Sanomat 28.7.2015) 

Ford Transit 

 

Luonnollisesti kummankaan esimerkin saateteksti ei vastaa esikysymykseen vaan kertoo 

sen, mitä otsikko jättää kertomatta lukijalle. Esikysymysten funktio kirjoitetussa tekstissä 

on luoda niihin puheenomaisuutta ja kohdistaa sanottava lukijalle. Makkonen-Craig to-

teaa tällaisen lukija-yleisöltä kysymisen simuloivan dialogia, mikä vaikuttaa tekstin vas-

taanottamisen tapaan. Kysyminen lukijalta asettaa lukijan aktiiviseen lukijapositioon 

(Makkonen-Craig 2005: 74). 

 Aineistostani löytyy yksi poikkeus, jossa saateteksti vastaa otsikon alun retoriseen 

kysymykseen. 

 

92) Tiedätkö, mikä on paras lämpötila nukkumista varten? (204. Iltalehti 4.9.2015) 

Nyt tiedät: 18-20 astetta. 
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Esimerkki 92 alkaa kysyvällä johtolauseella tiedätkö, jota seuraa varsinainen informaa-

tiohakuinen kysymys. Saatetekstiin syntyy humoristinen sävy, kun retoriseen kysymyk-

seen vastataan nyt tiedät. Samalla saatetekstin aloitus alleviivaa sitä, että lukija tietää nyt 

vastauksen, eikä otsikkoa ole enää syytä klikata. 

 Aineistossani on siis kahdenlaisia kysymyksiä: aitoja ja retorisia. Aidot kysymykset 

toimivat aineistossa eteenpäin viittaavina ja sisältävät oletuksen, että uutisjuttu vastaa ot-

sikon esittämään kysymykseen. Onkin niin, että jos otsikossa on joko suora tai alisteinen 

aito kysymys, on saateteksti vastannut tähän kysymykseen. Retorisiin kysymyksiin saa-

tetekstit eivät vastaa, sillä niiden tehtävä diskurssissa on herättää lukijan mielenkiinto ja 

luoda tekstiin dialogimaisuutta. Ne eivät siis yksinään toimi klikkiotsikoinnin keinona, 

mutta ovat klikkiotsikoinnissa käytetty mainosmainen keino. 

 

5.3 Yhteenveto 

 

Olen tässä luvussa 5 osoittanut, että otsikoihin vuorovaikutteisuutta luovat, lukijalle koh-

dennetut direktiivit toimivat eteenpäin viittaavina silloin, kun ne kehottavat lukijaa luke-

maan tai katsomaan juttua otsikon takana. Kysymykset ovat eteenpäin viittaavia silloin, 

kun ne ovat aitoja kysymyksiä, joihin uutistekstin oletetaan vastaavan. 

 Aina direktiivin käyttö tai kysymys ei yksinään synnytä klikkiotsikkoa. Direktiivit 

voivat toimia esimerkiksi näin-adverbin tai tämä-pronominin kanssa luomassa informaa-

tioaukkoa, sillä lukijalle ei selviä otsikosta, mitä hänen tarkalleen ottaen pitäisi tehdä. 

Retoriset kysymykset puolestaan tuovat tekstiin dialogimaisuutta ja herättelevät lukijan 

uutisaiheen pariin. 

 

 

6 Leksikaalinen semantiikka klikkiotsikoinnin keinona 

 

Leksikaalinen semantiikka keskittyy sanojen merkitysten tutkimiseen. Tutkimuskohteena 

ovat sisältösanat, kuten tiikeri tai epäkohtelias, joihin voidaan etsiä selityksiä sanakir-

joista. Etenkin maallikoille kielen merkitysten tutkiminen todennäköisesti yhdistyy vah-

vemmin sanojen merkitysten tutkimiseen kuin muihin kielellisiin seikkoihin. (Cruse 

2011: 17.) 
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 Klikkiotsikointi voi käyttää hyödykseen leksikaalisen semantiikan keinoja ja hou-

kutella lukijoita esimerkiksi sumentamalla otsikon sanomaa kiertoilmausten tai yläkäsit-

teiden avulla (luvut 6.1 ja 6.2). Lisäksi se voi käyttää hyödyksi sanojen monimerkityk-

sisyyttä, esimerkiksi polysemiaa (luku 6.3). 

 

6.1 Kiertoilmaukset 

 

Kiertoilmaisuja väitöskirjassaan tutkinut Markku Varis (1998: 13) määrittelee kiertoil-

mauksen ilmaukseksi, joka viittaa semanttisesti sumeasti eli vakiintunutta tai täsmällistä 

lausumaa monimutkaisemmin joihinkin sinänsä selkeisiin asioihin. Prototyyppisellä kier-

toilmauksella on viisi tunnusindikaattoria: 

 

i) Kiertoilmauksissa kirjaimellinen merkitys johtaa lausuman epätyydyttävään tai jopa absur-

diin tulkintaan. 

ii) Kielenulkoiseen todellisuuteen (referenttiin) voitaisiin vaihtoehtoisesti viitata vakiintu-

neella ja täsmällisellä ilmauksella, joka johtaa lausuman tyydyttävään tulkintaan. 

iii) Kiertoilmauksen vakiintumisaste on tavallisesti vähäinen yleiskielessä. 

iv) Konteksti tukee lausuman tulkintaa kiertoilmaukseksi. 

v) Puheen intentio-funktiossa korostuvat informaation välittymisen asemesta muut kielen 

käytön tehtävät. (Varis 1998: 248.) 

 

 Varis (1998: 13–14) näkee kielenkäytön tilannesidonnaisena, jolloin motiiveja kier-

toilmausten käytölle voi etsiä valitun tekstilajin perusteella. Kiertoilmauksista omalei-

maisia tekee juuri se, että sumean ilmaisun taustalta voi löytää erityisiä syitä ja tavoitteita. 

Puhujat käyttävät kiertoilmauksia joko hyödyn tavoitteluun tai mielihyvän saavuttami-

seen. (Mts. 249–250.).  

 Omassa aineistossani kiertoilmausten käyttö motivoituu juuri tästä tekstilajiajatte-

lusta käsin; otsikoista on tehty sumeita, jotta lukijan olisi klikattava otsikkoa ja selvitet-

tävä täsmällisempi ilmaus. Käyttäessään kiertoilmauksia journalistit todennäköisesti ta-

voittelevat hyötyä, jonka sumea otsikko klikkihakuisuudellaan heille tuo. Toisinaan kyse 

voi myös olla yrityksestä tehdä nokkelia ilmaisuja, jotka kuitenkin sumeudessaan peittä-

vät otsikon sanoman. 

