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1 Tutkimuksen syntyajatuksesta tutkimuskysymyksiksi 

 

Kielletty D-sana: devalvaatiosta vaikeneminen harhautti kansaa ja syvensi lamaa, 

otsikoi Helsingin Sanomat 1990-luvun laman kokemuksista jälkiviisastuneena. 

Taloustutkijat ovat aina olleet innokkaita nostamaan esiin sen ilmiön, että 

auktoriteettien puheilla – tai tässä tapauksessa puhumatta jättämisellä – on tapana 

toteuttaa itsensä. – – [Devalvaatio]puheiden pelättiin johtavan itseään toteutta-

vaan pahan kierteeseen. Niinpä lama yllätti suuren osan suomalaisia housut 

kintuissa, analysoi suurin päivälehtemme vuosituhannen lopulla. Vielä vuosia ehti 

kulua, ennen kuin nykyään jopa ei-euromaiden valttikorttina esitetty devalvaatio 

päästettiin pannasta: Tervetuloa, devalvaatio!, toivotteli Talouselämä vuonna 

2004 iloiten siitä, että Se kielletty D-sana on jälleen lupa lausua ääneen. Talouden 

pulskina vuosina sanastokin eli leveästi. Historian ympyrä kuitenkin sulkeutui, ja 

leveän leivän aika päättyi. Vuonna 2008 uuden talousahdingon kynnyksellä 

Kauppalehdessä muisteltiin häpeillen, kuinka Suomen suuren laman aikana isot 

miehet kuiskuttelivat ”siitä” ja ”D-vitamiinista”.   Erona 1990-luvun alkuvuosiin 

2000–2010 luvun euro-Suomelta puuttuu Nokia-ihmeen lisäksi mahdollisuus 

devalvaatioon viennin D-vitamiinina ja talouspeikon hätistelijänä. Onko kielletty 

D-sana vaihtunut kiellettyyn L-sanaan, lama? Saako niin sanoa, vai toimiiko 

silloin vastoin ”älä ruoki lamaa” -valistusta? (HS 23.8.1998; TE 27.2.2004; KL 

24.10.2008.) 

 Vuonna 2008–2009 työskentelin taloushallinnon assistenttina. Käsieni 

kautta kulki sanomalehtiä ja talousalan julkaisuja enemmän kuin kukaan luullak-

seni ehti lukea. Hiljaisina tunteina selasin lehtipinoja. Aistin toimittajien tunnel-

mia siitä, kauanko tällaista varovaisuutta ja sivuille vilkuilua voi jatkua. Luin 

otsikot, ehkä alun jutustakin. Vilkaisin, millaisiksi ilmauksiksi kannessa paistat-

televa lama muuttuu lehden sisäsivuilla: oliko lamassa vain sopivan vähän 

kirjaimia säästämään kallista otsikkotilaa? Vielä toukokuussa 2008 Helsingin 

Sanomat raportoi kymmenistä tuhansista laman aikana velkaantuneista täsmen-

tämättä, että kyseinen lama oli 1990-luvulla. Vain muutamaa kuukautta myö-

hemmin vastaava viittaus tarvitsi tarkennuksen edellinen [lama] – myös silloin, 
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kun nykytilannetta ei avoimesti lamaksi nimitetty. Espanjassa jo taantuman 

lausuminen kuului olevan tukala paikka. Väistönimet tehoavat kuitenkin yhtä 

huonosti talouteen kuin petoeläimiin, oli erään toimittajan kokemus Espanjasta. 

Petoeläimiä tunnuttiin pelkäävän myös kotimaassa. Sarasvuon mörkövaroitus ei 

tepsinyt sijoittajiin, otsikoitiin, vaikka talouspetojen torjuminen Jari Sarasvuon 

tapaan on ilmeisen helppoa: Mörköjen häätämisessä auttaa rakkaus työkaveriin ja 

yhteiseen tarinaan. Pelkästään rakkaus työkaveriin ei lopulta auttanut pelastamaan 

omaa työpaikkaani talousmöröiltä, vaan taantuma hiljensi ennestään hiljaiset 

työpäivät loppuvuoteen 2009 mennessä. Onneksi lehtien lukeminen oli vastannut 

myös tulevaan työllistymiskysymykseen: Lama-aika tietää astrologille töitä, tiesi 

Helsingin Sanomat kertoa. Aivan tähtien asentojen tulkintaa tämä tutkimus ei ole, 

mutta jokin tähtikartan oikku minut lennätti heti vuodenvaihteessa 2010 alkanee-

seen Tiina Onikki-Rantajääskön proseminaariin ja sitä kautta parin vuoden 

mittaiselle matkalle merkityksentutkimukseen. Sain ohjaajani sekä molempien 

seminaariryhmieni kannustamana tarttua tutkimusaiheeseen, joka yhdistää 

aiemmat talousalan opintoni nykyisiin opintoihini ja joka ajankohtaisuudessaan 

kehotti tutkimaan nyt jos koskaan. (HS 11.8.2008; HS 27.2.2008; HS 27.5.2008; 

HS 20.5.2009.)  

 Aihioksi ensimmäiselle tutkimuskysymykselle muodostui askarruttava 

ajatus siitä, milloin voi sanoa lama vai pitäisikö olla sanomatta ollenkaan. Mistä 

lähtien vallitsevan tilanteen voi katsoa täyttävän laman tunnusmerkit? Kuinka 

kauan ja millä keinoin kohdattu tilanne pyritään pitämään erillään 1990-luvun 

alun tapahtumista? Alusta asti oli lisäksi luonnollista seurata, millaista metatekstiä 

kulloinkin sopivimman suhdanneilmauksen valinta tuo talousdiskurssiin. Meta-

tekstuaalisuus muotoutui kysymykseksi sananvalinnan mahdollisesta tiedostami-

sesta. Jo tässä vaiheessa hahmottui, että mielekkäintä sanan laman käyttöä 

talousteksteissä on verrata sanojen taantuma ja talouskriisi käyttöön, mutta kautta 

koko otoksen seulomisen tarkkailin myös muita nimitysvaihtoehtoja, joita 

talouden heikko taloussuhdanne voi saada. Niihin palaan pian. 

 Tutkimuskysymys alkoi laajentua, kun kokosin ensimmäisen järjestelmälli-

sen tekstikorpuksen, luokittelin sen kolmen piirteen perusteella ja pystyin näin 

vertailemaan meneillään olevan taloustilanteen saamaa nimitysvariaatiota. 
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Vertailin, miten ajankohta, tekstilaji ja tekstin maantieteellinen konteksti näyttävät 

vaikuttavan kolmen keskeisimmän suhdanneilmauksen esiintymisyleisyyteen. 

Tästä vertailusta kehittyikin tutkimuksen ensimmäinen analyysikokonaisuus, joka 

muusta tutkielmasta poiketen perustuu vain lukumääräiseen havainnointiin. Ajan 

kulkua tarkastelin myös vertailukolmikkoon kuulumattomien yksilöllisten  

– välillä lennokkaidenkin – suhdanneviittausten osalta. Niiden mukana talous-

kielen metaforisuus tuli osaksi tutkimusta. Ensimmäinen perusteellinen aineisto-

katsaus antoi myös uutta sijaa ajatukselle siitä, että kielletty L-sana voisi tietyissä 

tilanteissa olla olemassa – tai pikemminkin olemattomissa. ”Mitä sellaista teks-

tissä jää sanomatta, joka kontekstin perusteella tuntuisi kuuluvan sinne?”, on 

tutkimuksen ideoinnin ja synnyn kannalta oleellinen kysymys, jolle tässä lopulli-

sessa tutkielmassa omistan pienen mutta tärkeän luvun. 

 Kuvaamastani kysymyskokoelmasta olen koonnut tutkielman ensimmäisen 

analyysipääluvun 4. Prosessin edetessä uudet tutkimuskysymykset nousivat 

aineiston vähittäisestä syvemmästä tuntemisesta. Tietyt ilmiöt näyttivät toistuvan 

tekstistä toiseen ja yhdistyivät laajemmiksi tutkimusteemoiksi. Yhtenä näistä 

teemoista on lama-, taantuma- ja talouskriisi-ilmausten asema lauseenjäsenenä. 

Tutkimustavoitteena analyysiluvussa 5 on sekä havainnoida vertailuilmausten 

syntaktisen käyttäytymisen eroja että hahmottaa sitä ”oliota”, joka lamasta, 

taantumasta ja talouskriisistä piirtyy syntaktisten valintojen seurauksena. Lause-

rakennetta ja tiettyyn tarkoitteeseen assosioituvia piirteitä ja ominaisuuksia ohjaa 

aineistossa eritoten metaforisuus ja ihmisen käsitteistystavat, joten ne ovat 

olennainen osa analyysia.   

 Seuraavan tutkimusteeman tutkimuskysymyksiä yhdistää yhteiskunnal-

lisuus. Tekstin tarkasteluetäisyys siirtyy lausetasolta useampien virkkeiden koko-

naisuuksiin tai kokonaisiin teksteihin. Analyysi perustuu edelleen ilmausten lama, 

taantuma ja talouskriisi keskinäiseen vertailuun: mikä ulkomaailman ilmiö tai 

toiminta on keskustelunaiheena, kun keskusteluun sisältyy jokin mainituista 

suhdanneilmauksista? Toimivatko talousjärjestelmässä silloin rahat vai ihmiset? 

Entä mitä yhteiskunnan osaa koettelee taantuma, missä on vastaavasti kriisi tai 

lama? Yhteiskuntateemalle on varattu analyysipääluku 6. 
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 Pääluvussa 7 en enää vertaile lamaa, taantumaa ja talouskrisiiä keskenään, 

vaan kiinnitän huomiota kolmeen talousdiskurssille tyypilliseen kielenilmiöön, 

jotka voivat rakentua minkä tahansa ilmauskolmikon ilmauksen ympärille. Pyrin 

saamaan selvyyttää kysymykseen, miten havaitsemani kielenilmiöt tuovat tekstiin 

ennakko-oletuksia ja arvolatauksia sekä mahdollistavat kaksitulkintaisuuden ja 

niin sanotun automaattisen päättelyn. Myös viimeisessä analyysiluvussa (8) 

suurennuslasin alla on lukijan arvojen ja oletusten rakentaminen ja johdattelu 

kielen avulla, mutta analyysi ei ole sidottu tiettyjen kielellisten rakenteiden 

tarkkailuun. Luvun kantavana teemana on ”lama-ajan elämäntyyli” – sikäli kuin 

toimittajat sellaisen luovat. Jo edellisen luvun (7) aineisto johdattaa tarkkailemaan 

taloussuhdanteen ja kulutuskäyttäytymisen yksioikoiseksi oletettua suhdetta. 

Kahdeksas luku on jatkoa tälle. Kysyn siinä, miten toimittajat omalta osaltaan 

voivat osallistua lama-ajan elämäntyylin määrittelyyn. Millaiseksi lehdet piirtävät 

lama-ajan ihmisen? 

  Halusin esitellä tutkimuskysymykset osana tutkimusprosessin alkumetrien 

kuvausta, sillä kysymysten vähittäinen kehittyminen selittää osaltaan tutkielman 

analyysiosan rakennetta ja teemojen etenemistä (luvut 4–8). Analyysiosan raken-

teeseen on vaikuttanut myös se, että sen kahteen viimeiseen lukuun ei sisälly 

lama-taantuma-talouskriisi-kolmikon keskinäistä vertailua, sekä se, että kaksi 

ensimmäistä lukua perustuvat järjestelmällisesti korpuksen jokaiseen tekstiin 

esiintymineen, jolloin analyysiin sisältyy myös kvantitatiivista havainnointia. 

Tiivistetysti analyysiosan rakenne on seuraavanlainen: 

 4. taloussuhdanteen eri nimeämisvaihtoehdot, niiden yleisyys eri tavoin 
 luokitelluissa teksteissä sekä jonkin nimeämistavan mahdollinen 
 puuttuminen tai  ristiriitaisuus 

 5. lama-, taantuma- ja talouskriisi-ilmausten asema lauseenjäsenenä sekä ne 
 piirteet ja ominaisuudet, joita kunkin ilmaustyypin tarkoitteelle hahmottuu 
 syntaktisten valintojen seurauksena 

 6. lama-, taantuma- tai talouskriisi-ilmausten suhteutuminen yhteiskunnan 
 ja talousjärjestelmän osiin  

 7. kolme taloussuhdannediskurssille tyypillistä kielenilmiötä ja niiden 
 merkitys teksteissä 

 8. toimittaja lama-ajan maailman ja siihen kuuluvien käyttäytymismallien 
 kuvaajana ja luojana. 
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Tutkielman aineiston olen poiminut tekstikorpuksesta, joka koostuu 

neljästäsadasta Kauppalehdessä, Tekniikka&Talous-lehdessä tai Helsingin 

Sanomissa vuonna 2009 ilmestyneestä, tutkimusajankohdan heikkoon taloussuh-

danteeseen viittaavasta tekstistä. Korpuksen ja aineiston tarkemmasta koostami-

sesta kerron luvussa 3. Vaikka 1990-luvun lama, siitä uutisointi ja uutisoinnista 

tehty tutkimus olisi mielenkiintoinen vertailupohja tälle tutkimukselle, olen 

joutunut tutkielman rajallisen laajuuden takia pitäytymään vain tutkimusajankoh-

tana vallinneen taloustilanteen käsittelyssä. 1990-luvun lama tulee kuitenkin esille 

muutaman tekstikatkelman kautta. Tutkielman aihe ei ole ilolla pilattu, mutta 

toivottavasti lamakin voi innostaa lukemaan.  

2 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimukseni teoreettisessa taustassa yhdistyvät kognitiivisen kielitieteen 

merkitysnäkemys ja diskurssintutkimuksen näkemys kielen vaikutusmahdolli-

suuksista. Molemmissa keskeistä on se, etteivät kielen yksiköt viittaa objektiivi-

seen totuuteen, vaan merkitys syntyy aina yhteisön kielellisten  konventioiden ja 

yhteisössä elävien yksilöiden intuition kautta. Kognitiivisessa kielentutkimuksessa 

painopiste on nimensä mukaisesti kielen ja kognition suhteessa – siinä, miten 

ihminen hahmottaa ja käsitteistää maailman ja kielentää sitä. Kielentämällä 

teemme samalla valinnan siitä, mitä maailmasta valikoituu esitettäväksi, millä 

tarkkuudella, mitä korostaen ja kenen näkökulmasta (ns. hahmotuksen ulottu-

vuudet, ks. Langacker 2008: 55). Diskurssintutkimus on samoilla jäljillä: se näkee 

tietyn yhteisön tietyn aiheen ympärillä käymän keskustelun diskurssina, jossa 

kognitiivisesta kielentutkimuksesta tutuilla valinnan ja nimeämisen keinoilla  

kategorisoidaan maailmaa, merityksellistetään tietoa ja ilmennetään valtaraken-

nelmia.  

 Tutkielmani ei edusta diskurssintutkimusta sanan siinä merkityksessä, joka 

edellyttää kokonaisten puhe- tai tekstisarjojen ja niiden muodostamien laajempien 

keskustelujen – kokonaisten diskurssien – tuntemista. Maailmantalouden nykytila 

on keskustelunaiheena niin laaja, ettei sitä voi seurata ja analysoida tyhjentävästi 

ainakaan kielentutkimuksen vaatimalla tarkkuudella. Käytän kuitenkin sanaa 
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diskurssintutkimus, sillä tarkastelemani tekstikokoelma on kohtalaisen yhtene-

välle lukijayleisölle suunnattu, samaa aihepiiriä sivuava ajassa etenevä kokonai-

suus. Lisäksi tutkimuskysymyksieni listaa voi helposti täydentää perinteisillä 

diskurssintutkimuksen kysymyksillä: miten nimeäminen luokittelee ja määrittelee 

entiteettejä, mitä tekstissä esitetään tosiasioina tai annetaan ennakko-oletuksina, 

mitä ei esitetä ollenkaan ja miksi nimeäminen voi olla teko itsessään. Tutkielmas-

sani käytän myös diskurssintutkimukselle läheisen kehyssemantiikan (mm. 

Fillmore 2006) käsitteitä tietokehys ja kehystieto, jotka puolestaan ovat sidoksissa 

yhteen ilmaisuun kerrallan diskurssin viitatessa kokonaisiin puhetapoihin. 

Kokonaisuutena kehyssemantiikka kuitenkin tutkii yhteisön puhe- ja toiminta-

tapoja kuten diskurssintutkimuskin.  

 Aloitan tämän teorialuvun katsauksella diskurssintutkimukseen – etenkin 

sen näkemykseen kielen vallasta sekä nimeämisen konventionaalisesta luonteesta 

(2.1–2.2). Diskurssintutkimuksen hengessä etenee myös sanomalehden ja sen 

toimittajan roolia ja mahdollisuuksia käsittelevä alaluku (2.3). Samalla avaan 

sanomalehtikielelle tyypillisiä mutta muussakin kielenkäytössä tavattavia kielel-

lisen vaikuttamisen keinoja kuten keskustelunomaisuus, luonnollistaminen ja 

automaattinen päättely.  

 Luvussa 2.4 siirryn sanomalehtien kielestä yksittäiseen kielenilmiöön, 

metaforisuuteen. Taloustekstien metaforisuus on osoittautunut suosituksi aiheeksi 

aiemmassa tutkimuksessa (mm. Hämynen 2000; Karvonen 1996; Kolehmainen 

1985; Suhonen 2007). Taloustekstien ja metaforien yhteenkuuluvuutta ei voinut 

olla huomaamatta tämänkään tutkielman aineistosta, joten käsittelen metafori-

suutta osana muuta analyysia, en kuitenkaan omana tutkimuskysymyksenään. 

Metaforisuuden käsitteen purkamisen lisäksi annan esimerkin, kuinka metafora-

tutkimuksella voi olla tärkeä rooli poliittisessa diskurssintutkimuksessa. Luvussa 

2.5 selvitän, miten sanatason metaforisuus näkyy taloustermeissä lama, taantuma 

ja talouskriisi.  

 Metaforisuuden jälkeen pohdin, millaisia tutkimuksen kolme keskeistä 

ilmausta ovat lähimerkityksisinä sanoina. Teoriaosuuden lopuksi teen pienen 

mutta tarpeellisen poikkitieteellisen pyrähdyksen taloustieteeseen. Etsin virallisia 

tai ainakin vakiintuneita määritelmiä sille, mikä on lama, taantuma ja talouskriisi 
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taloustieteen valossa. Miten jälkikäteen voidaan arvoida, millä nimellä kutakin 

maan- tai maailmantalouden  vaihetta tulisi kutsua?  

2.1 Diskurssintutkimuksen näkemys kielen vallasta 

Diskurssintutkimus on käsitteenä laaja. Sen voi ajatella koostuvan limittäisistä 

kehistä, joiden tarkastelutaso vaihtelee suurennuslasin alle joutuneista pisteistä ja 

pilkuista kokonaisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten sukupuoli, identiteetti, 

koulutus tai lapsuus. Pieni kielenpiirre voi olla merkki isommasta ilmiöstä tai iso 

abstrakti asia tiivistyä pieneen kielelliseen hahmoon. Esimerkiksi nykyisen 

Myanmarin valtion nimittäminen vanhalla Burma-nimellä voi sisältää ison poliit-

tisen kannanoton, vaikka molempien nimitysten viittauskohde on sama maa-alue 

Aasiassa. Henkilö, joka puhui valtiosta viisikymmentä vuotta sitten tai ei nykyään 

tiedä muuta nimeä, ei ajattele Burmaa  nimenvalintana vaan vain nimenä. 

(Pietikäinen – Mäntynen 2009: 20–21.) Kun kommunikaatio toimii, voi tulla 

tunne, että kielen yksiköt viittaavat objektiiviseen totuuteen. Silloinkin tarvitaan 

kuitenkin konventioita tai ainakin tilannekohtaista yhteisymmärrystä intuitioiden 

välille: omaa kotia voi kutsua kaatopaikaksi, kun kuulijakin näkee ympärillä 

vallitsevan kaaoksen. Toisen ihmisen kodin kutsuminen kaatopaikaksi vaatii jo 

enemmän tilannetajua – rajatumman kontekstin.  

Diskurssintutkimus on tekstin tarkastelun lisäksi yhteiskunnallisten raken-

teiden, valtasuhteiden ja toimijoiden tutkimista. Diskurssintutkijaa kiinnostaa, 

miten kieli ilmenee todellisissa tilanteissa todellisessa yhteiskunnassa. Esimer-

kiksi uutisdiskurssissa Suomen metsiä voidaan käsitellä talouden diskurssien tai 

luonnonsuojelun diskurssien kautta. Diskurssit saavat näkyvän hahmonsa kielen-

käytössä, mutta ne ovat osa yhteiskunnallisia käytänteitä. Koska diskurssin-

tutkimuksen määritelmän mukaan kielenkäyttö on sosiaalista toimintaa ja 

toiminnalla on aina ehtoja ja seurauksia, on kielenkäytölläkin ehtoja ja seurauksia, 

kuten valtaa. Esimerkiksi toimittajaharjoittelijan kynästä syntyvän uutisen ehtoja 

ovat harjoittelijan kokemus, koulutus, genrentuntemus, käytettävä aika ja kolle-

gojen apu. Seurauksiksi voidaan katsoa muun muassa uutisen yleisölle välittämä 

kuva tapahtuneesta, mahdollisen asiavirheen seuraukset tai jopa kunnianloukkaus 

sekä harjoittelijan omassa identiteetissä tapahtuva muutos. Diskurssintutkija 
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kysyy, miten maailmaa tapahtumineen representoidaan, millaisia suhteita ja 

identiteettejä siitä rakentuu ja miten toiminta puetaan kieleksi. Kun diskurssin 

funktiot nähdään samoina kuin kielen funktiot, on diskurssin voimakin sama kuin 

kielen: kuvata ja konstruoida eli rakentaa maailmaa, rakentaa identiteettejä ja 

järjestellä kielen resursseja. (Pietikäinen – Mäntynen 2009: 28, 51–53.) 

Diskurssintutkimuksessa ajatus vallasta on keskeinen. Diskurssien voima on 

diskurssien kyky esittää tapahtumia todellisina, kiistattomina eli ”tapahtuneina”. 

Tällöin puhutaan tietorakennelmien muodostumisesta. Tietorakennelmat sisältävät 

tietoa siitä, mitä esitetään totena, mitä syy-seuraussuhteita tuodaan esiin ja millai-

selle arvopohjalle asiat perustuvat. Tieto merkityksellistetään tietyllä tavalla, ja 

maailma näyttää erilaiselta eri diskurssien valossa. Esimerkiksi jonkin poliittisen 

puolueohjelman ympäristönsuojeludiskurssi jäsentelee ohjelman tavoitteita ympä-

ristönäkökulmasta riippumatta saman puolueen muiden ohjelmien suhteesta 

ympäristöön. Kun merkitykset on organisoitu tietyn kaavan mukaan, rakentuu 

aiheesta ja toimijoista tietty kuva eli representaatio (re ’uudelleen’ present 

’esittää’), jota voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi puolueen ympäristöimagon 

puhdistamiseen. (Pietikäinen – Mäntynen 2009: 53–54.) Representaatio-käsit-

teessä näkyy konstruktivistien ajatus kielestä maailman rakentajana: kaikki 

kielenkäyttö kuvaa maailmaa, ja representaatio on aina täynnä merkityksiä. 

Vapaussota, luokkasota, punakapina, kansalaissota ja vallankumous viittaavat 

kaikki vuoden 1918 sisällissotaan, mutta eri nimet kertovat sodan eri merkityk-

sestä kielenkäyttäjille. Eri diskursseja on yhtä monta kuin eri nimiäkin. (Pieti-

käinen – Mäntynen 2009: 57.) Sisällissota-diskurssi voi nousta muita näkyväm-

mäksi historian dokumentoinnissa ja punakapina-diskurssi taas määrätä tiukat 

tietorakenteet tietyn ajan ja alueen ihmisten kielessä.  

2.2 Käsitteen ja nimityksen sopimuksenvarainen yhteys 

Kieli rakentaa tarpeelliset käsitteet ja niiden erot, mutta ei ota kantaa näiden 

käsitteiden sisältöön: jänis edustaa ’jänistä’ ja erottaa sen ’kanista’, muttei sisällä 

tietoa eläimen olemuksesta. Kieli on yhteisön jäsenien konventioita ja yhteisiä 

intuitioita. Auringonnousu ja valaskala koostuvat yhdyssanan kahdesta osasta, 

jotka herättävät ihmisissä samanlaisia mielikuvia, mutta mielikuvat perustuvat 
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vain yhteisiin intuitioihin, ei tieteelliseen tietoon. Valaskala ei ole kala  

-valistus voi olla yksittäinen pyrkimys merkin ja merkityn välisen näennäisen 

yhteyden vaalimiseksi, mutta kieli ei voi kuvata maailmaa tarkalleen. Mitään val-

miiksi annettua kuvattavaa ja sille annettua yhtä nimeä ei ole. Auringonnousu 

viittaa yhteisesti tunnistettavaan tapahtumaan, vaikka käsitys siitä, liikkuuko maa 

vai aurinko, on muuttunut ajan kuluessa. (Seppänen 1997: 56.) Merkityksistä 

neuvottelu on tärkeä osa kognitiivisen kielitieteen kielinäkemystä.  

 Kognitivistit korostavat sanan liittymistä tietokehyksiin. Tietokehysten 

kuten muidenkin perustason kategorioita (tuoli vs. huonekalu tai keinutuoli)  

laajempien tietorakenteiden nimitys ja kuvaus on vaihdellut kielen ja kognition 

tutkimuksessa (Leino J. 2001: 71–72;  Leino P. 1987: 37–39). Näin on käynyt 

myös yksittäisten tutkijoiden julkaisujen välillä, kuten huomaamme myöhemmin 

luvussa 6.1. Kehystieto-käsitteeseen paljon nojaava Fillmore on todennut, että 

käyttäessään termiä kehys hänellä on mielessään mikä tahansa systeemi, joka 

muodostuu käsitteistä, jotka ovat suhteessa toisiinsa niin, että yhden ymmärtämi-

nen vaatii koko rakenteen ymmärtämistä. Kun yksi tämän rakenteen osista 

esiintyy tekstissä tai keskustelussa, kaikki muut ovat automaattisesti läsnä. 

Fillmoren mukaan pidämme järkeenkäypänä tietyn kielellisen kategorian luomista 

kieliyhteisön käyttöön silloin, kun taustalla on jokin motivoitunut konteksti eli 

sarja sosiaalisia käytänteitä. Esimerkiksi sana kasvissyöjä voisi yhdyssanan osien 

perusteella tarkoittaa ylipäänsä ihmistä, joka syö kasviksia (ja siis ehkä muutakin 

ravintoa). Tai sana voisi tarkoittaa vain kasviksilla eläviä ihmisiä, mutta nimen-

omaan heitä kaikkia. Käytännössä sana viittaa kuitenkin vain niihin ihmisiin, jotka 

eivät syö lihaa ravinnollisista tai elämänkatsomuksellisista syistä, koska heidän 

ryhmänsä on relevantti ja mielenkiintoinen kategoria etenkin länsimaisen yhteisön 

valtaväestöä vasten. (Fillmore 2006: 373–374, 381–382.) Kun tietorakennelmat 

ihmisen mielessä muuttuvat, mahdollistuu sanan merkityksen asteittainen muut-

tuminen.  

Seppänen (1997) havainnollistaa sanan merkityksen sopimuksenvaraisuutta 

entistä Itä-Saksaa koskevan esimerkin avulla. Itä-Saksassa sellainenkin ihminen, 

joka ei henkilökohtaisesti pitänyt Saksan Demokraattista Tasavaltaa demokraatti-

sena sen enempää kuin tasavaltanakaan, joutui käyttämään vakiintunutta nimeä. 
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Jos hän välttelikin vääränä pitämäänsä nimeä, hän joutui silti ilmaisemaan saman 

tarkoitteen jollakin muulla nimellä, joka myös oli jollakin tavalla ideologisesti 

värittynyt. Vakiintuneen DDR-nimen jatkuva välttely olisi ollut tälle ihmiselle 

pidemmän päälle vaikeaa, samoin kuin nimen sisältämän demokratiaväitteen 

jatkuva kieltäminen maailmassa, jossa jokainen DDR-nimen toisto toistaa myös 

nimen sisältämän väitteen. (Mts. 57–58.) 

Historia tuntee myös paljon DDR:ää vanhempia tapauksia, joissa jonkin sa-

nan levittämisellä tai hävittämisellä on pyritty vaikuttamaan kokonaisen käsitteen 

olemassaoloon. Konfutsen (551–479 eKr.) hallitsemassa Kiinassa sanojen 

merkityksen korjaaminen nähtiin hallitsijan kiireisimmäksi tehtäväksi. Seman-

tiikka oli koko valtio-opin perusta Konfutsen ajan Kiinassa. Tällaisen radikaalin 

kielenohjailun seurauksista ja jopa onnistumisesta on tietoa myös 500-luvun 

Euroopasta, jossa germaaniruhtinaat asettivat tiukat kielisäännöt pakanoiden 

ajamiseksi ahtaalle. Kielletyn wurt-sanan (’maailmaa hallitseva kohtalo’) kuihtu-

misen myötä hävisi itse käsitekin antaen tilaa kristilliselle jumala-käsitteelle. 

(Seppänen 1997: 57–58.)  

Nykyisen kielentutkimustiedon ympäröimänä on vaikea ajatella, että jonkin 

nimityksen vaientaminen täydelliseksi tabuksi sammuttaisi myös käsitteen – edes 

abstraktin sellaisen – olemassaolon. Eihän käsitteiden ja nimitysten välillä ole 

pysyvää yhteyttä, ellei yhteisön luoma konventio pidä yhteyttä yllä. Ennemminkin 

radikaalin kielenohjailun voi ajatella siirtävän vanhan nimityksen uuden käsitteen 

nimilapuksi. Kuten Seppänen (1997: 57) toteaa DDR:n tapauksesta, ”jos sosialis-

tisten valtioiden voima olisi varjellut uutta kieltä tarpeeksi kauan, sen väitteistä 

olisi vähin erin tullut yleisiä uskomuksia eli uudistettua todellisuutta”. Demokratia 

olisi siis säilynyt Saksan hallintotavan nimityksenä, mutta se, mitä demokratia 

pitää sisällään, olisi muotoutunut uudelleen alueen asukkaiden mielissä. ”Oikean” 

demokratian käsite ei olisi kadonnut kielenkäyttäjien tajunnasta, mutta sille olisi 

pitänyt vakiinnuttaa uusi, erottava nimitys. Tästä taas nousee uusi kysymys siitä, 

mitä voi nimittää ”oikeaksi” demokratiaksi. Edes demokratia-nimen luojien 

demokratia ei nykyihmisen silmissä ole kovin demokraattinen: antiikin Ateenassa 

naisilla, orjilla ja metoikeilla, muualta muuttaneilla, ei ollut kansalaisoikeuksia, 

vaikka oli luotu ”kansanvalta”.   
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Vuonna 2009 pulpunnut keskustelu siitä, voiko sen hetkistä talouden tilaa 

nimittää lamaksi vai ei, tuntuu varsin abstraktilta ja periaatteelliselta nimeämis-

ongelmalta verrattuna konkreettisen maa- ja hallintoalueen uudelleen nimeämi-

seen. Silti näiden nimeämisongelmien taustalta hahmottuu sama kaava: Vallitseva 

tilanne (valtion hallintatyyli / maailmantalouden tila) on tietynlainen, ja päättäjien 

tai asiantuntijoiden odotetaan nimeävän tilanne. Oli annettu nimi mikä tahansa, 

nimenanto koskettaa kaikkia miellyttäen jotakuta ja toista taas ei. Poliittinen ja 

taloudellinen järjestys sanelevat monen muun toiminnan reunaehdot. Eri nimet 

voivat johtaa erilaiseen toimintaan, jolloin koko lähtötilanne (hallintatyyli tai 

talouden tila) muuttuu. Laman ”julistaminen” on ilmaista markkinointia joillekin 

konsulttiyrityksille mutta samanaikaisesti veitsen kääntöä haavassa niille pan-

keille, jotka yrittävät hyssytellä kuluttajien ja luotonantajien ylivarovaisuutta. 

Samalla kun aikakausi on leimattu lamaksi tai valtio määritelty demokraattiseksi 

tasavallaksi, nimen mukana on herätetty tietty näkökulma ja aktivoitu tietty tapa 

toimia. Lama-nimen pohjalta omaksuttu toimintamalli saattaa levitä siihenkin 

(loppujen lopuksi isoon) osaan kuluttajia, joiden ostovoimaa taloustilanne on 

itseasiassa parantanut. Elämällä entiseen tyyliinsä he olisivat saattaneet estää 

tapahtumakierteen – osoittaa koko lama-nimityksen hätiköidyksi.  

2.3 Sanomalehden ja sen toimittajan rooli kielellä vaikuttajana 

Sanomalehtien tekstityypit muodostavat tavoitellussa objektiivisuudessaan 

jatkumon säähavainnoista ulkomaankirjeenvaihtajan reportaasiin ja vierailevan 

kommentaattorin sijoitusvinkkeihin. Onko objektiivisuus kuitenkaan vain tie-

dotusvälineen luonteen ja toimittajan toimenkuvan säätelemä toimittajan käytän-

töön panema päätös? Kenen ideologia teksteihin rakentuu ja mihin kaikkiin 

suuntiin se levittää siipensä? Jääkö mediakriittisyys vain opetusohjelmien kulutta-

maksi hokemaksi? Sanomalehdet vaikuttavat yhä pirstoutuneempaan ja valveutu-

neempaan yleisöön, joten kielen vallan tutkijalla on yhä enemmän kysyttävää. 

Mitä tarkoittavat diskurssintutkimuksen tarkkailukohteet keskustelun-

omaistaminen ja luonnollistaminen? Entä onko liikaa väittää toimittajan olevan 

osa tietoyhteiskunnan valtaydintä? Nämä ovat kysymyksiä, joita kirjallisuuden 

avulla pohdin seuraavissa viidessä alaluvussa. 



12 

 

2.3.1 Oletettu objektiivisuus 

Nykytoimittajalta odotettuun kirjoitustyyliin ei uutisissa ja artikkeleissa kuulu 

opettaminen eikä omien tunteiden näkyvä esiintulo, vaan juttuun liittyvien 

henkilöiden oman äänen oletetaan kuuluvan runsaan referoinnin kautta. (Kallio-

koski 1996: 73–74.) Tämä toisaalta vaihtelee lehtikonseptista toiseen ja saman 

lehden sisälläkin: opettaminen on toki mennyttä aikaa ja valistaminenkin hienova-

raista, mutta subjektiivinen kannanotto voidaan sijoittaa hyvinkin huomaamatto-

masti esimerkiksi artikkelin kainalojutuksi. Jos kuitenkin ajatellaan objektiivi-

suutta yleisihanteena, voidaan todeta, ettei sen toteutuminen ole aivan yksin-

kertaista. Toimittaja kertoo sen, mitä on havainnut, mutta luokittelee ja nimeää 

asiat oman ideologiansa mukaan (mas. 73). Omaan ideologiaan sekoittuu myös 

enemmän tai vähemmän tietoisesti hänen edustamansa tiedotusvälineen ideologia 

(mas. 74). Tiedotusväline on kirjoittajalle aina myös työnantaja tai freelance-

toimittajalle jutun ostaja. Työnantajan mielipide kiinnostaa ketä tahansa palkan-

saajaa, joten olisi naiivia ajatella, että toimittaja – tavallinen ihminen – pysyisi 

työssään tiukan omapäisenä ja erossa työyhteisön vaikutuksilta. Fairclough (2001) 

muistuttaakin, että sanomalehdistön piilovaikuttaminen ei kohdistu vain lukija-

yleisöön, vaan valta voi pysyä piilossa myös työntekijöiltä (mts. 45–46). 

Tiedotusvälineellä on siis valtaa toimittajiin, joilla on edelleen valtaa yleisöön.  

2.3.2 Lehdet muuttuvat ja eriytyvät 

Moni lehti on saanut nauttia pitkän perinteen tuomasta maineesta lähes puolueet-

tomana tiedonvälittäjänä. Aika on kuitenkin muuttanut lehdistöä. Omana aikanaan 

sanomalehdeksi kutsuttu Turun Wiikko-Sanomat (1820–1831) julkaisi enemmän 

kirjoituksia kansanrunoudesta kuin varsinaisia uutisia. Lehden perustaja herätti 

lisäksi huomiota omalla artikkelillaan Itä-Suomen murteiden paremmuudesta. 

(Lehikoinen – Kiuru 1989: 51–52.) Turun Wiikko-Sanomien nimittäminen 

sanomalehdeksi ja lehden perustajan vahva henkilökohtainen mielenilmaus 

omassa lehdessään saattaa saada nykyihmisessä aikaan epäuskoista hymähtelyä. 

