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1 Johdanto 

 

Kun lukion äidinkielen tunnilla kirjoitimme ensimmäisiä esseitämme, silloinen opettajani antoi 

koko ryhmälle yhteisen vinkin: ”Älkää koskaan esittäkö kysymystä esseessä. Ja jos esitätte, 

muistakaa vähintäänkin vastata siihen!” Kuten tavallista, tiukka neuvo jäi mieleen, ja pitkälle 

yliopisto-opintoihini vältin kysymysten esittämistä kirjoittamissani asiateksteissä viimeiseen 

saakka. Kun seuraavan kerran palasin lukiolaisten kirjoittamien esseevastausten – tai nykyään 

ylioppilaskokeen uudistuttua kirjoitustaidon vastausten – pariin pedagogisissa opinnoissa, huo-

masin hämmästyksekseni, että lukiolaiset hyödynsivätkin teksteissään kysymyksiä sekä run-

saasti että monipuolisesti. Oliko esseen tekstilaji äkkiä muuttunut kysymysten esittämisen suh-

teen sallivampaan suuntaan? Vai olinko kaikki nämä vuodet elänyt valheessa, noudattaen neu-

voa, joka ei loppujen lopuksi pätenytkään? 

Tutkin maisterintutkielmassani retoristen kysymysten funktioita äidinkielen kirjoitustai-

don kokeen vastauksissa. Retorinen kysymys on jossain määrin kiistelty tekstin tehokeino. Esi-

merkiksi akateemisen kirjoittamisen oppaat saattavat ohjata välttämään retorisia kysymyksiä 

tekstissä (Hyland 2001: 569). Toisaalta vaikuttavaan kirjoittamiseen pyrittäessä retoriset kysy-

mykset tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia kirjoittajalle, eikä tämäkään ole jäänyt huo-

miotta kirjoittamisen oppaissa (esim. Ädel 2006: 135). Näin ristiriitaisten ohjeiden olemassa-

olosta voidaan päätellä, että retoristen kysymysten käyttö paitsi jakaa ihmisten mielipiteitä, 

myös vaihtelee tekstilajeittain ja kulttuureittain. Kirjoitustaidon kokeen vastaus on kompleksi-

nen tekstilaji (mm. Juvonen 2014), joka yhdistelee piirteitä useasta eri genrestä. Vastauksessa 

pyritään yleiskielisyyteen, ja lähteiden käyttö ohjaa kokelasta kohti tieteellistä kirjoittamista. 

Toisaalta kirjoittajan oman äänen kuuluminen vastaustekstissä katsotaan ansioksi (Ylioppilas-

tutkintolautakunta 2020: 10). Tästä syystä kirjoitustaidon kokeen vastaukset tarjoavat mielen-

kiintoisen kentän tarkastella retoristen kysymysten esiintymistä ja funktioita. 

Kirjoitustaidon kokeessa tuotetaan pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä (Ylioppilastutkinto-

lautakunta 2020: 8). Pohtivuus ja kantaa ottavuus ovat myös retoristen kysymysten ominai-

suuksia. Ison suomen kieliopin mukaan retoriseen kysymykseen ei odoteta vastausta vaan sa-

manmielisyyden osoitusta (ISK § 1705). Tämän vuoksi retorinen kysymys sopii hyvin kantaa 

ottaviin teksteihin, joissa kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan lukijansa sanomastaan. Toisaalta ISK 

tunnistaa myös pohdiskelevuuden retoristen kysymysten ominaispiirteenä (ISK § 1705). On 

oletettavaa, että retorisia kysymyksiä esiintyy ylioppilaskoeaineistossa, koska edellä mainitut 

retoristen kysymysten tunnistettavat piirteet sattuvat yhteen kirjoitustaidon kokeen vastauksen 
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tekstilajivaatimusten kanssa. Tutkielmassani selvitän tarkemmin, millaisia tehtäviä retorisilla 

kysymyksillä on lukiolaisten teksteissä. 

 

1.1 Lukiokirjoittaminen ja äidinkielen ylioppilaskoe 

 

Koulumaailma on jatkuvasti muutoksessa, ja myös ylioppilastutkinto kokeineen päivittyy tie-

tyin väliajoin. Siksi onkin erityisen tärkeää, että koulumaailman teksteistä tehdään jatkuvaa 

tutkimusta. Tutkimus voi parhaimmillaan paljastaa koulun teksteistä oleellisia yksityiskohtia ja 

auttaa opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Sovellettavuus onkin ollut 

Suomessa tärkeä lähtökohta koulukirjoittamista koskevassa tutkimuksessa. Kuitenkin lukiokir-

joittamista on Suomessa tutkittu lähinnä pro graduissa. (Juvonen – Kauppinen – Makkonen-

Craig – Lehti-Eklund 2011: 7.) Tästä syystä pro gradu- ja maisterintutkielmat tuottavat erityisen 

tärkeää uutta tietoa lukiokirjoittamisesta ja äidinkielen ylioppilaskokeesta. Lähivuosina tutkiel-

mia on kirjoitettu muun muassa kirjoitustaidon kokeen koheesion keinoista (Korhonen 2018), 

mielipidekirjoituksen tekstilajipiirteistä (Sirén 2019) sekä referoinnista kirjoitustaidon kokeen 

vastaustekstin tekstilajipiirteenä (Kokko 2020). Näillä jalanjäljillä jatkaa myös oma tutkiel-

mani, joka keskittyy selvittämään retoristen kysymysten funktioita ja merkitystä suhteessa kir-

joitustaidon vastauksen tekstilajiin.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe on sähköistynyt ja uudistunut muutamia vuo-

sia sitten, eikä uuden kokeen mukaisia vastaustekstejä ole vielä ehditty tutkia runsaasti. Tut-

kielmani tarjoaa lisää tietoa ylioppilaskokeen vastausteksteistä ja asettuu samaan tutkimuspe-

rinteeseen vanhan äidinkielen ylioppilaskokeen tutkimuksen kanssa. Juvonen (2014) tiivistää 

ylioppilasaineiden tutkimuksen historiaa seuraavasti: 1990-luvulle asti tutkimusta tehtiin lä-

hinnä kielenhuollon näkökulmasta. 2000-luvulla näkökulma vaihtui aineiston hyödyntämiseen 

ja erilaisiin rakenteellisiin ja retorisiin analyyseihin. 2010-luvulla tutkimuksen erityisiksi mie-

lenkiinnonkohteiksi ovat nousseet tekstilaji sekä tekstin rakenne. (Mts. 5.) Tutkielmani jatkaa 

sekä tekstilajin että rakenteen parissa, mutta kenties tärkeimpään rooliin nousevat kielen dialo-

gisuus ja näkökulma tekstiin vuorovaikutuksena. 

Erityisen tärkeänä tutkielmani kannalta näyttäytyy Riitta Juvosen (2014) kehystämisen 

yhdyslauseita käsittelevä väitöskirja, sillä hänen aineistonaan toimivat äidinkielen ylioppilas-

kokeen esseevastaukset. Tutkimus toimii innoitteena tutkielmalleni myös siitä syystä, että se 

kiinnittää erityistä huomiota esseevastauksen tekstilajiin ja hyödyntää suhtautumisen teoriaa. 

Suhtautumisen teoria on tärkeässä osassa myös Inka Mikkosen väitöskirjassa (2010). Hän on 

tutkinut lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa tuotettuja yleisönosastotekstejä 
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argumentoinnin ja rakenteen kannalta. Myös kirjoitustaidon vastaus on argumentoiva teksti, 

etenkin jos kokelas päätyy tuottamaan kantaa ottavan vastauksen. Juvosen ja Mikkosen väitös-

kirjat tarjoavatkin hyvän tutkimustaustan pohtivaa ja kantaa ottavaa kirjoittamista yhdistelevän 

kirjoitustaidon vastauksen tutkimiselle. Kolmas tutkimukseni taustalla vaikuttava väitöskirja 

on Hilkka Paldaniuksen historian lukiovastauksiin keskittyvä tutkimus (2020b). Esseiden kir-

joittamisella on merkittävä rooli nykyisessä lukiossa myös muiden oppiaineiden kuin äidinkie-

len ja kirjallisuuden parissa. Esseen tekstilaji voi kuitenkin vaihdella eri oppiaineiden tai tehtä-

vänantojen mukaan (Paldanius 2020a: 36). Vaikka Paldaniuksen (2020b) aineiston esseet nou-

dattavat historian tieteenalan tekstilajikäytänteitä, on hänen tutkimuksensa siinä mielessä kiin-

nostava, että Paldanius käsittelee paljon esseessä tapahtuvaa pohdintaa, joka on oleellinen osa 

myös kirjoitustaidon kokeen vastausta.  

Pohtivuus, argumentointi ja suhtautumisen välittäminen ovat vain pintaraapaisu kirjoi-

tustaidon kokeen tekstilajipiirteisiin. Jotta voidaan ymmärtää nykyisen kirjoitustaidon kokeen 

tekstilajia, on otettava katsaus ajassa taakse päin. Nykyistä kirjoitustaidon vastausta ovat teks-

tilajeina edeltäneet ylioppilasaine ja essee. (Makkonen-Craig 2010: 208.) Eriävistä nimistään 

huolimatta näitä kahta on luonnehdittu käytännöllisesti katsoen samaksi tekstilajiksi (Makko-

nen-Craig 2011b: 62). Toisaalta lukiolaisten äidinkielen tunnilla tuottamia tekstejä on tutki-

muksessa kutsuttu myös kirjoitelmiksi. (Makkonen-Craig 2010: 208.) Tässä tutkielmassa pu-

hun kirjoitustaidon vastauksista ja vastausteksteistä tehdäkseni eron nykyisen ja sitä edeltänei-

den ylioppilaskokeiden välille. Juvonen (2014) kuvaa väitöskirjassaan 2000-luvun alun äidin-

kielen ylioppilaskokeen tekstilajipiirteitä (mts. 14). Ylioppilasaine on Juvosen (2012) mukaan 

pohtiva teksti, mikä näkyy myös tehtävänantojen instruktioverbeissä, joista yleisimmät ovat 

pohdi ja tarkastele. Lisäksi hän mainitsee mielenkiintoisesti, että jo kysymysmuotoinen tehtä-

vänanto ohjaa pohdiskelemaan. (Mts. 40.) Pohtivuuden Juvonen (2014) katsoo merkitsevän 

sitä, että tekstissä kuljetetaan ja suhteutetaan toisiinsa erilaisia näkemyksiä ja näkökulmia ai-

heeseen; toisin sanoen kirjoittaja hallitsee toiminnallaan tekstin dialogisuutta (mts. 5).  

Huomionarvoista on, että äidinkielen ylioppilaskoe on Juvosen (2014) tutkiman aineiston 

poiminnan jälkeen ehtinyt uudistua jo kahdesti. On oletettavissa, että muutokset kokeessa ovat 

vaikuttaneet koevastauksen tekstilajiin ainakin jossain määrin. Nykyisessä kirjoitustaidon ko-

keessa kokelaille ei esimerkiksi enää esitetä suoraa kysymystä, vaan he saavat rajata tekstinsä 

näkökulman itse laajahkon aiheen pohjalta. Vuonna 2018 uudistunut kirjoitustaidon koe on tuo-

nut myös lähteiden käytön ja multimodaalisuuden laajemmin osaksi äidinkielen ja kirjallisuu-

den ylioppilaskoetta. Toisaalta uusi koe jatkaa kuitenkin entisen esseekokeen perinnettä. Sa-

maan tapaan kuin entisen ylioppilasaineen kohdalla, myös kirjoitustaidon vastauksen tekstilaji 
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omaksutaan sosiaalistumalla siihen opetuksen lomassa (ks. Juvonen 2014: 16). Samat opettajat 

ovat jatkaneet opiskelijoiden ohjaamista lukiokirjoittamisen pariin, joten uudistustenkin jälkeen 

aine- ja esseekirjoittamisen traditio on osaltaan säilynyt kouluissa. 

Kyky tunnistaa erilaisia tekstilajeja perustuu aiempiin kokemuksiimme teksteistä (Solin 

2006: 72). Kirjotustaidon vastaus on tekstilajina luotu koulun tarpeisiin, eikä sitä vastaavaa 

tekstilajia tuoteta muualla kuin koulukontekstissa (Makkonen-Craig 2010: 209). Äidinkielen 

ylioppilaskokeen tekstilajeja on tästä syystä vuosien varrella myös kritisoitu ja kutsuttu teen-

näisiksi (Juvonen 2014: 14). Samalla esseetä on pidetty vaikeana tekstilajina (Luukka 1992: 

93). Äidinkielen ylioppilasaineenkin kohdalla huomiota on kiinnitetty siihen, että se vaatii tie-

tyn diskurssin hallintaa ja mittaa kirjoitustaidon lisäksi yleissivistystä ja ajattelutaitoa (Makko-

nen-Craig 2010: 211). Vaikka opiskelijat kirjoittavat lukiouransa aikana useita kirjoitustaidon 

vastauksia, eivät he välttämättä tule juurikaan lukeneeksi sellaisia. Käsitys tekstilajista syntyy-

kin opetuksen ja opettajan teksteistä antaman palautteen pohjalta eikä välttämättä täysin vastaa 

sitä, mitä ylioppilaskokeen vastaustekstiltä todellisuudessa odotetaan.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

 

Tavoitteenani on omalta osaltani täydentää äidinkielen ylioppilaskokeen tutkimuksen perin-

nettä ja tuottaa ajankohtaista tietoa uudistuneesta ylioppilaskokeesta. Jo retoristen kysymysten 

yhteys kantaa ottavuuteen ja pohdiskelevuuteen (ISK § 1705) tarjoaa aihetta ajatella, että ky-

symykset voivat olla monipuolinen tekstin rakentumista tukeva elementti pohtivassa ja kantaa 

ottavassa kirjoitustaidon vastauksessa. Kielenkäytön piirteiden tutkiminen ylioppilasaineis-

tossa tarjoaa tietoa, jota opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan. Vaikka tutkielmani tulokset 

eivät aineiston suppeuden vuoksi ole yleistettävissä siten, että voisin tarjota täsmällistä tietoa 

retoristen kysymysten käytön eroista esimerkiksi korkeita ja matalia pistemääriä saaneissa teks-

teissä, pyrin kuitenkin tarjoamaan näkökulmia ja tekemään alustavia päätelmiä aiheesta. Ehkä 

tutkielmaani tutustunut tulevaisuuden opettaja ei yksiselitteisesti kiellä retoristen kysymysten 

käyttöä, vaan vähintäänkin perustelee neuvonsa opiskelijoille.  

Ylioppilaskokeen ja koulutekstien tutkimuksen lisäksi tutkielmani tavoitteena on tuottaa 

lisää tietoa retorisista kysymyksistä kielen resurssina. Retoriset kysymykset nousevat tutkimuk-

sissa usein esiin sivuroolissa, esimerkiksi osana retoristen keinojen tai argumentaation analyy-

sia (mm. Härmä 2021). Tällöin niiden analyysi jää helposti pinnalliseksi, jopa vain maininnan 

tasolle. Aikaisemmassa tutkimuksessa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin aidot ja retoriset 

kysymykset on nostettu tarkastelun kohteiksi lähinnä keskusteluaineistossa (mm. Berg 2013; 
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Koshik 2005; Ilie 1994). Toki jonkin verran löytyy myös tutkimusta, joka keskittyy nimen-

omaan kirjoitetussa kielessä esiintyviin kysymyksiin. Keskustelussa kysymyksillä on erilainen 

asema, sillä ne voidaan helpommin tulkita myös aidoiksi kysymyksiksi. Yhtenäisessä tekstissä 

raja aidon ja retorisen kysymyksen välillä on sen sijaan epäselvempi, minkä vuoksi aineistoni 

tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella kysymysten käyttöä kirjoitetussa kielessä. 

Tutkielmani keskittyy selvittämään, kuinka paljon ja millaisia retorisia kysymyksiä yli-

oppilaskoeaineistossa esiintyy sekä miten opiskelijat käyttävät retorisia kysymyksiä teksteis-

sään. Tutkimuksen tarkemmat sisällölliset tavoitteet voi tiivistää seuraavaan tutkimuskysymyk-

seen:  

Millaisia funktioita retorisilla kysymyksillä on kantaa ottavassa tai pohtivassa kirjoitus-

taidon ylioppilaskoevastauksessa? 

 

Kyetäkseni vastaamaan tutkimuskysymykseen tutkin retorisia kysymyksiä kontekstissaan 

osana laajempia tekstikatkelmia. Huolellisen analyysin avulla on mahdollista selvittää, mitä 

merkityksiä kysymysmuodon käyttöön liittyy kirjoitustaidon vastauksissa. Lisäksi haluan sel-

vittää, millainen rooli retorisilla kysymyksillä on kantaa ottavassa tai pohtivassa tekstissä eli 

mikä on niiden suhde kirjoitustaidon kokeen tekstilajiin. Tutkielmassani kysymysten muoto-

piirteiden tarkastelu jää sivurooliin ja painopiste on niiden funktioiden kuvaamisessa.  

Tutkielman toisessa luvussa kuvaan tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä ja teo-

riapohjaa. Monipuolinen teoriatausta on tarpeen, jotta voin kuvata retoristen kysymysten funk-

tioita kokonaisvaltaisesti. Luvussa kolme esittelen tarkemmin kirjoitustaidon vastauksista 

koostuvan aineistoni ja tutkimusmenetelmäni. Neljäs luku on omistettu analyysille, jonka 

avulla perustelen neljä aineistostani paljastuvaa kysymyslauseen funktiota. Tutkielman lopuksi 

kokoan tärkeimmät havainnot viidenteen lukuun ja pohdin työn onnistuneisuutta sekä mahdol-

lisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 

2 Teoriatausta ja aiempi tutkimus 

 

Koska aineistonani toimii kirjoitettu teksti ja lähden liikkeelle ensisijaisesti retorisista kysy-

myksistä tekstuaalisina yksikköinä, asennoituu tutkimukseni tekstintutkimuksen alalle. Toi-

saalta hyödynnän diskurssintutkimuksen teorioita. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodos-

tuu systeemis-funktionaalisesta kieliteoriasta, jota ohjaa näkemys kielenkäytön tiiviistä suh-

teesta sosiaalisiin konventioihin (Tieteen termipankki: Systeemis-funktionaalinen teoria).  
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Tässä luvussa siirryn laajemmista kieliteorioista ja käsitteistä kohti rajatumpia, analyysin 

kannalta keskeisempiä teorioita. Luku alkaa pohjustavalla alaluvulla, joka käsittelee kielen dia-

logisuutta. Toisessa alaluvussa keskityn rakentamaan tutkielmani perustaa esittelemällä tutkiel-

mani kannalta oleelliset systeemis-funktionaalisen teorian käsitteet. Tämän lisäksi käsittelen 

suhtautumisen teoriaa, joka on kehitetty systeemis-funktionaalisen teorian pohjalta. Kolmas 

alaluku keskittyy metadiskurssin käsitteeseen, jota hyödynnän analyysissani. Luvun lopuksi 

siirryn kohti varsinaista tutkimusaihettani tutustumalla retoriikan ja retoristen kysymysten tut-

kimukseen. Samalla määrittelen, miten itse ymmärrän retoriset kysymykset tutkielmassani.  

 

2.1 Kielen dialogisuus  

 

Kuten Pirjo Hiidenmaa (2018) huomauttaa, tekstin tekijään ja lukijaan keskittyvä kielen- ja 

kirjallisuudentutkimus on täynnä toisiaan muistuttavia käsitteitä, joilla pyritään selittämään 

teksteissä esiintyviä ääniä ja niiden vuorovaikutusta (mts. 82). Tutkielmassani olen päätynyt 

kuvaamaan tätä ilmiötä dialogisuuden käsitteen avulla. Käsitettä hyödynnetään myös myöhem-

min esittelemässäni suhtautumisen teoriassa, joten sen asema tutkielmani teorialuvussa on pe-

rusteltu. Kielen dialogisuus yhdistetään usein sekä kirjallisuuden tutkimuksessa että muilla 

aloilla venäläiseen ajattelijaan Mihail Bahtiniin sekä hänen lähipiiriinsä. Bahtinin tutkimuksen 

keskiössä on kirjallisuus ja erityisesti romaani, mutta hänen tapansa nähdä nämä ensisijaisesti 

kommunikaationa tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää samoja ajatuksia myös muuhun kielen-

käyttöön (Selenius 1991: 14). Bahtinilla dialogisuus liittyy useiden tietoisuuksien ja äänien 

vuorovaikutukseen tekstissä (Bahtin 1991: 36). Tämä toteutuu hänen mukaansa erityisesti po-

lyfonisessa eli moniäänisessä romaanissa (mts. 42). Tekstiä lukeva henkilö taas näyttäytyy Bah-

tinin ajattelussa kolmantena osapuolena, joka seuraa tekstin tapahtumia aktiivisesti ja muodos-

taa oman arvionsa tekstin kuvaamista asioista (mts. 37).  

Dialogisen kielinäkemyksen keskiössä on kielen funktionaalisen luonteen lisäksi sidos 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin (Dufva 2014). Dialogisuudella voidaan viitata myös 

aitoon dialogiin, vaikkapa kasvokkain käytävään keskusteluun, mutta Bahtinin piirin ajattelussa 

on se vahvuus, että dialogisuus voidaan nähdä kaikkien tekstien, ei vain keskustelujen ominai-

suutena. Bahtinin tärkeänä lähtökohtana on kielen kommunikatiivinen funktio, jolle hän antaa 

kirjoituksissaan ison painoarvon (Bahtin 1986: 67). Hän muun muassa kritisoi vahvaa jakoa 

aktiiviseen kirjoittajaan ja passiiviseen vastaanottajaan, sillä vastaanottaja, oli hän sitten lukija 

tai kuulija, ottaa tekstin vastaan esimerkiksi hyväksymällä tai hylkäämällä sen. Tämä vastaan-

ottavaisuus tekee lukijasta aktiivisen osapuolen myös kirjoitetussa kommunikaatiossa: 
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asetelma on siis dialoginen (mts. 67–68). Toisaalta tekstin dialogisuus ja moniäänisyys voi nä-

kyä myös siinä, ketkä tekstissä pääsevät ääneen: esimerkiksi kirjoittaja, muut auktoriteetit tai 

vastakkaiset mielipiteet. 

Bahtinin ajattelun mukaan kaikki kielelliset ilmaukset ilmentävät kirjoittajan yksilölli-

syyttä. Vähiten mahdollisuuksia yksilölliseen kielenkäyttöön tarjoavat kuitenkin tekstilajit, 

jotka ovat tarkkaan säädeltyjä. (Bahtin 1986: 63.) Säännöt ja normit ovat bahtinilaisittain kielen 

keskihakuisia voimia, jotka pyrkivät yhdenmukaistamaan kielenkäyttöä ja tekstilajia. Toisaalta 

kielenkäyttäjien valinnat ja muuttuvat tilanteet aiheuttavat variaatiota ja muokkaavat kielen-

käyttöä. (Pietikäinen – Mäntynen 2019: 36.) Kirjoitustaidon vastauksen tekstilaji voidaan nähdä 

jossain määrin kielenkäyttöä rajoittavana tekijänä, mutta toisaalta se myös sallii monipuolisen 

ilmaisun. Omien lukiokokemuksieni perusteella voin sanoa, että retoristen kysymysten käyttöä 

tässä tekstilajissa pyritään ainakin jossain määrin rajoittamaan. Tutkielmani tarjoaa alustavia 

vastauksia siihen, millainen retorisen kysymyksen asema on kirjoitustaidon kokeen tekstilajissa 

ja mistä syystä niiden käyttöä pyritään rajoittamaan.  

Kirjoittajan ja lukijan välinen dialoginen yhteys sekä tekstien moniäänisyys ovat tutkiel-

massani tärkeässä osassa. Tulkitsen retoristen kysymysten funktioita juuri siitä näkökulmasta, 

millaista vuorovaikutusta ne synnyttävät kirjoittajan ja lukijan välille. Näin ollen Bahtinin aja-

tukset kielen dialogisuudesta sopivat hyvin tutkielmani teoriataustaksi. Vaikka kirjoitustaidon 

kokeen vastaus on yhtenäinen, koetilanteessa yksin kirjoitettu pitkä teksti, on itse tekstilaji kui-

tenkin luonteeltaan hyvin vuorovaikutuksellinen.  

