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1 Johdanto 

 

Vanhemmuus on aihe, joka koskettaa monia ja herättää suuria tunteita. Suomalaisesta nyky-

vanhemmuudesta kertoo jotain tuore kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan ”suomalaiset 

vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien vanhempien joukkoon” (HS 18.12.2020). 

Vanhemmiksi tullaan Suomessa aiempaa vanhempina ja lapsia saadaan vähemmän kuin en-

nen. Keskustelua syntyvyydestä ja sen pitkään jatkuneesta laskusta on käyty jo vuosia. Vuon-

na 2020 syntyvyys kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen (esim. HS 

21.1.2021).  

 

Samaan aikaan näyttää siltä, että vanhemmuutta ja etenkin raskautta ja äitiyttä käsitellään yhä 

enemmän julkisesti sosiaalisen median kanavissa, podcasteissa ja blogeissa (esim. Hei baby, 

Iidan matkassa jne.). #metoo-ilmiön vanavedessä on alettu puhua myös synnyttäjien oikeuk-

sista ja synnytysväkivallasta. Poliittisen päätöksenteon tasolla vanhemmuutta koskeva keskus-

telu on sen sijaan keskittynyt viime aikoina pitkälti perhevapaauudistuksen ja kotihoidontuen 

ympärille.  

 

Tutkielmani käsittelee vanhemmuusdiskursseja eli niitä vakiintuneita ja vallalla olevia kielen-

käytön tapoja, joilla vanhemmuudesta puhutaan. Sillä, miten vanhemmuudesta ja vanhemmis-

ta puhutaan, on merkitystä vanhemmille itselleen. Samalla se luo pohjan sille, miten van-

hemmuus ymmärretään laajemmin osana yhteiskuntaa ja millaisia seurauksia tällä ymmärryk-

sellä on vanhempien ja perheiden elämässä. 

 

Tutkielman tavoitteena on tarkastella, millaisena vanhemmuus näyttäytyi Helsingin Sanomis-

sa syksyllä 2020. Se, millä tavalla vanhemmuudesta uutisoidaan, ei ole yhdentekevää. Kie-

lenkäyttö ei pelkästään ilmennä todellisuutta vaan myös luo sitä (Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 73). Puheet prismaperheistä, ruuhkavuosista ja jatkuvasta väsymyksestä vaikuttavat 

mielikuviimme vanhemmuudesta ja saavat lapsiperhearjen näyttämään paikoitellen lähes sel-

viytymistaistelulta. Erilaisten haasteiden korostuminen jättää varjoonsa monia muita näkö-

kulmia vanhemmuuteen, ja tähän on alettu heräillä myös mediassa (esim. HS 12.2. 2021). 
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1.1 Keskustelua äitiydestä, isyydestä ja vanhemmuudesta 

 

Se, mitä ’äitiydellä’, ’isyydellä’ tai ’vanhemmuudella’ tarkoitetaan, ei ole aina selvää. Käsit-

teet voivat saada erilaisia merkityksiä eri tilanteissa. Toisin sanoen käsitteet ovat merkityksel-

tään joustavia, eikä niitä voi tyhjentävästi selittää. 

 

Kielitoimiston sanakirja (KS s. v. vanhemmuus) määrittelee sanan vanhemmuus lyhyesti isyys 

t. äitiys. Määritelmän jälkeen seuraa aina esimerkki sanan käytöstä. Tässä tapauksessa esi-

merkiksi on valittu ”vanhemmuuteen liittyvä vastuu”. Näin vanhemmuus rinnastetaan vastuu-

seen. 

 

Äitiyden KS määrittelee seuraavasti: äitinä olo, äidiksi tulo, äidin suhde lapseensa (KS s. v. 

äitiys). Esimerkkinä käytöstä toimii ”äitiyden onni” (mp.). Isyyden määritelmä on edellisen 

kaltainen: isänä olo, isän sukulaisuussuhde lapseensa (KS s. v. isyys). Isyyden määritelmässä 

korostuu kuitenkin nimenomaan sukulaisuussuhde lapseen pelkän suhteen sijaan, mikä on 

nykyaikana hieman erikoista, sillä se implikoi isyyden olevan yhteydessä biologiseen van-

hemmuuteen. Samaa mielikuvaa toistaa esimerkki sanan käytöstä, ”tunnustaa isyytensä” 

(mp.). 

 

Kun verrataan ”isyyden tunnustamista” ja ”äitiyden onnea”, vanhemmuudesta välittyy suku-

puolesta riippuen melko erilainen kuva. Tämäntyyppiset mielikuvat, joissa äidin ja isän roolit 

vanhempana nähdään hyvin erilaisina, ovat edelleen jossain määrin yleisiä ja kaukana tasaver-

taisesta vanhemmuudesta. Vanhemmuudesta puhuttaessa äidin ja ylipäätään naisten rooli on 

usein korosteinen, mikä näkyy myös omassa aineistossani esimerkiksi puhujien sukupuolija-

kaumassa. Se, että naiset puhuvat vanhemmuudesta ja perhe-elämästä, ei ole ongelma. Sen 

sijaan ongelmana on edelleen jossain määrin yhteiskunnan rakenteissa piilevä patriarkaalinen 

ajattelumalli, jossa lapsista huolehtiminen on ensisijaisesti naisen tehtävä ja mies nähdään 

kakkosvanhempana, jonka ääntä harvemmin kuullaan. 

 

Todellisuus on kuitenkin sanakirjaa monimutkaisempi, eikä vanhemmuus rajoitu yksinomaan 

isiin, äiteihin ja ydinperheisiin. Vanhemmuutta on monenlaista, eikä ole yhtä tapaa olla van-

hempi. Vanhemmuutta on olla yksinhuoltaja, yhteishuoltaja, sateenkaariperheen vanhempi, 

sijaisvanhempi ja niin edelleen. Kuitenkin, kun puhutaan perheistä, mielikuva ydinperheestä 
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on vahva. Erilaisten vanhemmuuksien ja perhemuotojen sivuuttaminen johtaakin helposti 

hyvin kapeakatseiseen keskusteluun vanhemmuudesta. 

 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

1983/361) ei erittele vanhempia. Laki puhuu yksinkertaisesti huoltajista, jotka se määrittelee 

lapsen vanhemmiksi tai henkilöiksi, joille lapsen huolto on uskottu (Laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta 1983/361 § 3). Huoltajien – eli useimmiten vanhempien – tehtäviksi laki 

asettaa muun muassa lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä hyvän hoidon ja 

kasvatuksen turvaamisen, ihmissuhteiden vaalimisen, suojelun, valvonnan ja huolenpidon 

(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361 § 1). Erikseen mainitaan, että ”lasta 

tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä” (mp.). Laissa 

korostetaan lapsen ja huoltajan välistä sekä huoltajien keskinäistä vuoropuhelua. 

 

Arkielämässä vanhemmuus ei rajoitu pelkästään biologisiin tai huoltajavanhempiin, vaan lap-

sella voi olla useita vanhempia: isä- ja äitipuolia, sijais- ja varavanhempia. Sitä mukaa, kun 

perhemuodot ovat Suomessa moninaistuneet, myös vanhemmuudesta on käyty uudelleen kes-

kustelua. Esimerkiksi eduskunnassa väiteltiin joitakin vuosia sitten tasa-arvoisesta avioliitto-

laista (HS 8.9.2016). Sanaa vanhemmuus onkin mahdoton määritellä tyhjentävästi, sillä van-

hemmuutta ei voi määritellä tyhjentävästi; ei ole olemassa universaalia ja kaiken kattavaa 

vanhemmuutta. Tämä koskee myös isyyttä ja äitiyttä. 

 

Olennaista vanhemmuudessa näyttäisi olevan vain suhde lapseen. Kielenkäytössä ja arjessa 

kuitenkin konstruoidaan erilaisia vanhemmuuksia, joista osa on enemmän esillä ja nauttii suu-

rempaa arvostusta. Jo pelkästään tästä syystä vanhemmuudesta puhumisen tapoja kannattaa 

tutkia mediateksteistä. 

 

Kuten edellä käy ilmi, vanhemmuudesta voidaan puhua hyvin eri tavoin eri näkökulmista – 

eli diskursseista – käsin. Vanhempia voidaan myös nimetä eri tavoin. On valinta, puhutaanko 

äideistä ja isistä vai vanhemmista, vai kenties huoltajista. Kun puhun tässä tutkimuksessa 

vanhemmuudesta ja vanhemmista, viittaan koko vanhemmuuden kirjoon nimenomaan nyky-

suomalaisessa kontekstissa. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman kulku 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavalla vanhemmuudesta puhutaan mediassa. 

Tarkastelun kohteena on joukko valtamediaa edustavan Helsingin Sanomien vanhemmuutta 

käsitteleviä juttuja syksyltä 2020. Pyrin tekstejä analysoimalla selvittämään, millaisia kielen-

käytön tapoja aineistosta on löydettävissä ja näin tekemään näkyväksi, millaisia vallitsevia 

näkökulmia ja diskursseja vanhemmuudesta esitetään mediassa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1 Millaisia vanhemmuuteen liittyviä diskursseja aineistossa on? 

2 Millaisin kielellisin keinoin näitä diskursseja rakennetaan? 

 

Vanhemmuuden diskursseja ei ole fennistiikassa juurikaan tutkittu, ja tätä aukkoa tutkimuk-

seni pyrkii paikkaamaan. Vanhemmuutta ja siihen liittyviä kokemuksia on kuitenkin tutkittu 

jonkin verran esimerkiksi kasvatus- ja käyttäytymistieteissä (esim. Miyabe 2018; Veijalainen 

2010). 

 

Tutkielma jakautuu viiteen lukuun. Edellä esittelin tutkimuksen taustaa ja seuraavassa luvussa 

kerron tarkemmin aineistosta ja menetelmistä, tässä tapauksessa laadullisesta analyysista. 

Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen eli diskurssianalyysin 

periaatteita ja siihen liittyvää käsitteistöä. Luku neljä koostuu varsinaisesta analyysista. Olen 

jakanut luvun kolmeen osaan, joista jokainen käsittelee yhtä aineistosta esiin nousevaa dis-

kurssia. Tutkielman viimeisessä luvussa summaan tutkimuksen tuloksia ja arvioin tutkimuk-

sen onnistumista sekä esitän mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 

2 Aineisto ja menetelmät 

 

Aineistoni koostuu Helsingin Sanomien verkkosivuilla 7.9.–26.10.2020 välillä julkaistuista 

jutuista (ks. tarkemmin taulukko 1). Tekstejä on yhteensä yhdeksän. Vaikka aineisto koostuu 

melko pienestä määrästä tekstejä ja voi näin ollen vaikuttaa suppealta, kyse on laajoista jutuis-

ta. Aineiston yhteenlaskettu merkkimäärä onkin 66 787 merkkiä. Osa jutuista on uutisia, osa 

perheosaston juttuja, joista monet on julkaistu myös Vauva tai Meidän Perhe -lehdessä. Mie-
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lipiteelliset tekstit, kuten mielipidekirjoitukset, kolumnit ja pääkirjoitukset, olen jättänyt ai-

neiston ulkopuolelle, koska olen kiinnostunut nimenomaan teksteistä, joiden tarkoitus ei ole 

ottaa suoraan kantaa johonkin asiaan vaan enemmänkin esitellä ja kertoa aiheesta ja välittää 

tietoa, jonka pohjalta lukija voi tehdä omat johtopäätöksensä. Tällainen erottelu genrensä puo-

lesta mielipiteellisten tekstien ja muiden tekstien välillä ei ole kuitenkaan täysin selvä, sillä 

jokainen juttu on kirjoitettu jostakin valitusta näkökulmasta käsin. 

 

Olen käyttänyt aineistolähteenä Helsingin Sanomia, sillä olen kiinnostunut siitä, miten van-

hemmuudesta puhutaan suurelle yleisölle valtamediassa. Koko Suomen kattavia valtamedioita 

on toki muitakin, kuten Yle, mutta olen valinnut HS:n, koska tutkin nimenomaan tekstejä. 

Laajan toimittaja- ja lukijajoukkonsa ansiosta HS:lla on valtaa nostaa tiettyjä asioita keskuste-

luun ja toisaalta vaikuttaa lukijoidensa mielikuviin esimerkiksi vanhemmuudesta. Vanhem-

muusdiskursseja tutkittaessa HS on siinäkin mielessä oiva alusta, että Sanoma päätti vuonna 

2019 yhdistää lehtiensä toimituksia niin, että esimerkiksi Meidän Perheen tekeminen siirtyi 

HS:n lifestyle-toimituksen alaisuuteen (Yle 4.9. 2019). Yhdistyminen vaikuttaakin tuoneen 

niin HS:n verkkoon kuin printtiinkin enemmän perheitä ja vanhemmuutta käsitteleviä tekstejä 

sekä lisää näkökulmia näihin aiheisiin. 

 

Aineistoin valinnan ja rajauksen tarkoituksena on saada jonkinlainen yleiskuva siitä, miten 

vanhemmuutta Helsingin Sanomissa käsitellään. Aineisto on kerätty kirjoitusten julkaisuajan-

kohdan jälkeen loppuvuonna 2020. Sitä ei ole valittu sattumanvaraisesti, vaan sekä valintaa 

että rajausta on ohjannut esiymmärrykseni aiheesta ja mediasta (ks. Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 234–236). 

 

2.1 Aineiston keruu ja rajaus 

 

Helsingin Sanomat (HS) on levikkinsä puolesta Suomen suurin tilattava sanomalehti, ja sillä 

oli vuonna 2019 lähes 340 000 tilaajaa (Lt ja jt tarkastustilasto 2019). Lehden omistaa Sano-

ma-konserni, joka omistaa nykyisin myös muun muassa Aamulehden sekä useita aikakausleh-

tiä. Lukijoiden keskuudessa Helsingin Sanomia pidetään yleisesti luotettavana uutismediana 

(HS 17.1.2021). 