Toisaalta yhtä lailla nykylehdet sisältävät paljon muutakin kuin ”kovia uutisia”: 

lehden ääni saa kuulua siihen asti, kunnes journalismin etiikan rajat tulevat 

vastaan. Esimerkiksi tässä tutkielmassa tarkastelemani Kauppalehti on varioinut 
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tekstilajivalikoimaansa siten, ettei jutun oletettu objektiivisuus näy heti nimestä: 

on katsausta ja mediahuomiota. Etenkin tällaisissa tiettyyn aihepiiriin keskitty-

vissä sanomalehdissä samat toimittajat vaihtavat tekstilajista toiseen, jolloin on 

myös inhimillistä, että tietynlaiset ilmaisutavat siirtyvät tekstilajista toiseen.  

Kyseenalaistamisesta on tullut entistä tärkeämpi kansalaistaito Internetin 

tuoman tiedonvälityskulttuurin muutoksen takia. Silti jotkin etenkin painetut 

lehdet tuntuvat säilyttäneen hyvin luotettavan imagon, mikä luo hyvät puitteet 

piilovaikuttamiselle. ”Luin tänään lehdestä, että…” kuulostaa edelleen vakuutta-

vammalta kuin ”luin tänään netistä, että…”. Mediakriittisyys on osa koulujen 

opetusohjelmaan yhä alemmilta luokilta lähtien. Silti saamme joka kevät naures-

kella median aprillipiloille, jotka ovat saaneet ihmiset liikkeelle jonottamaan 

ilmaisia digibokseja tai kymmenen sentin olutpulloja. 

Lehtien tehtävien eriytyminen on johtanut lehtien määrän kasvuun ja lukija-

kuntien eriytymiseen. Karuimmillaan toisen lehden vakavalla uutisella voi olla 

toisessa lehdessä viihteellinen funktio. Lehtijutun täytyy löytää samanlaisen 

maailmankuvan jakava yleisö ja ehkä yrittää moniäänisyyden avulla vielä 

laajentaakin lukijakuntaansa. Samanmielisyyttä saatetaan hakea suosimalla muun 

muassa konventionaalistuneita ilmaisutapoja kuten implisiittisiä henkilö-

viittauksia. (Kalliokoski 1996: 74–75.) 

2.3.3 Keskustelunomaisuuden vaikutus valtasuhteisiin 

Fowler (1991) kutsuu puheen esittämistä kansanomaisesti termillä keskustelun-

omaistaminen (conversationalization). Keskustelunomaistaminen tuo tekstiin 

tuttuuden, ystävällisyyden ja epämuodollisuuden tunnetta. (Mts. 47, 57.) Tekstistä 

erottuva sosiaalinen etäisyys ja identiteettijako romahtavat, kun valtaryhmien 

puhe esitetään kansanomaisesti ja helposti lähestyttävästi (Fairclough 1992: 110). 

Esimerkiksi tasavallan presidentin kutsuminen rennosti Maraksi ja hänen leppoi-

san puhetapansa värikäs referointi ovat poliittisen journalismin keinoja häivyttää 

yksityisen ja julkisen diskurssin rajoja (Kalliokoski 1996: 72–73). Keskustelun-

omaisuuden yleistymiseen on osaltaan johtanut pitkä demokratisoitumisprosessi, 

johon liittyy pyrkimys karsia kommunikaatiosta liian selvä valtasuhteiden ilmitulo 

(Fairclough 1992: 201, 204). 
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Keskustelunomaisuutta tutkittaessa halutaan muun muassa selvittää, kuinka 

tarkkaan päättäjien haastatteluissa tai muissa tiedoksiannoissa käyttämät ilmauk-

set toistuvat toimittajan koostamassa tekstissä. Miten tekstistä näkyy päättäjien 

tapa nähdä maailma ja luokitella sitä? Kääntääkö toimittaja päättäjien sanat ja 

ajatukset kansankielelle? Vai saako päättäjä toimittajan – ja samalla suuren 

yleisön – tarkastelemaan asioita haluamastaan näkökulmasta? Poliittista vaikut-

tajaa puhekielenomaisesti referoiva lehti voi äärimmillään olla tuon vallan-

käyttäjän välikappale ja siten osa yhteiskunnan valta-asetelman huippua. Toisaalta 

kahtiajako voidaan nähdä kaikkien yksittäisten ihmisten ja viestintäteollisuuden 

välillä: yksityisyyden uhraaminen lehdelle on vallankäyttöä, jossa keskustelun-

omaistamisen rajat määrää lehti, ei haastateltava – oli kyseessä päättäjä tai rivi-

kansalainen. (Kalliokoski 1996: 71, 73.) 

Kalliokoski (1996) muistuttaa, että ongelmien rinnalla keskustelun-

omaistamisella on myös myönteisiä vaikutuksia. Se madaltaa tavallisten kansa-

laisten kynnystä seurata ja arvioida politiikkaa. (Mas. 71–72.)  Passiivisen 

seuraamisen lisäksi alenee myös kynnys ottaa osaa yhteiskunnalliseen vaikuttami-

seen. Sama pätee toki tieteeseen, taiteeseen ja muihin yhteiskunnallisen 

keskustelun alueisiin.  

Eri ryhmien välisen kuilun pienentämisen lisäksi Fowler (1991: 57) näkee 

keskustelunomaistamisessa syvällisemmän ideologian, ”luonnollistamisfunktion”. 

Käsittelen luonnollistamista seuraavassa alaluvussa.   

2.3.4 Luonnollistaminen ja automaattinen päättely 

Luonnollistamisella Fowler tarkoittaa sitä, että termit, joilla todellisuutta 

kuvaillaan, ja kategoriat, joita termit muodostavat, tehdään luonnollisiksi eli 

itsestäänselviksi. Kun ihminen puhuu toisen kanssa etenkin arkipäiväiseen tyyliin, 

hän olettaa, että molemmat viittaavat keskusteluun liittyviin käsitteisiin yksi-

selitteisesti ja yhteisymmärryksessä.  (Fowler 1991: 57.) Yksittäisten ilmausten 

lisäksi puhutaan myös kokonaisen puhetavan, diskurssin, luonnollistumisesta. 

Tottuminen yhteisön vallitsevaan ideologiaan saa ihmisen valitsemaan samaa 

ideologiaa toistavia ilmauksia. ”Terve järki” näkyy kielenä, joka on tuottajiensa 

mielestä neutraalia, eli realistisemmin sanottuna ”totuttu ajattelutapa” näkyy 
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kielenä, josta arvot ja uskomukset eivät enää erotu yhteisölle.  (Kalliokoski 1996: 

71, 77.) Tämä on tietysti kärjistetty esitys, sillä eihän luonnollistamista olisi mieltä 

tutkia, elleivät yksilölliset ideologiat vaihtelisi yhteisön sisällä (olettaen, että 

yhteisö on esimerkiksi yhden maan tai yhden maakunnan saman äidinkielen 

jakavat ihmiset). Ideologioita pitää siis ajatella tässä tilanteessa hyvin laajassa, 

yhteisöä sitovassa merkityksessä.    

Taloussanasto (Taloustieto 1992) esittelee kaikki lähimerkityksiset sanat 

laskusuhdanne, matalasuhdanne, taantuma ja lama. Siksi voi olettaa, että sanojen 

merkityksiä on todella pohdittu ja vertailtu keskenään. Joukosta kuitenkin pistää 

silmään termin laskusuhdanne kuvaus: 

Laskusuhdanne eli taantuma on korkeasuhdannetta seuraava 
suhdannevaihe, jolloin tuotannon kasvuvauhti on pitkän ajan 
keskimääräistä vauhtia hitaampi. (TS s.v. laskusuhdanne.) 

Määritelmän mukaan laskukaudella tuotannon kasvuvauhti on hidastunut. 

Laskusuhdanteessakin tuotanto siis edelleen kasvaa, ainakin vähän. Entä jos 

valtion talouden kokonaistuotanto ei olekaan pitkään aikaan enää kasvanut, mutta 

tuotanto on silti sinnitellyt ennallaan ilman suuria notkahduksia? Eikö tällainen 

talous voi ajautua taantumaan? Onko tällaisen talouden tuotannon vähenemiselle 

enää nimeä? Onko tällainen talous ollut jo vuosia taantuman jälkeisessä vaiheessa 

eli matalasuhdanteessa, josta ei voi siirtyä kuin nousukauteen? Määritelmässä 

tuotannon kasvu on luonnollistettu. Se on ilmoitettu tuotannon perustilaksi, 

itsestäänselvyydeksi. Oletusta vielä vahvistetaan vertauksella kasvuvauhti on 

pitkän ajan keskimääräistä vauhtia hitaampi. Pitkän aikaa on jo täytynyt olla 

kasvua, jotta taantumassa kasvu voisi olla keskimääräistä hitaampaa.  

Talousuutisiin saadaan ujutettua näyttävämpiä prosenttilukuja, kun tuotan-

non määrän vähenemisen sijasta ilmoitetaan tuotannon kasvun väheneminen. 

Asiaan vihkiytymätön lukija tuskin panee joka kerta merkille, puhutaanko määrän 

vai kasvun muutoksesta. Kun tekstin viereen lisätään vielä diagrammi, jossa 

kuvion alareuna on samalla tasolla kuin muutoskäyrän alin piste, uutista tarkenta-

vista prosenttiluvuista saa komean vuoristopiirroksen tukemaan tekstin haluttua 

vaikutusta.  
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Luonnollistamisen rinnalla kriittinen diskurssintutkimus puhuu myös 

”automaattisesta päättelystä” ja sitä kautta tapahtuvasta tulkinnan ohjailusta. 

Fairclough (2001) on todennut, että tekstin voi rakentaa siten, että lukija ohjautuu 

halutunsuuntaisiin päätelmiin asiantiloista ilman että asiantilojen suhteita tuodaan 

suoraan esiin – tai oikeastaan juuri siksi. Tämä tunnetaan myös propagandan 

onnistumisen peruspilarina. Me ikään kuin täytämme automaattisesti mieles-

sämme sen aukon, jonka teksti jättää itsensä ja maailman välille. Jos journalisti 

aloittaa lehtiartikkelinsa sanoin Neuvostouhka Länsi-Euroopalle, hän tekee 

samalla selvän oletuksen, että ’neuvostouhka’ on olemassa. (Mts. 65, 67, 69.) 

Helsingin Sanomien verkkokeskustelun päivän kysymyksenä 28.3.2010 oli 

”Pitäisikö verkkokeskustelu sallia vain nimellä?” Seuraavan sunnuntain 

mediapalsta (HS 3.4.2010: D6) esitteli vastauksien ohella lähetettyjä perusteluja. 

Jotkut vastaajat uumoilivat, että koko kysymyksen asettelun taustalla olisivat 

sanomalehden omat sensuuripyrkimykset: ”kun ei kehdata vaatia sensurointia, 

niin keksitään nimipakko”, arveli nimimerkki ”braaniveli”.  Nimimerkki ”Sanna” 

kertoi odottavansa innolla seuraavaa uutista, josko se olisi otsikoitu Lähes puolet 

kannattaa nimimerkkikirjoittelun kieltämistä. (Nimimerkillä ”Sanna” kirjoittanut 

tiesi, että kyselyn vastaajista 64 prosenttia vastasi ”ei”.)  Tällä kommentillaan 

nimimerkki ”Sanna” kritisoi tiedotusvälineiden tapaa valita valmis näkökulma 

siihen, onko jokin prosenttiosuus paljon vai vähän ja mihin suuntaan kehitys on 

menossa. Lehti voi otsikoida Jo nyt kaksi kolmesta kannattaa nimimerkkejä ja 

ohjata lukijan päättelemään, että sananvapaus ja nettikirjoittelu ovat menossa jo 

holtittomuuksiin. Vastaavasti otsikko Jo nyt lähes puolet nimimerkkikiellon 

kannalla muotoilee saman kyselytuloksen niin, että on mahdollista tulkita, että 

nimimerkit ja netin sananvapaus ovat tätä menoa pian historiaa. 

2.3.5 Toimittajat osana valtaeliittiä? 

Toimittajan rooli suhteessa vallanpitäjiin on ollut yksi kiinnostuksen kohde 

tiedotusopillisessa tutkimuksessa. Sen sijaan senkaltaiset oletukset, kuin muun 

muassa diskurssintutkija Van Dijk esittää toimittajien asemasta, ovat jääneet 

tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. (Kalliokoski 1996: 73.)  Van Dijkin (1993) 

mielestä ryhmillä, joille valta on kasaantunut, on myös erityisen hyvät mahdolli-
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suudet päästä mukaan diskurssiin: ensisijaisesti asiantuntijat, johtajat ja toimittajat 

kokoontuvat viestintätilaisuuksiin, joissa kaksi ensimmäistä ryhmää puhuvat ja 

toimittajat edelleen kirjoittavat enemmän tai vähemmän passiiviselle yleisölle. 

Toisin sanottuna yksi diskurssin keskiössä oleva ryhmä eli toimittajat eivät vain 

raportoi ”yhteiskunnallisen eliitin” mielipiteistä vaan ovat tavallaan itsekin osa 

sitä. Kyky, mahdollisuus ja ehkä etuoikeuskin hankkia tietoa ovat Van Dijkin 

mallissa osa yhteiskunnallista vallankäyttöä. Tiedotusvälineiden edustajat ovat siis 

tuon tiedonkäsittelyvallan käyttäjiä, jolloin heidän tuotoksensa edustavat ainakin 

osaksi tuon yhteiskunnan vähemmistön ideologiaa. (Mts. 255–257.)  

Vaikkei pystyisikään allekirjoittamaan Van Dijkin radikaalia eliittiväitettä, 

voi ainakin toimittajien ja viranomaisten vahvasta suhteesta löytää esimerkkejä 

myös Suomen lehdistöstä. Outi Blomqvist on pro gradu -työssään (1992) tutkinut 

pakolaisaiheista kirjoittelua vuodenvaihteessa 1990–1991 ja löytänyt muun 

muassa seuraavan mielenkiintoisen uutisen: 

Valkealassa ryhdytään purkamaan ruuhkaa ensi maanantaina, jolloin 
paikallispoliisi aloittaa turvapaikanhakijoiden puhuttelut. Työ on 
kuitenkin hidasta, koska aluksi kyetään hoitamaan vain kolmen 
pakolaisen puhuttelu päivässä. (Länsi-Savo 3.1.1991.) 

 Blomqvistin huomio kiinnittyi puhuttelu-sanaan, jolle löytyy Kielitoimiston 

sanakirjasta (s.v. puhuttelu) seuraava määritelmä: ’esimies- tai auktoriteetti-

asemassa olevan pitämä ohjaus- tai varsinkin nuhtelutilaisuus’. Turvapaikan-

hakijat eivät ole tehneet mitään, mikä tekisi nuhtelun tarpeelliseksi. Silti toimittaja 

on valinnut viranomaisen näkökulman ja nimittänyt haastattelua ylhäältä alaspäin 

suuntautuvaksi puhutteluksi. Poliisi myös hoitaa puhuttelut, niin kuin pakolaisten 

asioiden selvittely olisi liukuhihnateollisuutta. (Blomqvist 1992: 87.) Puhuttelu 

näyttää kantavan poliisi-instituution kielessä erilaista tietokehystä kuin yleis-

kielessä. Toimittaja ei ole pysähtynyt miettimään tällaista mahdollisuutta vaan on 

arkikielistänyt termin sellaisenaan. Samalla hän on luonnollistanut tietyn tavan 

nähdä asia. Poliisilaitoksen arkeen ei ensimmäisenä yhdisty mielessä käsite 

”yhteiskunnallinen eliitti”. Tekstikatkelmasta voi kuitenkin nähdä, miten sosi-

aalinen ryhmittely ilmenee tekstissä. Lukija ei saa tietää, miten sananvalinnat ovat 

muuttuneet matkalla viranomaisilta haastattelijalle (tai muulla tavoin tiedon 

hankkineelle) ja edelleen tekstin lopulliselle editoijalle. Termin käyttö sanoma-
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lehtikielessä ei ole kertaluontoista, vaan sama ilmaus on voimissaan 18 vuotta 

Blomqvistin esimerkin jälkeen:  

(Otsikko:) Turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat venyneet. 
(Ingressi:) Maahanmuuttoviraston puhuttelua jonottaa lähes 1 200 
ihmistä.  
(Leipäteksti:) Turvapaikanhakija joutuu odottamaan jopa 200 päivää 
Maahanmuuttoviraston puhutteluun pääsyä. Odotusajat ovat lähes 
kaksinkertaistuneet viime vuodesta, jolloin puhutteluun pääsi 
keskimäärin reilussa kolmessa kuukaudessa. Puhuttelua jonottaa nyt 
lähes 1 200 ihmistä. (HS 27.5.2009.) 

Usein lehtitekstiin haetaan dramaattisuutta nimenomaan venyttämällä 

synonymian rajoja ja käyttämällä juuri ja juuri asiasisällön säilyttäviä ilmauksia. 

Johtoverbit ovat suosittuja tarkastelukohteita, kun mietitään nimeämisen vapautta: 

on toimittajan tunneälyn ja omien tarkoitusperien varassa, kirjoittaako hän poliisi 

kertoi ~ tuskasteli ~ naurahteli, kuinka... Myös vähemmän subjektiivisesti määrit-

tyvä ilmaus, kuten tieteessä tiettyyn määritelmään kytketty termi, voi mediassa 

popularisoitua äärirajoilleen: vesimyrkytys (’runsaan juomisen aiheuttama, veren 

laimenemiseen johtava tila’) muuttui Ilta-Sanomien kannessa Karitan mystiseksi 

sairaudeksi (Heikkinen 2007: 41–42). Yleensä tieteen tai hallinnon kielen 

mukainen ilmaus muuttuu tiedotusvälineessä kansankielisemmäksi, mutta 

Valkealan tapauksessa siitä ei puhuttelussa ole kyse. Poliisin ja maahanmuutto-

viranomaisten sisäiseen ammattikieleen kuuluu nimittäin termi turvapaikka-

puhuttelu. Toimittajan sanatarkasti toistama puhuttelu lisää esimerkkilauseen 

affektisuutta, koska hän on käyttänyt erityiseen viranomaisten viestintäympäris-

töön kuuluvaa kieltä sellaisenaan suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä. Jos 

en tietäisi tai haluaisi käyttää termiä turvapaikkapuhuttelu, kutsuisin tapahtumaa 

seuraavan kuvauksen perusteella haastatteluksi tai kuulemiseksi:  

Poliisin suorittamaan ulkomaalaisen maahantulon, maassa oleskelun 
ja maasta poistamisen edellytysten selvittämiseen sekä turvapaikan-
hakijan henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittämiseen 
sovelletaan poliisilain (493/1995) poliisitutkintaa koskevia 
säännöksiä. – – Turvapaikkapuhuttelussa on erityisesti tiedusteltava, 
miten hakija suhtautuu mahdolliseen maasta poistamiseen turvalli-
seen turvapaikka- tai alkuperämaahan sekä maahantulokieltoon. 
Hakijalta on selvitettävä erityisesti ne perusteet, joiden vuoksi hän 
katsoo, ettei kyseinen valtio ole hänelle turvallinen. Lisäksi on sel-
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vitettävä, onko hakijalla kansainvälisen suojelun tarpeen ohella 
muita perusteita oleskeluoikeuden saamiseksi.  
(Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301.) 

Lakiin asti vakiinnutetun nimityksen säilyttäminen uutistekstissä sellaise-

naan on toimittajalta ymmärrettävä valinta. Toimittaja ei kuitenkaan ole säilyt-

tänyt turvapaikkapuhuttelua alkuperäisessä yhdyssanamuodossa, joka korostaa 

ilmauksen olevan vakiintunut käsite, yksi poliisin työtehtävistä. Vieraasta 

viestintäympäristöstä lainatun sanaston mukauttaminen osaksi epäsuoraa refe-

rointia on tuonut tekstiin näkökulmaisuutta, mitä kirjoittaja ei tekstiä liian läheltä 

katsoessaan ole varmaankaan tullut ajatelleeksi. 

2.4 Metaforisuus 

Lakoffin ja Johnsonin (1980) laajan metaforakäsityksen mukaan hahmotamme 

maailmaa jatkuvasti metaforien avulla. Metaforista kirjoitti jo Aristoteles 

Ruonousopissaan näin: ”Metafora syntyy, kun asialle annetaan nimi, joka varsi-

naisesti kuuluu jollekin muulle; merkityksen siirtyminen voi tapahtua joko 

yleisestä erityiseen, erityisestä yleiseen, erityisestä erityiseen tai analogian 

kautta.” Verbi metaféro tarkoittaakin kreikaksi ’siirtämistä, kuljettamista, muutta-

mista tai keskenään sekoittamista’. (Kantola 2001, 272–274.) Yksi Aristoteleen 

tunnetuista metaforaesimerkeistä on vanhuus on elämän auringonlasku, jossa 

rinnastuu kaksi täysin erilaista käsitettä, ihmiselo ja vuorokausi. Ristiriita poistuu, 

kun kuulija löytää yhtäläisyyden vanhuuden ja auringonlaskun väliltä: vanhuus 

sijoittuu elämänkulun samaan kohtaan kuin ilta sijoittuu suhteessa vuorokauteen.  

(Onikki-Rantajääskö 2008: 49.) Molemmat sijoittuvat samalla tavoin niin sanotun 

oman kognitiivisen kehyksensä sisällä.  

Lausetason metaforien lisäksi metaforisuutta voi nähdä myös kielen raken-

teissa kuten morfeemeissa. Konkreettisten sijainti-ilmausten rakenteet siirtyvät 

usein kuvaamaan esimerkiksi olotilaa tai olotilan muutosta, koska kielellä on 

taipumus taloudellisuuteen: rakennevaihtoehtoja on rajatusti, mutta ihmismieli 

laajentaa alun perin konkretiaan perustuvat ilmaisukeinonsa kattamaan myös 

abstraktin ilmaisun tarpeet. Olotilailmaus kissa on suutuksissa tai olotilan 

muutoksen ilmaus Suomi nousi lamasta ovat analogisia sisäpaikallissijaraken-

teiden kissa on talossa ja vilja nousi lamasta kanssa. Rakenteelliset metaforat ovat 
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yhtä tavallisia mutta huomaamattomampia kuin niin sanotut kuolleet metaforat. 

Pullonsuu ja joensuu ovat metaforia, joiden avulla suu-sanasta on tullut poly-

seeminen: suu on nykyään yhtä tunnusmerkittömästi niin ihmisellä, pullolla kuin 

joellakin. Ennen vakiintunutta polysemiaa on kuitenkin ollut vaihe, jolloin suun 

metaforinen käyttö on erkaantunut sanan kirjaimellisesta merkityksestä. (Onikki-

Rantajääskö 2008: 51–52.)  

Yksi Lakoffin ja Johnsonin tunnetuista ajatuksista on, etteivät metaforat 

koske vain kieltä, vaan myös ajattelu – joskus toimintakin – on metaforista 

(Lakoff – Johnson 1980: 3–4). Käsitteidenkin rakenteet voivat siis siirtyä analogi-

sesti, mikä näkyy esimerkiksi kansallispelimme kehityksessä. Majuri Lauri 

Pihkala kehitti pesäpallon sodankäynnin rakennemallin mukaan: on sisä- ja ulko-

joukot, suojasta suojaan juoksemista, salaisten merkkien antoa, harhauttamista ja 

kotiuttamista. Sanastokaan ei kaipaa selittelyä: polttaja, haava ja kuolema, joka 

oikean kuolemantapauksen satuttua muutettiin paloksi. Jotain kulttuurillisesti 

huolestuttavaa on ehkä siinä, että urheilun ja siitä uutisoinnin lisäksi myös poliit-

tinen keskustelu ja uutisointi perustuvat usein sodankäynnin rakenteisiin ja 

termistöön.  

Poliittisen retoriikan metaforia tutkinut Eila Mustaparta (1996: 170, 181–

182) on työssään huomannut, että poliittisia mielipiteitä muodostaessaan ihmiset 

uskovat ajattelevansa rationaalisesti ja poimivansa asiat asioina värikkään sanan-

käytön seasta. Todellisuudessa faktaperustelujen sijaan poliittiset väitteet perus-

tellaan usein metaforilla, jotka luovat illuusion järkevästä syy-seuraussuhteesta. 

Esimerkkinä sotametaforien roolista vallankäytön välineenä Mustaparta käyttää 

Lakoffin näkemystä Persianlahden sodan syttymisestä.  

Lakoff toteaa Persianlahden sotaa käsittelevässä artikkelissaan (1991), että 

kansainväliset suhteet ja sota ovat juuri niitä monimutkaisia abstraktioita, joita 

ihminen käsittelee laajan ja tiedostamattoman metaforasysteemin avulla. Lakoffin 

mallissa tilanteen ymmärtäminen metaforan avulla toimii kahdessa osassa. Ensin-

näkin tarvitaan yksi metafora siitä kohtalaisen laajalle levinneestä ja vakiintu-

neesta joukosta metaforia, jotka rakentavat ajatteluamme. Esimerkiksi sotaan 

ryhtymisen pähkäily saattaa saada rakenteensa tuotto–kustannus-laskennasta. 

Toiseksi tarvitaan määritelmä metaforan osina toimiville käsitteille, tässä tapauk-
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sessa sille, mikä on tuotto ja kustannus. Itsessään luonnollinen ja väistämätön 

metaforinen ajattelu voi saada tuhoisia seurauksia, jos sota oikeutetaan vain tämän 

tuotto–kustannus-laskelman eikä sodan realiteettien perusteella. (Lakoff 1991.) 

Lakoff on esittänyt, että niiden sotadiskurssin metaforien avulla, joissa 

Saddam Hussein istui talouden pelastusköyden päällä, Kuwait oli raiskauksen 

uhri ja Yhdysvallat tuli paikalle suojelemaan vapautta, tulevaisuutta ja viattomia, 

George Bush vanhempi sai yhdysvaltalaisten hyväksynnän maan sotatoimille 

Persianlahdella. Kansan tuki ei kuitenkaan tullut ensiyrittämällä, vaan hallinnon 

täytyi muuttaa sotaperustelunsa niin, että perustelujen sisältämä käsitemetafora 

muuttui: ”The Self-Defense Scenario” täytyi muuttaa muotoon ”The Rescue 

Scenario”, koska ensimmäinen sisälsi liian näkyvän ajatuksen ihmishenkien 

vaihtamisesta öljyyn. (Lakoff 1991.) 

Kuten edellä kävi ilmi, voidaan metaforien avulla ohjata ihmisten päättelyä 

ja näkökulman rakentumista. Sitä, että jatkuva laiskottelu on ajan tuhlausta, 

pidetään länsimaisessa yhteiskunnassa itsestäänselvänä asiana – onhan useassa 

kielessä samanlainen sanontakin aika on rahaa ~ Time is money ~ Tid är pengar ~ 

Zeit ist Geld ~ aeg on raha ~ время деньги [vremja dengi] ~ el tiempo es oro 

[kultaa] (Lakoffin ja Johnsonin [1980: 7–9] esimerkkiä laajentaen). Jossakin 

kulttuurissa laiskottelu voitaisiin nähdä elämän hetkistä nauttimisena ja näin ollen 

kalliiden asioiden keräämisenä, ei tuhlaamisena. Sanonnaksi voisi muodostua aika 

on elämyksiä.   

Länsimaissa keskenään samantapaisten aikametaforien (säästää aikaa, 

kuluttaa aikaa) avulla voidaan vaikuttaa länsimaisten ihmisten ajatteluun ja 

käytökseen. Palkan maksaminen tunti- tai kuukausiperusteisena on länsimaisessa 

perinteessä – mutta ei missään nimessä kaikissa muissa kulttuureissa – vakiintunut 

tapa, jonka perustana on ajatus ajan muutettavuudesta rahaksi. (Lakoff – Johnson 

1980: 7–9.) Vain joillakin aloilla työhön käytettävän ajan itsearvoisuus työsuori-

tuksen arvon ja laadun mittarina on kyseenalaistettu. Aika on rahaa -metafora on 

levittäytynyt jokapäiväiseen puheeseen tehokkaasti ja huomaamatta. Tuskin 

hoputtaisimme tivaamalla mikä maksaa, ellemme olisi omaksuneet käsitystä ajan 

ja rahan yhteenkuuluvuudesta.  
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Kriisi on lainaamalla suomen kieleen saatu, abstraktiin käsitteeseen viittaava 

sana. Valmiiksi abstraktissa merkityksessä lainautuvat sanat ovat yksi vasta-

argumentti vahvalle metaforateorialle eli sille, että kaikki abstraktien asioiden 

ymmärrys ja niistä puhuminen perustuu metaforiin (Onikki-Rantajääskö 2008: 

50). Myös se, että lapsen ensimmäisenä jollekin sanalle oppima merkitys ei aina 

ole sanan konkreettisin merkitys, vahvistaa ajatusta, ettei kaikki abstrakti ajattelu 

ole metaforista. Toisaalta sanojen etymologian tutkimus puhuu metaforien 

tärkeyden puolesta: niinkin ”alkuperäisiltä” kuulostavien sanojen kuin ajatella ja 

ymmärtää taustalta löytyy konkreettisemmat toiminnot ajaa ja ympäröidä (mas. 

50). Joillekin abstrakteille käsitteille, kuten edellä mainittu aika, on vaikea löytää 

yhteyttä mihinkään varhaisempaan, konkreettiseen käsitteeseen. Silti tästäkin 

abstraktista käsitteestä puhuminen vaatii konkreettisia – vaikkakin suhteellisia – 

adjektiiveja ja verbejä: viikot vain vierivät ja syksy lähestyy, mutta onneksi 

talveen on vielä pitkä aika.    

2.5 Metaforat sanatasolla – lama, taantuma ja kriisi 

Kaksi tämän tutkielman kannalta tärkeää sanaa, talouden lama ja taantuma, ovat 

molemmat sanatasolla metaforia. Niillä on alun alkaen tarkoitettu vain konkreet-

tisia suuntia – alas vaakatasoon vajoamista ja taaksepäin siirtymistä. Alun perin 

’ratkaisevaa käännettä’ tarkoittaneen kriisin merkitys ei ole muuttunut samalla 

tavalla konkreettisesta abstraktiin, mutta kriisinkään merkitys ei ole yksi-

selitteinen. Esittelen seuraavaksi sanojen merkityksen kehitystä ja historiaa 

käyttäen apuna Nykysuomen etymologisen sanakirjan, Nykysuomen sanakirjan ja 

Kielitoimiston sanakirjan antamia määritelmiä.  

Taantuma-johdoksen sijaan käytän hakusanana kantaverbiä taantua, koska 

hakusana taantuma johdattaa yleensä katsomaan verbimuotoa. Yleiskatsaus 

taantuma-johdoksen historiaan kertoo, että ennen 1930-lukua kaikki laskukaudet 

olivat lamoja. Mitään aiemmin koettua pahempi lama 1930-luvulla loi tarpeen 

käsite-eroille, jolloin lamaa vaatimattomamman laskusuhdanteen nimeksi tuli 

talouspula. Talouspulasta tuli lopulta taantuma, josta en ole löytänyt konkreettista 

mainintaa ennen 1980–1990-lukujen vaihteessa kirjoitettuja tekstejä. 

  



23 

 

Lama: (NSES s.v. lama.) 

Huonoa kuntoa merkitsevällä lama-sanalla on vastineita laajalti itämeren-
suomessa, esim. karjalan lamas ’laossa’, lyydin lama ’kalteva’, vatjan lama 
’laossa oleva (vilja)’ ja viron lame ’lattea, tasainen, voimaton’. – – Suomen 
kirjakielessä lama on ensi kertaa mainittu Daniel Jusleniuksen sanakirjassa 1745.  

Lama: (NS s.v. lama.)  

1.  Substantiivi. Vars. taloustieteessä lamaannus, lamatila, lamakausi, 
depressio. (Keksiä keinoja laman voittamiseksi.) 
 

2.  lamassa, lamasta, lamaan (adv), lama(ann)uksissa 
 

a) Konkreettinen: maahan, alas, kokoon painettuna tai painuneena, 
painuksissa, laossa, lyyhyssä, lysyssä. (Ruoho on lamassa 

astujan jäljiltä. Sade on painanut hevosen karvat lamaan. 

Rakennus on päässyt lamaan.) 
 

b) Abstrakti: lannistuneena, nujertuneena, herpaantuneena, 
masennuksissa, osaksi tukahduksissa, laimentuneessa tilassa. 
(Ruumis ja sielu lamassa. Vastoinkäymisen löivät lamaan hänen 

innostuksensa. Työ, kauppa, liike-elämä on lamassa. Koko 

Karjala julmasti lyötiin lamaan.) 
 

3. (Vanh.) Voipunut, heikko, huono. (Lehmä läävässä lamana.) 
 

Lama: (KS s.v. lama.) 

1.  Vars. taloustieteessä kärjistynyt matalasuhdanne, lamaannus, lamatila, -
kausi, depressio. (Rakennusalan lama. Talouslama. Lamasta johtuva 

työttömyys.)  
 

2.  Heikentynyt toimintakyky, huono kunto, masennus, lannistuneisuus, 
depressio. (Henkinen lama. Lihaslama.) Lamassa: alamaissa, (melkein) 
pysähdyksissä, vaivoin toiminnassa, retuperällä. (Mieli lamassa. Suomen 

jääkiekkoilijat olivat täysin lamassa. Yhdistyksen toiminta on lamassa.)  
 

Nykysuomen etymologisen sanakirjan lama-artikkelista on mielenkiintoista 

huomata, kuinka sukukielten vastineet lamalle kuvaavat kaikki konkreettista 

asentoa; vain viron lamen kohdalla mainitaan myös voimattomuus. Vanhimmissa 

merkityksissä korostuu alhaalla olon sijaan asento tai muoto kuten vaakataso, 

kaltevuus, latteus tai tasaisuus. Käytännössähän ’laossa’ tai ’vaakatasossa’, oleva 

vilja on myös alempana ja lähempänä maata kuin hyvinvoiva vilja, joten Nyky-

suomen sanakirjan  ’maahan, alas, kokoon painunut’ -määritelmä on hyvin lähellä 

vanhinta merkitystä. Vaikka fyysinen voipuneisuus on Nykysuomen sanakirjassa 
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merkitty vanhahtavaksi merkitykseksi (lehmä läävässä lamana), on terveyteen 

liittyvä lama saanut uutta sijaa henkisen hyvinvoinnin kuvaajana. Mieli ja 

innostus voivat olla lamassa, ja koko Karjalan lamaan lyöntikin (NS: 2b) 

viitannee metonymian kautta karjalaisten mieliin. Liike-elämän, kaupankäynnin ja 

yhdistyksen toiminnan lama rinnastetaan täysin ihmisen henkisiin ominaisuuksiin. 

Laman merkitys taloustieteessä on esitetty erillään sanan muista merkityksistä 

(NS ja KS). Talouden laman kuvauksessa korostuu laman olomuoto tilana tai 

kautena. Artikkelien muissa kohdissa laman suhdetta aikaan ei käsitellä.  

Taantua: (NSES s.v. taantua.) 

Suomen ja karjalan sanat [toantua] ovat johdoksia vanhemmasta taka-vartalosta, 
joten taantua merkitsee sananmukaisesti taaksepäin menemistä. Suomen 
kirjakielessä taantua on ensi kertaa mainittu Maskun Hemmingin suomentamassa 
hurskaiden laulujen kokoelmassa 1616.  

Taantua: (NS s.v. taantua.) 

1.  Liikkua, kulkea, mennä tai vetäytyä taaksepäin, peräytyä. (Luisti taantuu 

taka-asentoonsa. Jäätikön reuna taantuu. Saarnen pohjoisrajan 

taantuminen.) 

2.  (Harv.) takautua. (Taantuva tutkimusmenetelmä. Taantuvasti maksettava 

eläke. Yhteisskandinaavisiin muotoihin taantuvat lainasanat.) 

3.  Palata kehityksessä aikaisemmalle, tavallisesti alemmalle tasolle; kehittyä 
toiseen suuntaan kuin normaalisti. (Taantuva mutaatio. Suon taantuva 

kehitys ’vettyminen’.) 

4.  Heiketä 
 
a) (Kehitys)tasoltaan, laadultaan; rappeutua. (Ulkomaiset siat tahtovat 

oloissamme taantua. Kulttuuri taantuu. Liikeapulaisten kaupallinen 

koulutus on taantunut.) 

b) Heiketä määrältään, pienetä, vähentyä. (Jäniskanta taantuu. Markkinat 

taantuvat. Kalastuksen, pitsinnypläyksen taantuminen. Väkiluku 

taantuu. Suur-Lontoo kasvaa, mutta monet pikkukaupungit taantuvat.) 
 

c) Heiketä voimaltaan, hiljetä, laantua, lakata. (Myrskyn valta taantuu. 

Tauti taantuu. Melu alkaa taantua.) 
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Taantua: (KS s.v. taantua) 

1.  Palata kehityksessä aikaisemmalle, tavallisesti alemmalle tasolle; heiketä, 
vähetä. (Maan talous taantui sotaa edeltävälle tasolle. Käyttämättömänä 

kielitaito taantuu. Taiteilija on taantunut edellisistä töistään.  

2.  (Harv.) Vetäytyä taaksepäin, perääntyä. (Rannan taantuminen ulapalle 

päin.) 