 

2.2 Systeemis-funktionaalinen teoria ja suhtautuminen 

 

M. A. K. Hallidayn kehittämä systeemis-funktionaalinen teoria näkee kielenkäytön sosiaalisena 

toimintana ja siten vahvasti kontekstisidonnaisena (Shore 2012a: 131). Nämä näkökulmat ovat 

itse asiassa yhteisiä dialogiselle kielinäkemykselle ja systeemis-funktionaaliselle teorialle, jo-

ten ne yhdessä muodostavat tutkielmani perustan. Halliday on kuvannut kielenkäytön tilanne-

kontekstia kolmella muuttujalla, joita ovat ala (field), osallistujaroolit (tenor) sekä kielen ilme-

nemismuodot (mode). Näistä ala tarkoittaa sosiaalista toimintamuotoa, jossa teksti toimii, osal-

listujaroolit tilanteen kannalta oleellisia sosiaalisia rooleja ja ilmenemismuoto vuorovaikutuk-

sen kanavaa. (Mts. 135.)  

Tutkimassani ylioppilaskoevastausaineistossa tilannekontekstin ala on ylioppilaskoeti-

lanne, jossa kirjoittajat pyrkivät välittämään oman osaamisensa arvioijille. Kirjoitustaidon vas-

tauksen kannalta oleelliset sosiaaliset roolit ovat vastaustekstin kirjoittaja ja arvostelija. Kielen 
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ilmenemismuoto on yleiskielinen ja melko muodollinen kirjoitettu teksti. Vaikka äkkiseltään 

mietittynä vastaustekstin kirjoittaminen voi vaikuttaa melko yksipuoliselta ja yksinäiseltä puu-

halta, kirjoitustaidon kokeen tarkastelu tilannekontekstissaan tarjoaa näkökulman kokeeseen 

vuorovaikutuksellisena tilanteena. Juuri tästä näkökulmasta lähestyn ylioppilaskoetta tutkiel-

massani. Samalla keskiöön nousee kielen interpersonaalinen metafunktio. 

Metafunktionaalisen hypoteesin mukaan edellä esittelemäni kolme tilannekontekstin 

muuttujaa realisoituvat tyypillisesti kielen kolmena metafunktiona, joita ovat ideationaalinen, 

interpersonaalinen ja tekstuaalinen metafunktio (Halliday – Matthiessen 2014: 82–83, Shore 

2012a: 148). Metafunktioiden nimeämisen taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että lause voidaan 

käsittää a) viestinä, b) vuorovaikutuksena tai c) representaationa. Nämä lauseen eri puolet eivät 

ole toisistaan irrallisia, vaan lauseen merkitys muodostuu samanaikaisesti kolmella tasolla, 

jotka läpäisevät koko kielen. (Halliday – Matthiessen 2014: 82–83.) Ideationaalinen metafunk-

tio kuvaa kokemus- ja mielikuvitusmaailmaamme, interpersonaalinen metafunktio keskittyy 

kieleen sosiaalisten suhteiden luojana ja suhtautumisen ilmaisimena ja tekstuaalinen metafunk-

tio kiinnittää huomion kieleen itseensä (Shore 2012a: 149).  

Kielen interpersonaalinen funktio toteutuu eräänlaisena vaihtokauppana ihmisten välillä. 

Kun lause välittää viestin, se on samalla myös interaktiivinen tapahtuma, joka sisältää puhujan 

tai kirjoittajan ja yleisön. Tuottamallaan tekstillä tai puheella ihminen pyrkii saamaan jotain 

kuulijalta. Yksinkertaisimmillaan näitä pyrkimyksiä kuvaavat neljä perinteistä puhefunktiota: 

tarjous, käsky, väite sekä kysymys. (Halliday – Matthiessen 2014: 134–135.) Koska tiedon-

vaihto on tärkeä osa ihmisten välistä kommunikaatiota, on kieliin kehittynyt suuri määrä tapoja 

muotoilla väitteitä ja kysymyksiä (mts. 139). Retorinen kysymys on nähdäkseni tällainen kie-

leen syntynyt resurssi, jolla voidaan eri tilanteissa ilmaista erilaisia asioita ja näin saada aikaan 

erilaisia retorisia vaikutuksia. 

Systeemis-funktionaalisen teorian perusajatuksia on, että erilaiset kielelliset valinnat kan-

tavat erilaisia merkityksiä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 56). Kysymysmuodon valitseminen 

tarkoittaa aina myös sitä, että väitelause on jätetty valitsematta. Valinta lausetyyppien välillä ei 

ole merkityksetön, vaan asettamalla sanansa kysymysmuotoon kirjoittaja tavoittelee erilaisia 

vaikutuksia kuin väitelauseella. Vaikka retorisen kysymyksen käyttö on kirjoittajan valinta, 

myös kielenkäyttötilanne sanelee, mitä voidaan valita (mts. 59). Esimerkiksi omalla kohdallani 

sosiaalistuin lukioaikanani ajatukseen siitä, että retorinen kysymys ei ole ylioppilaskoetekstiin 

sopiva valinta. Aineistoni kuitenkin osoittaa, että retoriset kysymykset ovat vakiintuneet osaksi 

kirjoitustaidon kokeen vastauksen kielivarantoa.  
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Myöhempi diskurssintutkimuksen alan tutkimus on tukeutunut paljon Hallidayn ajatuk-

seen kielen metafunktioista. Erityisesti tutkielmassa hyödyntämäni suhtautumisen teoria (Mar-

tin – White 2005) rakentuu systeemis-funktionaalisen teorian pohjalle ja kehittelee Hallidayn 

esittämiä ajatuksia edelleen. Toisaalta suhtautumisen teoria on ottanut vaikutteita myös Bahti-

nin kielen dialogisuutta koskevasta ajattelusta. Teoria keskittyy tekstien vuorovaikutuksellisuu-

teen: tekstin kautta sanoma välittyy tekijältä lukijalle. Martinin ja Whiten mallissa teksti näyt-

täytyy kirjoittajan hallitsemana dialogisena tilana, johon sisältyvät vähintään kirjoittajan ja lu-

kijan näkökulmat (Virtanen – Juvonen 2018: 181). Heidän mukaansa tekstiin punoutuvaa kir-

joittajan suhtautumista voi analysoida tarkastelemalla kolmea osa-aluetta, joita ovat asennoitu-

minen (attitude), sitoutuminen (engagement) sekä asteittaisuus (graduation) (Martin – White 

2005: 102–105).  

Asennoituminen liittyy kirjoittajan tunteiden ilmaisemiseen tekstissä (Martin – White 

2005: 42). Tämä voi toteutua kolmella tavalla: kirjoittaja voi kuvata affektia ja tunteita, esittää 

moraalisia arvioita ihmisten toiminnasta tai arvioida asioita ja esineitä. Arvottavan leksikon 

käsittely on erityisenä huomionkohteena asennoitumisen analyysissa. (Juvonen 2007: 423.)  Si-

toutumisen analyysissa sen sijaan käsitellään varsinkin modaalisuuden ja referoinnin ilmiöitä. 

Kun analysoidaan kirjoittajan sitoutumista esittämiinsä väitteisiin, Martin ja White ottavat käyt-

töön dialogisen laajentamisen ja supistamisen käsitteet (dialogic expansion/contradiction). 

Dialoginen laajentaminen antaa tekstissä tilaa vaihtoehtoisille näkemyksille, kun taas dialogi-

nen supistaminen rajoittaa muiden näkökulmien tiedostamista ja myöntämistä tekstissä. (Mar-

tin – White 2005: 102.) Näiden käsitteiden avulla suhtautumisen teoria tarjoaa mielenkiintoisen 

näkökulman tarkastella episteemistä modaalisuutta ja evidentiaalisuutta, joita usein käsitellään 

lähinnä tiedon varmuusasteen ilmaisemisen kautta. Suhtautumisen teoriassa sen sijaan painote-

taan ilmausten kykyä dialogiseen laajentamiseen ja supistamiseen, jolloin episteeminen modaa-

lisuus näyttäytyy tekstissä muiden olemassa olevien näkökulmien myöntämisenä tai niiden läs-

näolon rajoittamisena (mts. 105.) Kolmantena suhtautumisen osa-alueena teoria mainitsee ar-

vottavien ilmausten asteittaisuuden, joka toteutuu sekä määrän ja intensiteetin että prototyyp-

pisyyden asteikolla (mts. 140). 

Tutkielmani analyysiosuudessa hyödynnän asennoitumisen ja sitoutumisen analyysia kä-

sitellessäni aineistoesimerkkejä. Hypoteesini mukaan kirjoitustaidon kokeen vastausteksteissä 

hyödynnetyt retoriset kysymykset toimivat osaltaan kantaa ottavassa tekstissä siten, että ne vä-

littävät kirjoittajan suhtautumista aiheeseen.  
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2.3 Metadiskurssi 

 

Hyödynnän tutkielmassani retoristen kysymysten funktioiden selvittämiseen suhtautumisen 

teorian lisäksi metadiskurssin käsitettä. Kaikki puhe ja kirjoitus sisältää ilmauksia, jotka viit-

taavat kirjoittajaan, kuviteltuun lukijaan ja tekstiin itseensä. Tämä metadiskurssi järjestää dis-

kurssia tai kirjoittajan asennoitumista joko tekstin sisältöön tai lukijaan. (Hyland 2005: 14.) 

Metadiskurssin käsite tarjoaa mahdollisuuden tarkastella retorisia kysymyksiä sekä tekstiä jä-

sentävänä että dialogisuutta luovana kielen resurssina. Tutkielmani puitteissa hyödynnän eri-

tyisesti Luukan (1992) ja Hylandin (2005) ajatuksia metadiskurssista. Näistä Hylandin teoria 

on tuoreempi ja kattavampi, mutta koska metadiskurssi on vahvasti kielestä riippuvaista, on 

myös suomalaisen tutkimuksen tarkastelu tarpeen.  

Kieltä, jolla puhutaan kielestä, kutsutaan metakieleksi. Metadiskurssi tuo metakielen kie-

lenpiirteet diskurssintutkimuksen piiriin ohjaten huomion erityisesti tekstin tuottamiseen ja vas-

taanottamiseen. (Ädel 2006: 158–159.) Metadiskurssi on käsitteenä jokseenkin laaja ja täsmen-

tymätön (Hyland 2005: 35). Käsitteen määrittelyä hankaloittaa se, että sitä voi lähestyä niin 

syntaktisena, semanttisena kuin pragmaattisenakin ilmiönä (Luukka 1992: 36). Valitsemansa 

näkökulman mukaan tutkija kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin ja jättää toiset vähem-

mälle huomiolle. Luukan (1992) mukaan metadiskurssin keinot ja funktiot ovat sekoittuneet 

aiheen aikaisemmissa teoretisoinneissa, mikä on entisestään sekavoittanut tutkimuskenttää 

(mts. 20). Järjestelmällisen kuvaamisen vaikeus johtuu osaltaan myös siitä, että metadiskurssi 

on erilainen ilmiö puhutussa ja kirjoitetussa kielessä (Hyland 2005: 18). 

Erilaisten tutkimussuuntien ja näkemysten vuoksi käsitettä on ollut vaikea rajata, eivätkä 

tutkijat ole siitä yksimielisiä. Osa saattaa sisällyttää metadiskurssiin vain tekstiin itseensä viit-

taavat elementit, osa taas myös kirjoittajaan ja lukijaan viittaavat elementit. (Ädel 2006: 157; 

Hyland 2005: 17.) Toisin sanottuna tutkijoiden fokuksessa ovat vaihdellen kielen tekstuaalinen 

ja interpersonaalinen metafunktio Hallidayta mukaillen. Metadiskurssin käsitteen määrittely on 

olennaisessa osassa omassa tutkielmassani, ja sen vuoksi on syytä vielä tehdä katsaus systee-

mis-funktionaalisen teorian kielen metafunktioihin ja siihen, miten käsitteet ovat siirtyneet me-

tadiskurssin tutkimuksen pariin. Systeemis-funktionaalinen teoria kiinnittää tekstin interperso-

naalisen metafunktion kohdalla huomiota sanavalintoihin, persoonaan, modaalisiin lausetyyp-

peihin ja lauseissa esiintyviin modaalisiin aineksiin (Shore 2012b: 177). Nämä asiat ovat huo-

mionkohteena myös interpersonaalisen metadiskurssin tutkimuksessa, vaikkakin niistä on tehty 

erilaisia luokitteluja ja listauksia. Tekstuaalisen metafunktion suhteen systeemis-funktionaali-

sessa teoriassa taas tutkitaan esimerkiksi tekstin koheesion keinoja ja teema- tai 
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informaatiokulkua (mts. 180). Jos seurataan muun muassa Hylandille (2005) ja Luukalle (1992) 

yhteistä käsitystä siitä, että metadiskurssiksi lasketaan vain eksplisiittiset viittaukset tekstiin, 

eivät edellä mainitut systeemis-funktionaalisen teorian tekstuaalisen metafunktion keinot itse 

asiassa käsittele metadiskurssia. Vaikka teemankulku ja koheesion keinot muodostavat tekstin 

rakennetta ja helpottavat lukijan matkaa läpi tekstin, eivät ne kuitenkaan useimpien tutkijoiden 

mukaan ole eksplisiittisiä metadiskurssin keinoja. Esimerkiksi Luukka (1992) argumentoi, että 

kun kirjoittaja vaihtaa aihetta, kyse on tekstin rakentumisen keinosta, mutta vasta siirtymän 

eksplikointi tekee siitä metadiskurssia (mts. 38). Metadiskurssin tutkimuksessa kielen tekstu-

aalisen metafunktion onkin käsitetty teemankulun ja koheesion sijaan liittyvän erityisesti teks-

tinosiin, jotka viittaavat tekstiin itseensä. 

Jako interpersonaaliseen ja tekstuaaliseen metadiskurssiin synnyttää helposti sen käsityk-

sen, että kielen ideationaalinen, sisältöä koskeva funktio olisi metadiskurssin kannalta merki-

tyksetön ja selvästi erotettavissa muusta kielenkäytöstä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan metafunk-

tiot vaikuttavat kukin omalla tasollaan tekstin tulkintaan (Shore 2012a: 144; Hyland 2005: 21). 

Sekä Hyland (2005) että Luukka (1992) näkevät metadiskurssin nimenomaan tekstin vuorovai-

kutteisuuden kautta. Hylandin (2005) mukaan myös tekstiin itseensä viittaavat metadiskurssin 

resurssit, jotka on perinteisesti käsitetty tekstuaaliseksi metadiskurssiksi, palvelevat nimen-

omaan kielen interpersonaalista funktiota, sillä tekstiä jäsentämällä ne ottavat huomioon lukijan 

tiedot ja tarpeet tekstin suhteen (mts. 40). Hän meneekin tulkinnassaan niin pitkälle, että ajat-

telee kaiken metadiskurssin olevan interpersonaalista (mts. 35). Taulukko 1 on oma suomen-

nokseni Hylandin (2005) interpersonaalisen metadiskurssin mallista, jonka käsitteitä hyödyn-

nän analyysissani.  

 

Taulukko 1. Interpersonaalisen metadiskurssin resurssit (Hyland 2005: 49).  

Kategoria Funktio Esimerkit 

Interaktiivinen metadiskurssi Opastaa lukijan läpi tekstin  

Siirtymät (transitions) Osoittavat päälauseiden välisiä suhteita Lisäksi, mutta, ja 

Kehykset (frame markers) Jäsentävät tekstin osia tai argumentin si-

sältöä 

Ensiksi, samaan aikaan, tutkielma osoit-

taa, summatakseni, palataanpa  

Endoforiset merkitsijät (endophoric mar-

kers) 

Viittaavat tietoon muissa osissa tekstiä Edellä mainittu, ks. taulukko 2 

Evidentiaalit (evidentials) Viittaavat muista teksteistä peräisin ole-

vaan tietoon 

X:n mukaan 

Koodinvaihdot (code glosses) Selittävät tai avaavat käsitteitä, muotoile-

vat lauseita uudelleen 

Toisin sanoin, esimerkiksi 

Interaktionaalinen metadiskurssi Sisällyttää lukijan tekstiin ja aktivoi   
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Varaukset (hedges) Mahdollistavat muiden näkökulmien ole-

massaolon, korostavat subjektiivisuutta 

Ehkä; on mahdollista, että 

Vahvistimet (boosters) Korostavat varmuutta ja supistavat mui-

den näkökulmien läsnäoloa 

On selvää, että 

Asennoitumisen merkitsijät (attitude mar-

kers) 

Ilmaisevat kirjoittajan asennoitumista pro-

positionaaliseen merkitykseen 

Valitettavasti, yllättävästi 

Itsemaininnat (self mentions) Viittaavat Eksplisiittiset viittaukset kir-

joittajaan 

Ensimmäisen persoonan muodot 

Sitoutumisen merkitsijät (engagement 

markers) 

Rakentavat eksplisiittisesti yhteyttä luki-

jaan 

Toisen persoonan ja monikon ensimmäi-

sen persoonan muodot 

 

 

Mallin käsitteitä kääntäessäni olen pyrkinyt etsimään ilmaisutapoja, jotka jo ovat käytössä suo-

malaisessa kielentutkimuksessa. Myös esimerkit olen poiminut ja kääntänyt Hylandin alkupe-

räisestä esityksestä, joten niihin tulee suhtautua pienellä varauksella: metadiskurssin esiintymi-

nen eri kielissä nimittäin poikkeaa toisistaan. Nähdäkseni esimerkit kuitenkin havainnollistavat 

taulukkoa, ja lukija saa niiden pohjalta käsityksen metadiskurssin kategorioiden toiminnasta. 

Hyland (2005) jakaa metadiskurssin interaktiiviseen ja interaktionaaliseen metadiskurs-

siin (mts. 49). Nämä metadiskurssin kaksi puolta ilmenevät kaikissa teksteissä, ja niitä ilmais-

taan erilaisilla retorisilla keinoilla, joilla on tarkemmat funktiot (mts. 50). Interaktiivisen meta-

diskurssin keinoin kirjoittaja tuo esiin tietoisuuttaan yleisöstään, heidän odotuksistaan ja edel-

tävästä tiedostaan. Interaktiivinen metadiskurssi siis järjestää tekstin diskurssia (mts. 48–49). 

Voidaankin ajatella, että kyseessä on jonkinlainen vastine useiden tutkijoiden käyttämälle teks-

tuaalisen metadiskurssin käsitteelle. Interaktionaalinen metadiskurssi taas vastaa aiempien tut-

kijoiden ajatusta interpersonaalisesta metadiskurssista: sen keinoin kirjoittaja hakee lukijalta 

responssia ja sisällyttää hänet tekstiin. Kirjoittaja voi esimerkiksi tuoda oman äänensä kuulu-

viin, esittää suhtautumistaan ja asettaa lukijansa tiettyyn asemaan. (Mts. 49, 53–54.) Luukka 

(1992) on jo aiemmin päätynyt samanlaisiin ajatuksiin, ja hän mainitseekin, että tekstiä struk-

turoivan, tuottajan asenteista kertovan ja vuorovaikutusta muodostavan metadiskurssin koh-

dalla kyseessä ovat interaktionaaliset piirteet (mts. 26). Hän siis tiedostaa metadiskurssin inter-

personaalisen luonteen Hylandin (2005) tapaan, vaikka käyttääkin luokittelussaan jakoa inter-

personaaliseen ja tekstuaaliseen metadiskurssiin. 

Vaikka Hyland (2005) nostaa metadiskurssin interpersonaalisen funktion tärkeään ase-

maan, huomioi hän kuitenkin sen, että kielen informatiivinen ja vuorovaikutuksellinen puoli 

eivät ole toisistaan irrallisia (mts. 9). Metadiskurssi ja tekstin propositionaalinen merkitys eivät 

siis toimi kielen eri tasolla, vaan tekstit koostuvat molemmista elementeistä, jotka vaativat ja 

täydentävät toisiaan (mts. 23). Luukankaan mukaan metadiskurssia ei voi erottaa diskurssista 
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(1992: 37). Tavallinen tapa erottaa metadiskurssi kielen propositionaalisesta sisällöstä on on-

gelmallinen, sillä kielen varsinainen merkitys ei aina löydy propositiosta, vaan syntyy sen sijaan 

vuorovaikutuksessa (mts. 41). Tästä syystä metadiskurssia tulisi kuvata pragmaattisesta ja funk-

tionaalisesta näkökulmasta, ei niinkään sanastollisia tai syntaktisia piirteitä luettelemalla (mts. 

21). Pragmaattinen lähtökohta korostuu myös Hylandilla (2005). Metadiskurssi on suhteellinen 

käsite, sillä kielenpiirteet saavat aina merkityksensä suhteessa muihin tekstin osiin (mts. 24). 

Näin ollen ei ole mahdollista luoda tarkkaa listaa kielenpiirteistä, jotka kantavat metadiskursii-

visia merkityksiä. Myös taulukon 1 metadiskurssin resurssit saavat metadiskursiivisen tulkin-

nan vasta kontekstissaan. 

Kuten edellä kuvasin, tutkijat voivat päätyä metadiskurssia määritellessään erilaisiin lop-

putuloksiin sen suhteen, hahmottavatko he metadiskurssin tekstuaalisena vai interpersonaali-

sena ilmiönä. Toinen muuttuja, jonka suhteen tutkijat joutuvat sijoittamaan itsensä tutkimus-

kentälle, on metadiskurssin rajaaminen joko yksinomaan eksplisiittisiin kielenaineksiin tai kat-

tamaan myös implisiittisemmät tapaukset. Sekä Hyland (2005: 28) että Luukka (1992: 86) te-

kevät tutkimuksissaan selvän rajauksen: he käsittelevät metadiskurssina vain eksplisiittisiä, 

tekstistä erotettavia tekstuaalisia piirteitä. Tämä selkeyttää laajan ja moniulotteisen ilmiön ra-

jausta. Kyseenalaiseksi jää kuitenkin, kuinka hyvin eksplisiittiset metadiskurssin piirteet on 

mahdollista erottaa tekstistä, jos metadiskurssia ei voi erottaa diskurssista. Esimerkiksi Luukka 

(1992) kirjoittaa, että tekstin jokainen ilmaus on mahdollista tulkita kannanotoksi, jolloin se 

edustaa myös interpersonaalista metadiskurssia (mts. 86). Tutkimukseni kohde, retorinen ky-

symys, mahdollistaa virkkeen sisällön järjestämisen väitelauseesta poikkeavalla tavalla. Kuten 

teemankulku ja koheesio, myös retoriset kysymykset ovat kielen ilmiö, jota monet tutkijat eivät 

automaattisesti hyväksy metadiskurssin keinoksi. Toisaalta kysymyslause ilmentää aina tilan-

nekontekstin osallistujarooleja, ja näin ollen sen voisi tulkita olevan eksplisiittinen interperso-

naalisen metadiskurssin keino. Kysymyksiä voidaan kuitenkin käyttää tekstissä monella tapaa, 

eivätkä kaikki niiden saamat funktiot välttämättä ole metadiskursiivisia. Tutkielmani kannalta 

kysymyslauseen määrittely eksplisiittiseksi tai implisiittiseksi metadiskurssiksi ei ole oleellista, 

mutta joka tapauksessa voidaan todeta, että kysymyksillä on selvä yhteys metadiskurssiin. Tätä 

havaintoa olen käyttänyt apuna tutkiessani retoristen kysymysten funktioita aineistossani. 

Huolimatta siitä, että hyödynnän aineistoni käsittelemisessä Hylandin mallia, koen tar-

peelliseksi esitellä analyysissa retoristen kysymysten tekstuaaliset ja interpersonaaliset funktiot 

omina alalukuinaan. Hylandin ja monen muun tutkijan havainto siitä, että kaikki metadiskurssi 

palvelee lukijan ja kirjoittajan välistä suhdetta, on osuva, mutta havaintojeni mukaan retoristen 

kysymysten tekstuaaliset funktiot poikkeavat oleellisesti interpersonaalisista funktioista. Eron 
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tekeminen niiden välille selkeyttää tutkielman rakennetta. Vastaavasti olisin voinut ottaa käyt-

töön Hylandin käyttämät interaktiivisen ja interaktionaalisen metadiskurssin käsitteet, jotka 

vastaavat jossain määrin aiemman tutkimuksen jakoa tekstuaaliseen ja interpersonaaliseen me-

tadiskurssiin. Koska tutkielmani tavoite ei kuitenkaan ole tutkia retorisia kysymyksiä metadis-

kurssin keinona, vaan keskityn yleisemmällä tasolla niiden funktioihin, on tutkielma parempi 

sitoa systeemis-funktionaalisen teorian perinteisiin ja tunnettuihin käsitteisiin. 

 

2.4 Retoriikka 

 

Aiemmissa alaluvuissa olen jo pariin kertaan maininnut retoriset keinot, ja jo se, että tutkimani 

kysymystyyppi on nimetty retoriseksi kysymykseksi, kertoo vahvasta yhteydestä retoriikkaan, 

vaikuttavuutta ja suostuttelua tutkivaan tieteenalaan. Retoriikan tutkimusperinne on lähtöisin 

antiikista, jolloin näkökulma oli lähinnä puhetaidossa ja kielen tyylikeinoissa. Myöhemmin 

klassisen retoriikan rinnalle kehittynyt uusi retoriikka on keskittynyt erityisesti vaikuttamisen 

kielellisten keinojen tutkimiseen, argumentointiin ja suostutteluun (Mäntynen – Sääskilahti 

2012: 195). Tällöin huomio kääntyy kielellisten keinojen tarkasteluun ja tarkkaan analyysiin, 

ei niinkään puhujaan tai kirjoittajaan ja hänen taitoihinsa (Mäntynen 2003: 103). Kun kapeasti 

määriteltynä retoriikalla viitataan pelkkään puhetaitoon ja kaunopuheisuuteen, laajasti määri-

teltynä se voidaan nähdä koko kielenkäytön läpäisevänä monipuolisena ilmiönä. (Lehti – Ero-

nen-Valli 2018: 158.) 