 

Olen poiminut aineiston Helsingin Sanomien verkkosivuilta asiasanahakua käyttäen. Hake-

mani asiasanat olivat vanhemmuus, isyys ja äitiys. Koska olen käyttänyt asiasanahakua, on 

https://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2020/08/LT-tilasto-2019.pdf
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mahdollista, että joitain vanhemmuutta käsitteleviä tekstejä on jäänyt haun ulkopuolelle. Olen 

pyrkinyt aineiston valinnassa systemaattisuuteen ja tiedostanut, että jo aineiston valinta ja 

rajaus ovat laadullisen tutkimuksen mukaisesti osa tutkimusprosessia (Pietikäinen & Mänty-

nen 2019: 232–239). Näillä valinnoilla on vaikutusta sekä tutkimukseen että sen lopputulok-

seen. 

 

Rajasin haun ajallisesti aluksi 1.8.–31.10. väliselle ajalle, mutta valittu aineisto sijoittui lopul-

ta hieman lyhyemmän aikavälin sisälle. Selvästi suurin osa asiasanoja sisältävistä teksteistä 

oli perheosaston juttuja. Muilta osastoilta löytyi näillä hakusanoilla huomattavasti vähemmän 

luettavaa, vaikka monet perhepoliittiset ja talouteen liittyvät kysymykset vaikuttavat usein 

suoraan vanhempien ja perheiden arkeen. Asiasanahaun tulosten perusteella vanhemmuus on 

HS:ssa liitetty pitkälti perhe- ja kotimaanosastoihin. 

 

Aineisto on poimittu eri osastoilta, ja se sisältää eri juttutyyppejä. Tällä tavoin olen pyrkinyt 

kokoamaan mahdollisimman monipuolisen ja moniäänisen aineiston. Monipuolisuutta olen 

tavoitellut poimimalla tekstejä runsaan kuukauden ajalta.  

 

Olen rajannut tekstien yhteydessä esiintyvät kuvat ja kuvatekstit tutkimukseni ulkopuolelle, 

sillä olen halunnut keskittyä nimenomaan kielen ja tekstin analyysiin. Kuvatekstit miellän 

kiinteäksi osaksi kuvaa, enkä siksi ole ottanut niitä tarkasteluun. En myöskään ole ottanut 

analyysiin mukaan yhden tekstin yhteydessä esiintynyttä infolaatikkoa, sillä vaikka se on osa 

juttukokonaisuutta, on se silti oma osasensa. En myöskään ole analysoinut erikseen pidem-

missä teksteissä esiintyneitä nostoja, sillä ne ovat suoria sitaatteja varsinaisesta tekstistä. Ana-

lyysini keskittyy siis leipätekstien, ingressien ja otsikoiden ympärille. Vanhempi osana yh-

teiskuntaa -diskurssin (4.1) kohdalla mainitsen kuitenkin diagrammit, joita esiintyy muutaman 

tekstien yhteydessä. 

 

Olen jakanut jutut alustavan tarkastelun perusteella karkeasti kolmeen kategoriaan: kotimaan 

uutisiin, perheosaston kokemuspohjaisiin juttuihin ja asiantuntija neuvoo -tyyppisiin juttuihin. 

Jako ei koske pelkästään valittua aineistoa vaan samantyyppinen jako näytti esiintyvän HS:ssa 

laajemminkin aineistoa etsiessäni. Aineiston jutut jakautuvat tasaisesti eri kategorioihin, eli 

jokainen kategoria pitää sisällään kolme juttua. Tällaisella jakaumalla olen pyrkinyt kokoa-

maan mahdollisimman tasapainoisen aineiston. 
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Seuraava taulukko (Taulukko 1) kuvaa tutkimusaineistoa tarkemmin. Julkaisutiedot on ker-

rottu tutkielman lopussa Aineistolähteissä. 

 

Taulukko 1. Tutkimusaineisto. 

Jutun nimi Julkaisuajankohta Osasto Pituus 

merkkeinä 

”Lastensaannin lykkäys ei voi jatkua lo-

puttomiin” – Tutkijaryhmä uskoo, että 

syntyvyys lähtee maltilliseen kasvuun 

3.10.2020 Kotimaa 7831 

Jo lähes kolmannes nelikymppisistä kau-

punkilaismiehistä on lapsettomia, maaseu-

dulla lapsettomuus on harvinaisempaa 

23.10.2020 Kotimaa 3443 

Kela selvitti: Mitä koulutetumpi äiti, sitä 

pienempänä hän lähettäisi lapset hoitoon 

10.9.2020 Kotimaa 5434 

Moni vanhempi leimaa tietyt sanat ”ves-

sasanoiksi”, mutta siitä on vain haittaa – 

lastenpsykiatri kertoo, mitä sanoja jokai-

sella lapsella on oikeus oppia 

15.9.2020 Perhe/Minä 

väitän 

3416 

Tunteista puhuminen on teinipojille yhä 

vaikeaa – jotta poika ei jää surujensa kans-

sa yksin, vanhempien on hyvä panostaa 

kahteen keinoon 

7.9.2020 Perhe/Minä 

väitän 

3455 

Näin kasvatat tytön, jolla on vahva itsetun-

to – Lastenpsykiatri antaa tärkeän neuvon 

vanhemmille 

19.9.2020 Perhe 11878 

Meistä tuli uusperhe 21.9.2020 Perhe 9565 

Odottajien puolella 28.9.2020 Perhe 11616 

Vielä yksi lapsi? 26.10.2020 Perhe 10149 
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Kotimaan uutisista kaksi käsittelee syntyvyyttä, yksi varhaiskasvatusta. Perheosaston jutuista 

yksi keskittyy odottajiin, toinen käsittelee uusperheitä ja kolmas perhesuunnittelua. Kaikki 

neuvontajutut ovat yhden asiantuntijan ajatusten ympärille kietoutuneita asiantuntijahaastatte-

luita. Niistä kaksi on ilmestynyt omalla Minä väitän -palstalla ja yksi perheosastolla. 

 

Olen tarkastellut aineistoa kolmiportaisesti. Olen kartoittanut ensin, millaisia tekstejä em. 

aikaväliltä löytyy. Sen jälkeen olen katsonut, ketkä ovat päässeet valitsemissani jutuissa ää-

neen, ja lopuksi olen tarkastellut tekstejä kokonaisuutena. 

 

2.2 Laadullinen analyysi 

 

Nimitystä laadullinen tutkimus käytetään kuvaamaan tutkimustapoja, joiden tavoitteena on 

kuvata, selittää ja sitä kautta ymmärtää erilaisia ilmiöitä sekä ihmisten ja ryhmien toimintaa ja 

kokemuksia (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 210). Myös diskurssintutkimus on luonteeltaan 

laadullista eli kvalitatiivista, sillä sen avulla tutkitaan merkitysten rakentumista sosiaalisesti ja 

kielellisesti (mp.). Laadullinen tutkimus eroaa määrällisestä eli kvantitatiivisesta tutkimukses-

ta siinä, että se pyrkii kuvaamaan määrän sijaan tutkittavan ilmiön laatua (mp.). 

 

Kontekstin merkitys korostuu laadullisessa tutkimuksessa, ja tutkimus tuottaa usein havainto-

jen lisäksi jonkinlaisia syy–seuraus-suhteita (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 210). Laadullisen 

tutkimuksen yhtenä tavoitteena on hahmottaa erilaisia merkityksiä, joita ihmiset rakentavat 

ollessaan tekemisissä toistensa kanssa (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 211). Samaa voi sa-

noa  diskurssintutkimuksesta. Koska konteksti on niin olennainen osa sekä laadullista että 

diskurssintutkimusta, eivät tutkimusten tulokset ole aina laajasti yleistettävissä. Ne ovat kui-

tenkin merkittäviä tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannalta. 

 

 

3 Diskurssintutkimus 

 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat diskurssintutkimuksessa. Yksi diskurssintutkimuk-

sen perusajatuksista on näkemys kielestä sosiaalisena toimintana (Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 14). Kieli ei siis ole pelkästään viestinnän väline, vaan sitä käyttämällä tehdään asioita: 

tervehditään, luodaan suhteita, viihdytetään, provosoidaan, vaikutetaan. Koska kielenkäyttö 

on sosiaalista toimintaa, on toiminnalla sekä ehtoja että seurauksia, jotka rajoittavat mutta 
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myös luovat mahdollisuuksia käyttää kieltä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14-15). Esimer-

kiksi uutista varten tehty haastattelu asettaa kielenkäytölle erilaiset kehykset kuin vaikkapa 

keskustelu ystävän kanssa. 

 

Diskurssintutkimuksen näkökulmasta kielelliset merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa ja 

ovat tilannesidonnaisia (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 19). Toisin sanoen merkitykset muut-

tuvat ja vaihtelevat esimerkiksi ajan, paikan ja tilanteen mukaan. Kieli itsessään ymmärretään 

resurssina, jota voidaan käyttää ja hyödyntää eri tavoin (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 22). 

Tähän ajatukseen sisältyy valinnanmahdollisuus, eli kielenkäyttäjän on mahdollista kulloinkin 

valita, miten kieltä käyttää (mp.). Kuten jo todettiin, kielelliset valinnat eivät kuitenkaan to-

dellisuudessa ole täysin muusta maailmasta riippumattomia, vaan esimerkiksi erilaiset puheti-

lanteet, genret ja viestintäkanavat ohjaavat kielenkäyttöä. Käyttökonteksti, joka pitää laajim-

millaan sisällään yhteiskunnallisella tasolla vallitsevat arvot ja normit, rajoittaa yksittäistä 

kielenkäyttäjää (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 25). Yksilön kielenkäytössä sekoittuvat siis 

yhtäältä yksilön omat valinnat, toisaalta ympäröivän yhteiskunnan, ajan ja kulttuuriin mukai-

set arvot ja äänet. 

 

Kielenkäyttö kietoutuukin tiiviisti ympäröivään yhteiskuntaan ja vallankäyttöön. Palaan tähän 

aiheeseen tarkemmin luvussa 3.2.  

 

3.1 Diskurssi ja diskurssit 

 

Diskurssin käsitettä ei ole helppo määritellä. Koska diskurssintutkimus on luonteeltaan moni-

tieteistä, myös diskurssin käsitettä on käytetty eri tutkimusaloilla hieman eri tavoin (Pietikäi-

nen & Mäntynen 2019: 27). Kaikille tieteenaloille on kuitenkin yhteistä se, että diskurssilla 

viitataan kielenkäyttöön sosiaalisena toimintana (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 34). 

 

Kielitieteellisessä tutkimuksessa käsitteellä on usein viitattu lausetta laajempiin kielenkäytön 

kokonaisuuksiin jossakin tietyssä kontekstissa (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 30). Tässä 

tutkimuksessa käytänkin diskurssin käsitettä edellä mainitulla tavalla.  Tarkasteluni kohteena 

ovat aineiston tekstit kokonaisuudessaan, osana laajempaa kontekstia. Kontekstilla viittaan 

tässä yhteydessä sekä Helsingin Sanomiin että laajemmin suomalaiseen mediaan ja yhteiskun-

taan – eli koko yhteiskunnalliseen kontekstiin. Myös tekstien julkaisuajankohta, syksy 2020, 
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sekä genre ovat osa kontekstia ja merkittäviä tekstien sisältöjä määritteleviä tekijöitä. Käyttö-

konteksti muodostaakin tärkeän kehyksen aineiston analysointiin. 

 

Puhun diskursseista tutkimuksessa myös monikossa. Tällöin on kyse diskurssi-käsitteen toi-

sesta merkityksestä ja käyttötavasta, jossa diskurssilla tarkoitetaan suhteellisen vakiintunutta 

ja laajalti käytössä olevaa tapaa puhua jostakin aiheesta, asiasta tai ilmiöstä jostakin tietystä 

näkökulmasta käsin (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 36). Esimerkiksi kasvatusdiskurssi muo-

dostaa tässä tutkimuksessa yhden tällaisen diskurssin, jossa vanhemmuutta tarkastellaan kas-

vatuksen näkökulmasta.  

 

Koska diskurssit pitävät aina sisällään jonkin näkökulman, ne myös määrittelevät, millä taval-

la asioista puhutaan ja kuka pääsee ääneen. Se, kenen äänellä vanhemmuudesta valtamediassa 

puhutaan, vaikuttaa väistämättä puheen sisältöön ja sitä kautta rakentaa tietynlaista vanhem-

muusdiskurssia. Diskurssit eivät siis synny tyhjiössä vaan osana vuorovaikutusta ja sitä ympä-

röivää sosiokulttuurista kontekstia, jolla viitataan laajasti sosiaaliseen, kulttuuriseen ja yhteis-

kunnalliseen toimintaympäristöön (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 50) Kielenkäytössä dis-

kurssit reaalistuvat (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 84). 

 

Diskurssit eivät läheskään aina esiinny yksinään. Usein ne risteävät, ja esimerkiksi yksittäi-

sestä tekstistä voidaan havaita samaan aikaan useita eri diskursseja, kuten vaikkapa maahan-

muutosta puhuttaessa talous- ja turvallisuusdiskurssi (ks. Herneaho 2016). Kaikki diskurssit 

eivät kuitenkaan ole edes samassa kielenkäyttötilanteessa samanarvoisia vaan niiden välillä 

vallitsee hierarkia. 

 

Diskurssien välistä hierarkiaa kuvaava diskurssijärjestys näkyy siten, että jotkut diskurssit 

koetaan joissakin tilanteissa ”oikeammiksi” kuin toiset (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 81). 