Sanakirja-artikkeleissa ei ole perusteltu sanojen eri merkitysten esittely-

järjestystä esimerkiksi ajallisella järjestyksellä tai yleisyysjärjestyksellä. Taantua-

verbin kehitys konkreettisesta abstraktimpaan on kuitenkin nähtävissä Nyky-

suomen sanakirjan esityksessä. Esimerkki NS: 4b (jäniskanta taantuu, väkiluku 

taantuu) osoittaa, että taantuminen voi merkitä puhtaasti lukumäärän vähenty-

mistä eli tilanteesta riippuen joko hyvää tai huonoa kehitystä. Saman esimerkin 

(4b) viimeisestä lauseesta (Suur-Lontoo kasvaa, mutta monet pikkukaupungit 

taantuvat.) huomaa, kuinka viimekädessä jokaisen oma maailmantieto tuottaa 

intuition sanan merkityksestä. Taantumisella on tässä viitattu kaupunkien koon 

pienenemiseen (merkitys 4b: ’heiketä määrältään, pienetä, vähentyä’), mutta 

toisessa kontekstissa liittäisin pikkukaupunkien taantumiseen ennemminkin palve-

lujen vähentymisen ja asukkaiden henkisen hyvinvoinnin laskun (vrt. kehityk-

sellinen taantuminen).  

Sanakirjoissa konkreettisen taantumisen, kuten saarnipuiden kasvualueen 

siirtymisen tai jäätikön reunan vetäytymisen yhteydessä ei ole pidetty merkityk-

sellisenä määritellä sitä, mikä on taantumisen suhde aivan alkuperäiseen tilan-

teeseen: palataanko tähän lähtötilanteeseen tai jopa sen yli. Sen sijaan kehitys-

tason taantumisen yhteydessä on mainittu, että paluu tapahtuu nimenomaan aiem-

malle tasolle (NS: 3; KS: 1). Tämän aiemman tason kerrotaan tavallisesti olevan 

sen hetkistä alempi: sanakirjoissa vältetään liian ehdotonta arvottamista. Sanojen 

käyttöesimerkkeihin sisältyy kuitenkin samanlaisia itsestäänselviä oletuksia, kuin 

luvussa ”Luonnollistaminen ja automaattinen päättely” on esitelty: Maan talous 

taantui sotaa edeltävälle tasolle (oletus: talous on luonnollisesti kasvanut kahden 

vertailuhetken välillä; KS: 1). Suon taantuva kehitys ’vettyminen’  (oletus: suon 

vettyminen on paluuta huonompaan, koska ihminen pyrkii valjastamaan luonnon 

omaan käyttöönsä; NS: 3).  
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Kriisi: (NSES s.v. kriisi.) 

Kärjistynyttä, vaarallista tilannetta, käännekohtaa, murrosta yms. merkitsevä kriisi 
on lainattu suomeen ruotsin sanasta kris, joka puolestaan ranskan välityksellä 
juontuu latinan kreikkalaisperäisestä sanasta crisis ’ratkaiseva käänne’. 
Suomalaisena sanana kriisi on ensi kertaa mainittu Agathon Meurmanin sivistys-
sanakirjassa 1886, mutta varsinaisesti se on tullut käyttöön vasta 1900-luvun 
alussa.  

Kriisi: (NS s.v. kriisi.) 

Käänteentekevä muutos, (vaarallinen, tärkeä) taitekohta, ratkaisuvaihe, murros 
jonkin asian kehityksessä. (Poliittinen kriisi, sodanjälkeinen kriisi. Vaikea 

sisäinen, hermoston kriisi. Suomalaisen kulttuurin kriisi. On jo nähtävissä kriisin 

oireita.  

(Lääketieteessä) taudinkulun käännekohta, tavallisesti äkillinen muutos parem-
paan päin.  
(Taloustieteessä) talouselämän yleinen äkillinen häiriötila, pula, liikepula.  
 

Kriisi:  (KS s.v. kriisi.) 

Kärjistynyt, vaarallinen tilanne, käänne(kohta), murros. (Sotilaallinen kriisi. 

Parlamentarismin kriisi. Keski-iän kriisi. Talouskriisi. Kokea uskonnollinen, 

henkinen kriisi.) 
(Lääketieteessä) taudin käännekohta, (kipu-, oire)kohtaus.  

Kuten sanakirja-artikkeleista käy ilmi, kriisin sisältämä negatiivinen kaiku 

on liittynyt sanaan ajan kuluessa. ’Ratkaiseva käänne’ on supistunut tarkoittamaan 

nimenomaan kärjistynyttä, vaarallista käännettä. Vain lääketieteessä kriisi on 

säilynyt neutraalina, eli käänne voi tapahtua myös terveydentilan eduksi.  Toisin 

kuin lamassa ja taantumassa, kriisissä ei korostu muutoksen suunta vaan 

muutoksen hetkellisyys: kriisissä tapahtuu nopea murros, taite tai ratkaisu. Kriisiä 

on kuvattu myös arvottavilla määreillä tärkeä ja käänteentekevä. Samoin kuin 

laman kohdalla, kriisillekin on annettu oma merkityksensä taloustieteessä.  

Talouden kriisi määritellään muun muassa häiriötilaksi, mikä on ainoa olotilaan 

viittaava merkitys. Äkillisyys nousee määrittelyssä esiin, mutta varsinaisesti 

kriisin kestoa ei käsitellä.  

Monet tapahtumaketjut, joista on jäänyt elämään kriisi-nimitys, ovat 

lyhyehköjä, kuten Kuuban kriisi tai noottikriisi. Toisaalta esimerkit kuvaavat 

pitkiäkin kriisejä: yksi poliittinen kriisi oli kylmä sota, joka pitkittyessään sai 

erillisen, metaforisen nimensä. Karl Marx etsi aikanaan kapitalismin kriisin 
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merkkejä – merkkejä kokonaisen talousjärjestelmän olemassaolon mahdotto-

muudesta. Nyt niitä kaivellaan taas, ja mahdollinen kapitalismin kriisi ei voi olla 

pelkkä hetkellinen murrosvaihe. 

2.6 Tutkimuksen keskeisimmät ilmaukset lähimerkityksisyyden kannalta 

Tekstiä on tapana elävöittää monipuolisella sanastolla: vaikka yksi ilmaus ajaisi 

asiansa tiedonvälittäjänä, etenkin pitkässä tekstissä sen rinnalle sovitellaan vaihto-

ehtoisia tapoja ilmaista sama asia. Tekstin lukukokemuksen mielekkyys on yhtä 

tärkeää kuin sisällön horjumaton oikeellisuus ja yksiselitteisyys. Kun toiston 

välttämiseksi valitaan korvaavia ilmauksia, ei lähtökohtana ole täydellinen syno-

nymia – jos sellaista on edes olemassa. 

 Tämän tutkimuksen keskeiset termit, taantuma, lama ja talouskriisi, ovat 

lähimerkityksisinä sanoina luonteeltaan erilaisia kuin esimerkiksi mänty, honka ja 

petäjä, lapsena vaarivainaani sanaleikistä oppimani arkikielessä synonyymeiksi 

kutsunut sanat. Taloussuhdanneviittausten tarkoitteiden piirteiden erosta ei ole 

yhteistä yhtenevää käsitystä edes siinä määrin, kuin on petäjän koosta tai hongan 

oksattomuudesta mäntyyn verrattuna. Taloussuhdanteiden nimitykset ovat lähi-

merkityksisinä sanoina erityisiä myös siksi, että niiden tarkoitteita on mahdollista 

verrata perustellusti vasta ilmiön mentyä jo ohi. Koska ilmiöitä kuitenkin 

nimetään jatkuvasti, tekee jokainen nimeäjä omalta osaltaan diskurssia muok-

kaavan valinnan, vaikkei hän pitäisi valintaansa erityisenä kannanottona yhteis-

kunnalliseen keskusteluun. Hetkeä myöhemmin sama kielenkäyttäjä voi valita 

toisen termin ja näin kolkutella synonymian rajoja.  

Tässä tutkielmassa en seuraa kenenkään yksilöllistä kielenkäyttöä, vaan otan 

kollektiivisemmin selvää, mikä on lähimerkityksisten sanojen välillä tehtävän 

valinnan virikkeenä. En lähtökohtaisestikaan pidä kolmea vertailtavaa ilmausta 

synonyymeinä, vaan sekä yhdistäviä että erottavia merkityspiirteitä sisältävinä 

lekseemeinä, joilla on kontekstista riippuen mahdollisuus viitata samaan 

maailmantilaan. Termien keskinäinen korvattavuus on subjektiivisemmin 

päätettävissä kuin esimerkiksi sanaparin kuin aalto ja laine. En siis aio vaalia 

tieteellistä tarkkuutta ottamalla kantaa keskusteluun, milloin on kyse syno-

nymiasta ja onko täydellistä synonymiaa edes olemassa (ei voi sanoa *radiolaine 
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tai *hiuksissa on aaltoja; Kangasniemi 1997: 42). Ainakaan kognitiivinen kielen-

tutkimus ei edes pyri etsimään täydellistä samanmerkityksisyyttä, sillä sen 

mukaan merkitys ja muoto liittyvät aina yhteen: muodon muuttaminen muuttaa 

myös merkitystä (Onikki 2000: 89–90). Siitä, millä perustein olen tutkimustani 

varten rinnastanut juuri tietyt kolme ilmausta, kerron tarkemmin pääluvussa 3. 

2.7 Katsaus taloustieteellisiin termimääritelmiin 

Vuonna 2007 alkanutta, dominoefektiin verrattua maailmantalouden koettele-

musten sarjaa on kuvattu Helsingin Sanomissa näin: Kesäkuussa 2007 alkoi pur-

kautua vääristymien vyyhti, joka oli kietoutunut talouteen ja rahoitusmarkkinoille. 

Syksyllä 2008 se muuttui pahimmaksi taantumaksi sitten toisen maailmansodan. 

(HS kannanotto 319.) Vääristymien vyyhdillä viitataan pääasiassa Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinoiden hintakuplaan, joka syntyi liian suurella riskillä myönnetyistä 

ns. sub-prime lainoista, sekä pankkien välisen luottamuksen menetyksen 

kerrannaisvaikutuksiin. Toki taustalla on vielä kokonaisvaltaisempi talouden 

vääristymä eli koko se luottorahoitukseen perustuva illuusio, jonka syyksi 

Helsingin Sanomien kolumnisti kielentää kärjistäen pankkiirien ahneuden (HS 

kannanotto 22.2.2009). 

 Toinen maailmansota ja suuri (1930-luvun) lama ovat ahkerasti käytettyjä 

vertauspohjia, joilla tilanteen mittasuhteita halutaan korostaa. Ulkoasiain-

ministeriön Eurooppatiedotuksen talouskriisitiedote käsittelee maailmantalouden 

muutosta vielä laajemmasta näkökulmasta. (Tiedotteen kyseisen osan on kirjoit-

tanut nyt jo eläkkeelle jäänyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja, 

valtiotieteen tohtori Sixten Korkman.) 

Vuonna 2008 alkanut talouden yskiminen paheni talouskriisiksi, 
joka on osa maailmantalouden isoa murrosta – vastaavanlainen oli 
200 vuoden aikana tapahtunut lännen teollistuminen. (UAM 2011: 
18.) 

Tiedotteen mukaan talouskriisi on vain osa maailmantalouden isoa murrosta, 

mutta toteamusta voi silti verrata siihen, miten sanan kriisi merkitys on kehittynyt 

sen ylipäänsä ’käännekohtaan’ tai ’murrokseen’ viittaavasta merkityksestä (vrt. 

luku 2.5). 
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 Maailmantalous on siis käynyt läpi murroksen tai kriisin, ja Tilasto-

keskuksen laatiman Teollisuuden toimialakatsauksen (2008) mukaan Globaali 

talouskriisi on ulottunut myös Suomeen. Katsauksen otsikko kysyy, Onko 

Suomessa taantuma vai lama?, mutta keskuksen mukaan kysymys ei välttämättä 

ole kovin tärkeä. (TK 2008.) Kysymyksenasettelu heijastaa luokittelutapaa, jonka 

mukaan talouskriisi joko ilmenee taantumana tai lamana tai sitä seuraa taantuma 

tai lama. Taantuma ja lama ovat näin ollen käsitteet, joille etsitään talous-

tieteellistä määritelmää; talouskriisi taas voi olla joko yläkäsite, edeltäjä/aiheuttaja 

tai täysin erillinen käsite.  

 Tilastokeskus määrittelee taantuman ja laman näin:  

 Vakiintuneen käsityksen mukaan talous on taantumassa, jos 
tuotanto (bruttokansantuote, bkt) vähenee kahden peräkkäisen 
vuosineljänneksen ajan eli vähintään puoli vuotta. 
 – – Entä milloin taantuma on liian lievä määrittely kuvaamaan 
taloutta ja lama olisi oikeampi käsite? Paljonko tuotannon pitää 
vähentyä tai työttömyyden kasvaa? 
 Mitään yksiselitteistä määritelmää ei ole, mutta jos 
kokonaistuotanto supistuu vähintään 3–4 prosenttia huippu-
tasosta ja lasku näyttää vain jatkuvan, voitaneen katsoa, että 
talous on lamassa. Muita tunnusmerkkejä ovat työttömyyden selkeä 
kasvu sekä yksityisen kulutuksen huomattava supistuminen. (TK 
2008.) 

Muilta osin katsauksessa keskitytään siihen, miten tilastollinen kausivaihtelu 

huomioidaan ja miten Suomen tuolloinen tilanne suhteutuu määritelmään. 

Tutkielmani otoksen teksteissä taloustieteellisiä määritelmiä esitetään harvoin, ja 

niissä hyödynnetään yleensä Tilastokeskuksen antamaa määritelmää. Yksi 

Helsingin Sanomien toimittaja lainaa Euroopan keskuspankin pääjohtajan Jean-

Claude Trichen lausuntoa, jossa tämän tilannearvio ja lama-määritelmä kuuluvat 

näin: 

Taantuma ja työttömyyden kasvu jatkuvat vielä pitkään, mutta 
taantuma ei syvene lamaksi, johon liittyisi deflaation eli laskevien 
hintojen kierre – – . (HS kannanotto 116.) 

Myös talouskriisitiedotteeseen kirjoittanut Sixten Korkman määrittelee laman 

tiettyinä hinnanmuutoksina: 
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Laman oireet näkyvät niin sanotuissa lamaindikaattoreissa: kullan 
hinta nousee, raaka-aineiden hinnat kääntyvät laskuun. (UAM: 
18.) 

Oli määritelmä millainen hyvänsä, toteaa Helsingin Sanomat laman olevan todella 

poikkeuksellinen tila:  

Lamaa pidetään hyvin harvinaisena talouden ilmiönä. Yhden näke-
myksen mukaan teollisuusmaissa on koettu lama vain kerran suuren 
1930-luvun laman jälkeen. Se tapahtui Suomessa vuosina 1991–93, 
jolloin Suomen talous supistui yli 10 prosenttia. (HS artikkeli 
6.5.2009.) 

Tätä tutkimusta varten en ottanut selvää, mitä taloustieteilijät näin jälkikäteen 

(vuoden 2012 keväällä) ajattelevat tutkimusajankohdan taloudellisen tilanteen  

nimeämisestä. Tutkimukseni kannalta oleellista on vain se, että sekä termiä 

talouskriisi, taantuma että lama käytettiin rinnakkain vuonna 2009. Lasku-

suhdanteen määritteleminen lamaksi riippuu aina määrittelijästä itsestään (HS 

artikkeli 6.5.2009). 

3 Aineiston kerääminen ja rajaaminen 

Tutkielmani otoksena on Helsingin Sanomien, Kauppalehden ja Tekniikka-

&Talous-lehden numeroita vuodelta 2009 oheisen liitteen 1 mukaan. Otos 

jakautuu kahteen viidenkymmenen päivän mittaiseen jaksoon, 17.4.–5.6.2009 ja 

12.8.–30.9.2009, joihin viittaan keväänä ja syksynä. Molemmilta jaksoilta on mu-

kana 20 Kauppalehden, 16 Helsingin Sanomien ja 6 Tekniikka&Talous-lehden 

numeroa. Kerron ensin tämän otoksen tarkemmasta rajaamisesta ja edelleen kor-

puksen rajaamisesta otoksesta. Lopuksi esittelen periaatteet, joiden pohjalta olen 

luokitellut korpuksen edelleen pienempiin osiin: etenkin pääluvussa neljä tarvitsen 

tietoa siitä, milloin ja missä tekstilajissa ilmaus on lehdessä esiintynyt. 

3.1 Otoksen rajaaminen 

Helsingin Sanomista tutkimuksessa ovat mukana pääkirjoitukset sekä talous-

osioiden tekstit. Kauppalehdet ja Tekniikka&Talous-lehdet kuuluvat tutki-

mukseen kokonaisuudessaan. Juttutyyppejä otokseen sisältyy iso kirjo vähimmäis-

vaatimuksinaan vain otsikko ja yksi kokonainen leipätekstivirke. Ulkopuolelle 
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jäävät pörssikurssilistaukset, sijoitusten arvolistaukset, valuutta- ja korko-

listaukset, raaka-aine- ja energialistaukset, osakkeiden osto- ja myyntisuositukset, 

protestilistat, yritysten asiakastiedotteet, uusien yritysten perustamisilmoitukset, 

muisteluina julkaistut uutiset 20/40 vuotta sitten, tietovisat, lukijoiden lähettämät 

mielipidetekstiviestit, ruotsinkieliset artikkelit sekä mainokset. Mielipide-

kirjoitukset ovat mukana tutkimuksessa, koska kyseisissä talouslehdissä sekä 

Helsingin Sanomien talousosiossa mielipidekirjoitukset ovat aina jonkin alan 

asiantuntijan tai yrityksen edustajan kirjoittamia. Ne eivät siis juurikaan ulkoisesti 

eroa lehden varsinaisten toimittajien kirjoittamista, hieman artikkeleita subjek-

tiivisemmista ”kommenteista” ja ”katsauksista”. Myös kolumnien osalta mukana 

ovat sekä lehtien omien toimittajien että vierailijoiden kolumnit.  Yleiskuva 

kirjoittajista näyttää siltä, että myös monet lehden omaan nimeen kirjoittavat 

toimittajat kirjoittavat varsin harvakseltaan. Lisäksi otoksessa on paljon ilman 

tekijän nimeä julkaistuja lyhyitä uutisia sekä eri tietotoimistoilta lainattua 

materiaalia. Kaikista näistä syistä käsittelen otosta tekstien laatijoiden osalta 

yhdenvertaisena.    

3.2 Korpuksen rajaaminen otoksesta 

Rajaamastani otoksesta olen etsinyt kaikki ne tekstit, joissa mainitaan sana lama, 

taantuma tai (talous)kriisi tai näiden sanojen selvä johdos. Valintakriteerinä on 

lisäksi ollut se, että sanalla viitataan tutkimusajankohtana vallinneeseen talous-

tilanteeseen. Esimerkiksi ilmaus suuri lama ei todennäköisesti kelpaa poimin-

naksi, koska se on vakiintunut tarkoittamaan 1930-luvun lamaa. Useaan kertaan 

olen joutunut pysähtymään ja miettimään tietyn ilmauksen sopivuutta tutkiel-

maani: Käytetäänkö sanaa kyseisestä määrätystä tilanteesta vai muun muassa 

taantumasta talousteoreettisena yleiskäsitteenä? Viitataanko talouskriisillä yhden 

yrityksen ahdinkoon vai talouskriisiin kansantalouden tasolla (vaikka yrityksen 

huono tilanne siitä johtuisikin)? Konteksti yhdistettynä omaan intuitiooni on ollut 

ainoa tapa rajata korpusta.  

Kontekstin antaman tiedon pohjalta olen ottanut tarkasteltavaksi myös 

muutamia tapauksia, joissa tarkoite on selvästi tutkimuksen aikana vallinnut 

taloustilanne, mutta käytetty ilmaus ei kuulu edellä mainittujen joukkoon. Näitä 
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ovat muun muassa implisiittinen ajankohtainen taloudellinen tilanne tai meta-

forinen jääkausi. Nämä yksittäiset, vapaamuotoiset, huonoon taloudelliseen tilan-

teeseen viittaavat ilmaukset eivät ole mukana tutkielman niissä osissa, joissa 

pohdin ilmausten lama, taantuma ja talouskriisi jakautumista esimerkiksi niiden 

maantieteellisen viittausalan, lauseensisäisen aseman tai yhteiskunnallisen ulottu-

vuuden suhteen. Ne ovat tarkasteltavina tutkielman yksittäisissä analyysiluvuissa 

antamassa kuvaa taantumadiskurssista ilmiöineen.    

Taantuma, lama ja talouskriisi viittaavat eri teksteissä eri laajuisiin käsittei-

siin. Toisissa teksteissä niillä tarkoitetaan koko sitä ketjua, joka alkoi, kun totuus 

Yhdysvaltojen subprime-asuntolainoista saavutti luotonantajat ja sotki finanssi-

markkinat elokuussa 2008. Toisissa teksteissä niillä viitataan myöhempiin tapah-

tumiin eli aikaan, jolloin finanssitalouden kaaos alkoi vaikuttaa reaalitalouteen, 

talouden näkyvään osaan. Etenkin finanssikriisi ja talouskriisi ovat termejä, joita 

toisissa teksteissä käytetään hyvin läheisinä synonyymeinä ja toisissa taas yhden 

ajanjakson kahtena erilaisena ilmentymänä tai kahtena peräkkäisenä vaiheena. 

Vaikka tekstistä ei voisi erottaa, onko talouskriisillä viitattu finanssi- vai reaali-

talouteen (tai vaikka ensimmäinen olisi todennäköisempi tulkinta), olen poiminut 

kaikki talouskriisi-esiintymät. Sen sijaan finanssikriisi-esiintymät olen jättänyt 

kokonaan pois, oli kyseessä talouskriisin todennäköinen synonyymi tai ei. Pelkän 

kriisi-sanan mukaan otto riippuu kontekstista. Tämä ulkomaailman käsitteitä 

epäloogisesti lokeroiva rajanveto oli pakko tehdä, koska muuten olisi täytynyt 

poimia myös finanssikriisin kanssa vaihtoehtoisesti esiintyviä sanoja kuten 

rahoituskriisi, pankkikriisi, luottokriisi tai luottolama. Kaikkia näitä ilmauksia on 

tietysti voitu käyttää yhden ja saman ajanjakson nimittäjinä, mutta ne eivät ole 

taloustermeinä tarpeeksi lähekkäisiä, jotta niiden tekstiesiintymiä olisi järkevää 

verrata. Aineisoon jää aina rajatapauksia, mutta korpukseni on sen verran laaja, 

ettei tutkimuksen reliabiliteetti ainakaan niiden takia heikenny.  

 Olen etsinyt sanaesiintymiä otoksesta vain lukemalla lehtien paperi-

painokset kannesta kanteen. En ole ohittanut mitään tekstejä otsikon perusteella, 

vaikka ne eivät ensi näkemältä tuntuisi sisältävän hakemiani ilmauksia. Elektro-

nisen haun puuttumisen takia tutkielman piiriin sopivaa materiaalia on pieniä 

määriä voinut jäädä huomaamattakin. Taantuma-, lama- ja talouskriisi-johdokset 
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olen kerännyt hyvin tarkkaan. Implisiittisten ja metaforisten yksittäistapausten 

keräämisessä en ole voinut noudattaa mitään tiettyä sääntöä: sanan todennäköinen 

tarkoite tekstin ulkoisessa maailmassa on ratkaissut.  

Kun lehtikieltä pyritään elävöittämään, taantuman kuvaukseen haetaan 

dramatiikkaa alaspäin suuntautuvaa liikettä kuvaavilla sanoilla kuten syöksy, 

romahdus, taloussukellus tai talouden vapaapudotus. Myös vähemmän dynaa-

miset ilmaukset alamäki, laskukausi, laskusykli ja laskusuhdanne ovat yleisiä. 

Liikkeen suunnan kuvauksia esiintyy teksteissä usein samoissa kohdissa, kuin 

missä voisi yhtä hyvin kuvitella käytettävän sanoja taantuma tai lama. Laskevaa 

liikettä korostavien sanojen synonyyminen käyttö laman, taantuman ja talous-

kriisin kanssa on kuitenkin niin sattumanvaraista ja tulkinnasta riippuvaista, etten 

ole kerännyt niitä kuin muutaman esimerkin verran. Ainakin laskusuhdanne-

sanalle on lisäksi olemassa rinnakkaistermi matalasuhdanne, jolloin lasku-

suhdanne viittaa (tai sen pitäisi huolellisessa kielenkäytössä viitata) vain korkea-

suhdanteen ja varsinaisen matalasuhdanteen väliin jäävään aikaan.    

3.3 Korpuksen laajuus ja luokittelu 

Otoksella tarkoitan kaikkia niitä lehtiä tai lehden osioita, jotka on lueteltu 

liitteessä 1. Korpuksella viittaan siihen tekstikokoelmaan, josta löytyi tutki-

mukseen tarvittavaa sanastoa. Aineistoksi kutsun sitä osaa korpuksesta, jota varsi-

naisesti tutkin, eli kaikkia sanaesiintymiä ja niitä ympäröiviä esimerkkilauseita 

yhteensä. Sanaesiintymäksi lasken tietyn sanan tai sanasta tehdyn yhdyssanan 

esiintymisen yhdessä tekstissä. Jos sama sana esiintyy yhdessä tekstissä useaan 

kertaan tai jos samasta kantasanasta muodostettuja yhdyssanoja esiintyy samasssa 

tekstissä useita, lasken ne vain yhdeksi esiintymäksi. Tällä tiedolla on tosin merki-

tystä vain kvantitatiivisen vertailun kannalta eli pääluvussa 4. (Myös pääluvun 5 

antamasta tiedosta osa perustuu lukumääriin. Toisin kuin luvussa 4, luvussa 5 

jokainen yksittäinen sane on oma esiintymänsä riippumatta siitä, kuinka monta 

esiintymää on peräisin yhdestä tekstistä.)  

Vertailujen tekemiseksi olen jaotellut korpuksen seuraavien kriteereiden 

mukaan: Milloin teksti on julkaistu? Mihin tekstilajiin se kuuluu? Minkä maan tai 

alueen taloudelliseen tilanteeseen sanaesiintymä viittaa? Missä lauseensisäisessä 
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asemassa ilmaus esiintyy? Nämä neljä kysymystä koskevat kaikkia tekstejä esiin-

tymineen. Lisäksi olen koonnut aineistosta pienempiä ryhmiä sen mukaan, mitä 

seuraavat kysymykset kertovat aineistosta: Ovatko samassa tekstissä esiintyvät 

viittaussuhteet eri aikakausien taloustilanteiden välillä loogisia vai paljastavatko 

ne jotakin rivien välistä? Eroaako tekstin otsikkoon sijoitettu ilmaus huomatta-

vasti tekstin muista ilmauksista? Miten ilmaus suhteutuu yhteiskunnan ja talous-

järjestelmän osiin? Sisältyykö ilmausta ympäröivään virkkeeseen jotakin muuta 

kielellisesti merkillepantavaa, kuten kielestä heijastuvia ennakko-oletuksia, arvo-

latauksia tai kaksitulkintaisuuden mahdollistavia aineksia? Vastauksia näihin 

kysymyksiin pystyn etsimään vain osasta tekstejä, eli niistä, jotka tuntuvat kysy-

myksen kannalta relevanteilta.  

 Lehtijuttujen nimeämiseen on lehdissä käytetty sekä vakiintuneita teksti-

lajeja (pääkirjoitus, kolumni) että lehden omia otsikointeja (pörssiennakko, 

puheenvuoro, mediahuomio, kommentti jne.). Tekstilajeja on niin paljon, että olen 

jakanut ne neljään pääryhmään. Jaottelun perustana on kirjoittajan näkyminen 

tekstissä ja tekstin oletettu objektiivisuus/subjektiivisuus. Kuten teorialuvun 

kohdassa 2.3 kävi ilmi, objektiivisuuden saavuttaminen ja sen määrittely ei ole 

yksiselitteistä. Neljän pääryhmän muodostamiseen onkin väistämättä vaikuttanut 

myös tekstin ulkoasu eli kirjoittajan nimen näkyminen, tekstin pituus, tekstin 

sijoittelu lehden sisällä ja sen yhteydet muihin teksteihin sekä tekstiin mahdol-

lisesti sisältyvät kuvat, taulukot ja muu oheismateriaali.  

Kutsun uutisiksi lyhyitä, ilman kirjoittajan nimeä julkaistuja tekstejä, joihin 

ei sisälly näkyviä kirjoittajan kannanottoja. Uutiset ovat usein jonkin tieto-

toimiston tuottamia, ja tieto siitä on merkitty uutiseen. Uutistekstit koostuvat 

pelkästä otsikosta ja leipätekstistä ilman ingressiä, kuvia ja taulukoita.  Artik-

keleilla tarkoitan uutisia pidempiä tekstejä, joissa kirjoittajan valinnat näkyvät 

uutisjuttua selvemmin. Tämä voi näkyä esimerkiksi asian käsittelyn moni-

puolisuutena, haastattelun avulla saadun tiedon erottuvuutena tai tekstin tukemi-

sena ja värittämisenä kuvin ja taulukoin. Rahasto- ja osakekatsaukset sekä 

pörssiennakot olen luokitellut artikkeleiksi. Kolmantena ryhmänä ovat pää-

kirjoitukset, joissa subjektiivisuus on ilmeistä mutta näkökulma edustaa kollek-

tiivisesti koko lehteä. Neljänneksi ryhmäksi olen yhdistänyt kolumnit, kommentit, 
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mediahuomiot, mielipidekirjoitukset ja muut vastaavat tekstilajit. (Molemmissa 

talouslehdissä sekä Helsingin Sanomien taloussivuilla julkaistaan vain eri alojen 

asiantuntijoiden mielipidekirjoituksia, joten mielipidekirjoitusten ja artikkeleiden 

ero on häilyvä.) Kommentit ovat lyhyitä tekstejä, jotka julkaistaan jonkin artikke-

lin läheisyydessä omalla otsikolla. Kommentin aihe on sama kuin pääartikkelin, 

mutta käsittelytapa hyvin kantaaottava. Mediahuomiot ovat kolumnin kaltaisia. 

Neljäs ryhmä koostuu siis teksteistä, joissa kirjoittajan kieli on vapaata ja väri-

kästä ja joissa henkilökohtaiset mielipiteet saavat – ja niiden pitääkin – näkyä. 

Kutsun tätä ryhmää myöhemmin yhteisellä nimellä kannanotot. 

Suuri osa sanomalehtitekstien sisällöstä on jollain tasolla lainattu asiantun-

tijoilta, poliitikoilta, yritysten tiedotteista, tietotoimistoilta tai muusta mediasta. 

On siis mahdotonta erotella muuta lainattua tekstiä kuin suorat, lainausmerkeillä 

tai vuorosanaviivoilla merkityt lainaukset. Rajanvedosta lainatun ja toimituksessa 

tuotetun materiaalin välillä tulisi teennäinen, joten käsittelen korpusta tieto-

lähteiden osalta yhdenvertaisena.  

4 Miten taloussuhdanteita nimetään? – Lukumääräistä ja aiheittaista 

tarkastelua 

Tätä ensimmäistä analyysipäälukua varten olen luokitellut kaikki aineiston 

suhdanneviittaukset kolmen piirteen mukaan ja koonnut näin lukumääräistä tietoa 

ilmausten yleisyydestä suhteessa ajankohtaan, tekstilajiin ja maantieteelliseen 

viittausalaan. Lukumääräisiä havaintoja elävöittämään olen poiminut kuhunkin 

aiheeseen sopivia katkemia korpuksesta ja analysoinut niitä. Pääasiassa tarkas-

teltavina ovat tutkimuksen kolme keskeistä termiä taantuma, lama ja talouskriisi, 

mutta yksi alaluku on omistettu muille mahdollisille tavoille viitata taloudellisesti 

heikkoihin aikoihin. Näiden yksilöllisten ilmausten osalta minua kiinnostaa 

etenkin ilmausten kantama metaforisuus ja tunnelmankuvaus sekä se, miten dis-

kurssin eteneminen ja kehittyminen näkyy sananvalinnoissa. Kahden viimeisen 

alaluvun aiheina ovat sananvalinnan mahdollinen tiedostaminen sekä tilanteet, 

jolloin konteksti tuntuu puhuvan eri kieltä kuin valittu nimeämistapa. Aivan luvun 

aluksi kuitenkin muistelen, millaisia mielleyhtymiä tutkimustermistö herätti 
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tuoreessa mielessä, kun kaksi ja puoli vuotta sitten lastasin skootteriini 

ensimmäisen erän talouslehtiä silloisen työpaikkani paperikorista.    

4.1 Mielleyhtymiä taantumasta, lamasta ja talouskriisistä ennen analyysia  

Ennen aineistoon tutustumista taantuma, lama ja talouskriisi olivat mielessäni 

löyhiä synonyymejä, jotka kuitenkin assosioituivat erilaisiin ilmiöihin ja toimi-

joihin. Kaksi jälkimmäistä yhdistyivät maailman sen hetkisen tilanteen lisäksi 

aiemmin koettuihin aikakausiin. Taantuma ei niinkään nostanut historiasta esiin 

mitään määrättyä: se tuntui olevan yleisemmän tason termi, joka on nyttemmin 

sopeutettu kuvaamaan jotakin, jolle ei aiemmin ollut nimeä, ehkä ei tarvettakaan 

nimelle.  

Lamaa ja (talous)kriisiä yhdisti mielikuvissa historiallisuuden ja konkreetti-

suuden lisäksi niiden taipumus vaikuttaa jo kehittyvän lapsen mieleen. Omalla 

kohdallani ensimmäiset lamasta mieleen jääneet muistot olivat ala-asteen 

valmiiksi täytetyt, repaleiset koulukirjat, ”roskapankki”-nimitykselle irvailevat 

pilakuvat sekä pitkäaikaistyöttömyys, jonka vaikutusta ihmisen koko identiteetille 

lapsen oli vaikea käsittää. Kriisiin ensimmäisenä yhdistämäni sanat Darfur ja 

Ruanda juontuvat yhtä lailla varhaisilta kouluvuosilta. Eri ikäpolvien mielle-

yhtymät vaihtelevat varmasti suuresti, mutta jollakin tavalla nämä sanat ovat 

mullistaneet maailmankuvaamme, nuorena tai vähän vanhempana. Sen sijaan 

taantuma on suussani hajuton, mauton ja väritön – poliittisesti korrekti lähes ärsy-

tykseen saakka.  

Taantumaa en siis nimityksenä osaa suhteuttaa mihinkään tutkimusajan-

kohtaa aiempaan. Lama ja talouskriisi sen sijaan herättävät omat mielikuvansa 

myös silloin, kun miettii niiden suhdetta aikaan. Jos tämä tutkimus koskisi 

kyseisten sanojen esiintymistä yleisesti kielessä, lama varmaankin löisi talouskrii-

sin yleisyydessään. Lama jää helpommin elämään aikakauden nimittäjänä, kun 

taas kriisi on ajankohtainen ja muuttuva.  1930-luvultakin voidaan erottaa 

ruokakriisi (yleensä Suomessa pula-ajan nimellä), pankkikriisi (jolloin esimerkiksi 

markka erotettiin kultakannasta) ja työttömyyskriisi. Silti yhteiseksi nimittäjäksi 

on jäänyt suuri lama. Ja kuten todettu, kylmäksi sodaksi vakiintuneen poliittisen 

kriisin nimitykseksi ei jäänyt kriisi. Vielä ei tiedä, millä nimellä tutkimuksen-
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aikainen tilanne muistetaan vuosien päästä. Nimen vakiinnuttua se voi joko 

muistuttaa, mistä kaikki alkoi (pankkikriisistä talouskriisiin), lähentää eri aika-

kausien kokemuksia (1930-luvun, 1990-luvun alun ja 2000-luvun lopun lama) tai 

yrittää pitää ne erillään (”Vertaaminen [1990-luvun lamaan] osoittaa joko tietoista 

propagandahakuisuutta tai sitä, ettei ole perehdytty tilanteeseen kunnolla.”; 

lainaus Kauppalehden artikkelista 384.) 

4.2 Taantuma, lama ja talouskriisi -esiintymien jakautuminen ajankohdan ja 

tekstilajin mukaan 

Tämän luvun aluksi tarkastelen tutkimuksessa pääasiallisesti vertailtavien 

ilmausten – taantuman, laman ja talouskriisin – esiintymistiheyttä aineistossa 

sekä sitä, miten ajan kulku on vaikuttanut eri ilmausten suosioon. Tämän jälkeen 

selvitän, vaikuttaako tekstilaji sananvalintoihin: nimeävätkö toimittajat suh-

danteen sen mukaan, millainen funktio tekstillä tulee olemaan osana julkaisua.  

 Vertailukolmikkoon kuuluvat ilmaukset esiintyvät korpuksessa yhteensä 

455 kertaa. Kuusikymmentä prosenttia esiintymistä on poimittu kevätkauden 

lehdistä, eli suhdannekeskustelu kävi keväällä syksyä vilkkaampana. Seuraavasta 

taulukosta näkyy kolmen ilmauksen keskinäinen jakauma kevät- ja syys-

aineistossa.  