 Varis (1998: 248) on perinteisestä kielenhuollollisesta lähestymistavasta poiketen 

sitä mieltä, ettei kiertoilmausten käyttöä voi pitää viestinnän häiriötekijänä. Tutkimuk-

sensa perusteella hän näkee kiertoilmausten käytön mahdollisuutena ilmaista asioita vaih-

televasti ja monipuolisesti (mp.). Oman aineistoni valossa kiertoilmausten käyttö on kui-

tenkin edelleen viestinnän häiriötekijä, sillä hyvältä otsikolta odotetaan selkeyttä, jota su-

meat kiertoilmaisut häivyttävät otsikosta.  
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 Varis (1998: 104) esittelee trooppeja eli ajatuksen kuvioita kiertoilmausten keskei-

simpinä rakenteina. Näistä perifraasi on ilmaus, joka on lyhyttä ja selkeää ilmausta mo-

nimutkaisempi, kauniimpi tai lievempi ilmaus. Sitä on luonnehdittu ”tarpeettoman lave-

aksi lörpöttelyksi tai ympäripyöreäksi sanonnaksi”. (Mts. 113.) Aineistossani on 12 pe-

rifraaseiksi luokittelemaani kiertoilmausta, joista esitän muutamia esimerkkejä. 

 

93) Auringon vuosittainen ilmiö oli tänään kello 11.21 (241. Keskisuomalainen 

23.9.2015) 

Miksi sanoa tylsästi "syyspäiväntasaus", kun voi sanoa "auringon vuosittainen il-

miö"? #alias 

 

94) Suomen armeija luopuu kymmenille ikäluokille tutuksi tulleesta aseesta - IL: Seu-

raaja on tämä (78. Talouselämä 10.7.2015) 

Kevyt kertasinko "66 KES 88" vaihtuu kertasinkoon "66 KES 12". 

 

Esimerkissä 93 kierretään selkeä termi syyspäiväntasaus monimutkaisella muodolla au-

ringon vuosittainen ilmiö. Saateteksti kommentoi sanavalintaa retorisella kysymyksellä 

ja vertaa kiertelevää ilmausta sanaselityspeli Aliakseen. Esimerkissä 94 puolestaan välte-

tään aseen nimen kertominen ilmaisulla kymmenille ikäluokille tutuksi tullut ase. 

 Aineistossani on yksi, Klikinsäästäjä-sivustolla jo melkoiseksi hitiksi noussut kier-

toilmaus tämä yksinkertainen ranneliike, jota Talouselämä-uutissivusto on käyttänyt use-

aan kertaan. Aineistossani se esiintyy neljä kertaa. 

 

95) Tämä yksinkertainen ranneliike kotona on jäämässä tarpeettomaksi (115. Talouselämä 

22.7.2015) 

Talouselämän toimituksessa on joko tykästytty yksinkertaisiin ranneliikkeisiin tai sitten 

siellä on jonkin sortin kilpailu käynnissä. Oli miten oli, tässä uutisessa puhutaan siitä, 

että yhä useampi suomalainen ostaa juustonsa valmiiksi viipaloituna. 

 

96) Kuluttaja-lehti paljastaa: Tällä yksinkertaisella ranneliikkeellä parannat astianpesukonei-

den kuivaustulosta (150. Talouselämä 5.8.2015) 

Yksinkertaisten ranneliikkeiden sarja jatkuu. Kuivaustulosta voi parantaa avaamalla pe-

sukoneen luukun ohjelman päätyttyä. 

 

Esimerkissä 95 epämääräisellä kiertoilmauksella tämä yksinkertainen ranneliike tarkoi-

tetaan juustohöylän käyttöä ja esimerkissä 96 puolestaan pesukoneen luukun avaamista. 

Kahdessa muussa aineistoni esimerkissä se toimii perifraasina käden heilauttamiselle tak-

sia pysäytettäessä ja jääkaapin säätönappulan kääntämiselle. Sillä voidaan siis sanoa ym-

https://www.facebook.com/hashtag/alias?source=feed_text&story_id=434967180029671
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päripyöreästi monenlaisia asioita. Kiertoilmauksen omituisuudesta ja silmäänpistävyy-

destä kertoo myös se, että Klikinsäästäjä käytti useita kuukausia banneria, jossa mainosti 

sivuaan: ”Säästä klikkejä yksinkertaisella ranneliikkeellä.” (ks. kuva bannerista luku 2.2) 

 Varis (1998: 113) määrittelee hyperbolan tyylikeinoksi, jossa kohdetta kuvaillaan 

liioitelluin mittasuhtein. Ylisanat ovat tyypillisiä etenkin mainoskielelle ja korostuvat leh-

tikielessä, joka vaatii tiivistä ilmaisua (mts. 114). Aineistossani on kolme hyperbolaa klik-

kiotsikoinnin keinona käyttävää ilmausta, joista alla kaksi esimerkkiä. 

 

97) Häkkisen kilpakumppanin elämäntyyli ennallaan – jättiomaisuuden tienannut 

F1:n raikulipoika kestitti puolialastomia naisia (148. Ilta-Sanomat 4.8.2015) 

"Hei, toimitus! Kuka keksii pisimmän otsikon Eddie Irvinesta mainitsematta varsinaista 

nimeä?" 

 

98) Mystinen märkätemppuilija piinaa jalankulkijoita Helsingissä – ”Mieheni oli tosi 

kiihdyksissä” (271. Ilta-Sanomat 3.10.2015) 

Joku heittelee vesi-ilmapalloja jalankulkijoiden päälle. 

Taas kerran klikkiotsikkopelleily lähinnä vähentää klikkihalukkuutta ärsyyntymisen 

myötä. Mystinen märkätemppuilija? 

 

Esimerkissä 97 formulakuljettaja Eddie Irvin kierretään peräti kahteen kertaan. Häkkisen 

kilpakumppani on vielä neutraali, joskin epätarkka kiertoilmaus. Sen sijaan jättiomaisuu-

den tienannut F1:n raikulipoika on ilmaistu liioittelevin sanavalinnoin jättiomaisuus ja 

raikulipoika. Esimerkissä 98 vesi-ilmapallojen heittelijä on nimetty hyperbolalla mysti-

nen märkätemppuilija, mikä saa myös ylläpidon ärsyyntymään ja kommentoimaan eva-

luoivasti otsikon sanavalintoja. 

 Metaforalla tarkoitetaan kielikuvaa, jossa kuvan ja kuvattavan yhteys on kiinteämpi 

kuin kuin-sanalla tehdyssä vertauksessa (Varis 1998: 104). Metaforat ovat kielikuvia, 

jotka toimivat affektiivisina kiertoilmauksina (mts. 106). Aineistossani on yksi selkeästi 

metaforinen otsikko. 

 

99) Kultainen suihku tervehti paksuhkoa kaunotarta – katso kuva (282. Iltamakasiini 

7.10.2015) 

"Paksuhkolla kaunottarella" viitataan jutussa Finnairin uuden Airbus-laivaston ensim-

mäiseen Helsinki-Vantaalle laskeutuneeseen lentokoneeseen. 