Diskurssien järjestyminen tapahtuu sosiaalisin ja yhteiskunnallisin perustein (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 83). Esimerkiksi suomalaisesta terveydenhuollosta puhuttaessa lääketieteen 

diskurssi nousee selvästi vaihtoehtohoitojen diskurssin yläpuolelle. On kuitenkin syytä tiedos-

taa, että diskurssien väliset hierarkiat vaihtelevat eri konteksteissa ja kulttuureissa. Ja vaikka 

konteksti ja kulttuuri pysyisivät samana, diskurssijärjestykset muuttuvat jatkuvasti (Pietikäi-

nen & Mäntynen 2019: 81). 
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Se, mitkä diskurssit nousevat missäkin tilanteessa vallitseviksi, riippuu niin kontekstista kuin 

ympäröivästä yhteiskunnastakin. Ihmiset arvostavat ja suosivat diskursseja, jotka he kokevat 

itselleen läheisiksi ja luonnollisiksi näkökulmiksi maailmaan – eli diskursseja, jotka he ovat 

omaksuneet (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 83). Se, mitä pidämme neutraalina, riippuukin 

pitkälti sosiokulttuurisesta kontekstistamme (Kalliokoski 1996b: 77). 

 

3.2 Ääni ja genre 

 

Diskurssin lisäksi tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat ääni ja genre. Aineistoni 

koostuu HS:n verkkojutuista, joita voidaan pitää kauttaaltaan moniäänisinä, sillä ne rakentu-

vat eri lähteistä, kuten haastatteluista, tutkimuksista ja kyselyistä, poimituista tiedoista. Kuten 

Pietikäinen ja Mäntynen (2019: 188) huomauttavat, tällainen moniäänisyys on melko näkyvää 

mutta kuitenkin oleellista, kun tarkastellaan sitä, ketkä teksteissä puhuvat ja edelleen millaisia 

ääniä ja niihin kytkeytyviä diskursseja tekstistä löytyy. On syytä huomata, että vaikka lähteitä 

olisi vain yksi, voidaan tekstiä silti pitää moniäänisenä, sillä siinä sekoittuvat vähintään läh-

teen ja toistajan – eli mediateksteissä jutun kirjoittaneen toimittajan – äänet (Rahtu 2005: 

284). 

 

Laajimmillaan moniäänisyyden voidaan ajatella läpäisevän kielen kauttaaltaan. Muun muassa 

Bahtin on korostanut, kuinka jokainen kielellinen lausuma on ainutkertainen mutta   kuitenkin 

osa aiempaa kielenkäyttöä ja sen historiallista jatkumoa (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 23). 

Moniäänisyyden tunnistaminen perustuu siihen, että kielenkäyttäjä on perillä kielenkäytön 

perinteestä ja konventioista ja ymmärtää tekstien välisiä suhteita (Kalliokoski 2005: 35). Laa-

jemmin ymmärrettynä kyse ei ole vain tekstien välisten suhteiden havaitsemisesta vaan myös 

tekstien sisällään pitämien näkökulmien ja diskurssien tunnistamisesta (Kalliokoski 2005: 

36). Moniäänisyyttä on siis monenlaista, osa helpommin havaittavaa, osa piilevämpää. 

 

Moniäänisyyden lisäksi voidaan tekstistä tunnistaa yksittäisiä ääniä. Kirjallisuuden tutkimuk-

sessa puhutaan kertovasta äänestä, jolla tarkoitetaan sitä subjektiasemaa, josta kerronta kum-

puaa, eli sitä, kuka puhuu (Tieteen termipankki, Kirjallisuudentutkimus: kertova ääni 

10.3.2021). Bahtinin (1984 Ahlholmin 2021: 75) mukaan ääni ei tarkoita vain sanoja vaan 

myös maailmankuvaa sanojen taustalla. Hänen mukaansa ei ole olemassa neutraaleja ilmaisu-

ja, sillä puheemme taustalla vaikuttavat muiden äänet (mp.). Bahtinille ääni on koko ihmisen 

persoonallisuus (mp.). Ahlholmin mukaan (2021: 75) van Dijk käyttää diskurssin käsitettä 
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Bahtinin kuvaaman äänen käsitteen tavoin. Van Dijkin mukaan ilmaisulla on lisäksi aina sub-

jektiivisia ulottuvuuksia, kuten yksilölliset toiveet, mieltymykset ja tarkoitusperät (mp). Ter-

mit ääni ja diskurssi ovat siis tiiviissä suhteessa toisiinsa, ja niiden merkitykset osittain limit-

tyvät. 

 

Olen kiinnostunut äänistä mutta myös ja ennen kaikkea diskursseista, joita äänet tuottavat. 

Aineiston teksteistä voidaan erottaa esimerkiksi asiantuntijoiden äänet sekä vanhempien ja 

odottajien äänet. Se, missä suhteessa eri äänet esiintyvät, saattaa kertoa jotain myös siitä, mil-

laiset diskurssit pitävät valtaa. 

 

Kielen tasolla eri ääniä voidaan ilmaista referoinnin avulla. Referointi on keino, jonka avulla 

voidaan tuottaa kirjoitusta tai puhetta toisen puheesta tai kirjoituksesta (Kalliokoski 2005: 

30). Sen avulla voidaan esimerkiksi tukea argumentaatiota, vedota auktoriteettiin tai välittää 

kokemuksia. Suomen kielessä referointi esiintyy pääasiassa suoran tai epäsuoran esityksen 

muodossa. Suoraa esitystä voidaan pitää epäsuoraa esitystä konkreettisempana, sillä siinä al-

kuperäisen lausuman muoto on muuttunut vähemmän kuin epäsuorassa esityksessä (Kallio-

koski 2005: 22). Suoran esitys on näin ollen lähempänä alkuperäistä esitystä.  

 

Keskeinen ero suoran ja epäsuoran esityksen välillä liittyykin juuri siihen, kenen ääni kuuluu 

voimakkaimmin: epäsuorassa esityksessä kertojan ääni dominoi, suorassa ääni on puhujan 

itsensä (Mäntynen 2005: 273). Vapaassa epäsuorassa esityksessä kertojan ja puhujan äänet 

sekoittuvat, jolloin voi olla vaikea erottaa, kumman ääni esityksestä kuuluu voimakkaammin. 

Rajanveto eri äänten välillä ei siis ole välttämättä ollenkaan selvä. Kalliokosken mukaan eron 

hämärtämistä esitystapojen välillä voidaan pitää myös sanomalehtitekstiin vakiintuneena käy-

täntönä (Kalliokoski 1996b: 66). 

 

Referoitaessa johtolauseen verbin avulla on mahdollista ilmaista näkökulmaa referoitavaan 

asiaan tai puhujaan (Kalliokoski 2005: 27). Esimerkiksi toimittajan suhteesta haastateltavaan 

välittyy erilainen näkökulma riippuen siitä, valitseeko jutun kirjoittanut toimittaja johtolau-

seen verbiksi sanoo, väittää tai hehkuttaa. Uutisteksteissä, joiden tehtävänä on ensisijaisesti 

kertoa, ei ottaa kantaa, johtolauseen verbit ovat usein melko neutraaleja, kuten sanoo ja ker-

too. 
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Referointi on usein helppo tunnistaa tekstin rakenteesta. Sillä voi kuitenkin olla tekstilajissa 

vakiintunut paikka ja tehtävät, jolloin siitä tulee tekstilajia määrittävä piirre (Mäntynen 2005: 

258). Näin ollen referointi on mukana rakentamassa tekstilajin merkitystä (mp.). Esimerkiksi 

harva uutinen rakentuu ilman minkäänlaista referointia. Haastattelujen tekeminen ja haastatel-

tavien siteeraaminen valmiissa tekstissä on olennainen osa uutistyötä, mikä näkyy väistämättä 

uutisen genressä. 

 

Diskurssintutkimuksessa tekstilajilla eli genrellä tarkoitetaan kielellisen ja sosiaalisen toimin-

nan yhteenliittymää, joka on kielenkäyttäjien keskuudessa vakiintunut niin, että he tunnistavat 

sen (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 110). Keskenään erilaisia mutta lähes kaikille suomalai-

sille tuttuja genrejä ovat esimerkiksi edellä mainittu uutinen ja ruokaohje: uutinen välittää 

tietoa, ruokaohje ohjaa ruuanlaitossa. Genre voidaankin mieltää toiminnaksi, jolla on tiettyjä 

päämääriä (Mäntynen 2005: 259). 

 

Saman tekstilajin tekstejä ohjaavat samat päämäärät ja periaatteet – voidaan puhua myös 

skeemoista –, mutta ne toteutuvat eri teksteissä eri tavoin (Mäntynen 2005: 259). Saman teks-

tilajin teksteistä voidaan siis erottaa enemmän ja vähemmän prototyyppisiä tekstejä. Mänty-

sen mukaan käytetyt referoinnin keinot vahvistavat jollekin tietylle tekstilajille tyypillisiä piir-

teitä (2005: 280). Samalla ne myös suhteuttavat yksittäistä tekstiä muihin teksteihin ja teksti-

lajeihin (mp.). 

 

3.3 Kieli, yhteiskunta ja valta  

 

Diskurssintutkimuksessa kielellä on tiivis suhde yhteiskuntaan. Koska kieli nähdään sosiaali-

sena toimintana, joka osaltaan rakentaa todellisuutta, on sillä myös erityistä valtaa (Mäntynen 

& Virtanen 2020: 83). Ranskalaisen filosofin Michael Foucault’n mukaan diskurssit eivät ole 

vain tapoja puhua tai tuottaa merkityksiä vaan vallankäytön välineitä, sillä ne rakentavat to-

dellisuutta (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 33). Faircloughin (1997: 10) mukaan median vai-

kutusvalta on luonteeltaan ennen kaikkea kielellistä ja diskursiivista. Sillä, miten vanhem-

muutta esimerkiksi mediassa kuvataan, yhtäältä rakennetaan ja toisaalta uusinnetaan yleistä 

mielikuvaa ja käsityksiä vanhemmuudesta ja vanhemmista. Kuvaukseen vaikuttavat myös 

diskurssikäytännöt, joilla Fairclough (1997: 28) viittaa muun muassa tapoihin, joilla toimitta-

jat ja muut median edustajat tuottavat tekstejä ja joilla yleisö niitä vastaanottaa. 
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Representaation eli uudelleen esittämisen käsitettä on käytetty paljon diskurssintutkimuksen 

yhteydessä. Kun sanotaan, että kieli representoi maailmaa, tarkoitetaan sitä, että ympäröivää 

maailmaa ja sen ilmiöitä kuvataan, esitetään ja nimetään kielen avulla (Pietikäinen & Mänty-

nen 2019: 78–79). Kielessä representaatiot rakentuvat erilaisten kielellisten valintojen kautta, 

ja representaation tuottama merkitys syntyy yhdessä kontekstin kanssa (Mäntynen & Virtanen 

2020: 77). 

 

Kun jotain representoidaan, valitaan, mitä kuvaukseen sisällytetään ja mitä siitä jätetään pois 

sekä mikä on kuvauksen kannalta ensi- ja mikä toissijaista (Fairclough 1997: 13). Kielenkäyt-

töön sisältyy siis valinnanmahdollisuus, eli maailmasta voidaan puhua monin tavoin. Siinä 

missä diskurssit kuvaavat vakiintuneiden merkityksellistämisen tapojen muotoutumista, rep-

resentaation käsitettä käytetään kuvaamaan näiden prosessien lopputulosta (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 78–79). Representaation käsite on siis diskurssin käsitettä suppeampi (mp.).  

 

Van Dijkin (1993 Kalliokosken 1996: 73) mukaan mahdollisuus hankkia ja käsitellä tietoa on 

olennainen osa yhteiskunnallista vallankäyttöä. Tähän median valta juuri perustuu. Suomessa 

median ja toimittajien toimintaa valvoo Julkisen sanan neuvosto (JSN). JSN määrittelee teh-

täväkseen ”tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta” 

(jsn.fi). JSN ei käytä julkista valtaa, mutta sen päätöksiä seurataan silti mediassa tarkasti. Se 

on muun muassa määritellyt toimittajille eettiset ohjeet, Journalistin ohjeet, joiden tavoitteena 

on ”tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä 

keskustelua” (mp.). 

 

Toimittajan ja haastateltavan tai ylipäätään jutun kohteen suhde on harvoin tasavertainen 

(Kalliokoski 1996b: 73). Toimittajan vallassa on esimerkiksi näkökulman valinta. Valinta ei 

ole aina tietoinen prosessi, mutta jostakin näkökulmasta juttu on kerrottava. Tämä johtaa puo-

lestaan objektiivisen havainnoinnin mahdottomuuteen. (Kalliokoski 1996a: 13). Vaikka esi-

merkiksi uutisista puhutaan usein puolueettomina juttutyyppeinä, tämä on kuitenkin todelli-

suudessa harhaa. Hyvä uutistoimittaja toki pyrkii puolueettomuuteen, mutta pyrkiminen on eri 

asia kuin pyrkimyksen varsinainen toteutuminen. 

 

Myös nimeämisellä on yhteys vallankäyttöön. Nimeämisellä tarkoitetaan sitä, millä tavalla 

kirjoittaja tai puhuja nimittää ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kalliokosken (1996: 20) mukaan ni-

meämisen avulla tapahtuva kategoriointi kytkeytyy kirjoittajan tai puhujan näkökulmaan, ja 
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nimeämistä on mahdollista käyttää myös tietoisesti puhujan tai kirjoittajan mielipiteen ja esi-

merkiksi stereotypioiden vahvistamiseksi.  Nimeäminen ei siis ole yhdentekevää saati ongel-

matonta, eikä se koske vain henkilöitä vaan myös esimerkiksi tapahtumia ja prosesseja. 

 

On hyvä muistaa, että olemme myös tekstien vastaanottajina sidoksissa ympäröivään yhteis-

kuntaan, sen vallitseviin arvoihin, stereotypioihin ja kategorioihin (Kalliokoski 1996b: 81). 

Merkitykset ovat diskursiivisen toiminnan tulosta (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 31). Ne 

eivät siis synny itsestään tai säily muuttumattomina. Fairclough (1997: 140) muistuttaa, että 

kaikki tekstit ovat yhdistelmä ekplisiittisiä merkityksiä ja implisiittisiä merkityksiä, joita hän 

kutsuu alkuoletuksiksi. Nämä alkuoletukset ovat joitain kirjoittajan ja vastaanottajan (oletet-

tavasti) jakamia oletuksia maailmasta, ja ne asemoivat vastaanottajan tiettyyn asemaan (mp.). 

