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1 Johdanto 

Tässä tutkimuksessa esittelen uuden, mahdollisesti vasta muotoaan hakevan tekstilajin: kustan-

tamoiden lastenkirjoja esittelevät Instagram-julkaisut. Tutkimusaiheeni syntyi kiinnostukses-

tani lasten lukutaidon kehittämiseen, ja sitä myöten katseeni siirtyi lastenkirjoihin, jotka ovat 

olennainen tekijä lukemiseen innostamisessa.  

Lukutaidon pohja alkaa kehittyä jo varhaislapsuudessa. Tutkimustulokset osoittavat, että 

lasten tutustuttaminen kirjallisuuteen jo varhaislapsuudessa voi tukea lapsen lukutaidon kehit-

tymistä myöhemmin. Lapsen tutustuttaminen lukemisen ja kirjallisuuden maailmaan jo nuorena 

antaa lapselle harjoitusta ja herättää kiinnostusta kirjallisuutta ja lukemista kohtaan. Lukeva 

aikuinen antaa lapselle mallin lukuharrastuksen kehittämiseen. (Dunst ym. 2011; Lonigan ym. 

2008.)  

Suomessa on aloitettu useita hankkeita, joiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten lu-

kuharrastusta. Esimerkiksi Lukuklaani tekee tutkimusta suomalaisnuorten lukemisesta ja jakaa 

kouluihin kirjapaketteja (Lukemo). Lukutaitoa pyritään edistämään myös jo neuvoloissa. Suo-

men Kulttuurirahasto ja Lukukeskus päättivät jakaa kirjalahjan kaikille vuosina 2019–2021 

syntyville vauvoille neuvolatarkastuksen yhteydessä. Kirjalahjan avulla pyritään kannustamaan 

perheitä lukemaan yhdessä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) 

Lapsen itsenäinen lukuharrastus vaikuttaa keskeisesti lukemissujuvuuden kehittymiseen. 

Ohjatulla sujuvuusharjoittelulla, kuten tietyn tekstin lukemisella useaan kertaan tai tekstin lu-

kemisella aikapaineessa, ei päästy lähellekään harjoituksen määrää, jonka lukemista itsenäisesti 

harrastava lapsi saa lukiessaan päivittäin. Lukemissujuvuuteen tähtäävien tukikeinojen kehittä-

misessä tulisikin kohdennetun taidon harjoittamisen lisäksi pohtia keinoja motivoida lasta ke-

hittämään ja ylläpitämään mielenkiintoa lukutaitoa kohtaan. (Huemer ym. 2012: 26.) Pelkkä 

fakta lukutaidon merkityksestä ei kuitenkaan todennäköisesti herätä lapsissa suurta intoa luku-

harrastukseen. Uskon, että merkittävä tekijä lukuinnon herättämiseen ja ylläpitämiseen lapsilla 

on mielenkiintoa herättävät lastenkirjat. 

Lastenkirjat eivät usein ole mediassa esillä samoissa määrin kuin muu kirjallisuus, eikä 

lastenkirjoista erityisemmin kirjoiteta syvällisiä kritiikkejä yleiseen mediaan (Lastenkirjainsti-

tuutti 2018; Tavi 2021). Kustantamoiden on siis löydettävä omat väylänsä potentiaalisten asi-

akkaiden tavoittamiseen, ja siinä esimerkiksi aineistoni tekstien julkaisualustana toimiva In-

stagram on kasvattanut merkitystään. Lastenkirjoja ei ole ennen markkinoitu sosiaalisessa me-

diassa yhtä paljon kuin nykyään. Koko sosiaalinen media kasvattaa käyttäjämääriään ja sitä 

myöten vaikutusvaltaansa ja potentiaaliaan markkinointikanavana. Kustantamot ovat lisänneet 
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markkinointiaan sosiaalisessa mediassa ja tuoneet sinne esiteltäväksi myös lastenkirjansa. 

Tämä murros lastenkirjojen markkinoinnissa on muovannut uuden tekstilajin, jolla on omat, 

lajille tyypilliset piirteensä. Myöskään kustantamoiden julkaisemia aikuisten kirjojen esittely-

tekstejä Instagramissa ei ole tutkittu, mutta oma tutkimukseni fokusoitui lastenkirjoihin kiin-

nostuksenkohteideni vuoksi. Aineisto on näin myös selkeämpi rajaukseltaan. 

Tutkimukseni lähtökohtana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan luen tekstiin kuuluvaksi 

myös esimerkiksi Instagram-julkaisuihin olennaisesti kuuluvat kuvat ja aihetunnisteet. Selvyy-

den vuoksi puhun kuitenkin julkaisusta, kun viittaan tekstiin kuvineen ja tekstistä silloin kun 

rajaan kuvan tarkasteluni ulkopuolelle. Tutkielman suppeuden vuoksi minulla ei ole mahdolli-

suutta keskittyä sen tarkemmin kuvan analyysiin tai aihetunnisteiden ja kävijämäärien statis-

tiikkaan. Otan kuitenkin nämä elementit mukaan tarkastelun kohteeksi tekstilajin osana siinä 

määrin kuin katson tarpeelliseksi. Tutkimuksessani on kielellinen painotus ja keskityn tutki-

mani tekstilajin esittelemiseen. Olennaista tekstilajin tutkimuksessa on tekstin kommunikatii-

viset tehtävät ja tekstin kokonaisrakenne. Näistä tekijöistä muotoutuu tutkimuskysymykseni:  

 

Millainen on kustantamoiden lastenkirjoista tehtyjen Instagram-julkaisujen tekstilaji? 

 

Seuraavaksi esittelen tekstilajini aineiston ja sen muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät eli 

kirja-alan murroksen ja sosiaalisen median ja etenkin Instagramin kasvun markkinointiympä-

ristönä. Kolmannessa luvussa selvitän tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat eli esittelen teksti-

lajitutkimusta ja sen keskeisimpiä käsitteitä tutkielmani kannalta. Esittelen luvun lopuksi myös 

aiempaa tutkimusta tutkimani tekstilajin läheisistä tekstilajeista. Neljännessä luvussa esittelen 

analyysini pohjalta tekstilajissa esiintyvät jaksot, niitä toteuttavat askeleet ja niille tyypilliset 

kielelliset piirteet ja sijainnin. Lopuksi teen yhteenvedon tutkimukseni tuloksista, arvioin niitä 

ja esitän tutkielmani pohjalta muodostuneita jatkotutkimusaiheita. 
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2 Kustantamoiden Instagram-päivitykset aineistona 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni aineiston ja sen kontekstin. Aineistonani ovat kustanta-

moiden lastenkirjoja markkinoivat julkaisut sosiaalisen median Instagram-palvelussa. In-

stagram on muuttanut kirjojen markkinointia ja tuonut siihen omat piirteensä. Kirjoja on mark-

kinoitu tarkastelemani tekstilajin lähitekstilajeilla, kuten takakansiteksteillä ja kustantamoiden 

esitteillä, jo ennen Instagram-sovelluksen kehittämistä. Tarkastelemani tekstilaji on saanut vai-

kutteita tai jopa muotoutunut näistä lähitekstilajeistaan, mutta se on kehittynyt omaksi tekstila-

jikseen erityisesti alustansa vuoksi. 

Tutkimani tekstit ovat promotionaalisia. Ne siis pyrkivät myymään esittelemänsä lasten-

kirjat. Promotionaalinen funktio tuo tekstiin piirteitä läheisistä tekstilajeista, joista tutkimani 

tekstilaji onkin kehittynyt. Kustantamoiden lastenkirjoja esittelevien Instagram-julkaisujen 

tekstilajin voisi sanoa kuuluvan promotionaalisten tekstien muodostamaan genrekoloniaan, jo-

hon kuuluvat myös esimerkiksi kirjojen takakansitekstit ja muut markkinoimaan pyrkivät teks-

tilajit. Genrekoloniat muodostuvat teksteistä, jotka jakavat enemmän tai vähemmän samat kom-

munikatiiviset tavoitteet (Bhatia 2004: 57). Promotionaalisille tekstilajeille yhteisiä piirteitä 

ovat esimerkiksi kuvaileva ja arvioiva kielenkäyttö (mts. 60). Muista kirjoja esittelevistä pro-

motionaalisista teksteistä tarkastelemani tekstilajin erottaa kuitenkin sen kehittyminen muista 

poikkeavalle alustalle eli Instagramiin. Instagramissa toimivan kirjagram-yhteisön tuottamista 

teksteistä oman aineistoni taas erottaa promotionaalisuuden funktio. 

Tekstilajien kehittymiseen ja vakauteen vaikuttavat esimerkiksi lajin säätely ja sen puute. 

Esimerkiksi sähköpostiviestejä, tekstiviestejä tai chattipalstoja ei niiden tekstilajien syntyai-

koina erityisemmin säädelty, ja niitä yhdistäväksi tekijäksi olisikin voinut sanoa vain yhteisen 

nimen ja alustan. (Solin 2006: 80.) Tarkastelemani tekstilaji ei ole institutionaalinen, eikä sitä 

säätele muu kuin sen tuottajat itse, minkä vuoksi se on altis muutoksille ja kehitykselle.  

Tekstilajit ovat aina osa sen hetkistä yhteiskuntaa ja vaikutuksessa muiden tekstilajien 

kanssa (Bex 1996: 170). Tekstilajit siis kehittyvät yhteiskunnan muutosten mukana, eikä tar-

kastelemaani tekstilajia ei ole mielekästä analysoida irrallaan yhteiskunnasta ja lähitekstilajeis-

taan, vaikka aineistoni muodostuukin vain tietyistä tekstilajin esiintymistä eikä kaikista sen 

edustajista. Sen vuoksi esittelen tässä luvussa aineistoni lisäksi tekstilajin syntyyn ja kehittymi-

seen vaikuttaneet tekijät eli kirja-alan murroksen ja markkinoinnin lisääntymisen In-

stagramissa. Luvun lopuksi esittelen vielä lyhyesti Instagramille ominaiset piirteet tekstilajissa. 
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2.1 Aineisto 

 

Aineistonani ovat Otavan ja Werner Söderström osakeyhtiön eli WSOY:n lastenkirjoja esitte-

levien Instagram-tilien julkaisut ja erityisesti julkaisuissa olevat tekstit. Olen kerännyt aineis-

tokseni lastenkirjoja esittelevät Instagram-julkaisut Otavan ja WSOY:n lastenkirjatilien In-

stagramista elo- ja syyskuun 2020 ajalta. Aineistoni on siis tilien lastenkirjojen esittelyt kahden 

kuukauden ajalta. Julkaisuja on aineistossani yhteensä 34. 14 niistä on Otavalta ja 20 

WSOY:ltä. Ero julkaisujen määrässä johtuu siitä, että WSOY julkaisee tilillään useammin kuin 

Otava. 

Otava on Suomen suurin kustantaja ja WSOY on toiseksi suurin (Alho 2018). Otava il-

moittaa verkkosivuillaan tavoittavansa yli kolme miljoonaa suomalaista verkossa, ja WSOY:llä 

on verkkosivuillaan linkki sosiaalisen median palvelu Twitteriin ja Twitter-julkaisuihinsa. Mo-

lemmat kustantamot ovat siis aktiivisia myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Molemmilla kustantajilla on Instagramissa erikseen tilit lasten- ja nuortenkirjoja varten: 

@otavan_lastenkirjat ja @lastenjanuortenkirjat_wsoy. Molemmilla kustantajilla on myös toi-

set tilit, jotka eivät rajoitu vain lasten- ja nuortenkirjoihin, vaan esittelevät kirjallisuutta ja kus-

tantamoita laajemmin kaiken ikäisille: @otavankirjat ja @wsoykirjat. Käsittelen tutkielmassani 

kuitenkin vain lastenkirjoihin liittyviä julkaisuja, joten puhuessani Otavan ja WSOY:n In-

stagram-tileistä viittaan niiden lastenkirjoja käsitteleviin tileihin. Otavan lastenkirjoja käsitte-

levä tili on perustettu 10.2.2020 ja WSOY:n 29.11.2019. Otavalla on tilillään 59 julkaisua ja 

WSOY:llä 262. Seuraajia Otavalla on 709 ja WSOY:llä 1925. (Katsottu 29.10.2020.) WSOY 

on siis perustanut tilinsä hieman ennen Otavaa ja julkaissut tilillään useammin.  

Otava julkaisee nimensä mukaisesti tilillään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain 

lastenkirjojen esittelyjä, kun taas WSOY esittelee myös nuortenkirjoja. Hyödynnän aineis-

tonani vain lastenkirjoista tehtyjä julkaisuja, sillä niitä löytyy molemmilta tileiltä. Olen siis ra-

jannut aineistostani pois nuortenkirjojen esittelyt. Olen käyttänyt apuna rajauksessa julkaisui-

hin merkittyjä ikäsuosituksia, aihetunnisteita ja Kirjasammon luokitteluja. Raja lasten- ja nuor-

tenkirjoissa on liukuva, ja usein niistä puhutaankin yhdessä (Karasma & Suvilehto 2013: 13–

14). Olen kuitenkin tehnyt rajauksen, jonka mukaan lastenkirjat on suunnattu 0–12-vuotiaille 

ja nuortenkirjat ikävuodesta 13 eteenpäin. Olen siis rajannut aineistosta pois kirjat, joiden esit-

telyssä on mainittu niiden soveltuvan yli 13-vuotiaille. Olen rajannut pois myös ne kirjat, joiden 

aihetunnisteisiin on merkitty aihetunniste #nuortenkirja. Epäselvissä tapauksissa olen katsonut 

Kirjasammon sivuilta, onko kirja luokiteltu siellä nuortenkirjallisuudeksi vai 
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lastenkirjallisuudeksi. Olen rajannut pois aineistostani myös julkaisut, jotka esittelevät jotain 

muuta kuin lastenkirjaa, kuten kirjailijoita tai kampanjoita. 

Otavan ja WSOY:n lastenkirjojen Instagram-tilit olivat ainoat suomenkieliset kustanta-

moiden ylläpitämät lastenkirjoja esittelevät tilit, jotka löysin Instagramista 29.10.2020. Aineis-

toni avulla on mahdollista selvittää, millaiseksi suomenkielisten kustantamoiden Instagramissa 

julkaisemien lastenkirjaesittelyiden tekstilaji on tähän mennessä muotoutunut. Todennäköisesti 

tekstilaji tulee muovautumaan tulevaisuudessa vielä lisää vakiinnuttaessaan kohdeyleisönsä ja 

rakenteensa, tai sitten se muovautuu vielä johonkin uudenlaiseen suuntaan yhteiskunnan muu-

tosten ja tarpeiden myötä. Alla on esimerkki tyypillisestä päivityksestä kuvankaappauksena 

WSOY:n lastenkirjoja esittelevältä tililtä 30.9.2020. 

 

Kuva 1. Esimerkki aineistosta. 

 

 

 

2.2 Murros kirja-alalla ja markkinoinnissa 

 

Kirjakauppaliiton tutkimuksen mukaan 15–79-vuotiaat suomalaiset ostivat kirjoja yhteensä 18 

miljoonaa kappaletta vuonna 2018, mikä on noin kolme miljoonaa kappaletta vähemmän kuin 

vuonna 2013 (Kirjakauppaliitto 2019). Suomen kustannusyhdistyksen vuositilaston 2019 
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mukaan painettujen kirjojen myynti väheni 12,4 % vuoden 2018 myynnistä (Suomen kustan-

nusyhdistys 2019). Samalla aikavälillä sähköisten kirjojen myynti on kuitenkin lisääntynyt 29 

%. Lasten- ja nuortenkirjojen osuus kaikista painetuista ja sähköisistä kirjoista oli 11,2 % 

vuonna 2019. (Kirjakauppaliitto 2019.) Kirjoja hankkivat yksityisten asiakkaiden lisäksi myös 

kirjastot. Vuonna 2016 lähes puolet kirjastojen lainoista oli lasten aineistoja (Patio 2017). 

Vuoden 2020 keväällä kirjamyynti laski rajusti koronatilanteen myötä. Maaliskuun kah-

den viimeisen viikon aikana myynti kivijalkaliikkeissä laski jopa yli 40 % edeltävän vuoden 

maaliskuun loppuun verrattuna. Yksittäisissä myymälöissä myynti on laskenut pahimmillaan 

jopa 90 %, ja liikkeitä on jouduttu myös sulkemaan. (Kirjakauppaliitto 2020a.) Loppuvuonna 

2020 tilanne on kuitenkin selvästi toinen ja kirjamyynnin kerrotaan kuitenkin olleen kyseisenä 

vuonna menestyksekästä. Marras-joulukuussa yleisen kirjallisuuden myynti on Kirjakauppalii-

ton arvion mukaan kasvanut jopa 15 % vuoden 2019 loppuvuoden myyntiin verrattuna. Kirja-

kauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlssonin mukaan lukeminen on lisääntynyt vuonna 2020, 

ja monet lukijat ovat halunneet tukea paikallista kirjakauppaansa asioimalla siellä. Myös kirjo-

jen verkkokauppa on kasvanut vuonna 2020, ja kivijalkaliikkeissä on otettu käyttöön uusia toi-

mintamalleja, kuten kotiinkuljetuksia ja suoraan kirjan saajalle toimitettavia kirjakuljetuksia. 

(Kirjakauppaliitto 2020b.) Kirjamyynnin laskun ja koronan vauhdittaman sähköistymisen 

myötä myös kirjakaupat ovat siis siirtäneet toimintaansa verkkoon.  

Arminen ym. (2020: 7) esittävät havainnon, että suomalaisen kirjallisuuden kenttä on no-

pean kansainvälistymisen, digitalisaation ja globaalien markkinoiden takia uudelleenjäsenty-

mässä merkittävästi, ja kirja-alan toimijat etsivät uusia toimintatapoja pärjätäkseen muuttuvalla 

kentällä. Murros on pakottanut kustantamot mukauttamaan markkinointiaan sopivammaksi uu-

distuvalla kirjallisuuden ja median kentällä. Myös Otava ja WSOY ovat havainneet tarpeen 

uudistaa markkinointiaan tavoittaakseen potentiaaliset asiakkaat paremmin, mikä on saanut 

kustantamot kiinnostumaan Instagramista markkinointiväylänä.  

 

2.3 Instagram aineiston alustana 

 

Instagram on ilmainen kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu sosiaalisen median sovellus. 

Se on perustettu vuonna 2010, ja myöhemmin Facebook on ostanut Instagramin. Instagramin 

ilmoittaman statistiikan mukaan Instagramissa on maailmanlaajuisesti yli miljardi aktiivista ti-

liä kuukaudessa. (Business.Instagram.) Instagram on ollut vuonna 2020 suomalaisten kolman-

neksi käytetyin sosiaalisen median sovellus. 39 % suomalaisista käytti Instagramia vuonna 

2020. Naisten keskuudessa Instagramin käyttäminen on hieman yleisempää kuin miesten ja 
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nuorten keskuudessa yleisempää kuin vanhempien ihmisten. (Suomen virallinen tilasto 2020.) 

Instagramin ikäraja on 13 vuotta (Instagram: ohje ja tukikeskus). Kuitenkaan Instagramiin liit-

tyminen ei vaadi henkilöllisyyden todentamista, joten myös alle 13-vuotiaat voivat tehdä In-

stagramiin profiilin. 

Instagramin käyttäjät voivat ladata palveluun kuvia ja videoita joko julkisesti tai valitse-

mansa ryhmän nähtäväksi. Näitä julkaistuja videoita ja kuvia kutsutaan yleensä päivityksiksi 

tai julkaisuiksi, ja käytän näitä nimityksiä tutkielmassani rinnakkain. Käyttäjät voivat myös 

kommentoida, tykätä ja jakaa toistensa julkaisuja. Instagramissa on käytössä aihetunniste-toi-

minto, jolla käyttäjät voivat löytää erilaisiin aihepiireihin liittyviä julkaisuja. Aihetunnisteella 

(englanniksi hashtag) merkittyjä kuvia napauttamalla pääsee tutustumaan muihinkin samalla 

aihetunnisteella merkittyihin kuviin. Aihetunnisteen merkki on # eli risuaita. Jos esimerkiksi 

julkaisussa on #lastenkirja, pääsee sanaa napauttamalla katsomaan muitakin lastenkirja-aihei-

sia julkaisuja. (Instagram.) 

Instagramissa sisältöä jakavat niin yksityishenkilöt kuin erilaiset yrityksetkin, joita on 

Instagramin ilmoittaman statistiikan mukaan Instagramissa miljoonia. 90 % Instagramin käyt-

täjistä seuraa jonkin yrityksen Instagram-tiliä. Instagramilla on myös yrityksille suunnattu si-

vusto Instagram Business, jossa se tarjoaa yrityksille ohjeita tunnettuuden lisäämiseen ja asia-

kasmäärien kasvattamiseen. Julkaisujaan voivat yritysten lisäksi mainostaa myös muut kuin 

markkinoinnin asiantuntijat. (Business.Instagram.) Instagram on siis yrityksille kasvava ka-

nava, jonka avulla voi tavoittaa suuria ihmismääriä ja potentiaalisia asiakkaita.  

Kirjojen markkinointitekstien ilmaantuminen Instagramiin on synnyttänyt uuden teksti-

lajin, joka on joiltakin piirteiltään samankaltainen kuin edeltäjänsä ja muut promotionaaliset 

tekstit. Tekstilajin on kuitenkin täytynyt kehittyä ja muotoutua alustaansa sopivaksi, eli siihen 

kuuluvat promotionaalisten funktioiden lisäksi myös Instagramin tekstilajeille tyypilliset omi-

naisuudet. Tutkielman rajauksen vuoksi keskityn kuitenkin erityisesti varsinaisiin esittelyteks-

teihin ja niiden rakenteisiin. Sen vuoksi esittelen Instagramin tekstilajiin tuomat piirteet lyhyesti 

tässä luvussa sen kummemmin niihin kuitenkaan syventymättä. Esittelen samalla lyhyesti myös 

aiheista tehtyjä aiempia tutkimuksia. Instagramissa julkaisuille on tyypillistä kuvat, aihetunnis-

teet ja emojit. 