 

Esimerkissä 99 lentokonetta kuvataan metaforisesti paksuksi kaunottareksi. Kultainen 

suihku puolestaan viittaa jutun kuvassa näkyvään vesisuihkuun, jonka aurinko värjää kul-

taiseksi. Otsikkokielessä käytettynä ilmaukset jäävät sumeiksi ja luovat klikkiotsikon. 
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 Kiertoilmauksista aineistossani käytetään siis lähinnä perifraaseja, joissa yksinker-

tainen asia ilmaistaan monimutkaisin ja lavein sanavalinnoin. Liioitteleva sensationalis-

minhakuisuus yhdistyy hyperbolan käyttöön. Klikkiotsikot harvoin syntyvät pelkistä me-

taforista – niiden käyttö otsikkokielessä jakaa usein mielipiteitä siitä, onko kyseessä on-

nistunut vai epäonnistunut otsikkoilmaus (Himanen ja Skön, haastattelu).  

 

6.2 Hyponymia 

 

Ekstension muodostavat sanan kaikki mahdolliset tarkoitteet, esimerkiksi sanan koira 

ekstension muodostavat kaikki ne eläimet, joita voidaan kutsua koiriksi. Hyponymialla 

tarkoitetaan sisältyvyyssuhdetta, eli ekstensionaalista inkluusioa. Esimerkiksi sanan spa-

nieli ekstensio sisältyy sanan koira ekstensioon, eli kaikki spanielit ovat koiria, mutta 

kaikki koirat eivät ole spanieleja. Laajempaa ekstensioa edustava sana on hyperonyymi 

ja suppeampaa ekstensioa edustava hyponyymi. Hyperonyymi on yläkäsite ja hyponyymi 

alakäsite. (Kuiri 2004: 13, 25.) 

Hyponymia mahdollistaa erilaisten hierarkioiden luomisen. Niiden avulla kielen-

käyttäjä voi valita tilanteeseen sopivan tarkan tai yleisen ilmaisun. Ilmauksen on oltava 

kontekstiin nähden riittävän täsmällinen, muttei kuitenkaan tarpeettoman hienomerkityk-

sinen. (Kangasniemi 1997: 58–59.) 

Klikkiotsikointi käyttää hyponymiaa hyödykseen. Riittävän epätarkan hyperonyy-

min käytön avulla otsikot jäävät epämääräisiksi ja herättävät lukijan uteliaisuuden. Kie-

lenkäyttäjä on siis tietoisesti valinnut muodon, joka on yleistä hierarkista periaatetta vas-

taan. Variksen (1998: 85) mukaan hyporonyymeja voidaan usein käyttää lauseen sisällön 

kärsimättä, jos konteksti ei sitä vaadi. Esimerkiksi sanaa koira voidaan käyttää sanan 

mäyräkoiran asemasta, jos koiran rotua ei tiedetä eikä sitä ole tarpeen tietääkään. Semant-

tisesti sumeaksi yläkäsitteen käyttö muuttuu silloin, kun sitä käytetään spesifimpää il-

mausta kaipaavassa kontekstissa (mp.).  

Aineistossani on 38 otsikkoa, joissa hyponymiaa käytetään klikkiotsikoinnin kei-

nona samaan tapaan kuin yleissubstantiiveja, joita käsittelin luvussa 4.4. Näistä 22 otsik-

koa on sellaisia, joissa on tarkenteena demonstratiivipronomini (ks. luku 4.1). Perehdyn 

tässä luvussa tapauksiin, joissa yläkäsitteitä on käytetty ilman demonstratiivipronomi-

nitarkenteita. Näitä on aineistossani 16 kappaletta. 

Vain kuudessa otsikossa yläkäsite esiintyy ilman määritteitä, esimerkiksi adjektii-

veja. 
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100) Puhelinvalmistaja vahvisti: Vuotanut puhelin on tulossa (247. puhelinvertailu.com 

25.9.2015) 

BlackBerry vahvisti: Android-puhelin on tulossa. 

 

Esimerkissä 100 on käytetty yläkäsitettä puhelinvalmistaja tarkemman käsitteen Black-

Berry sijaan. Tällä luodaan otsikkoon epäselvyyttä, jolloin lukijan on myös vaikeampi 

saada kiinni siitä, mihin otsikossa viitataan vuotaneella puhelimella. 

 Yläkäsitteitä käytetään kysymyksissä, jolloin lukija laitetaan arvuuttelemaan tar-

kempaa käsitettä. 

 

101) No nyt selvitettiin sekin: Arvaa, minkä puhelimen omistajat syövät terveellisimmin 

(186. Ilta-Sanomat 28.8.2015) 

iPhonen. 

 

Esimerkissä 101 kysymystä vahvistaa lukijalle kohdennettu imperatiivimuoto arvaa (ks. 

luku 5.1). Lukijalle annetaan otsikossa yläkäsite puhelin, mikä yhdessä kysymyksen 

kanssa luo informaatioaukon. 

 Useimmissa tapauksissa yläkäsitettä määrittää jokin adjektiivi, joka voi esimerkiksi 

tuoda otsikkoon yllätyksellisyyttä tai korostaa asian uutuutta. 

 

102) Pohjois-Korea kääntyy ulkopuolisten puoleen kuivuuden johdosta – Yllättävä val-

tio apuun (49. Teknikka & Talous 1.7.2015) 

Iran tulee apuun. 

 

103) Trafi sallii nyt kokonaan uuden varusteen kaikkiin polkupyöriin – ”voi asentaa lo-

kakuun alusta alkaen (246. Ilta-Sanomat 25.9.2015) 

Vilkut. 

 

Esimerkissä 102 yläkäsitettä valtio määrittää evaluoiva adjektiivi yllättävä. Yllättävyy-

dellä luodaan sensationalismia otsikkoon. Esimerkissä 103 korostetaan uutisen tuoreutta 

ja uutisarvoa määrittämällä yläkäsitettä varuste adjektiivilla uusi. Uututta korostetaan ad-

verbillä kokonaan. Aineistossani neljässä otsikossa on käytetty yhdistelmää uusi+yläkä-

site täsmällisemmän alakäsitteen sijaan. 

 Yläkäsitettä voidaan määritellä useammallakin sanalla, jolloin lukijalle annetaan 

enemmän vihjeitä täsmällisemmästä ilmaisusta. 
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104) Poliisi selvitti yhden vaikeimmin ratkaistavista rikoksista Helsingissä – Epäilty 

rysän päältä kiinni (126. Ilta-Sanomat 25.7.2015) 

Polkupyörävaras jäi kiinni. 

 

Esimerkissä 104 yläkäsitettä rikos on määritelty superlatiiviadverbillä yksi vaikeimmin 

ratkaistavista. Lukijalle tuskin on selvää, mitkä rikokset ovat vaikeimmin ratkaistavia, 

joten otsikon ilmauksen voi määritellä sumeaksi ja täsmällistä tietoa pimittäväksi. 

 Yläkäsitteiden käyttö aineistoni otsikoissa muuttaa ilmauksen semanttisesti sume-

aksi. Sumeus luo lukijalle informaatioaukon, joka houkuttelee klikkaamaan otsikkoa, 

koska otsikossa käytetty ilmaus on kontekstissaan liian yleinen. 