Yksi esimerkki tällaisesta alkuoletuksesta omassa aineistossani on syntyvyyden lasku, josta ei 

usein suoraan puhuta ongelmana, mutta annetaan ymmärtää, että sitä se on, myös lukijan mie-

lestä. 

 

 

4 Vanhemmuusdiskurssit 

 

Tarkastelen tutkimuksessani HS:n verkkojutuista esiin nousevia vanhemmuusdiskursseja. 

Tutkimuksen laadullisesta luonteesta johtuen kiinnitän huomiota monenlaisiin kielellisiin il-

miöihin. Tässä luvussa esittelen aineistosta löytämäni diskurssit ja osoitan aineistoesimerkke-

jä apuna käyttäen, kuinka eri vanhemmuusdiskurssit teksteissä rakentuvat. Tarkastelen jokai-

sen diskurssin kohdella eri asioita, sillä ne rakentuvat eri tavoin. Luku koostuu kolmesta ala-

luvusta, joista jokainen keskittyy yhteen diskurssiin. Olen nimennyt alaluvut diskurssin nimen 

mukaan. Aluksi tarkastelen vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssia (4.1). Sen jälkeen siirryn 

kasvatusdiskurssiin (4.2) ja lopuksi tarkastelen vanhemmuus kokemuksena -diskurssia (4.3).  

 

4.1 Vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssi 

 

Vanhemmuus ei rajoitu pelkästään kodin piiriin, vaan vanhemmuutta ympäröivät monet yh-

teiskunnalliset rakenteet. Perhe mielletään tärkeäksi yhteiskunnan yksiköksi ja rakentajaksi. 

Kuitenkin ajatus niin sanotusta mallielämänkulusta, johon lastenhankinta kuuluu, on alkanut 

murtua, ja syntyvyys on ollut Suomessa pitkään laskussa (esim. Keski-Petäjä & Pietiläinen 

2020). Tilannetta pidetään yhteiskunnan näkökulmasta usein ongelmallisena, sillä syntyvyy-
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den laskun katsotaan pitkällä aikavälillä heikentävän huoltosuhdetta ja sitä kautta hyvinvoin-

tivaltion toimivuutta (ks. esim. Tilastokeskus: taloudellinen huoltosuhde).  

 

Vanhemmuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet korostuvat osassa aineiston tekstejä. Nimitän 

vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssiksi aineistosta esiin nousevaa näkökulmaa, jossa van-

hemmuus merkityksellistetään ensisijaisesti yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Diskurssi on enem-

män tai vähemmän läsnä kaikissa aineiston teksteissä mutta osassa selvästi vallalla.  

 

Vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssissa puhuvat useimmiten asiantuntijat, harvemmin 

vanhemmat itse. Vanhemmuudesta tai vanhemmuuteen läheisesti liittyvistä ilmiöistä puhu-

taan yleisellä tasolla, eikä vanhempia mainita välttämättä lainkaan. Vanhemmat asetetaan 

diskurssissa osaksi perheyksikköä ja yhteiskunnan rakenteita. Diskurssia rakentamaan on 

osassa tekstejä esitetty diagrammeja tai viitattu tutkimukseen tai kyselyyn. Yleisesti dia-

grammit palvelevat tilastollis-numeerista näkökulmaa, jossa ihmiset on usein niputettu jonkin 

ominaisuuden perusteella yhteen tai useampaan ryhmään (Mäntynen & Virtanen 2020: 89). 

Vanhemmat niputetaankin diskurssissa usein ryhmiin, ja yleinen näkökulma korostuu vahvas-

ti henkilökohtaisen sijaan. 

Aineiston yhdeksästä tekstistä kolmessa korostuu vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssi. 

Nämä kolme tekstiä ovat kaikki kotimaan uutisia, joista kaksi käsittelee syntyvyyttä ja yksi 

varhaiskasvatuksen aloitusajankohtaa. Vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssi pitääkin sisäl-

lään ei vain vanhemmat vaan myös mahdolliset vanhemmat ja lapsettomat.  

 

Seuraavaksi tarkastelen, millaisin kielellisin keinoin vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssia 

aineistossa tuotetaan. Nostan näistä keinoista esiin teonnimien käytön, viittaamisen toisiin 

aineistoihin ja ihmisten niputtamisen ryhmiin. 

 

Syntyvyyttä käsittelevässä uutisessa ”Lasten saannin lykkäys ei voi jatkua loputtomiin” – 

Tutkijaryhmä uskoo, että syntyvyys lähtee maltilliseen kasvuun (HS 3.10.2020) termi synty-

vyys toistuu useita kertoja, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

1) Tutkijaryhmän arvion mukaan Suomen syntyvyys lähtee maltilliseen kasvuun seuraa-

van kahden vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä syntyvyys Suomessa on ennätyksel-

lisen alhaista. (HS 3.10.2020) 
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Esimerkki on poimittu jutun alusta, ja se toimii tekstin ingressinä. Molemmat virkkeet raken-

tuvat teonnimen syntyvyys ympärille. Verbin sijaan prosessia ilmaistaan substantiivilla. En-

simmäisessä virkkeessä mainitaan tutkijaryhmä, mutta muutoin ihminen on esimerkissä vain 

implisiittisesti läsnä. 

 

Samanlainen ilmiö esiintyy myös aineiston toisessa syntyvyyttä käsittelevässä uutisessa Jo 

lähes kolmannes nelikymppisistä kaupunkilaismiehistä on lapsettomia, maaseudulla lapset-

tomuus on harvinaisempaa (HS 23.10.2020). Siinä mainitaan jälleen teonnimet syntyvyys ja 

lapsettomuus, kuten seuraavassa esimerkki osoittaa: 

 

2) Tilastokeskuksen tuoreen väestörakennetilaston mukaan lapsettomuus 40–44-

vuotiailla on lisääntynyt vuodesta 2000 erityisesti kaupunkialueilla asuvilla miehillä. 

Viime vuonna 40–44-vuotiaista miehistä 30 prosenttia ja naisista 20 prosenttia oli lap-

settomia. (HS 23.10.2020)  

 

Tämän tyyppisiin substantiiveihin kytkeytyy arvolatauksia ja asenteita. Karvonen käyttää kil-

pailukykyä esimerkkinä syntyvyyden kaltaisesta abstraktiosta, jonka taustalle kätkeytyy tie-

tynlaisia arvolatauksia (Karvonen 1996: 156–157). Hänen mukaansa silloin, kun kilpailuky-

kyä käytetään perusteena, vedotaan samalla näkymättömiin argumentteihin, jotka perustelevat 

sen, että kilpailukyky on hyvä asia (mp.). Samalla tavalla voidaan ajatella myös syntyvyydes-

tä: alhainen syntyvyys nähdään ongelmana, jota ei juuri kyseenalaisteta. Lapsettomuudesta ei 

ehkä voida nykyisin vetää samanlaisia johtopäätöksiä, sillä siihen suhtaudutaan diskurssista 

riippuen eri tavoin. 

 

Syntyvyys, tässä tapauksessa syntyvyyden lasku, ja lapsettomuus näyttävät esimerkkien va-

lossa tapahtuvan kuin itsestään. Karvosen (1996: 155) mukaan se, että tapahtumat kuvataan 

itsestään eteneviksi, on suosittu keino silloin, kun toimijoiden vastuullisuutta ei ole sopivaa 

tuoda ilmi.  Olisikin melko erikoista lukea uutinen, jossa suoraan vedotaan hedelmällisessä 

iässä oleviin suomalaisiin tai todettaisiin, että syntyvyyden lasku on heidän vikansa.  

 

Teonnimien lisäksi diskurssissa toistuvat viittaukset muihin aineistoihin. Kaikkien kolmen 

tekstin taustalla vaikuttaa jokin tutkimus, tilasto tai kysely, johon tekstissä viitataan, kuten 

esimerkissä 3 (ks. myös esimerkit 1 ja 2): 
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3) Syntyvyys on matalin sitten nälkävuosien.  

 

Nyt tunnelin päässä  saattaa kuitenkin näkyä hentoa valoa, arvioi ryhmä tutkijoita Hel-

singin ja Turun yliopistoista ja saksalaisesta Max Planck- instituutista. Ryhmä kirjoit-

taa arvioistaan Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa artikkelissa. (HS 

3.10.2020) 

 

Esimerkissä mainittu Yhteiskuntapolitiikka-lehti asemoi tarkastelemaan aihetta tietystä – yh-

teiskunnallisesta – näkökulmasta käsin. Esimerkissä viitataan eksplisiittisesti lehdessä julkais-

tuun artikkeliin sekä asiantuntijaroolissa esiintyvään tutkijaryhmään, joka artikkelin on kir-

joittanut. Yhtä kirjoittajaa on myös haastateltu jutussa. Viittaaminen artikkeliin ja sen kirjoit-

taneisiin asiantuntijoihin tukee jutussa esitettyjä väitteitä sekä toisaalta perustelee aiheen tär-

keyttä ja edelleen sitä, miksi siitä kannattaa kirjoittaa. 

Seuraava esimerkki on poimittu jutusta, joka käsittelee varhaiskasvatuksen aloitusajankohtaa. 

Tekstissä on viitteitä myös muun muassa kasvatusdiskurssista (ks. luku 4.2), mutta vallalla 

siinä on vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssi. Jutussa on vedetty yhteen vanhemmille 

suunnatun kyselyn tuloksia sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusajankohdasta. Tekstissä viita-

taan näkyvästi jutun taustalla vaikuttavaan kyselyyn, kuten seuraavassa esimerkissä: 

4) Koulutetut vanhemmat Koulutetut vanhemmat ovat valmiita viemään lapsensa hoitoon 

varhemmin kuin vähemmän koulutetut, ja monilapsisten perheiden vanhemmat pitäi-

sivät lapset kotona kauemmin kuin muut. 

 

Tiedot käyvät ilmi Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselystä. Kysely toteutettiin 

vuodenvaihteessa 2019–2020, ja siihen vastasi 1 202 äitiä ja 825 isää. (HS 10.9.2020) 

 

Esimerkissä mainitaan nimeltä Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakysely sekä vastanneiden 

määrät. Vastaajamäärästä on hankala vetää mitään johtopäätöksiä, sillä sille ei löydy tekstistä 

vertailukohtaa. Kalliokosken (1996: 86) mukaan lukujen esittäminen on tiodonvälityksessä 

vakiintunut tapa luoda illuusio objektiivisuudesta. 

 

Tässä tapauksessa kyselyn esiin nostaminen ja siihen toistuvasti viittaaminen ei pelkästään tue 

tekstissä esitettyjä väitteitä, vaan koko juttu perustuu tähän nimenomaiseen kyselyyn. Tämä 

voidaan päätellä jo jutun otsikosta: Kela selvitti: Mitä koulutetumpi äiti, sitä pienempänä hän 

lähettäisi lapset hoitoon. 
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Seuraava esimerkki on jutusta Vielä yksi lapsi? (HS 26.10.2020), jossa korostuu vanhemmuus 

kokemuksena -diskurssi (ks. 4.3) mutta jossa on myös vanhempi osana yhteiskuntaa -

diskurssin piirteitä. Seuraavassakin esimerkissä viitataan kyselyyn jutun taustalla: 

5) Kuten Kuten edellisen sitaatin kirjoittanut 37-vuotias äiti kertoo, lapsiluvusta päättä-

minen on iso asia, joka herättää epävarmuutta myös silloin, kun parilla on jo entuudes-

taan lapsia. Läheskään aina lapsiluvusta ei myöskään olla puolisoiden välillä samaa 

mieltä. 

 

Nämä teemat nousivat ylitse muiden, kun Meidän Perhe -lehti kartoitti lukijoiden aja-

tuksia optimaalisesta lapsiluvusta ja lasten ikäerosta. Hs.fi:ssä julkaistuun kyselyyn tuli 

yli 1 200 vastausta. (HS 26.10.2020) 

 

Kuten esimerkissä 4, myös esimerkissä 5 viitataan kyselyyn, jonka pohjalta juttu on tehty, 

sekä mainitaan vastaajamäärä. Tässä tapauksessa kyselyn on kuitenkin toteuttanut toimitus 

itse eikä ulkopuolinen taho. Kyselyn mainitseminen ja siihen viittaaminen läpi tekstin on 

oleellista, jotta lukija tietää, mistä juttuun sisältyvät sitaatit ja niihin pohjautuvat väitteet ovat 

peräisin. 

 

Vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssille on ominaista ryhmittely eli kategorisaatio. Tässä 

tapauksessa kategorisaatio koskee nimenomaan ihmisiä. Kategorisaatio nähdään kognitiivise-

na prosessina, jonka avulla voidaan erotella sosiaalisia ryhmiä toisistaan (Pälli 2003: 40). 

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen aloitusajankohtaa käsittelevässä jutussa vanhemmat on jaettu 

ryhmiin koulutuksen ja sukupuolen perusteella, kuten seuraava esimerkki osoittaa: 

 

6) Koulutetut vanhemmat ovat taipuvaisia viemään lapsensa varhaiskasvatukseen muita 

varhemmin, ja korkea koulutustausta vaikuttaa etenkin äitien kantoihin. 

 

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista äideistä vajaa kolmannes on 

sitä mieltä, että 1,5-vuotias tai sitä nuorempi lapsi on valmis aloittamaan varhaiskasva-

tuksessa. Vastaava osuus perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla äideillä on 

20 prosenttia. (HS 10.9.2020) 

 

Esimerkistä on mahdollista erottaa useita sosiaalisia ryhmiä: koulutetut vanhemmat, muut 

(vähemmän koulutetut) vanhemmat, korkeasti koulutetut äidit, perus- ja toisen asteen tutkin-

non suorittaneet äidit. Koulutetut vanhemmat viittaa tässä yhteydessä nimenomaan korkea-
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koulun suorittaneisiin vanhempiin. Tämän voi päätellä siitä, että ryhmään kuuluvia äitejä ver-

rataan perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin äiteihin. 