Teksteissä havaittavat, usein epäsuorat vaikuttamisen keinot ovat retoriikan tutkimuksen 

mielenkiinnonkohteena (Lehti – Eronen-Valli 2018: 158). Kielenkäyttö nähdään vahvasti ta-

voitteellisena toimintana, ja tekstin päämäärä nousee tärkeään osaan (Mäntynen – Sääskilahti 

2012: 194). Vaikka tutkimus suuntautuukin useimmiten tekstiin ja kielenkäyttöön, ovat myös 

kirjoittamisen ja sen opetuksen tutkimus edelleen tärkeässä roolissa erityisesti amerikkalaisessa 

tutkimusperinteessä (mts. 194). Toisin sanottuna retoriikan yhteys puhujan taitojen osoittami-

seen ei ole täysin kadonnut. Suomalaisissakin kouluissa opetellaan sekä tunnistamaan että käyt-

tämään retorisia keinoja erilaisissa teksteissä. Retoriikan käsitteen alla voidaan tietysti tutkia 

myös muita asioita kuin retorisia keinoja. Esimerkiksi retorisen rakenteen teoria kiinnittää huo-

mion siihen, millainen merkitys tekstin rakenteella on sen vaikuttavuuteen. Rakenteen osalta 

kiinnostavaa on myös se, millaisiksi lukija ymmärtää tekstinosien väliset suhteet. (Mäntynen 

2003: 88.) Retoriikan tutkimusta tehdään monella eri alalla, eikä sitä voida tiivistää yhteen me-

todiin tai teoriaan (mts. 104–105).  
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Retoriikan tutkimuksella on oma perinteensä, mutta tutkimusalana se on kuitenkin hel-

posti yhdistettävissä muihin kielentutkimuksen suuntauksiin. Esimerkiksi kielen muodon ja 

merkityksen erottamattomuus toisistaan liittyy perusoletuksena sekä retoriikkaan että systee-

mis-funktionaaliseen kielentutkimukseen (Perelman 1996: 48). Funktionaaliseen kielentutki-

mukseen retoriikan tutkimusta yhdistää myös todellisten kielenkäyttötilanteiden havainnointi 

(Lehti – Eronen-Valli 2018: 158). Kielenkäyttö nähdään siis sosiaalisena toimintana, joka on 

vahvasti tavoitteellista (Mäntynen – Sääskilahti 2012: 194). Samoin diskurssintutkimus voi tar-

jota hyödyllisiä näkökulmia vaikuttavuuteen keskittyvään retoriikantutkimukseen. Molem-

missa tutkimussuuntauksissa kielen merkitys nähdään oleellisena todellisuuden rakentumisen 

kannalta. (Lehti – Eronen-Valli 2018: 157.) Retoriikan tutkimuksen on katsottu täydentävän 

myös genreanalyysia (Mäntynen – Sääskilahti 2012: 196). Lehti ja Eronen-Valli (2018) huo-

mauttavatkin, ettei retoriikan tutkimus kiistä tekstin muita ominaisuuksia: analyysin kohteeksi 

vain nousevat erityisesti vaikuttamisen keinot (mts. 159). Myös kirjoitustaidon vastaukset ovat 

retoriikan tarkastelun kannalta hedelmällinen tekstilaji, sillä kirjoittajat pyrkivät luomaan va-

kuuttavia tekstejä saadakseen kokeessa mahdollisimman korkeat pistemäärät.  

Retoriikan tutkimuksen tarkastelu näyttäytyy tutkielmassani merkityksellisenä myös siitä 

syystä, että hyödyntämilläni metadiskurssin ja suhtautumisen teorioilla on selvä yhteys retorii-

kan tutkimukseen. Kuten retoriikka, myös metadiskurssi liittyy läheisesti tekstin tuottajan pää-

määriin ja tavoitteisiin (Hyland 2005: 63). Hylandin (2005) mukaan metadiskurssissa voidaan 

nähdä yhteys Aristoteleelta peräisin olevaan retoriikan luonteenpiirteiden kolmijakoon (ethos, 

pathos ja logos). Metadiskurssi vetoaa lukijan järkeen (logos), kun se osoittaa suhteita asioiden 

välillä ja muodostaa tekstistä helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Kirjoittajan auktoriteet-

tiin ja kompetenssiin viitatessa se taas palvelee sitä, millainen kuva kirjoittajasta syntyy luki-

jalle (ethos). Kun metadiskurssin keinoin tuodaan yleisö näkyviin tekstissä, huomion kohteeksi 

nousee pathos. Samalla Hyland kumoaa väitteen, että retoriikka ei liittyisi akateemisiin tekstei-

hin. (Mts. 65.) Tutkija esimerkiksi valitsee itse, mihin taustaoletuksiin hän perustaa kirjoituk-

sensa (mts. 66). Sama toteutuu kirjoitustaidon vastauksessa. Vaikka kyseessä ei ole samaan 

tapaan akateeminen tekstilaji, kirjoittaja valitsee itse pohjatiedot ja aineistot, joihin tukeutuen 

hän rakentaa omaa kantaansa aiheeseen. Kun kirjoittaja käyttää kieltä luodakseen tietynlaisia 

sosiaalisia suhteita, hän hyödyntää samalla metadiskurssia ja retoriikan keinoja (Hyland 2005: 

66).  

Martinin ja Whiten suhtautumisen teoria tarjoaa mallin, jolla tarkastella teksteistä havait-

tavia kirjoittajan suhtautumista välittäviä kielenpiirteitä. Suhtautumisen yhteys retoriikkaan on 

selvä, sillä yleisön mielipiteisiin pyritään vaikuttamaan muun muassa kielentämällä omaa 
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suhtautumista aiheeseen. Martinin ja Whiten (2005) mukaan suhtautumista ilmaisevat kielelli-

set keinot toimivat retorisesti luoden suhteen kirjoittajan ja lukijan välille (mts. 2). Itse asiassa 

tutkimuksen kohteena onkin suhtautumista ilmaisevien kielenpiirteiden retoristen vaikutusten 

tarkastelu. Teoria tarjoaa keinon luonnehtia kirjoittajan interpersonaalista tapaa viestiä ja hänen 

käyttämiään retorisia strategioita. (Mts. 92–93.)  

Retoriikalla on antiikista asti ollut vahva yhteys nimenomaan puhujan taitoon ja sen osoit-

tamiseen yleisölle ja arvostelijoille (Perelman 1996: 25). Retoriikalla on edelleen osansa kou-

luopetuksessa, ja sen merkitys vain kasvaa siirryttäessä peruskoulusta lukioon (Mäntynen – 

Sääskilahti 2012: 206). Niinpä ei olekaan ihme, että ylioppilaskoetekstienkin arvostelussa re-

toriikka osaltaan vaikuttaa kirjoittajan saamaan arvosanaan. Retoristen keinojen tunteminen ja 

tarkoituksenmukainen käyttö tukevat oman osaamisen välittymistä kokeen arvostelijoille. Kir-

joitustaidon kokeessa kokelas ohjataan tuottamaan pohdiskeleva tai kantaa ottava teksti. Eten-

kin kantaa ottavan tekstin kohdalla argumentoinnin ja suostuttelun keinot ovat keskeisessä 

osassa. Kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan tekstin lukijaan ja saamaan hänet puolelleen osoittaen 

samalla kirjoitus- ja ajattelutaitonsa tason. Kirjoittamassaan tekstissä kirjoittaja kohtaa ylei-

sönsä ja saa näin mahdollisuuden vaikuttaa heidän näkemyksiinsä käsittelemästään asiasta (Pe-

relman 1996: 16). Kuitenkin myös yksityistä pohdintaa voidaan tarkastella retoriikan näkökul-

masta, jolloin ajatellaan, että henkilö pyrkii vakuuttamaan ensisijaisesti itsensä (mp.).  Koska 

kirjoitustaidon vastauksella on myös lukijansa, ei tekstilajin kohdalla voi koskaan olla kyse 

täysin yksityisestä pohdinnasta. Joka tapauksessa retoriikan tutkimus tarjoaa välineitä myös 

pohdiskelevan tekstin tarkasteluun. Tehokas retoriikka voi luoda pohtivasta tekstistä syvällisen 

lukukokemuksen, joka osoittaa kirjoittajan harkintakykyä ja kykyä päätyä päättelyketjun avulla 

omiin johtopäätöksiin. Retoriikka vaikuttaa siis yhtä lailla kantaa ottavan kuin pohtivankin kir-

joitustaidon vastauksen taustalla. Tekstilaji ohjaa kokelasta hyödyntämään lukio-opetuksessa 

oppimiaan retorisia keinoja tarkoituksenmukaisesti vastaustekstiä rakentaessaan.  

 Juuri retoristen keinojen tarkoituksenmukaisuus tekstissä voi olla yksi asia, joka vaikut-

taa siihen, että retoristen kysymysten käyttö kirjoitustaidon vastauksissa nähdään joskus ongel-

mallisena. Perelmanin (1996) mukaan retorisen kuvion käytön pitäisi tuoda tekstiin uusi näkö-

kulma, joka tukee tekstin argumentaation onnistumista. Jos tällaista näkökulmaa ei synny, saat-

taa käytetty retorinen kuvio hahmottua pelkäksi koristeeksi. (Mts. 47.) Ehkä juuri tällainen re-

toristen keinojen viljely ilman, että ne tehokkaasti tukevat tekstin päämäärää, nähdään opetta-

jienkin keskuudessa ärsyttävänä. Kuitenkin hyvin muotoiltu ja osuvasti sijoitettu retorinen ky-

symys voi saada lukijassa aikaan vaikutuksen, joka tukee tekstin päämääriä. 
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2.5 Retoriset kysymykset 

 

Kysymystyypin nimeäminen retoriseksi kysymykseksi saa helposti aikaan pintapuolisen tulkin-

nan kysymyksestä eräänlaisena tekstin koristeena: tehokeinona, jota kirjoittaja voi hyödyntää 

osoittaakseen kykynsä luoda tasapainoisia ja vakuuttavia tekstejä. Nimitys aktivoi samanaikai-

sesti muistikuvat retoristen keinojen listoista, joita esimerkiksi lukio-opetuksessa käydään läpi. 

Retorisia keinoja onkin erittäin helppo sortua lähestymään vain opiskeltavina työkaluina, joita 

mekaanisesti hyödyntämällä tekstistä voidaan saada vaikuttavampi. Maisterintutkielmassani 

tällainen näkökulma ei ole hedelmällinen. On selvää, että kokelaiden esittämät kysymykset ei-

vät ole pelkkiä osoituksia retoristen keinojen hallinnasta tai tekstin koristeita, vaan ne ovat har-

kittuja valintoja, joilla on tekstissä omat funktionsa.  

Kysymyslause on yksi keskeisistä modaalisista lausetyypeistä, ja sen prototyyppinen pu-

hetoiminto on kysyminen. Sen tunnusmerkkejä ovat interrogatiivipronomini lauseen alussa tai 

predikaattiverbiin liittyvä liitepartikkeli -kO. (ISK § 1678.) Rakenteellisesti kysymykset voi-

daan jakaa kahteen päätyyppiin: hakukysymyksiin ja vaihtoehtokysymyksiin. Hakukysymykset 

alkavat kysymyssanalla, ja niillä kysytään tietyn lauseenosan sisältöä. (Mt. § 888, § 1679). 

Vaihtoehtokysymys tarjoaa kuulijansa harkittavaksi lauseen sisällön paikkansapitävyyttä tai 

esittää useampia vaihtoehtoja harkittavaksi, ja sen merkkinä on liitepartikkeli -kO. Kolmantena, 

harvinaisempana kysymystyyppinä esiintyy partikkelikysymyksiä, joissa kysyvyyden aiheuttaa 

kysyvä partikkeli entä tai vai. (Mt. §1679.) 

Aidon kysymyksen tarkoituksena on tuottaa kysyjälleen tietoa (ISK § 1679). Retorisen 

kysymyksen funktio poikkeaa tästä kysymyksen prototyyppisestä puhefunktiosta, sillä siihen 

ei usein odoteta vastausta. Sen sijaan Ison suomen kieliopin mukaan retorinen kysymys toimii 

väitteenä, johon odotetaan ensisijaisesti samanmielisyyden osoitusta. (Mt. § 1705.) Tämä mää-

ritelmä tuntuu kuitenkin jäävän kapeaksi, kun tutkitaan ylioppilaskoeteksteissä esiintyviä reto-

risia kysymyksiä. Kirjoitetussa tekstissä esiintyvien kysymysten käyttö on hyvin erilaista kuin 

puhutussa kielessä, ja kysymysten asema kirjoitetussa tekstissä aiheuttaakin tutkimukselle 

haasteita (Hakulinen – Karlsson – Vilkuna 1996: 24). Tutkijoiden lähestymistapa kysymyksiin 

riippuu paljon käytetystä aineistosta. Esimerkiksi kirjoitetussa verkkokeskusteluissa keskuste-

lijat voivat esittää toisilleen aitoja kysymyksiä, jolloin jaottelu aitoihin ja retorisiin kysymyksiin 

voi olla toimiva. Yhtenäisessä tekstissä kirjoittaja taas ei tyypillisesti odota saavansa lukijalta 

vastausta, jolloin on kyseenalaista, missä määrin tekstissä voi edes esiintyä aitoja kysymyksiä. 

Tieteen termipankissa kerrotaan, että käsitettä retorinen kysymys käytetään tutkimuksessa ”kir-

javasti” (Tieteen termipankki: retorinen kysymys). Kaiken kaikkiaan retorinen kysymys 
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vaikuttaa kattotermiltä, jolla on helppo selittää tekstissä esiintyvien kysymysten merkitys il-

man, että kysymyksiin tarvitsee paneutua syvällisesti. Sitä voidaan käyttää jopa miettimättä sen 

tarkemmin, mitä kysymyksen retorisuus tarkoittaa. 

Koska kirjoitetussa tekstissä ero aidon ja retorisen kysymyksen välillä ei ole itsestään 

selvä, ovat tutkijat lähestyneet aihetta eri tavoin. Kun retorisella kysymyksellä tarkoitetaan ka-

peimmillaan kysymystä, johon sisältyy valmis tulkinta vastauksesta, laajimmillaan mikä ta-

hansa kysymysmuoto voi tietyssä kontekstissa saada retorisen tulkinnan (ISK § 1705). Verk-

kokeskusteluja tutkittaessa on käynyt ilmi, että vuorovaikutuksen ollessa asynkronista osallis-

tujilla ei ole samanlaista velvollisuutta vastata kysymyksiin kuin kasvokkain käydyssä keskus-

telussa. Näin ollen mikä vain kysyvä rakenne voitaisiin periaatteessa käsittää retoriseksi, vaik-

kakaan asia ei aina ole näin yksioikoinen. (Kääntä 2015: 24.) Esimerkiksi Hyland (2001) tie-

dostaa aitojen kysymysten läsnäolon myös kirjoitetuissa yhtenäisissä teksteissä, vaikka aidot 

kysymykset ovatkin hänen tutkimissaan akateemisissa artikkeleissa harvinaisia: niitä esiintyy 

lähinnä tekstien lopussa, missä ne suuntaavat lukijan huomion tulevaan tutkimukseen ja ratkai-

semattomiin ongelmiin (mts. 569–570).  

Tutkijat ovat pyrkineet luokittelemaan teksteissä esiintyviä retorisia kysymyksiä eri ta-

voin. Suomen kieltohakuisia verbejä käsittelevässä tutkimuksessaan Kiuru (1977) toteaa, ettei 

retorista kysymystä esitetä vastauksen saamiseksi. Lisäksi hän on havainnut, että kieltomuotoi-

nen kysymyslause vastaa usein merkitykseltään myönteistä lausetta ja päinvastoin. (Mts. 60.) 

Saman huomion ovat tehneet monet muutkin tutkijat, ja esimerkiksi Egg (2007) jakaa artikke-

lissaan retoriset kysymykset kieltohakuisiin ja ei-kieltohakuisiin kysymyksiin, joista hän kes-

kittyy ensimmäisiin (mts. 78). Eggillä retoriset kysymykset sisältävät aina jonkin sisäänkirjoi-

tetun vastauksen kysymykseen, ja näkemystä retorisista kysymyksistä voisi luonnehtia kape-

aksi. Tällainen ajattelu on tuttua myös retoriikan tutkimuksesta: Perelmanin (1996) mukaan 

esimerkiksi ”puhtaan retorisesta” kysymyksestä voidaan puhua silloin, kun esittäjä jo tietää 

vastauksen (mts. 47). Hyland (2001) sen sijaan puhuu samasta ilmiöstä nimellä ”voimakas re-

torinen kysymys”. Tällaiseen kysymykseen kirjoittajan ei tarvitse esittää vastausta, sillä lukija 

voi päätellä sen itse kysymyksestä. Hyland kuitenkin ymmärtää retorisen kysymyksen laajem-

min sellaiseksi kysymykseksi, johon kirjoittaja esittää itse vastauksen joko tulevassa tekstissä 

kokonaisuutena, heti kysymyksen esittämisen jälkeen tai kysymyksessä itsessään. (Mts. 569–

571.) Kääntä (2015) katsoo asiaa retorisen kysymyksen vaatiman vastauksen näkökulmasta. 

Retorinen kysymys ei välttämättä vaadi ollenkaan responssia, mutta se voi myös vaatia joko 

aidon vastauksen tai muunlaisen responssin (vrt. Egg 2007). Verkkokeskustelussa myös mui-

den keskustelijoiden reagointi kysymykseen vaikuttaa siihen, saako kysymys retorisen 
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tulkinnan (Kääntä 2015: 28–29). Huomionarvoista on siis se, että retorinen kysymys voi esiin-

tyä tekstissä myös vailla ilmiselvää vastausta.  

Retorisia kysymyksiä on pyritty tulkitsemaan systeemis-funktionaalisen kielentutkimuk-

sen pohjalta tekstin vuorovaikutteisuuden kannalta. Esimerkiksi on todettu, että kielenainek-

sista muun muassa interrogatiiveilla on taipumus ottaa osaa kielen dialogisuuden muodostumi-

seen (Ädel 2006: 133). Retoriset kysymykset ovat kiinnostaneet tutkijoita myös metadiskurssin 

näkökulmasta. Vaikka Ädel (2006) ei suoraan näe kysymyksiä osana metadiskurssia, hän ajat-

telee niiden muodostavan tekstissä retorisia kuvioita, jotka jakautuvat tyypillisesti tiettyihin 

osiin tekstiä (mts. 134). Näin ollen hän lukee ainakin tekstin aloittavat ja lopettavat kysymykset 

osaksi metadiskurssia tai vähintäänkin siihen läheisesti liittyväksi huolimatta siitä, että niissä ei 

eksplisiittisesti viitata tekstiin, kirjoittajaan tai lukijaan. Keskusteluanalyysin näkökulmasta on 

nostettu esiin muun muassa kysymyssanalla alkavien lauseiden käyttäminen haasteena edeltä-

välle väittämälle, jolloin kysymys ilmaisee puhujan vahvaa episteemistä asennoitumista asiaa 

kohtaan (Koshik 2005: 52). 

Amerikkalaisten kirjoittajien esseemuotoisissa teksteissä kysymykset sijoittuvat useim-

miten tekstin alkuun, jopa ensimmäiseksi lauseeksi. Tämä noudattelee myös kirjoitusoppaiden 

ohjeita. Tekstin aloittava kysymys esittelee yleensä aihetta. Toisaalta tekstejä myös lopetetaan 

kysymyksiin, mutta ei yhtä usein. Tekstin lopettava kysymys on Ädelin (2006) mukaan yleensä 

retorinen kysymys, vaikka hän ei sen tarkemmin täsmennä, mitä käsitteellä tarkoittaa. Ädelin 

tutkimus tuo esiin sen, että englanninkielisestä maailmasta löytyy eroja teksteissä esiintyvien 

kysymysten suhteen: brittikirjoittajat käyttävät kysymyksiä teksteissään paljon hillitymmin 

kuin amerikkalaiset. (Mts. 135.) Kyseessä onkin tekstilaji- ja kulttuurikohtainen konventio. 

Suomessa retoriset kysymykset ovat nousseet tutkimuksen mielenkiinnonkohteiksi erityisesti 

viesteillä käytävissä keskusteluissa (esim. Kääntä 2015; Melender 2016; Pulkkinen 2013). Kir-

joitetut viestit muodostavat mielenkiintoisen tutkimusaineiston kysymyksistä kiinnostuneelle 

tutkijalle. Yhtenäisiin teksteihin verrattuna kysymyksillä on kuitenkin erilainen asema kirjoite-

tussa keskustelussa, jossa toisten käyttäjien voidaan odottaa myös vastaavan kirjoitettuihin 

kommentteihin, kuten Käännän (2015) tutkimassa opiskeluverkkokeskustelussa. Pulkkisen 

(2013) tutkimat sanomalehtien tekstiviestipalstat ovat keskusteluna jo fragmentaarisempia, eikä 

viestin lähettäjä useinkaan odota saavansa viestiinsä vastausta. Hänen mukaansa kysymyksillä 

haetaankin nimenomaan vuorovaikutteisuutta. (Mts. 1.) Toisaalta hän on havainnut, että retori-

nen kysymys ja siihen esitetty vastaus muodostavat väitteen ja argumentin esittämistä vastaa-

van toimintasarjan (mts. 95–96). Melenderin (2016) tutkimus kohdistuu verkon keskustelupals-

toille, ja retorisia kysymyksiä käsitellään muiden retoristen keinojen ohella. Vaikka 
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kysymykset jäävätkin pienempään osaan tutkimuksessa, tukevat Melenderin havainnot tulkin-

taa, että retoristen kysymysten läsnäolo viestein käytävässä keskustelussa on ilmiönä jo tun-

nettu. 

Määrittelyn eroista ja ongelmista johtuen retorisen kysymyksen käsitettä on myös ky-

seenalaistettu tutkimuksessa. Esimerkiksi retorisen kysymyksen aidosta kysymyksestä erotta-

via syntaktisia ja semanttisia piirteitä on tarkasteltu pyrkimyksenä selvittää, onko syytä puhua 

retorisista kysymyksistä vai kysymysmuodon retorisista käytöistä (Spago 2016). Tutkimus pal-

jasti, että jopa kontekstistaan irrotettuina jotkut kysymykset saavat retorisen tulkinnan, kun taas 

toiset eivät. Spagon (2016) mukaan on olemassa piirteitä, jotka selvästi merkitsevät kysymyk-

sen retoriseksi. Kuitenkaan 85 % retoristen kysymysten aineistosta ei toteuttanut näitä piirteitä, 

eli suurin osa retorisista kysymyksistä saa retorisen tulkinnan vasta kontekstissaan. (Mts. 105.) 

Myös Koshik (2005) on haastanut retorisen kysymyksen käsitettä. Hänen mukaansa käsite on 

harhaanjohtava, sillä kysymykset saavat myös vastauksia keskustelussa. Toisin kuin aidon ky-

symyksen ollessa kyseessä, nämä vastaukset välittävät usein mielipiteitä, esimerkiksi saman-

mielisyyttä tai erimielisyyttä. Koshikin tutkimuksessa retorisiin kysymyksiin viitataan käsit-

teellä reversed polarity questions. (Mts. 147.) Sekä Spagon (2016) että Koshikin (2005) tutki-

mukset keskittyvät keskustelumuotoisiin aineistoihin, mutta nähdäkseni retorisen kysymyksen 

määrittely kaipaisi uusia tutkimustuloksia erityisesti yhtenäisissä teksteissä esiintyvien kysy-

mysten suhteen.  

Tutkielmani poikkeaa edellä käsittelemistäni tutkimuksista siinä suhteessa, että tarkoitus 

on tutkia retoristen kysymysten käyttöä pidemmässä yhtenäisessä tekstissä, jonka kirjoittaja ei 

odota saavansa lukijalta vastausta, ellei sitten arvosanan muodossa. Onkin syytä olettaa, että 

aineistossani esiintyvät kysymykset ovat ensisijaisesti retorisia kysymyksiä. Ymmärrän retori-

set kysymykset tutkielmassani laajasti siten, että kysymys voi olla retorinen, vaikka siihen ei 

tekstiyhteydessä osoitettaisi suoraan vastausta. Siihen, mikä olisi paras tapa luokitella ja nimetä 

erilaisia teksteissä esiintyviä kysymyksiä, en kuitenkaan ota kantaa. Käytössäni oleva retorisen 

kysymyksen käsite on laajasti tunnettu ja siten perusteltu valinta, sillä se antaa lukijalle heti 

kuvan siitä, mitä kielen ilmiötä tutkielma käsittelee. 