 

6.3 Homonymia, polysemia ja monitulkintaiset erisnimet 

 

Polysemia ja homonymia ovat hyvin lähellä toisiaan olevia käsitteitä. Polysemialla tar-

koitetaan sitä, että sanojen merkityksillä on semanttinen yhteys (Cruse 2011: 115). Eten-

kin kielen yleisimmillä verbeillä on useita polyseemisia merkityksiä (Kangasniemi 1997: 

48). Homonymiassa kahdella sanalla on sama muoto, mutta eri merkitys, esimerkiksi 

kuusi merkityksissä ’puulaji’ ja ’numeraali’ (Kuiri 2004: 23). 

 Aineistossani on vain yksi otsikko, jonka keinona on selkeästi homonymia. Siinä 

konteksti ohjaa helposti homonyymisen sanan väärään tulkintaan. 

 

105) Avaruudesta löydetty elämä oli todennäköisesti ankka (72. Iltalehti 7.7.2015) 

Uutinen oli siis ankka. Avaruudesta ei valitettavasti löydetty Akua tai ketään muutakaan. 

 

Esimerkissä 105 on käytetty sanaa ankka, jolla on Kielitoimiston sanakirjan mukaan 

kaksi eri merkitystä: ”1. sinisorsan kotieläimeksi jalostettu muoto. 2. perätön (lehti)uuti-

nen”. Otsikossa viittaus avaruudesta löydetty elämä ohjaa lukijan tulkitsemaan ankan en-

simmäisen merkityksen mukaan eläväksi olioksi, vaikka kyseessä on samanasuisen sanan 

toinen merkitys. 

 Kahdessa otsikossa polyseminen verbi aiheuttaa tulkintavaikeuksia.  

 

106) Tuukka Rask höyryää Twitterissä (134. mtv sport 28.7.2015) 

Todellisuus voi olla Fingerporiakin ihmeellisempää. (jutussa näkyy kuva, jossa Tuukka 

Rask on julkaissut itsestään twitterissä kuvan, jossa hän näyttää höyryävän jäähallin pu-

kuhuoneessa) 
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107) Simppelit kakkutrendit: nakuile tai kokoa väärinpäin (279. Ilta-Sanomat Ruokala 

7.10.2015) 

Jutussa puhutaan puolialastomista kakuista, eli ns. ”naked cake” -trendistä. 

 

Esimerkissä 106 on käytetty verbiä höyrytä, jonka Kielitoimiston sanakirja selittää ”muo-

dostaa höyryä.” Lisäksi mainitaan: ”kuv. Lukee niin että pää höyryää. Rauhoitu toki 

äläkä höyryä [touhua, intoile, kiihkoile tms.]”. Esimerkissä 106 höyryämisen kontekstiksi 

mainitaan sosiaalisen median kanava twitter, jossa on tavallista ilmaista kiihkeitäkin mie-

lipiteitä. Verbiä höyrytä ei kuitenkaan ole käytetty kuvainnollisesti, kuten voisi kuvitella. 

Esimerkissä 107 puolestaan nakuilu ei viittaa siihen, että kakun leipojan tulisi olla alasti, 

vaan kyseessä on verbin laajentunut merkitys, jolla tarkoitetaan tietynlaisen trendikakun 

leipomista. 

 Erisnimien käyttö voi aiheuttaa otsikkoihin monitulkintaisuutta, kun lukijalle ei ole 

täysin selvää, mikä on erisnimen referentti. 

 

108) Poliisi tappoi Soinin roskapöntöillä dyykanneen karhun (38. Uusi Suomi 30.6.2015) 

Vaikka mielikuva on eittämättä lystikäs, tässä viitataan paikkaan nimeltä Soini, ei 

maamme ulkoasiainministeriin. 

 

Esimerkissä 108 erisnimen Soini käyttö tuo lukijalle helposti ensimmäisenä mieleen mi-

nisteri Soinin, koska hän esiintyy tyypillisesti paljon uutisotsikoissa. 

 Jos erisnimi on otsikon alussa, se ei erotu typografisesti vastaavasta yleisnimestä ja 

voi siten mahdollistaa väärän tulkinnan. 

 

109) Mursu ampui kolme karhua (200. YLE 4.9.2015) 

Kyseessä siis Sami Mursu -niminen henkilö. 

 

110) Disco palaa Turun Ruiskadulla (207. Turkulainen 7.9.2015) 

Kyseessä on Disco palaa -suuronnettomuusharjoitus. Turun Ruiskadulla – kuten mo-

nessa muussakaan paikassa muutamaan kymmeneen vuoteen – ei edes ole diskoteekkia. 

(Kiitos vinkistä Mari A.!) 

 

Esimerkissä 109 verbi ampua melko varmasti ohjaa lukijan tulkitsemaan tekijän ih-

miseksi, mutta otsikko on silti harhaanjohtava. Esimerkissä 110 puolestaan tulipalo lienee 

monelle todennäköisempi tulkinta kuin suuronnettomuusharjoitus nimeltään Disco palaa. 

 Otsikointi voi myös johtaa harhaan silloin, kun elottomaan asiaan tai olioon viita-

taan sanalla, jonka lukija ensisijaisesti yhdistää elolliseen olioon. 
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111) Tuima Lenin nousi maan alta Berliinissä – liki neljännesvuosisadan piilottelu päät-

tyi torstaina (216. HS 10.9.2015) 

Lenin-patsas kaivettiin esiin Berliinissä, Köpenickin metsässä. Lenin itse on tietojemme 

mukaan vielä mausoleumissaan 

 

112) Kaksi isoa karhua varastettu Siilinjärvellä (60. Savon Sanomat 4.7.2015) 

Puusta veistetyt karhut vietiin Siilinjärven keskustorin tuntumasta 

 

Molemmissa esimerkeissä saateteksti tarkentaa kyseessä olleen elottoman olion. 

 

6.4 Yhteenveto 

 

Leksikaalista semantiikkaa käytetään klikkiotsikoinnin keinona niin, että se tekee ilmauk-

sesta semanttisesti sumean tai johtaa tulkitsemaan sanan merkityksen erilaiseksi kuin pu-

huja on sen tarkoittanut. Hyponymiassa ja kiertoilmauksissa kyse on täsmällistä ilmaisua 

epätarkemman ilmaisun käytöstä kontekstissa, jossa vaadittaisiin täsmällisempää ilmai-

sua. Polysemian, homonymian ja joidenkin erisnimien yhteydessä konteksti ohjaa lukijaa 

helposti tulkitsemaan sanan viittauskohteen väärin tai mahdollistaa väärän tulkinnan, joka 

saattaa olla hyvinkin absurdi. Näissä tapauksissa liikutaan osittain klikkiotsikoinnin raja-

pinnalla sen suhteen, onko kyseessä nokkela ilmaus vai ei. 

 

 

7 Harhaanjohtaminen, liioittelu ja katteettomuus otsikoissa 

 

Aineistossani on vajaa 50 sellaista otsikkoa, joissa klikkiotsikointi syntyy sisällöllisistä 

seikoista tai yksinkertaisesti otsikon katteettomuudesta. Käsittelen tässä luvussa lyhyesti 

nämä tapaukset. 