 

Esimerkki 6 sisältää vertailua eri ryhmien välillä. Vertailun avulla on mahdollista tehdä näky-

väksi varhaiskasvatuksen aloitusajankohtaan liittyvät näkemyserot esimerkissä mainittujen 

sosiaalisten ryhmien välillä. Ensimmäisessä virkkeessä pronomini muita vertautuu koulutet-

tuihin vanhempiin. Siinä vanhemmat on jaettu yhden ominaisuuden (korkea koulutus) perus-

teella ryhmään, jolla tämä ominaisuus on (koulutetut vanhemmat), ja muihin eli ryhmään, 

jolla tätä ominaisuutta ei ole. Toisessa kappaleessa vertailu tapahtuu numeroin. Siinä vastak-

kain ovat suurempi kolmannes ja pienempi 20 prosenttia. 

 

Myös seuraavassa esimerkissä hyödynnetään kategorisaatiota ja sen avulla tapahtuvaa vertai-

lua: 

 

7) Jo lähes kolmannes nelikymppisistä kaupunkilaismiehistä on lapsettomia, maaseudul-

la lapsettomuus on harvinaisempaa (HS 23.10.2020) 

 

Esimerkki on jutun otsikko. Sen perusteella voidaan päätellä, että juttu keskittyy nimenomaan 

eri ihmisryhmien väliseen vertailuun. Esimerkissä mainitaan jo lähes kolmannes nelikymppi-

sistä kaupunkilaismiehistä ja kerrotaan, että he ovat lapsettomia. He ovat yksi ryhmä. Lapset-

tomien kaupunkilaismiesten vertailukohta on esimerkin perusteella koko (lapsia saava) maa-

seudulla asuva väestö. Tämä voidaan päätellä esimerkin toisesta lauseesta, jonka alussa esiin-

tyy paikan adverbiaali maaseudulla ja lopussa komparatiivimuotoinen predikatiivi harvinai-

sempaa. Vertailukohdan ilmaus puuttuu lauseesta, mutta se voidaan päätellä kontekstista. 

Toisin kuin esimerkin ensimmäisessä lauseessa, toisen lauseen subjektina toimii teonnimi 

lapsettomuus ihmisryhmän sijaan. 

 

Syntyvyyttä käsittelevissä uutisissa ei mainita vanhempia lainkaan. Jutuissa puhutaan kyllä 

muista ryhmistä, kuten naiset, miehet, vapaaehtoisesti lapsettomat ja nuoret aikuiset, kuten 

seuraavassa esimerkissä: 

 

8) Nykyään monet nuoret aikuiset kertovat syyksi lapsettomuudelle hankaluudet sopivan 

puolison löytymisessä. 

 

Lisäksi taloudellisen epävarmuuden on arvioitu lisääntyneen nuorilla. (HS 3.10.2020) 
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Nuorista aikuisista ja nuorista puhutaan kuin he olisivat yksi iso ryhmä potentiaalisia van-

hempia. Esimerkissä mainittuja nuoria aikuisia edeltävä pronomini monet kuitenkin lieventää 

hieman tällaista tulkintaa, sillä se antaa ymmärtää, että kyse on monista, ei kaikista. 

 

On syytä huomata, että kategorisaatiota esiintyy jossain määrin kaikissa diskursseissa. Van-

hempi osana yhteiskuntaa -diskurssissa se kuitenkin näyttää korostuvan, eikä muissa diskurs-

seissa esiinny samanlaista ihmisryhmien välistä vertailua. Vanhemmuus kokemuksena -

diskurssissa tilanne on kategorisaation osalta ikään kuin käänteinen: siinä esiin nostetaan yk-

silö, joka kuitenkin usein edustaa jotakin ryhmä (esim. uusperheen vanhempi).  

 

Olen edellä esitellyt vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssia ja nostanut tarkastelun kohteek-

si siinä ilmeneviä piirteitä. Olen analysoinut esimerkkien avulla teonnimien käyttöä, toisiin 

aineistoihin viittaamista ja kategorisaatiota. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan toista ai-

neistosta kumpuavaa diskurssia, kasvatusdiskurssia. 

 

4.2 Kasvatusdiskurssi 

 

Lasten kasvatus on aihe, joka herättää tunteita. Suomessa yhteiskunta pyrkii neuvolajärjes-

telmän kautta ottamaan tulevista vanhemmista kopin jo raskausaikana, ennen vanhemmaksi 

tuloa. Neuvola jatkaa yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen synnyttyä, ja usein samanaikai-

sesti rinnalla kulkevat varhaiskasvatusjärjestelmä ja koulu, jotka ovat osaltaan apuna lapsen 

kasvatuksessa. Suomessa kasvatusta siis rajoittavat ja tukevat erilaiset instituutiot, ja lasta 

onkin mahdotonta kasvattaa erillään ympäröivästä yhteiskunnasta.  

 

On myös olemassa aikojen saatossa muuttuvia arvoja ja normeja, jotka ohjaavat vanhempien 

toimintaa ja kasvatusta. Esimerkiksi lapsen ruumiillista kuritusta ei Suomessa enää suvaita 

missään muodossa. Tiede ja tutkimus ohjaavat vallitsevia kasvatusperiaatteita, joihin vaikut-

tavat osaltaan myös yhteiskunnassa vallalla olevat arvot ja normit. 

 

Kasvatuksellinen näkökulma on vallalla kolmasosassa aineiston teksteistä. Nämä kolme teks-

tiä ovat kaikki asiantuntijahaastatteluita, joissa kussakin yksi asiantuntija kertoo jostakin kas-

vatukseen liittyvästä ilmiöstä ja ohjeistaa samalla vanhempia toimimaan asian suhteen par-
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haalla mahdollisella tavalla. Nimitän tätä kasvatukseen keskittyvää näkökulmaa, jossa van-

hemmuus mielletään pitkälti kasvatukseksi,  kasvatusdiskurssiksi. 

 

Diskurssissa korostuvat kasvatuksen merkityksellisyys sekä vanhempien vastuu kasvattajina. 

Yksi diskurssille ominainen piirre on se, että vanhemmille annetaan neuvoja ylhäältä päin. 

Neuvoja antavat erilaiset kasvatuksen asiantuntijat, eikä vanhempia juuri kuulla. Diskurssi ei 

siis ole pelkästään yksisuuntainen vaan myös hyvin yksiääninen. 

 

Kasvatusdiskurssilla on tietty vastaanottajajoukko: vanhemmat. Koska kohderyhmä on niin 

laaja, ei yksilöitä tai perheiden yksilöllisiä tilanteita ja tarpeita pystytä huomioimaan. Kaikkia 

vanhempia ohjeistetaan siis yleisellä tasolla. Diskurssin taustalla vaikuttaa oletus, että van-

hemmat haluavat lapselleen parasta ja olla mahdollisimman hyviä vanhempia. Seuraavaksi 

tarkastelen, millä tavalla kasvatusdiskurssille tyypilliset piirteet (yksiäänisyys, kohderyhmän 

huomioiminen ja neuvojen antaminen) näkyvät kielen tasolla. 

 

Kaksi juttua, Moni vanhempi leimaa tietyt sanat ”vessasanoiksi”, mutta siitä on vain haittaa 

– lastenpsykiatri kertoo, mitä sanoja jokaisella lapsella on oikeus oppia (HS 15.9.2020) ja 

Tunteista puhuminen on teinipojille yhä vaikeaa – jotta poika ei jää surujensa kanssa yksin, 

vanhempien on hyvä panostaa kahteen keinoon (HS 7.9.2020), ovat molemmat osia Minä 

väitän -juttusarjasta. Juttujen yhteydessä esiintyvän selitteen mukaan jokaisessa osassa ”yksi 

asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta”. 

Juttujen alussa mainitaan asiantuntijan titteli ja nimi, jonka perään on lyöty kaksoispiste osoit-

tamaan suoran esityksen alkua. Koko leipäteksti on asiantuntijan suoraa esitystä. Juttuja voi 

siis hyvin luonnehtia asiantuntijapuheenvuoroiksi, sillä puhuja saa jutussa poikkeuksellisen 

paljon tilaa ja oman äänensä lähes sellaisenaan kuuluviin. Seuraava esimerkki on kappale 

toisena mainitusta Minä väitän -sarjan jutusta: 

 

9) Olen tutkinut 12–15-vuotiaiden poikien ajatuksia vaikeiden tunteiden ja huolien ilmai-

semisesta läheisissä ihmissuhteissa. Jotkut maskuliinisuuden tutkijat väittävät, että 

poikana olemisen mallit ovat laajentuneet ja nykypojilla olisi aiempaa enemmän mah-

dollisuuksia itsensä ilmaisemiseen. Oma tutkimukseni antaa ristiriitaisemman kuvan. 

(HS 7.9.2020) 

 

Esimerkissä puhuu sosiologi ja nuorisotutkija. Hän asettaa vastakkain oman ja joidenkin mas-

kuliinisuuden tutkijoiden näkemyksen siitä, millaisia mahdollisuuksia pojilla on ilmaista tun-
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teitaan. Verbiliitto olen tutkinut sekä tutkimuksen yhteydessä esiintyvä possessiivisuffiksi -ni 

ja sitä määrittävä adjektiivi oma luovat kuvaa haastateltavasta asiantuntijana ja auktoriteetti-

na, jonka sanomaa voidaan pitää uskottavana. 

 

Samaan tapaan asiantuntijuuttaan tuo esille myös ”vessasanoista” puhuva asiantuntija: 

 

10) Alapääsanastoon liittyy monilla aikuisilla valtavasti häpeää, ja se on täysin ymmärret-

tävää. Koulutuksissani yleensä vain pari ihmistä sadasta kertoo saaneensa itse asiallis-

ta seksuaalikasvatusta lapsena. (HS 15.9.2020) 

 

Tässäkin tapauksessa NP:n yhteydessä esiintyvä possessiivisuffiksi -ni viittaa puhujan ase-

maan aiheen asiantuntijana. 

 

Kolmas teksti, jossa kasvatusdiskurssi on vallalla, on niin ikään asiantuntijahaastattelu, Näin 

kasvatat tytön, jolla on vahva itsetunto – Lastenpsykiatri antaa tärkeän neuvon vanhemmille 

(HS 19.9.2020). Juttu keskittyy tässäkin tapauksessa pelkästään yhden asiantuntijan ympäril-

le.  Vaikka teksti ei olekaan rakenteeltaan pelkkää suoraa esitystä, juttu on pitkä ja sisältää 

runsaasti sekä suoraa että epäsuoraa esitystä. Näin ollen asiantuntijan ääni kuuluu tässäkin 

tekstissä todella vahvana. 

 

Kasvatusdiskurssi on tutkimuksen diskursseista ainoa, jolla on selvä ja tekstissä eksplisiitti-

sesti esiin tuotu kohderyhmä, vanhemmat. Kaikkien tekstien, joissa kasvatusdiskurssi on val-

lalla, kohderyhmä selviää jo otsikosta. Myös kasvatuksellinen näkökulma käy otsikosta ilmi, 

samoin lupaus neuvoista. Seuraavaksi analysoin juttujen otsikoita tarkemmin. 

 

11) Moni vanhempi leimaa tietyt sanat ”vessasanoiksi”, mutta siitä on vain haittaa – las-

tenpsykiatri kertoo, mitä sanoja jokaisella lapsella on oikeus oppia (HS 15.9.2020) 

 

Esimerkistä huomataan, että otsikko on melko pitkä ja sisältää paljon informaatiota. Ajatus-

viivalla kahteen osaan jaettu otsikko on melko tyypillinen näky verkossa (ks. Wasenius 

2020), ja piirre toistuu myös tutkimusaineistossa. Otsikossa mainittu vanhempi viittaa tekstin 

kohderyhmään. Lastenpsykiatri kertoo ilmaisee puolestaan tekstin puhujan. Tiedon välittä-

mistä ilmaiseva kommunikaatioverbi kertoa kielii siitä, että kertominen tapahtuu yksisuuntai-

sesti, tässä tapauksessa yhdeltä joukolle, ylhäältä alaspäin. 
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Seuraava esimerkki on monin tavoin edellisen kaltainen: 

 

12) Tunteista puhuminen on teinipojille yhä vaikeaa – jotta poika ei jää surujensa kanssa 

yksin, vanhempien on hyvä panostaa kahteen keinoon (HS 7.9.2020) 

 

Myös tässä esimerkissä vanhemmat on kohderyhmänä mainittu otsikossa. Otsikko kuitenkin 

poikkeaa edellisestä esimerkistä siinä, että puhujaa ei otsikossa mainita. Tässä tapauksessa 

kohderyhmään voidaan myös katsoa kuuluvan erityisesti teini-ikäisten poikien vanhemmat, 

jolloin ryhmä pienenee merkittävästi. 

 

Kohderyhmään vedotaan esimerkissä 12 eri tavoin kuin esimerkissä 11. Esimerkissä 12 käy-

tetään deonttista modaalisuutta ilmaisevaa on hyvä -nessessiivirakennetta, joka ohjeistaa toi-

mimaan tietyllä tavalla. 

 

Kolmas otsikko vetoaa niin ikään vanhempiin: 

 

13) Näin kasvatat tytön, jolla on vahva itsetunto – Lastenpsykiatri antaa tärkeän neuvon 

vanhemmille (HS 19.9.2020) 

 

Esimerkissä puhutaan vanhemmista, mutta kohderyhmänä ovat erityisesti tyttöjen vanhem-

mat. Otsikon alussa esiintyy puhuteltavaan viittaava puhutteluilmaus kasvatat. Puhutteluil-

mausta edeltää tavan adverbi näin, ja nämä yhdessä synnyttävät ohjeistavan vaikutelman. 