Taulukko 1. Ajallista vertailua: taantuma, lama ja (talous)kriisi. 

 kevät syksy yhteensä/ilmaus 

taantuma 146     (54%) 116     (63%) 262     (58%) 

lama 54     (20%) 28     (15%) 82     (18%) 

(talous)kriisi 72     (26%) 39     (21%) 111    (24%) 

yhteensä/tutkimusjakso 272     (60%) 183     (40%) 455  (100%) 

  

 Analyysin aloittaneessa Mielleyhtymiä-luvussa yhdistin lama- ja talous-

kriisi-ilmaukset niin kuin ne olisivat keskenään erilainen mutta silti yhteinen 

vastakohta taantumalle. Sanojen käyttö muistuttaakin toisiaan ainakin luku-

määräisesti: kummankin osuus aineistosta on parinkymmenen prosentin molem-

min puolin ja laskee syksyä kohti. Ne eivät yhteenlaskettuinakaan yllä aivan 
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samalla tasolle kuin taantuma, jonka käyttö yleistyy syksyn tullessa entisestään. 

Taloudellinen tilanne ”ulkomaailmassa” ei tiettävästi ainakaan parantunut 

tarkastelujaksolla, vaikka sanankäyttö näyttää ajan kuluessa yksipuolistuneen. 

Tällainen kehitys kielii ainakin siitä, että se, millainen taloudellinen tilanne 

todellisuudessa vallitsee, ei heijastu kielen käyttöön yhtä paljoa kuin se, mitä 

tulevaisuudelta pelätään tai mistä esitetään arvailuja. Keväällä muutoksen suunta 

oli epävarmaa ja eri sanakääntein tehtyjä talousennusteita kommentoitiin lehdis-

tössä tiheään. Saapuvan kesän muutenkin hiljaiset kuukaudet hirvittivät etenkin 

työnhakijoita. Vasta syksyn tullessa kvartaalitalouden vahtijat ja muut tilasto-

nikkarit saivat varmistusta laskelmilleen ja lama-nimitys alkoi saada asian-

tuntijoiden tukea. Tämä ”virallisen kannan” muutos laman suuntaan ei kuitenkaan 

ole kirvoittanut toimittajia hokemaan lama-sanaa tai otsikoimaan kirkuvasti 

kriisistä. Asiaa oli jo vatvottu mediassa, joten tunteiden herättäminen sanoilla 

menetti jalansijaa tyynemmälle keskustelulle.  

 Seuraavaksi tarkastelen toimittajien sananvalintoja siltä kannalta, miten 

tekstilaji vaikuttaa sananvalintoihin. Perustelin edellä tekstilajien jaon neljään 

ryhmään: uutisiin, artikkeleihin, pääkirjoituksiin ja kannanottoihin. Seuraavissa 

taulukoissa näkyy eri tekstilajien määrä koko otoksessa ja siitä rajatussa korpuk-

sessa (taulukko 2) sekä taantuma-, lama- ja talouskriisi-ilmausten jakautuminen 

tekstilajeittain (taulukko 3).   

Taulukko 2. Tekstien määrä otoksessa ja siitä rajatussa korpuksessa teksti-
lajeittain.  
 otoksessa (noin) korpuksessa korpuksessa/otoksessa 

uutisia 1310 72 5 % 

artikkeleita 1330 208 16 % 

pääkirjoituksia 145 43 30 % 

kannanottoja 470 77 16 % 

tekstejä yhteensä 3255 400 12 % 
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Taulukko 3. Sanaesiintymien osuus tekstilajeittain.  

*prosenttia 

esiintymistä: uutisissa artikkeleissa p.kirjoituksissa kannanotoissa 

taantuma 70 % 56 % 64 % 48 % 

lama 6 % 19 % 19 % 26 % 

(talous)kriisi 24 % 25 % 17 % 27 % 

yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 

*Kuinka suuri osa kaikista kyseisessä tekstilajissa esiintyvistä taantuma-, lama- ja (talous)kriisi- 
ilmauksista oli juuri taantuma / lama / (talous)kriisi? 
 

Taulukosta 2 näkee, kuinka talouden tilasta on keskusteltu talouslehtien pää-

kirjoituksissa huomattavasti taajempaan kuin muissa tekstilajeissa. Joka kolmas 

pääkirjoitus sisälsi sanan taantuma, lama tai talouskriisi. Uutisten osalta osuus on 

vain 5 %, mutta yhteen uutiseen sisältyvä sanamääräkin on paljon muita teksti-

lajeja pienempi. Taloushuolet ovat arkinen aihe pääkirjoituksissa ja sanasto 

taantuma-voittoista – ei kuitenkaan niin taantuma-voittoista kuin uutisissa 

(taulukko 3). Uutissarakkeesta näkyy ainoa selvästi rivistään poikkeava prosentti-

osuus (6 %), joka kertoo lama-sanan selvästä välttelystä neutraaliuteen pyrkivässä 

uutiskielessä. Sen sijaan muuten laman kanssa yhtä yleinen talouskriisi on käypää 

uutissanastoa, eli se on läpäissyt ”virallisuuden seulan” lamaa paremmin. Roh-

keimmin kielen mahdollisuuksia on oletetusti uskallettu hyödyntää teksteissä, 

joissa mielipide on vain mielipide, ei lehden virallinen kanta. Vain kannanotot-

ryhmän teksteissä taantuman osuus jää alle puoleen kaikista ilmauksista.  

4.3 Heikon taloussuhdanteen saamat yksittäiset nimitykset 

Tutkimuksessani vertailen eritoten sanojen taantuma, lama ja (talous)kriisi 

käyttöä, mutta muillakin ilmauksilla on toki mahdollista viitata tutkimus-

ajankohtaa ympäröineisiin taloudellisiin olosuhteisiin. Tätä yhden alaluvun 

laajuista katsausta varten olen poiminut näitä yksittäisiä ilmaustapoja moni-

puolisesti, mutten yhtä tyhjentävästi kuin kolmea keskeisintä lekseemiä. Olen 

jaotellut ilmaukset seuraavassa taulukossa neljälle riville sen mukaan, millaisiin 

kielellisiin keinoihin ja millaiseen vertauskuvallisuuteen ilmaus perustuu. Myös 

monet muut kuin varsinaiselle ”metaforiset”-riville kootut ilmaukset ovat käsit-
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teellisiä metaforia, joten ”metaforiset” viittaa tässä helposti havaittavaan, arki-

kielessäkin tunnustettavaan metaforiaan.  

Taulukko 4. Yksittäiset heikkoon taloussuhdanteeseen viitaavat nimitykset.  

 kevät syksy 

metaforiset taantumajyrinä 
talousmyräkkä 
hyvin kolea taloustilanne 
jääkausi 
maailman risukasa 
talouden rytäkässä 
talousinfluenssa 
kooma 
lamamaraton 

suon [yli] 
 
kuolemanlaakso 
 
maailmantalous kuilun 
partaalla 
 
 

tilat ja tunnelmat taantumaolot 
kriisitunnelma 
lama-aikoina 
kireinä taloudellisina aikoina 
näin kurjina aikoina 
suhdannekurjuus 
talouskurimus 
lamakurimus 
syvin kurimus 
taloustuska 
talousahdinko 

taantumatilanne 
lamatunnelma 
lama-ajan [ostaja] 
kurjimuksen [moottori] 
vuosien piinaava kurimus 
 

liikkeet ja 
suunnat 

talouden alamäki 
talouksien mahalasku 
suhdannesyöksy 
talouden kuoppa 

vapaa pudotus 
suhdannesukellus 
laskusykli 
matalasuhdanne 

implisiittiset näinä aikoina 
tällaisina aikoina 
tämä tilanne 
nykyinen suhdannetilanne 
taloustilanne 
 
yleinen kansainvälinen 
taloustilanne 
 
tämänhetkinen taloudellinen 
tilanne 
 
ajankohtainen taloudellinen 
tilanne 

näinä aikoina 
suhdannetilanne 
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 Edellisessä alaluvussa totesin, että syksyn koittaessa suhdanneviittaukset 

sekä vähenivät että yksipuolistuivat taantuman käydessä yhä yleisemmäksi. Tyyn-

tyvä kehitys näkyy myös taulukon neljä riveiltä ”metaforiset” ja ”tilat ja 

tunnelmat”. Yhdysvalloissa jo aiemmin puhjenneen tilanteen maailmanlaajuinen 

vaikutus alkoi kevään kuluessa valjeta pohjoisimmassakin Euroopan kolkassa ja 

nimityksiä syydettiin kilvan ilmoille. Nuorimmille toimittajille tilanne oli ensim-

mäinen työuralla ja vanhemmillekin yhteiskunnan nopean muutoksen takia 

mistään aiemmin koetusta poikkeava. Taantumajyrinä kertoo taantuman olevan 

lähellä niin kuin ukkosenjyrinä varoittaa ukkosesta jo ennen salamoiden räiskettä. 

Alkavasta keväästä huolimatta tilanne tuntuu kolealta. Ylikuumennut talous on 

hyytymässä jääkaudeksi. Talousmyräkkä vavisuttaa totuttua elämänjärjestystä, ja 

viimeistään rytäkässä  talouden palikat lentelevät sikin sokin: kaikkivoipana 

itseään pitävän ihmisen talousrakennelmasta on hetkessä tullut maailman 

risukasa. Syksyyn mennessä myllerrys on asettunut, mutta maailmantalous 

keinahtelee edelleen kuilun partaalla. Alla on upottava suo tai epävakauden vii-

meistään päättävä kuolemanlaakso.  

 Metaforisissa ilmauksissa matalasuhdanteeseen viitataan vertaamalla sille 

ominaisia piirteitä jonkin konkreettisemman ulkomaailman käsitteen piirteisiin ja 

antamalla nimi sen mukaisesti. Ensimmäisiä esimerkkejä yhdistää metaforian 

lähdealueena toimiva luonto. Suhdanne näyttäytyy niissä luonnonvoimana tai 

luonnonmuodostelmana. Talouskielessä luonto näyttää lainaavan piirteitään 

nimenomaan suhdanteille, sillä talouskielen metaforia yleisesti tutkinut Koleh-

mainen (1985) ei mainitse luontoa erityisenä talousmetaforiikan lähdealueena. 

Kolehmainen kertoo artikkelissaan, että talouskieleen lainataan ilmauksia etenkin 

urheilun, lääketieteen, uskonnon, liikenteen ja sodan käsitealueilta (mas. 36). 

Näistä lääketiede ja parissa kohdin myös urheilu näkyvät tämänkin aineiston 

metaforissa. Taloustilannetta on verrattu muun muassa alueelta toiselle leviäväksi 

influenssaksi ja kaiken pysäyttäväksi koomaksi. Kattavimmin sairausmetaforiikka 

kuitenkin värittää diskurssin ”jatko-osaa", elvytyskeskustelua: jos D-vitamiinia ei 

ole käytettävissä ja säästötkin ovat pelkkää myrkkyä, on edessä talouden letku-

elvytys ja toive ihmeparantumisesta (KL 21.8.2009; HS 20.4.2009; TT 8.5.2009; 

KL artikkeli 166). 
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 Viimeinen leposija taloudelle voi olla jo luonnon yhteydessä mainittu 

kuolemanlaakso. Kaksi viimeistä yhdessä jääkauden kanssa edustavat myös 

täydellistä hiljentymistä ja ”mitääntapahtumattomuuden tilaa”. Yhtymäkohdan voi 

nähdä maratoniinkin: kilometri kilometrin perään tyhjää tietä. Aina talous ei 

sinnittele pitkän ja hikisen maratonin läpi vaan tulee alas nopeasti ja lennokkaasti 

kuin laskuvarjohyppääjä vapaassa pudotuksessa.  

Tilaa ja tunnelmaa kuvastavat sananvalinnat olivat syksyllä samantyyppisiä 

mutta vähemmän käytettyjä kuin keväällä. Yhteiskunnassa voi vallita lama-ajat, 

kriisitunnelma tai taantumaolot. Sitä, etteivät taloudessa koetut muutokset jää vain 

ihmismielen ulkopuolelle, vahvistaa Kauppalehdestä poimittu tunnelma-analyysi: 

”Lama sopii suomalaisille. Olemmehan voivottelun ja kurjistelun kotimaa.” 

aloittaa kirjoittaja kolumninsa ja vertaa lamaa lähes kansalliseen luonteen-

piirteeseen: ”Taantuma vahvistaa kansalaisten tummia tuntemuksia ennestään, ja 

muuntuu lamaksi, kun ihmiset vetäytyvät kuoreensa.” (KL kannanotto 15). Toinen 

esimerkki osoittaa, että taloussuhdanne voidaan kokea hyvin henkilökohtaisesti: 

Hyvin monelle suomalaiselle taantuma on vasta alkamassa (HS pääkirjoitus 

19.8.2009). 

Yksittäisenä ilmauksena tilat ja tunnelmat -riviltä erottuu kurimus. Kieli-

toimiston sanakirja kertoo kurimuksen olevan ’iso pyörre virtaavassa vedessä, 

nielu’ (KS s.v. kurimus). Tämän perusteella kurimus sopii hyvin muiden luontoon 

vertautuvien suhdanneilmausten joukkoon. Uskon kuitenkin kurimus-sanan 

suosion johtuvan eräänlaisesta modernista kansanetymologiasta eli siitä, että 

foneettisesti sana on lähellä lekseemejä kurjuus ja kuri. Tällaisista läheisen foneet-

tisen asun aiheuttamista merkityksensiirtymistä on kirjoittanut muun muassa 

Pyykkö (1991). Hän antaa esimerkin siitä, kuinka Venäjän vuoden 1917 vallan-

kumouksen jälkeisen lukutaitokampanjan ja poliittisen valistuskampanjan aikana 

sana премьер-министр (prem´er-ministr ’pääministeri’) yhdistettiin merki-

tykseen пример-министр (primer-ministr ’esimerkkiministeri’) ja sanasta 

кооператив (kooperativ ’osuuskunta’) tuli купиратив (kupirativ; купить/kupit´ 

’ostaa’) sanojen foneettisen läheisyyden ja yhteiskunnallisen muutoksen yhteis-

vaikutuksesta (mas. 124–127). Kurimus-ilmaukseen mahdollisesti yhdistyvä 

’kurjuuden’ konnotaatio ilmenee mielestäni myös siitä, että lekseemien kurimus ja 
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kurjuus väliin on syntynyt kontaminaatioksikin kutsuttu yhteen sulautunut muoto 

kurjimus (ks. taulukon 4 syyssarake; ISK § 170).  

Aineiston kerääminen ja rajaaminen -luvussa perustelin, miksi olen jättänyt 

alaspäin suuntautuvaa liikettä kuvaavat ilmaukset varsinaisen tutkimusaineiston 

ulkopuolelle. Tässäkin kohdin näytän siis vain muutaman esimerkin taulukon 

avulla. Liikkeet ja suunnat -rivin syyssarakkeessa on myös esiintymä termistä 

matalasuhdanne, joka ei varsinaisesti kuvaa suuntaa vaan suhteellista sijaintia. 

Muutama yksittäinen matalasuhdanne-esiintymä on vähäinen määrä ottaen 

huomioon, että Kielitoimiston sanakirja esittää matalasuhdanteen ja kymmeniä 

kertoja yleisemmän laman synonyymeinä. Yhtenä syynä vähyyteen voi olla jo 

mainitsemani seikka eli se, että yleisempää laskusuhdannetta käytetään sekä 

erottavasti että synonyymisesti matalasuhdanteen kanssa. Toisena syynä saattaa 

olla se, että matalasuhdannetta on käytetty vuosien varrella viittaamaan myös 

vaikutuksiltaan heikommiksi jääneisiin suhdannevaihteluihin, kuten it-mini-

lamaan (Tekniikka&Talous-lehdessä 4.9.2009 käytetty termi). Sanan teho kuluu 

käytössä. Matalasuhdanteeseen verrattuna lama on napakka, kansantajuinen ja 

konstailematon, mitä näköjään arvostetaan myös talouden erikoislehdissä.   

Heikkoon taloussuhdanteeseen viitataan teksteissä myös epäsuorasti. Kun 

yhteiskunnallisesti merkittävä tilanne jatkuu pitkään, oletus on, että kaikki sen 

tietävät ja kaikki siitä puhuvat. Kutsun tätä ilmiötä implisiittiseksi nimeämis-

tavaksi.  Taulukon 4 esimerkkejä siitä ovat muun muassa ajankohtainen talou-

dellinen tilanne ja näinä aikoina. Epäsuorien viittauksien runsaus kevätkauden 

aineistossa osoittaa, että samansuuntaista keskustelua on käyty merkittävästi jo 

ennen otoksen lehtien ilmestymistä. Mielenkiintoista on, että sekä kieltä uudista-

vien, innovatiivisten ilmausten määrä että pientä kyllästymistä tai turtumista 

kuvastavien implisiittisten ilmausten määrä on huipussaan samaan aikaan. Syksyä 

kohden molempien käyttö on vähentynyt. Tälle näkisin syyksi tekstien välisen 

vuorovaikutuksen. Keväällä suhdannekeskustelu oli intensiivisempää ja jokainen 

uusi teksti jatkoi keskusteluiden sarjaa saumattomasti: interdiskursiivisuus näkyy 

sananvalinnoissa sekä metaforiseen leikittelyyn yhtymisenä, kollektiivisena 

tunnelman aistimisena että yhteisen valveutuneisuuden tunnustamisena. Tietyt 
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kielenpiirteet voivat yhdistää diskurssin sisäistä kieltä, vaikka yksittäisten kirjoit-

tajien näkökulma olisi erilainen.   

4.4 Taantuma, lama ja talouskriisi -esiintymien jakautuminen maantieteellisen 

viittausalan mukaan 

Taloudentilaa koskevien ilmausten viittausalan alueellinen rajautuminen on tutki-

muksessa oleellista, joskin mahdotonta selvittää aukottomasti. Toimittaja voi 

ajatella yleismaailmallista ilmiötä kirjoittaessaan Suomesta tai yleistää Suomesta 

tutun ilmiön koskemaan yhteiskuntia ylipäänsä. Olen jakanut aineiston talous-

suhdanneviittaukset karkeasti ryhmiin ”Suomi”, ”EU” (pois lukien Suomi), ”muu 

maailma” sekä ”yleinen”. Näkyvien alueellisten määritteiden (kuten EU:n talous-

kriisi) puuttuessa olen tehnyt luokittelun sen perusteella, mitä tiedän tekstissä 

esiintyvistä yrityksistä, henkilöistä ja paikoista. Epäselvät tai selvästi yleis-

maailmalliset viittaukset kuuluvat ryhmään ”yleinen”. 

Seuraava taulukko (5) kertoo, miten suhdanneviittaukset esimerkiksi Eu-

rooppaa käsittelevissä teksteissä ovat jakautuneet taantuma-, lama- ja kriisi-

kantaisten ilmausten kesken. Koska Suomi on ollut muita maita tavallisempi 

keskustelunaihe ja taantuma todetusti yleisin nimeämistapa, taulukossa informa-

tiivisimpia lukuja ovat suhteelliset prosenttiosuudet.  

Taulukko 5. Suhdanneviittausten jakautuminen alueittain. 

*prosenttia 

esiintymistä: Suomi EU pl. Suomi  Muu maailma Yleinen 

taantuma 128         63 % 20        41 % 35        64 % 79        53 % 

lama 55         27 % 6        12 % 5          9 % 16        11 % 

(talous)kriisi 19           9 %          23        47 % 15        27 % 54        36 % 

yhteensä 202       100 % 49     100 % 55      100 % 149      100 % 

*Kuinka suuri osa kaikista kyseisen alueen taloustilanteeseen viittaavista ilmauksista oli juuri 
taantuma / lama / (talous)kriisi? 

  

Taulukon 5 antama yleiskuva on, että Suomessa on taantuma tai lama, 

vertailualueilla taantuma tai talouskriisi. EU:ta käsittelevissä teksteissä talous-

kriisiin on viitattu jopa useammin kuin tutkimusaineistoa muuten hallitsevaan 
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taantumaan (47 % vs. 41 %). Vaikka erot laman yleisyydessä eri alueita käsitte-

levissä teksteissä näyttävät prosenttiyksikköinä kohtuulliselta (27% vs. 12 / 9/ 11 

%), Suomen tilanteeseen viitataan lamana kuitenkin yli kaksin verroin useammin 

kuin missään muualla vallitsevaan tilanteeseen.  Jos absoluuttisia lukumääriä 

katsoo, 55 viittausta lama-Suomeen antaa ilmiölle vielä selvemmin kotimaiset 

kasvot. Laman ja Suomen erottamattomuus tulee humoristisella mutta tarkka-

näköisellä tavalla esiin myös edellä esitetystä, korpuksesta poimitusta lainauksesta 

Lama sopii suomalaisille. Olemmehan voivottelun ja kurjistelun kotimaa. (KL 

kannanotto 15).  

Oman elinpiirin ulkopuolista maailmaa luokittelevat nimitykset saavat hel-

pommin affektisen sävyn: muuta maailmaa piinaavat ruokakriisit, mutta pettu-

leipään ja korvikekahviin joutuivat tyytymään pula-ajan suomalaiset. Lehdet 

kirjoittavat pakolaisaalloista, -virroista ja -tulvista (Blomqvist 1992: 36–38), 

mutta kylässä käydään iranilaisen ystävän luona, ei pakolaisen tai maahan-

muuttajan luona. Taulukon 5 esiintuoma yllättävä piirre on se, että talouskriisillä 

kuvataan suhteellisesti useammin EU:n kuin EU:n ulkopuolisen maailman tilaa – 

näin siitäkin huolimatta, että muihin kriisi-johdoksiin (pankkikriisi, asunto-

markkinakriisi) helpoimmin yhdistyvä Yhdysvallat on vahvasti edustettuna ”muu 

maailma” -aineistossa. Läheisyyden periaate ei siis tässä kohdin pidä paikkaansa. 

Jonkin tilanteen äkillistä muutosta korostava ja sinänsä voimakas kriisi ei jää vain 

Atlantin taakse kytemään, vaan pääsee myös yhteisesti luomaamme EU:hun. 

(Asioita jälkikäteen tarkkailtaessa täytyy pitää mielessä, ettei Euroopan yhtenäi-

syyttä tälläkin hetkellä ravisteleva Kreikan talouden vinouma ja mahdollinen 

vararikko ollut vielä aineiston poiminnan aikaan paljastunut täydessä laajuu-

dessaan eikä näin ollen yksin selitä talouskriisin yleisyyttä EU-aineistossa.) 

Suomen ja muiden maiden välinen ”kotoisan” ja ”vieraan” ero taasen näkyy 

vertailussa. Jopa taantumaa useammin Eurooppa-aiheisissa teksteissä esiintyvä 

talouskriisi on pelkkää Suomea käsittelevissä teksteissä seitsemän kertaa harvi-

naisempi kuin taantuma (9 % vs. 64 %). Kriisi ei siis yllä lintukotoomme, jossa 

on ikioma lama.   

Otoksessa on useita tekstejä, joissa on käytetty rinnakkain ainakin kahta eri 

tapaa viitata suhdanteeseen. Nostan tässä esiin yhden katkelman, jonka kahden eri 
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ilmauksen rinnakkaiskäytössä näkyy selvää alueellista motivoitumista. Artik-

kelissa toimittaja referoi alun perin yhdysvaltalaisessa aikakauslehdessä esitettyjä 

tietoja, mutta viimeistään käännöstyö on antanut toimittajalle vapaat kädet kieli-

asun suhteen.  

1) Suomi on innovaatioympäristönä maailman toiseksi ”kuumin” 
paikka. Tätä mieltä on arvostettu amerikkalainen johtamisen aika-
kauslehti Harvard Business Review. Talouskriisistä huolimatta 
kärkipaikka World Innovation Hot Spots -listalla kuuluu lehden 
mielestä Yhdysvalloille. – – Suomi oppi innovaatioläksynsä 
edellisen laman aikaan. Silloin tehdyt päätökset ovat lehden 
mukaan luoneet mallin, jossa vahva innovaatiojärjestelmä hyötyy 
hallituksen vahvasta roolista. (TT artikkeli 113) 

On tietysti mahdollista, että 1990-luvun tilanne niissä maissa, joita edellinen lama 

koski, on alkuperäisessäkin tekstissä ilmaistu omalla termillään. (Pelkkä Suomi on 

tuskin saanut taloudelleen omaa nimitystä yhdysvaltalaisjulkaisulta.) Katkelman 

antama ensivaikutelma on kuitenkin se, että suomalaistoimittaja on tottumuksen – 

luokittelun luonnollistumisen – takia valinnut sanat niin kuin ne ovat: Suomelle 

lama, yhdysvalloille talouskriisi. Tutkimushetkellä Suomessa valitsevaa tilannetta 

ei kylläkään eksplisiittisesti nimetä lamaksi, mutta adjektiivin edellinen käyttö 

antaa ymmärtää, ettei 1990-luvun lama jäänyt viimeiseksi lajissaan. Tällaisia 

tekstikokonaisuuden paljastamia ristiriitaisia nimeämistapoja käsittelen erikseen 

kuluvan pääluvun kohdassa 4.6.  

4.5 Sananvalinnan tiedostaminen 

Käytetään sanaa lama, jos sallitte, pyysi kohteliaasti Nokian ja Shellin hallituksen 

tuolloinen puheenjohtaja Jorma Ollila Elinkeinoelämän valtuuskunnan kokouk-

sessa toukokuussa 2009 (HS uutinen 6.5.2009). Tällainen selvä tietoisuus useista 

eri mahdollisuuksista nimetä sama käsite tuodaan esiin muutamassa tekstissä. 

Eräässä Kauppalehden artikkelissa (KL 325) on haastateltu pienen paikkakunnan 

elektroniikkakauppiasta. Hän harmittelee toimittajalle kaupan hiljenemistä: 

”Analogilähetysten loppumisen myötä digiboksien ja telkkareiden ostobuumi 

loppui ja samalla tuli tämä taantuma tai lama päälle.” Kauppias puhuu omasta 

liikkeestään eikä sananvalinnan vaarana ole provosoida ketään. Silti hän välttää 
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määrittämästä tilannetta liian tarkkaan ja osoittaa seuranneensa asian viime-

aikaista puntarointia mediassa.  

Toisessa tekstissä lausunnon on antanut tunnetun pankin pääekonomisti, 

joka pitää käsitteiden nimet tarkasti erillään. ”Maailmantalouden elpymisen 

ansiosta Suomeen ei tule vuosien piinaavaa kurimusta, jota pitäisi kutsua 

lamaksi. Pikemminkin menossa on pitkäkestoinen taantuma – –.” (KL uutinen 

279). Työnkuvansa takia pääekonomisti on tietoisen varovainen sen suhteen, 

miten hän taloutta määrittelee. Hän joutuu asemansa puolesta tekemään ennusteita 

ja on varmasti usein kohdannut spekulointia siitä, onko talousasiantuntijoiden 

puheilla itseään toteuttava vaikutus. Jota pitäisi kutsua lamaksi -lausahduksen 

merkitys jää tässä lyhyessä uutisessa arvailuksi. Merkitys voi olla ’jota minunkin 

kai pitäisi siinä tilanteessa alkaa kutsua lamaksi’ tai ’jonka oikea nimi siinä tilan-

teessa olisi lama’. Pitäisi-velvoite ja nimitysten tarkka lokerointi heijastavat yli-

päänsä sitä, että puhujan ainoa motiivi ei ole ollut kertoa, että syytä suureen 

huoleen ei ole, vaan myös omalta osaltaan pyrkiä estämään kuluttajien lama-

voivottelu ja passiivinen kulutuskäyttäytyminen.  

Edellisessä esimerkissä talousasiantuntijan käyttämä kieli on ainakin osittain 

tiedottamisen ohella myös toimintaa, halua vaikuttaa asioiden kulkuun. Lausun-

non antaja ei kuitenkaan itse sano julki, että asioiden nimeämisellä olisi itseään 

toteuttava vaikutus tai muita seurauksia. Sananvalintojen toiminnallisen merki-

tyksen nostaa esiin erään ministerin neuvonantaja, jota on haastateltu Kauppa-

lehden artikkeliin. Hän arvostelee lama-sanan liian höveliä käyttöä mediassa ja 

muistuttaa kielen olevan myös propagandan – tarkoituksellisen mielipiteiden 

muokkaamisen – väline: ”Vertaaminen [1990-luvun lamaan] osoittaa joko 

tietoista propagandahakuisuutta tai sitä, ettei ole perehdytty tilanteeseen 

kunnolla” (KL artikkeli 384). 

4.6 Viittaussuhteiden paljastama ristiriitainen nimeäminen 

Edellisessä alaluvussa esittelin aineistosta muutaman esimerkin, joissa kirjoittaja 

on tuonut esiin usean nimeämistavan mahdollisuuden ja valinnut niistä omaan 

ajattelutapaansa tai tarkoitusperiinsä sopivan. Seuraavaksi esittelen korpuksen ne 
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tekstit, joissa toimittaja on pysynyt järjestelmällisesti yhden termin käytössä, 

mutta ympäröivä teksti paljastaa kirjoittajan ajatustason ja painetun sanan eron. 

Hämmästystä ei tuota se, että julkilausumaton sana on lähes poikkeuksetta 

lama, ja ajatustason viittaus lamaan tuodaan esiin huolimattomalla – tai mistä 

tietää tahallisellakin – vertauksella tai rinnastuksella. Vaikka lama-sanan käyttö ei 

muutoin  ole erityisesti syksyn ilmiö (keväällä mainintoja oli 26 enemmän; ks. 

taulukko 1), rinnastuksen ja vertauksen kautta lama löytyy tekstin takaa etenkin 

syysaineistosta. Yhdennäköisyydessään syksyn seitsemän epäjohdonmukaista 

nimeämistapausta ovat tuskin sattumaa. Määrä on jopa neljännes syksyn ekspli-

siittisistä lama-viittauksista. Keväällä vastaavasti 54:ää suoraa lama-mainintaa 

kohden on vain yksi kontekstin perusteella paljastuva ajatustason viittaus.  

Yleisin tapa, jolla nykytilanne on rinnastettu epäsuorasti lamaan, on kahden 

tai useamman tarkoitteen olemassa oloa vaativa adjektiivi edellinen.  

2) Nousu edellisestä lamasta ajoittui Nokian kehitykseen 
globaaliksi toimijaksi ja sen alihankintarakenteen voimakkaaseen 
kasvuun Suomessa. Tämän taantuman jälkeen Suomen talous on 
yhä hyvin vientivetoinen,  mutta tilanne maailman vienti-
markkinoilla  ei ole uuden nousun alkaessa samanlainen kuin 
taantuman alkaessa.  (KL pääkirjoitus 270.) 
 
3) Pääministeri Matti Vanhasen mielestä jo tämän hallituksen on 
paneuduttava talouskriisin jälkihoitoon. ”Ei toisteta vanhoja vir-
heitä. Edellisen laman jälkeen säästettiin itsemme verille”, hän 
muistutti. (KL artikkeli 302.)  

Esimerkeissä edellisen tilalla olisi silloinen, mennyt tai muu itsenäisesti toimiva 

määrite, ellei olisi jokin syy tehdä rinnastus edellinen – seuraava tai edellinen – 

nykyinen. Samanlainen parillisuuden vaatimus löytyy additiivisen myös-partik-

kelin takaa: jotta voi lisätä joukkoon käsitteen, on oltava yksi jo ennestään.  

4) Yksi teollisuusala kuitenkin kukoistaa taantumasta huolimatta.  
– – Karkit maistuivat suomalaisille myös 90-luvun lamassa.  
(TT uutinen 262.) 

Edellisissä esimerkeissä vertailu tuli näkyvästi esiin adjektiivien ja partik-

keleiden merkityssuhteiden kautta. Seuraavassa esimerkissä vertailuprosessi on 

vieläkin avoimempi: puhutaan suoraan vertaamisesta. Vertailun kohteena olevia 
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käsitteitä ei kuitenkaan pidetä samaan kategoriaan kuuluvina. Ajatuksen yhden-

vertaisuudesta – tai yleisesti edes verrattavuudesta – paljastaa adjektiivi aiempi. 

5) Taantuman pitkittyminen näkyy työttömyyslukujen kasvuna. – – 
Aiempiin lamoihin verrattuina [SIC!] tilanne on insinöörien 
kannalta sikäli parempi, että yritykset turvautuvat irtisanomisten 
ohella nyt myös lomautuksiin. (TT pääkirjoitus 331.) 

Yksittäisenä tapauksena tässäkin voisi olla kyse vain siitä, että taantuma ja lama 

ovat kirjoittajan kielitajussa niin läheisiä synonyymeja, että niiden ristikkäinen 

käyttö on vain kirjoitetulle kielelle tyypillistä tautologian välttelyä. Yksittäisten 

kirjoittajien yksilölliset valinnat eivät kuitenkaan riitä selittämään sitä, miksi 

määrite edellinen tai aiempi edeltää aina sanaa lama ja määrite tämä tai nykyinen 

edeltää sanaa taantuma, eikä päinvastoin, kuten seuraavassa sepitetyssä esi-

merkissä: 90-luvulla, kun Nokia sattui parahisti paikalle taltuttamaan edellistä 

taantumaa, olivat nousuedellytykset eri luokkaa kuin nykyisessä lamassa. 

Myös seuraavassa esimerkissä vertailu on avointa ja ilmipantua. On tilanne 

nyt ja tilanne 1990-luvulla. Eri ajanjaksoilla on selvät nimet: 1990-luvulla oli 

lama, nyt on talouskriisi tai laskusuhdanne. 

6)  [Toimittaja:] Suomessa ymmärtämys talouskriisin vaka-
vuudesta ei ole vieläkään juurtunut kovin syvälle, valittelee Björn 
Wahlroos – – . ”Suomi ponnistaa nyt syvemmästä kuopasta kuin 
1990-luvun lamassa.” – – 
   [Wahlroos:] Alihankintaketju siirtyy voimaperäisesti tämän 
laskusuhdanteen aikana ulkomaille. (KL artikkeli 396.) 

Tekstissä ei ole mitään niin ilmiselvän ristiriitaista kuin esimerkeissä 2, 3 ja 5, 

joissa määrite edellinen/aiempi [lama] jää selvästi kaipaamaan adjektiiviparia 

nykyinen [lama].  Tekstissä ei ole muutakaan yksittäistä, epäloogisesti käytettyä 

sanaa, vaan viittaussuhteiden hämäryys piilee laajemmassa nykytilanteen kuvauk-

sessa: ”Suomi ponnistaa nyt syvemmästä kuopasta kuin 1990-luvun lamassa.” 

Jos talouden kuoppa on nyt edellistä lamakuoppaa syvempi, eikö kyseessä täydy 

olla vähintäänkin lama?  

Voimakas kriisi-kantainen ilmaus istuu Wahlroosin huolenkantoon. Hän 

esittääkin erikseen epäilynsä talouskriisin vakavuuden ymmärtämisestä Suo-

messa. Lama ja talouskriisi saattavat esiintyä kielenkäytössä eri abstraktiotasolla, 

ja niiden suhde aikaan on usein erilainen, mutta niiden ”syvyyttä” tai ”huonoutta” 
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ei voi panna suuruusjärjestykseen. Tältä osin Wahlroosin sananvalinta on siis 

ymmärrettävä. Saman huippujohtajan suusta kuultuna tämä laskusuhdanne sen 

sijaan erottuu kontekstiaan vasten varsin laimeana nimityksenä. Taloussanasto 

määrittelee laskusuhdanteen ’taantumaksi eli taloudellisen toiminnan suhteellisen 

lievän heikkenemisen kaudeksi’ (TS s.v. laskusuhdanne). Sanakirjahan ei ole 

auktoriteetti, joka määräisi sanan merkityksen, vaan kooste yleisimmistä 

merkityksistä, joita sanat ovat siihen mennessä saaneet. Wahlroosin tapa nimetä 

käsitteitä ei siis ole yhtään enemmän tai vähemmän oikein kuin muidenkaan. 

Talouselämän tunnettuna persoonana hänen puheisiinsa kohdistuu kuitenkin 

enemmän odotuksia kuin maallikon puheeseen. Hänen sananvalintojensa takaa 

etsitään helposti merkityksiä, joista saa uutta pureskeltavaa talouslehtien sivujen 

täytteeksi. Loppujen lopuksi Wahlroosin laskusuhdanne voi olla vain tavallisen 

ihmisen tavallisen huolimaton tapa käyttää sitä sanaa, johon on ennenkin tottunut 

– aineistossahan rinnakkaistermiä matalasuhdanne esiintyy tuskin lainkaan. 

Laskusuhdanteella puhuja on myös saattanut haluta korostaa tilanteesta samoja 

piirteitä kuin ilmauksella talouskriisi samassa puheenvuorossa: vaihe, jota eletään, 

on vakava mutta ennemmin tai myöhemmin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 

Arvailuja sananvalintojen motivoitumisesta voi esittää loputtomiin.   

Viimeinen esimerkki eroaa aiemmista selvästi, koska siinä nykyistä talous-

tilannetta ei nimetä mitenkään. Katkelma on poimittu eräästä kommentista, joka 

valottaa talouskysymysten historiallista puolta saman lehtiaukeaman artikkelin 

lukijoille. 