 

7.1 Harhaanjohtaminen ja väärät mielikuvat 

 

Monitulkintaisuus on kielen peruspiirre. Usein samanmerkityksisyys ja monitulkintai-

suus mahdollistavat kielenkäytön, jossa tekstin tarkoitusperä jää lukijalle epäselväksi. 

Monitulkintaisuuden käyttö esimerkiksi uutisotsikoissa saattaa siirtää lukijan huomion 

uutisoitavasta asiasta johonkin aivan muuhun. (Heikkinen ja Hurme 2008: 39–41.)  
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 Aineistossani on luvuissa 6.2 ja 7.2 käsiteltyjen liioittelu, homonymia- ja polyse-

miatapausten lisäksi 30 otsikkoa, joiden katson pelaavan nimenomaan väärien mieliku-

vien synnyttämisellä. Näistä otsikoista noin puolessa saateteksti otsikon korjaamisen li-

säksi myös kommentoi syntynyttä mielikuvaa. Käsittelen seuraavaksi erilaisia rakenteel-

lisia tai sanastollisia piirteitä, jotka synnyttävät väärinymmärryksen mahdollisuuden.  

 Aloitan otsikoista, joissa kielen rakenne luo vääriä mielikuvia. Yksinkertaisin esi-

merkki tällaisesta on kaksiosainen otsikko, jossa ensimmäisen osan tulkinta ohjaa toisen 

osan tulkintaa. 

 

113) P1: Etusiipi petti Kimi Räikkösen – harjoituksissa hurja ulosajo (122. SuomiF1 

24.7.2015) 

Otsikossa puhutaan kahdesta eri asiasta. Räikköseltä irtosi etusiipi, mutta ulosajanut kul-

jettaja oli Sergio Pérez. Kuljettajat selvisivät tilanteista loukkaantumatta. 

 

114) Savolaismiehestä tuli miljonääri – tyttöystävän nyrpeys loppui lyhyeen (260. Ilta-

Sanomat 30.9.2015) 

Otsikosta saa helposti sellaisen käsityksen, että nyrpeästä tyttöystävästä tuli vähemmän 

nyrpeä miehen lottovoiton myötä. Todellisuudessa nainen oli hetkellisesti nyrpeä, kun 

mies herätti hänet kertoakseen lottovoitosta. 

Jotain otsikoinnin merkityksestä kertoo se, että uutista on kommentoitu pitkälti ensivaiku-

telman varassa: "Ja hetkessä tylsä, tympeä tavis savolaismies muuttui 5/5 aviomies eh-

dokkaaksi tyttöystävän silmissä." 

 

Esimerkki 113 synnyttää mielikuvan siitä, että Räikkösen etusiiven pettäminen aiheutti 

hänelle ulosajon harjoituksissa. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri asiaa, mikä otsikosta ei 

tule ilmi. Esimerkissä 114 saateteksti avaa hyvin otsikon synnyttämän väärän mielikuvan 

ja tuo esiin myös sen tosiasian, että moni lukija on kommentoinut juttua pelkästään har-

haanjohtavan otsikon perusteella. 

 Muutamassa otsikossa väärä tulkinta tai mielikuva tulkinnasta syntyy siitä, että hen-

kilön puhetta on lainattu erikoisesta kohdasta. 

 

115) Sauli Niinistö otti lujan kannan: ”Väkivaltaa kaikkia kohtaan” (133. Uusi Suomi 

28.7.2015) 

Tasavallan presidentti ei siis kannata väkivaltaa kaikkia kohtaan. Hänen mukaansa vä-

kivallan käyttäminen demokratiassa on väkivaltaa kaikkia kohtaan. 

 

Esimerkissä 115 saateteksti kumoaa otsikon synnyttämän mielikuvan ja täsmentää lausu-

man, josta otsikkoon on lainattu vain harhaanjohtava osa.   
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 Otsikkoon voi syntyä monitulkintaisuutta kielen rakenteiden ja sanavalintojen ta-

kia. 

116) Kokemäki löysi rahat jäähallin ostamiseen viemäristä (221. YLE 11.9.2015) 

"Kato Tauno! Löysin 192 000 euroa!" 

Jos tarkkoja ollaan, "löysi" Kokemäki rahat siirtämällä viemärihankkeeseen budjetoi-

tuja rahoja jäähallin ostamiseen. Mutta ilmeisesti otsikoinnissa ei nykyään vaan enää 

olla tarkkoja. 

 

117) Venäläismiehen autosta löytyi vaarallinen esine: ”Vaimon lamautin” (294. Ilta-Sa-

nomat 12.10.2015) 

Vaimon (omistama) sähkölamautin. 

 

Esimerkissä 116 otsikko on helposti tulkittavissa väärin, kuten saatetekstin alkukin osoit-

taa. Periaatteessa lukijan on mahdollista tulkita viemäri abstraktimmalla tasolla, mutta 

huumoria otsikosta ainakin saa hyvin helposti. Esimerkissä 117 monitulkintaisuus syntyy 

siitä, että genetiivin sisältävä vaimon lamautin voidaan tulkinta ’esineeksi, jolla lamaute-

taan vaimo’ tai ’vaimon omistamaksi lamauttimeksi’. Ensimmäisen tulkinnan mahdolli-

suus synnyttää koomisuutta. 

 Otsikot voivat myös uutisoida erikoisissa konteksteissa tapahtuneista tilanteista 

mainitsematta otsikossa tätä kontekstia. Tällöin otsikot johtavat lukijaa harhaan. 

 

118) Tiedemiehet harjoittelivat asteroidin torjumista - tuhosivat vahingossa miljoona-

kaupungin (187. Iltalehti 15.8.2015) 

Tämä tapahtui simulaatiossa. 

 

119) Susanna Koski pakeni vankilasta koiran avulla (272. Iltalehti 4.10.2015) 

Kyse ei ole vankilapaosta. Kansanedustaja Koski pakeni vankilasta esityksessään, joka 

nähtiin eilen Voitolla yöhön -ohjelmassa. Esityksessä koira auttoi vankikarkuria kaata-

malla vartijan. 

 

Kuten esimerkkien 118 ja 119 saateteksteistä käy ilmi, molemmat otsikot uutisoivat ta-

pahtumasta kuin tosielämässä tapahtuneena, vaikka näin ei ole ollut. Lukija ei voi otsik-

koa lukiessaan välttämättä tietää, että kyse on virtuaalimaailmasta tai tv-ohjelmasta, mikä 

synnyttää valheellisia tulkintoja. 

 Otsikot synnyttävät vääriä mielikuvia myös silloin, kun jokin olennainen fakta jä-

tetään niissä kertomatta. 
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120) Nyt tärähti kova tarjous: Tankkaaminen on jokaiselle ilmaista seuraavat seitsemän 

kuukautta (201. Talouselämä 4.9.2015) 

Kuopion Energia tarjoaa sähköautoille ilmaisen latauksen Pitkälahden ABC:llä maalis-

kuun 2016 loppuun asti. 