 

 

3 Aineisto ja menetelmä 

 

Tässä luvussa esittelen ensiksi aineistoni ja sen rajausperusteet. Tämän jälkeen esittelen niiden 

kirjoitustaidon kokeiden tehtävänannot, joiden vastauksista aineistoni on koottu. Lopuksi 
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käsittelen aineistossa esiintyvien kysymysten muotoa ja yleisyyttä, ja pohjustan näin varsinaista 

analyysilukua. 

 

3.1 Aineiston esittely ja rajaus 

 

Ylioppilaskoevastaukset ovat luvanvaraista tutkimusaineistoa, ja minulla on ylioppilastutkin-

tolautakunnan myöntämä lupa käyttää aineistoa (myönnetty 24.6.2021). Tutkimuslupahake-

muksessani pyysin käyttööni sadan tekstin aineistoa, joka on poimittu kahdelta eri kirjoitusker-

ralta ja jossa eri pistemääriä saaneet vastaukset ovat tasaisesti edustettuina. YTL:n suorittaman 

poiminnan tuloksena sain lopulta käsiini 97 tekstin aineiston, joista 51 on kevään 2020 ja 46 

syksyn 2020 kirjoituskerralta. Vastaukset edustavat kokelaiden keskuudessa suosituimpia teh-

täviä, ja eri pistemäärän saaneita koevastauksia on poimittu aineistoon tasaisesti. Kahden eri 

kirjoituskerran koevastausten tutkiminen vähentää mahdollisuutta siihen, että yksittäisen ko-

keen asettamat tehtävät ohjaisivat kokelaita käyttämään erityisen runsaasti tai niukasti retorisia 

kysymyksiä. Tutkimukseni on menetelmältään laadullinen, ja suppean aineiston vuoksi tulokset 

eivät ole suoraan yleistettävissä. 

Aineiston valinta ei ole tutkielmani aiheeseen suhteutettuna merkityksetön. Lukiolaisten 

kirjoittamisen tutkimus olisi toki tarjonnut mahdollisuuksia hyödyntää myös erilaisia kouluissa 

kirjoitettuja tekstejä, esimerkiksi harjoittelumielessä kirjoitettuja kirjoitustaidon vastauksia. 

Katson kuitenkin, että institutionaalisina teksteinä (esim. Juvonen 2014: 13) ylioppilaskokeen 

vastaukset poikkeavat muusta koulukirjoittamisesta ja esimerkiksi kurssikokeista. Kokeen suo-

rittamisesta on määrätty lailla, ja se on kaikille suomenkielisille lukiolaisille pakollinen. Ai-

neistooni sisältyy vastaustekstejä eri kouluista eri puolilta Suomea. Tällaiseen tekstijakaumaan 

en olisi päässyt tutkimalla tietyssä koulussa kirjoitettuja kirjoitustaidon vastauksia. Ylioppilas-

koetilanteessa jokaisen kirjoittajan voidaan katsoa myös pyrkivän parhaaseen mahdolliseen 

tekstiin ja suhtautuvan koetilanteeseen tietyllä vakavuudella.  

Koska aineistoni on luottamuksellista ja luvanvaraista, tulee tutkimuksessa ottaa huomi-

oon eettiset näkökulmat. Aineistossani ei ole kirjoittajaan, kouluun tai opettajiin viittaavia tun-

nistetietoja. Sen sijaan vastauksen saama pistemäärä minulla on tiedossa aineiston poimintata-

vasta johtuen. Tutkielmani kannalta on tarpeellista esittää retoriset kysymykset kontekstissaan, 

joten tekstiesimerkkini sisältävät usein retorista kysymystä ympäröivät kappaleet. Joskus lau-

seen tulkinta ei vaadi ympäröivää tekstikontekstia tuekseen, jolloin esitän retorisen kysymyk-

sen itsenäisenä yksikkönä.  
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Aineistoesimerkkien nimeämisessä olen mukaillut Juvosen (2014) tapaa koodata ai-

neisto. Jokainen tekstiesimerkkini on saanut tunnisteekseen yksilöllisen koodin, joka muodos-

tuu tekstin kannalta tärkeistä tiedoista. Esimerkiksi aineistoni ensimmäinen teksti on nimetty 

tunnisteella K200105a. Tunnisteen alkuosa paljastaa kirjoituskerran: kevään 2020 kirjoitustai-

don vastaukset tunnistaa sarjan alussa sijaitsevasta merkinnästä K20 ja syksyn 2020 vastaukset 

merkinnästä S20. Tunnistekoodin keskiosa kertoo esimerkin järjestysnumeron aineistossani 

(01–97) ja loppuosa vastauksen saaman pistemäärän (05–60). Nämä tiedot kertovat siis vas-

taustekstin ominaisuuksista ja sijainnista aineistossani.  Retorisia kysymyksiä esiintyy usein 

monia saman tekstin sisällä, ja tutkimusprosessissa oli tarpeen erotella jokainen aineistossa 

esiintynyt kysymys omalla koodillaan. Tunnistekoodin perässä olevat pienaakkoset kertovat, 

mikä kyseisen vastaustekstin kysymyksistä on kyseessä. Tutkielman esimerkit on numeroitu 

myös järjestysluvuin, mutta koska aineiston käsittelyssä hyödyntämäni merkkisarja paljastaa 

kustakin esimerkistä analyysin kannalta tärkeitä tietoja, esitän myös sen aina esimerkin yhtey-

dessä.  

Kyetäkseni vastaamaan tutkimuskysymykseeni olen poiminut kaikki aineistossa esiinty-

vät retoriset kysymykset. Kuten teorialuvussa on käynyt ilmi, retoriset kysymykset ovat moni-

nainen kielen ilmiö, eikä kysymyksiä ole mahdollista seuloa aineistosta hakutoiminnon avulla. 

Koska kysymykset on poimittu yksitellen aineiston tarkan lukemisen kautta, ovat pienet puut-

teet aineistossa mahdollisia. Tämän ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa mahdollisuuteen vastata tut-

kimuskysymykseeni. 

Olen rajannut kysymysmuotoiset tekstien otsikot tutkielmani ulkopuolelle. Kysymys-

merkkiin päättyvien kysymysten lisäksi aineistostani löytyy toteavampia, pisteeseen päättyviä 

retorisia kysymyksiä (esimerkki 1), jotka olen myös laskenut mukaan kysymysten kokonais-

määrään. Se, että kokelas ei päätä kysymystä kysymysmerkkiin, kertoo mielestäni vahvasti 

siitä, että kirjoittaja tiedostaa, ettei ilmaus ole puhefunktioltaan tavallinen kysymyslause.  

 

1) Miksi luoda painetta asioihin, jotka kuuluvat meille. (S202910d) 

 

2) On myös epävarmaa, onko saduilla oltava aina opetus? (K203430g) 

 

3) Suuri kysymys onkin, että saavatko lapset nykyään ns. ”vääränlaista” kuvaa elämästä 

ja vaikuttaako se huonontavasti heidän identiteetteihinsä? 1 (K203430f) 

 

1 Koska aineistoesimerkit ovat peräisin autenttisista opiskelijateksteistä, sisältävät ne silloin tällöin kir-

joitusvirheitä tai muita oikeinkirjoitusnormien vastaisia piirteitä. En puutu tutkielmassani 
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4) Avainkysymys on: mikä on oppilaan etu? (Kielitoimiston ohjepankki 2021) 

 

Aineistossani esiintyy myös alisteisia kysymyslauseita. Koska osa aineistoni teksteistä poik-

keaa alisteisia kysymyslauseita koskevista yleisistä oikeinkirjoitusnormeista, olen joutunut 

miettimään perusteet, joilla rajaan aineistoni. Kun virkkeen päälause on kysyvä, olen laskenut 

kysymyksen poikkeuksetta tutkimusaineistooni riippumatta siitä, onko kirjoittaja käyttänyt lo-

petusmerkkinä pistettä vai kysymysmerkkiä (1). Tämä on siinä mielessä luontevaa, että retori-

nen kysymys voi päättyä sekä kysymysmerkkiin että pisteeseen (ISK § 1705). Mikäli pelkäs-

tään virkkeen sivulause on kysyvä, olen useimmiten rajannut kysymyksen tutkimukseni ulko-

puolelle, vaikka virke päättyisi kysymysmerkkiin (2). Poikkeuksen tästä tekevät virkkeet, joi-

den päälauseessa esiintyy kysymissana (esimerkiksi verbi kysyä tai sana kysymys) ja jotka päät-

tyvät kysymysmerkkiin (3). Tulkitsen, että merkitsemällä alisteisen kysymyslauseen kysymys-

merkillä kirjoittajat ovat hakeneet vaikutusta, joka yleiskielessä saadaan aikaan erottamalla ky-

symyslause päälauseesta kaksoispisteellä esimerkin 4 tapaan. Tällaiset kysymykset toimivat 

aineistossa hyvin samaan tapaan kuin muutkin retoriset kysymykset, joten niiden sisällyttämi-

nen analyysiin on luontevaa. Alisteiset interrogatiivilauseet ovat muutenkin olleet viime vuo-

sina tutkijoiden kiinnostuksen kohteena, ja niiden on todettu palvelevan myös kysymistarkoi-

tusta (Virtanen – Juvonen 2018: 181). 

Aineistossani kysymyksillä on tapana esiintyä ryhminä. Joskus yksi virke voi sisältää 

useamman retorisen kysymyksen. Tällaisen virkkeen (5) olen kuitenkin tutkielmassani laskenut 

vain yhdeksi retoriseksi kysymykseksi.  

 

5) Onko ratkaisua kyseiselle tilanteelle, pitäisikö luopua kokonaan brändeistä tai käyttää 

pelkästään niitä? (S200410) 

 

6) Usein jo pienten lasten päällä nähdään erilaisia brändejä, mutta kuinka moni lapsi oi-

keasti tietää brändeistä. Eettisyydestä? Kierrätyksestä? Mikä on tuotteen oikea alku-

perä? Kuka tuotteen on tehnyt? Voiko lapsia siis moittia siitä, etteivät he tiedä? 

(S200715c–h) 

 

 

aineistoesimerkkien kieliasuun.  Omia merkintöjäni sen sijaan ovat kursiivi, jolla merkitsen aineistoesi-

merkeissä esiintyvät retoriset kysymykset, sekä lihavointi, jota käytän, mikäli tutkielman kannalta on 

tarpeen kiinnittää huomiota muihin esimerkissä esiintyviin kielenpiirteisiin. Hakasulkeita käytän tarvit-

taessa täsmentämään esimerkin sisältöä, mikäli esimerkki viittaa aiempaan tekstiin. 
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Osassa teksteistä taas esiintyy vahvasti elliptisiä kysymysrakenteita, jotka on kuitenkin erotettu 

toisistaan välimerkein, kuten esimerkissä 6. Kysymysmerkein merkityt kysymykset olen laske-

nut erillisiksi kysymyksiksi riippumatta siitä, ovatko ne kokonaisia predikaattiverbin sisältäviä 

lauseita. Esimerkistä 6 olen siis erottanut kuusi erillistä kysymystä. 

Aineistolleni luonteenomaista on tekstien vaihteleva taso. Opiskelija tekee koetilanteessa 

valintoja muistamansa pohjalta tai kokeen tarjoamien ohjeiden ja aineistojen pohjalta (Juvonen 

2014: 5). Tekstin luomisen pohjana hän käyttää käsitystään koulussa kirjoitettavista teksteistä, 

joka on muodostunut kirjoittamisen, lukemisen, opetuksen ja palautteen saamisen pohjalta. 

Huomionarvoista on, että kirjoittajan käsitys kirjoitustaidon kokeen tekstilajista saattaa poiketa 

kokeen asettamista virallisista tavoitteista (mts. 16). Tutkimukseni kuvaa eritasoisten kirjoitta-

jien käyttämiä retorisia kysymyksiä, mutta tavoitteena ei ole kuvata ”oikeaa” tai toivottua tapaa 

käyttää retorisia kysymyksiä kirjoitustaidon kokeen vastauksissa. Vaikka retoristen kysymys-

ten käytön yhteys kokelaan saamaan pistemäärään on mielenkiintoinen kysymys, aineistoni pe-

rusteella siihen ei ole mahdollista vastata. Teenkin tutkimuksessani vain alustavia päätelmiä 

siitä, onko retoristen kysymysten käytöllä tekstissä jotain yhteyttä kokelaan saamaan arvosa-

naan.  

 

3.2 Kokeiden tehtävänannot 

 

Uudistunut äidinkielen kirjoitustaidon koe poikkeaa siinä mielessä vanhasta kokeesta, että teh-

tävänannossa ei enää esitetä suoria kysymyksiä. Sen sijaan tehtävänanto pysyy nykyään vuo-

desta toiseen samana ainoastaan aineistojen ja aiheiden muuttuessa. Lyhykäisyydessään kokeen 

tärkein ohjeistus on seuraava:  

 

Kirjoitustaidon kokeessa kirjoitetaan yksi pohtiva tai kantaa ottava teksti, jossa hyödynne-

tään vähintään kahta annetuista aineistoista. Tekstin sopiva pituus on noin 6000 merkkiä. 

Kokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. (Ylioppilaskoe 2020.) 

 

Tämän lisäksi kokeessa annetaan 5–7 laajahkoa aihetta, joista abiturientti saa valita mie-

leisensä, sekä aineistoja, joita hän voi hyödyntää tekstissään. Se, että niin tehtävänanto kuin 

vastaustekstin aiheetkaan eivät yleensä ole kysymysmuotoisia, antaa kokelaalle suuren vapau-

den täsmentää näkökulmaansa. Usein tämä täsmennys vaikuttaa tapahtuvan nimenomaan siten, 

että kokelas muotoilee tehtävänannon ja aiheen pohjalta kysymyksen, johon pyrkii sitten vas-

taamaan esseessään. Näin ollen uudistunut koe voi vaikuttaa kysymysten esiintymiseen aineis-

tossa.  
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Kevään ja syksyn 2020 kirjoitustaidon kokeissa tekstejä kirjoitettiin seuraavista aiheista:  

 

Kevät 2020 

1. Viihdyttävät ja/tai vaaralliset tarinat 

2. Kertomukset identiteettien ja/tai yhteisöjen rakentajina 

3. Tarinat kasvattajina 

4. Median kertomukset 

5. Kertomukset markkinoinnissa 

Syksy 2020  

1. Brändit ja unelmat 

2. Brändit ja arvot 

3. Brändäyksen varjopuolet 

4. Yksilöt ja brändääminen 

5. Liike-elämä ja brändääminen 

 

Kevään 2020 osalta aineistoni koostuu aiheiden 1 ja 2 pohjalta kirjoitetuista vastauksista, syk-

syltä 2020 taas edustettuina on aiheisiin 3 ja 4 liittyviä vastaustekstejä.  

 

3.3 Retoristen kysymysten yleisyys ja muoto aineistossa 

 

Jo nopea katsaus aineistoon osoittaa, että kokelaat hyödyntävät runsaasti kysymyksiä kirjoitus-

taidon kokeen vastauksissaan. Aineistoni 97 tekstistä vain 23:ssa ei esiintynyt lainkaan retorisia 

kysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 78 % vastauksista sisälsi vähintään yhden retorisen ky-

symyksen. Enimmillään yksittäisessä tekstissä esiintyi 13 kysymystä. Kevään 2020 aineistossa 

retorisia kysymyksiä esiintyi yhteensä 136 kappaletta ja syksyn 2020 aineistossa 119 kappa-

letta. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin yksi teksti sisälsi 2–3 retorista kysymystä. Käytännössä 

kysymykset eivät kuitenkaan jakautuneet näin tasaisesti, vaan osa kirjoittajista käyttää retorisia 

kysymyksiä runsaasti, osa taas ei lainkaan. Keskiarvo antaa kuitenkin hyvän käsityksen retori-

sen kysymyksen yleisyydestä kirjoitustaidon vastausteksteissä.  

Aineistossa retoriset kysymykset jakautuivat melko satunnaisesti korkeita ja matalia pis-

temääriä saaneiden vastausten kesken. Retorisia kysymyksiä siis hyödyntävät niin heikot kuin 

edistyneetkin kirjoittajat. Toisaalta molempien joukosta löytyy myös kirjoittajia, joiden teks-

teissä retorisia kysymyksiä ei esiinny lainkaan. Tämä puhuu sen puolesta, että retoristen kysy-

mysten käyttö on kirjoittajakohtainen konventio. Kuitenkin se, että suuri enemmistö aineistoni 

teksteistä hyödyntää retorisia kysymyksiä, kertoo, että kysymykset ovat vakiintunut kielen 

keino kirjoitustaidon vastauksissa. 
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Aineistossani esiintyi runsaasti sekä hakukysymyksiä että vaihtoehtokysymyksiä. Muita, 

erilaisia partikkelikysymyksiä esiintyi muutamia. Taulukko 2 kuvaa kysymystyyppien jakautu-

mista aineistossani.  

 

Taulukko 2: Kysymystyypit aineistossa 

 Kevät 2020 (51 tekstiä) Syksy 2020 (46 tekstiä) 

Hakukysymys 69 62 

Vaihtoehtokysymys 59 50 

Muut 8 7 

Yhteensä 136 119 

 

Hakukysymyksiä ja vaihtoehtokysymyksiä esiintyi aineistossani lähes yhtä paljon, vaihtoehto-

kysymyksiä kuitenkin hieman vähemmän kuin hakukysymyksiä. Kaikista vähiten esiintyi 

muita kysymystyyppejä. Kiuru (1977) on tutkimassaan murreaineistossa havainnut, että vaih-

toehtokysymyksillä haetaan tavallisimmin vastauksia ja niiden käyttö retorisina kysymyksinä 

on harvinaisempaa (mts. 60). Omassa aineistossani näin ei kuitenkaan vaikuta olevan, vaan 

vaihtoehtokysymyksiä käytetään retorisina kysymyksinä paljon.  

Kevään ja syksyn aineistoissa kysymystyyppien jakauma on varsin samankaltainen. En 

ole taulukossa suhteuttanut aineistosta poimittujen kysymysten määrää tutkimieni tekstien mää-

rään. Taulukko ei olekaan täysin vertailukelpoinen, sillä syksyn vastaustekstejä minulla on ollut 

tarkasteltavana 46 kappaletta kun taas kevään 2020 tekstejä 51. Tekstien määrä saattaa näkyä 

siinä, että kevään 2020 teksteistä löytyy hieman enemmän kysymyksiä kuin syksyn 2020 ai-

neistosta. Huomionarvoista on kuitenkin, että molemmilla kirjoituskerroilla kysymyksiä esiin-

tyi teksteissä lähes yhtä paljon. Vaikka kahden kirjoituskerran perusteella on mahdotonta vetää 

suoria johtopäätöksiä, viittaa aineistoni siihen suuntaan, että kirjoitustaidon kokeen aihepiiri ei 

merkittävästi vaikuta kokelaiden käyttämien retoristen kysymysten määrään teksteissä. 

 

 

4 Retoristen kysymysten funktiot kirjoitustaidon kokeen vastauksissa 

 

Tässä luvussa etsin vastausta tutkimuskysymykseeni analysoimalla aineistoa. Olen hyödyntä-

nyt retoristen kysymysten funktioiden etsimiseen Hylandin (2005) interpersonaalisen metadis-

kurssin mallia (ks. taulukko 1). Välivaiheena matkalla kohti retoristen kysymysten funktioita 

tarkastelin mallin avulla aineistossa esiintyviä eksplisiittisiä metadiskurssin aineksia sekä 
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kysymyslauseen itsensä merkitystä metadiskurssin kannalta. Keskeisimpien havaintojeni poh-

jalta muodostin käsitykseni retoristen kysymysten tekstuaalisesta, interpersonaalisesta ja ha-

vainnollistavasta funktiosta, jotka esittelen tarkemmin tulevissa alaluvuissa. Näiden rinnalle 

nousi analyysiprosessin myötä vielä pohtiva funktio. Retoristen kysymysten tarkastelu meta-

diskurssin malliin tukeutuen osoitti, että retoriset kysymykset toteuttavat tekstissä useita meta-

diskursiivisia funktioita. Osa havaitsemistani funktioista liittyy kuitenkin metadiskurssiin vah-

vemmin, osa heikommin. Tämä näkyy myös analyysiluvun rakenteessa: luvut 4.2 ja 4.3 käsit-

televät metadiskurssin kannalta merkityksellisimpiä retoristen kysymysten funktioita, alaluvut 

4.4 ja 4.5 taas funktioita, joiden kytkös metadiskurssiin ei ole yhtä selkeä. Analyysissa tukena 

toimivat myös suhtautumisen teoria (Martin – White 2005) sekä muutamat retoriikan tutkimuk-

sen havainnot, joiden avulla etenkin havainnollistavaa ja pohtivaa funktiota voidaan kuvata tar-

kemmin. 

Aineistoni retoriset kysymykset ovat usein monifunktioisia, mutta suuressa osassa ta-

pauksia esimerkeille on mahdollista osoittaa yksi muita vahvemmassa roolissa oleva funktio. 

Tarkastelen kaikkia kysymyksiä systeemis-funktionaalisesta näkökulmasta eli osana tietyn-

laista sosiaalista tilannetta. Tätä tilannetta voidaan kuvailla Hallidayn tilannekontekstin muut-

tujiin nojautuen. Etenkin tilannekontekstin osallistujaroolit liittyvät läheisesti kielen interper-

sonaaliseen metafunktioon. Kirjoitustaidon kokeen ollessa kyseessä osallistujarooleissa toimi-

vat kirjoittaja ja tekstin lukija. Roolit ovat epäsymmetriset, sillä lukijaosapuolella on oikeus 

arvioida kirjoituksen perusteella kirjoittajan taso. Pelkästä tekstistä emme kuitenkaan voi ha-

vainnoida varsinaisen kirjoittajan tai varsinaisen lukijan päämääriä tai ajatuksia. Systeemis-

funktionaalisen teorian tarkastelemat osallistujaroolit, jotka ovat interpersonaalisen metadis-

kurssin keskiössä, ovat abstraktioita. Toisin sanottuna tutkija ei niinkään tee huomioita tekstin 

aidosta kirjoittajasta tai lukijasta, vaan kiinnittää huomion siihen, millainen kirjoittaja ja lukija 

tekstiin on kirjoitettu sisään. (Shore 2012b: 160.) Kirjallisuudentutkimuksessa vastaavaa il-

miötä kutsutaan sisäistekijäksi/lukijaksi, mutta käytössä on myös käsite tekstiin kirjoittunut te-

kijä (writer-in-the-text) (Rahtu 2018: 48). Jatkossa puhuessani tekstin kirjoittajasta tai lukijasta 

viittaan ensisijaisesti edellä kuvaamani kaltaisiin abstraktioihin, en tekstin varsinaiseen kirjoit-

tajaan tai lukijaan. 

Retoriset kysymykset ottavat aina jossain määrin osaa osallistujaroolien ilmi panemiseen 

tekstissä, sillä kysymyksen esittäminen implikoi sekä kirjoittajan että lukijan läsnäoloa. Tämä 

myös metadiskurssin tutkimuksesta tuttu interpersonaalinen lähtökohta on läsnä analyysissa 

koko tutkielmani ajan, vaikka vain osa havaitsemistani kysymysten funktioista nimetään ana-

lyysissa interpersonaalisiksi. Jako tekstuaalisiin ja interpersonaalisiin funktioihin tukee 
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tutkielmani rakennetta, mutta tarkoituksenani ei ole kyseenalaistaa osuvaa huomiota metadis-

kurssin ja retoristen kysymysten interpersonaalisesta luonteesta (ks. Hyland 2005: 35). Olen 

tunnistanut aineistosta neljä retoristen kysymysten funktiota, jotka ovat yleisiä kirjoitustaidon 

kokeen vastauksissa. Ensiksi käsittelen tekstuaalista funktiota, joka on jaettavissa topikaaliseen 

ja rakenteelliseen funktioon. Tämän jälkeen huomio keskittyy interpersonaaliseen funktioon, 

jonka jaan dialogiseen ja suhtautumista välittävään funktioon. Viimeiset kaksi alalukua käsit-

televät havainnollistavaa ja pohtivaa funktiota. Pyrin analyysin lomassa tuomaan esiin havain-

toni siitä, kuinka kyseiset funktiot liittyvät pohtivan tai kantaa ottavan tekstin vaatimuksiin.  