7) Tuolloin Suomi tuli syvästä lamasta ylös tuotantoluvuilla 
mitattuna yllättävän ripeästi, vaikka työttömyys jatkoi 
pahenemistaan kevääseen 1994 asti. Tälläkin kertaa ennustevirheet 
ovat todennäköisesti mittavia. – – Aika näköalattomia tosin oltiin 
myös 1990-luvun alun laman pohjalla. – – Nokian ihme tapahtui 
pikemminkin politiikasta huolimatta kuin sen ansiosta. Tällä kertaa 
meille tuskin tulee vastaavaa onnenkantamoista. (KL 25.8.2009.) 

Kommentissa laman vertausparina ei ole mitään taloustermiä, on vain nykyisyys 

eli tällä kertaa. Täsmällistä vertauskohtaa ei voi osoittaa edes lehtiaukeaman 

varsinaisesta artikkelista, joka on saman toimittajan käsialaa. Heikko taloustilanne 

on kuitenkin koko ajan artikkelissa läsnä: on vapaata pudotusta, matalan tason 

taloudellista toimeliaisuutta ja riski kaksikyttyräisestä notkahduksesta. Suoraa 
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kielellistä ristiriitaa ei ole kommentin sisällä eikä artikkelin ja kommentin välillä. 

Silti kokonaisuus ei tunnu olevan tasapainossa. Vertailu 1990-lukuun on niin 

voimakasta, että sen rinnalle syntyy tyhjä aukko: miksei koko aukeaman laajui-

sessa kokonaisuudessa ole ollut sijaa nyky-lamalle tai vähintäänkin nyky-

taantumalle?  

Sanojen poissaolo voi olla yhtä voimakas kielellinen keino kuin niiden 

käyttäminenkin, mihin on kiinnittänyt huomiota muun muassa Fairclough (1997: 

139–140). Puuttumisen huomaaminen ja puuttumisen merkityksellisyys vaativat 

tietenkin sanan näkyvää läsnäoloa aiemmassa mediassa. Sanan poissaolon 

paneminen merkille ja sitä kautta ”leimaaminen” voi entisestään voimistaa sanaa. 

Talousjournalisti Päivi Isotalus on esittänyt suuriakin kansantaloudellisia 

seurauksia sille, että devalvaatio sai 1990-luvun alussa kielletyn sanan leiman. 

Jälkipuintia käytiin useita vuosia talouskasvun palautumisen jälkeen, elokuussa 

1998, näin:  

”Keskustelun puute oli yksi syy Suomen talouden syöksyyn 1990-
luvun alussa. Devalvaatio-sanaa uskallettiin tuskin ääneen lausua, 
sillä puheiden pelättiin johtavan itseään toteuttavaan pahan kiertee-
seen. Niinpä lama yllätti suuren osan suomalaisia housut kintuissa. 
He eivät ymmärtäneet ulkomaisen velkaantumisen riskejä eivätkä 
nähneet devalvaation väistämättömyyttä. Seurauksena olivat suuret 
inhimilliset tragediat, konkurssit ja vararikot.” 
(HS 23.8.1998.)  

Useassa lehdessä muistettiin tutkimuksen teon aikoihin muistuttaa siitä, 

kuinka 1990-luvun virheistä on nyt otettava opiksi. Helsingin Sanomien deval-

vaatioartikkelin ilmestymisvuodesta päätellen mahdolliset opit tai virheet kielen 

tasolla nähdään vasta vuosien päästä. Tämä luku on antanut ainakin pieniä viitteitä 

siitä, ettei talouskieli ole nykyäänkään mutkatonta, avointa ja ristiriidatonta, joskin 

kielletty L-sana on liioittelua. Lamaa on sekä piiloteltu että alleviivattu. 

5 Taantuma, lama ja talouskriisi lauseenjäseninä 

Tässä pääluvussa tarkastelen taantuma-, lama- ja talouskriisi-ilmausten asemaa 

lauseenjäsenenä. Tutkin, mitkä ovat yleisesti tyypillisiä ja epätyypillisiä lause-

asemia kyseisille ilmauksille. Toisaalta vertailen kolmea ilmausryhmää keske-
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nään: millaisen lauseen subjektina juuri talouskriisi tavallisimmin esiintyy, tai 

voivatko kaikki kolme ilmausvaihtoehtoa toimia lamassa-tyyppisenä kehys-

adverbiaalina? Luvun sivujuonteena on hahmottaa taantuman, laman ja talous-

kriisin olemusta tai kuviteltua muotoa: mitä kertoo se, että juuri taantumalla on 

pohja mutta kriisillä vain mahdollinen pohjakosketus? Tällaista analyysia varten 

tarkkailen lauseita, joissa suhdanneilmaus toimii muun muassa verbin saamana 

rektiona tai adverbiaalilaajennuksena taikka substantiivin genetiivimääritteenä. 

Metaforisuuden tarkastelu kulkee muun analyysin rinnalla kautta koko pääluvun.   

Luku perustuu tutkielman koko aineistoon. Lausumia, joissa esiintyy jokin 

kolmesta ilmauksesta, on aineistossa 731 kappaletta. (Aineistosta poimimatta ovat 

vain jotkin lyhyet otsikot, joiden lauserakenne toistuu itse tekstissä.) Poimituista 

lausumista luokittelukelpoisia oli 688. Pois olen jättänyt lausumat, jotka eivät 

muodosta predikaatin sisältävää virkettä, sekä joitakin lauseenvastikkeen sisäl-

täviä virkkeitä, jotka eivät tuoneet tutkimukseen mitään uutta vastaaviin lauseen-

vastikkeettomiin virkkeisiin verrattuna.  

Lauseenjäsenistä subjekti on yleisin kaikissa kolmessa ilmausryhmässä. 

Subjektina esiintyviä taantuma-, lama- ja kriisi-ilmauksia on yhteensä 297 kappa-

letta eli lähes puolet kaikista esiintymistä. Objektina ilmaukset esiintyvät vain 26 

virkkeessä. Loput aineistosta koostuu virkkeistä, joiden ryhmittely ei ole yhtä 

yksiselitteistä. Virkkeissä ilmaukset esiintyvät esimerkiksi erilaisina aika-

paikkaisina kehysadverbiaaleina (taantumassa), aika- tai syy–seuraus-suhdetta 

ilmaisevina adpositiolausekkeen osina (ennen taantumaa, taantuman takia), 

johonkin konstruktioon tai verbin valenssiin kuuluvina adverbiaalitäydennyksinä 

(selvitä taantumasta), lauseeseen integroituneina adverbiaalimääritteinä (nopeu-

tuminen talouskriisissä) tai genetiivimääritteinä jollekin edussanalle (taantuman 

pohja). (ISK sananselityksiä: adpositiolauseke; ISK § 693,  959,  961,  962.) 

Olen tehnyt luokittelua koskevia valintoja täysin aineistolähtöisesti eli pyr-

kien erottamaan aineiston joukosta yleisimmät ja merkityksellisimmät lauseen-

jäsenryhmät. Nämä ryhmät sekä eri ilmausten jakautumisen ryhmien sisällä 

esittelen taulukossa 6. Taulukon esiintuomat lukumäärät eivät itsessään kerro 

paljoakaan; taulukon tarkoitus on ensisijaisesti esitellä lauseasemat, joissa tutki-

muksen kolmea keskeistä ilmausta esiintyy. Koska absoluuttiset lukumäärät eivät 
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ole merkityksellisiä, olen lisännyt lukujen perään nuolisymbolin kertomaan, jos 

kyseinen ilmaus on kyseisessä lauseasemassa oletettua yleisempi (↑) tai harvi-

naisempi (↓). ’Oletetulla’ tarkoitan sitä, että koska esimerkiksi taantuma-

ilmauksen sisältäviä virkkeitä on 59 % kaikista aineiston virkkeistä, on oletet-

tavaa, että taantuma-esiintymiä on suunnilleen sama 59 % kaikissa lauseasemissa. 

Kuten tutkimuksen muissakin osissa on ollut oleellista pitää mielessä, lama (17 

%) ja talouskriisi (24 %) esiintyvät kaiken kaikkiaan paljon taantumaa (59 %) 

harvemmin. 

Taulukko 6. Vertailtavien ilmausten lukumäärät eri lauseenjäseninä. 

 taan-

tuma 

lama talous-

kriisi 

yhteensä 

Subjektina:     

     kopulalauseessa ↓14 ↓2 ↑13 29 

     transitiivilauseessa ↑101 20  ↓26 147 

     intransitiivilauseessa 71 24 26 121 

SUBJEKTINA YHTEENSÄ 186 46 65 297 

Adverbiaalina:     

     inessiivissä ↑38 ↓7 ↓10 55 

     muussa sijassa 50 ↑16 ↓14 80 

ADVERBIAALINA YHTEENSÄ ↑88 23 ↓24 135 

GENETIIVIMÄÄRITTEENÄ YHTEENSÄ 56 ↓10 ↑37 103 

Adpositiolausekkeen määritteenä, kun 
adpositiolauseke määrittää: 

    

     temporaalista suhdetta ↓26 ↑15 ↓10 51 

     kausatiivista tai konsessiivista suhdetta ↓28 ↑17 ↑19 64 

     muuta suhdetta ↑10 ↓1 ↓1 12 

ADPOSITIOLAUSEKKEEN 

MÄÄRITTEENÄ YHTEENSÄ 
↓64 ↑33 30 127 

OBJEKTINA YHTEENSÄ ↑18 4 ↓4 26 

KAIKKINA LAUSEENJÄSENINÄ YHT 412 116 160 688 
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5.1 Ilmaus lauseen subjektina 

Kuten luvun esittelyssä totesin, taantuma-, lama- ja talouskriisi-ilmausten yleisin 

asema lauseessa on toimia lauseen subjektina. Kaikkia kolmea ilmausta esiintyy 

lauseen subjektina suhteellisesti yhtä paljon. Subjektien tarkastelua varten olen 

jakanut aineistonosan lauseet kolmeen eri lausetyyppiin. Aloitan olla-verbin 

ympärille rakentuvista, predikatiivin tai adverbiaalin täydentämistä kopula-

lauseista. Tämän jälkeen tarkastelen transitiivilauseita eli lausetyyppiä, jossa teke-

minen on ennemmin tulokseen johtavaa kuin toimintaa korostavaa ja jossa on sub-

jektin lisäksi myös objekti. Kolmantena tarkasteltavana lausetyyppinä ovat 

intransitiivilauseet eli objektittomat, suuntautumatonta toimintaa ilmaisevat 

lauseet. (ISK § 891.) Tutkin taantuma-, lama- ja talouskriisi-ilmausten jakau-

tumista sekä näiden kolmen ryhmän kesken että niiden sisällä: havainnoin erityi-

sesti, millaisten verbien subjekteina kukin ilmaus esiintyy ja millaista meta-

foriikkaa verbivalinnat synnyttävät ilmausten ympärille. 

5.1.1 Ilmaus subjektina kopulalauseessa 

Aineiston virkkeistä 29 rakentuu olla-verbin ja sen predikoiman, subjektia 

luonnehtivan predikatiivin ympärille. Talouskriisi-ilmauksen yleisyys kopula-

lauseissa (45 %) kertoo, että erityisesti talouskriisi on tilanne tai olotila, jonka 

piirteitä – kestoa, muotoa, vakavuutta, vaihetta, syytä jne. – on usein tarve tai halu 

kuvailla. Seuraavan esimerkin kaltainen arvuuttelu kriisin ”muodosta” eli talous-

kriisiä havainnollistavan graafisen kuvaajan muodosta on tyypillinen kopulalause 

aineistossa:  

8a) On suosittua arvuutella, onko talouskriisi V:n, W:n, U:n vaiko 
peräti L:n muotoinen. (KL kannanotto 210.) 

Seuraavassa virkkeessä jopa kesähatun muotoiseksi kuvailtu talouskriisi saa 

lopullisen tuomion ulkomuodostaan: 

8b) Kun ottaa suurennuslasin käteen ja katsoo tarkemmin, havaitsee 
ettei se [kriisi] ole yksikään näistä, vaan kriisi on sahalaitainen. 
(KL kannanotto 210.) 
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Eniten esiintyvät yksittäiset predikaatit kopulalauseissa ovat olla ohi, olla syy ja 

olla aika. Viimeksi mainitulla rakenteella muistutetaan muutamassa virkkeessä 

taloustilanteen kääntöpuolesta:  

9) Alcatel Lucentin yritysliiketoiminnan johtaja Tom Burns 
muistuttaa, että lama on juuri oikea aika tehdä innovaatioita.  
(KL artikkeli 52.) 

 Vain yhdessä kopulalauseessa suhdanneilmaus on predikatiivina. Kopula-

lauseiden lisäksi aineistoon sisältyy muutama muu olla-verbin ympärille rakentu-

nut lause. Näitä erikoislausetyyppejä ovat omistuslause (1 esiintymä) ja tila-

lauseen kaltainen lause (3 esiintymää). Tyypilliset tilalauseet kuvaavat ulkoisia 

aistittavia olosuhteita, arvotettavaa tilannetta tai ajanjaksoa kuten vuorokauden- 

tai vuodenaikaa. Tilalauseelle tunnusomainen piirre on, ettei kielto muuta NP:tä 

partitiivisijaiseksi:  

 Nyt on kesä. 

 Nyt ei enää ole kesä (~ *kesää)  (ISK § 901.) 

Seuraava esimerkki ei varsinaisesti edusta intransitiivilausetta, mutta olla-predi-

kaatin sijoittuminen NP:n edelle saa sen muistuttamaan tilalausetta. Suhdanne 

rinnastuu tällöin ajanjaksoon tai aistittavaan ulkomaailman tilaan.   

10) Meillä on oikeasti panostettu viennin kasvuun ja kasvu-
yrittäjyyteen, vaikka onkin taantuma (KL artikkeli 379.) 

Samaa olla-predikaatin paikkaa noudattavasta lauseesta 11 ei näe kiellon mahdol-

lista vaikutusta NP:hen, sillä rakenne on elliptinen:   

11) Pienistä vuokra-asunnoisa on pula oli taantuma tai ei.  
(TT artikkeli 261.) 

Seuraavassa esimerkkivirkkeessä laman olemassaolo ylipäänsä presupponoidaan 

vertauksella olemassaolon ehdolliseen kieltämiseen, ja kielto on aiheuttanut NP:n 

partitiivisuuden (lamaa): 

12) Elvyttää ei voi loputtomasti, joten parasta olisi, että eri maissa 
investoinnit virkoaisivat ja kuluttajat kuluttaisivat kuin lamaa ei 
olisi ollutkaan. (TT kannanotto 332.) 
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NP:n partitiivisuuden lisäksi sanajärjestys erottaa lauseen tyypillisestä tila-

lauseesta. Toisaalta partitiivisijainen NP (lamaa) ei sovi myöskään intransitiivi-

lauseen subjektiksi (ISK § 891).  Lause ilmentää eksistenssiä, mutta se ei noudata 

prototyyppisen eksistentiaalilauseen rakennetta PAIKANILMAUS + on + NP (ISK § 

893). Lauseessa näin ollen sekoittuu usean eri lausetyypin piirteitä.  

5.1.2 Ilmaus subjektina transitiivilauseessa 

Saadakseni selville ilmauskolmikon keskinäisiä eroja olen jakanut 147 esiintymän 

suuruisen transitiivilauseiden joukon seuraaviin alaryhmiin: 

 A) SUBJEKTI + näkyvästi metaforinen predikaatti 
 
 B) SUBJEKTI + predikaatti, joka muuttaa olemassa olevan toiminnan tai tilan 
 kokonaan tai osittain 
 
 C) SUBJEKTI + predikaatti koskettaa, kohdella tai koetella jotakuta tai 
 jotakin 
 
 D) SUBJEKTI + predikaatti vaatia, saada tekemään tai pakottaa 

 

Kun mainitsen tässä alaluvussa ”alaryhmän” tai vain ”ryhmän”, viittaan juuri 

näihin ryhmiin, en koko transitiivilauseiden joukkoon. Sekaannusten välttämiseksi 

käytän läpi koko pääluvun sanaa ”aineistonosa”, kun haluan viitata yhden ala-

luvun aineistoon, kuten transitiivilauseiden tai adpositiolausekkeiden joukkoon 

kokonaisuutena.  

 Näkyvästi metaforisella predikaatilla tarkoitan, että kyseisen virkkeen sisäl-

tämää verbiä käytetään lähtökohtaisesti täysin muussa yhteydessä. Esimerkiksi 

aineistosta löytyvää ilmausta taantuma painaa hintaa en laske tässä luvussa meta-

foriseksi, sillä vaikka toiminta onkin kuvainnollista, hinnan painaminen ei kuulu 

minkään tietyn elämänalueen sanastoon tai ole vain ihmiselle mahdollista 

toimintaa, kuten rahan painaminen olisi.  

 Metaforisiksi kutsumieni virkkeiden ryhmästä (A) erottuu muutama tyypil-

linen metaforien lähdealue. Yhtenä yhdistävänä tekijänä on verbin kuvaama 

tarkoituksellinen voimankäyttö. Subjektin kerrotaan usein lyövän, murjovan tai 
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kolhaisevan jotakin taikka iskevän loven johonkin. Kohteita ovat esimerkiksi 

yritys, sen liiketoiminta ja edellisistä muodostunut teollisuus.    

13) Airaksisen mukaan taantuma ei ole murjonut Teho-Posakon 
liiketoimintaa. (KL artikkeli 306.)  
14) Kaikkia näitä [eri talouksia] kriisi tavalla tai toisella kolhaisee, 
mutta eri aikaan ja erilaisella voimakkuudellakin. (KL kannanotto 
210.) 

Tavallisia ovat myös verbit, jotka edellyttävät, että toiminnan kohde nähdään 

TALOUS=RAKENNUS -metaforan kautta. Tällöin matalasuhdanteen toimintaa ovat 

talousrakennelman ravistelu, horjuttaminen tai kaataminen. 

15) Talouskriisi on ravistellut maailmantalouden perustuksia  
ja antanut katkeran oppitunnin maailmalaajuisesta keskinäisestä 
riippuvuudesta – –  . (KL artikkeli 196.) 
16) Taantuma kaataa yrityksiä jo kaupasta ja palveluista.  
(HS artikkeli 264.) 

Kolmas yleinen tapa kuvata matalasuhdanteen toimia metaforisesti on kuvata 

jonkin toiminnan tai suureen vähenemistä tai pienenemistä sen joutumisena 

suhdanneolion kitaan tai veitsen alle:  

17) Taantuma syö nyt myös viihde-elektroniikan myyntiä.  
(HS uutinen 152.) 
18) Lama nakersi kysyntää vasta vuoden kahden viimeisen 
kuukauden aikana. (KL artikkeli 93.) 
19) Taantuma on leikannut rautateiden rahtiliikennettä poikkeuk-
sellisen rajusti Suomessa. (KL pääkirjoitus 276.) 

 Se, että metaforisiksi luokittelemissani virkkeissä verbi on hyvin aktiivinen, 

jopa aggressiivinen, ja usein ihmismäistä toimintaa kuvaava, heijastuu verbien 

saamiin objekteihin ei-ihmisyytenä. Vain kahdessa neljästäkymmenestä virk-

keestä suorana toiminnan kohteena on ihminen: 

20) Talouskriisi lyö kovaa nuoria miehiä. (KL artikkeli 195.) 
21) Taantuma on kolhinut myös oligarkeista ehkä tunnetuinta, 
öljyllä jättiomaisuutensa tehnyttä Roman Abramovitšia.  
(HS artikkeli 376.) 

Sekä laman että taantuman käyttö subjektina metaforisen predikaatin yhteydessä 

on todella yleistä. Siinä missä lama herkästi nakertaa ja puraisee (22), leikkaa-

minen on selvästi taantuman puuhaa: tästä kertovat aineiston peräti seitsemän 

taantuma leikkaa -esiintymää (23).  
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22) Sähkönkäyttö väheni tammi-kesäkuussa edelleen taantuman 
vuoksi lähes kymmenen prosenttia laman puraistua etenkin sähköä 
käyttävää metsä- ja metalliteollisuutta. (KL artikkeli 272.) 
23) Taantuma on leikannut rautateiden rahtiliikennettä poikkeuk-
sellisen rajusti Suomessa. (KL pääkirjoitus 276.) 

Objektin kuvastumisen aineena ja siinä tapahtuvan muodonmuutoksen saa aikaan 

ainoastaan taantuma, joka sekä sulattaa, hyydyttää että jähmettää: 

24) Taantuma on hyydyttänyt lentoliikenteen Saksassa poikkeuk-
sellisen nopeasti. (KL artikkeli 174.) 

Liittyneekö tällainen taantuman ja hitaan muutoksen yhteys taantua-verbin 

etymologiaan eli siihen, kuinka jokin entiteetti palaa vähitellen takaisin alku-

tilaansa (vrt. luku 2.5).  

 Erityisesti lama on ilmaus, jonka omalaatuista synkkyyttä toimittajat käyt-

tävät usein voimakkaana vastakohtana jonkin tilanteen valoisalle puolelle: meta-

forien avulla laman on nähty muun muassa lääkitsevän, kypsyttävän ja 

puhdistavan:  

25) Lama kypsyttää investointihankkeita myös Kiinassa.  
(KL kannanotto 178.) 
 
26) Lama puhdistaa ilmaa. (TT artikkeli 41.)  

Vastaava esimerkki sisältyy myös pian esittelemäni ryhmän B aineistoon: juuri 

laman nähdään laittavan vauhtia luotijunahankkeisiin ja tuovan lisää töitä luoti-

junien valmistajille (TT artikkeli 370.) 

 Toisena transitiivisten lauseiden ryhmänä (B) tarkastelen lauseita, joissa 

lama-, taantuma- tai talouskriisi-subjekti muuttaa olemassa olevan toiminnan tai 

tilan kokonaan tai osittain. Jaoin ryhmän edelleen totaali- ja partitiiviobjektin 

saaviin transitiivilauseisiin, mutta tällä jaolla en nähnyt olevan merkitystä, joten 

objektin laatuun en tässä puutu.  

 Verbit, jotka esiintyvät ryhmän virkkeissä ainakin kolmesti, ovat vähentää, 

lisätä, kasvattaa, hillitä, muuttaa, aiheuttaa, saada aikaan ja ajaa johonkin. 

Tarkkaa rajanvetoa ei voi tehdä, mutta muutos, jonka subjekti kohteelleen aiheut-

taa, hahmottuu hieman eri tavalla riippuen onko kantasanana taantuma, lama  vai 

talouskriisi.  
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 Taantuman yleisimmät teot tässä aineistonosassa ovat lisätä, vähentää tai 

kasvattaa ilmiötä taikka muuttaa, aiheuttaa tai saada aikaan jotakin. Yleisimpiä 

muutoksen kokevia kohteita ovat kansantalouden käsitemaailmaan kuuluvat 

abstraktit tarkoitteet kuten tarve, kysyntä, käyttö, kulutus, riski, velka, hinnat ja 

työttömyys, mutta huomiota herättävän usein taantuman aiheuttama muutos 

tapahtuu ihmisen mentaalisessa tilassa:  

27) Taantuma on muuttanut korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä 
ihannetyöpaikasta. (KL artikkeli 34.) 

28) Talouden taantuman on arveltu muuttavan kuluttajien 
asenteita ekologisempaan suuntaan. (KL kannanotto 127.) 

29) Kuluttajat pakittavat, koska syvin taantuma sitten toisen 
maailmansodan pilaa odotukset. (KL artikkeli 280.) 

30) Taantuman aiheuttama pettymys ja epävarmuus ovat ajaneet 
ihmisiä nyt myös sosiaalidemokraattien piiristä perussuomalaisten 
kannattajiksi. (HS pääkirjoitus 268.) 
[Aiheuttama-agenttipartisiippi ei ole tämän transitiivilauseen finiitti-
verbi vaan adjektiivisesti toimiva NP:n määrite. Agenttipartisiipin 
suhde pääsanaansa on kuitenkin sama kuin finiittiverbin ja objektin 
suhde; ISK § 529.] 

Mentaalisen tilan muutoksen jälkeen välttämätön askel ennen mahdollista 

kysyntää tai käyttöä ovat muutokset, jotka tapahtuvat kiinnostuksessa tai 

suosiossa. Tämäkin näkyy erityisesti taantuma-aineistossa: 

31) Taantuma on lisännyt panttilainauksen suosiota. (HS uutinen 
349.) 

32) Talouden taantuma lisää yritysten kiinnostusta pilvi-
palveluihin. (KL artikkeli 53.) 

 Ihmisen sisäinen maailma liittyy taantuma-subjektin saaviin transitiivi-

lauseisiin myös toisella tavalla. Taantuma nimittäin esiintyy muita ilmauksia 

useammin sellaisten verbien kanssa, joiden vaikutus kohteeseen on määri-

teltävissä vain subjektiivisesti – kirjoittajan oman arvomaailman ja odotusten 

mukaan tai niin kuin hän uskoo muiden osapuolten ajattelevan. Aineistossa näitä 

verbejä ovat pahentaa, haitata, pilata ja rassata (KS s.v. rassata: ’vaivata, rasit-

taa, pänniä, ottaa päähän’).  
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33) Kuluttajat pakittavat, koska syvin taantuma sitten toisen 
maailmansodan pilaa odotukset. (KL artikkeli 280.) 

34) Syynä veronkevennysten perumiseen ovat julkisen talouden 
rahoitusvajeet, joita taantuma yhdessä ikääntyvän väestön kanssa 
vain pahentaa. (KL artikkeli 213.) 

35) Taantuma rassaa myös kesämökkikauppaa. (HS uutinen 
328.) 

 Tässä alaryhmässä (B) talouskriisi-subjektiin pohjautuvia transitiivilauseita 

on sen verran vähän (8 kappaletta), ettei niiden kesken esiinny sanatarkkaa toistei-

suutta. Ryhmää voi kuitenkin luonnehtia näin: talouskriisi esiintyy etenkin sel-

laisten verbien kanssa, jotka kuvaavat kohteen vertikaalista liikettä (nostaa, 

laskea, painaa alas) taikka kohteen liikettä subjektiin päin tai subjektista poispäin 

(tuoda, viedä, ajaa). Kohteet, joita talouskriisi näin ”siirtelee”, ovat abstrakteja: 

ne ovat käsitteinä laajoja (kansainvälinen yhteistyö, 36),  laskennallisia (talous-

kasvu, 37) tai vain subjektiivisesti määriteltävissä olevia (hajautusetu, 38). 

36) Maailmanlaajuinen talouskriisi on nostanut kuluneen vuoden 
aikana kansainvälisen yhteistyön suureen arvoon. (HS pääkirjoitus 
385.) 

37) Galpin mukaan maailman talouskriisi on painanut myös 
Hongkongin talouskasvua alas. (TT artikkeli 147.) 

38) Talouskriisi vei Afrikan hajautusedun. (HS kannanotto 298.) 

Lama-subjektia esiintyy ryhmässä yhtä vähän kuin talouskriisiäkin, mutta myös 

lama-virkkeiden kesken on nähtävissä käytön keskinäistä samanhenkisyyttä. 

Lama esiintyy herkästi sellaisten verbien kanssa, jotka korostavat jonkin ilmiön 

tai prosessin alkua tai loppua taikka suhteellisen nopeuden muutosta. Näitä ovat 

muun muassa synnyttää, pysäyttää ja sulkea sekä laittaa vauhtia, hillitä ja 

hidastaa.  

39) Laman synnyttämä rikollisuus pelottaa myös yrityksiä.  
(TT artikkeli 239.) 

40) Lama iski päälle pahimmalla mahdollisella hetkellä ja sulki 
rahahanat. (KL kannanotto 249.) 

41) Paperin kulutus jatkanee Kiinassa reipasta kasvuaan, vaikka 
maailmanlama hidastaakin menoa vähäksi aikaa. (KL artikkeli 
177.) 
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42) Lama laittaa vauhtia luotijunahankkeisiin. (TT artikkeli 370.) 

Lama-virkkeiden vähyyden huomioon ottaen on lisäksi merkillepantavaa, että 

aineiston kaikissa kolmessa virkkeessä, joissa subjekti syöksee, vie tai ajaa yri-

tyksen konkurssiin (tai nimenomaan ei tee niin), subjektina on juuri lama.  

43) Tytäryhtiö Nova-Kiinteistökehityksen johtajan Arto Merisalon 
mukaan Novan syöksi konkurssiin talouslama, joka pysäytti 
kiinteistöbisneksen. (KL artikkeli 351.)  

44) Malirannan mielestä tuho on suurta, jos lama ajaa innovatiiviset 
yrityksen konkurssiin. (HS artikkeli 264.) 

45) Lama ei vienyt konkurssiin. (KL artikkeli 351.) 

 Kolmantena transitiivisten lauseiden ryhmänä (C) ovat virkkeet, joissa 

predikaattina on koskettaa, kohtelee, koettelee tai muu vastaava matalasuhdanteen 

ja sen vaikutuskohteen välistä suhdetta kuvaava verbi. Osa virkkeistä kuuluisi 

yhtä lailla metaforisten ryhmään (A), mutta verbien semanttisten yhtäläisyyksien 

takia erotin ne omaksi ryhmäkseen. Taantuma on tässä ryhmässä lähes yksin-

omainen subjekti; kriisi esiintyy neljästi ja lama vain kerran (46): 

46) Lama koettelee entisten sosialistimaiden kansalaisia kova-
kouraisesti. (TT kannanotto 238.) 

Huomionarvoisinta tämän ryhmän sisällä lienee se, että siinä missä voimak-

kaimmat verbi-ilmaukset ovat valikoituneet taantuman ympärille (47 ja 48), 

nähdään kriisin lähes yksinomaan koskettavan (49 ja 50): 

47) Maailmanlaajuinen taantuma koettelee ankarasti myös Venäjää  
– – . (HS pääkirjoitus 241.) 

48) Syvä taantuma on kurittanut maailman rikkainta maata 
monituisilla tavoilla. (HS artikkeli 299.) 

49) Talouskriisi koskettaa myös rikkauksistaan tunnettuja 
monacolaisia. (KL uutinen 13.) 

50) Maapallolla tuskin kävelee yhtään ihmistä, jota kriisi ei olisi 
jollain tavalla koskettanut. (KL kannanotto 210.) 

Viidestätoista taantuma-virkkeestä vain yhdessä predikaattina on koskettaa: 

51) "Nyt taantuma koskettaa tämänkin alan teollisuutta – – .”  
(TT artikkeli 312.) 
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Kielitoimiston sanakirja määrittelee koskettaa-verbin abstraktin merkityksen 

seuraavasti: ’vaikuttaa (liikuttavasti, järkyttävästi) tunteisiin, mieleen’ (KS s.v. 

koskettaa). Aineistossa koskettaa-verbin käyttö on kuitenkin päällekkäistä verbin 

koskea kanssa, jonka yhtä abstraktia merkitystä sanakirja kuvaa sanoin ’tarkoittaa, 

sisällyttää piiriinsä, käsittää’ (KS s.v. koskea). Etenkin jos objektina on eloton 

tarkoite, kuten esimerkissä 51, koskettaminen siirtyy lähelle sanan koskea merki-

tystä. Myös elollisten objektien (49 ja 50) kohdalla tällainen merkityksensiirtymä 

on mahdollinen varsinkin kun kontekstina on talous: talousahdingon voi ajatella 

kuuluvan osaksi kaikkien, myös monacolaisten (49), elämää ja aiheuttavan ensi-

sijaisesti käytännön ongelmia – henkistä liikutusta ei ainakaan spesifioida. Kos-

kettaa-verbin merkityksen laajuus johdattaa päättelemään, että talouskriisin ja sen 

vaikutuskohteen suhde jää erittäin häilyväksi ja mitäänsanomattomaksi verrattuna 

taantumaan, joka todella kajoaa kohteeseensa: 

52) Kovimmin taantuma rökittää Stockmannia ja TietoEnatoria, 
jotka kertoivat isoista pudotuksista. (KL artikkeli 50.) 

 Viimeistä transitiivisten lauseiden ryhmää (D) yhdistää se, että niiden 

subjekti vaatii tai saa tekemään jotakin taikka pakottaa johonkin, toisin sanoen 

toimii velvoittajana tai teettäjänä. Ryhmän seitsemästä virkkeestä viidessä on 

subjektina on kriisi, eli jako ei noudata lainkaan ilmausten yleisyyttä aineistossa. 

Talouskriisi on nähtävästi tutkimuksen ilmauksista se, joka kiertelemättömästi, 

suoraan subjektiksi puettuna onnistuu vaikuttamaan ihmisten päätöksentekoon tai 

jopa velvoittaa toimimaan. 

53) Vallitseva talouskriisin on jo pakottanut EKP:n sen kymmen-
vuotisen historian jyrkimpään koronlaskujen sarjaan.  
(KL uutinen 35.) 

54) Järjestö ja sen pääsihteeri Ban Ki-moon vetävät kansainvälisiä 
ilmastoneuvotteluja. Talouskriisi pakottaa keskustelemaan 
kehityskysymyksistä, jotka ovat YK-järjestelmän ydinasiaa.  
(HS pääkirjoitus 397.) 

55) Talouskriisi on saanut monen maan rukkaamaan verotukeaan 
anteliaampaan suuntaan. (KL artikkeli 224.) 

56) EU:ssa talouskriisi on saanut jotkut jäsenmaat epäilemään, 
ovatko yhteisesti sovitut ilmastositoumukset sittenkin liian tiukkoja. 
(KL artikkeli 124.) 
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Teetto tai velvoite kohdistuu yleensä poliittiseen tai taloudelliseen organisaatioon, 

kuten Euroopan keskuspankkiin (53), EU:n jäsenmaahan (56) tai ilmasto-

neuvottelujen osapuoleen (54). Lauseissa, joissa verbinä on vaatia, velvoite esi-

tetään ilman että spesifioidaan, miltä tai keneltä vaaditaan (globaali lama vaatii 

uusia kasvumalleja ja talouskriisi vaatii vielä uusia uhreja; KL kannanotto 95 ja 

KL uutinen 18). Talouskriisi vaatii ja talouskriisi pakottaa ovat esimerkkejä siitä, 

miten pelkkä abstraktio, kielellinen tulkinta maailmasta, voidaan panna virkkeessä 

velvoittajan asemaan. Tätä Karvosen (1996) esiin nostamaa ilmiötä käsittelen 

jäljempänä luvussa 7. Ihmisten ja taloussuhdanteiden välisiin syy-seuraus-

suhteisiin palaan  luvussa 6. 

5.1.3 Ilmaus subjektina intransitiivilauseessa 

Aineiston 121 lausetta, joissa taantuma, lama tai talouskriisi on subjektina mutta 

joissa ei ole objektia tai predikatiivia, jakautuvat seuraavanlaisiin ryhmiin: 

 E) SUBJEKTI + predikaatti + ILLATIIVI-sijainen adverbiaali 
 
 F) SUBJEKTI + predikaatti, joka kuvastaa ilmiön alkamista, jatkumista,  
  loppumista tai muuta vaikutusta omaan kestoonsa tai olomuotoonsa 
 
 G) SUBJEKTI + predikaatti näkyä tai tuntua 

 

 Illatiivisijaisen adverbiaalin sisältävien virkkeiden ryhmä (E) muodostuu 

käytännössä neljästä hyvin yleisestä rakenteesta: vaikuttaa, johtaa, iskeä tai purra 

johonkin. Kolmea ensimmäistä verbiä esiintyy yhtä lailla sekä taantuma-, lama- 

että talouskriisi-subjektin predikaattina:  

57) Kallasvuo tosin myös mainitsi, että talouskriisi on vaikuttanut 
Navteqin liiketoiminnan kehittymiseen. (HS artikkeli 45.) 

58) Taantuma iski alihankintayritykseen dramaattisesti.  
(KL artikkeli 106.) 

Purra johonkin -rakenne sen sijaan noudattelee samaa tendenssiä kuin aineiston 

muut puremisen ympärille muodostuneet metaforat, joista edellisessä alaluvussa 

mainitsin: se hakeutuu erityisesti lama-subjektin seuraan (tosin myös taantuma-

subjektia esiintyy).  

59) Lama puree nyt pahasti myös työllisten määrään, joka vähentyi 
huhtikuussa 69 000 hengellä. (HS uutinen 200.) 
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60) Lama puree latvialaisten kukkaroihin. (KL artikkeli 105.) 

61) Lama on sen sijaan purrut rajusti pieniin etsintäyhtiöihin.  
(TT artikkeli 254.) 

Edellisessä alaluvussa käsittelin koskea/koskettaa -verbiparia merkityksen 

laajentumisen kannalta. Samalla tavalla on erikoista huomata, kuinka 

purra/puraista jotakin (PARTITIIVI) ja purra johonkin (ILLATIIVI) -rakenteita käyte-

tään aineistossa samassa merkityksessä, vaikka oma kielitajuni (sanakirjan 

vahvistamana) antaa purra johonkin -rakenteelle merkityksen ’tehota johonkin’ 

(KS s.v. purra). Seuraava esimerkki on mielipide siitä, onko taantuma vielä 

purrut kysyntään (ILLATIIVI): 

62) Siksi talouden taantuma ei ole ainakaan vielä purrut 
kysyntään. (KL artikkeli 179.) 