 

Esimerkissä 120 otsikko jättää kertomatta, että tankkaaminen on ilmaista vain sähköauton 

omistajille. Sanavalinta jokaiselle on otsikossa kyseenalainen ja harhaanjohtava. 

 Otsikon sanavalinnat voivat herättää vääränlaisia mielikuvia, koska sanoihin voi 

esimerkiksi liittyä negatiivisia mielleyhtymiä. 

 

121) Turvapaikanhakijoilla mielenilmaus Oulussa – osoittivat sanansa suomalaisille 

(268. Ilta-Sanomat 3.10.2015) 

Kylteissä luki mm. ”Kiitämme Suomen hallitus, vastaanottaa meidät ja antaa apua Irakin 

pakolaisille” sekä ”I love Finland”. 

 

122) Robotti tappoi miehen Volkswagenin tehtaalla Saksassa (47. HS 2.7.2015) 

Volkswagenin tehtaalla tapahtui kuolemaan johtanut työtapaturma. Tappo puolestaan 

tarkoittaa tahallista kuoleman tuottamista, ja sellaisesta tässä tuskin oli kyse 

 

Esimerkissä 121 sanavalinta mielenilmaus herättää konnotatiivisena merkityksenä nega-

tiivisen mielikuvan, koska yleensä mielenilmauksia järjestetään silloin, kun halutaan 

puuttua johonkin epäkohtaan. Kyseessä on kuitenkin ollut positiivinen mielenilmaus. Ot-

sikon sanavalinnoissa on kyse tekstin tuottajan tekemistä valinnoista, joihin diskurssin-

tutkimus paneutuu (ks. Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 79). Tässä tapauksessa sanavalin-

nat ohjaavat lukijan näkemään uutisen negatiivisena. Esimerkissä 122 saateteksti puuttuu 

vahvasti otsikon sanavalintaan tappoi. 

 Muutamissa harhaanjohtavissa otsikoissa uutisoitava asia on jokin väärinkäsitys. 

Otsikoissa väärinkäsitystä ei mainita, vaan asiat uutisoidaan tosina. 

 

123) Lähes 100-vuotias nainen järkyttyi: Lääkärit ilmoittivat hänen olevan raskaana (117. 

Aamulehti 22.7.2015) 

Hampshiren sairaala lähetti tiedon synnytykseen osallistumisesta väärälle henkilölle. 

Kirjeen vastaanottanut 99-vuotias nainen ei järkyttynyt, vaan otti asian huumorilla ja vit-

saili saman tien tyttärelleen olevansa raskaana. 

 

Esimerkissä 123 kyse on väärinkäsityksestä, joka on vieläpä otsikoitu liioittelevin sana-

valinnoin puhumalla järkyttymisestä.  
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7.2 Liioittelu 

 

Liioittelu liittyy siihen, että uutisesta yritetään tehdä uutisarvoisempi kuin se onkaan. Lu-

kijalle uskotellaan, että on tapahtunut jotain yllättävää ja hienoa, mutta tosiasiassa kyse 

on jostain aivan pienestä asiasta. Kyse on siis uutisaiheen sensationalisoimisesta. 

 Aineistossani on kahdeksan otsikkoa, jotka ovat päätyneet Klikinsäästäjä-sivustolla 

todennäköisesti juuri siksi, että niissä uutisoitavaa asiaa on liioiteltu.  

 

124) Idols-voittajan hurja muodonmuutos! (284. Iltalehti 8.10.2015) 

Ari Koivunen laittoi peruukin päähän Neumannin roolia varten. 

 

125) Espoolaisnainen järkyttyi matkalla Jumboon: Käärme autossa! (176. Ilta-Sanomat 

21.8.2015) 

Paitsi että ei järkyttynyt. 

"– Mökillämme niitä on paljon ja ehkä se on sieltä luikerrellut mukaan. - - Itse en käär-

meitä pelkää, mutta mieheni kyllä pelkää." 

 

Esimerkissä 124 puhutaan hurjasta muodonmuutoksesta, vaikka kyse on ollut roolia var-

ten puetusta peruukista. Esimerkissä 125 puolestaan saateteksti kertoo, ettei nainen jär-

kyttynyt. 

 Kuten aiemmin tutkielmassani on tullut ilmi, monille klikkiotsikoille on tyypillistä 

liioitteleva sävy. Tämän tutkimuksen kannalta en kuitenkaan katso oleelliseksi arvioida, 

kuinka montaa otsikkoa koko aineistosta voisi pitää enemmän tai vähemmän liioittele-

vana. 

 

7.3 Katteettomat otsikot 

 

Aineistossani on viisi otsikkoa, joita ei kielellisten tai sisällöllisten ominaisuuksiensa pe-

rusteella voi mielestäni pitää klikkiotsikoina. Niistä tulee klikkiotsikoita oikeastaan vasta 

siinä vaiheessa, kun uutisteksti ei lunasta otsikon antamaa lupausta eli otsikolle ei löydy 

katetta. 

 

126) Hamppu kasvoi kaikessa rauhassa vaatekaupassa keskellä Helsinkiä – HS selvitti 

mysteerikasvin alkuperän (109. Helsingin Sanomat 20.7.2015) 

Kasvin alkuperää ei saatu selvitettyä. Sen arvellaan päätyneen vaasiin linnunruokkijan 

siemensekoituksesta 
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127) Nasa julkaisi kuvan, jossa Suomi erottuu muusta maailmasta (113. Iltalehti 

21.7.2015) 

Suomi, Ruotsi ja Norja näkyvät kesäkuun lämpötiloja vertailevassa kuvassa kylminä pis-

teinä. Suomi yksinään ei siis erotu muusta maailmasta. 

 

Esimerkissä 126 otsikko viittaa siihen, että mysteerikasvin alkuperä on selvitetty, mikä ei 

jutun perusteella pidä paikkaansa. Esimerkissä 127 puolestaan väitetään Suomen erottu-

van muusta maailmasta, vaikka näin ei ole. 

 Kuten aiempien analyysien yhteydessä on tullut ilmi (ks. muun muassa esimerkit 

30, 39, 46), otsikot voivat käyttää klikkiotsikoinnin keinoja ja vielä sen jälkeenkin paljas-

tua katteettomiksi otsikoiksi.  

 

7.4. Yhteenveto 

 

Tässä luvussa käsittelin sitä, miten klikkiotsikoihin voi syntyä väärinymmärryksen mah-

dollisuus, ja toisaalta miten otsikot voivat luvata enemmän kuin itse uutinen kertoo. Ot-

sikot voivat johtaa lukijaa harhaan rinnastamalla toisiinsa liittymättömiä lauseita, jotka 

lukija kuitenkin tulkitsee toisiinsa liittyviksi. Lisäksi otsikoihin voidaan poimia lainauk-

sia keskeltä puhetta niin, että ilman riittävää kontekstia lainauksesta syntyy väärä tulkinta. 