 

4.1 Tekstuaalinen funktio 

 

Retoriset kysymykset esiintyvät varsin usein aineistoni teksteissä samoissa sijainneissa: tekstin 

ensimmäisen kappaleen lopussa, käsittelykappaleiden välillä tai tekstin lopussa. Jo tämä ha-

vainto antaa olettaa, että kysymykset ovat tärkeässä osassa tekstin rakenteen kannalta. Vastaa-

via tuloksia on aiemmin saavutettu myös metadiskurssin tutkimuksen parissa (ks. Ädel 2006). 

Analyysin ensimmäinen luku lähestyy kysymyksiä niiden tekstuaalisen funktion kautta kiinnit-

täen huomiota erityisesti tekstin rakenteeseen ja kysymysten kykyyn toimia topiikinasettajina. 

 

4.1.1 Topikaalinen funktio 

 

Monet tekstilajit tarjoavat kirjoittajalle mahdollisuuden käyttää valmiita, rutiininomaisia lause-

muotteja, jotka helpottavat kirjoittamista (Makkonen-Craig 2011a: 686). Retorinen kysymys 

toimii tällaisena lausemuottina, ja on kokelaiden keskuudessa runsaassa käytössä topiikin aset-

tamisen yhteydessä. Aiempikin tutkimus on huomioinut, että kysymyksiä käytetään usein teks-

teissä merkitsemässä topiikin asettamista tai muutosta (esim. Kääntä 2015; Mäntynen 2003). 

Akateemisessa kontekstissa retoristen tai epäsuorien kysymysten on havaittu merkitsevän eten-

kin puhutuissa tekstilajeissa siirtymää alakokonaisuudesta toiseen. Kirjoitetussa tekstissä kysy-

myksiä esiintyy vähemmän, ja ne ovat tyypillisemmin epäsuoria kysymyslauseita. (Luukka 

1992: 66–67.) Tämä tendenssi ei kuitenkaan vaikuta koskevan kirjoitustaidon kokeen vastauk-

sia, joissa retorisia kysymyksiä esiintyy paljon topikaalisessa tehtävässä. Topiikin asettava ky-

symys onkin vakiintunut tekstin tehokeino ylioppilaskoeaineistossa. 

Topikaaliset kysymykset esiintyvät aineistossani melko vakiintuneissa sijainneissa. Niille 

on tyypillistä se, että kysymykseen esitetään vastaus joko tulevassa tekstissä kokonaisuutena 

tai heti kysymyksen esittämisen jälkeen. Topikaaliset kysymykset ovatkin useimmiten 
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aihekysymyksiä, joihin voidaan esittää selkeä vastaus lähteiden ja kirjoittajan oman tiedon pe-

rusteella. Niiden merkitys kirjoitustaidon kokeen kannalta liittyy osittain tekstin rakenteeseen, 

osittain näkökulman rajaamiseen. Toisaalta topikaalisilla kysymyksillä on myös kirjoittajan ja 

lukijan välistä yhteyttä tukeva merkitys (Mäntynen 2003: 85). 

Tekstin aloituksen merkitys korostuu usein kirjoitusperinteessämme. Tämä näkyy esi-

merkiksi siinä, että useilla tekstilajeilla on omat tyypilliset aloitustapansa. (Mäntynen 2003: 

59.) Aineistossani retoriset kysymykset esiintyvät usein juuri vastaustekstin aloituskappaleessa, 

erityisesti sen lopussa. Retorisen kysymyksen käyttäminen tekstin aloituskappaleessa onkin 

ehkä jopa muodostunut tekstilajille tyypilliseksi aloitustavaksi. Tätä havainnollistaa seuraava 

esimerkki 7, joka on poimittu vastaustekstin alusta: 

 

7) Lähes jokainen ihminen maailmassa omistaa brändättyjä tuotteita. Brändäämättömien 

tuotteiden ostaminen saattaa itseasiassa olla jopa vaikeampaa, kuin brändättyjen, sillä 

jokainen yritys pyrkii erottumaan tuhansien muiden joukosta omalla brändillään. Minkä 

takia brändeillä on niin suuri vaikutus meidän valintoihimme? Miksi suosimme juuri 

tiettyjä brändejä? (S203830a–b) 

 

Kokelas aloittaa kirjoitelman esittämällä melko yleisluontoisia väitteitä kirjoitelman aiheesta. 

Tämän jälkeen hän ikään kuin tarkentaa oman näkökulmansa esittämällä kysymyksen tai use-

amman, joihin pyrkii vastaamaan omassa tekstissään. Kysymyslauseella pyritään samalla he-

rättämään lukijan mielenkiinto aiheeseen (Shore 2012b: 178). Myös Perelman (1996) esittää, 

että tekstin johdannon funktionaalinen tehtävä on saada yleisö puolelleen ja kiinnostumaan ai-

heesta (mts. 165). Juuri tätä tehtävää aloituskappaleen lopussa esiintyvät retoriset kysymykset 

palvelevat samalla, kun ne auttavat tekstin aiheen rajaamisessa.  

Retorisen kysymyksen systemaattinen käyttö samassa sijainnissa kertoo vakiintuneesta 

tavasta rakentaa vastausteksti. Kysymystä ensimmäisen kappaleen lopussa hyödyntävät niin 

korkeita kuin matalia pistemääriä saaneet kirjoittajat. Sen sijaan vastaustekstejä erottelee kyky 

asettaa tehtävänannon kannalta mielekäs kysymys sekä kyky vastata kysymykseen tulevassa 

tekstissä. Nämäkin havainnot viittaavat siihen, että vastauksen alkuun sijoittuva retorinen ky-

symys on vakiintunut osaksi tekstilajin resursseja: sitä osaavat käyttää mekaanisesti myös hei-

kommat kirjoittajat.  

Kirjoitustaidon kokeen tehtävänannossa ei anneta kokelaalle kysymysmuotoista tehtävää. 

Sen sijaan hän saa valita laajahkon aiheen, jonka pohjalta hänen tulee luoda pohtiva tai kantaa 

ottava teksti. Kysymyksen asettaminen itselle tuntuu olevan kirjoittajille tuttu tapa etsiä omaa 
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näkökulmaa aiheeseen. Tämä näkyy myös siinä, että useat kirjoittajat otsikoivat tekstinsä ky-

symyksellä. 

 

8) Miksi sankaritarinat viihdyttävät? [otsikko]  

Tarinat ja kertomukset sankareista ovat olleet osana länsimaista kulttuuria hyvin pit-

kään. Niiden juuret löytyvät antiikin Kreikan mytologiasta. Kari Salminen kertoo ar-

tikkelissaan "Tunnetko nämä kreikkalaiset tarinat?" (Ilta-Sanomat 19.8.2018) tunne-

tuimmista kreikkalaisista myyteistä ja taruista. – – Alunperin sarjakuvissa seikkailleet 

sankarit on viime vuosikymmeninä siirretty onnistuneesti valkokankaalle, missä ne 

ovat tavoittaneet suuren yleisön. Esimerkiksi viime vuonna ilmestynyt Marvelin su-

persankarispektaakkeli "Avengers: End Game" oli yksi kaikkien aikojen menesty-

neimpiä elokuvia lipputuloissa mitattuna. Mikä tekee sankaritarinoista niin viihdyt-

täviä? (K200210a) 

 

Olen rajannut otsikoissa esiintyvät kysymykset tutkimukseni ulkopuolelle. Esimerkissä 8 otsi-

kossa asetettu kysymys esitetään kuitenkin vielä uudestaan tekstin ensimmäisen kappaleen lo-

pussa. Tämä esimerkki todistaa ensimmäisen kappaleen loppuun sijoittuvan retorisen kysymyk-

sen merkityksen tekstin aiheen rajaamisen kannalta: kysymys on jopa mahdollista nostaa teks-

tin otsikoksi. 

Siirtymälauseet (transition sentences) ovat tekstilajien vakiintuneita rakennuspalikoita, 

jotka johdattavat lukijan aiheen parista toiseen (Makkonen-Craig 2011a: 686). Siirtyminä toi-

mivat retoriset kysymykset merkitsevät topiikinmuutosta myös keskellä tekstiä. Tällöin retori-

nen kysymys ei yleensä tiivistä koko vastaustekstin topiikkia, vaan kertoo lyhyemmän jakson, 

esimerkiksi kappaleen sisällöstä. Seuraava esimerkki on poimittu vastaustekstin viidennen kap-

paleen alusta. 

 

9) Miten narratiivinen journalismi tai ylipäätään journalismi vaikuttaa lapsiin, nuoriin ja 

aikuisiin? Journalismin eri muodoilla pyritään usein vaikuttamaan ihmisten ajatusmaa-

ilmoihin. Erilaisia tekstejä lukiessa, esimerkiksi internetistä, tulisi omata tarpeeksi hy-

vät kriittisen ajattelun taidot. Täytyy muistaa, että kuka tahansa voi kirjoittaa internettiin 

ja väittää asian olevan juuri niin kuin itse sen kertoo. (K204245) 

 

Katkelmaa edeltävässä kappaleessa kirjoittaja on täsmentänyt lähteisiin tukeutuen, mitä narra-

tiivisella journalismilla tarkoitetaan. Käsitteen määrittelyn jälkeen kirjoittaja alkaa käsitellä ai-

hetta kirjoitustaidon vastaukseen sopivalla tavalla. Hän ottaa näkökulmakseen narratiivisen 

journalismin vaikutukset ihmisiin ja nimeää aiheen esittämällä retorisen kysymyksen. Tämän 

jälkeen kirjoittaja pyrkii vastaamaan asettamaansa kysymykseen ja siirtyy samalla kysymyksen 

kautta varsinaisen aiheen pariin. Kysymys ei ole kovin mielikuvituksellinen, vaan tässäkin esi-

merkissä kyseessä on aihekysymys, johon kirjoittajan on helppo esittää vastaus.  



 31 

Siirtyminä toimivat retoriset kysymykset näyttäytyvät aineistoni valossa vakiintuneena 

keinona jäsentää tekstiä tuomalla ilmi kirjoittajan ottaman näkökulman. Topiikin asettaminen 

tuntuukin olevan yksi retoristen kysymysten tärkeimmistä funktioista kirjoitustaidon kokeen 

vastauksissa. Funktion vakiintuneisuudesta muissakin tekstilajeissa kertoo se, että kysymyksen 

tehtävä topiikin asettajana on tutkimuksissa laajalti tunnistettu. 

 

4.1.2 Rakenteellinen funktio  

Sen lisäksi, että kysymyksillä voi merkitä topiikinmuutosta, niillä voi olla myös yleisempiä 

rakenteellisia tehtäviä tekstissä. Seuraavaksi käsittelemäni kysymykset eivät yhtä selvästi vie 

tekstiä eteenpäin siirtymällä aiheesta toiseen. Sen sijaan ne osallistuvat tekstin rakenteen luo-

miseen siten, että lukijan on helppo seurata kirjoittajan ajattelua. Samalla kysymysmerkkiin 

päätetty lause saa vastaustekstissä erilaista tekstuaalista näkyvyyttä kuin väitelause, jolloin se 

kiinnittää lukijan huomion, auttaa hahmottamaan tekstin rakennetta visuaalisesti ja kannustaa 

lukemaan eteenpäin (vrt. Makkonen-Craig 2011a: 687). 

Osa aineistoni vastauksista hyödyntää retorisia kysymyksiä koko vastaustekstiä koossa 

pitävänä elementtinä. Tekstin alussa esitetään topikaalinen kysymys, jonka pariin vielä palataan 

tekstin lopussa. Tällöin kysymysten merkitys tekstin rakenteen kannalta korostuu. Seuraava 

esimerkki on peräisin samasta tekstistä kuin aiemmin esittelemäni esimerkki 7, mutta se on 

poimittu kirjoitustaidon vastauksen loppupuolelta. Esimerkissä toistuvat kirjoitelman alussa 

esitetyt retoriset kysymykset sanatarkasti samassa muodossa kuin tekstin alussa.  

 

10) Palaan nyt johdannossa esittämiin kysymyksiin; minkä takia brändeillä on niin suuri 

vaikutus meidän valintoihimme? – – Entä miksi suosimme juuri tiettyjä brändejä? 

(S203830c–d) 

 

Kysymyksillä kirjoittaja palauttaa tekstin alun lukijan mieleen ja kiinnittää hänen huomionsa 

siihen, että alussa esitettyihin kysymyksiin esitetään vastaukset. Esimerkistä on lihavoitu endo-

forinen merkitsijä (endophoric marker), joka viittaa eksplisiittisesti aiempaan tekstinosaan 

(Hyland 2005: 51). Vaikka endoforinen suhde aiempaan tekstiin tuodaan esiin kysymyksiä 

edeltävässä lauseessa, toimivat myös samassa muodossa toistuvat retoriset kysymykset impli-

siittisempänä endoforisena metadiskurssina tekstinosien välillä. Kun alussa esitettyihin kysy-

myksiin palataan tekstin lopussa, on kirjoittajalla mahdollisuus muodostaa tekstistään mielekäs 

ja selkeä kokonaisuus, jota on helppo seurata. Teksti pyrkiikin selkeästi noudattamaan kysy-

mys-vastaus-rakennetta (mm. Mäntynen 2003: 91). 
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Edeltävä esimerkki osoittaa, että rakenteellinen funktio liittyy läheisesti topikaaliseen 

funktioon, ja ne voivat toimia teksteissä myös yhteistyössä. Kun vastaustekstin alussa esiintyvä 

kysymys on luonteeltaan topikaalinen, saattaa tekstin loppupuolella sijaitseva samansuuntainen 

kysymys toimia ensisijaisesti rakenteellisessa tehtävässä. Vaikka kirjoittaja ei tekstinsä lopussa 

eksplisiittisesti mainitsisi alussa asettamiaan kysymyksiä, pyrkivät kokelaat useimmiten vas-

taamaan asettamiinsa kysymyksiin tekstin lomassa, ja näin ollen topikaalinenkin kysymys voi-

daan hahmottaa rakenteen kannalta merkitykselliseksi. Opiskelijoiden suosima kysymys-vas-

taus-rakenne muistuttaa ehkä muidenkin oppiaineiden parissa tuttua tapaa tuottaa koevastauk-

sia. Mutta vaikka edeltävä esimerkki avaa hyvin kysymysten merkitystä tekstin rakenteen kan-

nalta, palaa kirjoittaja vain harvoin alussa esitettyjen kysymysten pariin yhtä selvästi kuin edel-

lisessä esimerkissä. Sen sijaan vastaukset kysymyksiin pyritään esittämään vastaustekstin lo-

massa piiloisemmin oman pohdinnan kautta. Syy löytyy kenties siitä, että kirjoitustaidon ko-

keessa testataan kokelaan ajattelutaitoja, joten yksinkertaisten kysymysten ja vastausten sijaan 

kirjoittajilta toivotaan pikemminkin pohdiskelua ja eri vaihtoehtojen puntarointia. Eksplisiitti-

nen paluu tekstin alussa esitettyjen kysymysten pariin vaikuttaakin usein hieman kömpelöltä 

keinolta rakentaa tekstiä, ja sitä käyttävät aineistossani erityisesti heikommat kirjoittajat.  

Korkeampia pistemääriä saaneet kirjoittajat käyttävät kysymyksiä tekstin rakenteen jä-

sentämiseen esimerkiksi osoittamalla yhteyksiä eri asioiden välillä.  

 

11) Otetaan pohdinnan avuksi kolmas numerosarja: 1231231321. Kun tutkii tätä sarjaa tar-

kemmin, voi järkevällä varmuudella sanoa, että se on ihmiselle kiinnostavampi kuin 

kumpikaan edellisistä [sarjoista 3741506227 ja 0101010101]. Tämä johtuu siitä, että se 

on osittain ennalta-arvattava, mutta siinä on yllättäviäkin käänteitä. Se sisältää vähem-

män informaatiota kuin toinen sarja, muttä se on merkityksellisempi ja ymmärrettä-

vämpi ihmiselle. 

 

Miten tämä esimerkki liittyy tarinoihin? Pyrin tällä havainnollistamaan, mistä ihmis-

mieli pitää. Hyvissä tarinoissa, samalla tavalla kuin kiinnostavissa numerosarjoissa, on 

jotakin uutta ja jotakin tuttua. (K202050c) 

 

Esimerkissä 11 kirjoittajan käyttämä retorinen kysymys nostaa huomion kohteeksi edeltävissä 

kappaleissa kehitellyn havainnollistavan esimerkin. Kysymyslause sisältää lihavoidun endofo-

risen viittauksen aiempaan tekstiin. Lukija on kenties jo ehtinyt miettiä, onko kirjoittajan esit-

tämä esimerkki oleellinen tekstin aiheen kannalta. Metadiskursiivinen kysymys sallii kirjoitta-

jan nostaa tekstinsä rakennuspalikat valokeilaan ja kommentoida näin omaa kirjoittamistaan. 

Vastauksena kysymykseensä kirjoittaja perustelee esimerkin relevanttiuden tekstinsä kannalta. 
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Samalla retorinen kysymys tarjoaa kirjoittajalle mahdollisuuden palata luontevasti esimerkin 

maailmasta vastauksen varsinaisen aiheen pariin.  

Retoriset kysymykset esiintyvät aineistossani usein kirjoittajan esittämien väitteiden yh-

teydessä. Funktioltaan rakenteellisina voidaan nähdä myös kysymykset, jotka eivät topikaalis-

ten kysymysten tavoin merkitse siirtymää aihepiirissä, mutta joihin kirjoittaja kuitenkin vastaa 

heti kysymyksen esittämisen jälkeen. Seuraavassa esimerkissä 12 yksinkertainen miksi-kysy-

mys on merkityksellinen juuri rakenteen kannalta.  

 

12) Tällaisia [vaarallisena koettuja tarinoita] ovat esimerkiksi tarinat siitä, kuinka jossain-

päin maailmaa ihmisoikeuksia rikotaan, viattomia tapetaan ja potentiaalia tihkuvat op-

pihaluiset lapset eivät pääse kouluun. Tarinat, jotka kertovat ilmastonmuutoksen etene-

misestä, tuotantoeläinten todellisesta kohtelusta ja turvapaikkaa tarvitsevista pakolai-

sista. Tällaiset tarinat ovat vaarallisia. Miksi? Siksi, koska pahimmillaan ne herättävät 

meissä ihmisluonteelle ominaisia tunnekokemuksia, kuten empatiaa, vastuuntuntoa ja 

auttamisvelvollisuuden tunteen. (K201740a) 

 

Kysymys itsessään ei sisällä juuri mitään informaatiota aiheesta. Teksti toimisi hyvin myös 

ilman kysymystä, esimerkiksi seuraavassa muodossa: Tällaiset tarinat ovat vaarallisia, sillä… 

Kysymyksellä pyritäänkin ensisijaisesti katkaisemaan väitelauseiden ketju ja rytmittämään 

tekstiä uudella tavalla. Tehokeino saa tekstin muistuttamaan vaikuttavaa puhetta ja on tehokas 

myös argumentoinnin kannalta. Katkelmassa on muitakin vaikuttavalle puheelle ominaisia piir-

teitä, kuten predikaattiverbitön virke: Tarinat, jotka kertovat ilmastonmuutoksen etenemisestä, 

tuotantoeläinten todellisesta kohtelusta ja turvapaikkaa tarvitsevista pakolaisista.  Toisaalta 

kirjoittajan käyttämä retorinen kysymys ennakoi lukijan mahdollista kielteistä reaktiota kirjoit-

tajan esittämiin väitteisiin ja sallii kirjoittajan tarjota vastauksena perusteluita väitteilleen. Näin 

retorinen kysymys osallistuu tekstin argumentaatiorakenteen luomiseen.  

Esimerkin 12 tapaan kaikilla retorisilla kysymyksillä on ainakin jonkinlainen vaikutus 

tekstin rakenteeseen. Kysymysmuoto sallii kirjoittajan esittää asiat eri tavalla kuin väitelause. 

Tämä tuo tekstin kulkuun vaihtelevuutta ja voi auttaa lukijan mielenkiinnon ylläpitämisessä. 

Seuraavissa luvuissa huomionkohde siirtyy rakenteesta kohti muita kysymysten funktioita. On 

kuitenkin syytä muistaa, että vähintään lausetason rakenteellinen funktio on aina läsnä myös 

kysymyksissä, joita käsittelen tutkielmassani muiden funktioiden alla.  

Retoristen kysymysten tekstuaalinen funktio liittyy siis tekstin rakenteeseen monin ta-

voin. Kysymys voi toimia tunnistettavana aloituksena tekstissä tai siirtymänä aiheesta toiseen 

keskellä tekstiä. Kysymys-vastaus-rakenne voi auttaa kirjoittajaa muodostamaan tekstilleen 

selkeän kokonaisrakenteen. Kysymykset ottavat osaa myös tekstin argumentaatiorakenteen 
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luomiseen ja sallivat kirjoittajan kertoa perusteluja esittämilleen väitteille. Sen lisäksi, että ky-

symykset voivat jäsentää koko tekstin rakennetta, on niillä myös paikallisempi vaikutus tekstin 

lauserakenteen kannalta. Kysymyslause järjestää informaation eri tapaan kuin väitelause. Ky-

symysmuodon funktio liittyy mahdollisuuteen varioida virkerakennetta erityisen selvästi sil-

loin, kun itse kysymyksen sisältö on niukka (esimerkiksi pelkkä kysymyssana miksi).  

 

4.2 Interpersonaalinen funktio 

 

Kuten olen aiemmin todennut, kaikilla kysymyksillä on selvä yhteys kielen interpersonaaliseen 

metafunktioon sen kautta, että ne ilmentävät kysymistilanteen osallistujarooleja ja huomioivat 

näin lukijan. Kuitenkin retorisilla kysymyksillä on myös muita interpersonaalisia tehtäviä teks-

tissä. Tämä alaluku käsittelee retoristen kysymysten kykyä luoda keskustelevuutta yhtenäiseen 

tekstiin sekä kysymysten osallistumista kirjoittajan suhtautumisen ilmaisemiseen. Teoreetti-

sena taustana toimivat erityisesti dialogisuuden käsite ja suhtautumisen teoria. Interpersonaali-

sen funktion alla käsittelen kysymysten dialogista funktiota sekä suhtautumista välittävää funk-

tiota.  

 

4.2.1 Dialoginen funktio 

 

Prototyyppinen kysymys, jonka tarkoituksena on hakea tietoa, vaatii kahden osapuolen läsnä-

olon kysymistilanteessa. Kysymyksen esittäminen on luonteva osa keskustelua ja ihmisten vä-

listä vuorovaikutusta. Kuitenkin myös teksteihin voidaan viitata sanalla keskusteleva, erityi-

sesti silloin, kun teksti sisältää viittauksia useisiin eri lähteisiin. Kirjoitustaidon vastauksenkin 

tulisi keskustella aineiston kanssa. Toisaalta teksti voi pyrkiä myös keskustelevuuteen lukijan 

kanssa. Retorisen kysymyksen avulla kirjoittaja voi huomioida lukijan esimerkiksi osoittamalla 

kysymyksen hänelle tai käsittelemällä mahdollisia ymmärtämisen ongelmia tekstissä.  

Dialogiseksi nimeämäni retorisen kysymyksen funktio synnyttää tekstiin keskustele-

vuutta. Kenties selvimmin retorisen kysymyksen dialoginen funktio tulee esiin, kun kirjoittaja 

viittaa lukijaan yksikön toisen persoonan muodoilla. Kirjoittaja voi esittää lukijalle suoran ky-

symyksen, kuten esimerkissä 13, joka on poimittu vastaustekstin ensimmäisen kappaleen 

alusta: 

 

13) Oletko koskaan lukenut uudestaan lapsuutesi lempikirjoja ja huomannut osien itsestäsi 

olevan selvästi hahmoilta perittyjä? Persoonallisuus koostuu lähinnä kokemuksesta. 
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Lapsella omaa kokemusta ei vielä juuri ole, joten sitä korvataan muiden kokemuksella, 

tämä tapahtuu imemällä tarinoita kuin pesusieni vettä. (K203835a) 

 

Tällainen lukijalle osoitettu kysymys voitaisiin esittää myös keskustelussa, jolloin se luultavasti 

tulkittaisiin aidoksi kysymykseksi. Vastaustekstin ollessa kyseessä kirjoittajan ei voi kuiten-

kaan odottaa hakevan tietoa kysymyksellään. Kysymyksen rooli onkin retorinen ja funktio in-

terpersonaalinen. Lukijalle osoitetulla kysymyksellä kirjoittaja huomioi lukijan ja luo yhteyttä 

heidän välilleen. Tekstin alussa sijaitseva kysymys herättelee lukijaa aktivoimaan aiempia tie-

tojaan, joiden pohjalta hän voi lähestyä alkavaa vastaustekstiä. Omakohtaisen lapsuuskoke-

muksen aktivoiminen saa lukijan kiinnostumaan aiheesta.  