 

Otsikossa mainitaan jutun puhuja, joka on jo toistamiseen lastenpsykiatri. Se, että lastenpsy-

kiatri antaa tärkeän neuvon vanhemmille, toimii tässäkin tapauksessa kehotuksena vanhem-

mille toimia tietyllä tavalla. Neuvoa määrittävä adjektiivi tärkeä korostaa neuvon merkittä-

vyyttä. Kommunikaatio tapahtuu jälleen yksisuuntaisesti yhdeltä usealle. 

 

Yksiäänisyyden ja kohderyhmän ilmaisemisen lisäksi olennainen osa kasvatusdiskurssia on 

erilaisten ohjeiden ja neuvojen antaminen. Ohjeistaminen näkyy kielessä erityisesti modaali-

verbien ja direktiivien eli ohjailevien lausumien käytössä. Direktiivien avulla pyydetään, käs-

ketään, kehotetaan tai neuvotaan toimimaan ja toisaalta olemaan toimimatta jollakin tavalla 

(VISK § 1645). 
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Mahdollisuutta ilmaiseva modaaliverbi voida esiintyy aineistossa useita kertoja, kuten seu-

raavassa esimerkissä: 

 

14) Jos lapsi lällättää kakkajuttuja tai esittelee pippeliään ruokapöydässä, voi asiallisesti 

todeta, että pylly ja pippeli ovat hienoja asioita ja niistä voidaan puhua syömisen jäl-

keen, jos ei juuri nyt ole hätä. (HS 15.9.2020) 

 

Esimerkissä esiintyy kaksi modaalista verbiketjua: voi todeta ja voidaan puhua. Ensin mainit-

tu esiintyy nollapersoonassa ja jälkimmäinen A-infinitiivissä. Verbiketju voi todeta ilmaisee 

mahdollisuutta toimia esimerkin ohjeistamalla tavalla. Voidaan puhua ilmaisee niin ikään 

mahdollisuutta mutta on samalla virkkeen sisällä osa puhujan antamaa esimerkkiä. 

 

Seuraavassa esimerkissä vanhemmille jaetaan neuvoja hieman eri tavoin, direktiivejä käyttä-

mällä: 

 

15) Kannustan vanhempia näyttämään omia tunteitaan jo lapsen varhaisista vuosista alka-

en. Kun vanhemmat puhuvat avoimesti myös vaikeista ja epävarmoista asioista, lapsi 

oppii toimimaan samalla tavalla. 

 

Toki tavan voi aloittaa myöhemminkin, mutta silloin se voi olla paljon vaikeampaa. 

Eikä 13–14-vuotiastakaan voi istuttaa alas ja patistaa, että puhutaanpa nyt tunteistasi. 

Vanhemman tulee kunnioittaa lapsen tarvetta omaan tilaan, mutta silti voi olla läsnä ja 

tarjota mahdollisuuksia huolten jakamiseen. (HS 7.9.2020) 

 

Esimerkki alkaa direktiivisellä MA-infinitiivilausekkeella kannustan vanhempia näyttämään 

omia tunteitaan. Kyse on VISK:n mukaan vaikuttamismuotista, jonka avulla ilmaistaan kau-

satiivisuutta (§ 479). Tällaisessa rakenteessa objekti (vanhempia) ilmaisee tavoitellun teon 

tekijän ja infinitiivilauseke (näyttämään omia tunteitaan) puolestaan itse teon (mp.). 

 

Vaikuttamaan pyritään myös esimerkin viimeisessä virkkeessä. Direktiivi tulee kunnioittaa on 

sävyltään käskevä, eikä jätä varaa tulkinnoille. Sivulause, joka pitää sisällään modaaliset ver-

biketjut voi olla läsnä ja (voi) tarjota mahdollisuuksia, on sävyltään pehmeämpi mutta silti 

tulkittavissa käskeväksi direktiiviksi. Tulkintaan vaikuttavat päälauseen sävy ja toisaalta ylei-

nen oletus siitä, että vanhemman tehtävä on olla lapsensa tukena. 
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Myös konditionaalia voidaan käyttää vetoamisen keinona (ks. VISK § 1593). Seuraavassa 

esimerkissä vanhempia ohjeistetaan konditionaalin sekä modaaliverbien avulla: 

16) Äitien kannattaisi suhtautua itseensä niin, että pystyvät mihin haluavat. Terve itsek-

kyys siirtyy mallioppimalla. Sen sijaan, että soimaisi vaikka omaa kehoaan, voi luetel-

la, mistä siinä pitää. (HS 19.9.2020) 

 

Modaaliverbi kannattaa ilmaisee välttämättömyyttä (VISK § 1551). Esimerkissä verbi on 

konditionaalimuodossa ja osa verbiketjua (kannattaisi suhtautua). Konditionaalipääte peh-

mentää direktiivisen lausuman sävyä, mutta samalla sen avulla pyritään vetoamaan lukijaan. 

Esimerkin viimeinen virke toimii lukijalle esimerkkinä tai ehdotuksena. Se pitää sisällään 

modaalisen verbiketjun voi luetella, jossa voi ilmaisee jälleen mahdollisuutta. 

 

Olen edellä esitellyt kasvatusdiskurssia ja siihen liittyviä kielellisiä ilmiöitä. Olen analysoinut 

tarkemmin diskurssissa esiintyvää yksiäänisyyttä, kohderyhmän huomioimista sekä neuvojen 

antamista muun muassa modaaliverbien ja direktiivien avulla. Seuraavaksi tarkastelen tutki-

mukseni kolmatta ja viimeistä diskurssia, vanhemmuus kokemuksena -diskurssia. 

 

4.3 Vanhemmuus kokemuksena -diskurssi 

  

Vanhemmuuteen ja vanhempana olemiseen liittyy olennaisesti kokemus vanhemmuudesta. 

Vanhempien omat kokemukset nousevat toisinaan esiin myös mediassa, jossa kokemukselli-

suus ja tarinallinen journalismi ovatkin viime vuosina yleistyneet. Mäkelän ja Karttusen 

(2020: 273) mukaan narratiivista journalismia voidaan pitää osana laajempaa muutosta, jossa 

kertomusmuoto on levinnyt päivittäisjournalismin puolelle. 

 

Nimitän vanhemmuus kokemuksena -diskurssiksi aineistossa esiintyvää näkökulmaa, jossa 

vanhemmuus on ensisijaisesti jotain kokemuksellista: yhtäältä omakohtaista ja toisaalta van-

hempien kesken jaettua. Aineistossa tämä diskurssi on vallalla kolmessa tekstissä, jotka ovat 

sekä sisällöltään että muodoltaan erilaisia mutta joissa jokaisessa korostuvat vanhempien ja 

tulevien vanhempien kokemukset vanhemmuudesta. Kokemuksilla tarkoitan koettuja asioita 

niin käytännössä kuin ajattelu- ja tunnetasolla. 
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Diskurssissa korostuvat vanhempien äänet ja vanhemmuus yksilötasolla. Teksteissä, joissa 

diskurssi on vallalla, yksilöiden tarinat ovat usein pääosassa. Tekstejä rytmittää kuitenkin 

vuoropuhelu haastateltavien ja/tai yksilöllisen ja yleisen näkökulman välillä. 

 

Diskurssia tuotetaan muun muassa tunneverbejä käyttämällä sekä kerronnan keinoilla.  Tar-

kastelen aluksi tunneverbien käyttöä, josta siirryn johtolauseiden analyysiin. Lopuksi esittelen 

vielä diskurssissa esiintyvää keskustelevuutta. 

 

Seuraava esimerkki on poimittu perheosaston jutusta Odottajien puolella (HS 28.9.2020). 

Jutussa vanhemmuutta käsitellään kahden ensimmäistä lastaan odottavan ystävyksen näkö-

kulmasta, ja teksti rakentuu pitkälti heidän vuoropuhelunsa esittämisen ympärille. 

17) Viime maaliskuussa Alexa Dagmarilla, 27, oli uutisia parhaalle ystävälleen ja yhteisen 

podcastin aisaparilleen Linda Juholalle, 31. 

Alexaa hirvitti puhelu, jonka hän aikoi soittaa. Entä, jos ystävyys ei tätä uutista kes-

täisikään? (HS 28.9.2020) 

 

Esimerkki (17) pitää sisällään tunneverbin hirvittää. Se ilmaisee tunne- ja tuntemusverbien 

tavoin ärsykkeen vaikutusta kokijaan (VISK § 467). Kokijaa edustaa tässä tapauksessa parti-

tiiviobjekti Alexaa. Verbi esiintyy osana tunnetilaa ilmaisevaa tunnekausatiivilausetta (mp.). 

Verbiä voidaan pitää tunnekausatiivina, sillä tunnekausatiivilla viitataan nimenomaan tunne-

kausatiivilauseissa esiintyviin tunteita ja tuntemuksia kuvaaviin verbeihin, joiden ensisijainen 

täydennys on ihmistarkoitteinen objekti (VISK § 316). 

 

Esimerkissä 17 kerronta tapahtuu Alexan näkökulmasta, mikä korostuu erityisesti viimeisessä 

virkkeessä: Entä, jos ystävyys ei tätä uutista kestäisikään?. Virke on suoraan kytköksissä 

aiemmin mainittuun tunneverbiin, ja se on esitetty ikään kuin kokijan näkökulmasta. Virk-

keen ääni on selvästi Alexan, ja virkettä onkin mahdollista pitää vapaana epäsuorana esityk-

senä. Viimeistä virkettä lukuun ottamatta esimerkki on epäsuoraa esitystä, jossa kuuluu toi-

mittajan ääni.  

 

Seuraavan esimerkin tunneverbi on niin ikään osa tunnekausatiivilausetta. Esimerkki on poi-

mittu Meistä tuli uusperhe -nimisestä jutusta (HS 21.9.2020), jossa pari- ja perheterapeutti 

sekä kahden uusperheen vanhemmat kertovat ajatuksistaan uusperhe-elämään liittyen. 



 28 

18) ”Meillä oli tyttöjen kanssa haasteita sopeutua uuteen kotikaupunkiin. Minua huoletti, 

näkevätkö tytöt isäänsä, ja miten saan arjen rullaamaan. Henri antoi minulle energiaa. 

Hän ymmärsi minua, osasi ottaa lapsiperheen tarpeet huomioon ja antoi minulle ja 

lapsille keskinäistä aikaa”, Hanna muistelee. (HS 21.9.2020) 

 

Esimerkki (18) poikkeaa edellisestä siinä, että se on muodoltaan suoraa esitystä siinä missä 

esimerkki 17 on epäsuoraa esitystä. Hanna puhuu yksikön ensimmäisestä persoonasta käsin, 

mistä johtuen tunneverbin huoletti yhteydessä esiintyykin kokijan nimen sijaan partitiiviob-

jekti minua. Myös esimerkissä 18 kerronta tapahtuu kokijan näkökulmasta. Tässä tapauksessa 

kokija puhuu lisäksi omalla äänellään ja omin sanoin, minkä suora esitys mahdollistaa. 

Tunnekausatiivilauseiden lisäksi tunneverbejä esiintyy aineistossa myös transitiivilauseissa. 

Seuraava esimerkki on peräisin jutusta Vielä yksi lapsi? (HS 26.10.2020), joka poikkeaa hie-

man muista aineiston teksteistä. Sen lähtökohtana on Meidän Perhe -lehden tekemä, HS.fi:ssä 

julkaistu kysely, jonka vastausten ympärille juttu rakentuu. Kysely ”kartoitti lukijoiden aja-

tuksia optimaalisesta lapsiluvusta ja lasten ikäerosta”, ja valmiissa jutussa kuullaan kyselyyn 

vastanneita vanhempia suorien lainausten muodossa. Vanhempien sukupuoli, lapsiluku ja 

joissain tapauksissa myös ikä mainitaan mutta nimiä ei. 

19) 39-vuotias kyselyyn vastannut nainen kertoi halunneensa puolisonsa kanssa kaksi las-

ta, koska he molemmat olivat kaksilapsisesta perheestä. Nykyään hän iloitsee siitä, et-

tä perheen 12- ja 15-vuotiaat lapset ovat hyviä ystäviä keskenään. (HS 26.10.2020) 

 

Esimerkin 19 kokija on 39-vuotias kahden lapsen äiti. Transitiivilauseessa kokijaan viitataan 

tunneverbin iloitsee yhteydessä pronominilla hän, joka toimii lauseen subjektina. Siinä missä 

esimerkkien 17 ja 18 tunneverbit ovat sävyltään hieman kielteisiä (hirvitti, huoletti), tässä 

tapauksessa verbin sävy on myönteinen. Aineiston tunneverbejä analysoimalla voidaankin 

sanoa, että vanhemmuuteen liittyy monenlaisia tunteita. 

 

Tunneverbien lisäksi vanhemmuus kokemuksena -diskurssissa korostuu moninaisuus refe-

roinnin yhteydessä esiintyvien johtolauseiden verbeissä. Johtolauseen avulla ilmaistaan refe-

raatin alkuperäinen esittäjä, joka näyttäytyy johtolauseen subjektina (VISK § 1476). Proto-

tyyppisen johtolauseen verbinä toimii jokin kommunikaatioverbi (mp.). Mediateksteille tyy-

pillisten kommunikaatioverbien sanoa ja kertoa lisäksi teksteissä, joissa vanhemmuus koke-

muksena -diskurssi on vallalla, johtolauseissa nousevat esiin mentaaliverbit, jotka ilmaisevat 
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tunnetta, havaintoa, ajattelutoimintaa tai propositionaalista asennetta (VISK § 461). Seuraa-

vassa esimerkki havainnollistaa tätä ilmiötä: 

 

20) ”Kaikista ei olisi tähän, ja on tämä vaatinut minultakin henkistä kanttia. Panostan 

Hannan lapsiin, vietän heidän kanssaan aikaa ja kuljetan välillä harrastuksiin mutta en 

ole tasavertainen vanhempi. Autan kasvatuksessa mutta en koe, että minulla on sa-

manlaisia oikeuksia esimerkiksi komentaa tyttöjä, koska en ole heidän isänsä”, Henri 

pohtii. (HS 21.9.2020) 

 

Esimerkin johtolauseessa esiintyy ajattelutoimintaa ilmaiseva mentaaliverbi pohtia. Johtolau-

setta edeltävän suoran esityksen puhuja on Henri, mutta johtolauseessa äänessä on toimittaja. 