Instagramissa julkaisuihin liittyvät olennaisesti kuvat. Jokaisessa Instagram-julkaisussa 

on jonkinlainen kuva, eli se on tekstilajissa pakollinen jakso. Kaikki aineistossani olevat kuvat 

liittyvät kirjaan, jota julkaisu markkinoi. Lähes jokaisessa julkaisussa kuva on kirjasta ja näyttää 

sen, miltä kirjan kansi näyttää. Usein kuvassa on myös erilaista rekvisiittaa, kuten leivoksia, 

neuletöitä tai kasveja. Osa kuvista on tunnelmallisia ja kuvaa lukukokemusta kirjan parissa. 



 9 

Vaikka suurimmassa osassa julkaisuista kuva on kirjan kannesta, muutamia poikkeuksia kui-

tenkin löytyy. Villi sinfonia -kuvakirjaa esittelevässä julkaisussa on piirretty kuva kirjan hah-

mosta, joka osoittaa kännykällä kirjaa. Kuvassa hahmo demonstroi, miten kirjaan yhdistetyn 

musiikin saa toimimaan. Tämä kerrotaan myös esittelytekstissä. Minä ja supervuosi -teoksen 

yhteydessä on kuva kalenterin sivusta eikä kannesta. Kalenteri on sisällöltään erilainen kuin 

esimerkiksi kuvakirja, joten kuva kirjan sisällöstä voi havainnollistaa paremmin, millainen kirja 

on kyseessä. Pikku-Marjan eläinkirjan kuvituksena taas on kuva Helena Sjöstedin maalaamista 

akvarelleista, mikä kerrotaan myös tekstissä. Pelottoman peltohiiren kuvassa fokus on enem-

män teoksen tekijöissä kuin kirjan kannessa, mutta kuvassa näkyy myös kansi. Kuvateksti alkaa 

sanoilla Pelottoman peltohiiren taidokas tekijätiimi onnellisena tuoreesta tuotoksestaan. Tällä 

tuodaan myös kirjailijoita esiin julkaisun yhteydessä. Muuten kaikkien julkaisujen kuvana on 

kuva esiteltävästä kirjasta.  

Kuvalla on julkaisussa monta funktiota ja osittain samoja kuin tekstilläkin. Ensim-

mäiseksi kuvan on tarkoitus herättää sosiaalisessa mediassa selaavan lukijan huomio. Teoksen 

kannella on tässä asiassa suuri rooli, sillä toisinaan kansi on ainoa asia, mitä kuvassa näkyy. 

Toiseksi kuva esittelee kirjaa. Usein kirjan kansi antaa jonkinlaista vihiä, millainen teos on 

kyseessä. Siitä voi esimerkiksi päätellä, minkä ikäiselle teos on tarkoitettu ja mitä teos käsitte-

lee. Usein kannessa näkyy myös teoksen henkilöitä ja tekijöiden nimet. Kansi siis voi herättää 

huomion ja kiinnostuksen ja esitellä teoksen sisältöä ja tyyliä. 

Kirjojen kansista on tehty jonkin verran tutkimusta. Kaunokirjallisten teosten kansista on 

tarkasteltu esimerkiksi niiden välittämiä viestejä, välittämisen keinoja ja konventioita (ks. 

Kyytsönen 2015). Myös trendit kotimaisten lastenkirjojen kansien värimaailmasta ovat herät-

täneet mielenkiintoa, ja tiettyjen värien on havaittu olleen toisia yleisempiä vuonna 2017 ilmes-

tyneessä lasten proosakirjallisuudessa (ks. Lastenkirjainstituutti 2017). Oman tutkimukseni 

kannalta kiinnostavin tutkimusaihe on teoksen kannen vaikutus kuluttajavalintaan. On havaittu, 

että teoksen kannella on merkitystä ostopäätöksen tekemisessä, mutta esimerkiksi kirjan ja kir-

jailijan tuttuus, kirjan aihepiiri ja takakannen esittelyteksti ovat kuluttajan ostopäätöksen kan-

nalta merkittävämpiä tekijöitä kuin kannen kuvitus (Rumbin 2012). Myös kirjojen kansien his-

toriaa on tutkittu, sillä kannen kuvitus ja sen trendit ovat yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan 

ja muuttuvat sen mukana (ks. Drew & Sternberger 2005). Kirjan kansien kuvitusta osana kirjoja 

esitteleviä Instagram-julkaisuja ei kuitenkaan ole tietääkseni vielä tutkittu. 

Jokaisen päivityksen lopusta löytyy aihetunnisteita, eli myös aihetunnisteet ovat tekstila-

jissa aineistoni perusteella pakollinen jakso. Laajemmasta aineistosta tosin voisi löytyä myös 

julkaisuja, joissa ei ole aihetunnisteita. Yleisesti aineistoni julkaisuissa esiintyviä 
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aihetunnisteita ovat lastenkirja ja lastenkirjat. Otava käyttää myös yleisesti tunnistetta otavan-

lastenkirjat ja WSOY käyttää WSOYkirjat ja wsoy. Teoksen lajista riippuen yleisesti käytettyjä 

ovat myös kuvakirja, satukirja, iltasatu, runokirja, tietokirja ja kalenteri. Moniin päivityksiin 

on merkitty myös teoksen nimi ja tekijät linkittämällä tekijän profiili @-merkillä aihetunnistei-

den joukkoon. Esimerkiksi Heli Rantalan ja Henna Ryynäsen kirjoittamaan teokseen on mer-

kitty aihetunnisteet #helirantala, #hennaryynänen, #kaikkienaikojenkookoskeikka, #lastenro-

maani, #lastenkirja, #seikkailu, #wsoykirjat, @helihopea, @studiospotnik ja @wsoykirjat.  

Aihetunnisteilla voi kasvattaa julkaisun yleisömääriä ja tuoda julkaisut helpommin löy-

dettäväksi. Lastenkirjoista kiinnostuneet voivat selata lastenkirja-aihetunnisteella merkittyjä 

kuvia, ja aihetunnistetta käyttämällä kustantamot saavat julkaisunsa lastenkirjoista kiinnostu-

neen yleisön nähtäville. Esimerkiksi lasten iltasatukirjaa etsivät voivat selata julkaisuja In-

stagramissa aihetunnisteella iltasatu, ja jos kustantamot ovat merkinneet iltasatu-aihetunnis-

teen julkaisuunsa, saavat ne näkyvyyttä kirjalleen ja potentiaalinen asiakas löytää tarjontaa il-

tasaduista helpommin.  

Aihetunnisteiden käyttöä on tutkittu varsinkin sosiaalisen median palvelu Twitterissä. 

Merkitsemällä julkaisut aihetunnisteilla Twitterissä voidaan ottaa osaa erilaisiin keskusteluihin. 

Tutkimus onkin keskittynyt monesti yksittäisiin keskusteluihin, kohuihin tai tapahtumiin, eikä 

niinkään aihetunnisteiden käyttöön. Aihetunnisteita on hyödynnetty lähinnä aineiston keräämi-

seen, sillä aihetunnisteen avulla saadaan kerättyä keskustelua eri osallistujilta. Monet tutkimuk-

sista keskittyvät aihetunnisteiden käyttöön poliittisissa yhteyksissä. (Ks. Bruns & Burgess 

2011; Burgess ym. 2015 ja Small 2011.) Suomessa aihetunnisteiden käyttöä markkinoinnissa 

on tarkasteltu lähinnä yhtenä osana viestintää sosiaalisessa mediassa. Tutkimusta on tehty eri-

tyisesti ammattikorkeakouluissa liiketalouden ja markkinoinnin aloilla. Tutkimus on keskitty-

nyt kehittämään sosiaalisen median tehokasta käyttöä eri yrityksille. (Ks. esim. Rajala 2015.) 

Nähdäkseni aihetunnisteiden käyttöä kirjoja markkinoivissa Instagram-julkaisuissa ei kuiten-

kaan ole vielä tutkittu. 

Julkaisuissa on käytetty myös emojeita, jotka ovat pieniä hymiön tapaisia kuvakkeita, 

joita voi lisätä tekstiin. Otava on käyttänyt emojeita vain viidessä julkaisussaan. Kokonaisuu-

dessaan Otavan julkaisuja on aineistossani 14. WSOY on käyttänyt emojeita 16 julkaisussa, 

joita on kokonaisuudessaan aineistossani 20. WSOY on siis käyttänyt emojeita lähes kaikissa 

julkaisuissaan ja Otava alle puolessa omistaan. Kustantamoiden välillä näkyy siis ero emojien 

käytön suhteen; WSOY:n julkaisuissa ne ovat yleisempiä kuin Otavan. Emojit, kuten muutkin 

piirteet teksteissä, voivat liittyä siihen, millaista kuvaa kustantamot haluavat antaa itsestään so-

siaalisessa mediassa.  
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Yleisesti käytettyjä emojeita ovat sydämet, hymynaamat, kukat ja erilaiset kirjan sisäl-

töön liittyvät emojit, kuten Kaikkien aikojen kookoskeikka -kirjan yhteydessä kookos, aurinko, 

aalto, palmut, kilpikonna, perhonen ja apina ja Unisatuja-kokoelman yhteydessä erilaiset kuu-

emojit ja tähdet. Aineistoni perusteella emojit vaikuttaisivat liittyvän teoksen aihepiiriin ja toi-

mivan julkaisuissa tukemassa tekstin sanomaa kuvakkeilla. Emojeiden tarkoitus voi myös olla 

tekstin elävöittäminen, tai niillä voi olla esteettinen funktio tekstissä. Esteettisen funktion teh-

tävänä on tuottaa puhujalle ja kuulijalle esteettistä nautintoa (Shore & Mäntynen 2006: 21–22).  

Emojien käyttö ja sitä myöten merkitys on lisääntynyt lähivuosina runsaasti. Emojeita on 

tarkasteltu universaalina kielenä, joka voi ratkaista kansainvälisesti kommunikoivien ihmisten 

ongelmat toistensa ymmärtämisessä. (Ks. Danesi 2017.) Suomeksi emojeita on tarkasteltu In-

stagramissa esimerkiksi kehujen vastaanottamisessa ja Whatsappissa viestien keskellä. On ha-

vaittu, että emojeiden käyttö ei ole sattumanvaraista, vaan niitä ohjaa tietynlaiset säännöt ja 

käyttötavat. Niillä voidaan tuoda keskusteluun uusia merkityksiä. Tutkimusten mukaan emo-

jien käyttö on monipuolista ja toisinaan hyvinkin harkittua toimintaa. (Ks. Ketola 2020; Miet-

tinen 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3 Tekstilajitutkimus 

Tarkastelen kustantamoiden julkaisemia, lastenkirjoja esitteleviä Instagram-päivityksiä teksti-

lajitutkimuksen näkökulmasta. Näkökulma soveltuu hyvin aineistooni, jonka tekstit edustavat 

uutta, mielenkiintoista tekstilajia. Se on saanut piirteitä läheisistä tekstilajeistaan, kuten kirjojen 

takakansiteksteistä ja kustantamoiden esitteistä, mutta on muotoutunut omanlaisekseen yhteis-

kunnan muutoksen ja sen myötä lähitekstilajeistaan poikkeavan alustansa vuoksi. Edellisessä 

luvussa selostin kirja-alan murrosta ja sosiaalisen median korostumista entistäkin tärkeämpänä 

markkinointiväylänä. Näistä lähtökohdista on syntynyt tarve markkinoida lastenkirjoja In-

stagramissa, mikä on luonut tutkimani tekstilajin täyttämään tätä kommunikatiivista tehtävää. 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni kannalta tärkeän käsitteen tekstilaji. Hyödynnän tekstilajin 

tutkimisessa tutkimusmenetelmänäni jaksoanalyysiä, jonka kannalta olennaisia käsitteitä ovat 

funktionaalinen jakso, rakennepotentiaali ja askel. Luvun lopussa esittelen vielä aiempaa tut-

kimusta tarkastelemani tekstilajin lähitekstilajeista. 

Tekstilajia eli genreä on määritelty eri tavoin eri tutkimusaloilla. Oma tutkimukseni edus-

taa tekstintutkimusta, jossa määritelmät ovat myös vaihtelevia. (ks. Shore & Mäntynen toim. 

2006; Heikkinen ym. toim. 2012.) Tekstin kommunikatiivisia tavoitteita korostavissa suuntauk-

sissa tekstilajilla on tarkoitettu kielellisiä ja sosiaalisia toimintatapoja, jotka ovat jossain määrin 

vakiintuneet, joilla on omat kielelliset piirteensä ja jotka ovat yhteisönsä jäsenten tunnistamia 

(ks. Swales 1990: 45–49; Bhatia 1993: 28–30). Monet tutkijat mainitsevat keskeisenä tekstilajin 

määrittäjänä myös tekstin rakenteen, eli samaa tekstilajia edustavat tekstit rakentuvat jossakin 

määrin samalla tavalla kokonaisiksi teksteiksi (Mäntynen 2006: 42). Tekstilajia tutkittaessa pai-

notukset tekstin rakenteen ja kommunikatiivisten tehtävien välillä ovat vaihdelleet. Rakenne-

tutkimuksen keskeisiä suuntauksia ovat systeemis-funktionaalinen traditio, jonka edustaja on 

muun muassa Hasan (1989 [1985]) sekä ESP-traditio (English for Spesific Purposes), jonka 

tunnettuja edustajia ovat muun muassa Swales (1990) ja Bhatia (1993; 2004). (Mäntynen 2006: 

42; Heikkinen & Voutilainen 2012: 24–25; Honkanen & Tiililä 2012: 209.) Hasanin (1989 

[1985]) mukaan tekstilaji voidaan määritellä juuri tekstin rakennetta tarkastelemalla.  

Lähtökohtanani on, että samaan lajiin kuuluvilla yksittäisillä teksteillä on riittävästi sa-

mankaltaisuuksia, jotta ne voidaan luokitella saman lajin edustajiksi. Jo aineistoa rajatessani 

minulla on oletus, että tutkimani tekstilajin tekstit edustavat samaa tekstilajia. (Ks. Shore & 

Mäntynen 2006: 11.) Samaan lajiin luokiteltujen tekstien välillä on kuitenkin vaihtelua. Lajit 

voivat sekoittua ja limittyä toisiinsa, eivätkä niiden rajat ole välttämättä selviä. Lajien vakiin-

tuneisuus vaihtelee, ja uusia lajeja syntyy jatkuvasti samalla kun toiset lajit saattavat kadota 
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käytöstä. (Shore & Mäntynen 2006: 11; Solin 2006: 78, 87–92.) Oma tutkimusaiheenikin on 

melko uusi tekstilaji, joka on muotoutunut täyttämään uudenlaista kommunikatiivista tarvetta. 

Se ei ole vielä täysin vakiintunut, ja lajin sisällä esiintyy hyvinkin erilaisia tekstejä, kuten tut-

kimuksestani käy myöhemmin ilmi.  

Tekstilajin kokonaisrakenteen tutkimuksessa on hyödynnetty menetelmänä jaksoanalyy-

siä, jonka mukaan tekstin voi hahmottaa koostuvan melko yhtenäisistä elementeistä, joilla on 

omat tehtävänsä eli kommunikatiiviset tavoitteensa tekstikokonaisuudessa. Näitä elementtejä 

on kutsuttu englanniksi nimellä move, jota on suomennettu nimillä siirto (mm. Vuorijärvi 2013: 

12) ja vaihe (mm. Mäntynen 2006: 53), ja nimityksellä stage (mm. Hasan 1989 [1985]: 56), 

joka on suomennettu jaksoksi (mm. Honkanen & Tiililä 2012: 209.) Honkasen ja Tiililän mu-

kaan (mp.) systeemis-funktionaalisesta perinteestä lähtöisin oleva nimitys jakso on vakiintunut 

fennistien käyttöön, ja hyödynnän tätä nimitystä tutkimuksessani. Käytännössä funktionaaliset 

jaksot voivat toteutua tekstissä laajempina tekstikappaleina, lauseina, lausekkeina tai yksittäi-

sinä sanoina. Jaksot voivat sijaita hajallaan pitkin tekstiä, ja ne voivat olla tekstissä toistuvia. 

Jaksot eivät siis välttämättä esiinny kertaluontoisesti tekstissä yhdessä paikassa, vaan niissä voi 

olla huomattavasti variaatiota. (Mas. 215.) Tutkimalleni tekstilajille tämä hajanaisuus ja tois-

teisuus on hyvin tyypillistä. Aineistoni muodostavat tekstit ovat lyhyitä, ja jaksot esiintyvät 

niissä usein limittäin. Jaksot myös toteuttavat funktioita, jotka ovat osittain päällekkäisiä. Tut-

kimani tekstilajin funktionaalisten jaksojen ilmenemistavoissa on siis huomattavasti variaa-

tiota.  

Molempien tekstilajintutkimuksen traditioiden mukaan funktionaalisten jaksojen raja-

kohdat pitäisi perustapauksessa pystyä tunnistamaan kielellisten vihjeiden perusteella. Varsin-

kin myöhemmässä systeemis-funktionaalisessa tutkimuksessa on ohjattu analysoimaan kielel-

lisiä muotopiirteitä, joiden avulla tekstistä voidaan erottaa semanttisesti määriteltyjä jaksoja. 

(Honkanen & Tiililä 2012: 210.) Myös Swalesin (2004: 229) mukaan jakso voidaan tunnistaa 

juuri kielellisistä piirteistään, mutta myös ilmauksen sijainti vaikuttaa, mihin jaksoon se on 

mahdollista tulkita kuuluvaksi. Tutkija joutuu aina itse ratkaisemaan, mitkä hän tulkitsee rele-

vanteiksi kielellisiksi vihjeiksi jaksojen rajoista, ja miten hän tunnistaa ne. Esittelen omat rat-

kaisuni analyysini yhteydessä luvussa 4.  

Hasan (1985: 53) tarkoittaa tekstin rakenteella sitä, miten yksittäisen tekstin elementit 

ovat järjestyneet. Tekstilajin rakennetta taas voi analysoida rakennepotentiaalin käsitteen 

avulla. Rakennepotentiaalilla tarkoitetaan sitä, että tekstilajilla on käytettävissään rakenneosia, 

joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Tekstilajin edustamat tekstit voivat muodostua näistä 

rakenneosista eri tavoin. Myös rakenneosien esiintymisjärjestyksellä on rajoituksia. Tekstilajin 
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mahdolliset rakenneosat voidaan selvittää tutkimalla monia tekstejä, jotka edustavat tutkittavaa 

tekstilajia. (Hasan 1985: 64; Mäntynen 2006: 47–48.) Hyödynnän rakennepotentiaalin käsitettä 

tässä tutkimuksessa, sillä se soveltuu hyvin aineistoni tekstilajin tarkasteluun. Aineistoni teks-

teistä löytyy sekä pakollisia että valinnaisia elementtejä, joiden avulla on mahdollista selvittää 

tekstilajin rakennepotentiaali. Hasan (1985: 56) on koonnut tekstilajin kokonaisrakenteen sel-

vittämiseksi kysymyksiä: 1. Mitä funktionaalisia jaksoja on esiinnyttävä? 2. Mitkä funktionaa-

liset jaksot ovat mahdollisia mutta eivät välttämättömiä? 3. Missä funktionaalisten jaksojen 

täytyy esiintyä? 4. Missä funktionaaliset jaksot voivat esiintyä? 5. Miten usein jokin funktio-

naalinen jakso voi esiintyä? (Kääntänyt Mäntynen 2006: 48; Pietikäinen & Mäntynen 2020.) 

Hyödynnän näitä kysymyksiä analysoidessani tutkimaani tekstilajia. 

ESP-tutkimusta edustavat Swales (1990) ja Bhatia (1993) ovat saaneet vaikutteita Hasa-

nin mallista. Hekin pitävät tekstin rakennetta tärkeänä tekstilajin määrittäjänä, mutta korostavat 

kuitenkin tekstin kommunikatiivisia tehtäviä. (Mäntynen 2006: 42–44; Honkanen & Tiililä 

2012: 209.) Bhatia (1993: 13) mainitsee, että tekstin rakentumiseen vaikuttavat monet tekijät, 

kuten kohdeyleisö, käytetty julkaisukanava tai -alusta, tekstin sisältö ja muoto, mutta kuitenkin 

tärkein tekstilajin määrittäjä on se kommunikatiivinen tavoite, jota varten teksti on tuotettu. 

Hyödynnän tutkimuksessani myös Swalesin ja Bhatian ajatuksia tekstilajista ja pidän tutkimani 

tekstilajin määrittelyssä tärkeänä myös sen kommunikatiivista tehtävää.  

Swales (1990: 140–141) on kehittänyt tekstilajien tutkimukseen CARS-mallin (=Create 

a Research Space), jota hän on hyödyntänyt tutkimusartikkeleiden johdantoja tarkastellessaan. 

Hyödynnän tutkielmassani hänen CARS-mallissaan käyttämäänsä käsitettä askel. Askel sijoit-

tuu hierarkkisesti Swalesin jaksoa vastaavan vaiheen käsitteen alle. Vaiheet toteutuvat tekstissä 

askeleilla, joista osa on hänen mukaansa välttämättömiä ja osa vaihtoehtoisia. (Swales 1990: 

140–141; ks. myös Mäntynen 2006: 52–53.) Askel on siis kielellinen ilmenemistapa, jolla funk-

tionaalinen jakso toteutuu tekstissä. Askel on tutkimukseni kannalta käyttökelpoinen käsite, 

sillä pääsen sen avulla tarkastelemaan jaksojen toteutumista tekstistä kielen tasolla.  