Yksikön toisen persoonan käyttö aineistoni kysymyksissä on kuitenkin suhteellisen har-

vinaista – se koetaan mahdollisesti liian epämuodolliseksi ylioppilaskoekontekstissa. Paljon 

yleisempi on monikon ensimmäisen persoonan muotoja sisältävä kysymys, joka samaan tapaan 

osallistuu tekstin dialogisuuden luomiseen. Hylandin (2005) mukaan kirjoittajan ja lukijan vä-

lisen yhteyden esiintuonti tukee sitä, että kirjoittajasta muodostuu kuva persoonana, jolle yleisö 

ja sen ajatukset ovat tärkeitä. Tämä voi tekstissä tulla esiin esimerkiksi siten, että kirjoittajan ja 

lukijan osoitetaan kuuluvan samaan ryhmään. (Mts. 71.) Esimerkki 14 havainnollistaa tällaista 

tapausta aineistossani: 

 

14) Emmekö kuitenkin voisi yrittää muokata ulkoisten tekijöiden sijaan nuorten ajatteluta-

paa? (S202250) 

 

Kysymyksillä kirjoittaja voi asettaa lukijansa tiettyyn asemaan ja ohjata heitä haluamiinsa tul-

kintoihin (Hyland 2005: 53–54). Kieltomuotoinen retorinen kysymys implikoi myönteistä vas-

tausta (ks. Kiuru 1977: 60). Näin kirjoittajan on mahdollista käyttää kysymysmuotoa hyväkseen 

suostutellessaan lukijaa ja vakuuttaessaan häntä sanomastaan. Käyttämällä monikon ensimmäi-

sen persoonan muotoa esimerkissä 14 kirjoittaja asettaa lukijan toimijana samalle puolelle it-

sensä kanssa. Retorinen kysymys antaa ymmärtää, että toimimalla yhdessä kirjoittaja ja lukija 

voivat vaikuttaa asioihin ja muokata maailmaa. Lukijalle muodostuu sellainen käsitys, että hä-

nellä ja kirjoittajalla on samat tavoitteet ja arvot. Kun tällainen pohja yhteiselle vuorovaikutuk-

selle löytyy, lukijan on helppo hyväksyä kirjoittajan retoriseksi kysymykseksi muotoiltu väite 

siitä, että nuorten ajattelutapaa tulisi muokata. Esimerkissä 14 modaaliverbi voida tukee lisäksi 

virkkeen retoriikkaa ja suostuttelevuutta.   

Välillä kokelaat päätyvät käyttämään dialogisuuden luomisessa yksikön toisen persoonan 

ja monikon ensimmäisen persoonan lisäksi poikkeuksellisempiakin keinoja. Esimerkissä 15 
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kirjoittaja ei yksikön ensimmäisen persoonan muodoilla viittaa itseensä, vaan kuvitteellisen 

henkilön pohdintaan. Tätä tulkintaa tukee kysymystä edeltävän lauseen nollapersoona 0:n on 

hyvä osata, joka viittaa yleisesti keneen tahansa. 

 

15) Yleensä hiljaisina tasaisen suhdanteen aikoina brändisi kehittyy taka-alalla kuin itses-

tään. Näin kävi myös kirjailija Tuomas Kyrölle, niin ikään Suomen menestyneimälle 

kirjailijalle. – – Hiljaisen kasvun kauden jälkeen on hyvä osata tutkailla kriittisesti 

omaa toimintaa. Miten olen pärjännyt tähän mennessä? Olenko oppinut lisää sitten vii-

meisimmän tarkastelun? Todennäköisesti olet. (S204235e–f) 

 

Tekstissä esiintyvä nollapersoona tarjoaa sekä kirjoittajalle että lukijalle mahdollisuuden aset-

tua nollan paikalle (Laitinen 1995: 346). Tulevien kysymyslauseiden kohdalla lukijan onkin 

helppo pysyä tässä roolissa ja eläytyä kirjoittajan esittämiin retorisiin kysymyksiin. Toisaalta 

kysymykset ovat kirjoittajalle mahdollisuus eläytyä tekstin mahdollisen lukijan asemaan. Kun 

kirjoittaja asettaa kuvitellun lukijan esittämään kysymyksiä esimerkissä 15, saa hän mahdolli-

suuden vastata lukijan kysymyksiin viitaten kysyjään yksikön toisen persoonan verbimuodolla. 

Teksti hahmottuukin hyvin keskustelunomaiseksi, ja retorisen kysymyksen dialoginen funktio 

nousee esiin. Toisaalta tällainen rakenne saattaa hämmentää lukijaa, joka helposti tulkitsee yk-

sikön ensimmäisen persoonan viittaavan kirjoittajaan. 

Kirjoittaja voi asettaa lukijan esittämään kysymyksiä itselleen, vaikka tavoitteena ei oli-

sikaan saada aikaan esimerkin 15 kaltaista keskustelunomaista jaksoa tekstissä. Kirjoitustaidon 

vastauksissa esiintyvät kirjoittajan näkemyksiä kyseenalaistavat kysymykset ovat esimerkki 

kysymyslauseen tällaisesta käytöstä. Kirjoittaja eläytyy tekstin vastaanottajan asemaan esittä-

mällään kysymyksellä. Näin hän voi ennakoida tekstin mahdollisia ongelmakohtia ja tukea sa-

nomansa välittymistä lukijalle. 

 

16) Harvemmin huomioidaan, että positiivisetkin tarinat voivat olla haitallisia. Miksi van-

hempi ei saisi ilmaista ylpeyttä lapsestaan ylistämällä tämän saavutuksia muille? Ah-

keruus ja tunnollisuus mielletään palkittaviksi asioiksi, joista kuuluu saada tunnustusta. 

Ahkeran lapsen näkökulma voi olla toinen. (K201950c) 

 

Esimerkin 16 retorinen kysymys välittää kirjoittajan suhtautumista lapsen kehumiseen: hänen 

mielestään se voi olla haitallista (suhtautumisesta ks. luku 4.2.2). Näin ollen tekstin retorisen 

kysymyksen voisi muotoilla myös väitelauseeksi esimerkiksi seuraavaan tapaan: Vanhemman 

ylpeys lapsensa saavutuksista ei välttämättä ole hyvä asia. Esittämällä väitteen kysymysmuo-

dossa kirjoittaja ikään kuin ottaa itselleen hämmästelevän lukijan roolin. Kysymysmuoto tar-

joaa hänelle mahdollisuuden tarjota ratkaisuna omaa ajatteluaan.  
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Toisentyyppistä dialogisuutta kirjoitustaidon vastauksiin luodaan keskustelemalla aineis-

tojen kanssa. Aineistotekstien hyödyntäminen on tärkeä osa kirjoitustaidon vastausta, ja ehkä 

jo virallisesta arviointikriteeritaulukostakin löytyvä sanamuoto ”keskustelu aineiston kanssa” 

(Ylioppilastutkintolautakunta 2020: 10) ohjaa kirjoittajat hyödyntämään teksteissään puhutun 

keskustelun tärkeää elementtiä, kysymysmuotoa. Retoriset kysymykset esiintyvät aineistossa 

usein juuri jaksoissa, joissa keskustellen kuljetetaan aineistojen ajatuksia oman pohdinnan tu-

kena. Kysymyksen asettaminen on kirjoittajan keino tulkita lähteen tekstiä ja osoittaa samalla 

omaa ajatteluaan. 

Aineiston kanssa keskusteluun liittyy läheisesti evidentiaalisuus eli tiedon alkuperän 

osoittaminen kielen keinoin. Evidentiaalisuus on samalla tärkeä metadiskurssin resurssi 

(Hyland 2005: 51). Retoriset kysymykset esiintyvät aineistossani laajemminkin jaksoissa, 

joissa esiintyy myös evidentiaalisuutta. Tämä on odotuksenmukaista, sillä kirjoitustaidon vas-

tauksen tekstilajin kannalta on erityisen tärkeää kyetä erottelemaan, mikä tekstissä on kirjoitta-

jan omaa ajattelua ja mikä taas on peräisin muista lähteistä. Aineistosta nousee esiin ainakin 

kaksi selkeää kuviota, jotka hyödyntävät retorista kysymystä aineiston sitomisessa kirjoitel-

maan: kirjottajan muotoilema kysymys + vastaus aineistoon tukeutuen ja hieman monimutkai-

sempi viittaus aineistoon + aineistoa tulkitseva kysymys + kirjoittajan vastaus kysymykseen. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin näitä vastauksissa toistuvia rakenteita. 

Esimerkissä 17 kirjoittaja on muodostanut tekstin aiheeseen liittyvän kysymyksen, jonka 

hän on sijoittanut kappaleen alkuun. 

 

17) Miksi ihmeessä tarinat, jotka ovat kuultu yhtä usein kuin koulun kellot ovat sitten niin 

suosittuja? Merimaan artikkelissa mainitaan antropologi Joseph Campbellin monomyy-

tin teoria vuodelta 1949. Lyhykäisyydessään kyseinen teoria kertoo jokaisen tarinan 

olevan mahdollista palauttaa yhteen ja samaan monomyyttiin, jossa tarinassa on sankari, 

joka lähtee matkalle ja kohtaa hahmoja, jotka saattavat olla auttavia tai vaihtoehtoisesti 

vastustavia. Teoria siis kertoo, että jokaikinen tarina on pohjimmiltaan samanlainen 

kuin muut. Merimaa haastattelee artikkelissaan Helsingin yliopistonlehtori Outi J. Ha-

kolaa, joka ei ole tekstin mukaan erityisen innostunut Campbellin teoriasta. Hakolan 

mukaan tarinoiden yhtenäisyyttä kiinnostavampaa ovat erot, että miten eri tarinoita ja 

myyttejä tulkitaan kunakin aikana. (K201640b) 

 

Esittämäänsä kysymykseen kirjoittaja etsii vastausta aineistoon tukeutuen. Tällainen rakenne 

osoittaa, että kirjoittaja osaa poimia aineistosta kohtia, jotka tarjoavat vastauksia hänen esittä-

miinsä kysymyksiin. Edistynyt kirjoittaja osaa muotoilla mielekkään ja tulkitsevan kysymyk-

sen ja yhdistellä tietoja eri aineistoista vastauksessaan. Heikompi kirjoittaja saattaa sen sijaan 

poimia aineistosta mielestään merkityksellisen tiedon, jonka hän vain kääntää 
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kysymysmuotoon. Tällöin oma tulkinta ja ajattelu jää vähäisempään osaan, ja kirjoittaja päätyy 

lähinnä referoimaan aineistoa (aineistokirjoittamisen lukijatyypeistä ks. Uusi-Hallila 1995).  

Kirjoittaja voi hyödyntää myös hieman mutkikkaampaa rakennetta keskustellessaan ai-

neiston kanssa. Seuraavassa esimerkissä kirjoittaja viittaa ensiksi aineistosta saamaansa tietoon, 

tämän jälkeen esittää aineistoa tulkitsevan kysymyksen ja lopuksi vastaa siihen itse.  

 

18) Myös Merimaan artikkelissa on listattu muutamia tyypillisiä kaavoja, joiden mukaan 

esimerkiksi viihdealalla elokuvien juoni muodostuu, kun elokuvan tuottajat haluavat 

"pelaavat varman päälle" tuottaakseen mahdollisimman paljon rahaa. Ihmisen elämä 

voitaisiin luokitella kertomukseksi. Mikseivät siis useammat ihmiset elä Merimaan ar-

tikkelissa mainittujen kertomusten kaavojen mukaan? Luulen, että syy on ihmisten iden-

titeetin monimuotoisuus. (K204855) 

 

Esimerkissä 18 esiintyy evidentiaalinen partikkeli siis, joka merkitsee tiedon perustuvan puhu-

jan päättelyyn (ISK § 1557). Tämä partikkeli kytkeytyy usein aineistojen käyttöön vastausteks-

teissä. Esimerkissä kirjoittaja lähtee liikkeelle aineistosta poimitusta tiedosta ja yleisluontoi-

semmasta väitteestä, jonka mukaan ihmiselämä on kuin tarina. Lukija on huomannut näiden 

tietojen välillä ristiriidan, jonka hän osoittaa esittämässään kysymyksessä. Siis merkitsee virk-

keen sisällön puhujan päättelyksi, joka perustuu aineistolähteeseen. Lopuksi kirjoittaja pyrkii 

vielä ratkaisemaan havaitsemansa ristiriidan vastaamalla esittämäänsä kysymykseen. Tällainen 

rakenne osoittaa kirjoittajan kykyä keskustella lähteiden kanssa ja tehdä niiden ja aiemman tie-

tonsa perusteella uusia johtopäätöksiä, ja onkin erityisesti edistyneempien kirjoittajien suosi-

ossa. Jos tekstilajin pohdiskelevuus yhdistetään Juvosen (2014) tapaan nimenomaan erilaisten 

näkökulmien mukana pitämiseen ja keskusteluttamiseen tekstissä, on aineistoviittausten yhtey-

dessä esiintyvä retorinen kysymys kirjoittajalle tärkeä keino osoittaa kykyä tällaiseen pohdis-

keluun.  

 

4.2.2 Suhtautumista välittävä funktio 

 

Joissain tekstityypeissä, esimerkiksi vaikuttamaan pyrkivissä teksteissä kielen interpersonaali-

sen funktion välittämät tekstin tuottajan asenteet ovat kirjoituksen tärkeintä sisältöä (Luukka 

1992: 85). Koska kirjoitustaidon kokeessa tuotetaan kantaa ottavia tekstejä, nousevat sisällön 

lisäksi kirjoittajan omat asenteet ja mielipiteet tärkeään osaan. Suhtautumista ilmaisevat tekijät 

ovat samalla tärkeitä metadiskurssin resursseja. Esimerkiksi Hylandin (2005) mukaan asennoi-

tumista voivat kuvata muun muassa tietyt sanavalinnat, komparatiivin käyttö tai asennetta il-

maisevat verbit (mts. 52). Myös retoriset kysymykset kielen ilmiönä liittyvät selvästi 
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suhtautumisen ilmaisemiseen, ja niille on tyypillistä esimerkiksi sävypartikkeleiden käyttö 

(ISK § 1705). Tässä alaluvussa käsittelen retoristen kysymysten osuutta suhtautumisen ilmai-

semiseen kahdesta näkökulmasta, jotka ovat peräisin Martinin ja Whiten suhtautumisen teori-

asta (2005). Asennoituminen (attitude) liittyy kirjoittajan ilmaisemiin tunteisiin ja affekteihin 

tekstissä, kun taas sitoutuminen (engagement) kuvaa kirjoittajan sitoutumista kirjoittamiinsa 

asioihin (mts. 42: 102).  

Martinin ja Whiten suhtautumisen teoria kiinnittää erityistä huomiota tekstin sanavalin-

toihin. Hylandin (2005) mukaan evaluatiivisten sanavalintojen käyttö tuo kirjoittajan persoonaa 

tekstiin ja voi saada lukijat tuntemaan solidaarisuutta kirjoittajaa kohtaan (mts. 70). Asenteel-

lisilla sanavalinnoilla on selvä yhteys myös tekstin retoriikkaan. Kun tarkastellaan retoristen 

kysymysten liittymistä kirjoittajan asennoitumiseen, voidaan huomata, että retoristen kysymys-

ten yhteydessä esiintyy usein asennoitumista ilmaisevaa leksikkoa.  

 

19) Miksi edes vaivautua käyttämään kaksi tuntia elokuvan katsomiseen, jos kokemus on 

lopulta samanlainen kuin kaikissa aiemmin näkemissämme elokuvissa. (K202050b) 

 

20) Anu Silfverberkin on toisella kannalla tekstin tiimoilta. Hänen mielestään journalis-

missa kaiken on oltava totta. En ole koskaan kuullut mitään noin jaloa ja moraalitonta. 

Minkä ihmeen takia ihmisten pitäisi saada tietää ikäviä asioita? On selvää, ettei dra-

maattisuutta ja hulvatonta huumoria olisi mukava lukea jatkossakin. (K200105c) 

 

Kieltohakuisten elementtien läsnäolo on yksi merkitykseltään epäileville, ihmetteleville ja ar-

veleville interrogatiiveille tyypillinen piirre (ISK § 1641). Kieltohakuisia ovat esimerkiksi koh-

dan 19 vaivautua-verbi, joka viestittää jo itsessään negatiivista suhtautumista virkkeen sisäl-

töön sekä edes-partikkeli. Esimerkissä 20 kirjoittaja taas ilmaisee hämmästelyä minkä ihmeen 

takia -rakenteen avulla. Esimerkiksi sanomalehtien kielijutuissa asiantuntijan tekemä aiheen-

valinta voi täsmentyä yleisesti hämmästeltävän aiheen nimeämisen kautta hieman samaan ta-

paan (Mäntynen 2003: 73). Esimerkin 20 kohdalla on kuitenkin vaikea tulkita, ilmaiseeko kir-

joittaja kysymyksellään omaa ihmettelyään vai pyrkiikö hän nimeämään yleisen hämmästelyn 

kohteen. Jälkimmäiseen viittaisi se, että heti kysymyksen esittämisen jälkeen kirjoittaja pyrkii 

vastaamaan kysymykseensä. Virkkeen epäselvän muotoilun vuoksi kirjoittajan kanta jää kui-

tenkin epäselväksi. Esimerkin 20 retorinen kysymys sijoittuu katkelmaan, jossa esiintyvät sa-

navalinnat jalo, moraaliton ja ei koskaan välittävät muutenkin kirjoittajan asenteita ja ajatuksia 

lukijoille.  

Vaikka leksikon merkitys kirjoittajan asennoitumisen ilmaisemisessa on merkittävä, jo 

pelkkä väitteen muotoilu retoriseksi kysymykseksi paljastaa paljon kirjoittajan 
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asennoitumisesta aiheeseen. Esimerkiksi seuraavan katkelman retorinen kysymys välittää kir-

joittajan kriittistä suhtautumista brändien asemaan nykymaailmassa. 

 

21) Brändien hallitsemassa maailmassa parempi tuote ei välttämättä myy paremmin, jos 

sillä ei ole riittävän arvostettua brändiä tukenaan. Mitä sellainen tekee ihmiskunnan ke-

hitykselle? (S202560e) 

 

Retorinen kysymys yhdessä sitä edeltävän virkkeen kanssa tulkitaan siten, että kirjoittajan mie-

lestä brändit saattavat jopa vaarantaa ihmiskunnan kehityksen. Kysymysmuoto voi siis toimia 

asennetta ilmaisevana rakenteena tekstissä, ja se on sille jopa varsin tyypillistä. Retorinen ky-

symys onkin tehokas tapa ilmaista omaa suhtautumista aiheeseen. Tulkintaa tukevat vielä sa-

natason ilmaukset, kuten esimerkin 21 pro-sana sellainen, joka esiintyy tietyntyyppisissä väi-

telauseissa affektisessa tulkinnassa (ISK § 1715, § 1730). 

Tunnepitoisen asennoitumisen lisäksi on mahdollista tarkastella, miten kirjoittaja sitou-

tuu esittämiinsä asioihin. Suhtautumisen teoriassa sitoutumista kuvataan dialogisen supistami-

sen ja laajentamisen käsitteillä: dialogisesti supistava elementti rajoittaa vaihtoehtoisten näkö-

kulmien olemassaolon myöntämistä, kun taas dialogisesti laajentava antaa tilaa niille. (Martin 

– White 2005: 102.) Hylandin metadiskurssiteoria (2005) käsittelee osittain samaa ilmiötä vah-

vistimien (boosters) ja varausten (hedges) avulla. Vahvistimet sulkevat pois vastakkaisia näkö-

kulmia, kun taas varaukset antavat niille tilaa. (Mts. 52.) Käytännössä tämä tapahtuu usein epis-

teemisen varmuusasteen ilmaisemisen kautta.  

Koska retoriset kysymykset tuovat usein esiin väitteen, jonka kirjoittaja olettaa myös lu-

kijan automaattisesti hyväksyvän, toimivat ne vahvistavana elementtinä tekstissä. Tällaiseen 

kysymykseen kirjoittajan ei tarvitse esittää vastausta, sillä lukija voi päätellä sen itse kysymyk-

sestä. Samalla lukijalle ei kielen keinoin tarjota mahdollisuutta olla toista mieltä. Toisin sanot-

tuna retorinen kysymys tarjoaa kirjoittajalle mahdollisuuden dialogiseen supistamiseen. Seu-

raavat esimerkit toimivat tekstissä väitteinä ja sisältävät valmiin tulkintaohjeen, jonka olen mer-

kinnyt hakasulkeisiin kysymyksen perään. Myönteisten kysymyslauseiden sisältö tulkitaan 

kielteisenä ja kielteisten myönteisenä (ks. Kiuru 1977: 60).  

 

22) Kuka nyt ei haluaisi oman tarinansa päättyvän onnellisesti? [kaikki haluavat] 

(K200930d) 

 

23) Onko siis ihmekään jos ihmiset yrittävät elää sarjakuvan sanojen mukaisesti saman-

laista "kliseiden mukaista elämää"? [ei ole ihme, että…] (K201235b) 
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24) Jos emme yritä ymmärtää muiden ihmisten näkökulmia, miten voimme olettaa muiden 

tekevän saman meille? [emme voi olettaa muiden ymmärtävän meitä, ellemme yritä 

ymmärtää heitä] (K201135) 

 

Aitoon kysymyslauseeseen liittyy oletus, että siihen on mahdollista tarjota vastaus avoimeksi 

jäävän proposition paikalle. Retorisissa kysymyksissä tämä oletus ei kuitenkaan päde. (ISK § 

1680.) Esimerkiksi esimerkki 22 kieltää presupposition ”joku ei halua tarinansa päättyvän on-

nellisesti”. Juuri tähän perustuu retoristen kysymysten kyky dialogiseen supistamiseen.  

Esimerkeissä 22–24 asenteelliset ilmaukset yhdessä dialogisesti supistavan retorisen ky-

symyksen kanssa ilmentävät kirjoittajan suhtautumista. Esimerkissä 22 esiintyy kieltoa vahvis-

tava sana nyt ja lisäksi konditionaalin preesens kuvaa todenvastaisuutta (mts. § 1594, § 1705). 

Esimerkissä 23 esiintyvä sana ihme on ISK:n mukaan yleinen kysymyksissä, jotka saavat reto-

risen tulkinnan (§1713, §1725). Samalla kieltohakuinen liitepartikkeli -kaan vahvistaa ilmai-

sua. Esimerkin 24 modaaliverbi voida tarjoaa kirjoittajalle mahdollisuuden kyseenalaistaa pu-

heenaiheen mahdollisuus (mts. § 1713). Syntyy tulkinta, että kirjoittajan mielestä ei ole mah-

dollista olettaa muiden ymmärtävän meitä, ellemme itse yritä ymmärtää heitä. 

Retoriset kysymykset voivat siis toimia tekstissä vahvistimina, mutta ne eivät aineistos-

sani sisällä juurikaan eksplisiittisiä tekstistä erotettavia vahvistimia, jollainen olisi esimerkiksi 

selvästi. Tällainen ilmaus tuntuisikin sotivan itse kysymysmuotoa vastaan. Useamman lauseen 

mittaisessa virkkeessä vahvistimia voi esiintyä esimerkiksi osana myönnytysrakennetta, kuten 

seuraavassa esimerkissä (myönnytysrakenteista äidinkielen ylioppilaskokeessa ks. Juvonen 

2010: 50). Tällöin adverbiaali ei kuitenkaan vahvista kysymyksen sisältöä vaan sitä edeltävää 

väitelausetta.  

 

25) Ideaali olisi tietysti täyttää pesusieni monenlaisella kokemuksella useasta lähteestä, 

mutta mikä on sopiva suhde ja mistä tietää mistä lähteistä, minkälainen ja missä muo-

dossa saatu kokemus on kaikkein hyödyllisintä hankkia nuorena ja vanhempana. 

(K203835e) 

 

Edeltävät esimerkit kuvaavat kirjoittajan varmaa suhtautumista väitteisiinsä, mutta retorista ky-

symystä on mahdollista hyödyntää myös dialogiseen laajentamiseen, joka tuo tekstiin tilaa 

muille näkökulmille. Suuri osa varauksista liittyy episteemisen epävarmuuden ilmaisemiseen, 

ja niillä kirjoittaja voi merkitä kirjoittamansa esimerkiksi omaksi mielipiteekseen (Hyland 

2005: 52). Hylandin akateemisten tekstien aineistossa varaukset ovat yleisin metadiskurssin 

piirre, sillä tieteellisessä tekstissä on erityisen tärkeää erottaa faktat mielipiteistä (mts. 56). 
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Samoin on tietysti omassa aineistossani, ja episteemisen modaalisuuden ilmaisulla onkin selvä 

yhteys mielipiteiden ilmaisemiseen vastaustekstissä. 