Johtolause tarjoaa Henrin sanomalle tulkintakehyksen (VISK § 1476). Toimittaja on tässä 

tapauksessa valinnut verbin pohtia, jonka avulla hänen voidaan ajatella kuvaavan yhtäältä 

Henrin kerronnan tapaa ja toisaalta omaa suhtautumistaan kerrottuun asiaan ja puhujaan. Hen-

rin suora esitys esitetään siis tekstissä pohdintana. 

 

Seuraavan esimerkin mentaaliverbi on luonteeltaan hieman erilainen: 

 

21) Kunpa ihmiset miettisivät, miten kohtelevat uutta äitiä ja hänen valintojaan: paheksu-

en vai tsempaten, Alexa Dagmar ja Linda Juhola toivovat. (HS 28.9.2020) 

 

Johtolauseessa esiintyy propositionaalista asennetta eli kognitiivista suhdetta lauseen sisäl-

töön ilmaiseva mentaaliverbi toivoa (VISK § 461). Esimerkki on epäsuoraa esitystä, jossa 

Alexa ja Linda puhuvat ikään kuin samalla suulla. Kuten luvussa 3.2 mainitsin, johtolauseen 

verbin avulla voidaan ilmaista näkökulmaa referoitavaan asiaan tai puhujaan (Kalliokoski 

2005: 27). Johtolauseen verbillä on edelleen vaikutusta siihen, miten lukija referoitua tulkit-

see. Tässä tapauksessa naisten puhe esitetään verbin avulla toivomuksena. 

 

Johtolauseen puuttuminen referoinnin yhteydessä on piirre, joka näkyy kaikissa aineiston 

teksteissä ja diskursseissa. Ilmiön voidaankin ajatella liittyvän enemmän mediatekstien tuot-

tamisen käytänteisiin kuin diskursseihin. Kun johtolause puuttuu, kyse on vapaasta suorasta 

esityksestä tai vapaasta epäsuorasta esityksestä. Vapaata suoraa esitystä aineistosta löytyy 

paljon mutta vapaata epäsuoraa esitystä ei juuri lainkaan. Vapaata epäsuoraa esitystä käyte-

täänkin usein tyylikeinona, jonka avulla kertojan ja henkilön – tässä tapauksessa toimittajan ja 
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haastateltavan – näkökulmat ja äänet limittyvät tekstissä yhteen (Kalliokoski 2005: 33). Seu-

raava esimerkki kuvaa tällaista tilannetta: 

 

22) Kylppärin altaalle asetettu videokamera tallensi hetken, jolloin Alexa katsoi epäuskoi-

sena testitikkuun. Hän oli raskaana. Että sellainen My Week. (HS 28.9.2020) 

 

Esimerkin viimeinen virke on vapaata epäsuoraa esitystä, jonka puhujan voidaan ajatella ole-

van Alexa. Virkkeen perään on helppo kuvitella johtolause (esim. Alexa sanoo). Virke toimii 

tyylikeinona, joka elävöittää kerrontaa. Muodoltaan virke on vajaa lause, sillä siitä puuttuu 

finiittiverbi. Kyse on substantiivilausekkeesta, jonka tulkinta on sidoksissa tilanteeseen (VISK 

§ 879). Juuri virkkeen muoto vihjaakin siihen suuntaan, että kyse ei ole toimittajan sanomas-

ta. 

 

Kolmas vanhemmuus kokemuksena -diskurssille ominainen piirre on keskustelevuus. Kes-

kustelevuudella viittaan tässä yhteydessä laajasti sekä tekstien sisältöön että rakenteeseen, 

jotka ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Tarkastelen nyt nimenomaan niitä tekstejä, joissa 

em. diskurssi on vallalla. 

 

Sisällön osalta keskustelevuus ilmenee yksityisen ja yleisen näkökulman vaihteluna ja rea-

gointina edellä sanottuun. Rakenteen osalta keskustelevuus näkyy siinä, että eri puhujien refe-

rointi ja toimittajan kerronta vuorottelevat ja limittyvät tekstissä. Seuraavassa esimerkissä 

keskustelevuus ilmenee haastateltavien välisen vuoropuhelun esittämisenä: 

 

23) Vaunuvinkkien ja vertaistuen ohella kaksikko on törmännyt hassulta tuntuvaan pu-

heenparteen. 

 

”Joka kerta kun osoitan nauttivani raskaudesta, joku tulee heti sanomaan, että odota-

pas vaan, kun se vika kolmannes alkaa tai helppoahan se raskaana on, odota vaan, kun 

vauva tulee”, Alexa kertoo. 

 

Hän arvelee, että varoitteleva suhtautuminen liittyy osin suomalaiseen kulttuuriin: ei-

päs nyt lähdetä turhaan intoilemaan. 

 

Linda toivoisi jokaisen miettivän, millaisia kommentteja olisi itse halunnut kuulla ras-

kaana ollessaan. 
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”En halua tässä vaiheessa kirota unettomia öitä tai sitä, että nännit ovat ruvella. Var-

masti se on edessä, mutta nyt haluan vielä keskittyä kaikkeen siihen ihanaan, mitä 

odotusaika ja tuleva vauva tuovat tullessaan. Murehtia ehtii sitten myöhemmin”, Lin-

da sanoo. 

 

”Eräs jo äidiksi tullut ystäväni sanoi minulle, ettei aio korjata mielikuviani vauva-

arjesta. Vastasin, että hyvä niin. Hänellä on oma kokemuksensa, ja se voi olla ihan eri-

lainen kuin minun”, Alexa perustelee. (HS 28.9.2020) 

Esimerkki alkaa virkkeellä, jossa nimityksellä kaksikko viitataan sekä Alexaan että Lindaan. 

Sitten puheenvuoron saa Alexa, jota referoidaan ensin suoran esityksen ja sen jälkeen vielä 

epäsuoran esityksen keinoin. Tämän jälkeen ääneen pääsee Linda, joka jatkaa samasta aihees-

ta ensin epäsuoran ja sen jälkeen suoran esityksen muodossa. Sen jälkeen puheenvuoro palau-

tuu Alexalle, joka suorassa esityksessä vielä perustelee, miksi hän itse – ja oletettavasti myös 

Linda – on sitä mieltä, mitä on. 

 

Esimerkin keskustelevuus näkyy sekä tekstin rakenteessa että sen sisällössä. Alun kokoavan 

virkkeen jälkeen haastateltavat pääsevät vuorotellen ääneen ja vaikuttaa siltä, että he reagoivat 

toistensa sanomisiin jatkamalla siitä, mihin edellinen puhuja on jäänyt. 

 

Seuraava esimerkki poikkeaa edellisestä. Siinä puhujien ei esitetä käyvän keskustelua keske-

nään, vaan keskustelevuus on enemmänkin toimitustyön tulosta. 

24) Miettisen mukaan vain yhden lapsen haluaminen näyttää yleistyvän perhesuunnitte-

lussa. Tätä voi selittää muun muassa ensisynnyttäjien ikä. 

”Ensisynnyttäjien keski-iän noustessa toista lasta ei välttämättä ehditä saada, jos pik-

kulapsivaihetta ei haluta toistaa heti perään uudestaan.” 

 

Iällä on myös merkitystä sen suhteen, millaiseksi lapsiperhearjen mieltää. 

 

”Vanhemmuuteen suhtaudutaan tänä päivänä hyvin vakavasti. Se on toki hyvä asia, 

mutta se tekee arjesta raskaampaa ja stressaavampaa. Huolestuneisuus näyttää leimaa-

van varsinkin yli 30-vuotiaana lapsen saaneita enemmän kuin nuorempana lapsen saa-

neita”, Miettinen kertoo. 

 

Toisaalta parille voi olla alusta asti selvää, että yksi lapsi riittää, iästä riippumatta. 33-

vuotias yhden lapsen äiti kertoi, että lasten hankkiminen ei ollut nykyisessä parisuh-

teessa itsestään selvää, sillä nainen ei aluksi halunnut yhtäkään lasta. Lopulta yksi tun-

tui molemmille sopivalta lapsiluvulta. 
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”Lapseni on nyt taaperona aivan hurmaava ja ihana persoona, ja haluan voida keskit-

tyä hänen hyvinvointiinsa, kasvamiseen ja hänestä nauttimiseen täysillä. Uskon, että 

perheemme on täydellinen juuri tällaisena.” [viimeisen kappaleen kursivointi alkupe-

räinen] (HS 26.10.2020) 

Esimerkissä referoidaan kahta puhujaa, perhepoliittisia kysymyksiä tutkinutta Kelan tutkijaa 

Anneli Miettistä ja lastenhankintaan liittyvään kyselyyn vastannutta äitiä. Lisäksi ääneen pää-

see toimittaja, jonka ääni kuuluu erityisesti virkkeen mittaisessa kolmannessa kappaleessa 

sekä viidennen kappaleen ensimmäisessä virkkeessä. Siinä toimittaja ikään kuin vastaa Miet-

tiselle aloittaen virkkeen konnektiivisella partikkelilla toisaalta, minkä jälkeen hän palaa ikä-

kysymykseen. Samalla partikkeli sitoo edellä sanotun seuraavaan puheenvuoroon, joka tuo 

uuden ja hieman eriävän näkökulman jo aiemmin mainittuun ikäkysymykseen. 

 

Esimerkissä liikutaan yleisestä yksityiseen. Miettinen puhuu yhden lapsen haluamisesta ylei-

sellä tasolla tutkijaroolista käsin. Sen sijaan kyselyyn vastannut äiti kertoo aiheesta yksityisen, 

omakohtaisen kokemuksensa ja ajatuksensa antaen samalla elävän esimerkin yksilapsisesta 

perheestä. 

  

Esimerkit 23 ja 24 on poimittu jutuista Odottajien puolella (HS 28.9.2020) ja Vielä yksi lap-

si? (HS 26.10.2020). Kolmas teksti, jossa vanhemmuus kokemuksena -diskurssi on vallalla, 

on Meistä tuli uusperhe (HS 21.9.2020). Siinä keskustelevuus on kahteen muuhun tekstiin 

verrattuna hieman vähäisempää. Teksti on rakennettu niin, että aluksi omista kokemuksistaan 

kertovat yhden uusperheen vanhemmat, sitten aiheesta puhuu yleisellä tasolla pari- ja perhete-

rapeutti, minkä jälkeen palataan vielä yksityiselle tasolle, kun uusperhe-elämästään kertoo 

toinen juttua varten haastateltu pariskunta. Rakenteensa puolesta teksti ei siis ole kovin kes-

kusteleva. Sisällöllisesti keskustelevuutta luo kuitenkin liike yksityisen ja yleisen välillä. 

 

Yksi keskustelevuudenkin kannalta mielenkiintoinen ilmiö esiintyy tekstin loppupuolella, kun 

toisen uusperheen vanhemmat kertovat elämästään. Kerronnan lomassa esiintyy kaksi vapaata 

suoraa esitystä, joista ei voi päätellä, kumpaa pariskunnan osapuolta referoidaan. Vastaavaa ei 

löydy muualta aineistosta. Kummassakin tapauksessa vapaata suoraa esitystä edeltää kappale, 

jossa mainitaan molemmat vanhemmat, kuten seuraava esimerkki osoittaa: 
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25) Ennen vauvan syntymää Iinalla ja Pekalla oli joka toinen viikonloppu kahdenkeskistä 

aikaa, kun lapset olivat toisilla vanhemmillaan. Yhteistä aikaa järjestyy yhä, sillä Petja 

on vielä pieni ja nukkuu paljon. 

”Olemme osanneet todella arvostaa sitä, että meillä on ollut joka toinen viikonloppu 

aikaa toisillemme. Yhdessä vietetty aika antaa hyvän pohjan parisuhteelle.” (HS 

21.9.2020) 

Lukija voi päätellä, että esimerkin vapaa suora esitys on joko Iinan tai Pekan puhetta, sillä 

heidät mainitaan nimeltä edeltävässä kappaleessa ja aiheena on nimenomaan heidän yhteinen 

aikansa. Monikon ensimmäisen persoonan käyttö (olemme) vapaassa suorassa esityksessä 

viittaa siihen, että puhujiksi voidaan tulkita Iina ja Pekka yhdessä. Kontekstista voidaan pää-

tellä, että molemmat kyllä allekirjoittavat sen, mitä vapaassa suorassa esityksessä sanotaan. 

Sillä, kumpi sanoi asian ääneen, ei näin ollen ole asian suhteen varsinaisesti merkitystä. 

Lopuksi haluan nostaa lyhyesti esiin vielä yhden diskurssissa ilmenevän erikoisen piirteen. 

Ainoastaan tässä diskurssissa haastateltaviin viitataan välillä pelkällä etunimellä. Tämä kos-

kee nimenomaan kokijoita, vanhempia ja odottajia, joiden koko nimi mainitaan alussa, mutta 

myöhemmin heistä puhutaan etunimillä. Kyse on kahdesta tekstistä (Odottajien puolella ja 

Meistä tuli uusperhe), joista toisessa (viimeksi mainittu) on haastateltu myös yhtä asiantunti-

jaa. Tähän asiantuntijaan viitataan tekstissä tavalliseen tapaan, aluksi koko nimellä ja myö-

hemmin sukunimellä. 