Tutkimani tekstilaji ei ole syntynyt tyhjästä, vaan se on kehittynyt erilaisista sitä edeltä-

neistä tekstilajeista yhteiskunnan muutoksessa. Kirja-alan murros ja markkinoinnin lisääntymi-

nen sosiaalisessa mediassa ovat vaikuttaneet siihen, että lastenkirjoja on alettu esitellä myynti-

tarkoituksessa myös Instagramissa. Sitä ennen lastenkirjoja on markkinoitu muun muassa kir-

jojen takakansiteksteillä ja kustantamoiden esitteillä. Suomessa ei ole vielä tutkittu kustanta-

moiden lastenkirjojen Instagram-julkaisujen tekstilajia, mutta kirjojen takakansitekstejä on tut-

kittu.  
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Tulokset kirjojen takakansien tekstilajista ovat hieman vaihtelevat, sillä eri tutkimuksissa 

jaksot on määritelty eri tavoin. Yhteistä niille kuitenkin on, että teoksen sisällön esitteleminen 

määritellään jokaisessa pakolliseksi tai vähintään erittäin tyypilliseksi jaksoksi. Myös teoksen 

positiivinen arvioiminen on kirjojen takakansiteksteissä yleistä. Takakansiteksteillä on usein 

hyvinkin samantyyppinen tavoite kuin kustantamoiden Instagram-julkaisuilla: saada potentiaa-

linen asiakas kiinnostumaan kirjasta ja mahdollisesti ostamaan se. (Ks. Kathpalia 1997; Gea-

Valor 2005; Cacchiani 2007; Öhman 2011; Honkanen-Haapasalo 2020.) Myös kustantamoiden 

tiedotteet toteuttavat samaa funktiota, mikä paljastuu tiedotteiden retoriikkaa tarkastelemalla 

(Peltonen 2018). 

Myös kirjagramia (engl. bookstagram) eli kirja-aiheisia Instagram-julkaisuja ja niitä ja-

kavaa yhteisöä on tutkittu. Yritysten lisäksi myös tavalliset ihmiset jakavat kirja-arvosteluita 

Instagramissa. Usein tarkoituksena on jakaa omaa lukukokemustaan ja osallistua lukemisesta 

pitävien ihmisten yhteisöön. (Ks. Jaakkola 2019.) Suuri osa kirjagramin julkaisuista on tehty 

ilman promotionaalista funktiota, mutta kustantamot voivat halutessaan lähettää arvostelukap-

paleina kirjojaan arvosteltavaksi tavallisille ihmisille, jotka julkaisevat kirja-aiheisia julkaisuja 

Instagramissa (Aamikollektiivi 2021). Oma tutkimukseni keskittyy yksittäisten toimijoiden jul-

kaisujen sijaan suomalaisten kustantamoiden lastenkirja-aiheisiin julkaisuihin ja niiden teksti-

lajiin, jossa on vahva promotionaalinen funktio. 

Tutkimallani tekstilajilla on yhteyksiä myös esimerkiksi myyntikirjeisiin. Bhatia (1993) 

on tutkinut myyntikirjeiden ja työhakemusten tekstilajia ja verrannut niitä keskenään, sillä mo-

lemmat ovat promotionaalisia tekstilajeja. Bhatia on luetellut kommunikatiivisia tehtäviä, jotka 

tyypillisen myyntikirjeen pitäisi täyttää: Kirjeen tulisi herättää vastaanottajan huomio, vaikka 

vastaanottajalla ei olisikaan välitöntä tarvetta tuotteelle. Myyntikirjeet ovat usein osoitettu os-

tajalle, jolla tiedetään olevan jonkinlaista tarvetta tuotteelle, joten kirjeen täytyy osoittaa tuot-

teen hyöty mahdolliselle ostajalle. Kiireiselle vastaanottajalle tarkoitetun kirjeen tulee olla ly-

hyt ja ytimekäs, mutta samalla tarjota tarpeeksi tietoa ostajalle, joka on kiinnostunut tuotteesta. 

Lisäksi kirjeen tulee avata kommunikaatio tarjoajan ja ostajan välillä ja usein kannustaa yhtey-

denottoon. (Bhatia 1993: 45–46.) Myös tutkimassani tekstissä ilmenee osittain samoja kommu-

nikatiivisia tehtäviä, joita esittelen seuraavassa luvussa. 
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4 Julkaisujen funktionaalinen rakenne 

Tässä luvussa esittelen WSOY:n ja Otavan lastenkirjoista tehtyjen Instagram-päivityksien teks-

tilajia niiden funktionaalisen rakenteen kautta. Olen erotellut analyysin perusteella omiksi funk-

tionaalisiksi jaksoikseen seuraavat: 1. huomion kiinnittäminen, 2. sisällön esitteleminen, 3. 

kiinnostuksen herättäminen, 4. positiivinen arvioiminen, 5. lukemaan kehottaminen, 6. tekijöi-

den huomioiminen ja 7. kohderyhmän ilmoittaminen. Instagramin tuomat piirteet tekstilajiin 

esittelin lyhyesti luvussa 2.3. Ainoa pakollinen jakso tekstilajissa on teoksen sisällön esittely, 

sillä se esiintyy kaikissa aineistoni teksteissä. 

Jaksot ovat osittain limittäisiä ja tulkinnanvaraisia. Tutkimani tekstilajin tiiviyden takia 

monilla ilmauksilla on useampiakin funktioita. Tekstit on pidettävä lyhyinä, jotta lukija jaksaa 

lukea ne loppuun. Toisaalta lyhyeen tekstiin on mahdutettava tarpeeksi tietoa ja houkuttele-

vuutta teoksesta, jotta lukija kiinnostuisi ostamaan sen. Tämän vuoksi on hyvin tyypillistä, että 

esimerkiksi sisältöä esiteltäessä teosta kehutaan sanatasolla useammassakin kohdassa. Tämä 

muodostaa positiivinen arvioiminen -jaksosta tekstissä leksikaalisesti ilmenevän jakson, joka 

monesti toistuu tekstissä ja sijaitsee useammassa kohdassa. Esittelen seuraavalla sivulla ole-

vassa taulukossa 1 funktionaalisten jaksojen pääpiirteet.  
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Taulukko 1. Funktionaaliset jaksot. 

Jakso ja lyhenne Askeleet Sijainti tekstissä Kielelliset piirteet 

1. Huomion 

 kiinnittäminen 

[HUOMIO] 

a) Otsikkomainen aloitus  

TAI 

b) Kysymys lukijalle 

TAI 

c) Kirjaan liittyvä tapahtuma 

Aloittaa julkaisun Substantiivilausek-

keet, muut verbittömät 

rakenteet, huuto-

merkki, rivivälit, ky-

symysmerkki 

2. Sisällön  

esitteleminen 

[SISÄLTÖ] 

a) Teoksen lajin määrittely  

b) Sisällön kuvailu 

c) Juonen tiivistäminen 

d) Sarjan mainitseminen  

e) Käytöstä kertovat direktiivit 

f) Sitaatti sisällöstä 

Tyypillisesti huomion 

kiinnittämisen jälkeen, 

mutta voi sijaita useam-

massa kohdassa 

Kirjan lajeja kuvaavat 

substantiivit, narratii-

visuus, direktiivit, 

erisnimet, sitaatti 

3. Kiinnostuksen 

herättäminen 

[KIINNOSTUS] 

a) Teoksen tunnelman kuvailu  

b) Asian jättäminen auki 

c) Retorinen kysymys 

Usein sisällön esittele-

minen -jakson jälkeen 

tai limittäin sen kanssa 

Kysymysmerkki, 

kolme pistettä, jännit-

tävää tunnelmaa ku-

vaileva sanasto 

4. Positiivinen  

arvioiminen 

[ARVIO] 

a) Teoksen kuvaileminen posi-

tiivisesti 

b) Lupaus lukukokemuksesta 

c) Kirjoittajan kehuminen  

d) Sitaatti arvostelusta 

Tyypillisesti toistuva 

jakso. Usein sisällön 

esitteleminen -jakson 

yhteydessä limittäin 

Positiiviset adjektiivit, 

sitaatit 

5. Lukemaan  

kehottaminen 

[KEHOTUS] 

a) Suora kehotus lukemaan 

TAI 

b) Kehotus eläytyä tarinaan 

Tyypillisesti tekstin lo-

pulla 

Imperatiivit 

6. Tekijöiden  

huomioiminen 

[TEKIJÄ] 

a) Kirjailijan, kuvittajan, ääni-

kirjan lukijan ja/tai suomenta-

jan mainitseminen nimeltä 

Otavalla tyypillisesti 

tekstin lopulla, 

WSOY:llä voi sijaita 

useammassa kohdassa 

Erisnimet, kirjan luo-

miseen liittyvät verbit 

ja ammattinimikkeet 

7. Kohderyhmän 

ilmoittaminen 

[KOHDE] 

a) Ryhmän mainitseminen  

b) Ikäsuositus 

 

Tyypillisesti tekstin lo-

pulla 

Numeraalit, ryhmän 

nimitykset 
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Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on näkyvissä kaikki mahdolliset tekstilajissa esiintyvät 

funktionaaliset jaksot. Olen kirjoittanut jakso-sarakkeeseen myös lyhenteet, joilla merkitsen 

jaksojen vaihtumiskohdat esimerkkeihin analyysin yhteydessä. Taulukosta näkee myös jakson 

tyypillisen sijainnin tekstissä ja jakson kielelliset piirteet. 

Taulukon toisessa sarakkeessa on näkyvissä funktionaalisia jaksoja toteuttavat askeleet 

eli jaksojen ilmenemistavat tekstissä. Askeleet ovat pääsääntöisesti semanttisesti määriteltyjä. 

Kuitenkin myös askeleen muoto vaikuttaa sen tunnistamiseen tekstissä. Osan kohdalla muoto 

vaikuttaa askeleen määrittelyyn enemmän kuin toisten, sillä eri askeleet toteutuvat tekstissä 

hyvinkin erilaisin tavoin. Sen vuoksi osa askeleista on enemmän muotoja kuin funktioita. As-

keleet ovat taulukossa yleisyysjärjestyksessä. Jaksot voivat toteutua tekstissä joko yhdellä tai 

useammalla askeleella, eli samaa jaksoa toteuttavia askeleita voi olla esimerkissä useampiakin. 

Kuitenkin jaksot huomion kiinnittäminen ja lukemaan kehottaminen toteutuvat tekstissä aina 

vain yhdellä askeleellaan, eli jaksoa toteuttavat eri askeleet eivät esiinny ikinä samassa tekstissä 

yhdessä. Olen merkinnyt taulukkoon vaihtoehtoisten askelten välille sanan TAI. Muuten aske-

leiden esiintymisellä ei ole tekstissä rajoituksia. 

Seuraavaksi havainnollistan esimerkin 1 avulla, miten olen jaotellut jaksoja tekstistä. Va-

litsin esimerkiksi tekstin, jossa on mahdollisimman paljon selvästi erottuvia funktionaalisia jak-

soja. Myöhemmin analyysin edetessä esittelen myös vähemmän prototyyppisiä tekstilajin edus-

tajia. Olen merkinnyt esimerkkiin funktionaalisen jakson edelle sen nimen hakasulkeiden si-

sään kapiteeleilla kirjoitettuna. Hyödynnän tätä merkintätapaa analyysissäni myöhemminkin, 

kun esimerkissä on näkyvissä useampia jaksoja, joiden erottaminen on olennaista. 

 

1) [HUOMIO] Riemukkaan Viidakon väki -sarjan toinen osa on ilmestynyt! [SISÄLTÖ] 

Kornelius-kirahvi pohtii, mikä voisi olla hänen oma juttunsa, kun kaikilla muilla tun-

tuu sellainen olevan. [KIINNOSTUS] Mutta kuka mahtaa vohkia puutarhan hedelmiä ja 

miksi? [ARVIO] Huikean värikäs kuvitus ja sympaattinen tarina ilahduttavat niin 

[KOHDE] lasta kuin aikuista. [EMOJIT]                             

 

[TEKIJÄ] Johanna Lumme: Viidakon väki ja puutarhan salaisuus [KOHDE] (5+) 

 

[AIHETUNNISTEET]#johannalumme #viidakonväki #viidakonväkijapuutarhansalaisuus 

#satukirja #lastenkirja #iltasatu #otavanlastenkirjat (Otava 14.9.2020) 

 

Esimerkistä löytyy jaksot huomion kiinnittäminen, sisällön esitteleminen, kiinnostuksen herät-

täminen, positiivinen arvioiminen, tekijöiden huomioiminen, kohderyhmän ilmoittaminen, 

emojit ja aihetunnisteet. Julkaisussa on myös kuva kirjan kannesta. Julkaisussa esiintyy siis 

kaikki tekstilajille mahdolliset funktionaaliset jaksot paitsi lukemaan kehottaminen. Jaksot ovat 

https://www.instagram.com/explore/tags/johannalumme/
https://www.instagram.com/explore/tags/viidakonv%C3%A4ki/
https://www.instagram.com/explore/tags/viidakonv%C3%A4kijapuutarhansalaisuus/
https://www.instagram.com/explore/tags/satukirja/
https://www.instagram.com/explore/tags/lastenkirja/
https://www.instagram.com/explore/tags/iltasatu/
https://www.instagram.com/explore/tags/otavanlastenkirjat/
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osittain limittäin tekstissä, joten merkitsemäni jaksojen rajakohdat ovat vain havainnollistavia 

ja suuntaa antavia. Seuraavissa alaluvuissa esittelen aineistossa esiintyviä funktionaalisia jak-

soja tarkemmin ja kerron niille tyypillisestä sijainnista tekstistä ja niiden kielellisistä piirteistä. 

Rajaan esimerkkejä siten, että niistä näkyy huomion kohteena oleva jakso ja esittelyn kannalta 

tarpeellinen tekstiyhteys. Etenen siinä järjestyksessä, missä jaksot tyypillisesti esiintyvät jul-

kaisuissa. Askeleet esittelen yleisyysjärjestyksessä. 

 

4.1 Huomion kiinnittäminen 

 

Tässä luvussa esittelen ensimmäisen funktionaalisen jakson. Olen määritellyt sen funktioksi 

lukijan huomion kiinnittämisen. Instagramissa, kuten monissa muissakin sosiaalisen median 

palveluissa, lukijan huomion kiinnittämisen tärkeys korostuu. Instagramissa voi selata ja ohit-

taa lukuisia samankaltaisia julkaisuja uutisvirrassa nopeasti pysähtymättä. Promotionaalisen 

tekstin tavoitteen kannalta on olennaista, että lukija pysähtyy päivityksen nähdessään. In-

stagram on alun perin kuvien jakamiseen tarkoitettu palvelu, ja kuvalla on tietysti lukijan huo-

mion kiinnittämisessä suuri rooli. Kuvat näkyvät Instagramissa kokonaisina, mutta tekstistä nä-

kyy automaattisesti vain lyhyt katkelma. Lukeakseen koko tekstin lukijan on erikseen napautet-

tava teksti auki. Tämän vuoksi tekstin aloituksen merkitys korostuu. Tekstin alun on hypättävä 

uutisvirrasta lukijan silmille niin, että hän haluaa avata tekstin ja lukea sen loppuun.  

Jaksoa toteuttavia askeleita ovat  

 

a) otsikkomainen aloitus TAI 

b) kysymys lukijalle TAI 

c) kirjaan liittyvän tapahtuman kertominen. 

 

Huomion kiinnittäminen -jakso sijaitsee julkaisun alussa ja on aina sen ensimmäinen virke tai 

lauseke. Tämän vuoksi askeleet eivät esiinny aineistossani ikinä yhdessä, vaan ne ovat vaihto-

ehtoisia keskenään. Aloitusta seuraavilla tekstin osilla tulkitsen olevan muita funktioita, joita 

esittelen myöhemmin analyysiluvussa.  

Kahdessatoista julkaisussa (12/34) huomion kiinnittäminen -jakso on erotettu rivivälillä 

erilleen muusta tekstistä ja viidessä muu teksti alkaa vasta jaksoa seuraavalta riviltä, mikä kiin-

nittää jaksoon erityisen huomion myös visuaalisesti. Yleisin huomion kiinnittäminen -jaksoa 
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toteuttava askel on a) otsikkomainen aloitus.1 Esimerkissä 2 jaksoa toteuttava askel on päivi-

tyksen aloittava otsikkomainen aloitus, joka on erotettu muusta tekstistä rivivälillä. Rivivälillä 

erottaminen korostaa rakenteen otsikkomaisuutta. 

 

2) [HUOMIO] Viisas ja näköaistia kutkuttava kuvakirja värien mahdollisuuksista. 

 

[SISÄLTÖ] ”Maailma oli Lyylin mielestä ankean harmaa paikka. Niinpä Lyyli istui 

usein huoneessaan ja väritti. Väritti päivät pitkät iloisen värikkäitä tyyppejä. Juuri sel-

laisia, jollainen hän toivoi itsekin olevansa.” (Otava 22.9.2020) 

 

Esimerkin aloittaa ytimekäs, kirjan sisältöä esittelevä substantiivilauseke, joka on otsikkomai-

nen. Sen tarkoitus on kiinnittää lukijan huomio ja kertoa, mistä julkaisussa on kyse. Esimerkin 

otsikkomainen rakenne on leimaotsikon kaltainen. Vahteran (2009: 58–60) mukaan leimaot-

sikko on tyypillisesti nominilauseke, joka ilmaisee tekstitopiikin. Leimaotsikot voivat toimia 

myös kuvatekstin otsikoina (mts. 58). Julkaisussa teksti esiintyy kuvan yhteydessä, joten esi-

merkissä esiintyvää huomion kiinnittäminen -jaksoa voisi pitää myös kuvatekstimäisenä. Yh-

dessä kuvan kanssa se pyrkii kiinnittämään lukijan huomion, jotta lukija lukisi julkaisun lop-

puun ja mahdollisesti kiinnostuisi ostamaan julkaisussa esiteltävän kirjan. Muita päivityksen 

aloittavia substantiivilausekkeita ovat esimerkiksi: 

 

3) Kesäkirjavinkki!      (WSOY 27.8.2020) 

 

4) Fantasiaseikkailu Rowley Jeffersonin kynästä! (WSOY 4.8.2020) 

 

5) 50 rohkaisevaa tositarinaa erityisistä lapsista, joista tuli erityisiä aikuisia. (Otava 

16.9.2020) 

 

6) Syksy ja suunnitelmat.                 (Otava 31.8.20209 

 

7) Perjantai, eli karkkipäivä!              (WSOY 21.8.2020) 

 

Esimerkkiä 7 lukuun ottamatta kaikki näistä lausekkeista on erotettu muusta tekstistä rivivälillä. 

Rivivälillä erottamisen lisäksi toinen huomion kiinnittäminen -jaksolle tyypillinen piirre on 

huutomerkki, johon jakso usein päättyy. Esimerkeistä 3–7 kolme viidestä päättyy huutomerk-

kiin. Huutomerkin tehtävänä on painottaa tai korostaa (Iisa ym. 2006: 79). Aloituksen päättä-

minen huutomerkkiin tukee huomion kiinnittämisen funktiota.  

 

1 Kuljetan askeleiden edellä olevia kirjaimia mukana analyysissä selvyyden vuoksi. 
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Substantiivilausekkeiden lisäksi aineistossa on myös muita otsikkomaisia predikaattiver-

bittömiä rakenteita. Substantiivilausekkeet rakentuvat substantiivin ympärille, mutta nämä ra-

kenteet ovat enemmänkin lausemaisia verbittömyydestään huolimatta. Esimerkin 8 aloittaa ver-

bitön, rivivälillä erotettu ja huutomerkkiin päättyvä otsikkomainen aloitus. 

 

8) [HUOMIO] Tässäpä varsinainen Muumifanin ja -keräilijän unelma!      

 

[SISÄLTÖ] Alun perin Taikatalven italiankieliseen painokseen Magia d'invernoon 

(1961) Tovelta tilatut upeat nelivärikuvat julkaistiin suomenkielisessä laitoksessa nyt 

ensimmäistä kertaa Muumipeikon 75-juhlavuoden kunniaksi. (WSOY 24.9.2020) 

 

Esimerkissä 8 esitellään kuvassa oleva teos Muumi-fanin unelmaksi. Julkaisun aloittava, huo-

mion kiinnittämiseen pyrkivä otsikkomainen aloitus alkaa adverbilla tässä, joka viittaa kuvaan 

ja kuvassa olevaan kirjaan. Rakenteen voisi täydentää täydelliseksi lauseeksi lisäämällä siihen 

predikaattiverbin on (tässä on Muumifanin unelma), mutta liitepartikkelin -pA kanssa raken-

netta voi pitää kiteytyneenä sellaisenaan, eli se ei ole elliptinen. Västin (2012) mukaan aiem-

massa tutkimuksessa ellipsin käsitteellä on tarkoitettu sitä, että verbitön rakenne analysoidaan 

lauseeksi, josta on poistettu verbi. Hän itse ei kuitenkaan tulkitse kaikkia verbittömiä rakenteita 

ellipseiksi, sillä osa rakenteista on kiteytynyt sellaisenaan. (Mts. 18 ja siinä mainitut lähteet.) 

Puhun Västin tapaan ellipsin sijaan tarkastelemastani ilmiöstä yleisemmin aineistossani esiin-

tyvinä otsikkomaisina verbittöminä rakenteina.  