Retorisia kysymyksiä tutkittaessa on huomioitava, että kysymysmuoto itsessään asettaa 

lauseen sisällön episteemiselle asteikolle epävarmaan päähän. ISK mainitsee kysymyksen mo-

daalisena lausetyyppinä lukeutuvan episteemisen modaalisuuden ilmaisukeinoihin (§ 1556). 

Vaikka retorinen kysymys poikkeaa puhefunktioltaan aidosta kysymyksestä, voi se kuitenkin 

ilmaista episteemistä modaalisuutta. Kysymysmuoto voi siis itsessään toimia varauksena ja esi-

merkiksi erottaa lauseen sisällön kirjoittajan mielipiteeksi. Ylioppilaskokeissa tätä tekniikkaa 

käytetään paljon. Esimerkiksi seuraavan katkelman retorisessa kysymyksessä kirjoittaja tuo 

oman ehdotuksensa esiin kysymysmuodossa.  

 

26) Kolumninsa Kaaro päättää ajatukseen siitä, että tarvitsemme yhteistä myyttiä, johon us-

koa. Toimittaja peräänkuuluttaa sellaista hyvää teemaa, johon kaikilla olisi mahdolli-

suus uskoa. Eikö tätä ajatusta voisi soveltaa identiteetinkin rakentamiseen? (K204040e) 

 

Hyland (2005) on havainnut tutkimuksessaan, että tieteellisessä diskurssissa kirjoittajat yhdis-

tävät usein varauksia ja vahvistimia jopa samaan virkkeeseen. Tämä tekniikka sallii kirjoittajan 

suojata omaa ajatteluaan kritiikiltä samalla, kun kirjoittajan väite kuitenkin tulee selväksi ylei-

sölle. (Mts. 69.) Retoriset kysymykset mahdollistavat tällaisen retorisen strategian käytön teks-

teissä. Esimerkissä 26 katkelman retorinen kysymys toimii itsessään varauksena, sillä kysy-

mysmuoto ilmentää episteemistä epävarmuutta. Varauksen käyttö kiinnittää huomion siihen, 

että kyse on kirjoittajan tulkinnasta: tässä tapauksessa hänen tekemästään ehdotuksesta. Mikäli 

kysymyslause olisi muotoiltu väitelauseeksi, ei se erottuisi tekstistä yhtä selvästi puhujan 

omaan päättelyyn ja aineiston tulkintaan liittyväksi ehdotukseksi. Sen sijaan saattaisi jopa olla 

epäselvää, onko ehdotus peräisin aineistolähteestä vai kirjoittajalta itseltään.  

Kuitenkin esimerkin 26 retorinen kysymys sisältää valmiin vastausvaihtoehdon: kirjoit-

tajan mukaan kolumnistin ajatusta voi soveltaa identiteetin rakentamiseen. Näin lukijalle ei jää 

epäselväksi, mitä kirjoittaja esittämällään retorisella kysymyksellä haluaa sanoa. Retorisen ky-

symyksen kyky toimia sekä varauksena että vahvistimena jopa samanaikaisesti on varmasti 

yksi niistä syistä, miksi kysymykset ovat niin suosittu retorinen keino kirjoitustaidon vastauk-

sissa. Hienovaraisena mutta monimerkityksisenä kielen resurssina ne tarjoavat loistavan mah-

dollisuuden hyödyntää Hylandin mainitsemaa retorista strategiaa.  

Vaikka kysymysmuoto itsessään kantaa episteemistä merkitystä, esiintyy kirjoitustaidon 

vastausten retorisissa kysymyksissä myös eksplisiittisiä varauksia, kuten seuraavat esimerkit 

osoittavat. Varauksena voi toimia esimerkiksi modaaliverbi (27) tai partikkeli (28). 



 43 

 

27) Pyrhönen mainitsee myös ihmisiä vastaan nousevista koneista kertovat tarinat ja sen, 

miten ne voi nähdä uutena versiona vanhoista kertomuksista. – – Voiko siis olla, että 

entisaikojen myytit vaikuttavat siihen, millaisia tarinoita nykyään kerrotaan? Kari Sal-

misen artikkelin "Tunnetko nämä kreikkalaiset tarinat?" (is.fi, 19.8.2018) perusteella se 

näyttää melko mahdolliselta. (K200930c) 

 

28) – – amatsonin sotilaat ovat myyttien mukaan vaarallisia naissotilaita. Kenties itse tah-

don olla myös asemassa, missä minua pidetään vahvana ja itsenäisenä sekä jopa uh-

kaavalta? (K200520h) 

 

Esimerkissä 27 kirjoittaja esittää aineistoon perustuvan oman päätelmänsä retorisena kysymyk-

senä, johon hän myös vastaa toisen aineiston perusteella (ks. luku 4.2.1). Kun evidentiaalinen 

partikkeli siis merkitsee virkkeen sisällön puhujan päätelmäksi, dialogisesti laajentavan varauk-

sen käyttö tukee ajatusta siitä, että kyseessä on kirjoittajan oma tulkinta aineistosta. Tämä näkyy 

myös siinä, että kirjoittaja hyödyntää toista varausta vielä katkelman lopussa viitatessaan ai-

neistoon. Esimerkissä 28 kirjoittaja taas pyrkii aineistosta saamansa tiedon perusteella tulkitse-

maan omia tarkoitusperiään. Käyttäessään partikkelia kenties kirjoittaja avaa tilaa esimerkiksi 

sellaiselle tulkinnalle, että hän ei välttämättä itse voi täysin hahmottaa toimintansa syitä. Täs-

säkin tapauksessa korostuu siis se, että kyseessä on kirjoittajan oma tulkinta.  

Kuten esimerkeistä huomataan, kirjoittajan mahdollisuudet ilmaista suhtautumistaan ai-

heeseen kielen keinoin ovat moninaiset. Yhdessä sanavalinnat vaikuttavat siihen, millainen 

kuva kirjoittajasta muodostuu tekstin perusteella. Ne myös viestivät kirjoittajan näkemyksiä, 

osin piiloisestikin, ja osallistuvat siten tekstin vaikuttavuuden syntymiseen. Muiden äänien läs-

näolon tiedostaminen on olennainen osa pohdiskelevaa kirjoittamista, jossa kirjoittaja puntaroi 

eri vaihtoehtoja. Varauksia käyttämällä kirjoittaja voi varautua vastakkaisiin mielipiteisiin tie-

dostamalla niiden olemassaolon. Retorinen kysymys voi kuitenkin tekstissä toimia paitsi epis-

teemisen epävarmuuden, myös episteemisen varmuuden merkkinä. Se, että retoriset kysymyk-

set toimivat tekstissä sekä dialogisen supistamisen että laajentamisen tehtävissä on kenties yksi 

syistä, miksi eri tutkijoilla on ollut niin erilaisia näkemyksiä retorisista kysymyksistä. Toisaalta 

juuri tämä retoristen kysymysten ominaisuus tekee niiden käytöstä tehokkaan retorisen strate-

gian.  

 

4.3 Havainnollistava funktio 

 

Havainnollistaminen on yksi kirjoittajan keinoista osoittaa kykyään yhdistellä aineistojen tie-

toja omiin kokemuksiin ja ajatteluun. Sillä onkin tärkeä yhteys kirjoittajan omaäänisyyteen ja 
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tekstin persoonallisuuteen. Havainnollistamisen harjoitteluun kiinnitetään huomiota myös ope-

tuksessa, ja esimerkiksi laajalti käytetyn Särmä-oppikirjasarjan kirjoitustaitojen hiomiseen kes-

kittyvän lukiokurssin 8 tehtäväkirja sisältää oman lukunsa tekstin havainnollistamisesta (Kuo-

hukoski – Naalisvaara – Mustonen 2019). Tutkielmassani olen sisällyttänyt havainnollistavaa 

funktiota käsittelevään lukuun esimerkit, jotka kuvaavat tulevaisuutta, vaihtoehtoista maailmaa 

tai kuvitteellisten henkilöiden ajattelua.  

Perelman (1996) on havainnut, että esimerkkien antaminen tekstissä toimii retoriikan 

kannalta kahteen suuntaan. Toisaalta kirjoittaja voi argumentointinsa tukena lähteä liikkeelle 

esimerkistä, jonka on tarkoitus kuvata laajemmin rakennetta tai sääntöä, jota tuleva teksti kä-

sittelee. (Mts. 120.) Esimerkkien antamista voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi myös siten, että 

puhujan esittämä sääntö on jo hyväksytty, mutta yleisluontoisen säännön esittämisen jälkeen 

esimerkit havainnollistavat kyseistä sääntöä (mts. 121). Esimerkkien antaminen voi tekstissä 

nousta jopa niin tärkeään asemaan, että niiden kautta voidaan luonnehtia tekstin kokonaisra-

kennetta: esimerkiksi kielijutuissa esiintyvät yksityisestä yleiseen- ja yleisestä yksityiseen -ko-

konaisrakenteet (Mäntynen 2003: 95, 97) hyödyntävät Perelmanin (1996) mainitsemia retorisia 

tekniikoita. Molemmat näistä tekniikoista ovat käytössä myös kirjoitustaidon vastauksien reto-

risia kysymyksiä sisältävissä jaksoissa. 

Aineistossani retoriset kysymykset toimivat usein havainnollistavina esimerkkeinä. 

Funktion vakiintuneisuudesta kertoo se, että monet kirjoittajat nimeävät kysymyksensä ekspli-

siittisesti esimerkiksi, kuten seuraavassa katkelmassa on tehty.  

 

29) Raameissa pysymällä, mutta sisältöön keskittymällä voitaisiin pohtia muitakin ongel-

mia ja ihmiselämän tapahtumia. Miten esimerkiksi voisimme esittää opiskeluun liittyvät 

narratiivit niin, että huippukohtina pysyisivät edelleen valmistuminen tai todistukset, 

mutta itse matka niihin kuvattaisiin positiivisessa valossa? Entä miten sairauksista ja 

elämän muista vastaiskuista voitaisiin kertoa niin, että faktat pysyisivät faktoina, mutta 

häpeäleimaa ei pääsisi syntymään? (K204955d–e) 

 

Kirjoittaja esittää katkelman alussa väitteen, jota hän on jo perustellut tekstin edellisessä kap-

paleessa. Tästä johtuen kirjoittaja voi tarjoilla väitteensä sellaisenaan olettaen, että lukija hy-

väksyy sen. (Perelman 1996: 120.) Esitetty väite on kuitenkin melko abstrakti, joten kirjoittaja 

on täydentänyt sitä esittämällä esimerkkejä retorisina kysymyksinä. Esimerkkien antaminen 

toimii argumentaatiossa siten, että puhujan esittämä yleisluontoinen sääntö saa tuekseen ha-

vainnollistavia esimerkkejä, jotka vetoavat lukijan mielikuvitukseen (Perelman 1996: 121). 

Esimerkissä 29 kysymykset helpottavat kirjoittajan ajatusten ymmärtämistä. Retorisina kysy-

myksinä esitetyt esimerkit täsmentävät lukijalle, mitä kirjoittaja tarkoittaa katkelman alussa 
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esittämällään väitteellä. Kysymykset sisältävät tulkintaohjeen, että ihmisten tulisi keksiä uusia 

tapoja muotoilla narratiiveja. Ilman esimerkkejä kappaleen ensimmäinen lause ei välttämättä 

avautuisi lukijalle kirjoittajan haluamalla tavalla.  

Edeltävä esimerkki 29 edustaa samalla aineistossa melko yleistä tapaa hyödyntää kysy-

myksiä vaihtoehtoisen maailman tai tulevaisuuden kuvaamisessa. Tällaisissa retorisissa kysy-

myksissä esiintyy usein konditionaalimodus, joka voi ilmaista toteutumatonta tai todenvastaista 

asiantilaa (ISK § 1595). Erityisesti kun konditionaalin preesens ilmaisee tulevaa, liittyy siihen 

irreaalisuuden ja mahdollisuuden lisämerkityksiä (mt. §1545). Kiurun (1977) mukaan kondi-

tionaalimodus esiintyy usein epäilevissä kysymyslauseissa (mts. 151). Seuraavat esimerkit ku-

vaavat konditionaalia tulevaisuutta tai vaihtoehtoista todellisuutta kuvaavissa kysymyslau-

seissa.  

 

30) Vaihtuisiko pahuus tulevaisuuden yritystoiminnan tuotannossa kuitenkin eettisyydeksi? 

Pessimisti ei pety ja luottaa siihen, että tilanne menee tästäkin vaikeammaksi. 

(S201535f) 

 

31) Mitäköhän tapahtuisi, jos ihmiset eivät enää tukisi megakorporaatioita, jotka ovat syy-

päitä kehittyvien maiden kehnoille työolosuhteille? Olisikohan mukavampaa, jos nuo-

rilla olisi raskaassa elämänvaiheessaan yksi paine ja huoli vähemmän? Entä olisiko-

han antoisampaa, jos oman identiteettinsä saisi rakennettua edes hieman eri pohjalle 

kuin miljoonat muut? (S202145b–d) 

 

Esimerkissä 30 kirjoittaja pohtii, mihin suuntaan yritystoiminta on kehittymässä. Poh-

dinta osoitetaan sanavalinnoilla eksplisiittisesti koskemaan tulevaisuutta. Tulevaisuutta koske-

vat ajatukset on luontevaa esittää kysymysmuodossa sen kantaman episteemisen merkityksen 

vuoksi. Kysymyslauseen hahmottelema tulevaisuudenkuva vaikuttaa toiveikkaalta, mutta reto-

rista kysymystä seuraavassa lauseessa kirjoittaja paljastaa pessimistiset ajatuksensa. Retorinen 

kysymys sisältää siis tulevaisuutta koskevan avoimeksi jäävän kysymyksen, mutta jälkeen päin 

kirjoittaja tuo oman suhtautumisensa esiin selvästi.  

Esimerkissä 31 kirjoittajan esittämät kysymykset näyttäytyvät kirjoittajan ”jossitteluna”: 

hän ikään kuin hahmottelee kuvan vaihtoehtoisesta, paremmasta maailmasta. Virkkeiden pre-

dikaattiverbeihin liittyvä -hAn-partikkeli merkitsee lauseen sisältämän ajatuksen lukijalle tu-

tuksi (Halonen 1996: 183). Etenkin esimerkin kaksi jälkimmäistä vaihtoehtokysymystä saavat 

partikkelin tukemina aikaan tulkinnan siitä, että kirjoittaja olettaa lukijan olevan sitä mieltä, 

että kyseiset tulevaisuudennäkymät olisivat tämänhetkistä tilannetta parempi vaihtoehto. Vaih-

toehtoiset maailmat tai kuvitellut tilanteet toimivat kirjoitustaidon vastauksissa usein juuri ha-

vainnollistavina esimerkkeinä. Mahdollisten tulevaisuudennäkymien käsittely tukee samalla 
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tekstin pohdiskelevuutta ja osoittaa kirjoittajan kykyä sitoa teoreettisemmatkin pohdinnat käy-

tännön maailmaan. Kirjoittaja näyttäytyy aktiivisena toimijana, joka tiedostaa nykymaailman 

ongelmia ja osaa etsiä niihin ratkaisuja. Havainnollistavien kysymysten esittäminen peräjälkeen 

kolmen listana vahvistaa vaikutelmaa siitä, että kirjoittajan havaitsema ongelma on todella ole-

massa ja vaikuttaa yhteiskuntaan monella tapaa (vrt. Jokinen 1999: 153). 

Havainnollistavan funktion alle olen edeltävien esimerkkien lisäksi lukenut retoriset ky-

symykset, joissa kirjoittaja eläytyy kuvitellun henkilön sisäiseen puheeseen. Seuraavissa esi-

merkeissä kirjoittaja on itse luonut tekstiinsä hahmon, jonka ajatusmaailmaa retoriset kysymyk-

set kuvaavat. Perelmanin (1996) mukaan myös kuvitteelliset tarinat voivat havainnollistaa teks-

tiä: niiden tulkitaan kertovan jotain yleisluontoisempaa käsiteltävästä ilmiöstä (mts. 120).  

 

32) Kateus ja halveksuminen voivat olla molemmat läsnä työpaikalla. Kuinka hirveää sekin 

olisi, jos työkaverilla olisi uusi E-sarjan Mercedes tai jos hänellä olisikin vanhempi 

Renault. Pitääkö alitajuisesti ostaa auto, joka tuo työkaverille sellaisen olon, etten ole 

täysi tollo? Ostan sitten Skodan. (S202910c–d) 

 

33) Poika repii äitinsä hihaa. "Pliis, mä tarviin tuon, muuten kaikki vihaa mua huomenna!" 

Äiti vain huokaisee ja kääntää selkänsä. Ei hänellä ole varaa ostaa 100 euron t-paitaa, 

pitäähän koko perheen syödä. Mutta ei kait tuo voi olla oikeasti totta. Miksi muut lapset 

koulussa alkaisivat kiusaamaan poikaa vain hänen paitansa takia? (S200820a–b) 

 

Esimerkit kuvaavat hyvin, kuinka luovasti kokelaat käyttävät retorisia kysymyksiä teksteissään. 

Kuvitteellisen tilanteen kehittäminen ja henkilöhahmojen kuvaaminen ajatusmaailmaa myöten 

muistuttaa jossain määrin jopa luovaa kirjoittamista ja tarinankerrontaa. Molemmat katkelmat 

toimivat havainnollistavina esimerkkeinä teksteissä samaan tapaan kuin kirjoittajan omista ko-

kemuksista kertovat kappaleet, mutta näissä tapauksissa esimerkki on keksitty, ei kirjoittajan 

oma kokemus. Esimerkin 32 katkelma poikkeaa tyyliltään yleiskielisestä kirjoitustaidonvas-

tauksesta esimerkiksi sanavalinnoillaan hirveää ja tollo. Vaikka kirjoittaja käyttää jälkimmäi-

sessä retorisessa kysymyksessä yksikön ensimmäisen persoonan verbimuotoa, hahmottuu ky-

symysten esittäjä joksikuksi muuksi kuin kirjoittajaksi. Tulkintaa tukee se, että virkkeen pää-

lauseessa on käytössä nollapersoona (Pitääkö 0:n alitajuisesti ostaa auto), joka yleistää virk-

keen ajatuksen kenen tahansa pohdinnaksi. Nollapersoonan kautta lukija voi eläytyä kirjoittajan 

kuvaaman tavallisen työntekijän näkökulmaan, jolloin hän tulkitsee yksikön ensimmäisessä 

persoonassa olevan kielteisen olla-verbin viittaavan tähän kuvitteelliseen esimerkkihahmoon. 

Näin kirjoittaja onnistuu kuvaamaan merkkitietoisuuden aiheuttamia paineita arkipäivässä ja 

pyrkii esimerkillään hahmottelemaan yleisesti vallitsevaa ajattelutapaa. 
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Esimerkki 33 on poimittu kirjoitustaidon vastaustekstin alusta, ja siinä kirjoittajan kehit-

tämät henkilöt hahmottuvat vielä selkeämmin omiksi persoonikseen, joilla on omat puheta-

pansa ja omat ajatuksensa. Teksti kuvaa, kuinka kaksi kirjoittajan luomaa henkilöhahmoa, äiti 

ja poika, ovat ostoksilla. Retoriset kysymykset kuvaavat äidin ajatusmaailmaa. Tällaisessa ta-

pauksessa esimerkki vetoaa mielikuvitukseen, jolloin kieli ja kuvaamistapa nousevat keskiöön 

(Perelman 1996: 121). Alustuksena toimivan esimerkin jälkeen kirjoittaja siirtyy käsittelemään 

tekstinsä varsinaista aihetta eli brändien vaikutusta elämään. Esimerkkitapaus siis kuvaa yksit-

täistapauksen kautta yhteiskunnassa esiintyvää rakennetta. Kun esimerkin pohjalta pyritään 

johtamaan yleinen sääntö, on tärkeää, että keksittykin esimerkki on uskottava ja siten totuuden-

mukainen (mts. 121). Lukijalla on luultavasti kokemusta aikuisten ja lasten välisistä ristirii-

doista, eikä hänellä ole syytä kiistää sitä, että kuvatun kaltainen tapahtuma olisi mahdollinen. 

Kuvitteellisten henkilöiden ääneen päästäminen tekstissä on kirjoittajan keino luoda vas-

taukseen moniäänisyyttä. Kokonaisen pienen tarinan kehittely tekstin sekaan voi kuitenkin hel-

posti viedä vastauksen piirteet liian kauas tekstilajien vaatimuksista (vrt. Makkonen-Craig 

2010). Liiallinen takertuminen konkreettisiin esimerkkeihin ei osoita kirjoittajan kykyä kehi-

tellä arkipäivän havainnoista abstraktimpia päätelmiä. Eläytyessään kuvitellun henkilön ajatuk-

siin kirjoittaja poikkeaa helpommin myös yleiskielisestä tyylistä, mikä voi vaikuttaa arvoste-

luun. Edeltävät kuvitteellisia hahmoja käsittelevät esimerkit 32 ja 33 ovatkin peräisin pistemää-

rältään matalammista teksteistä.  

Kokonaisuudessaan retoristen kysymysten havainnollistava funktio näyttäytyy kuitenkin 

tutkimuksen kannalta tärkeänä tuloksena. Kysymyksiä hyödyntävät havainnollistavassa tehtä-

vässä myös korkeita pistemääriä saavat kirjoittajat. Vaikka esimerkkien kohdalla nousevat vah-

vasti esiin myös kirjoittajan suhtautumista välittävät piirteet, hahmottuu havainnollistaminen 

omaksi funktiokseen, joka nostaa huomion kohteeksi retorisen kysymyksen kyvyn siirtää poh-

dinta koskemaan tulevaisuutta, vaihtoehtoista todellisuutta tai kuvitteellisten henkilöiden aja-

tuksia. Kielenpiirteistä erityisesti konditionaali esiintyy usein havainnollistavassa funktiossa 

toimivan retorisen kysymyksen yhteydessä. Havainnollistava retoristen kysymysten käyttö kyt-

keytyy erityisesti luovaan kielenkäyttöön ja tekstin persoonallisuuteen. Oikein hyödynnettynä 

kysymysmuotoiset havainnollistavat esimerkit tukevat tekstin ymmärrettävyyttä ja lukijan kiin-

nostuksen säilymistä aiheeseen, ja ovat siten monipuolinen kielellinen tehokeino. 

 

 

 

 



 48 

4.4 Pohtiva funktio  

 

Kuten edellisissä alaluvuissa on osoitettu, retoriset kysymykset synnyttävät monin tavoin teks-

tiin pohdiskelevuutta. Katson tarpeelliseksi nostaa pohdiskelevuuden synnyttämisen yhdeksi 

retoristen kysymysten funktioksi, sillä se tarjoaa mahdollisuuden selittää myös niiden tekstissä 

esiintyvien kysymysten merkitystä, joihin kirjoittaja ei tarjoa valmista vastausta. Retorinen ky-

symys määritellään usein kysymykseksi, johon kirjoittaja itse tarjoaa vastauksen. Olen kuiten-

kin tutkielmassani aiemmin osoittanut, että tällainen tarkastelutapa ei ole erityisen toimiva kir-

joitettujen tekstien ollessa kyseessä. Kirjoitustaidon kokeen vastauksissa esiintyy pohtivia ky-

symyksiä, joihin tekstissä ei esitetä vastausta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vastauksen puuttu-

minen ei johdu esimerkiksi kirjoittajan huolimattomuudesta, vaan kysymyksen tehtävä on ni-

menomaan nimetä pohdiskelun kohteita ja kuvata kirjoittajan päässä tapahtuvaa vaikeiden ky-

symysten prosessointia.  

Edellä kuvaamani kaltaisia avoimiksi jääviä kysymyksiä kuvaan tarkemmin luvun lop-

pupuolella. Ensin on kuitenkin tarpeen osoittaa pohdinnan yleinen yhteys retorisiin kysymyk-

siin aineistossa. Miettiminen ja pohdiskelu kytkeytyvät aineistossa retorisia kysymyksiä sisäl-

täviin jaksoihin myös sanatasolla. Seuraavissa esimerkeissä kirjoittaja yhdistää pohtia-verbin 

retorisen kysymyksen sisältävään jaksoon. 

 

34) Pohditaan seuraavaksi tilannetta, jossa joku keksii tarinan, joka oikeuttaa hätää kärsi-

vien ihmisten jättämisen oman onnensa nojaan, koska he ovat syntyneet eri valtioon 

kuin me. Tai tilannetta, jossa joku keksii dystopiatarinan viruksesta, joka tappaa mel-

kein koko maailman, vaikka esimerkiksi ilmansaasteiden, nälänhädän tai malarian on 

todettu tappavan moninkertaisesti enemmän ihmisiä kuin kyseinen virus. Onko mahdol-

lista, että koko maailmamme rakentuu faktojen sijasta tarinoiden varaan? (K201440) 

 

Todellisilla tapahtumilla ei olekaan niin suurta merkitystä. Paljon suurempi merkitys on 

sillä, millaisen tarinan me tapahtumien pohjalta kerromme, sillä vain tulkintamme ai-

heesta vaikuttaa omaan toimintaamme.  