Olettamuksemme taantuman ja kysynnän yhteydestä on, että jos kysyntä muuttuu, 

se muuttuu pienempään suuntaan. Esimerkissä 62 kysyntään puremisella viitat-

tanee näin ollen ’kysynnän vähentämiseen’, sillä ’tehota’-merkityksessä  pure-

minen ennemminkin kasvattaisi kysyntää, mikä olisi arkitietomme vastaista. 

Ennakko-oletukset antavat siis merkityksille joustovaraa etenkin tällaisissa 

tapauksissa, joissa verbiä käytetään metaforisesti ja joissa merkitysvivahteita 

syntyy pelkän rektion muutoksilla. (Se, että ylipäänsä yhdistin ’tehoamisen’ ja 

’kysynnän kasvun’, on jo itsessään ennakko-odotuksin lastattu ajatus. Taustana on 

käsitys kysynnän kasvusta tavoiteltuna tilana. Ennakko-oletuksiin palaan tar-

kemmin pääluvussa 7.) 

 Toinen intransitiivisten lauseiden ryhmä (F) koostuu lauseista, joiden 

subjekti säätelee omaa olemassaoloaan ilmestymällä, katoamalla tai muuttumalla. 

Tavallisia ja tasaisesti eri subjektien kanssa esiintyviä matalasuhdanteen ilmesty-

mistä kuvaavia verbejä ovat tulla ja iskeä (yhteensä viitisentoista esiintymää).  

63) Viron julkisen talouden velka oli laman tullessa erittäin matala. 
(KL artikkeli 123.) 

64) Sitten tuli talouskriisi. (HS kannanotto 298.) 

65) Lama iski vasta alkuvuonna. (KL artikkeli 274.) 
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66) Taantuman iskettyä maa ilmoitti, että varanto on aivan liikaa 
dollarimääräistä ja kiinni Yhdysvaltain talouden suhdanteissa.  
(HS pääkirjoitus 297.) 

Verbit implikoivat, ettei suhdanneolion olemassaolo rajoitu kyseiseen hetkeen, 

vaan se ’saapuu jostakin’, ehkä syntysijoiltaan Yhdysvalloista, ja kulkeissaan 

valitsee kohteensa. Näyttää siltä, että ylipäänsä ilmestymisestä ja ilmestymis-

tavasta kertovia tulla ja iskeä -verbejä pidetään käyttökelpoisempina kuin ajallista 

rajausta korostavaa alkaa-verbiä. 

67) Päällä oleva taantuma alkoi jo 20 kuukautta sitten.  
(KL artikkeli 280.) 

 Alkaa-verbi esiintyy vain kolmesti. Verbistä on kuitenkin käytössä myös sen 

nominaalistunut muoto saada alkunsa. Nominaalistunut muoto esiintyy sekin 

kolmesti, mutta vain talouskriisi-subjektin seurassa:  

68) Vaikka talouskriisi sai alkunsa Wall Streetiltä, se piiskasi 
pahasti myös Kiinaa. (HS artikkeli 191.) 

Alku-substantiivi toki viittaa ajalliseen järjestäytymiseen, mutta erityisesti tietyissä 

kiteytyneissä rakenteissa se on vakiintunut ennemminkin syyn täsmentämiseen 

(KS s.v. alku). Niin tässäkin aineistossa: 

69) Talouskriisi sai alkunsa ahneudesta ja holtittomuudesta.  
(KL kannanotto 391.) 

Onkin nähtävissä, että juuri talouskriisin alkumetrejä ruodittaessa pääpaino on 

alkamisen syyssä. Esimerkissä 68 saada alkunsa + MISTÄ? -rakenteessa ero-

sijaisena adverbiaalina on paikannimi Wall Streetiltä, mutta talousjulkaisun lukija 

tietää Wall Streetin viittaavaan kadun sijasta koko arvopaperimarkkinoiden keski-

pisteen toimintaan, talouskriisin perimmäiseen syyhyn. 

 Matalasuhdanteen alettua tai tultua mietitään jo seuraavaa askelta. Kun suh-

danteen alkuvaiheiden jälkeistä kehitystä kuvataan mahdollisimman neutraalisti, 

suhdanteen kerrotaan jatkuvan, kestävän, taittuvan, päättyvän tai loppuvan.  

 70) Krugman arvioi, että Yhdysvaltain talouden taantuma voi 
 päättyä jo elo- tai syyskuussa. (KL uutinen 181.) 
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Näiden itsessään ei-arvottavien ja ajallisuutta korostavien verbien subjektina on 

yhtä lama-poikkeusta lukuun ottamatta aina taantuma, vaikka esiintymiä on jopa 

seitsemäntoista. Muutamat harvat talouskriisi-subjektit ovat virkkeissä, joiden 

predikaateissa näkyy kanta tilanteen epäedullisuudesta ja joissa ajallinen ulottu-

vuus on toissijainen. Näitä ovat muun muassa pitkittyä, pahentua ja kärjistyä (71, 

72 ja 73). (Pitkittyminen toki liittyy aikasuhteisiin, mutta erityisesti sillä tähden-

netään toiminnan jatkumista pidempään kuin ’oletettiin’ tai ’oli tarkoitus’.) 

Vastaavia subjektiivisesti tulkittavia verbejä esiintyy toki myös laajassa taantuma-

aineistossa. Tulevista esimerkeistä kahdessa (71 ja 74) käsittelen lauseen varsi-

naisen predikaatin asemesta lauseenvastiketta, joka on molemmissa tapauksissa 

verbin E-infinitiivin inessiivi, suomen toisen temporaalirakenteen edussana (ISK  

§ 543). 

71) Pitkittyessään talouskriisi saattaa muuttua poliittiseksi ja 
sosiaaliseksi kriisiksi. (KL kannanotto 210.) 

72) Jos talouskriisi kuitenkin pahenee uudelleen, pääoman tarve 
voi ylittää tuhat miljardia euroa. (HS kannanotto 269.) 

73) Latvian talouskriisi kärjistyy. (HS artikkeli 242.) 

Aineistosta ei voi olla huomaamatta sitä yksittäistä seikkaa, että ryhmän (F) 

yhdessäkään talouskriisi-virkkeessä ei oteta puheeksi kriisin päättymistä tai edes 

hellittämistä. Ainoa ilmaus, joka kuvastaa kriisin tuloa tiensä päähän, on  

E-infinitiivin inessiivi verbistä  hälvetä: 

74) Kriisin hälvetessä selviää, onko Afrikka säilyttänyt sijoittajille 
kannalta tärkeän ominaisuutensa. (HS kannanotto 298.) 

Kriisi, joka ei varsinaisesti ala vaan saa alkunsa jostakin, ei myöskään varsi-

naisesti lopu vaan hälvenee samalla tavoin kuin pilvi haihtuu huomaamatta (KS 

s.v. hälvetä:  ’hävitä vähitellen, haihtua, häipyä, kadota’). Hälvetessä-infinitiivi 

esiintyy lauseessa temporaalirakenteen edussanana, eli sen merkitys vastaa kun-

lausetta. (Temporaalirakenne voi toisissa yhteyksissä saada myös ehtotulkinnan, 

kuten voi vastaava kun-lausekin. Tulkintani aiemman esimerkin 71 temporaali-

rakenteesta on ehdollinen.) Koska hälvetessä-lauseenvastikkeen merkitys on jota-

kuinkin ’sitten kun hälvenee’, välittyy tekstistä ajatus, että kriisin loppu on jo 

käsillä tai ainakin siitä on jo mielekästä puhua. Tämä huomio osuu yksiin sen 
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kanssa, mitä myöhemmässä alaluvussa 5.5.1 olen havainnut juuri talouskriisi-

kantaisista genetiivitäydennyksistä: ne suuntaavat huomion jo talouskriisin 

jälkeiseen maailmaan.  

 Viimeistä intransitiivisten lauseiden ryhmää (G) yhdistää aistinvarainen 

kokemus taloustilanteesta: predikaattina on aistihavaintoverbi näkyä tai tuntua. 

Syntyy mielikuva talouspeikosta, joka suhteellisen itsenäisesti joko näyttäytyy tai 

pysyy piilossa: 

75) Talouden taantuma alkaa näkyä jo kaupassa ja palveluissa. 
(HS artikkeli 264.) 

Määrittelemättömästi ympäristöönsä vaikuttavan mutta silti toistuvasti huomiota 

keränneen talouspeikon roolissa on etenkin lama (76 ja 77): tämä ryhmä (G) on 

koko aineiston lama-valtaisin. Talouskriisi on subjektina parinkymmenen virk-

keen ryhmässä vain kerran (78). 

76) Lama ei näy Suomeen suuntautuvassa risteilymatkailussa.  
(TT uutinen 148.) 

77) Maailmantalouden lama on tuntunut kiinalaisessa paperiteolli-
suudessa voimalla syksystä lähtien. (KL artikkeli 177.) 

78) Talouskriisi ja kuluttajien varovaisuus näkyvät Italian matkai-
lussa monin tavoin. (HS artikkeli 336.) 

 Näkyä/tuntua saa yhtä poikkeusta huolimatta rektiokseen MISSÄ?. Rektion 

toteumana on yleensä liiketoimintaan metonymisesti viittaava substantiivi (Vala-

mossa, golffissa, kaupassa ja palveluissa), jokin mitattava suure (liikevaihdossa, 

asiakasmäärissä) tai teon tuloksen (nomen acti; ISK § 226) nimeävä deverbaali-

substantiivi (matkailussa, tilinpäätöksissä). Näkyä/tuntua jossakin -rakenne näyt-

tää olevan suosittu tekstiä tiivistävä apukeino korvaamaan monimutkaisia mutta 

täsmällisempiä rakenteita kuten kulutuksen vähentyminen laman aikana ei vielä 

ole vaikuttanut Suomeen suuntautuvien risteilymatkojen määrään (sepitetty esi-

merkki vertailuksi esimerkille 76).  

 Se, kuinka paljon näkyminen ja tuntuminen merkitsevät ennemminkin 

’vaikuttamista’, vaihtelee konteksteittain.  
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79) Lama ei vielä näy tilinpäätöksissä. – – Kuljetusalan tilinpäätös-
tiedot viime vuodelta eivät vielä kieli alan kysynnän heikkenemi-
sestä ja kannattavuuden laskusta. (KL artikkeli 93.) 

80) Toimitusjohtaja Max Söderström sanoo, että lama näkyy etenkin 
uusien asiakkaiden hankinnassa. Niitä ei Viherjuureen ole saatu 
houkuteltua. (KL artikkeli 162.) 

Ensimmäisessä esimerkissä (79) tarkastellaan tilinpäätöstä, joka deverbaali-

hahmostaan (päätös) huolimatta on konkreettinen kokoelma paperia tai sähköisiä 

asiakirjoja ja josta on mahdollista havaita asioita silmin ilman näkymisen meta-

forista tulkintaa. Tilinpäätös on peili, joka heijastaa laman mahdolliset vaiku-

tukset liiketoimintaan, muttei laman vaikutusten itsenäinen kohde. Toisessa esi-

merkissä (80) lama vaikuttaa siihen, mitä yrityksessä itsessään päätetään tehdä ja 

miten siinä onnistutaan. Hankinta on ainoa näkyä/tuntua + MISSÄ? -rakennetta 

toteuttava teonnimi (nomen actionis) eli verbikantainen substantiivi, jonka 

kuvaama toiminta ei ole välttämättä rajattua ja loppuun saatettua (ISK § 223). 

Tässä agentiivisessa, pitkäjänteisessä toiminnassa (uusien asiakkaiden hankin-

nassa) näkyvä lama ei jää vain passiiviseksi vaikutukseksi, joka näyttäytyy 

valppaimmille silmäpareille jonkin indikaattorin kautta, vaan on harkittuihin 

tekoihin ajava voima. Näiden kahden esimerkin väliin sijoittuu näkymisen 

merkitys aiemmin esillä olleessa risteilymatkaesimerkissä:  

81) Lama ei näy Suomeen suuntautuvassa risteilymatkailussa.  
(TT uutinen 148.)  

Vaikka teontuloksen nimet erotetaan teonnimistä niiden erilaisten johdinten takia 

(matkustus~matkustaminen, matkailu~?matkaileminen), ensimmäiset voivat 

kuvata yhtä hyvin prosessia kuin sellaisen tulostakin (ISK § 226). Samassa 

hengessä voi ajatella, että matkailu on sekä konkreettista toimintaa että sama ajan-

vietemuoto ilmiönä. Lama voi suoraan vaikuttaa risteilymatkailuun käytettävän 

rahan määrään, mutta toisaalta risteilymatkailun suosio yleisesti voi toimia arjen 

lamaolojen indikaattorina, jolloin näkymisellä viitataan esimerkiksi talouden 

ennustamiseen tällaisten lamasignaalien kautta.  
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 Sitä, mikä laman tai taantuman suhde mahdollisiin muutoksiin on, ei ekspli-

koida näkyä/tuntua-virkkeissä. Joissakin, tosin harvoissa, tapauksissa tulkintaa 

ohjaa esimerkiksi arvottava tavan adverbi: 

82) Rumimmin lama näkyy nuorten työmahdollisuuksissa.  
(TT artikkeli 329.) 
83) Hyvinvointiteknologiaan sijoittavan nuoren pääomasijoittajan 
Tutorinvestin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee toteaa hyvillä 
mielin, että lama tuntuu heidän toimialallaan vähiten. (TT artikkeli 
2.) 

Tämä virkeryhmä (G) on erityisen kevätpainotteinen. Näyttää siis siltä, että aistin-

varaisten kokemusten korostuminen liittyy uuden keskustelunaiheen ilmaan-

tumiseen. Lama on menneiltä ajoilta tuttu, mutta pitkään poissa pysytellyt olio, 

jonka uutta ilmaantumista seurataan tuntosarvet pitkinä.   

5.2 Ilmaus inessiivisijaisena adverbiaalina 

Adverbiaali voi olla verbin (välttämätön) täydennys tai (valinnainen) määrite 

taikka koko lauseen määrite. Adverbiaaleiksi kutsutaan myös vastaavan muotoisia 

substantiivin, adjektiivin ja adverbin määritteitä tai täydennyksiä. (ISK sanan-

selityksiä: adverbiaali.) Adverbiaalien lukuisista tehtävistä ovat tässä tutkielmassa 

esillä lähinnä ajankohdan ja tilan ilmaisu.  

 Taantuma, lama ja talouskriisi esiintyvät adverbiaaleina sekä itsenäisesti 

(olla lamassa, nousta taantumasta) että määritteenä adverbiaalista tehtävää täyttä-

vässä substantiivi tai -adpositiolausekkeessa (talouskriisin puristuksessa, laman 

jälkeen). Varsinaiset adverbiaaliluvut (tämä ja seuraava luku) käsittelevät nimen-

omaan sellaisenaan adverbiaalina toimivia ilmauksia (135 esiintymää). Hieman 

erityishuomiota niistä saa taantumassa-tyypin inessiivisijainen adverbiaali, jolle 

on omistettu tämä oma lukunsa.  

 Osa taantumassa-tyypin inessiivisijaisista lausekkeista on koko lauseelle 

puitteet antavia, lauseenytimen ulkopuolisia kehysadverbiaaleja (esimerkki 84). 

Osa lausekkeista taas kuuluu jonkin verbin valenssiin tai on lauseessa jonkin 

konstruktion eli täydennysmuotin tai lausetyypin edellyttämänä adverbiaali-

täydennyksenä: tyypillisimmin lauseke muodostaa tällöin perifrastisen predikaatin 

yhdessä olla-verbin kanssa. (85). Jos konstruktio tai lausetyyppi ei välttämättä 
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vaadi täydennystä, kyseessä on adverbiaalimäärite (86). (ISK § 961, 962; Onikki 

1990: 225–226.)  

84) Taantumassa raha on kuitenkin tiukalla. (HS artikkeli 183.) 

85) Ennustetta nostettiin, koska öljyä käyttävän teollisuuden tahti ei 
ole hidastunut etenkään Kiinassa odotetusti, vaikka maailma on 
taantumassa. (HS kannanotto 356.) 

86) Positiivinen piirre taantumassa on ollut se, että tiettyjen raaka-
aineiden hinnat ovat laskeneet ja se tuo uusia mahdollisuuksia.  
(KL artikkeli 347.) 

Kehysadverbiaaleja (toiselta nimeltään puiteadverbiaaleja) ovat sellaiset 

adverbiaalimääritteet, joilla ilmaistaan kuvatun tilanteen ajankohtaa tai tapahtu-

misen paikkaa. Kehysadverbiaalit ovat lauseen integroituneita osia, koska ne 

sisältyvät muun muassa kiellon ja kysymyksen vaikutusalaan. Toisin sanoen  

niiden sisällön voi kiistää ja niitä voi kysyä. Kehysadverbiaalit voivat sijoittua 

lauseessa useaan eri kohtaan, mutta niiden tyypillisin paikka on lauseen alku. 

Myös lauseen loppu ja lauseen sisäinen asema on tavallinen. Lauseen alkuun 

sijoittuva adverbiaali voi hahmottua eri tavalla kuin verbin jälkeinen adverbiaali, 

kuten seuraavassa esimerkissä: 

Päänsäryssä Maija oli koko päivän kotona.  
Maija oli koko päivän päänsäryssä kotona.  

Lauseenalkuiseen adverbiaaliin saattaa siis liittyä myös kausaalinen implikaatio 

(tai jopa konditionaalinen, jos adverbiaali on essiivissä). Etenkin tällöin kyseessä 

on koko lauseelle puitteet antava kehysadverbiaali.  (ISK § 959, 962, 963, 970.) 

Lauseenytimen ja kehyksen suhde nojaa lopulta maailmantietoon, sillä myös 

muualle kuin lauseen alkuun sijoittuva adverbiaali voi saada kausaalisen tul-

kinnan: Hän on tullut takaisin kotimaan kaipuussa (Onikki 1990: 230–231). 

Adverbiaalimääritteen ja -täydennyksen erona on muun muassa se, että 

ilman määritettä lause olisi edelleen rakenteellisesti hyväksyttävä ja tunnus-

merkitön sekä tulkittavissa ilman kontekstia: 

   Täydennys: *Hän asuu. vs. Hän asuu Espoossa. 
   Määrite:   Lapsi nukahti. vs. Lapsi nukahti lelujensa ääreen. 
   (ISK § 962.) 
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Verbin valenssiin kuuluvan adverbiaalitäydennyksen paikan lauseessa määrää 

luonnollisesti verbi – tyypillisin paikka on verbin jäljessä. Muiden adverbiaali-

täydennysten ja -määritteiden paikka riippuu konstruktiosta. (ISK § 962, 963.)  

Olen tarkastellut aineiston yksittäisiä virkkeitä miettimällä, voisiko 

inessiivisijaisen substantiivilausekkeen paikkaa lauseessa vaihtaa muuttamatta 

virkkeen merkitystä täysin. Näin olen saanut selville, mitkä aineiston adver-

biaaleista ovat selvimmin itsenäisiä kehysadverbiaaleja, ja havainnut samalla 

eroja taantuma-, lama- ja talouskriisi-kantaisten inessiivisijaisten substantiivi-

lausekkeiden (NP) kesken. 

5.2.1 Tyypillinen kehysadverbiaali: lamassa ja taantumassa 

Ylipäänsä taantuma-kantaisia lausekkeita on inessiivisijaisten lausekkeiden 

joukossa paljon, 38 kappaletta 55:stä, mikä on suhteellisesti vieläkin enemmän 

kuin koko aineistossa keskimäärin. Merkittävämpää on kuitenkin se, että virkkeet, 

joissa inessiivisijainen NP on lauseenytimen ulkopuolisena kehysadverbiaalina, 

ovat lähes yksinomaan taantuma- ja lama-virkkeitä. Inessiivisijaisista lama-virk-

keistä itseasiassa kaikki ovat sellaisia, joissa NP lamassa on kehysadverbiaalina. 

Taantuma-virkkeistä näitä on suurin osa. Seuraavat esimerkit 87–90 kuvastavat 

näitä kehysadverbiaalin sisältäviä virkkeitä, joissa adverbiaalin paikkaa voi 

vaihtaa lauseen sisällä niin, että syntyy vain painotusero, ei varsinaista merkitys-

eroa. Sulkeissa oleva muunnos virkkeestä kuvaa tätä sanajärjestyksen vaihtelun 

mahdollisuutta. 

87) Suuret ikäluokat hakeutuvat eläkkeelle taantumassa kovaa 
vauhtia.  
(Taantumassa suuret ikäluokat hakeutuvat eläkkeelle kovaa 
vauhtia.) 
(Suuret ikäluokat hakeutuvat taantumassa eläkkeelle kovaa 
vauhtia.) 
(Suuret ikäluokat hakeutuvat eläkkeelle kovaa vauhtia 
taantumassa.)  
(HS artikkeli 371.) 
 
88) Kasvu jatkunee, koska lähimatkailua suositaan taantumassa. 
(Kasvu jatkunee, koska taantumassa suositaan lähimatkailua.) 
(KL uutinen 382.) 
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89) Maailman lastulevyteollisuus on nykyisessä globaalissa 
lamassa rakentamisen ja huonekaluteollisuuden tuotannon 
romahdettua seisonut laajasti.  
(Nykyisessä globaalissa lamassa maailman lastulevyteollisuus on 
rakentamisen ja huonekaluteollisuuden tuotannon romahdettua 
seisonut laajasti.)  
(KL artikkeli 226.) 
 
90) Lamassa tuloksen huonontuminen ja osakekurssien lasku 
näkyvät johtajien bonuksissa ja suorituspalkkioissa, vaikka johtajat 
joutuvat tekemään enemmän työtunteja.  
(Tuloksen huonontuminen ja osakekurssien lasku näkyvät lamassa 
johtajien bonuksissa ja suorituspalkkioissa, vaikka johtajat joutuvat 
tekemään enemmän työtunteja.)  
(KL artikkeli 358.) 

Talouskriisi esiintyy vastaavassa selvässä kehysadverbiaaliasemassa vain 

kahdesti. Esimerkeistä ensimmäinen sisältää samanlaisen kausaalisen tulkinnan 

mahdollisuuden, kuin millainen oli esillä esittelyluvun päänsäryssä-esimerkissä 

(ISK § 970.) 

91) Talouskriisissä tällainen pääomarakenteen vinouma saattaa 
johtaa ongelmiin.  
(Tällainen pääomarakenteen vinouma saattaa johtaa talouskriisissä 
ongelmiin.)  
(Tällainen pääomarakenteen vinouma saattaa johtaa ongelmiin 
talouskriisissä.) 
(KL artikkeli 63.) 
 
92) Viennin rakenteen monipuolistumisestakaan ei nykyisessä 
kriisissä ole ollut apua, koska koko maailmatalous ajautui 
taantumaan.  
(Viennin rakenteen monipuolistumisestakaan ei ole ollut apua 
nykyisessä kriisissä, koska koko maailmatalous ajautui 
taantumaan.)  
(Nykyisessä kriisissä viennin rakenteen monipuolistumisestakaan ei 
ole ollut apua, koska koko maailmatalous ajautui taantumaan.)  
(KL artikkeli 322.) 

Talouskriisin adverbiaalikäyttö näyttää siis erovan kahden muun tutkitun ilmauk-

sen käytöstä. Esimerkkejä 91 ja 92 lukuun ottamatta aineiston kriisi-kantaiset 

inessiivisijaiset adverbiaalit ovat lauseessa adverbiaalitäydennyksenä tai -määrit-

teenä, jonka tietty konstruktio vaatii tai mahdollistaa. Niitä käsittelen heti 

seuraavassa alaluvussa. 
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5.2.2 Tyypillinen adverbiaalitäydennys tai -määrite: talouskriisissä 

Adverbiaalitäydennyksenä tai -määritteenä olevan lausekkeen paikka on huomat-

tavasti rajatumpi kuin kehysadverbiaalin. Seuraavat neljä virkettä ovat näyte 

aineistosta, jossa talouskriisissä on muuna kuin kehysadverbiaalina. Alleviivattu 

sana määrää adverbiaalin paikan tai ainakin rajoittaa sitä.  

93) Latti muistuttaa, että useimmissa näistä maista painitaan aivan 
eri mittakaavan talouskriisissä kuin kotimaassa. (KL uutinen 197.) 

94) Itsestäänselväksi pääaiheeksi kokouksessa nousevat Maailman-
pankin toimet talouskriisissä. (KL uutinen 155.) 

95) "Hallitukset eivät ole onnistuneet tuomaan kouriintuntuvaa 
todistetta Euroopan tehokkuudesta kriisissä, jonka ratkaisussa ne 
ovat valinneet pääosin kansallisen mittakaavan", Les Echossa 
analysoidaan. (KL kannanotto 157.) 

96) Poliittisten muutosten nopeutuminen talouskriisissä tekee 
uudistuksen entistä tarpeellisemmaksi. (HS pääkirjoitus 397.) 

Kuten esimerkeistä kolme viimeistä (94–96) kuvastavat, kriisi-kantaisille 

adverbiaaleille on erityisen tyypillistä, että adverbiaali on substantiivin jälki-

määritteenä. Näitä substantiivin adverbiaalilaajennuksia on kutsuttu myös paikal-

lissija-attribuuteiksi (ISK § 587). Virkkeistä muodostuu käsitys, että etenkin kriisi 

on tilanne tai olosuhde, joka on oleellinen vertauspohja substantiivin tarkoitteen 

olemassaololle ilman kriisiä, esimerkiksi Maailmanpankin toimille (94) tai 

Euroopan tehokkuudelle (95) yleisesti. Kriisissä olemista ei hahmoteta niin 

yleisellä tasolla kuin lamassa tai taantumassa oleminen, vaan kriisi on suppeampi 

olosuhde tai tilanne, jossa jokin toiminta tapahtuu (painia kriisissä, 93), tai joka 

rajaa tai luonnehtii jotakin muuta oliota tai prosessia (nopeutuminen talous-

kriisissä, 96). Kehysadverbiaaleina yleisesti esiintyvillä taantumassa ja lamassa  

-ilmauksilla ei ole vastaavaa, suhteellisesti laajaa substantiiveja määrittävää 

käyttöä.  

Lamassa ei itse asiassa esiinny substantiivin määritteenä lainkaan, sillä 

kuten aiemmin totesin, se kehystää aina koko lausetta. Tarkasteltava lama-aineisto 

on pieni (7 esiintymää), mutta kaikkiaan 38 inessiivisijaista taantuma-esiintymää 

sisältävä taantuma-aineisto kertoo enemmän: esiintymistä vain muutaman voi 

nähdä substantiivin määritteenä:  
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97) Positiivinen piirre taantumassa on ollut se, että tiettyjen raaka-
aineiden hinnat ovat laskeneet ja se tuo uusia mahdollisuuksia. 
(Taantumassa positiivinen piirre on ollut se, että tiettyjen raaka-
aineiden hinnat ovat laskeneet ja se tuo uusia mahdollisuuksia.) 
(KL artikkeli 347.) 
 

Suluin merkitty kehysadverbiaalista käyttöä simuloiva virke on mahdollinen 

mutta kahdesta vaihtoehdosta epätodennäköisempi. Alkuperäisessä virkkeessä 

taantumassa täyttää yleisen piirre-sanan ympärille muodostuvan konstruktion 

’piirre jossakin’: 

Miellyttävin piirre hänessä on vaatimattomuus. (KS s.v. piirre.) 

Näenkin, että alkuperäisessä virkkeessä adverbiaalia voi pitää substantiivin 

määritteenä, ei kuitenkaan välttämättömänä täydennyksenä. 

Toinen aineiston virke, jossa taantumassa-adverbiaalin voi nähdä substan-

tiivin määritteenä, mutta vaihtoehtoisesti myös kehysadverbiaalina (simulaatio 

sulkeissa), on seuraavanlainen: 

98) Vientimaa Suomen kohtalon taantumassa ratkaisee sittenkin 
se, mitä tapahtuu runsaat 90 prosenttia viennistämme kattavilla 
markkinoilla.  
(Taantumassa vientimaa Suomen kohtalon ratkaisee sittenkin se, 
mitä tapahtuu runsaat 90 prosenttia viennistämme kattavilla 
markkinoilla.)  
(HS pääkirjoitus 290.) 

’Kohtalo jossakin’ ei ole samalla tavalla vakiintunut konstruktio kuin ’piirre 

jossakin’, mutta taantumassa-adverbiaalin sijoittuminen heti kohtalon perään 

vahvistaa vastakkainasettelua ’kohtalo taantumassa’ vs. ’kohtalo yleisesti taantu-

man aikana’. Sananvalinta korostaa, että taantumalla on niin suuri merkitys, että 

jokaisella maalla on juuri taantumaan sidottu kohtalonsa. Yleistäen voisi sanoa, 

että taantumassa on lähes aina kehysadverbiaali, mutta silloin harvoin kun se 

sijoittuu substantiivin perään, sanajärjestys korostaa substantiivin tarkoitteen ja 

taantuma-olotilan yhteyttä, kuten esimerkissä 99: 

99) Varainkeruu taantumassa ei ole helppoa. (TT artikkeli 186.) 
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5.2.3 Tyypillinen ’olla jossakin’ -rakenne: olla taantumassa 

Edellisten alalukujen perusteella voi päätellä, että aineisto on voimakkaasti jakau-

tunut taantuma- ja lama-kantaisiin kehysadverbiaaleihin sekä kriisi-kantaisiin 

adverbiaalitäydennyksiin ja -määritteisiin. Omana pienenä ryhmänään erottuvat 

lisäksi ’olla jossakin’ -konstruktiota täydentävät adverbiaalit, jotka siis ovat 

lauseen rakenteen kannalta lauseenytimessä lauseen välttämättöminä element-

teinä. Niitä on aineistossa 4, ja ne kaikki ovat taantuma-kantaisia. Esimerkki 100 

edustaa ’olla jossakin’  -konstruktiota selkeimmillään:  

100) Ennustetta nostettiin, koska öljyä käyttävän teollisuuden tahti ei 
ole hidastunut etenkään Kiinassa odotetusti, vaikka maailma on 
taantumassa. (HS kannanotto 356.) 

 Taantumassa on taantuma-nominin yksikön inessiivimuodon lisäksi myös 

MA-infinitiivin inessiivi verbistä taantua. Tämä yhdenmuotoisuus periaatteessa 

mahdollistaa olla taantumassa -rakenteen tulkitsemisen ’olla tekemässä’  

-verbiliiton toteumaksi. Sama joustavuus toimii myös käänteisesti: MA-inessiiviä 

ei ole mahdotonta tulkita olotilan kuvaukseksi senkaltaisissa lauseissa kuin Ville 

on makaamassa (Onikin [1990: 221–222] käyttämä esimerkki Nikanteen [1986: 

148–153] infinitiivitulkinnasta). Yleisimmin MA-infinitiivin inessiivillä ilmaistaan 

käynnissä olevaa tapahtumaa, alkamaisillaan oloa, tapahtuman ennakointia tai 

tekemisen tarkoituksellisuutta (ISK § 452, 1519; KS s.v. olla: 10, 23). Seuraavan-

laisessa tilanteessa kyseeseen tulisi  nyt tai pian alkava taantuminen: 

101) Viennistä ei ole nyt kenellekään valtiksi, sillä kaikki vienti-
markkinat ovat taantumassa. (KL artikkeli 380.) 

Seuraavassa esimerkissä (97) ihmisläsnäoloa implikoiva ollaan-passiivi vähentää 

verbitulkinnan mahdollisuutta, sillä elävien olentojen kohdalla taantumisella 

viitataan lähinnä henkiseen rappeutumiseen (vrt. luku 2.5).  Seuraavan virkkeen 

kontekstissa verbitulkinta olisikin ironinen: 

102) Vaikka ollaan kuinka taantumassa, ei tuotanto ole nollassa, 
sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. (KL uutinen 74.) 

Tulkintani on, että edelliset kolme esimerkkiä 100–102 ovat MA-infinitiivin 

sijaan olla-verbin adverbiaalitäydennyksiä eli paikallissijaisia olotilanilmauksia 

(Onikki–Rantajääskö 2001: 17), mutta taantuma-substantiivin kehittyminen 
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taantua-verbistä on voinut vaikuttaa siihen, että ’olla jossakin’ -konstruktiota 

esiintyy nimenomaan ja yksinomaan taantuma-kantaisena.   

5.3 Ilmaus adverbiaalina muussa sijassa kuin inessiivissä 

Inessiivisijaisista adverbiaaleista enemmistö (pl. kriisi-kantaiset) osoittautui 

kehysadverbiaaleiksi eli koko lauseen määritteiksi, jotka eivät kuulu verbin 

rektioon tai valenssiin eivätkä tiettyyn rakenteeseen tai lausetyyppiin (ISK § 962). 

Muussa kuin inessiivisijassa olevat taantuma-, lama- ja talouskriisi-lekseemien 

muodot eivät taas taivu kehysadverbiaaleiksi (Lähimatkailua suositaan 

*taantumalla). Tässä alaluvussa käsittelen juuri muita kuin inessiivisijaisija 

adverbiaaleja (80 esiintymää). Ne toimivat aineiston virkkeissä enimmäkseen 

liikeverbin vaatimana lähtö- tai päätepisteen osoittimina (elatiivissa tai illatiivissa) 

taikka rektiona jollekin verbille niin, että semanttisen paikallissijan merkitys on jo 

haalistunut (tilanne johtuu taantumasta). 

 Tässä aineistonosassa matalasuhdanne hahmottuu selvästi joko sairaus-

metaforan mukaiseksi taudiksi tai fyysisiä ulottuvuuksia omaavaksi muodos-

telmaksi – useimmiten kuopaksi mutta päinvastaistakin metaforiikkaa on havait-

tavissa. Matalasuhdanteesta selviäminen (103) näyttää olevan aineiston muoti-

ilmaus, vaikkei se – kuten aineiston keräämisen jälkeiset vuodet osoittavat – ollut 

vielä lähimainkaan ajankohtaista Euroopassa. 

103) Suomalaisilla on kaikesta huolimatta tällä hetkellä historiansa 
parhaat mahdollisuudet selvitä kriisistä. (KL kannanotto 15.) 

  Selvitä esiintyy tiheään kaikkien vertailuilmausten seurassa (viitisentoista 

esiintymää). Sen sijaan selviämisen tarpeen aiheuttaja eli kärsiminen saa rektiok-

seen vain taantuman (5 esiintymää).   

104) Päijät-Häme näyttää kärsivän maakuntatasolla eniten 
taantumasta. (KL artikkeli 379.)    

Saman lähdealueen metaforiikka näkyy myös verbeistä toipua ja pelastua: 

105)  Nordea ja Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) odottavat Suomen 
talouden toipuvan nopeasti taantumasta. (KL artikkeli 323.) 

106) Talouspolitiikka pelasti kriisistä, mutta talouspolitiikka oli 
myös kriisin keskeinen kätilö. (KL uutinen 383.) 
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Sairausmetaforiikkaa vahvistaa jälkimmäisen esimerkin (106)  viittaus talous-

politiikkaan kriisin kätilönä. Tosin kätilö-vertauksesta näkyy metaforisuudelle 

tyypillinen puolitiehen jäänyt symmetrisyys – kätilönhän luulisi auttavan tähän 

maailmaan ennemminkin uutta elämää kuin sairauksia tai kriisejä. 

 Kun matalasuhdanteella näyttää olevan fyysinen muoto ja verbit kuvaavat 

liikettä sitä kohti tai siitä poispäin, kuvailtavana kohteena on jotakin yksittäistä 

poikkeusta lukuun ottamatta taantuma tai lama. Niiden osuessa kohdalle liike voi 

viedä alaspäin (107) tai pysähtyä esteeseen (108 ja 109), eli taloustilanne voi 

kuvastua sekä kuoppana että kumpuna.  

107) "Mikäli tästä selvitään, ne liiketoimintamallit, joilla mainos-
toimistot voivat kasvaa tai tehdä hyvää tulosta, ovat aivan erilaiset 
kuin millä tähän lamaan sukellettiin", hän jatkaa.  
(KL artikkeli 162.) 

108) Vientivetoinen Kymenlaakson maakunta törmäsi kuluvan 
vuoden alkupuolella maailmanlaajuiseen taantumaan. (KL uutinen 
401.) 

109) Tiimarin kansainvälistyminen tyssäsi taantumaan.  
(KL artikkeli 214.) 

Poispäin suuntautuvaa liikettä kuvataan toistuvasti nousemisena (110), ja myös 

esteen yli, ohi tai läpi meneminen on tavallinen tapa hahmottaa liike (111). (Läpi  

~ ohi ~ yli- ja ohittaa ~ ylittää -lauseet kuuluvat rakenteensa takia eri aineiston-

osaan kuin tämän alaluvun varsinainen aineisto.) Liikesuuntien kuvaus ja siihen 

liittyvä metaforiikka on siis tässä kohdin kahdensuuntaista ja järjestelmällistä.  