Esimerkin 8 aloittavassa verbittömässä rakenteessa on myös sävypartikkeliksi luokitel-

tava liitepartikkeli -pA (VISK § 821). Sen avulla lausumalla voidaan ilmaista muun muassa 

ihmetystä, harmittelua tai ihastusta huudahduksen luonteisissa toteamuksissa (Suominen 2013). 

Esimerkin aloittavan rakenteen tulkintaa ihastelevaksi huudahdukseksi tukee huutomerkki, 

tekstirivin lopussa oleva sydänemoji ja julkaisun promotionaalinen funktio. Julkaisulla pyritään 

herättämään ostajan mielenkiinto teosta kohtaan, joten sitä esitellään julkaisussa ihastellen.  

Esimerkissä 9 verbittömän aloituksen perässä on sekä huuto- että kysymysmerkki.  

 

9) [HUOMIO] Ihmissusia lähimetsissä!?                  

 

[ARVIO] Dekkarikuningatar [TEKIJÄ] Kristina Ohlssonin [SISÄLTÖ] viides suomennettu 

nuortenkirja IHMISSUDEN SALAISUUS palaa Eldsalan pikkukaupunkiin, jossa 

neuvokkaat nuoret Herbert ja Sally taistelivat zombiepidemiaa vastaan Hirviötrilogian 

edellisessä osassa ZOMBIKUUME. (WSOY 3.9.2020) 
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Huuto- ja kysymysmerkkien lisäksi sisältönsä puolesta ilmauksen voisi tulkita järkyttyneeksi 

ja ihmetteleväksi huudahdukseksi. Ilmauksen sisältö, eli lähimetsissä mahdollisesti olevat ih-

missudet, saattaa jo itsessään kiinnostaa monia päivityksen lukijoita, mutta lisäksi se on erotettu 

rivivälillä muusta tekstistä ja merkitty korosteiseksi virkkeen päättävillä kysymys- ja huuto-

merkillä. Huudahduksen perässä olevat susi-, täysikuu- ja kuusiemoji tukevat huudahduksen 

sisältöä esittelemällä sitä myös kuvakkeiden avulla. 

Esimerkissä 10 julkaisun aloittaa huutomerkkiin päättyvä, muusta tekstistä rivinvaihdolla 

erotettu kokonainen virke, joka kertoo, mistä esiteltävässä kirjassa on kyse.  

 

10) [HUOMIO] Se on menoa, kun Opossumi hurahtaa jalkapalloon! 

[SISÄLTÖ] Ihanan Opossumi-sarjan kolmannessa osassa pelataan palloa ja ihastutaan 

päätä pahkaa. Opossumi innostuu jalkapallosta – muttei kestä häviämistä ollenkaan. 

(WSOY 10.8.2020) 

 

Julkaisun aloittavassa virkkeessä on täydellinen lause, joka on kertovan otsikon tyylinen ra-

kenne. Kertovia otsikoita ovat täydelliset lauseet ja ne otsikot, jotka vastaavat primaareja lau-

seenosia ja jotka voidaan luontevasti parafraasistaa lauseella, jossa ne toteuttavat kyseisen lau-

seenosan funktiota (Vahtera 2009: 58). Virkkeen aloittaa lennokas päälause se on menoa, ja 

sivulauseessa mainitaan teoksen aihe eli jalkapallon pelaaminen. Virke kertoo ytimekkäästi kir-

jan sisällöstä ja herättää lukijan huomion.  

Kirjan sisällöstä väitemuodossa kertova kokonainen virke tekstin aloittajana on aineis-

tossa melko harvinainen. Usein kokonainen virke liittyy kirjan sisällön sijaan ennemminkin 

reaalimaailmassa tapahtuneeseen kirjan ilmestymiseen tai arvosteluun, eli toteuttaa askelta c) 

kirjaan liittyvän tapahtuman kertominen. Muutamassa tapauksessa julkaisu alkaa kirjan sisäl-

töön liittyvällä virkkeellä, joka kertoo tarinamaisesti kirjan juonesta. Sitä seuraa näissä tapauk-

sissa toinen, juonta eteenpäin jatkava virke. Mikäli tällaista ensimmäistä virkettä ei ole erotettu 

muusta tekstistä asettelun keinoin tai huutomerkillä, en luokittele sitä huomion kiinnittäminen 

-jaksoon, vaan katson sen toteuttavan kirjan sisällön esittely -jaksoa. 

Kahdessa julkaisussa lukijan huomio pyritään kiinnittämään kehotuksella. Kehotukset on 

ilmaistu direktiiveillä, josta toinen on merkitty lainausmerkkeihin ja toinen on ilman niitä. Di-

rektiivit ovat ohjailevassa tarkoituksessa käytettyjä lausumia (VISK § 1645). Esimerkki 11 esit-

telee aineistoni ainoan päivityksen, joka alkaa kehotuksella ilman lainausmerkkejä.  

 

11) [HUOMIO] Kuuntele klassikko! [TEKIJÄ] Helga Sjöstedtin [SISÄLTÖ] akvarellit ovat it-

seoikeutetusti osa WSOYn lasten- ja nuortenkirjaosaston interiööriä. (WSOY 

15.8.2020) 
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Esimerkki 11 alkaa kehotuksella Kuuntele klassikko! Vasta myöhemmin julkaisussa selviää, 

mistä klassikosta on kyse. Vaikka huutomerkki merkitsee lauseen huudahdukseksi, en tulkitse 

tässä esimerkissä otsikkomaista aloitusta Vahteran (2009: 311) esittelemäksi huudahdus-otsi-

koksi, sillä hänen mukaansa huudahdus-otsikko ei ole rakenteeltaan täydellinen lause toisin 

kuin esimerkin 11 imperatiivilause. Direktiivillä on ohjaileva merkitys, ja se ohjaakin lukijaa 

esimerkissä kuuntelemaan esiteltävän teoksen. Tämä ja seuraavan esimerkin 12 direktiivit ovat 

ainoat päivityksen aloittavat kehotukset, mitä aineistossa esiintyy. Kehotus ei siis ole erityisen 

tyypillinen tapa huomion kiinnittämiseen lastenkirjoja markkinoivissa Instagram-teksteissä, 

mutta se on kuitenkin mahdollinen.  

Esimerkissä 12 päivityksen aloittaa sitaatti, joka on erotettu rivivälillä muusta tekstistä. 

Sitaatissa on kaksi virkettä lainausmerkkien sisällä. 

 

12) [HUOMIO]”Lähde maestro Metsähiiren mukaan! Eihän retkeltäni pois jää kukaan?” 

             

 

[SISÄLTÖ] Maestro Metsähiiri musikaalisine ystävineen johdattaa lukijat metsien halki 

ja merten poikki. (WSOY 1.9.2020) 

 

Ensimmäisessä virkkeessä kehotetaan lukijaa kuvainnollisesti lähtemään maestro Metsähiiren 

mukaan imperatiivimuotoisella direktiivillä lähde. Sitä seuraa kysymys, joka alkaa kielto-

sanalla, johon on liitetty liitepartikkeli -hAn: Eihän. -hAn-liitepartikkelilla merkitty kysymys 

osoittaa, että kysyjällä on ennakkoon tietoa asiasta, jota hän kysyy, ja hän hakee kysymyksellä 

samanmielisyyttä vastaanottajalta (VISK § 830). Esimerkin kysymyksellä siis varmistetaan pu-

hujan mielestä odotuksenmukainen asia eli se, että kukaan ei jää pois retkeltä. Kysymys yhdessä 

sitä edeltävän direktiivisen lauseen kanssa siis suostuttelee lukijaa lähtemään kuvainnollisesti 

päähenkilö Maestro Metsähiiren mukaan retkelle eli lukemaan kirja.  

Esimerkki 12 kiinnittää huomion myös kielellisen leikittelynsä avulla. Ensimmäisiin 

virkkeisiin muodostuu loppusointu sanoista mukaan ja kukaan. Loppusointu on tyypillinen kie-

lellinen keino runoudessa, ja se voi auttaa muistamaan runon paremmin (Tieteen termipankki: 

riimi, loppusointu). Runollista leikittelyä esiintyy aineistossani runoteoksia esittelevissä päivi-

tyksissä esimerkiksi sitaateissa olevilla runokatkelmilla. Esimerkin 12 sitaatti pyrkii poikkea-

valla tyylillään kiinnittämään lukijan huomion ja houkuttelemaan tämän lukemaan koko teks-

tin. Sitaatti antaa näytteen teoksen kielestä ja tyylistä, mikä myös osaltaan kiinnittää lukijan 

huomion.   
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Otsikkomaisen aloituksen jälkeen yleisin huomion kiinnittäminen -jaksoa toteuttava as-

kel on b) kysymys lukijalle. Päivityksen aloittavia, huomion kiinnittämiseen pyrkiviä kysymyk-

siä on aineistossa viisi. Kolme niistä on vaihtoehtokysymyksiä ja kaksi hakukysymyksiä. Ha-

kukysymyksellä kysytään lauseen jonkin osan sisältöä, ja siinä on interrogatiivipronomini tai 

interrogatiivinen proadverbi tai -adjektiivi (VISK § 1682). Vaihtoehtokysymyksissä lauseen 

ensimmäiseen jäseneen liittyy liitepartikkeli -kO (VISK § 1689).  

Julkaisujen vaihtoehtokysymykset pyrkivät kiinnittämään juuri teoksen kohdeyleisön 

huomion, ja kaikki niistä saavat lukijan pohtimaan, olisiko hänellä tarvetta kyseiselle kirjalle. 

Lukija voi vastata joko myöntävästi tai kieltävästi julkaisuissa esiintyviin kysymyksiin Kai-

paatko kirjaa, joka on kuin hakukone, visuaalinen konvehtirasia ja museo yhdessä paketissa? 

ja Onko lapsesi vaikea joskus nukahtaa? Myös kysymyksen Taidetta kotiin? voi tulkita vaih-

toehtokysymykseksi, josta on jätetty elliptisesti kysymyksen aloittava verbi kaipaatko tai halu-

atko pois. Mikäli julkaisun lukija voi mielessään vastata kysymykseen myönteisesti, hänen kan-

nattaa lukea julkaisua pidemmälle. Esimerkiksi lapsen univaikeuksien kanssa hankaluuksia ko-

keva vanhempi saattaa kiinnostua kysymyksestä ja lukea julkaisua pidemmälle saadakseen vas-

tauksen, olisiko uniongelmiin saatavilla jotain helpotusta. 

Päivityksen aloittavat hakukysymykset suuntautuvat lukijan sijaan itse teokseen. Esimer-

kin 13 aloittaa hakukysymys, joka liittyy kirjan henkilöihin ja asioihin.  

 

13) [HUOMIO] Mitä tapahtuu, kun tarinaan upotetaan sateenvarjotanssi, uusi ystävä, rakas-

tunut halkolohikäärme, seikkailunhaluinen mummo ja liemitiettyään kaipaava 

unieläin? [SISÄLTÖ] No siitä seuraa KAIKKIEN AIKOJEN KOOKOSKEIKKA! 

                                      

Suurenmoisesta sitruunaseikkailusta tuttu Tuuli pakkaa reppuun aimoannoksen roh-

keutta ja lähtee reissuun [KEHOTUS] – lähde sinäkin!                  (WSOY 25.8.2020) 

 

Kysymys pyrkii herättämään lukijan huomion kysymällä jotain, mihin lukija ei todennäköisesti 

osaa ennalta arvata vastausta. Julkaisua täytyy siis lukea pidemmälle, jotta vastaus selviää. Vas-

taus kysymykseen seuraa heti sen perässä: No siitä seuraa KAIKKIEN AIKOJEN 

KOOKOSKEIKKA! Kaikkien aikojen kookoskeikka on esiteltävänä olevan teoksen nimi. Jul-

kaisussa siis herätetään lukijan huomio kysymyksellä, johon annetaan myöhemmin päivityk-

sessä vastaus. Esimerkissä hyödynnetään siis kysymys–vastaus-rakennetta (Ks. Mäntynen 

2003: 94).  

Julkaisujen kysymyksille yhteistä on, että lukijalta ei odoteta vastausta kysymykseen. Ly-

ons (1977: 754) esittää, että kysymykset eivät aina vaadi tai odota vastausta. Hänen mukaansa 
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siinä on ero, esitetäänkö vai asetetaanko kysymys. Kysymyksen esittämisellä odotetaan vas-

tausta, asettamisella taas sitä ei sitä edellytä. (Mts. 755; ks. myös Mäntynen 2003: 81.) Julkai-

suissa esiintyvät kysymykset eivät yksilöi ketään kysymysten vastaajaksi, sillä kysymykset 

ovat hyvin yleisluontoisia ja julkisesti kaikkien nähtävillä.  Julkaisuja voi kyllä kommentoida 

Instagramissa, mutta ne voi silti tulkita vain asetetuiksi kysymyksiksi, joihin ei odoteta vas-

tauksia. Tulkintaa tukee myös se, ettei aineistoni julkaisuihin ole tullut kommenttikenttiin vas-

tauksia kysymyksiin. Näin ollen kysymykset toimivat julkaisuissa huomion kiinnittämisen 

funktiossa, eivätkä ne pyri kysymysmuodostaan huolimatta informaation saamiseen. 

Kolmas ja viimeinen huomion kiinnittäminen -jaksoa toteuttava askel on c) kirjaan liitty-

vän tapahtuman kertominen. Kolmessa julkaisussa kerrotaan kirjaan ja sen syntyyn liittyvistä 

tapahtumista: esiteltävä kirja ilmestyy, on ilmestynyt tai on arvosteltu. Esimerkki 14 on tyypil-

linen toteutuma askeleesta, jossa kerrotaan teokseen liittyvästä tapahtumasta. 

 

14) [HUOMIO] Koskettava Sinä olet kaunis -kuvakirja on arvosteltu Kuvittaja-lehdessä 

(4/2020)    

[ARVIO] ”Charles Perrault’n sadusta inspiraatiota ammentanut Eppu Nuotion tarina 

puhuu kauniisti omanarvontunnosta ja rakkauden vahvistavasta voimasta. – Kristiina 

Louhi luo lukuisista kiehtovista esineistä ja kirkkaista väreistä ällistyttävän tasapai-

noisia sommitelmia, joissa silmä lepää.” (WSOY 9.9.2020) 

 

Esimerkin 14 ensimmäinen virke kertoo, että teos on arvosteltu äskettäin julkaistussa Kuvittaja-

lehdessä. Ilmaus on perfektissä, jonka avulla virkkeen kuvaamaa arvostelua tarkastellaan sen 

tapahtuma-aikaa myöhemmästä hetkestä käsin, mutta perfektin preesens-muotoinen apuverbi 

olla tuo kuitenkin tapahtuman merkitykselliseksi myös nykyhetken kannalta (VISK § 1534). 

Ilmauksesta ajankohtaisen tekee myös lehden numeron (4/2020) mainitseminen julkaisussa. 

Virkkeellä tehdään esiteltävästä teoksesta ajankohtainen. Juuri arvosteltu teos on tuore, minkä 

takia on perusteltua esitellä se. Esimerkin aloittava virke on erotettu muusta tekstistä rivinvaih-

dolla, mikä antaa sille lisää visuaalista tilaa julkaisussa. Jos lukija kiinnostuu huomion herättä-

miseen pyrkivästä julkaisun aloituksesta ja haluaa tietää teoksen arvostelusta enemmän, hän 

voi napauttaa tekstin kokonaan näkyviin. 

Huomion kiinnittäminen -jakso on aineistossani hyvin yleinen, sillä se esiintyy 28 päivi-

tyksessä (28/34). Se ei kuitenkaan esiinny jokaisessa päivityksessä, joten se ei ole tekstilajin 

kannalta pakollinen. Sen tunnistaminen tekstistä onnistuu havainnoimalla sen sijaintia ja kie-

lellisiä piirteitä ja yhdistämällä ne semanttiseen tulkintaan. Huomion kiinnittäminen -jakso 

aloittaa aina julkaisun, eli se ei voi sijaita muualla kuin julkaisun alussa. Se on usein merkitty 



 26 

huutomerkillä korosteiseksi ja erotettu muusta tekstistä rivivälillä. Sen funktio on kiinnittää 

lukijan huomio päivitykseen. 

 

4.2 Sisällön esitteleminen 

 

Seuraavaksi esittelen funktionaalisen jakson, jossa esitellään teoksen sisältöä. Jokaisessa jul-

kaisussa esitellään teoksen sisältöä jollakin tapaa. Sisällön esitteleminen on siis tutkimukseni 

mukaan pakollinen jakso Instagramissa julkaistujen lastenkirjojen markkinointitekstien teksti-

lajissa. Teoksen sisällöstä kerrotaan julkaisuissa monilla erilaisilla tavoilla, joten se voi toteutua 

useammalla eri askeleella. Askeleet voivat toteuttaa jaksoa yksin tai muiden askeleiden kanssa. 

Usein sisällön esitteleminen -jaksot toteutuvatkin julkaisussa monella eri askeleella. Jaksoa to-

teuttavat askeleet yleisyysjärjestyksessä ovat: 

 

a) teoksen lajin määrittely (UNISATUJA on kokoelma viehättäviä satuja).  

b) teoksen sisällön kuvailu (Runoja autoista, koneista ja kulkuneuvoista!)  

c) juonen ja kirjan tapahtumien tiivistäminen lyhyesti kokonaisilla virkkeillä (Korne-

lius-kirahvi pohtii, mikä voisi olla hänen oma juttunsa, kun kaikilla muilla tuntuu sel-

lainen olevan).  

d) sarjakirjojen kohdalla sarjan mainitseminen (Ihanan Opossumi-sarjan kolmannessa 

osassa). 

e) kirjan käytöstä kertovat direktiivit (Piirrä ja väritä suoraan kirjan sivuille). 

f) sitaatti teoksen sisällöstä (”Neiti Kymene kurtisti kulmiaan, kunnes hänen älykäs ot-

sansa muistutti rusinaa, ja sellaisella naamalla hän avasi oven.”) 

 

30 julkaisussa (30/34) on määritelty teoksen laji, eli sisällöstä kerrotaan askeleen a) teok-

sen lajin määrittely avulla. Se on siis erittäin yleinen askel, jolla teoksen sisältöä esitellään. 

Lastenkirjoissa on paljon vaihtelua ja päivityksissä esitellään niin romaaneja, kuvakirjoja, ka-

lentereita, julistekirjoja kuin tunnustelukirjoja. Teoksen laji kertoo olennaisesti teoksen sisäl-

löstä. Esimerkiksi kuvakirja, romaani ja tietokirja voivat poiketa sisältöjensä puolesta paljon 

toisistaan. Esimerkissä 15 esiteltävä teos määritellään selkeästi. 

 

15) [ARVIO] Uniasiantuntija [TEKIJÄ] Helena Kubicek Boyen [SISÄLTÖ] UNISATUJA on 

kokoelma viehättäviä satuja, jotka on laadittu auttamaan lasta nukahtamaan helposti 

ja nukkumaan hyvin.           (WSOY 2.9.2020) 
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Teos Unisatuja määritellään predikatiivilauseella kokoelmaksi viehättäviä satuja. Relatiivipro-

nominilla joka alkavassa sivulauseessa kerrotaan teoksen saduista vielä lisätietoa; ne on laa-

dittu auttamaan lasta nukahtamaan helposti ja nukkumaan hyvin. Teoksen laji on pääteltävissä 

myös jo teoksen nimestä Unisatuja. Selkeällä teoksen määrittelyllä pystytään varmistamaan, 

että lukija tietää, millaista kirjaa hän on mahdollisesti ostamassa. 

Usein teoksen laji mainitaan kuitenkin vain yhdellä sanalla muun sisällön kuvailun 

ohessa, kuten esimerkissä 16. 

 

16) [SISÄLTÖ] Vastaukset löytyvät tästä kiehtovasta tietokirjasta, joka selittää, miten 

elämä Maapallolla on syntynyt ja kehittynyt – ja kehittyy edelleen. (WSOY 6.8.2020) 

 

Teoksen laji, tietokirja, mainitaan julkaisussa muun virkkeen sisällä, mutta se kertoo silti olen-

naista tietoa teoksen sisällöstä: esiteltävä teos on tietokirja. Siitä siis löytää todennäköisesti tie-

toa, eikä esimerkiksi satuja. Monissa julkaisuissa teoksen laji mainitaan myös aihetunnisteissa 

ja osassa julkaisuista pelkästään aihetunnisteissa. Myös esimerkkien 15 ja 16 julkaisussa esi-

teltyjen teosten lajit mainitaan julkaisussa olevissa aihetunnisteissa; esimerkissä 15 on aihetun-

nisteet #unisatuja ja #iltasatu ja esimerkissä 16 on aihetunniste #tietokirja. 

Toiseksi yleisin askel teoksen sisällön esittelemisessä on b) teoksen sisällön kuvailu. 

Usein tämä askel toteutuu samassa virkkeessä, jossa määritellään teoksen laji. Tällä askeleella 

kerrotaan, mitä kaikkea teos pitää sisällään. Myös esimerkissä 15 olleesta Unisatuja-teoksesta 

kerrotaan myöhemmin päivityksessä lisää: 

 

17) [SISÄLTÖ] Tieteellisiin menetelmiin ja asiantuntijatietoon perustuvien satujen lisäksi 

kirjassa on mukana pikkulasten uneen ja nukuttamiseen liittyviä käytännön vinkkejä. 