 

35) Kuten Juha Merimaakin artikkelissaan Kuinka monta tarinaa maailmassa on? pohtii: 

"Kerrotaanko meille samoja tarinoita aina uudelleen, uudessa asussa ja viimeisimmällä 

tekniikalla?", minäkin aloin pohtia samantapaisia asioita. Tuoko uusi Muumilaakso-

sarja tarinoihin mitään lisää? (K201030a) 

 

On mielenkiintoista, että useat kirjoittajat yhdistävät ajattelua kuvaavia verbejä retorisia kysy-

myksiä sisältäviin tekstin jaksoihin. Havainto tukee tulkintaa siitä, että retoristen kysymysten 

käytöllä kirjoitustaidon vastauksessa on yhteys nimenomaan tekstilajin pohdiskelevuuteen. Jos 
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kirjoittajat yhdistävät pohtia-verbin merkityksen kysymysten esittämiseen, voi kokeen pohdis-

kelemaan ohjaava tehtävänanto olla yksi syy sille, että kysymyksiä esiintyy teksteissä niin run-

saasti. Toisaalta pohtimiseen voivat vaikuttaa aineistotekstien laatu ja kirjoittajien kokemus 

pohtivasta esseestä koulun perustekstilajina (Sirén 2019: 59).  

Myös seuraavassa esimerkissä kirjoittaja nimeää esittämänsä kysymykset ”filosofiseksi 

pohdinnaksi”: 

 

36) Yhdessä sarjakuvan puhekuplista sanotaan, että: "Mieti miten paljon paremmin kaikilla 

asiat olisivat, jos he olisivat tietäneet mikä sai heidät yrittämään elämään kliseiden mu-

kaista elämää!" Edellä mainittu retorinen kysymys herättää pohtimaan asiaa filosofi-

sesti. Onko elämässä tarkoituksena aina onnistua ensimmäisellä kerralla? Hävittääkö 

elämä merkitystään, jos kaikki aina sujuisi mutkitta? Elämän tarkoitukselle ei tieten-

kään ole oikeaa määritelmää, mutta voi kuitenkin todeta, että elämälle olennaista on 

oppiminen ja kokemukset. Elämässä on myös mahdotonta suunnitella kaikkea etukä-

teen, kun ei voida koskaan tietää, mitä tulee tapahtumaan. Siksi kokemusten kautta oma 

identiteetti muovautuu. Ilman kokemusta on mahdotonta tietää, miltä jokin asia tuntuu. 

(K203430d–e) 

 

Pääfunktioltaan pohtivat kysymykset käsittelevät usein laajoja ja abstraktejakin aiheita, eikä 

kirjoittaja tai välttämättä kukaan muukaan osaa esittää vastausta niihin. Esimerkin 36 retoriset 

kysymykset liittyvät elämän tarkoitukseen: aiheeseen, josta voidaan esittää monenlaisia mieli-

piteitä, mutta yksiselitteistä vastausta on mahdoton löytää. Esimerkissä kirjoittaja esittelee kui-

tenkin omia ajatuksiaan aiheesta ja vastaa näin pohtiviin kysymyksiinsä.  

Pohtivaan retoriseen kysymykseen voi liittyä yksikön ensimmäisen persoonan pro-

nomini, persoonapääte tai omistusliite. Itsemaininnat metadiskurssin resurssina viittaavat kir-

joittajan eksplisiittiseen läsnäoloon tekstissä (Hyland 2005: 53). Yksikön ensimmäisen persoo-

nan käyttö retorisissa kysymyksissä kuvaa aineistossani kirjoittajan henkilökohtaista koke-

musta ja sanoittaa päänsisäistä pohdiskelua. Seuraavassa esimerkissä olen lihavoinut kirjoitta-

jan persoonaan viittaavat ainekset. 

 

37) Tämä sai minut miettimään millaisen kuvan tämä mielestäni mielenkiinotinen ja viih-

dyttävä tarina antaa minusta muille ihmisille. Vahvistaako se sitä minäkuvaa, jonka 

annan koulussa muille oppilaille vai eroaako se siitä täysin? Saako tarina minut vai-

kuttamaan ulospäin suuntautuneelta, koska uskalsin tutustua uuteen ihmiseen, vai 

saako se minut vaikuttamaan tyhmältä, kun en minulle tutussa ympäristössä osannut 

liikkua? Aloin myös miettiä, kuinka nämä minun muille antaman omakuvat vaikuttai-

sivat iste minuun. Tekisivätkö ne minusta itsevarmemman vai olisiko niillä aivan vas-

takohtainen vaikutelma minuun? (K200520a–c) 
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Katkelmassa kirjoittaja ikään kuin referoi omia ajatuksiaan vastaustekstissään, jolloin kirjoit-

taja on tekstissä voimakkaasti läsnä. Omaa ajatustoimintaansa kirjoittaja kuvaa miettimiseksi.  

Kysymykset kasaantuvat ketjuksi, joka sanoittaa kirjoittajan pohdintaa ja esittää lukijalle kysy-

mykset, joita kirjoittajan mieleen on noussut aiheesta. Aineistossani kirjoittajan näin vahva läs-

näolo tekstissä ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Tämä kertoo ehkä siitä, että kuten esimerkiksi 

tutkimusteksteissä, myös kirjoitustaidon kokeen vastauksissa minätekijä nähdään jossain mää-

rin ongelmallisena (vrt. Rahtu 2018: 47).  

Kuten jo mainitsin, yksi pohtivien retoristen kysymysten ominaispiirre on, että kirjoitta-

jan ei välttämättä tarvitse esittää niihin vastausta. Seuraavan esimerkin ensimmäinen kappale 

päättyy retorisiin kysymyksiin, joihin kirjoittaja ei vastaa suoraan. Sen sijaan hän siirtyy niiden 

jälkeen käsittelemään kirjoitelmansa seuraavaa aihetta. 

 

38) Moni kokonaisvaltaista hyvinvointia tai kuluttamisen vähentämistä tavoitteleva on al-

kanut jakamaan elämäntapojaan muun muassa Instagramissa ja blogialustoilla. Tämän 

seurauksena he ovat kehittäneet itselleen vahvan brändin, joka kokonaisvaltaisesti ta-

voittelee heidän arvojensa mukaista elämää. Mitä kaikkea hyvinvointi ja hyvä elämä 

pitävät sisällään? Onko väärin toimia toisin? Ovatko ihmisen hyväksi kokemat tavat 

meidän kaikkien askeleita kohti parempaa elämää?  

 

Jarno Forssellin artikkelissa "Brändi kuin brändi käy - kunhan se tuntuu omalta" (Tiede 

9/2007) brändistä kirjoitetaan identiteetin rakentumisen osana. Artikkelissa brändi on 

luokiteltu kolmeen osaan, joista yksi on "Sosiaalisen identiteetin taso". Brändivalin-

noilla voidaan kertoa itsestä ja viestittää tätä muille. (S201945c–e) 

 

Esimerkin 38 kysymykset ovat kirjoittajan keino osoittaa omaa syvällistä pohdintaansa. Muun 

muassa hyvinvointi on vaikeasti määriteltävissä oleva käsite, minkä kirjoittaja osoittaa tiedos-

tavansa esittämällä sitä koskevan kysymyksen. Myös asioiden oikeellisuuden ja vääryyden 

puntaroiminen synnyttää tekstiin pohtivuutta, sillä näihin kysymyksiin ei usein ole olemassa 

helppoa vastausta. Kirjoittamalla ajattelunsa kysymysmuotoon kirjoittaja kutsuu lukijan seu-

raamaan pohdintaansa mutta myös eläytymään itse samoihin kysymyksiin.   

Pohdiskelevaan funktioon liittyy usein myös edellisissä esimerkeissä esiin tullut kysy-

mysten ketjuuntuminen. Kirjoittaja voi esittää useita kysymyksiä peräkkäin vastaamatta niihin 

selkeästi. Vaikka kysymykset sallivat lukijan eläytyä kirjoittajan ajatteluun, on kysymysket-

juissa kuitenkin se vaara, että kirjoittajan kanta ei aukea lukijalle ja tekstin sisältö jää epämää-

räiseksi. On selvää, että ylioppilaskokeen tehtävänantoon ei voi vastata vain esittämällä joukon 

uusia kysymyksiä. Kenties juuri tämä vaara mielessään äidinkielenopettajani ohjeisti meitä ai-

koinaan välttämään kysymyksiä esseevastauksissa. Jos taito esittää oikeita kysymyksiä puuttuu, 
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voivat vastaustekstin kannalta oleellisetkin kysymykset jäädä vaille vastausta. Pohtivan funk-

tion avulla voidaan kuitenkin selittää, millaisia vaikutuksia kirjoittajat tavoittelevat tällaisilla 

avoimeksi jäävillä kysymyksillä, jotka osuvat aineistossani kenties kauimmas retorisen kysy-

myksen määritelmästä. Koska kirjoittaja ei esitä kysymykseensä vastausta, eikä kysymysmuoto 

itsessään kerro kirjoittajan asenteellisesta suhtautumisesta virkkeen sisältöön, asettuvat pohti-

vat kysymykset usein lähemmäs aitoja kysymyksiä kuin muut aineistossani esiintyvät kysy-

mykset. Kiinnostavaa on, että juuri nämä kyseenalaiset kysymykset kuvaavat selvimmin kir-

joittajan aitoa pohdintaa. Miksi niitä pitäisi sitten varoa teksteissä? 

Loppujen lopuksi kirjoitustaidon kokeessa pyritään tuottamaan viimeistelty ja harkittu 

vastausteksti. Vaikka tällaisen tekstin kirjoittaminen vaatii paljon pohdiskelua, tulisi lopullisen 

vastaustekstin olla johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus, jossa esitetään lähinnä pohdinnan 

lopputulokset. Aito pohdinnan kuvaus sen sijaan voi saada tekstin vaikuttamaan keskeneräiseltä 

ja hiomattomalta. Pohtivuus tekstilajin vaatimuksena ei ole helpoimmasta päästä, ja vaikuttaa-

kin siltä, että eri tasoiset kirjoittajat käsittävät sen eri tavoin. Joka tapauksessa pohtivilla retori-

silla kysymyksillä on tekstissä oma funktionsa, ja kirjoittaja voi käyttää niitä myös taiten. Kir-

joitustaidon kokeen kinkkisiä kysymyksiä ei tulisikaan ratkoa kieltämällä ongelmia aiheuttavan 

kielen tehokeinon kuten puolipisteen tai retorisen kysymyksen käyttöä täysin vaan opastamalla 

opiskelijoita heidän taitotasonsa mukaan eteenpäin kirjoittajanpolullaan. 

 

 

5 Päätelmät 

 

Tutkielmassani perehdyin retoristen kysymysten funktioihin ylioppilastutkinnon kirjoitustai-

don kokeen vastauksissa. Aineistoni koostuu 97 vastaustekstistä, jotka on poimittu kahdelta 

kirjoituskerralta, keväältä ja syksyltä 2020. Kahden kirjoituskerran vastaustekstien tutkiminen 

vähentää mahdollisuutta siihen, että yksittäisen ylioppilaskokeen tehtävänanto aiheineen vai-

kuttaisi merkittävästi kysymysten esiintymiseen aineistoni teksteissä. Sekä kevään että syksyn 

2020 kirjoitustaidon vastaukset sisälsivät runsaasti kysymyksiä, joten ainakaan näiden kahden 

kirjoituskerran välillä kokeen aihepiiri ei näytä vaikuttavan kysymysten määrään suuresti. Ai-

neistosta tarkastelin katkelmia, jotka sisälsivät vähintään yhden retorisen kysymyksen. Retori-

sia kysymyksiä aineistossa esiintyi yhteensä 255 kappaletta, joista 139 oli kevään vastausteks-

teistä ja 116 syksyn vastausteksteistä. Aineisto on käyty läpi käsin, mikä voi aiheuttaa pientä 

epätarkkuutta tilastoihin, mutta tutkielmani tulosten kannalta tällä ei pitäisi olla suurta 
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merkitystä. 97 vastaustekstin aineisto osoittautui riittäväksi, ja kykenin sen perusteella vastaa-

maan tutkimuskysymykseeni. 

Tutkielmani tärkeänä tuloksena voidaan pitää sitä, että retorinen kysymys vaikuttaa ole-

van vakiintunut kielen resurssi kirjoitustaidon kokeen vastauksissa. Aineistoni teksteistä 78 % 

hyödynsi vähintään yhtä retorista kysymystä. Keskimääräinen vastausteksti sisälsi 2–3 retorista 

kysymystä, mutta kysymysten määrä vaihteli paljon vastausteksteittäin: enimmillään kysymyk-

siä esiintyi yksittäisessä tekstissä jopa 13. Aineistoni perusteella ei ole mahdollista tehdä yleis-

tettävissä olevia havaintoja siitä, onko retoristen kysymysten käytöllä vastausteksteissä yhteyttä 

tekstin saamaan pistemäärään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sekä matalia että korkeita piste-

määriä saaneiden tekstien joukossa esiintyy vastauksia, joissa kysymyksiä on hyödynnetty run-

saasti, mutta toisaalta myös vastauksia, joissa kysymyksiä ei hyödynnetä lainkaan. Valinta 

käyttää retorista kysymystä vaikuttaakin olevan hyvin kirjoittajakohtainen. Kysymyksiä eniten 

viljelevien kirjoittajien kohdalla kyseessä voi olla samanlainen maneeri kuin esimerkiksi myös-

sanan liiallinen käyttö.  

Tutkielmani perustuu systeemis-funktionaalisen teorian ajatuksiin kielestä. Aineiston 

analyysissa hyödynsin metadiskurssin, suhtautumisen ja retoriikan tutkimuksen teorioita ja ha-

vaintoja. Monipuolisella teoriataustalla pyrin siihen, että muodostamani malli retoristen kysy-

mysten funktioista olisi mahdollisimman kattava. Aineiston analyysi paljasti, että retorisilla ky-

symyksillä on kirjoitustaidon kokeessa neljä merkittävää funktiota: tekstuaalinen, interperso-

naalinen, havainnollistava ja pohtiva funktio. Näistä tekstuaalinen funktio liittyy tekstin raken-

teeseen ja interpersonaalinen funktio keskustelevuuden luomiseen sekä suhtautumisen osoitta-

miseen tekstissä. Havainnollistava funktio kytkeytyy luovaan kielenkäyttöön ja esimerkkien 

antamiseen. Pohtiva funktio aktivoituu, kun kirjoittaja kuvaa retorisen kysymyksen avulla omaa 

syvällistä pohdintaansa. Huolimatta siitä, että olen analyysissa käyttänyt yksinkertaistavaa ne-

lijakoa, ovat kysymysten funktiot osittain päällekkäisiä. Interpersonaalinen ja tekstuaalinen 

funktio ovat siinä mielessä läsnä kaikissa retorisissa kysymyksissä, että jokaisella kysymyksellä 

on vaikutus ainakin tekstin lausetason rakenteeseen ja tekstin osallistujaroolien ilmaisemiseen. 

Havainnollistavan funktion alla käsittelemäni kuvitteellisten henkilöiden ajatusmaailmaa ku-

vaavat retoriset kysymykset liittyvät läheisesti tekstin moniäänisyyteen ja keskustelevuuteen – 

siis interpersonaaliseen funktioon. Retoristen kysymysten pohtivuus taas tulee ilmi useiden 

muidenkin kuin pohtivan funktion kohdalla, sillä retorisilla kysymyksillä tuntuu olevan selvä 

yhteys pohtivaan tekstilajiin. Tutkielmani selkeä nelijako pyrkii kuvaamaan, mitä kysymyksillä 

tehdään kirjoitustaidon vastauksessa, mutta yksittäisessä kielenkäyttötilanteessa voi aktivoitua 

useampikin funktio.  
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Funktioiden tarkastelu tuotti myös päätelmiä siitä, miksi retoriset kysymykset ovat yleisiä 

kirjoitustaidon vastauksissa. Niiden käyttö kytkeytyy selvästi tekstilajin pohtivuuteen ja kantaa 

ottavuuteen. Kirjoitustaidon kokeen tehtävänannossa annetut aiheet eivät ole kysymysmuotoi-

sia, ja tämä voi ohjata kirjoittajan rajaamaan näkökulmaansa nimenomaan kysymyksen asetta-

misen kautta. Omia ajatuksia perusteltaessa väitteenä toimiva retorinen kysymys on hienova-

rainen retorinen strategia, jonka avulla kirjoittaja kertoo vahvasti omasta kannastaan samalla, 

kun kysymysmuoto toimii dialogisesti laajentavana elementtinä ja huomioi muiden mahdollis-

ten näkökulmien olemassaolon. Kysymysten runsasta esiintymistä voi selittää myös se, että 

tekstilaji ohjaa keskustelemaan aineiston kanssa. Kirjoittaja voi vastata esittämäänsä kysymyk-

seen aineiston pohjalta, tai hän voi esittää aineistoon perustuvia tulkitsevia kysymyksiä ja osoit-

taa näin omaa tulkintakykyään. Kysymysten esittämisen avulla aineisto sidotaan kirjoitelmaan 

ja teksti hahmottuu vuoropuheluna kirjoittajan ja aineistojen välillä. Toisaalta kysymysten esit-

täminen liittyy myös kirjoittajan syvällisen pohdiskelun kuvaamiseen. Kysymysmuodolla voi-

daan kuvata avoimeksikin jääviä pohdintoja, joita valittu aihe herättää kirjoittajassa.  Näiden 

lisäksi retoriset kysymykset synnyttävät variaatiota tekstin lauserakenteeseen ja auttavat pitä-

mään lukijan mielenkiintoa yllä. Retoriset kysymykset ovatkin monipuolinen ja monifunktioi-

nen kielen elementti. 

Ylioppilaskokeen vastaustekstien kuvaamisen kautta tutkielmani tarjoaa oman panok-

sensa myös retoristen kysymysten tutkimukselle. Teorialuvussa tekemäni katsaus retoristen ky-

symysten tähänastiseen tutkimukseen osoitti, että etenkin kirjoitettujen yhtenäisten tekstien 

kohdalla olisi tarvetta tarkemmalle kysymysten kuvaukselle kielentutkimuksen keinoin. Puhu-

essaan retorisista kysymyksistä tutkijat käyttävät esimerkiksi käsitteitä ”puhtaan retorinen ky-

symys” ja ”voimakas retorinen kysymys”. Nämä termit kuulostavat varsin epämääräisiltä, 

mutta ennen kaikkea niiden esiintyminen kertoo tutkijoiden tarpeesta luokitella retorisia kysy-

myksiä tarkemmin kuin vain yhden kattokäsitteen alle. Tutkielmani paljasti jo joitain havain-

toja, joista käsitteen määrittelyn ongelmat voivat johtua. Yhtenäisissä teksteissä jaottelu aitoi-

hin ja retorisiin kysymyksiin tuntuu kömpelöltä, sillä kysymyksillä on vain harvoin samanlai-

nen tietoa hakeva funktio kuin keskustelussa. Retorinen kysymys voi tekstissä samaan aikaan 

ilmentää episteemistä varmuutta ja epävarmuutta eli toisin sanoen toimia samanaikaisesti dia-

logisesti laajentavana ja supistavana elementtinä. Tämä retoristen kysymysten ominaisuus te-

kee niistä erityisen tehokkaan retorisen strategian, mutta samalla aiheuttaa haasteita kysymys-

ten kuvaamiselle. Päädyin itse tutkielmassani käyttämään retorisen kysymyksen käsitettä hyvin 

laajassa merkityksessä, ja rajasin aineistoni ulkopuolelle ainoastaan otsikoissa esiintyvät kysy-

mykset sekä osan oikeinkirjoitusnormien vastaisista alisteisista interrogatiivilauseista. 
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Aineiston analyysi antaa viitteitä siitä, että korkeita ja matalia pistemääriä kirjoittaneet 

kokelaat hyödyntävät kysymyksiä teksteissään eri tavoin. Korkeampia pistemääriä saaneet kir-

joittajat osaavat esimerkiksi kysymysten avulla osoittaa yhteyksiä eri asioiden välillä ja tuoda 

esiin oman tulkintansa aineistosta, kun heikompi kirjoittaja saattaa tyytyä yksinkertaisesti tois-

tamaan aineistosta löytyvän tiedon kysymysmuodossa. Tulos muistuttaa jossain määrin muun 

äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen tutkimuksen havaintoja. Esimerkiksi Makkonen-

Craig (2010) toteaa, että eximian kirjoittajat sitovat narratiiviset jaksot osaksi argumentoivaa ja 

pohtivaa tekstiä, kun taas lubenterin teksteissä vastaavaa relevanssia ei synny (mts. 221). Juvo-

nen (2014) on huomannut, että ylioppilasaineen heikommissa kirjoitelmissa käytetyistä kehys-

tämisen yhdyslauseista ei käy ilmi tekstijakson retorinen päämäärä (mts. 54). Samoin on reto-

risen kysymyksen kohdalla: taitavat kirjoittajat osaavat käyttää niitä tukemaan tekstinsä pää-

määriä, kun taas heikommilla kirjoittajilla kysymyksen funktio tekstissä voi jäädä epäselvem-

mäksi. Näiden erojen tarkempi kuvaaminen jää kuitenkin tulevan tutkimuksen tehtäväksi. Toi-

saalta kirjoitustaidon kokeen vastausten kohdalla tutkimusaineistoa voisi laajentaa alisteisten 

interrogatiivilauseiden pariin. Tällaisten rakenteiden on tutkimuksessa huomattu saavan aina-

kin osittain samantyyppisiä funktioita kuin retoriset kysymykset saavat omassa tutkielmassani: 

myös niitä voidaan hyödyntää topiikin nimeämiseen, referointiin ja tekstin jäsennykseen (Vir-

tanen – Juvonen 2018: 185–189). Aineiston retorisiin kysymyksiin tutustuminen ohjasi minut 

pohdiskelemaan myös muita tekstilajiin liittyviä kysymyksiä. Kiinnostavia tutkimusaiheita voi-

sivat tarjota vaikkapa kokelaiden viittaaminen omaan kokemukseensa tai heidän käyttämänsä 

kuvitteelliset esimerkit. Toisaalta kirjoittajan ja lukijan välisen suhteen kirjoittautuminen teks-

tiin esimerkiksi harvinaisempien persoonamuotojen avulla voisi avata uusia ovia kirjoitustai-

don kokeen tutkimiselle. 

Miten tulevaisuuden opettajan tulisi sitten tutkielmani valossa lähestyä kirjoitustaidon 

kokeen retorisia kysymyksiä? Se, että retoristen kysymysten käyttö puhututtaa, voi johtua siitä, 

että opiskelijoiden käyttämät kysymykset eivät tuo tekstiin kaivattua uutta näkökulmaa. Siksi 

ne hahmottuvat pelkiksi sisällöttömiksi tyylikeinoiksi, joiden käyttö ei tue tekstin päämäärää. 

Ongelmien taustalta löytyy ehkä myös tekstilajiin liittyvää haparointia. Kokelas on oppinut 

tuottamaan vastaustekstejä sosiaalistumalla niihin, mutta hänen käsityksensä tekstilajin vaati-

muksista voivat poiketa kokeen tarkastajien käsityksistä. Tutkielmani antaa viitteitä siitä, että 

opiskelijat yhdistävät tekstilajin pohtivuuden kysymysten esittämiseen. Kuitenkin vastausteks-

tiltä toivotaan johdonmukaista etenemistä ja lähinnä pohdinnan lopputulosten kuvaamista, ei 

niinkään oman ajattelun kuvaamista jäsentymättömässä muodossa.  
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Retoriset kysymykset näyttävät joka tapauksessa vakiintuneen tekstilajin ilmaisutavaksi. 

Niitä käyttävät niin heikot kuin edistyneetkin kirjoittajat, ja niillä on omat funktionsa teksteissä. 

Vaikka itse aikoinani sosiaalistuin pitämään retorista kysymystä tekstilajiin sopimattomana va-

lintana, on suuri osa tutkimani aineiston kirjoittajista oppinut tekstilajin käytänteet toisin. Tut-

kielmani paljastaa, että retoriset kysymykset eivät ole kielenpiirre, johon opettajat voivat suh-

tautua jyrkän kieltävästi. Kuten monen muunkin oppisisällön kohdalla, myös retoristen kysy-

mysten käyttö sujuu toisilta hyvin ja toisilta heikommin. Kysymysten käyttäminen tekstin te-

hokeinona on taito, jota lukiolaiset voivat teksteissään harjoitella. Aiheeseen perehtynyt opet-

taja tiedostaa tämän koetekstilajiin vakiintuneen ilmiön ja osaa neuvoa opiskelijaa käyttämään 

kysymyksiä teksteissään tarkoituksenmukaisesti. 
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