110) Sen sijaan Yhdysvaltain talouden odotetaan nousevan kansain-
välisestä taantumasta vielä tämän vuoden puolella.  
(KL uutinen 163.) 

111) Näyttää siis siltä, että lääketeollisuuskaan ei porskuta 
taantuman läpi ilman kolhuja. (KL artikkeli 68.) 

 Vertikaalisesti hahmottuvien muotojen lisäksi matalasuhdanteen muodoksi 

voi piirtyä ’rajattu tila’ tai tunnetummin ’säiliö’, kuten kognitiivinen kielen-

tutkimus nimittää yhtä esikäsitteellistä mielikuvaskeemaa (Johnson 1987: 126; 

Lakoff – Johnson 1980: 29–30) tai Leinon (1993) sanoin konseptuaalista perus-

relaatiota (mts. 198–199). 
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112) Tulemme ulos tästä lamasta erilaisina kuin ennen, ja se on 
hyvä asia. (KL kannanotto 72.) 

’Rajattuun tilaan’ liittyvä metaforisuus ei ole yhtä symmetristä kuin edellä: 

kuudesti toistuvan jostakin ulos -rakenteen vastineeksi ei löydy ilmaisuja, joissa 

korostuisi talouden kulku jonkin taloustilanteen sisään. 

 Edellisissä esimerkeissä 107–112 matalasuhdanteella oli jokin fyysinen 

muoto (tai ainakin ulottuvuus), jota myötäillen talouden tai jonkin yhteiskunnan 

osan nähtiin liikkuvan ajassa. Kahdessa seuraavassa esimerkissä suhdanneolion 

muoto ei tule esiin, vaan keskeistä on yhteiskunnan ja taloussuhdanteen välinen 

kontakti tai vaikutussuhde.  

113) Taantumasta irtaudutaan nykyisellä talouden rakenteella, 
jonka ydin on konepajateollisuus ja muut vientialat. (KL pääkirjoitus 
360.) 

114) Suomi käynnistyy kuin napista painaen sitten joskus kun 
taantumasta päästään. (KL kannanotto 277.) 

Virkkeen 113 voi nähdä niin, että entiteettien välillä on kaksisuuntainen kosketus-

suhde. Kovin idealistisessa lausahduksessa 114 ei täsmenny, päästäänkö suhdan-

teesta irti, ulos vai eroon. Päästä-verbin moniulotteinen merkitys on sekoitus 

fyysistä ja henkistä kykenemistä ja onnistumista sekä mahdollisuutta ja luvan-

varaisuutta. Teon intentionaalisuus vaihtelee ylioppilaaksi pääsemisestä tulen irti 

pääsemiseen. Tilannekohtaisesti pääsemiseen voi liittyä ’selviytyminen odotettua 

helpommalla’ (pääsi jutusta sakoilla) tai ’välttyminen/säästyminen joltakin epä-

miellyttävältä’ (pääsi näkemästä sukutilan häviötä) (KS s.v. päästä). Juuri kahden 

viimeksi mainitun merkityspiirteen sekoittumista näen seuraavassa arvailussa: 

115) Jos näin on, se voi johtua siitä, että Suomessa oletetaan Ruotsin 
pääsevän heikon kruununsa ansiosta lamasta kuin koira veräjästä. 
(KL artikkeli 49.) 

Ruotsi on aiemmilla valuuttapäätöksillään mahdollistanut itselleen nykyisen, 

suomalaisten oletusten mukaan suotuisan tilanteensa. Päästä-verbin voi tulkita 

virkkeessä joko niin, että Ruotsi ehti jo hetken kokea lamaa, tai niin, että se heti 

ensalkuun välttyi lamalta. Pelkästään tietoisesta valuuttaohjailusta ei liene ollut 

kyse, sillä länsinaapurimme livahti ongelmien ohi kuin koira veräjästä – ellei 

kyseessä ollut todella viisas koira.  
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 Useasta seuraavan listan esimerkistä (116–118, 123) näkyy vertikaali-

metaforisuus: pystyasento on terveen talouden tunnus siinä missä se on merkki 

ihmisenkin terveydestä. Varsinaisesti kokosin esimerkit siksi, että niistä näkyy 

ihmisen tapa pitää epäonnistumisia kohtalon oikkuina mutta saavutuksia työnsä 

tuloksina. Talousahdingosta pois pyrkimistä kuvaavat verbit nimittäin antavat 

toiminnasta intentionaalisen vaikutelman (116 ja 117), kun taas alunperin tilan-

teeseen on vain passiivisesti päädytty (118–122). On sattumaa mutta merkityk-

sellistä, että kaikissa virkkeissä on suhdannenimityksenä taantuma. 

116) Tällä samalla rakenteella on noustava ylös taantumasta.  
(KL pääkirjoitus 360.) 

117) Seminaaripuheensa lopuksi Krugman halusi ottaa esiin Suomen 
kaltaisten hyvinvointivaltioiden yhteiskunnalliset turvaverkot, jotka 
ovat hänestä arvokkaita taantumasta pystyyn punnertamisessa. 
(KL artikkeli 380.) 

118) Mittavien taloushaasteiden kanssa kamppailevan Islannin 
talous ajautui yhä syvemmälle taantumaan vuoden toisella nel-
jänneksellä – – . (KL uutinen 341.) 

119) Yhtiö luisui Cargotecia vahvempana taantumaan.  
(KL artikkeli 83.) 

120) Yhdysvallat horjahti loppuvuonna 2007 pahaan taantumaan. 
(HS kannanotto 348.) 

121) Vientivetoinen Kymenlaakson maakunta törmäsi kuluvan 
vuoden alkupuolella maailmanlaajuiseen taantumaan. (KL uutinen 
401.) 

122) Tiimarin kansainvälistyminen tyssäsi taantumaan.  
(KL artikkeli 214.) 

Kuudessa viimeisessä esimerkissä arvio toiminnan tarkoituksellisuudesta perustuu 

verbisemantiikkaan: verbien ajautua, luisua, horjahtaa, törmätä, tyssätä ja pun-

nertaa merkityksestä varsin suuri osa perustuu juuri epäintentionaalisen liikkeen 

erottamiseen intentionaalisesta (118–122) tai päinvastoin (117). Nousta-verbin 

merkityksessä intentionaalisuuden aste ei ole ensisijainen, mutta kyseisessä esi-

merkissä (116) nesessiivisyys varmistaa tarkoitushakuisuuden.  

 Tarkoituksellisuuden vaikutelmaan voi vaikuttaa myös valinta transitiivisen 

ja intransitiivisen verbin välillä (nousta~nostaa). Jako ei ole suoraviivainen, mutta 
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transitiiviverbit ovat tyypillisesti kausatiivisia eli kohteessaan muutoksen aiheut-

tavia ja näin ollen otollisempia kuvaamaan intentionaalista toimintaa (ISK  

§ 461, 462). Näin on myös seuraavassa nostaa-verbin nominaalimuodon ympä-

rille rakentuvassa esimerkissä: 

123) Talouden nostaminen taantumasta ja elvytyskustannusten 
hoitaminen tulevaisuudessa edellyttää nykyistä paljon korkeampaa 
työllisyysastetta. (KL pääkirjoitus 360.) 

 Aiemmin esiin tulleessa taantumasta irtaudutaan -esimerkissä tarkoituksel-

lisuus näkyy adessiivirakenteesta nykyisellä talouden rakenteella: 

124) Taantumasta irtaudutaan nykyisellä talouden rakenteella, 
jonka ydin on konepajateollisuus ja muut vientialat. (KL pääkirjoitus 
360.) 

Vaikkei nykyinen talouden rakenne ole prototyyppinen ’väline’ tai ’keino’ (ISK  

§ 990), se saa virkkeessä intentionaalisen instrumentaalisen tulkinnan. Syitä ovat 

lausekkeen adessiivisijaisuus, sen sijoittuminen verbinjälkeiseen lauseasemaan 

sekä passiivipredikaatin (irtaudutaan) sisältämä ihmisviitteisyys.  

 Kuten aiemminkin tämän tutkimuksen kuluessa on tullut esiin, taantumalla 

on taipumus saada voimakkaampia ilmauksia ympärilleen kuin talouskriisillä. 

Tässä aineistonosassa havaintoa tukee esimerkiksi se, että hyvin konkreettista 

kontaktia implikoivat irti- ja irtautuminen-esiintymät ovat molemmat peräisin 

taantuma-virkkeistä. Myös seuraava katkelmapari esittää vastakkaiset tavat nähdä 

taantuma- ja talouskriisi-maailma: 

125) Yksityinen kulutus muodostaa Yhdysvaltain taloudesta kaksi 
kolmasosaa, joten sen virkoaminen on ensiarvoisen tärkeää maan 
repisimeksi irti taantumasta. (KL kannanotto 236.) 
126) Aasia johtaa nyt maailman ulos tästä kriisistä. (HS kannanotto 
389.) 

Siinä missä valtio täytyy repiä irti taantumasta (125), kriisistä ulos pääsy näyttää 

olevan kuin tunnelin poikki  kulkemista Aasian viittoessa tietä (126). 

 Seuraava esimerkki on yksi koko aineiston harvoista kohdista, joissa lama 

kytkeytyy sanan alkuperäiseen merkitykseen ’olla laossa, painuneena, lysyssä’ 

(NS s.v. lama.) 
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127) Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva lastulevyn valmistaja taipui 
lamaan. (KL artikkeli 226.) 
(Vrt. Sade on painanut hevosen karvat lamaan; NS s.v. lama.) 

Tunteen alkuperäisen merkityksen metaforisesta käytöstä synnyttää verbi taipua. 

Sen konkreettinen merkitys ’mennä kaarelle, mutkalle, koukkuun’ on ominainen 

kuvaamaan juuri viljaa tai muuta entiteettiä, jonka laonneeseen, taipuneeseen 

asentoon laman alkuperäinen merkitys palautuu. Toisaalta taipua-verbin vakiin-

tunut abstrakti merkitys ’myöntyä, mukautua, suostua, alistua’ kaventaa kuilua 

metaforisen ja yleisesti abstraktin tulkinnan välillä. Etenkin jos sanan alkuperäistä 

merkitystä ei tunne, voi ajatella, että lastulevyvalmistaja ’alistui kohtaloonsa’, 

lamaan, eli taipui lama-voiman edessä. (KS s.v. taipua.) 

5.4 Ilmaus genetiivimääritteenä substantiivilausekkeessa  

Kun määrite määrittää substantiivia, se on oletusarvoisesti genetiivissä ilmaise-

massa erilaisia kuuluvuussuhteita. Kun tällainen määritteenä oleva genetiivi-

lauseke on elotontarkoitteinen [kuten tässä tutkielmassa aina on], se ilmaisee 

omistuksen sijaan muuta kuuluvuutta tai liittyvyyttä, esimerkiksi paikkaa, aikaa, 

mittaa, kokonaisuutta, tekijää tai kohdetta, tai se voi toimia  identifioivana tai 

intensifioivana määritteenä. Genetiivimääritteen ja sen substantiivipääsanan omat 

merkitykset ratkaisevat loppujen lopuksi merkityssuhteen tulkinnan, joita voi olla 

useitakin. (ISK § 573, 574, 1232; ks. myös Jaakola 2004: 27–30.) 

 Satakunta aineiston lauseista on sellaisia, joissa taantuma, lama tai talous-

kriisi on genetiivimääritteenä jonkin edussanan edessä. (Itse edussanat voivat 

esiintyä eri lauseenjäseninä.)  

128) Koululaisistako tehdään taantuman syntipukkeja?  
(KL pääkirjoitus 108.) 

Kun määriteltävänä on prototyyppinen substantiivi, genetiivimäärite tulkitaan 

tavallisesti jonkinlaista kuuluvuutta ilmaisevaksi (ISK § 573): 

129) Maailmanlaajuisen talouskriisin kolmas vuosi on tuonut 
mukanaan syyllisten etsimisen. (KL kannanotto 79.) 
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Kun substantiivilla on transitiivinen kantaverbi, genetiivimäärite tulkitaan 

objektigenetiiviksi eli ikään kuin tämän kantaverbin saamaksi objektiksi (ISK  

§ 573, 575). 

130) Maailman talousministerit ja keskuspankkiirit etsivät ratkaisuja 
talouskriisin selättämiseen harvinaisen yhteistyönhaluisissa 
tunnelmissa viikonloppuna Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja 
Maailmanpankin kevätkokouksissa. (HS artikkeli 61.) 

Vastaavasti jos kantaverbi on intransitiivinen, genetiivimäärite tulkitaan subjekti-

genetiiviksi (ISK § 573, 576). 

131) Kun olet onnistunut ennustamaan taantuman tulon, mitä sitä 
loiventelemaan. Syveneehän se. (KL kannanotto 30.) 

Joskus vasta konteksti – jos sekään – ratkaisee määritteen ja edussanan suhteen. 

Onko esimerkiksi laman voittaminen sitä, että lama voittaa (lama ’kukistaa, saa 

henkisen yliotteen’), vai sitä, että joku voittaa laman? Aineistossa merkitys 

kallistuu jälkimmäiseen:  

132) Nyt kun talousennusteissa näkyy ensimmäisiä merkkejä laman 
voittamisesta, Porokari lähettää viestiä työnantajille siitä, mitä nyt 
ei pitäisi tehdä. (TT artikkeli 330.) 

 Koska tutkielmassa vertailtavat kolme ilmausta ovat tarkoitteiltaan niin 

samaa tyyppiä, tutkittavien genetiivimääritteiden ja niiden edussanojen suhteen 

tulkintavaihtelu ei johdu genetiivimääritteistä. Se, tulkitaanko genetiivimäärite 

kuuluvuuden ilmaisijaksi, objektigenetiiviksi vai subjektigenetiiviksi, riippuu siis 

vain lausekkeen edussanan luonteesta. Talouskriisin näyttää olevan jonkin verran 

muita yleisempi objektigenetiivinä ja taantuman subjektigenetiivinä, mutta ana-

lyysini ei perustu genetiivisyyden lajeihin itsessään.  

 Tässä aineistonosassa kriisi-kantaiset määritteet ovat vallanneet hieman alaa 

lama-kantaisilta. Talouskriisin yleisyys GENETIIVIMÄÄRITE + SUBSTANTIIVI  

-rakenteessa voi olla samaa perua kuin aiemmin käsitellyn  SUBSTANTIIVI + 

(SUBSTANTIIVIN) INESSIIVI -rakenteen esiintyminen juuri kriisi-kantaisena (toimet 

talouskriisissä, 94): molemmissa rakenteissa korostuu kriisin ja substantiivin 

tarkoitteen kiinteä yhteys ja molempien rakenteiden mukainen lauseke sijoittuu 

lauseeseen yhtenä kokonaisuutena. (Vain tietyt kongruoivat määritteet voivat erot-

taa lausekkeen osia toisistaan, kuten esimerkissä 133.) 
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133) Vientiin nojaava Suomi kuuluu talouskriisin suuriin 
kärsijöihin, arvioi Suomen Handelsbanken tuoreessa talous-
ennusteessaan. (KL uutinen 140.) 

 Kriisi-kantaisten genetiivimääritteiden yleisyys ei kuitenkaan päde virk-

keissä, joissa substantiivilauseke on nähtävissä metaforisesti: lama ja taantuma 

saavat useita ihmisen tai ihmisen välillisen toiminnan piirteitä (134 ja 135), 

talouskriisi vain yhden (136), jossa siinäkin nominaalistettuna verbinä on sekä 

ihmisen että elottoman olion toiminnasta juontuva puristuksessa: 

134) "Ylempi keskiluokkakin on saanut tuta laman raivon… Hyvin 
toimeen tulevista 16 prosenttia kertoo vähentäneensä rahan-
käyttöään." (KL kannanotto 167.) 

135) Suomen talous supistuu tänä vuonna taantuman 
kuristuksessa todennäköisesti yli viisi prosenttia. (KL uutinen 26.) 

136) Uuden hallituksen ei talouskriisin puristuksessa ole helppo 
täyttää äänestäjäryhmien ristiriitaisia odotuksia. (HS pääkirjoitus 
182.) 

 Ryhmän yleisin yksittäinen ilmaus on GENETIIVIMÄÄRITE + vaikutus. Se 

esiintyy kaikkien kolmen kantasanan kanssa.  

137) "Koko finanssisektorin vakavaraisuus kestää hyvin taantuman 
vaikutuksen, jos talous kehittyy perusennusteiden mukaisesti", 
Tuominen muotoilee. (HS artikkeli 190.) 

Sen sijaan kun vaikutuksesta jää jotain muistettavaa tulevillekin polville, on ope-

tuksen antanut molemmissa tapauksissa juuri kriisi: 

138) Yksi kriisin opetuksista on Tyrväisen mukaan, että talous-
politiikan rooli on keskeinen myös globalisoituneessa maailmassa. 
(KL uutinen 383.) 

139) Euroopassa pelätään, että kriisin opetukset alkavat unohtua ja 
maailma menettää uudistuksille otollisen hetkensä. (HS pääkirjoitus 
385.) 

Kriisin opetus kielii siitä, että tehdystä virheestä täytyisi ottaa vaari. Koettu virhe, 

kriisi, ei siis ollut täysin luonnonvoiman kaltainen väistämätön tuhovoima vaan 

valintojen seuraus. Havainto korreloi erään luvussa 5.1.3 tekemäni päätelmän 

kanssa. Totesin siinä, että juuri kriisin yhteydessä käytetään alkamisen sijaan 

usein ilmausta saada alkunsa, mikä mahdollistaa syiden ja vastuun  nostamisen 
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esiin (Talouskriisi sai alkunsa ahneudesta ja holtittomuudesta; 69). Virheistä 

oppiminen on esillä myös luvun 5.1.2 esimerkissä 15, jonka mukaan juuri talous-

kriisi on antanut katkeran oppitunnin maailmalaajuisesta keskinäisestä riippu-

vuudesta. Kriisin rohjetaan siis myöntää olevan ihmisyhteisön yritysten ja ereh-

dysten tulos siinä missä edellisen alaluvun havaintojen perusteella taantumaan 

vain ajauduttiin. 

 Kun genetiivimääritteen saava sana on suhdanteen alkamista, kehittymistä ja 

hiipumista kuvaava verbin nominaalimuoto (eli käytännössä muuttumisjohdok-

sellisen intransitiiviverbin nominaalimuoto; ISK § 333), genetiivimääritteenä on 

parissa kohdin kriisi (141), muuten aina taantuma (140). (Havainto on taantuma-

kannan ylivoimaisuuden suhteen yhtäpitävä alaluvun ”Ilmaus subjektina intransi-

tiivilauseessa” havaintojen kanssa, mutta tämän ryhmän vain kahden kriisi-

esiintymän perusteella en voi ottaa kantaa  nominaalimuotojen kantaverbien 

arvottavuuteen.) 

140) Taantuman syveneminen puri vasta vuoden 2009 puolella 
kotimaisin voimin tehtyihin yrityskauppoihin. (KL artikkeli 274.) 

141) Kapitalismi ei nykyistä talouskriisiä ole synnyttänyt sillä 
kapitalismista - pääoman vallasta - poiketen julkinen valta on 
voimakkaasti vaikuttanut nykyisen talouskriisin syntyyn ja 
pahenemiseen. (KL kannanotto 79.) 

Synty ja paheneminen (141) voivat tunnusmerkittömästi koskea niin talous-

kurimusta kuin sairauttakin, mutta toisen kriisi-esimerkin puhkeaminen (142) 

näyttäytyy tässä kontekstissa herkästi sairausmetaforan toteumana (olkoonkin, että 

puhjeta voi mikä vaan rajuilmasta riemuun ilman erityistä metaforiikan kaikua; 

KS s.v. puhjeta). 

142) Japanin talous kääntyi kasvuun huhti-kesäkuussa ensimmäistä 
kertaa talouskriisin puhkeamisen jälkeen. (KL uutinen 273.) 

Näin yksioikoiseen tulkintaan rohkaisee konteksti, aineistonosan muut virkkeet, 

jotka ajavat visualisoimaan kriisiä sairausmetaforan kautta. Kriisiä käsitteleviin 

teksteihin kuuluu lähtemättömästi kriisin (jälki)hoito (neljä mainintaa), kun taas 

lamaa ei näemmä hoideta lainkaan. Myös elvytys ohjaa ajatuksia saman meta-

forisen lähdealueen suuntaan. 
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143) Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Matti Vanhasen 
mielestä jo tämän hallituksen on paneuduttava talouskriisin jälki-
hoitoon. (KL artikkeli 302.) 

144) G20 etsii yhteistä linjaa talouskriisin hoitoon, elvytykseen ja 
finanssivalvontaan. (HS artikkeli 377.) 

Hoidon edellyttämä vastuun kanto yhdistyy aiempaan pohdintaani kriisin opetuk-

sista. Ihmislajin ahneuden seurausten (eli aiemman perusteella talouskriisin) 

saaminen hallintaan vaatii todellista toimeen tarttumista, kun taas taantuma 

voinee esimerkin 145 perusteella talttua itsestäänkin: 

145) Mitä taantuman talttumista se on, kun ulkomaalaiset tekee 
Suomessa työt ja vie rahat esimerkiksi Viroon? (KL kannanotto 80.) 

 Edellisessä alaluvussa yritin piirtää mieleeni muotoa, jonka matalasuhdanne 

saa ilmauskolmikon adverbiaalisen käytön perusteella. Mahdollisuuksia oli monta 

(’kuoppa’, ’säiliö’, ’kumpare’). Useampi mahdollinen muoto käy ilmi myös eri 

puolilta aineistoa löytyvien verbien (tai verbin nominaalistusten) perusteella 

(suhdanteen syveneminen, paisuminen, venyminen). Tässä aineistonosassa lausek-

keen edussana voi olla joko verbin nominaalimuoto (taantuman syveneminen), 

adjektiivista johdettu substantiivi (taantuman syvyys), kuvallisesti konkreettisen 

tarkoitteen saava substantiivi (taantuman kuoppa) tai kuvallisesti konkreettisen 

mutta relationaalisen tarkoitteen saava substantiivi (taantuman pohja). Näitä 

ainakin kuvallisesti konkreettisen tarkoitteen saavia GENETIIVIMÄÄRITE + 

SUBSTANTIIVI -esiintymiä on tässä aineistonosassa yhdeksän, ja ne kaikki heijas-

tavat ’kuoppa’-metaforan mukaista ajattelua. Näyttää siis siltä, että nämä kaikkein 

eksplisiittisimmin muotoa kuvaavat NP:t antavat suhdanteen muodon hahmot-

tamiseksi vain suppeanlaisesti vaihtoehtoja. Kaikissa yhdeksässä tapauksessa 

substantiivin määritteenä on taantuma: 

146) "Emme usko, että matkapuhelinmarkkinat ovat vielä käyneet 
taantuman pohjalla. - - " (HS artikkeli 7.) 

147) Tutkijat puolestaan kummastelevat, miksi maan talous ei jo 
nouse taantuman kuopasta. (HS pääkirjoitus 290.) 

 Taantuman pohja ja taantuman kuoppa -rakenteita erottaa keskenään se, 

onko taantuma itsessään ’kuoppa’ (joka on pohjan vaikutusala tietyllä käsit-

teistysalueella ja välttämätön sen erottamiseksi; 148 ja 149) vai onko ’kuoppa’ 
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jokin erillinen entiteetti, joka on sidoksissa taantumaan merkitykseltään sumeaksi 

jäävän genetiivikytköksen kautta (150 ja 151): 

148) Hyvä uutinen on hänestä se, että taantuman pohja on 
maailmanmitassa mitä ilmeisimmin nähty.  (KL artikkeli 380.) 

149) Maailmantalous on monien tutkijoiden mukaan saavuttanut 
taantuman pohjan. (HS pääkirjoitus 290.) 

150) Tutkijat puolestaan kummastelevat, miksi maan talous ei jo 
nouse taantuman kuopasta. (HS pääkirjoitus 290.) 

151) Muutaman viime viikon aikana maailmalta on alkanut kuulua 
rohkaisevia viestejä, joista voisi päätellä, että taantuman syvin 
kuoppa on jo takana. (HS pääkirjoitus 245.) 

Esimerkeistä viimeisessä (151) NP:n edussanaa (kuoppaa) luonnehtiva super-

latiivinen adjektiivi (syvin) sijoittuu genetiivimääritteen ja edussanan väliin. 

Superlatiivit ovat ns. yksilöiviä adjektiiveja eli ne täsmentävät substantiivin 

tarkoitetta (’kuoppaa’) suhteessa toisiin vastaaviin tarkoitteisiin. Yksilöivät adjek-

tiivit osoittavat tarkoitteella olevan jonkin ominaisuuden suhteen poikkeusaseman 

tai paikan asteikon ääripäässä. Genetiivimäärite (taantuman) ilmaisee alueen, jolle 

vertailujoukko – tässä tapauksessa erilaisten ’kuoppien sarja’ – sijoittuu. Koska 

taantuman alaan implikoidaan kuuluvan eri syvyisiä kuoppia, taantuma ei itses-

sään ole ’kuoppa’ vaan usean sellaisen vaikutusala tietyllä käsitteistysalueella 

(kuten ’kuoppa’ oli välttämätön pohjan vaikutusalana). (ISK § 573, 644, 608; 

Leino 1993: 51, 72–77.)  

 Taantuman pohja (6 esiintymää) on yleisempi ilmaus kuin genetiivin 

tulkintaongelmia aiheuttava taantuman kuoppa (2 esiintymää) ja vastaava taan-

tuman suo (1 esiintymä). Kiintoisa yksityiskohta liittyen abstraktin ympäristön 

yksilölliseen visualisointiin on se, että kahta erilaista hahmotustapaa edustavat esi-

merkit 149 ja 150 ovat peräisin saman kirjoittajan kynästä.   

 Kuten on käynyt ilmi, aineistossa pohja on yksiselitteisesti mainittu olevan 

vain taantumalla. Seuraavan yksittäisen aineistolöydön perusteella kriisinkin 

vakavuutta mitataan vertikaalisella ulottuvuudella normaalitason ja pohjan välillä, 

mutta tulkinnanvaraista on, mille entiteetille pohja kuuluu:  
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152) Kurssit taas uskovat, että globaalilla tasolla kriisin pohja-
kosketus on ohi. (KL kannanotto 210.) 

Epävarmuus johtuu siitä, että yhdyssanan nominatiivimuotoisen määriteosan 

suhde edusosaan on morfologisesti spesifioimaton: yhdysosien merkityssuhde on 

avoin, assosiatiivinen ja tapauskohtainen. (ISK § 409, 410). Pohjakosketus-

lekseemissä pohja voi olla se, joka koskettaa, ja samanaikaisesti se, jota koske-

tetaan. Kun merellä seilaava alus saa pohjakosketuksen, sen oma pohja (pohjan 

vaikutusalana ’alus’) osuu toisen entiteetin, meren, pohjaan (pohjan vaikutusalana 

’meri’). Taantuma-virkkeissä mahdollisia taantuman pohjalla kävijöitä ovat 

talous, markkinat tai muu vastaava entiteetti, mutta viimeisessä esimerkissä 152 

kriisi pohjineen on itsessään käynyt jonkin erillisen pohjan tuntumassa.  

5.5 Ilmaus genetiivitäydennyksenä adpositiolausekkeessa 

Adpositiolauseke (PP) muodostuu adpositiosta eli post- tai prepositiosta sekä 

substantiivilausekkeesta (NP). Adpositiolausekkeiden ryhmä ei ole tarkkarajainen, 

sillä adpositiot ovat sanaluokaltaan monitulkintaisia. (ISK § 699.) ISK kuvaa 

tilannetta näin: ”Substantiivi hahmottaa olion tai entiteetin, adpositio taas hahmot-

taa suhteen olioiden tai entiteettien välille. On kuitenkin huomattava määrä 

substantiiveja, jotka taivutusmuotoisina ja genetiivimääritteen kanssa muodos-

tavat kiteytyneempiä metaforisia lausekkeita. Tällaiset lausekkeet ilmaisevat mm. 

osaa jostakin kokonaisuudesta, suhteellista sijaintia tai yhteyttä, esim. jonkin ~ 

jonkun päällä, kannoilla, äärellä, ansiosta, niin että niitä voi pitää postpositio-

naalisina suhdetta merkitsevinä lausekkeina.” (ISK § 693.)  

 Aineistossani selvä adpositiotiolauseke on muun muassa lauseke taantuman 

jälkeen ja suhdetta ilmaiseva substantiiviperäinen, adpositiolausekkeen funktiossa 

toimiva lauseke taantuman seurauksena. Näiden välille sijoittuu lausekkeita, 

joissa adposition historia substantiivina on himmentynyt (taantuman vuoksi). 

Analyysissani luen kaikki mainitun kaltaiset rakenteet adpositiolausekkeisiin 

kuuluviksi; aineiston laajuus on tällöin 127 esiintymää. Käsittelyä varten olen 

jakanut aineiston temporaalisia ja kausaalisia suhteita ilmentäviin lausekkeisiin. 

Myös spatiaalisia suhteita ilmentäviä adpositioita (taantuman yli) on aineistossa, 
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mutta jätin ne käsittelemättä, sillä niitä on verrattain vähän ja olen jo pariin ottee-

seen pohtinut suhdanteiden kuvitteellista muotoa ja ulottuvuuksia.  

5.5.1 Adpositiolauseke temporaalisena adverbiaalina  

Lauseenjäseninä tämän ryhmän 51 adpositiolauseketta ovat ajan adverbiaaleja ja 

näin ollen pääasiassa koko lauseen määritteitä, jotka antavat puheena olevalle 

tilanteelle ajalliset kehykset (ISK § 980). Yleisimmät temporaalisia suhteita il-

mentävät adpositiolausekkeet aineistossa ovat luonnollisesti ennen jotakin, jonkin 

aikana ja jonkin jälkeen.  

153) Maanosa vaurastui yli viiden prosentin vauhdilla ennen talous-
kriisiä. (HS kannanotto 298.) 
154) Taantuman aikana luovaa tuhoa ei ole, on vain tuhoa.  
(HS artikkeli 264.) 
155) Suomessa tarvitaan kehittämisohjelma, elvytysohjelma, jolla 
taataan viennin nousu laman jälkeen. (KL kannanotto 345.) 

Lausekkeet toistuvat tiheään ilman, että taantuma-, lama- ja talouskriisi-kantaiset 

lauseet erottuisivat juurikaan toisistaan: parin pienen eroavaisuuden syyn pohdinta 

on tämän alaluvun perusta. Suhteutusadjektiivi jonkin jälkeinen + SUBSTANTIIVI 

(ISK § 270, 613)  eivät muodosta varsinaista adpositiolauseketta, mutta rakenteen 

käsittely on mielekkäintä juuri tämän alaluvun aineiston rinnalla.  

 Aika-lekseemi esiintyy aineistossa sekä muodossa jonkin aikana että jonkin 

aikoina. GENETIIVI + YKSIKÖN ESSIIVI viittaa erityisesti tapahtumiseen jonkin 

ajanjakson kuluessa tai samanaikaisesti jonkin toisen tapahtuman kanssa (ISK  

§ 689). GENETIIVI  + MONIKON ESSIIVI ei määritä ajankohtaa yhtä täsmällisesti. 

Monikollisuus yhdistää yksittäiset hetket aikakaudeksi, johon kuuluu joitakin 

tyypillisiä ominaisuuksia – aikakauden henki korostuu. Näistä rakenteista huomat-

tavasti harvinaisempi, monikollinen GENETIIVI + aikoina,  esiintyy aineistossa 

kerran taantuma- ja kerran lama-virkkeessä: 

156) Asiakkaat suosivat erilaisia tavaroita taantuman aikoina, ja 
silloin yrittäjän pitää ketterästi muuttaa valikoimiaan. (KL artikkeli 
381.) 

157) Insinöörikunta on lamankin aikoina säilyttänyt työpaikkansa 
selvästi paremmin kuin palkansaajat keskimäärin. (TT artikkeli 329.) 
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Rakenteen puuttumisen (talous)kriisi-virkkeistä ei vielä näin pienessä vertailu-

aineistossa tarvitse merkitä mitään kummoista. On kuitenkin mahdollista, että 

rakenteen ilmenemättömyyteen vaikuttaa talouskriisin erilainen yhteiskunnallinen 

merkitys: ehkä talouskriisi ei piirry yhden aikakauden elämänhetkiä yhdistävänä 

kollektiivisena kokemuksena, josta viriäisi silloin talouskriisin aikoina -tyyppisiä 

lausumia. Päätelmä perustuu osittain siihen, että muualta aineistosta löytyy 

katkelmia, joissa lama toimii aika-kantaisen, essiivisijaisen yhdyssanan määrite-

osana ja näin nimittäjänä yhdelle yhteiselle aikakaudelle (158 ja 159) sekä esi-

merkissä 160 jopa osana tuon ajan ihmisen (genetiivisijaista) määritelmää:  

158) Silläkin on oma arvonsa, ainakin näinä lama-aikoina.  
(KL kannanotto 126.) 

159)  Yksinkertaisuuteen, käytännöllisyyteen ja kodin arvostukseen 
palaaminen ei lama-aikana ole vaikeaa. (TT artikkeli 335.) 

160) Tuttu kauppa tuo turvaa lama-ajan ostajalle. (KL artikkeli 
400.) 

Lamaa kutsutaan aivan eksplisiittisestikin sukupolvikokemukseksi liitteenä 2 

olevassa humoristisessa ajankuvakarikatyyrissä. 

 Aineistossa ei ole virkkeitä, joissa yhdyssanan edusosana olisi aika ja 

määriteosana kriisi. Kriisi esiintyy yhdyssanan määriteosana vain kerran (kriisi-

tunnelma); muutoin se on NP:n genetiivimääritteenä. Tämä saattaa olla kahden 

seikan yhteisvaikutusta. Ensinnäkin yhdyssana on aina rakennetta 

GENETIIVIMÄÄRITE + SUBSTANTIIVI  kiteytyneempi – niin sanahahmona kuin käsit-

teenä. Toiseksi (ilman talous-määriteosaa) kriisi on ilmauskolmikosta se, joka 

merkitsee muutakin kuin taloudellista poikkeustilaa, eli yhdyssanana kriisiaika 

saattaisi assosioitua kiinteämmin esimerkiksi humanitaariseen kriisiin (vrt. 

sanakirja-artikkelit luvussa 2.5). Talouskriisi taas olisi yhdyssanan määriteosana 

raskas ja oman yhdyssanarakenteensa takia hidas vakiintumaan. (Yhdyssanojen 

kiteytyneisyydestä ja kompleksisuudesta ks. ISK § 399, 405.) 

 Kuten aiemmin totesin, adpositiorakenteessa jonkin jälkeen genetiivi-

täydennyksenä voi olla mikä tahansa kolmesta vertailuilmauksesta. Kriisi on 

kuitenkin suhteellisesti harvinaisin.  
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161) Tammiston mukaan vahvoilla on se, joka nyt tietää, millaiseksi 
liikematkailun markkinat taantuman jälkeen muodostuvat.   
(KL artikkeli 16.) 

162) Energiaverojen kiristyksiä kaavaillaan vasta talouskriisin 
jälkeen vuonna 2011. (HS artikkeli 185.) 

Erikoisuutena on se, että talouskriisi-kantaisena tämä rakenne toistuu vain 

kahdesti, mutta sen rinnalla on käytössä (pelkästään talouskriisi-kantaisena esiin-

tyvä) rakenne talouskriisin jälkeinen + SUBSTANTIIVI,  joka esiintyy jopa neljästi. 

Siinä jälkeen-postpositiosta on muodostettu genetiivin täydennyksekseen vaativa 

suhteutusadjektiivi.  

163) Innovaatiopolitiikka on noussut maailmalla uudeksi mantraksi, 
jolla valtiot pyrkivät selviytymään talouskriisin jälkeisessä maail-
massa. (TT artikkeli 260.) 

164) Suomalaisyritykset hakevat talouskriisin jälkeisiä asemia. 
(KL artikkeli 340.) 

En osaa laajasti perustellen vastata, miksi rakenne kuuluu juuri kriisi-aineistoon 

eli miksei laajankaan taantuman/laman jälkeen -esiintymäjoukon (13 esiintymää) 

rinnalla esiinny vastaavaa taantuman/laman jälkeinen -mainintaa. Vaikutusta voi 

olla sillä, että matalasuhdanne alkoi luotto- ja pankkikriisistä, ja kriisi-nimitteiset 

tapahtumasarjat miellettänee aikaisemmiksi ja lyhytkestoisimmiksi kuin esimer-

kiksi taantuma. Tällöin historian jakaminen kriisiä edeltävään ja kriisin jälkeiseen 

maailmaan voi olla ajankohtaisempaa kuin historian jakaminen taantumaa/lamaa 

edeltävään ja taantuman/laman jälkeiseen maailmaan. Ikään kuin jonkin jälkeinen 

+ SUBSTANTIIVI vaatisi sen, että määriteltävän entiteetin katsotaan jo olevan osa 

todellisuutta ja elettävää tai ainakin käsillä olevaa aikaa, kuten seuraavan 

esimerkin veropolitiikka: 

165) Kriisin jälkeistä veropolitiikkaa pitäisi katsoa yhdessä 
samaan tapaan kuin toimittiin ennen kriisiä. (KL artikkeli 302.) 