✨ 

 

Kirjan painetussa versiossa on [TEKIJÄ] Laura Di Francescon [SISÄLTÖ + ARVIO] 

herkkä ja kaunis kuvitus sekä selkeät lukuohjeet satuja varten. Äänikirjaversioon on 

[TEKIJÄ] Miia Nuutila lukenut [SISÄLTÖ] sadut sopivan unettavaan tyyliin. (WSOY 

2.9.2020) 

 

Julkaisussa kerrotaan, että teos sisältää satujen lisäksi vinkkejä, kuvituksen ja lukuohjeet. Teos 

on saatavilla myös äänikirjamuodossa. Teoksen sisällöstä kerrotaan substantiiveilla, joita luon-

nehditaan myönteisesti kuvailevilla partisiipeilla ja adjektiiveilla. Niillä myös kerrotaan, mihin 

aiheeseen esimerkiksi teoksessa olevat vinkit liittyvät (pikkulasten uneen ja nukuttamiseen liit-

tyviä käytännön vinkkejä). Lukijalle kerrotaan, mitä kaikkea hän teoksessa saa, jos hän päätyy 
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ostamaan sen. Sisällöstä kertovat tiedot voivat olla olennaisia ostopäätöksen tekemisen kan-

nalta.  

16 julkaisussa (16/34) teoksen sisällöstä kerrotaan tiivistämällä teoksen kertoman tarinan 

juonta, eli sisällön esitteleminen toteutuu askeleella c) teoksen juonen tiivistäminen. Tämä on 

tyypillinen askel varsinkin lasten romaaneja esittelevien kirjojen kohdalla, sillä niissä on usein 

juoni, jota voi tiivistää, toisin kuin esimerkiksi kalenterissa. Esimerkissä 18 kerrotaan teoksen 

juonesta yhdellä virkkeellä. 

 

18) Agnes on juuri muuttanut Harmalan kylään, kun outo tapahtumasarja nappaa hänet 

mukaansa ja hänen elämänsä muuttuu jännittävämmäksi kuin koskaan. (WSOY 

18.8.2020) 

 

Virkkeellä kerrotaan, mitä teoksen päähenkilölle tapahtuu teoksen kuvaamassa tarinassa. Juo-

nen tiivistäminen -askeleessa tekstityyppi on kertova eli narratiivinen. Narratiivisessa teksti-

tyypissä on usein aktiivisia toimijoita ja toimintaa kuvaavia verbejä, ja sillä ilmaistaan ajassa 

tapahtuvaa toimintaa ja juonen etenemistä (Werlich 1979 [1974] Mäntysen 2006: 36 mukaan). 

Virke luo ensin perfektissä olevalla päälauseella tarinalle taustan: päähenkilö Agnes on muut-

tanut uuteen kaupunkiin, jossa teoksen tapahtumat tapahtuvat. Perfekti kertoo, että muuttami-

nen on tapahtunut muita virkkeen kuvaamia tapahtumia aikaisemmin, mutta perfektin käyttä-

minen sitoo tapahtuman merkitykselliseksi myös nykyhetken kannalta (VISK § 1534).  

Yleensä prototyyppisessä, kertovassa tekstissä aikamuotona on imperfekti (VISK § 

1531), mutta kirjojen sisällöstä kerrotaan usein preesensissä kuten esimerkin 18 sivulauseessa. 

Pallaskallion (2013) mukaan tempuksen aspektivaihtelulla vaikutetaan siihen, mihin tapahtu-

miin lukijalle avataan pääsy. Preesens fokusoi kerronnan tapahtumahetkeen ja näkökulman ta-

pahtuman sisäiseksi, mikä säilyttää kerronnan jännitettä ja sävyttää sen toiminnalliseksi ja sitä 

myöten kiinnostavammaksi. Virkkeiden kuvaamat toiminnat ja lopputilanteet ovat vielä auki, 

jolloin niiden kiinnostavuus säilynee lukijan silmissä. (Mts. 141–142.) Preesensin käyttö py-

säyttää tapahtuneen ja esittää tapahtumat puhehetkellä tapahtuviksi (VISK § 1527). Jos tapah-

tumista kerrottaisiin imperfektillä, teko olisi jo tapahtunut ja päättynyt (VISK § 1530). Kun 

aikamuotona onkin preesens, tapahtumat esitetään tapahtuvaksi puhehetkellä, jolloin lukijakin 

pääsee kokemaan, että olisi mukana tapahtumissa silloin kun ne tapahtuvat. Tämä tekee sisällön 

esittelemisestä jaksona houkuttelevamman. 

Esimerkissä 19 on tyypillinen teoksen sisältöä esittelevä jakso, joka toteutuu juonta tii-

vistävällä askeleella. Sisällön esittelemisen kanssa limittäin on myös kiinnostuksen herättämi-

nen -jakso. 
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19) [SISÄLTÖ] Kornelius-kirahvi pohtii, mikä voisi olla hänen oma juttunsa, kun kaikilla 

muilla tuntuu sellainen olevan, [SISÄLTÖ + KIINNOSTUS] Mutta kuka mahtaa vohkia 

puutarhan hedelmiä ja miksi? (Otava 14.9.2020) 

 

Sisällön esitteleminen toteutuu esimerkissä teoksen juonesta kertovalla virkkeellä, jossa kerro-

taan, mitä kirjassa tapahtuu. Virkkeen subjektina on teoksen päähenkilö eli Kornelius-kirahvi. 

Kornelius-kirahvi esitetään inhimillisenä toimijana, joka on virkkeessä semanttisesti kokijan 

roolissa. Virkkeen ajattelua kuvaava verbi pohtii kertoo hänen toiminnastaan kirjassa.  

Esimerkin kuvaamat tapahtumat muodostavat narratiivin, jossa kerrotaan ensin lähtöti-

lanne eli Kornelius-kirahvin pohdinnat hänen omasta jutustaan. Virkettä seuraavassa kysymys-

lauseessa kerrotaan tapahtumien kannalta merkittävä käänne. Kysymyslause alkaa rinnastus-

konjunktiolla mutta, joka ilmaisee odotuksenvastaisuutta (VISK § 1103). Virkkeen kuvaama 

asia – puutarhan hedelmien vohkiminen – esitetään rinnastuskonjunktiolla odotuksenvas-

taiseksi ja yllättäväksi, mikä tekee narratiiviin käänteen. Teoksen juonen tiivistämisessä esiin-

tyy siis narratiivisuutta, jolla houkutellaan lukijaa teoksen pariin. 

Esimerkin 19 kysymyslauseessa limittyvät jaksot sisällön esitteleminen ja kiinnostuksen 

herättäminen. Lause kertoo, mitä teoksessa tapahtuu. Samalla se esittää lukijan mielenkiintoa 

herättävän kysymyksen, johon lukija saa vastauksen vain lukemalla teoksen. Jaksoja ei ole 

mahdollista tai mielekästä erottaa toisistaan täysin, sillä niiden funktiot ovat osittain päällek-

käiset. Myös kirjan sisällön esittelemisen avulla pyritään saamaan lukija kiinnostumaan kir-

jasta, ja kiinnostuksen herättäminen -jaksossa usein kerrotaan myös teoksen sisällöstä. Niiden 

fokus on kuitenkin toisistaan eroava, ja kiinnostuksen herättäminen -jaksossa on tiettyjä kielel-

lisiä piirteitä, jotka eivät ole sisällön esittelemisen yhteydessä tyypillisiä. Kiinnostuksen herät-

täminen -jakso onkin näiden piirteiden avulla helpompi erottaa sisällön esitteleminen -jaksosta 

kuin toisinpäin. Esittelen näitä kiinnostuksen herättäminen -jaksolle tyypillisiä piirteitä tarkem-

min seuraavassa alaluvussa. Tällainen jaksojen limittyminen on aineistossa tyypillistä. 

12 julkaisussa (12/34) mainitaan, että teos kuuluu sarjaan, eli sisällöstä kerrotaan askeleen 

d) sarjan mainitseminen avulla. Tyypillisin paikka sarjan mainitsemiselle on huomion herättä-

minen -jakson jälkeen omalta riviltä alkaen kuten esimerkeissä 20 ja 21. Sarja voidaan kuiten-

kin mainita myös myöhemmin päivityksessä.  

 

20) [HUOMIO] Se on menoa, kun Opossumi hurahtaa jalkapalloon! 

[SISÄLTÖ] Ihanan Opossumi-sarjan kolmannessa osassa pelataan palloa ja ihastutaan 

päätä pahkaa. Opossumi innostuu jalkapallosta – muttei kestä häviämistä ollenkaan. 

Pajullakin riittää säpinää: Ronja-pennun kouluttaminen on kovaa työtä, eivätkä ihas-

tumisjutut osu aina maaliin… (WSOY 10.8.2020) 
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21) [HUOMIO] Kikattava Kakkiainen on täällä taas! 

 

[SISÄLTÖ] Riemastuttavan suosikkisarjan uudessa osassa pääset Kakkiaisen kanssa 

golfkentälle. (Otava 4.8.2020) 

 

Virkkeissä, joissa sarja mainitaan, kerrotaan teoksen sisällöstä myös tiivistämällä teoksen 

juonta. Virkkeissä on siis kaksi sisällön esittelemistä toteuttavaa askelta: c) juonen tiivistäminen 

ja d) sarjan mainitseminen. Molemmissa esimerkeissä sarjan mainitseminen on genetiivissä 

(ihanan Opossumi-sarjan ja riemastuttavan suosikkisarjan) ja esiteltävät teokset suhteutetaan 

sarjoihin kertomalla, mitä sarjan osia ne ovat: kolmas (kolmannessa osassa) ja uusin (uudessa 

osassa). 

Muut esimerkin 20 julkaisussa esiintyvät henkilöt mainitaan nimeltä (Paju ja Ronja-

pentu), mutta julkaisussa ei kerrota sen tarkemmin, keitä he ovat. Heidän voi olettaa olevan 

osalle päivityksen lukijoista tuttuja jo sarjan kahdesta edellisestä osasta, ja siksi heidän kohdal-

laan riittää maininta siitä, mitä he tekevät uudessa teoksessa. Myös esimerkiksi teosten miljöö 

ja tyyli saattavat olla lukijalle tuttuja teosta edeltävistä sarjan osista, joten sarjan mainitsemi-

sella teoksen sisällöstä voidaan kertoa paljon. Sarjan uusille lukijoille kuitenkin on olennaista 

tietoa, että esiteltävää teosta edeltää jo kirja. Sarjan osien lukeminen järjestyksessä voi olla 

tärkeää, jotta ymmärtää jatko-osasta tarinan kannalta olennaiset asiat. 

Lisäksi sisällön esitteleminen -jakso voi toteutua askeleella e) kirjan sisällöstä kertovat 

direktiivit. Esimerkin 22 julkaisussa esitellään vauvalle suunnattua tunnustelukirjaa, jonka 

käyttötapoja esitellään direktiiveillä.  

 

22) Tämä halittavan suloinen teos on vauvan tai pienen taaperon ikioma kirja! Silitä pu-

pun pehmoista vatsaa, tunnustele helikopterin kupruilevaa pintaa ja availe luukkuja, 

joiden alta paljastuu peili ja muita riemastuttavia yllätyksiä. (Otava 17.8.2020) 

 

Tunnustelukirjasta kerrotaan päivityksessä, mitä sille voi tehdä; sitä voi silittää, tunnustella ja 

sen luukkuja voi availla. Käyttötavat siis poikkeavat olennaisesti esimerkiksi kuvakirjan tai tie-

tokirjan tarjoamista käyttömahdollisuuksista. Sisällön esitteleminen toteutuu kirjan käytöstä 

kertovilla direktiiveillä varsinkin harvinaisempien kirjojen, kuten kalenterien ja tunnustelukir-

jojen, kohdalla. 

Esimerkissä 22 näkyy mielenkiintoisesti ero tekstien ja niiden markkinoimien kirjojen 

kohderyhmissä. Tekstin persoonamuoto vaihtuu esimerkissä ensimmäisen ja toisen virkkeen 

välillä. Ensimmäisessä virkkeessä kerrotaan yksikön kolmannessa persoonassa 
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predikatiivilauseella, mikä teos on: vauvan tai pienen taaperon ikioma kirja. Kirjan kohde-

ryhmä on siis vauva tai taapero. Vauvasta kuitenkin puhutaan kolmannessa persoonassa, eli 

teksti ei ole hänelle suunnattu. Seuraavassa virkkeessä persoonamuotona on yksikön toinen 

persoona. Virkkeen direktiivit (silitä, tunnustele ja availe) on ilmaistu imperatiiveilla, ja ne on 

kohdistettu tekstin lukijalle yksikön toisessa persoonassa olevilla verbeillä. Vauva tai pieni taa-

pero ei kuitenkaan todennäköisesti osaa lukea niitä itse, vaan ne on suunnattu lukutaitoiselle. 

Tekstin kohderyhmä on siis lukutaitoinen ihminen. Vauvan ja vanhemman tai muun kirjan os-

toa mahdollisesti harkitsevan lukukokemus esitetään julkaisussa kuitenkin yhteisenä. Lukutai-

toinen mahdollistaa vauvalle pääsyn vauvan tai pienen taaperon ikiomaan kirjaan, ja he voivat 

lukea ja tunnustella sitä yhdessä. Toteuttaakseen julkaisun esittämät ohjeet on lukijan hankit-

tava kirja käsiinsä. 

Esimerkin 23 direktiivit on kohdistettu julkaisun lukijalle.  

 

23) Nelli Orellin huippusuosittu Luova kirjani odottaa juuri sinun kädenjälkeäsi! Piirrä ja 

väritä suoraan kirjan sivuille ja jaa omat taideteoksesi muiden 

kanssa #luovakirjani #luovakirjaninelliorell          

(Otava 11.8.2020) 

 

Julkaisun direktiivit ovat yksikön toisessa persoonassa olevia imperatiiveja (piirrä, väritä ja 

jaa). Niillä kerrotaan, mitä kirjalle voi tehdä. Lukijaa kehotetaan jakamaan taiteilemiaan taide-

teoksia, mikä tietysti myös kasvattaa kirjan huomaavien potentiaalisten asiakkaiden määrää. 

Kirjan käyttötarkoitus on olennainen tieto lukijan kannalta, jotta hän tietää, millaisesta kirjasta 

julkaisussa on kyse. Kirjaan piirtäminen ei ole teoksissa täysin tavanomaista, joten on tarpeen 

selventää lukijalle, minkälainen esiteltävä kirja on.  

Julkaisu on kohdistettu lukijalle imperatiivien lisäksi genetiivissä olevalla yksikön toisen 

persoonan pronominilla sinun ja omistusliitteillä -si: kädenjälkeäsi ja taideteoksesi. Omistami-

sen ilmausta vahvistaa vielä sanan taideteoksesi edellä oleva omat, joka on kuuluvuus- tai omis-

tussuhdetta ilmaiseva pronominimainen adjektiivi (Kielitoimiston ohjepankki: pronominimai-

nen oma). Kohdistamista vahvistetaan yksilöimällä lukija persoonapronominia edeltävällä sa-

nalla juuri. Sanaa juuri käytetään vahvistamiseen ja tähdentämiseen (Palander 2011). Julkai-

sussa esiintyvä korosteinen lukijalle kohdentaminen voi liittyä siihen, että teosta halutaan mark-

kinoida kirjana, joka olisi lukijalle oman ja tärkeän tuntuinen. Tätä tulkintaa tukee myös teok-

sen nimi, jonka perässä on omistusliite: Luova kirjani. 

Viimeinen sisällön esittelemistä toteuttava askel on f) sitaatti teoksen sisällöstä. Esimer-

kissä 24 kirjan sisältöä esitellään sitaatin avulla.  

https://www.instagram.com/explore/tags/luovakirjani/
https://www.instagram.com/explore/tags/luovakirjaninelliorell/
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24) ”Liita seisoi vielä hetken peilin edessä. Kaikki oli väärin ja huonoa. Tukka oli ollut 

tyhmä, mutta paljas pää sai äidin katsomaan häntä kummasti. Jokin peilissä välähti. 

Pienen hetken Liitasta tuntui kuin hän näkisi kuvajaisessa itsensä lisäksi myös jonkun 

toisen. Kuin vieressä olisi seissyt joku, joka nyökkäsi rohkaisevasti paljaalle päälle.” 

(Otava 27.8.2020) 

 

 

Esimerkissä 24 sitaatti on erotettu omaksi kappaleekseen julkaisussa. Esimerkin sitaatti on lai-

nausmerkein merkitty katkelma teoksesta. Sitaatin yhteydessä ei mainita, että se olisi otettu 

juuri esiteltävänä olevasta kirjasta, mutta se on pääteltävissä teoksen aihepiirin, romaaneille 

tyypillisen kertovan tekstityypin ja henkilöiden perusteella. Sitaatti kertoo kirjan aiheen ja hen-

kilöiden lisäksi myös teoksen tyylistä. Se on kuin näyte, millaista kirjan kieli ja kerronta ovat. 

Sitaattia käytetään teoksen sisällön esittelyyn vain neljässä (4/34) julkaisussa, joten informatii-

visuudestaan huolimatta se ei ole kovin tyypillinen tapa esitellä teoksen sisältöä. 

Sisällön esitteleminen on analyysini mukaan jakso, joka voi toteutua monenlaisilla aske-

leilla tekstissä. Sen sijainti on tyypillisesti huomion kiinnittäminen -jakson jälkeen, mutta se ei 

ole kuitenkaan täysin vakiintunut vain yhteen kohtaan. Sisällön esitteleminen on jakso, jonka 

kanssa limittäin on tyypillisesti muitakin jaksoja. Jakson kielelliset piirteet vaihtelevat sitä to-

teuttavan askeleen mukaan, mutta tunnistettavissa ovat kertova tekstityyppi, direktiivit, kirjan 

alalajeja kuvaavat substantiivit, erisnimet ja sitaatit. 

Sisällön esitteleminen -jakso esiintyy jokaisessa aineistoni julkaisussa vähintään yhdellä 

tässä luvussa esittelemistäni askeleista. Se on siis jaksona pakollinen. Tulos kertoo tutkimani 

tekstilajin yhteydestä kirjan takakansiteksteihin, joilla on sama promotionaalinen funktio kuin 

tutkimallani tekstilajilla: kirjan myyminen. Takakansitekstien tekstilajia tutkineet Kathpalia 

(1997), Gea-Valor (2005), Cacchiani (2007) ja Öhman (2011) ovat päätyneet tulokseen, että 

teoksen sisällön esitteleminen on myös takakansitekstien tekstilajissa pakollinen jakso, vaikka 

heidän määritelmänsä sisällön esitteleminen -jaksosta poikkeavatkin jonkin verran toisistaan ja 

omastani. Honkanen-Haapasalon (2020: 16) tutkimuksen mukaan sisällön esitteleminen ei ole 

pakollinen jakso kirjojen takakansiteksteissä, mutta hänen määritelmänsä jaksolle on melko 

suppea: se ottaa huomioon vain elliptiset kiteytykset ja teoksen juonen referoinnin. Analyysini 

tulos kertoo lastenkirjoja esittelevien Instagram-julkaisujen tekstilajin olevan melko läheinen 

kirjojen takakansitekstien lajin kanssa.  
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4.3 Kiinnostuksen herättäminen 

 

Tässä alaluvussa esittelen funktionaalisen jakson, jonka tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus 

esiteltyä teosta kohtaan. Lukijan kiinnostuksen herättäminen on tärkeää, jotta päivityksen lukija 

ostaisi teoksen. Kiinnostuksen herättäminen toteutuu julkaisuissa kolmella askeleella: 

 

a) teoksen tunnelman kuvailu  

b) asian jättäminen auki 

c) retorinen kysymys 

 

Kiinnostuksen herättäminen -jakso esiintyy yhteensä kymmenessä (10/34) julkaisussa. 

Kiinnostusta herättäviä askeleita esiintyy aineistossa 18, joten monessa julkaisussa kiinnostuk-

sen herättäminen toteutuu tekstissä useammalla askeleella. Seitsemässä julkaisussa esiintyy as-

kel a) teoksen tunnelman kuvailu. Esimerkissä 25 on esittelyssä lasten romaani, ja julkaisussa 

on käytetty runsaasti mielenkiintoa herättäviä adjektiiveja ja substantiiveja, joilla kuvataan te-

oksen tunnelmaa. 

 

25) [HUOMIO] Tässäpä koukuttava mysteeriromaani alakouluikäisille! 

[KIINNOSTUS + SISÄLTÖ] Agnes on juuri muuttanut Harmalan kylään, kun outo tapah-

tumasarja nappaa hänet mukaansa ja hänen elämänsä muuttuu jännittävämmäksi kuin 

koskaan. 

 

[AIHETUNNISTEET] #agnesjaunienavaiin #tuutikkitolonen #kativuorento #lastenro-

maani #mysteeriromaani #seikkailuromaani #wsoykirjat @wsoykirjat (WSOY 

18.8.2020) 

 

Julkaisun adjektiivit koukuttava, outo ja jännittävä kuuluvat samaan jännittävää tunnelmaa luo-

vaan aihepiiriin, jolla teoksen tunnelmaa kuvaillaan. Ne ilmaisevat suhteellisia ominaisuuksia. 

Suhteellisia ominaisuuksia ilmaisevat adjektiivit voivat olla subjektiivisesti arvottavia asen-

neadjektiiveja, jotka ovat riippuvaisia puhujan henkilökohtaisista mielipiteistä ja käsityksistä 

(VISK§ 605). Todennäköisesti julkaisussa esiteltävä teos ei olisi kaikkien sen lukijoiden mie-

lestä esimerkiksi koukuttava, mutta romaani on kohdistettu julkaisussa alakouluikäisille mai-

nitsemalla heidät kohderyhmänä julkaisun aloittavassa huomion kiinnittäminen -jaksossa. Ro-

maani siis esitetään koukuttavaksi alakouluikäisille. Adjektiivit koukuttava ja jännittävä ku-

vaavat myös lukukokemuksen tunnelmaa. Jännitystä kaipaavat alakouluikäiset varmasti viihty-

vät koukuttavan ja jännittävän teoksen parissa. Sama jännittävää tunnelmaa kuvaileva sanasto 
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jatkuu myös julkaisun aihetunnisteissa, joissa teoksen lajia määritellään substantiiveilla mys-

teeriromaani ja seikkailuromaani.  