Myös sanavalinnat voivat harhauttaa lukijan tulkitsemaan otsikon väärin. 

 Otsikot johtavat lukijaa harhaan, jos jokin olennainen taustatieto jätetään kerto-

matta, esimerkiksi uutisoidaan reaalimaailman tapahtumana jokin virtuaalimaailman ta-

pahtuma. Jatkuva tarve tehdä lisää uutisotsikoita nopealla tahdilla johtaa siihen, että asi-

oiden uutisarvoa koetetaan paisuttaa liioittelevilla sanavalinnoilla tai jopa tekemällä kat-

teettomia otsikoita. 

 

 

8 Lopuksi 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut klikkiotsikoissa esiintyviä kielellisiä piirteitä. Olen 

jaotellut nämä keinot neljän eri kategorian alle, joita ovat eteenpäin viittaavat keinot, vuo-

rovaikutteisuus, leksikaalisen semantiikan keinot ja harhaanjohtaminen/liioittelu. Yh-

dessä otsikossa voidaan käyttää useaa eri keinoa. Johdannossa esittelin Gricen neljä kes-

kustelun maksiimia, jotka ovat määrän, laadun, relevanssin ja tavan maksiimi. Kaikissa 

aineistoni otsikoissa on kyse jollain tavalla näiden maksiimien rikkomisesta ja samalla 
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hyvien uutiskonventioiden vastaisesta kirjoittamisesta. Määrän maksiimia rikotaan esi-

merkiksi silloin, kun käytetään yleissubstantiiveja tai yläkäsitteitä täsmällisemmän ilmai-

sun sijaan. Laadun ja relevanssin maksiimin rikkomista on se, että uutisella johdetaan 

lukijaa harhaan tai tehdään katteettomia otsikoita. Tavan maksiimia rikotaan esimerkiksi 

käytettäessä useita klikkiotsikoinnin keinoja samassa, pitkässä otsikossa. Tutkielmani tar-

koitus ei kuitenkaan ole ollut määrittää, mikä otsikko rikkoo mitäkin maksiimia, vaan 

löytää ne keinot, joilla maksiimeja rikotaan eli klikkiotsikoita synnytetään. 

 Ensimmäisessä analyysiluvussa keskityin eteenpäin viittaaviin klikkiotsikoinnin 

keinoihin, jotka ovat yleisin ja selkein ryhmä. Eteenpäin voidaan viitata joko kataforalla 

tai diskurssideiktisellä viittauksella, joiden käyttö luo otsikkoon informaatioaukon. Ana-

lyysini pohjana on ollut Blomin ja Hansenin (2015) tutkimustulokset eteenpäin viittaa-

vista klikkiotsikoinnin keinoista tanskalaisissa uutismedioissa. Näitä keinoja ovat de-

monstratiivipronominit, persoonapronominit, proadverbit, pakollisen argumentin puuttu-

minen, yleissubstantiivit, kysymykset, imperatiivit ja tanskalaisessa aineistossa määräiset 

artikkelit.  

 Muokkasin ja jaottelin Blomin ja Hansenin kategorioita hieman uudelleen. Määräi-

siä artikkeleita en käsitellyt, koska määräisen artikkelin esiintyminen kirjoitetussa suo-

men kielessä on kyseenalainen asia (ks. esim. Laury 1996b). Yleissubstantiivien katego-

rian laajensin käsittämään muitakin kuin kuviin, videoihin tai listoihin viittaavia sanoja. 

Otin mukaan sellaisia yleissubstantiiveiksi katsomiani sanoja kuin esimerkiksi syy, kikka, 

niksi, kysymys, asia ja virhe. Pakollisten argumenttien puuttuminen ei aineistossani esiin-

tynyt yksin klikkiotsikoinnin keinona, vaan loi kaksinkertaisen informaatioaukon moni-

osaisissa otsikoissa. Lisäsin eteenpäin viittaaviin keinoihin kesken loppuvat otsikot, jotka 

yksinkertaisesti loppuvat kesken lauseen tai pää- ja sivulauseen rajalla. Kysymykset ja 

imperatiivit käsittelin laajemmin kuin pelkästään eteenpäin viittaavassa tehtävässä 

omassa vuorovaikutteisuutta käsittelevässä luvussaan. 

 Demonstratiivipronominit ovat aineistossani tiheimmin esiintyvä klikkiotsikoinnin 

keino, sillä lähes kolmasosa otsikoista sisältää demonstratiivipronominin. Ne voivat 

esiintyä yksin tai NP:n tarkenteena. Demonstratiivipronominilla voidaan otsikoissa vii-

tata yhteen tarkoitteeseen, joka on yleensä jotain asiaa, ilmiötä, paikkaa, aikaa, tapahtu-

maa tai toimintaa kuvaava substantiivi. Viittauskohteena voi myös olla substantiivi, jolla 

on yksi tai useampi määrite. Laajemmalla tasolla demonstratiivipronominit voivat viitata 

lyhyisiin ohjeisiin tai kehotuksiin, listaukseen asioista, ohjeista tai keinoista tai jopa ko-

konaisiin virkkeisiin tai tekstinosiin. 
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 Persoonapronomineja on aineistossani kataforisena vain yksi kappale. Proadverbit 

puolestaan ovat suhteellisen yleisesti käytetty keino, joka ilmenee noin joka kuudennessa 

otsikossa. Yleisin proadverbi on näin, jota voidaan käyttää kun annetaan toimintaohjeita 

lukijalle, luodaan otsikkoon yllätyksellisyyttä tai kun subjekti on näkyvillä otsikossa, 

mutta subjektin toiminta (esimerkiksi sanominen) jätetään epämääräiseksi. Näin-adver-

bin lisäksi aineistossani on käytetty muutaman kerran lokatiivisia proadverbejä tänne, 

täältä ja tässä sekä proadjektiiveja tällainen ja sellainen. 

 Puuttuva pakollinen argumentti esiintyy moniosaisissa otsikoissa useimmiten tee-

mapaikalla. Sen tyypillinen ilmenemiskonteksti on lainauksessa. Aineistossani se ei yk-

sinään toimi klikkiotsikoinnin keinona. Yleissubstantiivit puolestaan esiintyvät aineistos-

sani useimmiten demonstratiivipronominin kanssa. Ilman demonstratiivitarkennetta 

esiintyessään niitä tyypillisesti määrittää adjektiivi, jota voidaan tehostaa yhdellä tai use-

ammalla intensiteettisanalla. 

 Otsikoihin luodaan vuorovaikutteisuutta direktiivien ja kysymysten avulla. Direk-

tiivit toimivat eteenpäin viittaavina silloin, kun ne suoraan kehottavat lukijaa verbimuo-

doilla katso ja lue. Muissa tapauksissa ne kohdentavat otsikon lukijalle ja toimivat yh-

dessä esimerkiksi demonstratiivipronominien tai proadverbien kanssa niin, että lukijalle 

jää epäselväksi, mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Kysymykset puolestaan voivat olla joko 

aitoja tai retorisia. Aidot kysymykset implikoivat, että vastaus löytyy uutistekstistä eli ne 

viittaavat eteenpäin. Retoriset kysymykset herättävät lukijan mielenkiinnon ja tuovat ot-

sikoihin mainosmaisen sävyn. 