Mediateksteissä yleinen käytäntö on viitata henkilöön sukunimellä sen jälkeen, kun henkilön 

koko nimi on kertaalleen mainittu. Etunimen käyttö sukunimen sijaan kielii jonkinlaisesta 

tuttavallisuudesta, ja erityisesti kokemuksellista näkökulmaa korostavan diskurssin kohdalla 

voidaan kenties ajatella, että sen avulla haastateltavat ja heidän kokemuksensa tuodaan lä-

hemmäs lukijaa. Näin ollen etunimen käyttöä voitaisiin pitää eräänlaisena tyylikeinona ja 

mahdollisesti myös tarinallisuuden piirteenä. 

 

Olen edellä tarkastellut vanhemmuus kokemuksena -diskurssia sekä eritellyt ja analysoinut 

esimerkkien avulla diskurssista esiin nousevia piirteitä: tunneverbien käyttöä, referoinnin yh-

teydessä esiintyvien johtolauseiden verbien moninaisuutta ja kerronnassa tapahtuvaa keskus-

televuutta. Seuraavaksi siirryn loppulukuun, jossa käyn läpi tutkimuksen tuloksia ja niihin 

liittyviä pohdintoja. 
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5 Lopuksi 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia vanhemmuusdiskursseja Helsingin 

Sanomien verkkojutuista koostuvasta aineistosta on löydettävissä ja kuinka ne ilmenevät kie-

len tasolla. Olen tarkastellut tekstejä diskurssianalyysin näkökulmasta, jossa kontekstilla on 

iso vaikutus tulkintaan. Luvussa 4 olen esitellyt kolme aineistosta esiin noussutta diskurssia: 

vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssin, kasvatusdiskurssin ja vanhemmuus kokemuksena -

diskurssin. Jokaisen diskurssin osalta olen pyrkinyt osoittamaan, kuinka kyseinen diskurssi 

kielessä rakentuu ja millaiset piirteet diskurssissa korostuvat. 

 

Vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssin (4.1) kohdalla olen tarkastellut lähemmin teonni-

miä, toisiin aineistoihin viittaamista ja ihmisten niputtamista ryhmiin. Kasvatusdiskurssin 

(4.2) osalta olen analysoinut yksiäänisyyttä, kohderyhmän huomioimista ja ohjeiden antamis-

ta. Vanhemmuus kokemuksena -diskurssin kohdalla (4.3) olen tarkastellut puolestaan tunne-

verbien käyttöä, moninaisuutta referoinnin yhteydessä esiintyvien johtolauseiden verbeissä ja 

kerronnassa ilmenevä keskustelevuutta. 

 

5.1 Pohdintaa 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että diskurssit ovat kytköksissä median eri genreihin 

eli ne ovat jossain määrin genresidonnaisia. Samankaltaiseen lopputulokseen ovat tulleet 

myös esimerkiksi Mäntynen ja Virtanen tutkiessaan, miten vanhuudesta puhutaan mediassa 

(ks. Mäntynen & Virtanen 2020). Omassa tutkimuksessani tietynlaiset näkökulmat vanhem-

muuteen tuntuvat nousevan esille tietyissä journalistisissa juttutyypeissä: uutisissa vallalla on 

vanhempi osana yhteiskuntaa diskurssi, perheosaston featuretyyppisissä jutuissa vanhemmuus 

kokemuksena. Kasvatusdiskurssi korostuu aineistossa erityisesti asiantuntijahaastatteluissa. 

 

Juttutyypit ovat sidoksissa tiettyihin käytäntöihin ja normeihin, jotka osaltaan vaikuttavat sii-

hen, missä määrin jotkut diskurssit nousevat esille. Esimerkiksi aineiston Minä väitän -sarjan 

jutuissa muoto sanelee haastateltavien määrän ja kerronnan tavan. Genreillä näyttää olevan 

aineistossa merkittävä vaikutus kohderyhmään, rakenteeseen, kerrontaan sekä siihen, ketkä 

pääsevät jutuissa ääneen ja liikkuuko puhe yleisellä vai yksityisellä tasolla. Tämä kaikki on 

puolestaan yhteydessä teksteissä esiintyviin diskursseihin. 
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Jutuissa kuultavat puhujat voidaan jakaa karkeasti vanhempiin ja odottajiin sekä asiantunti-

joihin. Vanhempia ja odottajia kuullaan vain perheosaston jutuissa (poikkeuksena yhden asi-

antuntijahaastateltavan kaksoisrooli, jossa asiantuntijapuoli kuitenkin korostuu). Epäsuorasti 

vanhempien ääni kuuluu yhdessä kotimaan uutisessa, joka käsittelee Kelan äitiyspakkaus- ja 

perhevapaakyselyä ja siihen vastanneiden vanhempien vastauksia. Asiantuntijahaastateltavia 

on aineistossa yhteensä kymmenen, ja vain yhdessä jutussa asiantuntijahaastateltavaa ei ole. 

Aineiston teksteistä kolme rakentuu täysin yhden asiantuntijan ympärille. 

 

Voidaankin sanoa, että asiantuntijoita kuullaan aineistossa selvästi muita enemmän, vaikka 

määrällisesti vanhempia ja odottajia esiintyykin aineistossa enemmän kuin asiantuntijoita. 

(On syytä huomioida, että 16 vanhemmasta ja odottajasta valtaosa, 10, esiintyy yhden jutun 

sisällä.) Asiantuntijoita kuullaan jokaisessa diskurssissa, mutta heidän äänensä korostuvat 

erityisesti kasvatusdiskurssissa ja vanhempi osana yhteiskuntaa -diskurssissa. Karvosen mu-

kaan asiantuntijaroolien ja auktoriteettien luominen on journalismille ominaista, ja asiantunti-

jat toimivat useimmiten todellisuuden tulkkeina: selittämässä ja tulkitsemassa monimutkaista 

todellisuutta (1996: 161–162). He edustavat itseään, kun taas muut jutussa esiintyvät henkilöt 

edustavat usein jotakin ryhmää (esimerkiksi uusperheen äiti) (mp.). Tällainen piirre näkyy 

jossain määrin tässäkin tutkimuksessa. 

 

Puhe vanhemmuudesta on aineistoa tarkastellessa melko sukupuolittunutta. Tämä on kiintoisa 

huomio, vaikka en aihetta varsinaisesti tutkimuksessani analysoinutkaan. Diskurssien osalta 

sukupuolittuneisuus näkyy erityisesti kasvatusdiskurssissa ja vanhemmuus kokemuksena -

diskurssissa. Aineiston yhdeksässä tekstissä on äänessä yhteensä 26 henkilöä. Heistä valtaosa 

on naisia (21/26). Myös juttujen kirjoittajat ovat lähes poikkeuksetta naisia (8/9). Vaikka su-

kupuolijakaumasta ei aineiston laajuuden vuoksi voida vetää merkittäviä johtopäätöksiä, voi-

daan kuitenkin pohtia, onko niin, että perhettä koskevat asiat nähdään edelleen naisten ”eri-

tyisalueena”. Voidaan myös miettiä, millaisia seurauksia sillä on, jos vanhemmuutta tarkastel-

laan mediassa pitkälti naisten ja äitien näkökulmasta. Havainto on mielenkiintoinen myös 

siinä mielessä, että yleisesti naisten osuus haastateltavista on mediassa, HS mukaan luettuna, 

noin kolmannes (HS 7.3.2021). 

 

Diskursseissa esiintyvä vanhemmuus on vahvasti kytköksissä ydinperheeseen. Aineiston teks-

teissä ei selvästi kuulla esimerkiksi yksinhuoltajia tai sateenkaariperheitä. Aineistosta ei 

myöskään nouse esille maahanmuuttajien kategorioita tai puheenvuoroja. Näin ollen kuva 
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vanhemmista ja edelleen vanhemmuudesta jää melko yksipuoliseksi. Yksi aineiston jutuista 

käsittelee nimenomaan uusperheitä, mitä voidaan pitää jonkinlaisena poikkeuksena aineistosta 

nousevaan niin sanottuun normaaliin. Se, että aineistossa tulee vain vähän esiin eroja, jotka 

liittyvät esimerkiksi vanhempien ja perheiden varallisuuteen, saa vanhemmuuden näyttäyty-

mään melko keskiluokkaisessa valossa. 

 

Fairclough (1997: 28) muistuttaa, että vastaanottotutkimuksen mukaan teksteillä ei ole yhtä 

tiettyä merkitystä, vaan jokainen lukija tulkitsee tekstejä tavallaan, mikä tarkoittaa sitä, että 

tekstien vaikutukset voivat olla hyvin vaihtelevia. Näin ollen myös tekstien sisältämät dis-

kurssit voivat jäädä osalta lukijoista huomaamatta tai he voivat tietoisesti ohittaa ne ja keskit-

tyä muihin asioihin. 

 

5.2 Tutkimuksen onnistumisen arviointi ja jatkotutkimus 

 

Vanhemmuutta on mahdollista tutkia monelta kantilta, ja kielianalyysi onkin vain yksi tapa 

tutkia ilmiötä. Sen avulla voidaan kuitenkin havainnoida ja nostaa esille erilaisia kielenkäyt-

töön liittyviä valintoja, jotka puolestaan mahdollistavat erilaisia merkityksiä (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 96). 

 

Aineiston valinta oli tässä tutkimuksessa osa tutkimusprosessia, ja sillä on iso vaikutus tutki-

muksen lopputulokseen. Tutkimusta voidaan pitää siinä mielessä onnistuneena, että aineistos-

ta oli mahdollista löytää eri vanhemmuusdiskursseja ja niihin kytkeytyviä kielellisiä piirteitä. 

Tutkimus tuo näkyväksi, millä tavalla aineistossa esiintyviä diskursseja kielessä tuotetaan. 

Kun nämä mekanismit ovat tiedossa, on mahdollista pohtia, kuinka vanhemmuudesta ja van-

hemmista voitaisiin jatkossa puhua mediassa entistä monipuolisemmin. 

 

Koska kyse on laadullisesta tutkimuksesta, jonka aineisto (9 tekstiä) on melko suppea, aineis-

ton tulokset eivät ole yleistettävissä. Huomattavasti laajempi aineisto, jossa olisi mukana 

useiden eri medioiden tekstejä, takaisi tulosten yleistettävyyden. Tutkimus antaa kuitenkin 

yhden esimerkin siitä, millaisia diskursseja vanhemmuudesta esiintyy mediassa. 

Aineisto on Pietikäistä ja Mäntystä lainaten ”yksittäinen todellisuuden representaatio moni-

mutkaisemmasta ’totuudesta’” (2019: 233). 
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Analyysin ulkopuolelle jäivät vanhemmuutta käsittelevät mielipiteelliset tekstit, joita voisi 

vanhemmuusdiskurssien osalta tutkia jatkossa. Tällaisia tekstejä ovat esimerkiksi mielipide-

kirjoitukset ja pääkirjoitukset. Myös keskiluokkaisuuden ja vanhemmuuden yhteyttä olisi 

kiinnostavaa tutkia eri mediateksteissä. 
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https://yle.fi/uutiset/3-10954110 

 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/67265/951-44-5580-0.pdf?sequence=1
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/67265/951-44-5580-0.pdf?sequence=1
https://tieteentermipankki.fi/
https://www.stat.fi/meta/kas/tal_huoltosuhde.html
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26262/toiseust.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scripta.kotus.fi/visk
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315307/Wasenius_Anna-Maria_Pro_gradu_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315307/Wasenius_Anna-Maria_Pro_gradu_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://yle.fi/uutiset/3-10954110
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Aineistolähteet 

 

HS 7.9.2020 = VIITANEN, KAISA 7.9.2020: Tunteista puhuminen on teinipojille yhä vaike-

aa – jotta poika ei jää surujensa kanssa yksin, vanhempien on hyvä panostaa kahteen keinoon. 

HS. Saatavilla sähköisesti https://www.hs.fi/perhe/art-2000006624227.html 

 

HS 10.9.2020 = SAAVALAINEN, HELI 10.9.2020: Kela selvitti: Mitä koulutetumpi äiti, sitä 

pienempänä hän lähettäisi lapset hoitoon. HS. Saatavilla sähköisesti 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006631130.html 

 

HS 15.9.2020 = SARASTI, KRISTIINA 15.9.2020: Moni vanhempi leimaa tietyt sanat ”ves-

sasanoiksi”, mutta siitä on vain haittaa – lastenpsykiatri kertoo, mitä sanoja jokaisella lapsella 

on oikeus oppia. HS. Saatavilla sähköisesti https://www.hs.fi/perhe/art-2000006635719.html 

 

HS 19.9.2020 = OTSAMO, KIRSIKKA 19.9.2020: Näin kasvatat tytön, jolla on vahva itse-

tunto – Lastenpsykiatri antaa tärkeän neuvon vanhemmille. HS. Saatavilla sähköisesti 

https://www.hs.fi/perhe/art-2000006641146.html 

 

HS 21.9.2020 = VÄLILÄ, ANU 21.9.2020: Meistä tuli uusperhe. HS. Saatavilla sähköisesti 

https://www.hs.fi/perhe/art-2000006640529.html 

 

HS 28.9.2020 = FORSBERG, JAANA 28.9.2020: Odottajien puolella. HS. Saatavilla sähköi-

sesti https://www.hs.fi/perhe/art-2000006647997.html 

 

HS 3.10.2020 = AHOLAINEN, SAARA 3.10.2020: ”Lastensaannin lykkäys ei voi jatkua 

loputtomiin” – Tutkijaryhmä uskoo, että syntyvyys lähtee maltilliseen kasvuun. HS. Saatavil-

la sähköisesti https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006657105.html 

 

HS 23.10.2020 = HARJU, JUKKA 23.10.2020: Jo lähes kolmannes nelikymppisistä kaupun-

kilaismiehistä on lapsettomia, maaseudulla lapsettomuus on harvinaisempaa. HS. Saatavilla 

sähköisesti https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006697509.html 

 

HS 26.10.2020 = KÄRKKÄINEN, ANETTE 26.10.2020: Vielä yksi lapsi?. HS. Saatavilla 

sähköisesti https://www.hs.fi/perhe/art-2000006697715.html 
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