Päivityksissä käytetty sanasto kuvailee teoksen tunnelmaa kiinnostusta herättävästi. Jul-

kaisun jännittävä ja salaperäinen tunnelma houkuttelee lukijaa eläytymään tarinan tunnelmaan 

ja kiinnostumaan teoksesta. Julkaisuissa usein käytettyjä sanoja ovat esimerkiksi salaisuus, 

uusi, kumma, eriskummallinen, omituinen, salamyhkäinen, outo, vaara ja jännittävä. Toisinaan 

sanasto kuvailee myös lukukokemusta (koukuttava) ja tarjoaa siitä vihjeitä. Teoksen tunnelmaa 

jännittävästi kuvaileva sanasto on tekstissä tyypillisesti hajallaan oleva, eri kohdissa toistuva 

askel, joka toteuttaa kiinnostuksen herättäminen -jaksoa. Tyypillisimmillään se on limittäin si-

sällön esitteleminen -jakson kanssa. 

Toinen kiinnostuksen herättäminen -jaksoa toteuttava askel on kerrotun asian jättäminen 

jollakin tapaa auki tai epäselväksi. Kiinnostuksen herättäminen toteutuu siis askeleella b) asian 

jättäminen auki. Kirjoitetun ajatuksen jättäminen kesken tehdään usein virkkeen päättävien kol-

men pisteen avulla.  

 

26) [SISÄLTÖ] Maestro Metsähiiri musikaalisine ystävineen johdattaa lukijat metsien halki 

ja merten poikki. [KIINNOSTUS + SISÄLTÖ] Matkalla tavataan monenmoisia eläimiä, 

joilla kaikilla on salaisuus… 

(WSOY 1.9.2020) 

 

Julkaisussa kerrotaan teoksen sisällöstä kahdella virkkeellä, joista toinen päätetään kiinnostusta 

herättävästi kolmella pisteellä. Koiviston (2013: 153) mukaan kolmea pistettä käytetään kau-

nokirjallisuudessa keinona, jolla tuotetaan katkonaisuuden, epätäydellisyyden ja prosessimai-

suuden vaikutelman avulla mielikuvaa autenttisesta keskustelusta. Myös tutkimissani teksteissä 

on käytetty kolmea pistettä ilmaisemaan katkonaisuutta virkkeissä, ja tekstit on paikoin puheen-

omaisesti kirjoitettu.  

Kielikellon (2006) mukaan ilmauksen kesken jättäminen kolmella pisteellä mahdollistaa 

vihjailevan ja tunnelmoivan sävyn. Tulkintani mukaan aineistossani kolmea pistettä käytetään 

juuri tässä tarkoituksessa. Pistekolmikkoon päättyvät virkkeet ovat sisältönsä puolesta usein 

teoksen sisältöön liittyviä, ja niissä käytetään tematiikaltaan jännittävää sanastoa. Mielenkiin-

toa herättävän virkkeen jättäminen kesken ikään kuin ilmoille leijumaan saa lukijan jäämään 

jännittyneeseen tunnetilaan, mikä voi herättää kiinnostusta lukea esiteltävä teos ja selvittää asi-

asta lisää tietoa. 

Seitsemässä päivityksessä kiinnostuksen herättäminen -jakso toteutuu askeleella c) reto-

rinen kysymys. Niin kuin luvussa 4.1 esittelemäni huomion kiinnittämiseen pyrkivät 
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kysymykset, eivät nämäkään vaadi vastaanottajalta reagointia eli vastausta kysymykseen, eli 

ne on esittämisen sijaan vain asetettu (ks. Lyons 1977: 754–755; Mäntynen 2003: 81). Kysy-

mykset liittyvät teoksen sisältöön, ja lukija saa vastauksen niihin vain lukemalla kirjan. Kysy-

myksen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus lukea teos, jotta hän saisi vastauksen julkai-

susta lukemaansa kysymykseen. Esimerkissä 27 kysymys on julkaisun lopussa ennen aihetun-

nisteita. 

 

27) [SISÄLTÖ] Riemastuttavan suosikkisarjan uudessa osassa pääset Kakkiaisen kanssa 

golfkentälle. [KIINNOSTUS] Mutta onkohan pelissä lopulta tärkeintä voitto vai haus-

kanpito? (Otava 4.8.2020) 

 

Ensin julkaisussa kerrotaan teoksen sisällöstä juonta tiivistämällä. Virkkeessä kerrotaan, että 

kirjan tapahtumat sijoittuvat golfkentälle, ja sarjaa, johon teos kuuluu, kuvaillaan riemastutta-

vaksi. Virkkeen tunnelma on positiivinen. Virkettä seuraava kysymyslause kuitenkin kyseen-

alaistaa positiivisuuden, ja sen sisältö esitetäänkin lukijalle yllättäväksi: kysymys alkaa odotuk-

senvastaisuutta ilmaisevalla rinnastuskonjunktiolla mutta (ks. VISK § 1103). Esimerkin vaih-

toehtokysymyksessä kysytään teoksen sisällöstä, ja lukija saa vastauksen kysymykseen luke-

malla kirjan.  

Esimerkin 27 kysymyssanaan onko on liitetty liitepartikkeli -hAn. Se on yleinen epäröi-

vissä tiedusteluissa, joiden implikaationa on, että puhujan kuuluisi tietää asia, jota hän tiedus-

telee (VISK § 832). -hAn tekee esimerkin kysymyksestä vihjailevan ja ilmaisee, että tekstin 

kirjoittaja tietää asiasta enemmän kuin tekstin lukija. Kysymyksen funktiona on herättää lukijan 

mielenkiinto teosta kohtaan. 

Toisinaan kiinnostuksen herättäminen toteutuu julkaisussa kaikilla mahdollisilla askeleil-

laan. eli julkaisussa a) kuvaillaan tunnelmaa jännittävästi, b) jätetään asioita auki ja c) kysytään 

retorisia kysymyksiä. Esimerkissä 28 on sisällön esitteleminen -jakson kanssa limittäin kiin-

nostuksen herättäminen -jakso, joka toteutuu kaikilla mahdollisilla askeleillaan. 

 

28) Kihelmöivän jännittävä uutuusromaani alkaa, kun Eldsalassa syttyy outoja metsäpa-

loja ja Herbertin pihalle ilmaantuu omituisen suurikokoinen koira… vai onko se sit-

tenkään koira? Pian Sally ja Herbert ovat keskellä paikallishistoriaan kytkeytyvää sa-

laisuuksien vyyhtiä ja ennenkokemattomia vaaroja. (WSOY 3.9.2020) 

 

Esimerkissä kerrotaan teoksen juonesta tiiviisti, ja juonen kuvaukseen sisällytetään paljon lu-

kijan kiinnostusta herättävää ainesta. Teoksessa esiintyviä metsäpaloja kuvaillaan adjektiivilla 

outo ja pihalle ilmaantuvaa isoa koiraa kuvataan sanoilla omituisen suurikokoinen. Itse 
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romaania taas kuvataan kihelmöivän jännittäväksi. Adjektiiveja siis tehostetaan määritteillä. 

Myös julkaisun substantiivit luovat teoksesta jännittävän kuvan julkaisussa. Teoksen päähen-

kilöiden kerrotaan joutuvan keskelle salaisuuksien vyyhtiä ja ennenkokemattomia vaaroja. Sub-

stantiivia vaara määrittävä adjektiivi ennenkokematon korostaa vaarojen ainutlaatuisuutta. 

Esimerkin aloittava virke päättyy kolmeen pisteeseen, mikä tuo virkkeeseen tunnelmoi-

van ja vihjailevan sävyn. Kiinnostuksen herättäminen -jakso jatkuu kolmen pisteen jälkeen 

vaihtoehtokysymyksellä vai onko se sittenkään koira?, johon lukija saa todennäköisesti vas-

tauksen lukemalla kirjan. Esimerkissä kysymyksen aloittava rinnastuskonjunktio vai ilmaisee 

kysymyksissä ehdotonta poissulkevuutta (Kielitoimiston ohjepankki: Konjunktiot: tai, vai). 

Esimerkissä 28 rinnastuskonjunktiolla vai alkava vaihtoehtokysymys luo sitä ennen esitetylle 

väitelauseelle vaihtoehdon: on mahdollista, että edellisessä virkkeessä omituisen suuriko-

koiseksi koiraksi esitetty otus ei olekaan koira. Tätä tuetaan myös sanalla sittenkään, joka osoit-

taa esimerkin kysymyksessä kirjoittajan epäröintiä väitteestään. Virkkeen jättäminen kesken 

kolmen pisteen avulla luo yhdessä sitä seuraavan kysymyksen kanssa julkaisuun puheenomai-

sen vaikutelman. Julkaisun kirjoittaja esittää väitteen, mutta kyseenalaistaakin sen heti. Aika-

muotona on preesens, joka tuo tapahtumat nykyhetkeen ja vie lukijan puhujan mukaan tarkkai-

lemaan tapahtumia ja pohtimaan, onko omituisen suurikokoinen otus koira vai ei. 

Edellä esittelemäni kiinnostuksen herättäminen -jakso voi siis toteutua kolmella aske-

leella, jotka voivat toteuttaa jaksoa tekstissä yksin tai yhdessä. Kiinnostuksen herättäminen ei 

ole tekstilajille pakollinen jakso, mutta se on melko yleinen. Kiinnostuksen herättäminen -jak-

solle tyypillisiä kielellisiä piirteitä ovat kysymyslauseet ja kolmella pisteellä keskeneräisiksi 

merkityt virkkeet. Sanasto koostuu tyypillisesti jännittävää tunnelmaa maalailevista substantii-

veista ja adjektiiveista, jotka toisinaan kuvaavat tunnereaktioita.  

Oikeastaan koko julkaisu toteuttaa kiinnostuksen herättämisen funktiota, mutta edellä 

esittelemilläni askeleilla on siinä korostunut tehtävä. Askeleilla esitetään lukijalle jotain kiin-

nostavaa, minkä hän saa selville vain lukemalla teoksen. Tietysti myös esimerkiksi sisällön 

esittelemisellä pyritään houkuttelemaan lukija teoksen pariin, mutta jaksojen ensisijaiset funk-

tiot eroavat toisistaan. Sisällön esittelemisellä annetaan lukijalle tietoa, mutta kiinnostuksen he-

rättäminen -jaksolla herätetään lukijan mielenkiinto teosta kohtaan, jotta hän voi selvittää siitä 

itse vastaukset heränneisiin kysymyksiinsä. 

 

 

 

 



 37 

4.4 Positiivinen arvioiminen 

 

Tämän jakson funktiona on teoksen tai sen kirjoittajan arvioiminen positiivisesti. Teos esitetään 

myönteisessä valossa, jotta tekstin lukija haluaisi ostaa sen. Positiivinen arvioiminen on teksti-

lajin funktionaalisista jaksoista selvästi promotionaalisin. Aineistoni julkaisuista 32:ssa (32/34) 

on käytetty positiivissävytteistä arviointia. Positiivinen arvioiminen on siis hyvin tyypillinen 

jakso Instagramissa esiintyvissä lastenkirjojen markkinointiteksteissä, mutta ei kuitenkaan pa-

kollinen. Teoksen arvioiminen myönteisesti toteutuu tekstissä neljällä askeleella, joista kolme 

suuntautuu kirjan arviointiin ja yksi kirjailijan. Positiivinen arvioiminen -jaksoa toteuttavat as-

keleet ovat: 

 

a) teoksen kuvaileminen positiivisesti 

b) lupaus lukukokemuksesta 

c) kirjoittajan kehuminen 

d) sitaatti arvostelusta  

 

Positiivinen arvioiminen -jakso toteutuu 28 julkaisussa (28/34) askeleella a) teoksen ku-

vaileminen positiivisesti. Kielellisesti tämä toteutuu myönteisesti arvottavilla adjektiiveilla. 

Esimerkissä 29 on myönteisiä adjektiiveja siroteltuna pitkin tekstiä.  

 

29) Dan Brownin valloittava uusi kuvakirja VILLI SINFONIA on harvinaislaatuinen 

teos: sillä on oma soundtrack!      ✨ 

 

Kuten maestro Metsähiiri kuvassa demonstroi, kirjan saa soimaan hankkimalla kän-

nykään ilmaisen Wild Symphony -mobiilisovelluksen. Avaa äppi, osoita puhelimella 

kirjan sivuja, ja kuhunkin runoon liittyvä musiikkikappale alkaa soida!             Mu-

kaansa tempaavan Brownin itse säveltämän musiikin esittää Zagrebin festivaaliorkes-

teri.                    

 

”Meillä edessä on hauska hetki, 

alkaa villin sinfonian retki!” 

Iloista musiikki- ja runomatkaa maestro Metsähiiren ja hänen eläinorkesterinsa seu-

rassa! (WSOY 18.9.2020) 

 

 

Teosta arvioidaan positiivisesti värittyneillä adjektiiveilla monessa kohtaa julkaisua. Martinin 

ja Whiten (2005) suhtautumisen teoriassa ohjataan analysoimaan puhujan asennoitumista asi-

oihin juuri evaluoivan leksikon tutkimisen kautta. Myönteistä asennoitumista esiteltävää asiaa 
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kohtaan voidaan ilmaista positiivisesti värittyneellä sanastolla. (Mts. 56.) Esimerkissä teoksen 

ja sen sisällön kuvailussa käytetään myönteisesti sävyttyneitä VA-partisiippeja valloittava ja 

mukaansatempaava. Teoksen juonta kuvataan retkenä, josta käytetään iloisia adjektiiveja 

hauska, villi ja iloinen. Myönteiset adjektiivit toistuvat läpi tekstin eivätkä rajoitu mihinkään 

tiettyyn kohtaan. Ne antavat teoksesta positiivisen vaikutelman.  

Esimerkin 29 adjektiivit ovat subjektiivisesti arvottavia asenneadjektiiveja, jotka ovat 

riippuvaisia puhujan mielipiteistä (ks. VISK § 605). Muita päivityksissä esiintyviä, suhteellisia 

ominaisuuksia ilmaisevia adjektiiveja ovat esimerkiksi ihana, kiehtova ja koukuttava. Puhujan 

asennoitumisen intensiteettiä asiaa kohtaan voi vahvistaa tehostamalla, eli esimerkiksi sanojen 

toiston tai yksittäisten ilmausta vahvistavien sanojen, kuten erityisen tai uskomattoman (hieno), 

avulla (vrt. melko hieno) (Martin & White 2005: 141–144; VISK § 664–666). Muutamassa 

julkaisussa kehua onkin tehostettu toistamalla positiivinen adjektiivi, kuten ihanaakin iha-

nampi. Aineistossa esiintyy myös ilmauksia kuten mestarillisen eloisasti, ällistyttävän tasapai-

noisia ja huikean värikäs. Nämä tehostavat kehuja ja puhujan myönteistä asennoitumista kirjaa 

kohtaan entisestään. Osa adjektiiveista on affektisia, kuten koskettava ja jännittävä. Affektisilla 

adjektiiveilla pyritään kuvailemaan tunnetiloja, joita voi kokea lukiessaan teoksia.  

Positiivinen arvioiminen -jakso sijaitsee yleensä tekstissä useassa kohtaa leksikaalisesti 

myönteisesti arvottavina adjektiiveina. Sen paikka ei ole vakiintunut selvästi mihinkään tiet-

tyyn kohtaan, vaan se voi sijaita kuvaa ja aihetunnisteita lukuun ottamatta missä tahansa koh-

dassa julkaisussa. Se on jaksona tyypillisesti toistuva ja monissa päivityksissä kehutaankin te-

osta useammassa kohdassa. Tyypillinen kielellinen piirre tälle jaksolle on runsas adjektiivien 

käyttö. Esimerkki 29 on siis hyvin tyypillinen positiivinen arvioiminen -jakson ilmenemistapa.  

Toisinaan julkaisujen adjektiivit kuvailevat myös lukutapahtumaa ja asettavat siitä lu-

pauksia, eli positiivinen arvioiminen toteutuu askeleella b) lupaus lukukokemuksesta. 

 

30) Runot riemastuttavat niin leikki-ikäistä kuin tämän vanhempaakin ja sanoittavat tun-

teiden kirjoa tavalla, joka herättää pohdittavaa myös kouluikäisille. (WSOY 

21.9.2020) 

 

Esimerkissä 30 kuvataan, että runot riemastuttavat ja herättävät pohdittavaa. Verbit ilmaisevat 

lukukokemuksen kannalta positiiviseksi tulkittavia toimintoja. Julkaisussa mainitaan kolme eri 

kohderyhmää: leikki-ikäiset, heidän vanhempansa ja kouluikäiset. Lukukokemuksen esitetään 

olevan erilainen eri kohderyhmille. Leikki-ikäistä ja hänen vanhempaansa runot riemastuttavat 

ja kouluikäisissä ne herättävät pohdittavaa. Kirja siis esitetään hyödylliseksi hankinnaksi use-

ammallekin ikäryhmälle ja luvataan, että lukukokemus on jollakin tapaa antoisa. Teokseen 
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suhtautumisen lisäksi julkaisuista ilmenee kertojan suhtautuminen hänen omaa kertomustaan 

kohtaan. Julkaisu ja sen sisältö osoitetaan tärkeäksi ja aiheelliseksi kertomalla, että teoksesta 

on lukijalle jonkinlaista hyötyä. Myös tällainen kertomuksen evaluointi esiintyy usein leksikaa-

lisesti pitkin tekstiä (ks. Labov 1972; Pietikäinen & Mäntynen 2020: 3.5). 

Antoisien tai muulla tapaa myönteisten luku- tai käyttökokemusten lupailu on aineistos-

sani melko yleistä. Myös esimerkit 31–34 esittävät teoksen myönteisessä valossa lupaamalla 

positiivisia luku- tai käyttökokemuksia teoksille:  

 

31) Joka tapauksessa, luvassa on takuulla viihdyttävä seikkailu! (Otava 30.9.2020) 

 

 

32) Taidolla kuvitettu sympaattinen kirja koskettaa kaikenikäisiä. (Otava 2.9.2020) 

 

33) Kauniit kartonkitaulut sopivat lastenhuoneen, keittiön tai vaikka mökin seinälle.       

(WSOY 28.9.2020) 

 

34) Alice Martinin, Sirkka-Liisa Sjöblomin ja Riina Vuokon taidokkaasti suomentamat 

iloiset riimirunot, Susan Batorin herkullinen kuvitus ja puhelimen avulla kuunneltava 

sinfoniamusiikki muodostavat unohtumattoman koko perheen lukuelämyksen. 

(WSOY 1.9.2020) 

 

Lupaukset esitetään julkaisuissa väitelauseilla, eikä niitä kyseenalaisteta millään tavalla. Niissä 

käytetyt verbit esittävät kirjojen tarjoavan eri asioita lukijalle; ne viihdyttävät, koskettavat, so-

pivat ja muodostavat unohtumattoman lukuelämyksen. Lukija voi siis ainakin jossain määrin 

olettaa, mitä hän mahdollisesti saisi teoksesta ja voi näin ollen valita kulloiseenkin tarpeeseensa 

sopivan teoksen. Kaikkien teosten tarjoama anti esitetään kuitenkin aina positiivisena. Yleensä 

lupaukset ovat julkaisun lopulla ja samassa virkkeessä, jossa ilmaistaan myös teoksen kohde-

ryhmä, mutta ei aina. Positiivisen arvioinnin ja kohderyhmän ilmoittamisen jaksojen limittymi-

nen johtunee tekstilajin tiiviistä luonteesta.  

Julkaisuissa kehutaan teosten ja niiden sisällön lisäksi myös teosten kirjailijoita, eli posi-

tiivinen arvioiminen toteutuu tekstissä askeleella c) kirjailijan kehuminen. Kirjailijan kehumi-

nen toteutuu päivityksissä kirjailijoiden nimien edellä olevien titteleiden tai ansioiden mainin-

noilla. Näitä löytyy aineistosta yhteensä neljä kappaletta. Kolme niistä on WSOY:ltä ja yksi 

Otavalta. Esimerkissä 35 Ihmissuden salaisuuden kirjoittanutta Kristina Ohlssonia luonnehdi-

taan nimityksellä dekkarikuningatar. 
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35) [ARVIO] Dekkarikuningatar [TEKIJÄ] Kristina Ohlssonin [SISÄLTÖ] viides suomen-

nettu nuortenkirja IHMISSUDEN SALAISUUS palaa Eldsalan pikkukaupunkiin, 

jossa neuvokkaat nuoret Herbert ja Sally taistelivat zombiepidemiaa vastaan Hir-

viötrilogian edellisessä osassa ZOMBIKUUME. (WSOY 3.9.2020) 

 

Nimitys dekkarikuningatar antaa Ohlssonille huomiota taitavana dekkaristina. Mäkisalo (2008: 

25) on tutkimuksessaan huomannut, että hänen aineistossaan naisen kutsuminen kuningatta-

reksi on positiivisesti virittynyttä ja korostaa hänen ylivertaisuuttaan. Ohlsson siis nostetaan 

tittelillään muiden dekkaristien yläpuolelle ja esitetään hänet parempana kuin muut. Tällainen 

nimitys osoittaa hänen ansioitaan ja pyrkii vakuuttamaan lukijan kirjailijan taitavuudesta ja vai-

kuttamaan myönteisesti ostopäätökseen.  