 Leksikaalisessa semantiikassa käytetään keinoina kiertoilmauksia, hyponymiaa, 

homonymiaa, polysemiaa ja erisnimien monitulkintaisuutta. Kiertoilmausten ja hy-

ponymian käyttö jättää ilmauksen semanttisesti sumeaksi, koska käytetyt ilmaukset ovat 

kontekstiin nähden liian epätarkkoja. Homonymiassa ja polysemiassa on kyse siitä, että 

konteksti ohjaa lukijaa tulkitsemaan sanan eri merkityksessä kuin puhuja on sen tarkoit-

tanut. Erisnimien monitulkintaisuus syntyy siitä, että konteksti ja laajemmin sosiaalinen 

ympäristö saattaa helposti johtaa lukijaa määrittämään erisnimen referentin joksikin 

muuksi kuin otsikossa on tarkoitettu. 

 Lisäksi klikkiotsikoinnissa voi olla kyse uutisarvoltaan mitättömän asian sensatio-

nalisoinnista ja liioittelusta. Sanavalinnat, kielen rakenteet ja olennaisten taustatietojen 

tiputtaminen pois otsikoista voivat synnyttää lukijalle vääriä mielikuvia uutisoitavasta 

asiasta. Otsikot voivat myös olla harhaanjohtavia luvatessaan jotain, jota juttu ei lukijalle 

kerro eli ollessaan katteettomia. 
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 Tutkimukseni perusteella esitän, että Klikinsääsäästäjän oma klikkiotsikon määri-

telmä ”otsikko, jolle ei löydy sisällöstä katetta” on vajaa. Osalle sivulla julkaistuista otsi-

koista voi nimittäin ajatella löytyvän katteen jutusta. Tällaisissa tapauksissa kyse on 

useimmiten otsikoista, joissa jotain olennaista on jätetty otsikossa kertomatta, ja siten 

saatu lukija klikkaamaan otsikkoa. Mielestäni tällaisissa tapauksissa ei voi sanoa, että ot-

sikko lupaisi jotain, jota juttu ei tarjoa. Pikemminkin otsikko on tarpeettoman epätäsmäl-

linen, koska olisi mahdollista helposti löytää täsmällisempi ilmaisu. Näin ollen määritte-

len tässä tutkielmassa klikkiotsikon otsikoksi, jolle ei löydy sisällöstä katetta ja/tai joka 

jättää jotain olennaista kertomatta lukijalle esimerkiksi käyttämällä tarpeettoman epätark-

koja ilmauksia. 

 Tutkielmassani pääpaino on ollut klikkiotsikoiden kielellisten keinojen määrittele-

misessä, mutta klikkiotsikoiden oheen kirjoitetut saatetekstit ovat kulkeneet kaiken aikaa 

mukana analyysissa. Saateteksteistä on käynyt ilmi, mihin eteenpäin viittaavat tai semant-

tisesti sumeat ilmaukset uutistekstissä viittaavat, joten ne ovat tarjonneet analyysini kan-

nalta olennaista tietoa. Lisäksi olen käsitellyt jonkin verran saateteksteissä ilmenevää ot-

sikkokieleen kohdistuvaa evaluointia ja ironiaa. Saatetekstit muun muassa kommentoivat 

otsikoiden sanavalintojen monimutkaisuutta, muotoilevat otsikoita uudelleen informatii-

visemmiksi ja nostavat esiin väärien tulkintojen paikkoja. Usein näistä kommenteista syn-

tyy huumoria, koska ne osoittavat otsikon epäonnistumisen paikat. 

 Tutkielmani aineisto osoittautui tämän kokoiselle työlle juuri sopivaksi ja onnistu-

neesti rajatuksi. Minun oli mahdollista käsitellä ne asiat, joita tästä aineistosta halusin 

esiin tuoda. Otsikkokielen tutkimuksen vähyys osittain yllätti, mutta kansainvälisten läh-

teiden etsiminen tuotti tuloksia ja löysin tutkimuksia, joihin peilasin omaa aineistoani. 

Asetin alussa tutkielmalleni tavoitteet, jotka mielestäni pystyin tutkimuksessani täyttä-

mään. 

 Aiheesta riittäisi laajasti tutkittavaa. Laajempi aineisto mahdollistaisi kvantitatiivis-

ten päätelmien tekemisen. Jo pelkästään Klikinsäästäjä-sivulta olisi mahdollista kerätä 

laajempi aineisto, johon paneutua. Lisäksi otsikon viittauskohteisiin olisi mahdollista pe-

rehtyä tarkemmin, jos aineistossa olisivat mukana myös varsinaiset uutistekstit kuvineen 

ja videoineen. 

 Klikinsäästäjä-sivustolla ja muuallakin sosiaalisessa mediassa on nähtävissä myös 

kiinnostava ilmiö, klikkiotsikoiden tuottaminen itse. Olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä 
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kielelliset piirteet näissä spontaanisti syntyneissä klikkiotsikoissa ilmenevät. Lisäksi Kli-

kinsäästäjä on alkanut julkaista vertailuja siitä, miten eri uutismediat otsikoivat saman 

uutisen. Rinnakkaisten otsikoiden tutkiminen voisi olla hyvin hedelmällistä. 

 Tämä prosessi tulee päätökseensä. Nykyään työn voi palauttaa yksinkertaisella ran-

neliikkeellä ja pian voin todeta koulutuksestani puhuessani, että m-sanaa saa jo käyttää.  
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Liite 1. Otsikoiden jakautuminen eri uutismedioihin 

Media Määrä 

Ilta-Sanomat 88 

Iltalehti 41 

Talouselämä 32 

mtv 27 

Uusi Suomi 13 

Yle 10 

Helsingin Uutiset 10 

Aamulehti 9 

Helsingin Sanomat 7 

Savon Sanomat 6 

Kauppalehti 5 

Me Naiset 5 

Tekniikka & Talous 5 

Keskisuomalainen 4 

Vantaan Sanomat 3 

digitoday 2 

Stara 2 

Rumba 2 

Turkulainen 2 

Taloussanomat 2 

Kouvolan Sanomat 2 

Terve.fi 2 

Iltamakasiini 1 

Voice 1 

Etelä-Suomen Sanomat 1 

Teknavi 1 

Karjalainen 1 

puhelinvertailu 1 

Demokraatti 1 

Metropoli 1 

Auto Bild 1 

Länsiväylä 1 

Hymy 1 

Maaseudun Tulevaisuus 1 

tivi 1 

SuomiF1 1 

Verkkouutiset 1 

Yrittäjät 1 

Tamperelainen 1 

Nelonen 1 

Motouutiset 1 

Seura 1 

Tohtori.fi 1 

  300 



77 

 

 