Lapsille ja nuorille suunnatun Inspiskalenterin kirjoittaneesta tubettaja Miisa Rotola-Puk-

kilasta taas kerrotaan, että hänet on valittu vuoden 2020 vaikuttajaksi. Miisa Rotola-Pukkila 

tunnetaan varsinkin Instagramissa paremmin nimellä Mmiisas, ja sitä nimeä hänestä käytetään 

kirjan kirjoittajana ja päivityksen yhteydessä.  

 

36) [HUOMIO] Syksy ja suunnitelmat.                 [ARVIO] Vuoden 2020 vaikuttajaksi va-

littu [TEKIJÄ] @mmiisas [SISÄLTÖ + ARVIO] näyttää, miten arjesta irtoaa inspiraatiota 

ja miten kalenterin täyttäminen muistilistoineen sekä fiilismittareineen selkeyttää aja-

tuksia ja unelmia. 

 

Inspiskalenteri by mmiisas 2 (Otava 31.8.2020) 

 

Vuoden 2020 vaikuttajaksi valitseminen lisää painoarvoa hänen kirjoittamalleen teokselle, 

mikä voi vaikuttaa myyntiin positiivisesti. Rotola-Pukkilan Instagram-profiili on merkitty hä-

nen nimensä kohdalle, eli nimeä napauttamalla pääsee suoraan tutustumaan Rotola-Pukkilan 

Instagram-profiiliin. Hänen vaikuttavuuttaan sosiaalisessa mediassa nostetaan päivityksessä 

runsaasti esiin kirjaa esiteltäessä. Voisi siis päätellä, että kirjan myyntiä halutaan lisätä tunnetun 

kirjoittajan avulla. 

Aineistossa esiintyy kahdessa julkaisussa askel d) sitaatti kirjan arvostelusta. Sitaateissa 

olevat arvostelut arvioivat teoksia myönteisesti. Esimerkin 37 arvostelun on kirjoittanut Ina, 

jonka kerrotaan olevan viestintäpäällikkö.  

 

37) [HUOMIO] Kesäkirjavinkki!      [ARVIO] ”Meillä asuu toisinaan mörköjä sängyn alla. 

Niin Säpsylläkin, jolle tulee yhtäkkiä mustia ajatuksia mieleen. Mutta niistä jutellaan 

yhdessä ja äkkiä mörkö onkin aika pieni! Anna Tommolan kauniit tekstit ja Pete Re-

vonkorven upeat kuvat auttavat iltaisin kaikkia niitä, joille yöt ovat joskus kovin 

https://www.instagram.com/mmiisas/
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pitkiä ja pimeitä. Tämä kirjan kuvia voisi ripustaa taideteoksina seinälle.” – Ina, vies-

tintäpäällikkö (WSOY 27.8.2020) 

 

Sitaatin sisällä esiintyy teosta myönteisesti arvioivia adjektiiveja ja esimerkissä asetetaan myös 

lupaus lukukokemuksesta (teoksen tekstit ja kuvat auttavat iltaisin kaikkia niitä, joille – –). 

Viestintäpäällikkö Ina puhuu esimerkin sitaatissa kirjasta hyvin positiiviseen sävyyn. Ensin hän 

kertoo kirjan sisällöstä, minkä jälkeen hän kehuu kirjan tekstejä kauniiksi ja kuvia upeiksi. Ina 

puhuu kirjan kuvista myös taideteoksina, mikä kuvailee teosta hyvin positiivisesti.  

Olen erottanut sitaatin omaksi askeleekseen, sillä positiivinen arvioiminen -jaksoa toteut-

tavat askeleet a) teoksen kuvaileminen positiivisesti ja b) lupaus lukukokemuksesta ovat kus-

tantamoa edustavan julkaisun kirjoittajan asennoitumista kuvaavia toimintoja. Esimerkissä 37 

teoksen kehuminen ja lupauksen asettaminen esitetään sitaatilla kuitenkin ulkopuolisen tahon 

toiminnaksi. Ulkopuolinen taho voisi arvioida teoksia myös negatiivisesti, mutta kustantamon 

tarkoitus julkaisun kirjoittamiseen ja julkaisemiseen on aina promotionaalinen. Sitaateilla voi-

daan hakea kehuille lähteeksi auktoriteettia, jonka kehuihin on helpompi uskoa kuin pelkästään 

nimettömän kustantamon edustajan. Toinen aineistossani esiintyvä sitaatti on Kuvittaja-leh-

destä, jossa teos on arvioitu positiivisesti. Viestintäpäällikön ja Kuvittaja-lehden arvostelijan 

voisi olettaa tietävän, mistä he puhuvat arvostellessaan kirjaa. Sitaatteihin merkityt arvostelut 

antavat kehuille vahvistusta ja uskottavuutta. Sitaatti arvostelusta ei ole tyypillinen kehuminen-

jakson ilmenemistapa, mutta sekin on mahdollinen. 

Kahdessa julkaisussa, jossa teoksia ei arvioida positiivisesti millään edellä esittelemälläni 

askeleella, on kuitenkin positiivinen sävy. Toisessa kuvaillaan teoksen hahmoja sanoilla uusi, 

rakastunut, seikkailunhaluinen ja liemitiettyään kaipaava. Nämä eivät ole yksiselitteisesti po-

sitiivisesti tulkittavia adjektiiveja, mutta ne on kontekstissaan tulkittavissa positiivisiksi. Jul-

kaisussa mainitaan myös edeltävän teoksen nimi Suurenmoinen sitruunaseikkailu, jossa suu-

renmoinen on positiivinen adjektiivi, mutta julkaisussa sitä ei käytetä kuvaamaan esiteltävää 

teosta, vaan se on vain sarjassa aiemmin ilmestyneen teoksen nimi. Esiteltävän teoksen nimi 

taas on Kaikkien aikojen kookoskeikka, mutta sekään ei suoraan arvioi teosta positiivisesti. Jul-

kaisussa on siis positiivinen pohjavire, mutta koska siinä ei ole mitään edellä luokittelemistani 

askeleista, en tulkitse julkaisussa olevan positiivista arviointia.  

Yhdessä julkaisussa, jossa ei ole käytetty positiivista arviointia, esitellään kalenteria. Jul-

kaisussa kerrotaan kalenterin ominaisuuksista ja käyttötavoista, mutta mukana ei ole niiden ar-

vioimista. Kalenterin nimi on Minä ja supervuosi, mikä on positiivinen nimi kalenterille, mutta 

se ei suoraan arvioi teosta julkaisussa. Positiivista virettä julkaisuun tuovat myös sydänemojit. 
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Voisi siis sanoa, että kaikissa julkaisuissa teokseen liitetään positiivista kielenkäyttöä ja asen-

teita, mutta kahdessa julkaisussa ei kuitenkaan varsinaisesti arvioida teosta tai sen kirjoittajaa, 

minkä vuoksi positiivinen arvioiminen ei ole pakollinen jakso tekstilajissa. Se on kuitenkin 

hyvin tyypillinen, leksikaalisesti ilmenevä ja julkaisuissa toistuva jakso, jolla on vahva promo-

tionaalinen funktio. 

 

4.5 Lukemaan kehottaminen 

 

Toisinaan teoksessa kehotetaan lukijaa lukemaan esiteltävä teos. Lukemaan kehottaminen 

esiintyy jaksona yleensä julkaisun lopulla. Sitä edeltää usein kiinnostuksen herättäminen -jakso, 

ja lukemaan kehottaminen jaksona ikään kuin palauttaa lukijan mieleen, miten kiinnostavan 

asian saa selville: lukemalla kirjan. Se ikään kuin muistuttaa, että teos on ostettavissa ja luetta-

vissa. Jaksoa toteuttavat askeleet ovat  

 

a) suora kehotus lukemaan 

TAI 

b) kehotus eläytyä tarinaan 

 

Askel a) suora kehotus lukemaan toteutuu kielellisesti tekstissä yksikön toisessa persoo-

nassa olevalla direktiivillä, jossa on tyypillisesti verbi lue tai kuuntele. Esimerkissä 38 kehote-

taan imperatiiveilla päivityksen lukijaa joko lukemaan tai kuuntelemaan teos.  

 

38) [SISÄLTÖ + KIINNOSTUS] Matkalla kohdataan monenlaisia vaaroja ja tavataan niin 

peikkoja, keijuja kuin monia kuuluisia taruhahmoja… [KIINNOSTUS] Kuinka sanka-

riemme käy? [KEHOTUS] Lue tai kuuntele Jeff Kinneyn uutuus, [ARVIO + KOHDE] joka 

on riemukas elämys kaikille [KOHDE] Neropatin päiväkirjojen ystäville! 

 

[TEKIJÄT] Maailman parhaan kaverin seikkailun on suomentanut Marja Helanen ja ää-

nikirjan lukee Eero Ritala. (WSOY 4.8.2020) 

 

Jaksoa edeltää kysymys Kuinka sankariemme käy?, jonka tarkoitus on herättää mielenkiintoa 

lukijassa. Sen jälkeen seuraa lukemaan kehottaminen -jakso, jolla lukijalle muistutetaan, kuinka 

asian saa selville. Lukijaa kehotetaan lukemaan tai kuuntelemaan kirja imperatiiveilla lue tai 

kuuntele. Verbit kuvaavat konkreettista toimintaa eivätkä jätä tulkinnanvaraa.  

Lukemaan kehotetaan myös abstraktimmin askeleella b) kehotus eläytyä tarinaan. Abst-

raktimmassa yhteydessä käytössä on verbi lähde (mukaan seikkailuun).  
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39) [SISÄLTÖ] Suurenmoisesta sitruunaseikkailusta tuttu Tuuli pakkaa reppuun aimoan-

noksen rohkeutta ja lähtee reissuun [KEHOTUS] – lähde sinäkin!                   (WSOY 

25.8.2020) 

 

Esimerkissä kerrotaan teoksen päähenkilön lähtevän reissulle, jossa tarvitaan rohkeutta. Impe-

ratiivilla lähde kehotetaan lukijaa lähtemään kirjan päähenkilön mukaan reissuun. Mukaan reis-

suun tai seikkailuun pääsee vain eläytymällä tarinaan ja lukemalla kirjan, vaikkei sitä ole päi-

vityksessä eksplisiittisesti ilmaistu. Kirja tempaa lukijansa mukaan tarinaan. 

Lukemaan kehottaminen -jakso on päivityksissä melko harvinainen, sillä se esiintyy vain 

neljässä päivityksessä. Se esiintyy julkaisuissa aina vain toisella askeleistaan, joten askeleet 

ovat toisilleen vaihtoehtoisia. Laajemmasta aineistosta voisi kuitenkin löytyä myös julkaisuja, 

joissa esiintyisi molemmat lukemaan kehottaminen -jaksoa toteuttavat askeleet. Niiden esiin-

tymisellä ei nimittäin ole mitään samankaltaista rajoitetta kuin huomion kiinnittäminen -jak-

solla, jonka askeleet ovat vaihtoehtoisia toisilleen siksi, että jaksoa toteuttaa aina vain julkaisun 

aloittava ilmaus. Lukemaan kehottaminen -jaksolla taas ei ole tällaista rajoitetta, joten tulos 

johtunee aineistoni suppeudesta. 

 

4.6 Tekijöiden huomioiminen 

 

Lähes kaikissa julkaisuissa huomioidaan kirjan tekijät. Se on siis päivityksissä erittäin tyypilli-

nen funktionaalinen jakso, mutta ei kuitenkaan pakollinen. Jaksoa toteuttava askel on  

 

a) kirjailijan, kuvittajan, äänikirjan lukijan, suomentajan ja/tai muun tekijän mainitsemi-

nen nimeltä  

 

Tekijöiden nimen mainitsemisella voidaan pyrkiä tekemään kirjasta houkutteleva, sillä hyvänä 

tunnetun kirjailijan mainitseminen voi vaikuttaa ostopäätökseen myönteisesti. Tekijän mainit-

semisella voidaan myös antaa teoksen tekemisestä kunnia sille, kenelle se kuuluu. Näin myös 

kirjan tekijät saavat nimelleen ansaittua näkyvyyttä. Tyypillisiä kielellisiä piirteitä, joista jak-

son voi tunnistaa, ovat erisnimet ja kirjan tekijöiden nimitykset, kuten kirjailija ja suomentaja. 

Seuraavaksi havainnollistan esimerkkien avulla, miten tekijät esitellään päivityksissä. 

Kustantamoiden välillä ilmenee selvä ero tekijöiden huomioimisessa, mikä on mielenkiintoinen 

tutkimustulos ja kertoo tekstilajin vakiintumattomuudesta. WSOY mainitsee tekijät julkaisus-

saan yleensä muun tekstin seassa, kun taas Otavalla on teoksen tekijöille usein oma kappale 
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tekstin lopussa ennen aihetunnisteita. Aloitan esittelemällä WSOY:n tavan. Esimerkissä 40 

teksti alkaa kirjailijan nimellä.  

 

40) [TEKIJÄ] Jukka Parkkisen [SISÄLTÖ] Karhukirjeitä-kokoelmat ovat [ARVIO] hykerryt-

tävää kuunneltavaa tarina toisensa jälkeen! [TEKIJÄ] Juho Milonoff lukee [ARVIO] 

mestarillisen eloisasti [SISÄLTÖ] niin karhunpentu Otson, suurpiirteisen Amalia-tädin 

kuin konstaapeli Karhusenkin nasevat elämänopit. (WSOY 15.9.2020) 

 

Kirjailijan nimi on genetiivissä ja teos esitellään Juha Parkkisen Karhukirjeitä-kokoelmina. Jul-

kaisussa ei suoraan mainita, että Parkkinen olisi kirjoittanut teoksen, mutta se on pääteltävissä 

omistamisen ilmaisusta. Toisen virkkeen alussa taas mainitaan äänikirjan lukija Juho Milonoff, 

ja hänen roolinsa äänikirjan lukijana selviää verbistä lukee ja sitä kuvailevasta adverbista mes-

tarillisen eloisasti. Teoksen kirjoittaja ja äänikirjan lukija on siis mainittu tekstin seassa, ja hei-

dän panoksensa kirjan syntyyn on pääteltävä tekstiyhteydestä. 

Viidessä WSOY:n päivityksessä tekijä mainitaan vain julkaisun yhteydessä olevissa ai-

hetunnisteissa niin kuin esimerkissä 41.  

 

41) [AIHETUNNISTEET] #ihmeellinenevoluutio #annaclaybourne #wesleyrobins #lasten-

kirja #tietokirja #kuvakirja #wsoykirjat @wsoykirjat (WSOY 6.8.2020) 

 

Aihetunnisteisiin merkitty Anna Claybourne on kirjoittanut teoksen, ja hänen jälkeensä mer-

kitty Wesley Robins on teoksen kuvittaja (WSOY: Ihmeellinen evoluutio). Tätä ei tuoda julkai-

sussa mitenkään esiin, vaan heidän roolinsa kirjan tekijöinä jäävät päivityksissä epäselväksi. 

Kirjaa ei siis ainakaan pyritä myymään nimekkäiden tekijöiden korostamisella, vaan tekstissä 

esitellään teoksen tekijöiden sijaan itse teoksen sisältöä. 

Otava esittelee teoksen tekijät usein päivityksen lopussa omassa kappaleessa.  

 

42) [KOHDE + SISÄLTÖ] Jos kasvatat erityislasta tai tunnet itse jääväsi muotin ulkopuo-

lelle, [ARVIO + SISÄLTÖ] voit ammentaa voimia ja inspiraatiota tiedosta, että myös 

Steve Jobs, Justin Timberlake, Alexa Dagmar, Hanna-Maria Seppälä ja Alvar Aalto 

löysivät oman tiensä ennakkoluuloista ja hankaluuksista huolimatta, tai juuri niiden 

ansiosta. [KEHOTUS] Lue hienot menestystarinat uutuuskirjasta 

 

[TEKIJÄ] Mia Malmi: Leijonatarinoita erityisille lapsille 

Kuvitus: Anja Reponen 

 

#mimalmi #anjareponen #leijonatarinoita #leijonatarinoitaerityisillelapsille #erityis-

lapset #vertaistuki #lastenkirja #otavanlastenkirjat (Otava 16.9.2020) 
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Julkaisun lopulla ennen aihetunnisteita on oma kappale kirjan tekijöille. Siinä mainitaan ensin 

kirjailijan nimi ja sen jälkeen tulee kaksoispiste, jonka perässä lukee esiteltävän teoksen nimi. 

Kirjailijan ja kirjan nimen jälkeen seuraavalla rivillä kerrotaan kahdessa julkaisussa myös ku-

vittaja. Kuvitus-sanan jälkeen tulee kaksoispiste ja kuvittajan nimi. Kuvittaja mainitaan tällä 

tavoin yhteensä kolmessa julkaisussa, joista kaksi on Otavalta ja yksi WSOY:ltä. Esimerkissä 

42 tekijät mainitaan myös aihetunnisteissa.  

Tekijöiden huomioiminen on julkaisuissa hyvin yleinen funktionaalinen jakso. Taulu-

kossa 2 esittelen, kuinka monessa julkaisussa eri tekijät on mainittu nimeltä ja keitä teoksen 

tekijöitä julkaisuissa mainitaan. Viimeisessä sarakkeessa kerron prosenttiosuudella, kuinka mo-

nessa julkaisussa tekijät on mainittu suhteessa julkaisujen kokonaismäärään. Esimerkiksi kir-

jailija on mainittu 19:ssä WSOY:n julkaisussa (joita on kokonaisuudessaan aineistossani 20) ja 

Otava on maininnut kirjailijan 12 julkaisussaan (joita on kokonaisuudessaan 14.) Yhteensä kir-

jailija on siis mainittu 31 julkaisussa, ja julkaisuja on aineistossani yhteensä 34. Kirjailija on 

siis mainittu yhteensä 91 %:ssa julkaisuista.  

 

Taulukko 2. Tekijöiden mainitseminen julkaisuissa. 

Tekijä WSOY (20) Otava (14) Yhteensä (34) Prosenttiosuus julkaisuista 

Kirjailija 19 12 31 91 % 

Kuvittaja 7 2 9 26 % 

Suomentaja 5 0 5 15 % 

Äänikirjan lukija 3 0 3 9 % 

Muut 1 0 1 3 % 

 

Kirjailija on mainittu lähes kaikkien teosten esittelyteksteissä. Vain kolmessa julkaisussa 

kirjailijaa ei mainita lainkaan. Näitä ovat hakusanateosmainen tietosanakirja VAU! Tietosana-

kirja ihan kaikesta, vauvoille suunnattu tunnustelukirja Vauva tunnustelee - Kukkuluuruu ja 

Kikattavasta Kakkiaisesta kertova teos. Ensimmäiseksi mainitulla on useita kirjoittajia, minkä 

vuoksi kirjoittajia ei ole ilmeisesti mainittu. Kikattavan Kakkiaisen tekijät selviävät julkaisun 

kuvasta, jossa esillä olevan kirjan kannessa nimet lukevat. Usein kuitenkin tekijät mainitaan 

myös julkaisun tekstissä nimellä, vaikka nimet selviäisivätkin julkaisun kuvasta, joten Kakkiai-

sesta kertova teksti on harvinainen tässä tekstilajissa. Tunnustelukirja Vauva tunnustelee - Kuk-

kuluuruun yhteydessä teoksen tekijä ei selviä julkaisusta ollenkaan. Teoksen tekijä ei selviä 

myöskään Otavan internetsivuilta (Otava: Vauva tunnustelee - Kukkuluuruu), vaan sielläkin on 
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mainittu vain teoksen kääntäjä, mikä on aineistossani esiintyvien teosten kohdalla hyvin harvi-

naista.  

Kuvittaja mainitaan erikseen kaikkiaan yhdeksässä julkaisussa, joista seitsemän on 

WSOY:ltä ja kaksi Otavalta. Kuvittaja mainitaan usein pienemmille lapsille suunnattujen ku-

vakirjojen yhteydessä. Osassa aineistossani esiteltävistä kirjoista ei ole kuvitusta ollenkaan. 

Monissa lastenkirjoissa kirjailija on kuvittanut kirjat itse, minkä vuoksi kuvittajaa ei tarvitse 

mainita erikseen. Muutamassa päivityksessä kuvittajan nimeä ei mainita tekstissä, mutta se sel-

viää julkaisun yhteydessä olevasta kuvasta, jossa on kuva kirjasta, jonka kannessa lukee myös 

kuvittajan nimi. Ilmeisesti kuvitettujen kirjojen yhteydessä tärkeämpänä pidetään kuitenkin kir-

jailijan nimen mainitsemista, eikä kuvittajan nimen mainitseminen ole yhtä välttämätöntä.  

WSOY on esitellyt yhteensä seitsemän käännösteosta, joista viiden yhteydessä mainitaan 

myös suomentajan tai suomentajien nimet. Kahden teoksen kohdalla suomentajia ei kuitenkaan 

mainita, eikä toisessa niistä myöskään teoksen kirjoittajaa. Kyse on hakuteosmaisista tietokir-

joista, joilla on useampia kirjoittajia. Otava on esitellyt aineistoni julkaisuissa vain kaksi kään-

nösteosta, eikä kummankaan kohdalla ole mainintaa suomentajasta. Toinen on jo aiemmin mai-

nitsemani pienten lasten tunnustelukirja Vauva tunnustelee – Kukkuluuruu, jonka yhteydessä ei 

mainita myöskään kirjoittajaa, ja toinen on pienille lapsille suunnattu kirja Ruu hammaslääkä-

rissä, jonka kirjoittaja kyllä mainitaan, mutta suomentajaa jostain syystä ei. Suomentajan mai-

nitseminen on siis julkaisuissa vaihtelevaa, mikä on osoitus tekstilajin vakiintumattomuudesta.  

WSOY mainitsee äänikirjan lukijan kolmessa julkaisussaan ja Otava ei yhdessäkään. 

Syynä äänikirjalukijoiden vähäiseen esittelyn määrään voi olla se, ettei esitellyistä teoksista ole 

saatavilla äänikirjaversioita. Monet aineistossani esitellyistä kirjoista ovat kuvakirjoja, ja jou-

kosta löytyy myös kalentereita, tunnustelukirja ja kirja, johon voi piirtää. Tällaisten teosten 

toteuttaminen äänikirjana ei olisi tarkoituksenmukaista kirjan luonteen takia.  

Muista kirjan tekijöistä on mainittu vain kirjaan liittyvän musiikin säveltäjä ja esittäjät. 

Dan Brownin teoksessa Villi sinfonia on mukana musiikkia, jota voi kuunnella kännykän 

avulla. Julkaisussa kerrotaan, että Brown on itse säveltänyt musiikin ja sen esittää Zagrebin 

festivaaliorkesteri. Tekstin ja kuvan lisäksi muunlaiset elementit lienevät kirjoissa vielä niin 

harvinaisia, ettei enempää tällaisia multimodaalisia tapauksia ole päätynyt aineistooni. 

 

4.7 Kohderyhmän ilmoittaminen 

 

Aineistoni tekstien kohderyhmä on lastenkirjoista kiinnostuneet potentiaaliset asiakkaat. Koh-

deryhmä on tutkimassani tekstilajissa mielenkiintoinen, sillä teokset ovat lapsille tarkoitettuja, 
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mutta niiden ostotapahtuman suorittaa todennäköisesti aikuinen. Teoksilla ja niitä esittelevillä 

teksteillä on siis eri kohderyhmät. Kohderyhmän ilmoittaminen -jakson tarkoitus tekstissä on 

ilmoittaa, keille teos on suunnattu. Kohderyhmän ilmoittaminen voi auttaa lukijaa tekemään 

ostopäätöksen. Kohderyhmän ilmoittaminen -jakso toteutuu tekstissä kahdella askeleella:  

 

a) ryhmän mainitseminen  

b) ikäsuosituksen ilmoittaminen 

 

13 julkaisussa (13/34) kohderyhmä on ilmoitettu nimeämällä jokin ryhmä, esimerkiksi 

jääkiekon ystävät, alakouluikäiset tai Muumi-fanit. Kohderyhmän ilmoittaminen toteutuu jul-

kaisussa siis askeleella a) ryhmän mainitseminen. Monissa päivityksissä tarkemman kohderyh-

män lisäksi on mainittu, että teos hurmaa kyllä rajatun kohderyhmän lisäksi myös laajemman 

kohderyhmän. Tästä esimerkkinä on WSOY:n päivitys, jossa tarkemmaksi kohderyhmäksi lue-

taan kaikki jääkiekon ystävät, mutta luvataan, että teos hurmaa muutkin alakouluikäiset.  

 

43) Lätkä-Laurit ovat täsmäluettavaa kaikille jääkiekon ystäville, mutta hurmaavat muut-

kin alakouluikäiset huumorillaan ja vauhdikkaalla menollaan! (WSOY 30.9.2020) 

 

Jääkiekosta pitävät saattavat kiinnostua kirjasta sen esittelytekstin perusteella, koska kirjassa 

käsitellään todennäköisesti heille mieluisaa harrastusta. Teoksen kohderyhmää ei kuitenkaan 

haluta rajata liian tarkasti, sillä se vähentäisi potentiaalisten ostajien määrää. Jääkiekkoa har-

rastavat alakouluikäiset ovat huomattavasti suppeampi potentiaalisten ostajien joukko kuin 

kaikki alakouluikäiset. Tällaisen kohderyhmän rajaamisen paikka on tyypillisesti julkaisuissa 

viimeisessä tekstikappaleessa ennen aihetunnisteita, mutta sen paikka voi myös vaihdella päi-

vityksissä. 

Kohderyhmän ilmoittaminen toteutuu julkaisuissa askeleella b) ikäsuosituksen mainitse-

minen yhteensä seitsemässä julkaisussa (7/34). Ikäsuosituksen ilmoittamisessa on havaittavissa 

ero kustantamoiden välillä suosituksen ilmoittamisen määrässä ja sijainnissa teksteissä. Otava 

on ilmoittanut ikäsuosituksen päivityksissään viisi kertaa, kun taas WSOY on ilmoittanut 

ikäsuosituksen vain kahdessa julkaisussaan. Aineistossani on enemmän WSOY:n päivityksiä 

(20 kpl) kuin Otavan (14 kpl), joten aineistoni perusteella Otava ilmoittaa ikäsuosituksen päi-

vityksissään useammin kuin WSOY. Otavan julkaisuissa ikäsuosituksen paikka on myös va-

kiintuneempi kuin WSOY:llä. Otava on merkinnyt viiteen julkaisuunsa ikäsuosituksen julkai-

sun loppuun sulkeisiin merkittynä. 
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44) [SISÄLTÖ] Tämän ja monia muita mainioita pohdintoja siitä, millainen on hyvä ystävä, 

tarjoilee uusin Minttu-kirja. Ihan pienilläkin teoilla voi auttaa ja olla kaverin tukena 

hankalassa tai jännittävässä tilanteessa. Myös kivat jutut ovat kivempia jaettuina       

 

[TEKIJÄ] Maikki Harjanne: Minttu ja ystävät [KOHDERYHMÄ] (ikäsuositus 3+) 

[AIHETUNNISTEET] #minttukirjat #minttujaystävät #maikkiharjanne #otavankirjat #last

enkirjat #otavanlastenkirjat #satukirja #iltasatu (Otava 24.8.2020) 

 

Esimerkissä 44 ikäsuositus on merkitty sulkeiden sisällä olevalla sanalla ikäsuositus ja luvulla 

+3 julkaisun viimeiseen tekstikappaleeseen tekijän ja teoksen nimen jälkeen ennen aihetunnis-

teita. Tämä on Otavan julkaisuissa vakiintunut merkintätapa. Ikäsuositukset asettuvat julkai-

suissa välille +3v–+9v. Mahdollisesti kyse on teoksista, joiden kohderyhmää on hankala hah-

mottaa ilman ikämerkintää, tai sitten Otava on halunnut merkitä ikäsuosituksen selkeyden 

vuoksi helpottaakseen ostopäätöstä. Toisinaan kirjoista voi olla hankala ymmärtää pelkän kan-

sikuvan perusteella, minkä ikäisille lukijoille teos on suunnattu. Jos esittelytekstissä on mai-

nittu, että teos on suunnattu esimerkiksi 7-vuotiaille, voi ostaja hankkia kirjan 7-vuotiaalle lap-

selle tiedostaen, että se on todennäköisesti lapselle sopiva.  

Ikäsuositus on Otavan julkaisuissa samassa paikassa kuin kirjan perustiedot eli kirjailijan 

ja kirjan nimi. Perustiedot ovat helposti löydettävissä Otavan julkaisuista niissä toistuvan ra-

kenteellisen mallin avulla. Aiemmin nähtyjen julkaisujen perusteella on helppo tietää, mistä 

esimerkiksi ikäsuositus löytyy, kun se on aina samassa paikassa. Tämän perusteella ikäsuosi-

tuksen ei pitäisi hukkua tekstimassaan, vaan se on selvästi löydettävissä. Tässä mielessä Otavan 

julkaisut ovat rakenteellisesti vakiintuneempia kuin WSOY:n, jolla tietojen paikat vaihtelevat 

julkaisuissa. 

WSOY ei ole merkinnyt ikäsuositusta päivityksensä loppuun samalla tavalla aineistos-

sani kertaakaan, vaan ikäsuositus ja kohderyhmä selviävät tekstistä muulla tavoin. WSOY on 

maininnut ikäsuosituksen kahdessa julkaisussa, mutta toisin kuin Otavalla, ne on ilmaistu ko-

konaisilla lauseilla. Unisatuja-kirjan ikäsuositus on ilmaistu tekstin keskellä lauseella Sadut on 

tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille.  

 

45) [ARVIO + TEKIJÄ] Uniasiantuntija Helena Kubicek Boyen [SISÄLTÖ + ARVIO] 

UNISATUJA on kokoelma viehättäviä satuja, jotka on laadittu auttamaan lasta nu-

kahtamaan helposti ja nukkumaan hyvin.           

[KOHDE] Sadut on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille, [SISÄLTÖ] ja jokaisen sadun lu-

kemiseen menee noin viisi minuuttia. 

Tieteellisiin menetelmiin ja asiantuntijatietoon perustuvien satujen lisäksi kirjassa on 

https://www.instagram.com/explore/tags/minttukirjat/
https://www.instagram.com/explore/tags/minttujayst%C3%A4v%C3%A4t/
https://www.instagram.com/explore/tags/maikkiharjanne/
https://www.instagram.com/explore/tags/otavankirjat/
https://www.instagram.com/explore/tags/lastenkirjat/
https://www.instagram.com/explore/tags/lastenkirjat/
https://www.instagram.com/explore/tags/otavanlastenkirjat/
https://www.instagram.com/explore/tags/satukirja/
https://www.instagram.com/explore/tags/iltasatu/
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mukana pikkulasten uneen ja nukuttamiseen liittyviä käytännön vinkkejä. ✨(WSOY 

2.9.2020) 

 

Julkaisu täytyy lukea, jotta siitä löytää ikäsuosituksen. Instagramissa voi selata julkaisuja hyvin 

nopeastikin, jolloin ikäsuositusta ei välttämättä huomaa tekstin seasta. WSOY siis olettaa luki-

jan olevan niin kiinnostunut tekstistä, että hän haluaa lukea sen kokonaan ja tehdä ostopäätök-

sensä sen perusteella. Jos taas lukija selaa kuvia etsien tietyn ikäiselle lapselle sopivia kirjoja, 

on hänen luettava julkaisut kokonaan läpi. Otavan julkaisuissa riittää vain ikäsuosituksen vil-

kaiseminen viimeisestä tekstikappaleesta. Tämä on tekijöiden huomioimisen lisäksi ainoa selvä 

rakenteellinen ero päivityksissä WSOY:n ja Otavan välillä. 

Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden osaston viestintäpäällikkö Hannele Tavi kertoi 

Lastenkirjainstituutin järjestämän luentosarjan Lastenkirjallisuuden työelämäyhteydet luen-

nolla 3.2.2021, että Otava kohdentaa Instagramissa kaikkien alle 9-vuotiaille suunnattujen te-

osten markkinoinnin lasten vanhemmille. Hän kertoi myös, että 8–12-vuotiaille lapsille mai-

nostaminen on hankalaa, mutta että tämänkin ikäryhmän voi vielä saada vanhempien kautta 

kiinni. Sen sijaan yli 12-vuotiaiden asiakkaiden tavoittamisen hän koki hyvin haastavaksi. (Tavi 

2021.) Aineistossani esitellyt kirjat on suunnattu 0–12-vuotiaille, joten niiden markkinointi-

tekstien kohderyhmä on siis Tavin mukaan yleisesti lasten vanhemmat, vaikka teokset itsessään 

ovatkin lapsille suunnattuja. 

Yhteensä kohderyhmä on mainittu jommallakummalla tai molemmilla askeleilla 18 jul-

kaisussa (18/34). Se on siis hyvin yleinen jakso, mutta ei tekstilajin kannalta pakollinen. Jakson 

tunnistamisen kannalta olennaisia piirteitä ovat erilaiset ryhmien nimitykset ja ikäsuositusta 

ilmaisevat numeraalit. Kohderyhmä ilmoittaminen -jakson analyysi kertoo mielenkiintoisen tu-

loksen tekstilajin vakiintumattomuudesta, sillä kustantamoiden julkaisuissa esiintyy eroja koh-

deryhmän ilmoittamisen tavoissa. 
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5 Lopuksi 

Tutkimukseni antaa tietoa Instagramissa julkaistujen lastenkirjojen markkinointitekstien teks-

tilajista. Se herättää myös runsaasti jatkotutkimusaiheita, joita esittelen luvun lopussa. Tutki-

muksestani selviää, että kustantamoiden julkaisemissa, lastenkirjoja esittelevissä Instagram-

päivityksissä on monenlaisia funktionaalisia jaksoja. Pakollisia niistä ovat Instagramille omi-

naiset kuva ja aihetunnisteet, sekä tekstille pakollinen sisällön esitteleminen -jakso. Valinnaisia 

jaksoja ovat huomion kiinnittäminen, positiivinen arvioiminen, kiinnostuksen herättäminen, lu-

kemaan kehottaminen, tekijöiden huomioiminen ja kohderyhmän ilmoittaminen.  

Myös kirjojen takakansitekstejä tutkineet ovat päätyneet tulokseen, että sisällön esittele-

minen on pakollinen tai vähintään yleinen jakso kirjan esittelyteksteissä. Tulokseni ovat siis 

heidän tutkimustensa kanssa yhteneväisessä linjassa, mikä kertoo tekstilajien olevan läheisiä. 

Tutkimukseni tuo kirjojen esittelytekstien tutkimukseen kuitenkin uuden näkökulman, sillä In-

stagramissa esiintyessään kirjojen esittelytekstit muodostavat uuden tekstilajin. Instagram-jul-

kaisujen tekstilajien tutkiminen suomeksi on muutenkin ollut hyvin vähäistä, minkä vuoksi tut-

kimukseni tuo uutta tietoa myös merkitystään kasvattavasta Instagramista erilaisten tekstilajien 

alustana. 

Julkaisuissa esiintyvien funktionaalisten jaksojen järjestys tekstissä ei ole täysin vakiin-

tunut, vaan monet jaksoista voivat sijaita useammassakin kohdassa päivitystä. Kuvalle on In-

stagramissa oma sijaintinsa kännykällä katsottaessa tekstin yläpuolella ja tietokoneella katsot-

taessa tekstin vieressä. Tekstissä esiintyvistä jaksoista ainoastaan huomion kiinnittäminen -jak-

son paikka on täysin vakiintunut, ja se sijaitsee aina julkaisun alussa, sillä sen funktio on ni-

mensä mukaisesti lukijan huomion kiinnittäminen tekstiin. Tyypillisesti huomion kiinnittämi-

nen -jaksoa seuraa sisällön esitteleminen -jakso, jonka kanssa on limittäin myös kiinnostuksen 

herättäminen ja positiivinen arvioiminen. Prototyyppisessä päivityksessä lukemaan kehottami-

nen -jakso sijaitsee tekstin lopulla, ja sitä seuraa vielä teoksen tekijöiden huomioiminen. Koh-

deryhmän ilmoittaminen voi olla missä kohdassa päivitystä tahansa, mutta ikäsuositus sitä to-

teuttavana askeleena on Otavalla vakiintunut päivityksen loppuun juuri ennen aihetunnisteita. 

Jokainen päivitys päättyy aihetunnisteisiin. 

Huomion kiinnittäminen -jakso voi toteutua päivityksessä vain kerran, sillä sen tulkin-

nassa on olennaista, että se aloittaa tekstin. Myös lukemaan kehottaminen esiintyi aineistossani 

aina korkeintaan kerran yhdessä tekstissä, joten aineistoni perusteella sekin on jakso, joka ei 

ole toistuva, mutta tulos voi johtua aineistoni rajatusta määrästä. Sisällön esitteleminen toteutuu 

usein monenlaisilla askeleilla, ja se on tyypillisesti toistuva jakso. Positiivinen arvioiminen 
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toteutuu tekstissä usein leksikaalisesti adjektiiveilla, jotka arvioivat teosta myönteisesti mo-

nessa kohdassa päivitystä, eli sekin voi olla toistuva. Myös kiinnostuksen herättäminen toistuu 

usein useammankin kerran samassa tekstissä. Teoksen tekijöitä voidaan mainita päivityksissä 

useita, joten sekin on jaksona toistuva, vaikka yksi tekijä mainitaan tekstissä usein vain kerran. 

Lisäksi tekijät saatetaan mainita myös aihetunnisteissa varsinaisen tekstin lisäksi. Kohderyh-

män ilmoittamista toteuttavat askeleet saattavat toteuttaa jaksoa päivityksessä yhdessä, joten 

sekin on toistuva jakso, mutta yksi askel esiintyy vain kerran yhdessä tekstissä, eli esimerkiksi 

ikäsuositus mainitaan julkaisussa vain kerran. 

Julkaisuissa on pieniä eroavaisuuksia kustantamoiden välillä. Otavan tekstit ovat raken-

teeltaan vakiintuneempia kuin WSOY:n. Otava huomioi teoksen tekijät ja kohderyhmän tyy-

pillisesti päivityksen lopussa omassa kappaleessaan, kun WSOY:llä näiden tietojen paikka 

vaihtelee. Ikäsuosituksen merkitseminen kohderyhmän ilmoittaminen -jaksoa toteuttavana as-

keleena on WSOY:llä muutenkin melko harvinaista. Eroa kustantamoiden väliltä löytyy myös 

emojien käytössä, sillä WSOY käyttää Otavaa enemmän emojeita päivityksissään. Tulos jul-

kaisujen pienistä eroavaisuuksista kustantamoiden välillä on osoitus tekstilajin vakiintumatto-

muudesta.  

Moni asia voi tulevaisuudessa vielä vaikuttaa tekstilajin muokkautumiseen. Esimerkiksi 

uudet muutokset kirjallisuuden markkinoinnissa tai lastenkirjojen asemassa voivat viedä teks-

tilajia eri suuntiin. Myös Instagramin muutokset vaikuttavat vahvasti tekstilajiin. Instagram ke-

hittyy ja muuttuu alustana jatkuvasti, kun siellä otetaan käyttöön erilaisia toimintoja ja toisista 

luovutaan. Julkaisujen tehokkuudesta ja niiden kohderyhmästä kerätään jatkuvasti aiempaa 

enemmän dataa. Datan avulla voidaan selvittää julkaisujen tehokkuus markkinoinnissa, mikä 

osaltaan vaikuttaa tekstien tuottamiseen. Julkaisuihin vaikuttaa myös kustantamoiden viestin-

tästrategiat, jotka voivat uudistua tarpeiden mukaan. Myös kustantamoiden vaihtuvat työnteki-

jät ovat osaltaan merkittävässä roolissa, sillä tekstien kirjoittajien merkitys tekstilajin kannalta 

on suuri.  

Jaksojen limittäisyys ja tulkinnanvaraisuus aiheuttavat haasteita tutkimukseen. Tutkijan 

on aina itse päätettävä, millä perusteilla hän tunnistaa jaksot tekstistä. Pyrin esittelemään aske-

leet ja niiden piirteet systemaattisesti ja selvästi, jotta tulokset olisivat mahdollisimman yksise-

litteisiä. Tekstit ovat kuitenkin lyhyitä, joten niiden tiiviys aiheuttaa jaksoille monifunkti-

oisuutta ja hajanaisuutta tekstissä, mikä hankaloittaa niiden selkeää erottelua. Täysin erilleen 

jaksoja ei kuitenkaan ole mahdollista tai tarpeellistakaan erottaa. 

Tutkielmani ei rajatun pituutensa vuoksi pysty tarjoamaan tietoa siitä, millainen on hyvä 

lastenkirjaa esittelevä markkinointiteksti Instagramissa, vaan se vain kuvaa tekstit sellaisina 
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kuin ne ovat. Tekstien toimivuutta voisi tarkastella jatkotutkimuksessa tutkimalla Instagramin 

ilmoittamaa statistiikkaa julkaisusta. Sen avulla voisi esimerkiksi selvittää, mitä kautta lukija 

on päätynyt lukemaan päivityksen ja millainen kuva tai aihetunnisteet ovat julkaisuissa kannat-

tavia näkyvyyden maksimoimiseksi. Jaksot toteutuvat tarkastelemassani tekstilajissa erilaisilla 

askeleilla, ja olisikin mielenkiintoista selvittää, mitkä askeleet ovat tehokkaimpia esimerkiksi 

lukijan huomion kiinnittämiseen tai kiinnostuksen herättämiseen. 

Jatkotutkimuksessa voisi myös tarkastella, miten tekstit eroavat aikuisten kirjojen mark-

kinointiteksteistä Instagramissa. Vaikka myös tutkimani tekstit ovat pääsääntöisesti aikuisille 

suunnattuja, ovat niissä esiteltävät kirjat kuitenkin lapsille tarkoitettuja. Tutkimukseni tuo mie-

lenkiintoista tietoa markkinointiteksteistä, jonka kohderyhmä on eri kuin itse markkinoitavan 

hyödykkeen kohderyhmä. Olisi mielenkiintoista selvittää, miten markkinointi eroaa tästä kie-

lellisesti silloin, kun sekä tekstin että sen markkinoiman hyödykkeen kohderyhmä on sama. 

Lastenkirjojen esittelytekstien tutkiminen on ollut tähän asti vähäistä, mutta tutkimukseni 

paikkaa tätä aukkoa. Lasten lukemisen vähenemiseen on havahduttu, ja ongelmaan on yritetty 

kehittää erilaisia ratkaisuja. Lastenkirjat ovat lasten lukemisessa merkittävä tekijä, joten niiden 

arvostukseen ja tutkimukseen pitäisi kiinnittää huomiota. Tietysti kustantamoilla on markki-

noinnissaan taustalla taloudelliset syyt, mutta lastenkirjojen pitäminen esillä mediassa voi osal-

taan vaikuttaa siihen, luetaanko lapsille kirjoja ja kehitetäänkö näin tulevan sukupolven luku-

taitoa. Kustantamoiden lastenkirjoja esittelevillä Instagram-julkaisuilla on siis myös kulttuuri-

nen tehtävä toimia osana lasten lukutaidon kehittämistä. 
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