Vertailukohtana virkkeessä on aika ennen kriisiä. Myös asemien haku aiemmassa 

esimerkissä 164 on arkiajattelun perusteella toimintaa, jota tuskin pystyy teke-

mään, ellei elettävällä hetkellä talouskriisi ole jo ohi tai ainakin lähellä oletettua 

loppuaan.  
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5.5.2 Adpositiolauseke kausatiivista suhdetta ilmentävänä adverbiaalina  

Syy–seuraussuhdetta kuvaavien adpositiolausekkeiden ryhmä on 64 esiintymän 

laajuinen ja ilmauskolmikon kesken tasainen. Lauseasemaltaan lausekkeet ovat 

adverbiaaleja. Ryhmän viisi erilaista kausaalisen suhteen ilmaisutapaa tulevat 

esiin seuraavien esimerkkien kautta:  

166) Työt sujuvat hitaasti muun muassa rahoitusriitojen ja 
taantuman takia. (KL uutinen 12.) 

167) Laman vuoksi Rautakylä on tosin ollut vähän jäissä.  
(TT artikkeli 311.) 

168) Maailman lentorahtikuljetukset ovat vähentyneet ennätysmäi-
sesti talouskriisin seurauksena. (HS uutinen 193.) 

169) Sijoittajat pelkäsivät, että öljy olisi romahtanut kriisin myötä. 
(KL artikkeli 141.) 

170) Laman ansiosta ennuste [sähkönkulutuksesta] ei juuri nyt ole 
yhtä paljon alakanttiin kuin normaalisti. KTM on säännöllisesti 
ennakoinut toteutunutta pienempää kulutusta. (TT kannanotto 240.) 

Samassa yhteydessä tarkastelin myös yhtä kausatiivisuuteen nähden päinvastaista, 

konsessiivista suhdetta ilmentävää adpositiolausekketta (171). Konsessiivisella 

suhteella tarkoitetaan lauseiden välistä suhdetta, jossa puheena olevien asian-

tilojen esitetään pätevän mutta samalla implikoidaan niiden yhteensopimat-

tomuutta kyseisessä kontekstissa (ISK sananselityksiä: konsessiivinen suhde). 

171) Taantumasta huolimatta Suomessa on varallisuutta ja rahaa 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. (KL pääkirjoitus 108.) 

En löytänyt eroa taantuman, laman ja talouskriisin käytöstä jostakin huolimatta -

lausekkeissa, joten en tässä yhteydessä käsittele rakennetta sen enempää. Ilmaus 

on kuitenkin näkyvästi esillä myöhemmin omassa luvussaan 7.2 Taantumasta 

huolimatta – ilmipanemattomat arvolataukset.  

 Syy–seuraussuhteen myönteisyyden (tai ironisessa käytössä kielteisyyden) 

osoittava ansiosta esiintyy koko aineistossa vain kerran. Virkkeessä 170 lama on 

syynä siihen, että ennuste sähkönkulutuksesta on osunut enemmän kohdalleen 

kuin yleensä, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kokonaisuudessan virkkeellä 

kuitenkin tavoitellaan ironista sävyä: tekstissä kritisoidaan sitä, kuinka työ- ja 
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elinkeinoministeriö jatkaa kauppa- ja teollisuusministeriön perinteitä kyvyttö-

myydessä tehdä realistisia sähkönkulutusennusteita – vain nyt laman satuttua 

kohdalle ministeriöiden liika optimistisuus ei vääristänyt arvioita. Laman nega-

tiiviseksi ja ansion (’saavutus’, ’aikaansaannos’) positiiviseksi miellettävä perus-

merkitys synnyttää ristiriidan, joka varoittaa lukijaa suhtautumasta lukemaansa 

liian kirjaimellisesti. Voi olla sattumaa, että ainoassa ansiosta-lausekkeessa on 

täydennyksenä juuri lama. En kuitenkaan voi olla toistamatta luvun 5.1.2 aineis-

toon liittyvää aiempaa toteamusani, että ”erityisesti lama on ilmaus, jonka oma-

laatuista synkkyyttä toimittajat käyttävät usein voimakkaana vastakohtana jonkin 

tilanteen valoisalle puolelle”. Näin näyttää käyneen tälläkin kertaa. 

 Takia, vuoksi ja seurauksena ovat hyvin identtisiä sekä esiintymistiheydel-

tään että merkitykseltään juuri tässä kontekstissa. Muussa yhteydessä seurauksena 

ei ole useinkaan ”vaihtokelpoinen” adpositioiden vuoksi ja takia kanssa. Seurauk-

sena ei voi saada merkitystä ’varten’, ’puolesta’ tai ’hyväksi’ (A–D).  Silloinkaan, 

kun seurauksena-sanan merkityksenä on ’johtuen, takia’, se ei voi saada genetiivi-

täydennyksekseen ihmistä (C), vaan taustaksi tarvitaan jokin prosessi (E ja F).  

A) Vertailun vuoksi mainittakoon, että – – (’vertailua varten’) 

B) Uhrautua, nähdä vaivaa jkn vuoksi  (’jkn puolesta’) 

C) Sinun takiasi myöhästyimme (’sinusta johtuen’) 

D) Tein sen sinun takiasi (’hyväksesi, edestäsi, puolestasi’) 

E) Liiallisen harjoittelun seurauksena oli lihasten kipeytyminen. 
(’vuoksi, takia, vaikutuksesta’) 

F) Sodan seurauksena elintaso laski (’vuoksi, takia, vaikutuksesta’) 

(KS s.v. vuoksi; takia; seuraus.) 

 Ilmauksessa jonkin seurauksena syy-seuraussuhteeseen sekoittuu ajallista 

järjestymistä. Sama pätee ilmaukseen jonkin myötä, vaikka sanakirjassa myötä saa 

vain merkityksen ’mukana, kanssa’ (NS s.v. myötä: 2. postpositio). Myötä tuo 

virkkeisiin ajatuksen jonkin muutoksen tapahtumisesta talousromahduksen kanssa 

ajallisesti rinnakkain, ja se on vastuukysymyksen kannalta epämääräisin. Esi-

merkiksi jos tulot kasvavat iän myötä, aiheuttaako ikä itsessään tulojen kasvun? 

En sanoisi niin. Sanakirja ohjaakin välttämään myötä-sanaa silloin, kun kyseessä 

on selvästi kausaalinen suhde: 
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Rahamarkkinat kuumenivat sotauutisten myötä  (paremmin: takia).  
(KS s.v. myötä: 2. postpositio.) 

 Takia, vuoksi ja seurauksena ovat yhtä tyypillisiä niin taantuman, laman 

kuin talouskriisinkin seurassa. Myötä sen sijaan esiintyy vain kerran lausekkeessa, 

jossa genetiivitäydennyksenä on taantuma. Tämän yhden poikkeuksen vahvistama 

myötä-rakenteen täydellinen puuttuminen kokonaisuudessaan laajasta taantuma-

aineistosta ei liene sattumaa. Tutkimuksen kuluessa on vahvistunut käsitys siitä, 

että taantuma saa kaikissa lauseasemissa voimakkaimpia, metaforisimpia ja 

tekijä–kohde-suhteeltaan suoraviivaisimpia ilmauksia ympärilleen. Käänteisenä 

ilmiönä näyttää olevan se, että vaikutussuhteet sumeiksi jättävä myötä ei kuulu 

tähän ”suoraselkäisten joukkoon”, taantuma-aineistoon. Perimmäinen syy koko 

tälle kahdensuuntaiselle ilmiölle jää arvoitukseksi.  

5.6 Yhteenveto  

Koska päättynyt pääluku on huomattavasti muita laajempi, lienee parasta koota 

luvun havainnot yhteen ennen siirtymistä eteenpäin. Ilmauksen yleisimmäksi 

asemaksi lauseessa ilmeni kaikissa kolmessa vertailuryhmässä subjekti. Suh-

danne, josta kopulalauseissa predikoidaan olla-verbin avulla piirteitä ja ominai-

suuksia, on silmiinpistävän usein talouskriisi (45 %). Transitiivilauseissa taan-

tuma osoittautui 69 %:n edustuksella vielä hallitsevammaksi kuin taantuma keski-

määrin, mutta merkitystä oli enemmän sillä, miten taantuma ja muut kaksi 

vertailuilmausta jakautuvat aineistonosan sisällä.  Sisäinen vertailu oli ainoa tie 

analyysiin myös intransitiivisten lauseiden kohdalla, sillä niissä taantuma, lama ja 

talouskriisi jakautuvat subjekteiksi juuri sen mukaan, kuinka paljon kutakin 

ilmausta yleisestikin on aineistossa.  

 Sekä transitiivisissa että intransitiivisissa lauseissa metaforista tulkintaa 

edellyttävät verbit ovat predikaatteina taantuma- tai lama-subjektille. Molemmat 

suhdanteet osoittavat voimiaan ihmismäisesti, ja jos kohteeseen tartutaan nimen-

omaan hampain, syyllistä voi etsiä lamasta. Luonnonvoiman kaltaista mahtia on 

taantumalla: se voi jähmettää ja hyydyttää eli ikään kuin taannuttaa toimintaa 

takaisin alkutilaan. Raja metaforisen ja ei-metaforisen predikaatin välillä on 

keinotekoinen ja häilyvä. Myös ilmauksissa, joita en erikseen määritellyt meta-
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forisiksi, näkyi talouskriisin hellempi ote maailmasta: se koskettaa monacolaisia 

(49) vielä silloin, kun taantuma jo koettelee Venäjää (47). Muutosvoimaa ja 

velvoittajan auktoriteettia talouskriisiltäkin silti löytyi: juuri se pakottaa EKP:tä 

(53) ja saa monen maan rukkaamaan verotukeaan (55). 

 Kun transitiivilauseen tuloksena on muutos ihmisen henkisessä tilassa 

taikka odotuksissa, kiinnostuksessa tai suosiossa jotakin kohtaan, subjektina on 

taantuma (taantuma muuttaa asenteita, 28). Ihmisen sisäinen maailma ja taan-

tuma liittyvät toisiinsa myös siten, että jos lauseen predikaatti kuvaa vain erityisen 

subjektiivisesti määriteltävissä olevaa muutosta kohteessaan, subjektina on taan-

tuma (taantuma pilaa odotukset, 29/33). Samaisessa ”muutos-ryhmässä” (B) 

kriisi-subjektin predikaatti kuvaa tyypillisesti liikettä eri suuntiin ja laman predi-

kaatti alkamista, päättymistä tai nopeudenmuutosta. Konkurssi on ominainen 

päätepiste juuri lamalle.  

 Matalasuhdanne ei useinkaan ala tai muuten synny tyhjästä, vaan se tulee 

tai heti alkuunsa iskee. Alkaa-kanta näkyi kyllä nominaalistuneessa muodossa 

alku (talouskriisi sai alkunsa, 68 ja 69), mutta tällöin ruodittiin suhdanteen syitä. 

Syy haluttiin tässä ja monessa muussakin yhteydessä nimetä juuri talouskriisille. 

Kun suhdanteen todettiin sen ilmestymisen jälkeen jatkuvan, pitkittyvän, pahen-

tuvan tai päättyvän, subjektina oli lähes aina taantuma. Vaikka tilanteen  

(ei-)toivottuuteen kantaa ottavat verbit olivat transitiivisten lauseiden osalta 

taantuma-virkkeissä, intransitiivisten lauseiden joukossa niitä esiintyi myös 

talouskriisin seurassa (Latvian talouskriisi kärjistyy, 73).  

 Laman vähäinen esilläolo analyysin kuluessa selittyi subjektiluvun lopussa: 

lama esiintyy mielellään aistihavaintoverbien subjektina, jolloin se näkyy tai 

tuntuu ja rivien välistä varmasti aiheuttaakin asioita. Laman osuus tästä kevät-

painotteisesta ryhmästä on suurempi kuin mistään muusta ryhmästä; kriisin osuus 

on päinvastainen.  

 Adverbiaaliluvuissa (5.2 ja 5.3) analysoin ilmauskolmikkoa sellaisenaan  

toimivina adverbiaaleina. Selvisi, että yleisin adverbiaalin sija tässä joukossa on 

inessiivi (taantumassa) ja että näillä inessiivisijaisilla adverbiaaleilla on mahdol-

lisuus toimia erityisessä tehtävässä koko lauseen kehyksenä. Muussa sijassa kuin 
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inessiivissä olevilla adverbiaaleilla näytti olevan paikkansa etenkin verbin vaati-

mana rektiona taikka lähtö- tai päätepisteenä liikeverbin valenssin mukaisesti 

(johtua~nousta taantumasta).  

 Inessiivisijaisten adverbiaalien vertailun tuloksena oli, että lamassa ja taan-

tumassa taipuvat erityisen hyvin koko lauseen kehykseksi. Ero näiden kahden 

adverbiaalin ja talouskriisissä-adverbiaalin käytön välillä oli tämän tutkimuksen 

selvimpiä. Kun inessiivisijassa on talouskriisi, sen paikka lauseessa on useimmi-

ten sidoksissa toiseen substantiiviin (Maailmanpankin toimet talouskriisissä, 94). 

Tällöin talouskriisi rajaa tai luonnehtii toista entiteettiä ja tuntuu korostavan suh-

danteen ja entiteetin ”liittoa” erotukseksi tilanteelle ilman kriisiä. Talouskriisissä 

ei ilmaise yhtä kokonaisvaltaista olotilaa kuin taantumassa tai lamassa oleminen. 

Lauseen ytimessä olla jossakin -rakenteen toteumana esiintyy vain olla taantu-

massa. Pelkän taantuma-kannan esiintyminen rakenteessa voi johtua rakenteen 

yhdenmuotoisuudesta taantua-verbin MA-infinitiivin inessiivin kanssa, vaikka en 

pidäkään olla taantumassa -esiintymiä varsinaisina MA-infinitiivin inessiiveinä.  

 Kun vertailtavana olivat muut kuin inessiivisijaiset adverbiaalit, etenkin 

taantumalle ja lamalle hahmottui fyysisiä ulottuvuuksia: entiteetti voi törmätä 

taantumaan ja sukeltaa lamaan, minkä jälkeen tilanteesta punnerretaan pystyyn 

tai tullaan ulos. Talouden kampeaminen takaisin jaloilleen on aina intentionaali-

sempaa kuin kuopan pohjalle luisuminen tai horjahtaminen. Holtiton törmäämi-

nen tai horjahtaminen näytti ennakoivan juuri taantumaa. Metaforiikka oli pai-

koin symmetristä (vertikaaliset suunnat), paikoin toispuoleista (tulla ulos taantu-

masta muttei *mennä sisään taantumaan). Verbit, joiden rektion mukainen ad-

verbiaali ei osoita varsinaista liikesuuntaa, antavat talousahdingolle sairauden tai 

katastrofin piirteitä (kärsiä, pelastaa, selvitä ja toipua jostakin).   

 Genetiivimääritteenä yleisin kolmesta ilmauksesta on talouskriisi. Eri 

luvuissa on käynyt ilmi, että metaforisesti tulkittuvissa tekstiyhteyksissä kriisi ei 

ole yhtä yleinen kuin vertailuilmaukset. Havainto pätee jälleen, sillä kriisi-määrit-

teen yleisyydestä huolimatta ihmiselle tyypillistä toimintaa määrittävä genetiivi on 

useimmiten laman tai taantuman (laman raivo, 134). Kriisin opetukset ja kriisin 

hoito toivat analyysiin jälleen kysymyksen ihmiskunnan osallisuudesta ongelmien 

syntyyn ja vastuusta niiden ratkaisemiseksi.  Kuten ahneus ja holtittomuus, myös 
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opetuksista viisastumisen tärkeys myönnetään eksplisiittisimmin silloin, kun 

talousjärjestelmän kurittajana on talouskriisi. Suhdannne, jolle pystyi selvimmin 

kuvittelemaan muodon, oli jälleen taantuma. Taloudella on taipumus käydä 

taantuman pohjalla, kun taas kriisillä tällaista pohjaa ei ole: kriisi itsessään lienee 

käynyt jonkin toisen entiteetin pohjalla, sillä kerrotaan, että kriisin pohjakosketus 

on ohi (152).  

 Aineiston adpositiolausekkeita käsittelevä alaluku jakautuu kahtia tempo-

raalisia ja kausaalisia suhteita käsittelevään osaan (joista jälkimmäinen sivuaa 

myös konsessiivisuutta). Ennen jotakin, jonkin aikana ja jonkin jälkeen ovat 

kaikki yleisiä rakenteita, mutta talouskriisin käyttö jälkeen-postposition määrit-

teenä on vähäistä. Muualta aineistosta löytyi kuitenkin esiintymiä jälkeen-postpo-

sitiosta suhteutusadjektiiviksi muunnetusta lekseemistä jälkeinen, jonka määrite 

oli aina kriisi (kriisin jälkeinen veropolitiikka, 165). Esitin, että GENETIIVIMÄÄRITE 

+ jälkeinen + SUBSTANTIIVI -ilmaus jakaa maailmaa tavalla, joka implikoi 

adpositiolausekkeen rajaaman maailmantilan ja siihen liitetyn substantiivin 

tarkoitteen olevan jo osa nykytodellisuutta tai jo käsitettävissä olevaa lähitulevai-

suutta. Vaikka talouskriisi tämän havainnon perusteella alkoikin jo olla menneen 

talven lumia, siitä ei ole muodostunut aikakauden henkeä yhteen kokoavaa käsi-

tettä: lehdissä ei kerrota tapahtumista talouskriisin aikoina mutta taantuman ja 

laman aikoina kylläkin.  

 Kausatiiviset adpositiolausekkeet jonkin takia, vuoksi ja seurauksena sekä 

konsessiivinen PP jostakin huolimatta ovat yhtä lailla yleisiä ja vertailuaineiston 

läpäiseviä. Sen sijaan jonkin myötä loistaa poissaolollaan taantuma-aineistosta. 

Tutkimuksen aiemmat luvut osoittivat, että taantuma-aineistossa lauseenjäsenten 

tekijä–kohde-suhde on selkeimmillään ja ilmaustavat voimakkaita. Myötä on syy–

seuraussuhteeltaan adpositiojoukon epämääräisin, jolloin sen rajoittuminen lama- 

ja talouskriisi-virkkeisiin vahvistaa käsitystä taantuman suoraviivaisimmasta 

suhteesta ympäristöön. Aikaansaannoksen myönteisyyttä tähdentävä ansiosta 

esiintyi aineistossa vain kerran. Itse laman ansiosta -PP:n sisältämän virkkeen 

sanoma oli näennäisen myönteinen, mutta teksti sen ympärillä ohjasi ironiseen 

tulkintaan: kriittisyys ansiota kohtaan ei yllättänyt, kun saavutuksesta oli kiit-

täminen negatiivisin latauksin kuormitettua lamaa.   
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6 Yhteiskunta ja talousjärjestelmä – mikä on keskustelunaihe, kun mainitaan 

taantuma, lama tai talouskriisi? 

 

Tässä pääluvussa jätän lauseopin taakse ja keskityn suhdanneilmausta ympäröi-

vään kieleen siihen sisältyvien tarkoitteiden merkityssisällön näkökulmasta. 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen tekstejä miettien, millä konkretian tasolla 

talousjärjestelmästä puhutaan, kun järjestelmää vaivaa esimerkiksi taantuma. 

Toimivatko rahat vai ihmiset? Ovatko liiketoiminnan osat aitoja työntekijöitä ja 

tuotteita vai abstraktioita ja kirjanpidon numeroita? Toisessa alaluvussa pohdin, 

mitä yhteiskunnan osaa milläkin nimityksellä kuvataan. Täsmennän toisen ala-

luvun kannalta oleellisia kysymyksiä kyseisen luvun alussa. Tutkielman muista 

pääluvuista poiketen tämä luku pohjautuu vain Helsingin Sanomista poimittuun 

aineistoon. Syynä on se, että luku on alunperin toinen osa seminaariesitelmääni. 

Tuolloin huomasin, että yhteiskunta ja talousjärjestelmä on liian laaja teema ana-

lysoitavaksi koko 400 tekstin korpuksesta. Helsingin Sanomien osuus korpuksesta 

on 111 tekstiä.  

 Talousjärjestelmästä puhuminen vaatii termejä, joiden merkimys ja 

keskinäinen hierarkia ei harmiksemme ole mitenkään lukkoonlyöty tai selkeä-

rajainen. Pääjako on jako reaalitalouteen ja finanssitalouteen. Reaalitalous on 

näkyvää taloutta eli käytännössä tavaroiden ja palveluiden tuottamista ja kulutta-

mista. Reaalitalouden sisällä puhutaan muun muassa hyödyke- ja työmarkki-

noista. Bruttokansantuote muodostuu reaalitalouden arvosta.  

Finanssitalous on se osa taloutta, joka muodostuu rahan ja erilaisten arvo-

papereiden ostamisesta ja myymisestä finanssi- eli arvopaperimarkkinoilla. 

Käytännössä finanssitaloudessa tehdään siis uutta rahaa rahalla. Nykymaailmassa 

nämä kaksi talouden osaa elävät aivan omaa elämäänsä. Finanssitalous on 

paisunut suhteettoman suureksi, monikymmenkertaiseksi bruttokansantuotteeseen 

eli juuri hyödykkeiden tuotantoon nähden. Tästä erosta johtuvat monet ilmiöt, 

joista puhutaan erilaisina kuplina. Finanssitaloudesta käytetään arkisesti myös 

sanaa paperitalous, välillä näkee myös termiä rahatalous. Rahatalous on sikäli 

hankala terminä, että sillä on toinen merkitys sellaisen talousjärjestelmän kuvaa-

jana, jossa vaihdon välineenä on raha, eivät esimerkiksi oravannahat. Talous-
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järjestelmää käytän tässä esitelmässä hyvin löyhästi tarkoittamaan kaikkien niiden 

osien summaa, joiden varaan omalle kulttuurillemme ominainen talouselämä 

rakentuu. Termi on talouskirjallisuudessa vakiintunut tarkoittamaan erityisesti sitä 

ideologiaa, joka taloutta säätelee (esim. kapitalismia tai markkinataloutta ero-

tuksena suunnitelmataloudesta), mutta tässä tutkimuksessa talousjärjestelmä on 

lähtökohtaisesti markkinatalous.   

6.1 Talousjärjestelmän osat – puhutaanko finanssi- vai reaalitaloudesta? 

Vaikka taantuma on aineiston yleisin tapa viitata matalasuhdanteeseen, sen 

käyttötilanteissa on nähtävillä samanhenkisyyttä. Taantuma tulee hyvin itsenäi-

sesti ja ottaa osuutensa ihmisten päätöksenteossa. Ihmisten päätökset eli kulutus-

käyttäytyminen taas ohjaa taantumaa. Syyt ja seuraukset ovatkin taantuma-

diskurssissa kuin arvausleikin muna ja kana.   

 Kysyntä, myynti  ja työttömyys ovat taantuma-tekstien avainsanat. Toimin-

tana tai tilana niitä yhdistää ihmisen läsnäolon välttämättömyys. Tekstitasolla 

ihmistä ei välttämättä näy, sillä talouskieltä on taipumus kirjoittaa abstraktein 

teonsanoin: investointi, kasvu tai rakentaminen toteutuu ilman toimijaa. Talous-

kieltä vaivaa myös kvantitatiivisia menetelmiä käyttävien tieteiden tapa kuvata 

muutosta kaaviossa ja kuvioissa: laskun syvyys on loiventunut, tietää Kauppaleh-

den kolumnisti kertoa. Sen sijaan, että ihminen tekee jotakin useammin, harvem-

min, enemmän tai vähemmän, luvut ja käyrät kasvavat, supistuvat, nousevat ja 

laskevat piirtäen paperille verokiiloja, valuuttaputkia, V-taantuman tai kaksikytty-

räisen notkahduksen (Karvonen 1996: 151–154; KL kannanotto 48; KL artikkeli 

323 ja KL 25.9.2009). Ihmisen läsnäoloa viestittävissä taantuma-esiintymissä 

ihminen on harvoin varsinainen lauseopillinen subjekti, mutta tietynlaisen verbit 

kertovat ihmisen läsnäolosta.  

Ensimmäisessä esimerkissä kuluttajia edustaa metaforisesti muu maailma, 

mutta toiminta on silti hyvin konkreettista ja ihmislähtöistä, kauppoihin palaa-

mista:  

172) Kiinalle helpointa olisi, että muu maailman palaisi pian 
kauppoihin ostamaan Made in Chinaa. Mutta jos taantuma venyy 
pitkäksi, Kiinalle tulee kova kiire luoda kysyntää omasta takaa. 
(HS kannanotto 161.) 
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Esimerkin tilanteessa ihminen voi päättää, milloin hän palaa kauppoihin, pitäen 

mielessään, että taantuma säätelee itse kestoaan: se voi venyä (muuttumisjohdok-

sellinen intransitiiviverbi, ISK § 333). Ihmisten toiminta on ilmaistu suoralla 

liikeverbillä, eikä esimerkiksi nominaalistuksella paluu tapahtuisi.  Suoran 

liikeverbin käyttö mahdollistaa, että ehdollisuutta ja tulevaisuuden suunnittelua 

osoittava -isi-pääte voi liittyä suoraan ihmistekijän (vaikkakin metaforisen 

sellaisen) sisältämään verbiin. (Karvonen 1996: 152; ISK § 1545, 1595.) Tämä 

lisää ihmisen osallisuutta toiminnassa. Valtion tehtäväksi jää ihmisten kulutus-

käyttäytymisen säätely luomalla kysyntää. Kysyntä on esimerkki hyvin vakiintu-

neesta, abstraktista teonnimestä, jollaiseen – toisin kuin edellä – ei voi liittää 

modusta, aikamuotoa, määritteitä tai toimijoita kuten verbeihin voi (Karvonen 

1996: 152).  

Seuraavassa esimerkissä kysyntään viitataan tilauksien herumisena:  

173) Uusia laivoja on tilattu viime vuodet 300–400 kappaleen kuu-
kausivauhtia, mutta taantuman alettua uusia tilauksia on herunut 
vaivaiset 10–15 kuukaudessa. Suomen telakat eivät ole saaneet 
alkuvuonna yhtään uutta tilausta. (HS artikkeli 150.) 

Katkelmassa ihminen ei ole läsnä lauseen aktiivisena tekijänä, mutta vain 

ihmisten toiminnasta käytettävä tilata-verbi on passiivissa ja suomen passiivi on 

aina ihmisviitteinen. Heruminen eli ’nesteen tihkuminen tai noruminen’ ei 

alkuperäismerkityksessään sisällä viittausta ihmiseen, mutta sen taustaan on 

konventoitunut mahdollisuus nähdä ihminen yhtenä herumisen lähteenä (’Rahaa 

ei heru’; KS s.v. herua). Herumisen alkuperäinen merkitys maidon tai muun  

mahdollisesti vähissä olevan nesteen tihkumisena tuo virkkeeseen lisämerkityk-

sen, että tilaukset ovat kallisarvoisia ja tavoiteltuja. Jo nämä esimerkin ensimmäi-

sen virkkeen kielelliset valinnat implikoivat laivojen tilaamisen olevan neuvotte-

levien ihmisten välistä toimintaa, joka on herumisesta päätellen tainnut toteutua 

vasta pienen pihtailun jälkeen. Taantuman hiljentämien kauppaneuvottelujen 

osapuolina on ihmisiä sen sijaan, että tilausmäärät ilmestyisivät suoraan nume-

roina kirjanpitoon. Toisessa virkkeessä esiintyvällä saada-verbillä on sana-

kirjoissa yksi pisimmistä merkityksenkuvauksista. Tässä verbin merkitys on 

lähimpänä kuvausta ’onnistua hankkimaan jtak itselleen, käyttöönsä, yhteyteensä 

tms., tavoittaa, saavuttaa’ (KS s.v. saada). Kyseinen saada-verbin merkitys-
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variantti kantaa siis tietoa toiminnan inhimillisyydestä ja toiveidenmukaisuudesta. 

Ellei olisi tarvetta tilauksille ja halukkuutta niiden saavuttamiseksi, tilauksia ei 

saataisi vaan ne ehkä vain tulisivat. Taantuman ja ihmisten käytöksen yhteys 

näkyy molemmissa virkkeissä, vaikka ihminen onkin edustettuna vain potentiaa-

listen tilaajayritysten ja telakoiden kautta.   

 Seuraavaa kahta esimerkkiä yhdistää se, että suhdannenimitykseksi on va-

littu taantuma silloin, kun suhdanne liittyy läheisesti johonkin ihmisen elämän-

vaiheeseen tai -tilanteeseen – tässä eläkkeeseen tai työttömyyteen. 

174) ”Meillä on sellainen näkemys, että taloudellinen taantuma ja 
siihen liittyvä epävarmuus johtavat siihen, että ihmiset hakeutuvat 
vanhuuseläkkeelle toisin kuin hyvässä tilanteessa”, Aro sanoo.  
(HS artikkeli 371.) 

175) Yhdysvaltain uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä 
supistui viime viikolla, mitä pidetään merkkinä taantuman 
helpottamisesta.  (HS uutinen 372.) 

Esimerkin 174 syy- ja seuraussuhteen esillepano on perinteinen: taantuma ohjaa 

ihmistä, vaikka loppujen lopuksi ihminen on aiheuttanut taantuman siinä missä 

muutkin talousilmiöt. Vanhuuseläkkeelle hakeutuminen kertoo toiminnan 

inhimillisyydestä. -UtU-aines puolestaan tähdentää tässä refleksisyyttä, ihmis-

subjektin yhteydessä lisäksi intentionaalisuutta (ISK § 334, 335). Yhtenä hakeu-

tumisen merkityspiirteenä voi pitää myös sitä, että verbin refleksisyydestä 

huolimatta lopputuloksen saavuttaminen ole pelkästään subjektista itsestään 

riippuvaista, vaikka käytännössä vanhuuseläkkeelle pääsy on taattu tietyn iän 

ylittäneille (KS s.v. hakeutua ’pyrkiä, yrittää päästä jhk, hankkiutua, etsiytyä’). 

Eläkkeelle siirtymistä on totunnaisemmin kuvattu verbillä jäädä, joten hakeutu-

minen on tunnusmerkillistä: Viitataanko sananvalinnalla vain heihin, jotka 

eläkkeellejäämisoikeudestaan huolimatta jatkaisivat työelämässä elleivät taan-

tuma ja epävarmuus saisi heitä toisiin ajatuksiin?  Onko taantuma muuttanut 

enemmän eläkkeellejäämiskäytäntöä vai tapaa viitata eläkkeelle jäämiseen? 

 Esimerkissä 175 taantuman ja ihmisten toiminnan välinen suhde on hyvin 

irrallinen, jopa tilastojen taakse häviävä. Ilmiönä työttömyys on kuitenkin 

tekstissä riippuvuussuhteessa taantuman kanssa, ja ihminen luonnollisesti 

olennaisin osa työttömyyden käsitettä. Ihmiset eivät suoraan arvioi tai ennusta 
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omaa toimintaansa eli taantuman kehitystä. Ennustukseen tarvitaan merkkejä, 

havaintoja muutoksesta, jonka takana on toki viimekädessä ihminen. Esimerkistä 

näkee hyvin, miten tilastokieli piilottaa ihmisen osuuden talouden kiertokulussa: 

työttömien määrää ei lasketa vailla työtä olevina ihmisinä tai edes työvoima-

toimiston asiakkaina, vaan lomakkeina viraston pöydillä.  

Kysyntä on jo sananakin johdettu kysymisestä, täysin ihmiseen sidoksissa 

olevasta toiminnasta. Ja kuten totesin, lähes kaikkien kysyntään rinnastuvien 

ilmiöiden yhteydessä puhutaan lehdissä taantumasta (kuten oli edellä esimer-

keissä 172 ja 173). Muutama poikkeus kysynnän ja taantuman rinnakkaiseloon 

kuitenkin on. Poikkeukset (joista pian annan esimerkkejä) selittäisin niin, että 

kaikki markkinoilla olevat hyödykkeet eivät ole yhtä keskeinen osa arkielämää; 

toisin sanoen kaikkien hyödykkeiden osto ja myynti ei ole yhtä lähellä prototyyp-

pistä kaupankäynnin mielikuvaskeemaa eli kaupankäynnin semanttista kehystä. 

(Uudemmassa tuotannossaan Pentti Leino on siirtynyt skeeman sijaan kehyksen 

käsitteeseen luultavasti ainakin siksi, että skeema sekoittuu siihen mm. 

Langackerin soveltamaan skeemaan, joka kognitiivisen kielitieteen alalla tarkoi-

ttaa yleisemmin säännön vastinetta. Käytän tässä kohdin kuitenkin käsitettä skee-

ma, sillä Leino käyttää sitä alkuperäisessä artikkelissaan (1987), josta seuraava 

sopivasti juuri ostostapahtuman skeemaa kuvaava määritelmä on pääosin lainattu. 

Fillmoren scene ja frame ja Leinon kehys-käsite ovat lähestyneet ajan mittaan 

toisiaan, mutta kehyksen merkityksestä on muotoutunut spesifimpi.  (Langacker 

2008; Leino J. 2001: 71–72; Leino P. 1987: 26–51; Leino P. 1993: 74–76.)   

Skeemalla tarkoitetaan jonkin toiminnon osista koostuvaa ideaalistusta, joka 

koostuu useasta keskeisestä muttei yhdestäkään välttämättömästä ominaisuudesta. 

Esimerkiksi ostamisen skeemaan kuuluvat vakioina tietyt osapuolet eli ostaja, 

myyjä myynnin kohde sekä sopimukseen johtava interaktio. Tulkitsemme toimin-

non ostamiseksi, jos näemme, että skeeman muuttujiksi kytkemämme osapuolet ja 

osatapahtumat vastaavat ostamisen prototyyppistä tapausta. Muuttujilla on oletus-

arvonsa, jotka auttavat tunnistamaan tilanteen eri puolet skeeman muuttujiksi. 

Tilanne voi myös olla ristiriidassa näiden oletusarvojen kanssa: sopimukseen 

kuuluvan tietynlaisen vastineen eli korvauksen puuttuminen muuttaisi ostamisen 
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skeeman lähemmäksi lahjoituksen tai varkauden skeemaa. (Leino P. 1987: 26–51; 

Leino J. 2001: 71–72.) 

Talousdiskurssin seuraamisen perusteella hyödyke on usein se osa mieli-

kuvaskeemaa, joka herkimmin horjuttaa skeeman prototyyppisyyttä. Asiaan 

perehtymättömien on vaikea hahmottaa kaupankäyntiä esimerkiksi erilaisilla op-

tioilla, johdannaisilla ja futuureilla eli hahmottaa näiden abstraktioiden roolia 

hyödykkeinä. Juuri näitä kaikkein abstrakteimpia hyödykkeitä koskevaa kauppaa 

ei käsitellä otoksen teksteissä, mutta myös öljy on hyödykkeenä epäprototyyppi-

nen. Käsitykseni öljyn myynnistä ei siis mahdu perinteiseen kaupankäynti-

skeemaan. Öljykaupan vaiheet ja osapuolet ovat samalla politiikan pelinappuloita, 

eikä kysynnän, tarjonnan ja hinnoittelunkaan kolmio seuraa totuttuja lakeja. Kun 

aineistossa käsitellään öljyn tai muun teollisuuden tukipilarin kysyntää, matala-

suhdanteesta puhutaan yleisimmin talouskriisinä:  

176) Öljy on kallistunut nopeasti viime viikkoina, koska odotukset 
maailmantalouden toipumisesta ovat voimistuneet. Öljyn hinta on 
noussut viimeisen kuuden kuukauden ajan talouskriisin pahimpien 
vaiheiden aiheuttamasta heikosta kysynnästä huolimatta. 
(HS uutinen 189.) 

177) Talouskriisi on laskenut malmin hintaa, mutta Kiina vaatii 
suurempia hinnanalennuksia kuin Rio Tinto tarjoaa ja kuin mihin 
eteläkorealaiset ja japanilaiset ovat jo suostuneet. (HS pääkirjoitus 
263.) 
 
178) Järjestö kuitenkin varoittaa vetämästä sellaista ennenaikaista 
johtopäätöstä, että kansainvälinen talouskriisi olisi ohi. Erityisesti 
dieselin kysyntä on heikkoa ja kulutus Euroopassa pysyy IEA:n 
arvoiden mukaan matalalla tasolla. (HS kannanotto 356.) 
 

Näyttää siis siltä, että luonnonvarojen kysyntä ei hahmotu yhtä ihmislähtöi-

seksi toiminnaksi kuin muiden hyödykkeiden kysyntä. Kysynnän tärkeää 

osapuoli, mahdollinen ostaja, on edellisissä esimerkeissä mukana hyvin yleisellä 

tasolla, kuten Kiina ja Eurooppa, taikka ei ollenkaan. Havaintoani abstraktien 

hyödykkeiden ja talouskriisin yhteenkuuluvuudesta tukee jäljempänä muutama 

esimerkki finanssimarkkinoilta.  

Poikkeuksilta ei tässä yhteydessä kuitenkaan vältytä. Yhdessä öljymarkkina-

tekstissä rinnakkaisena terminä kriisille on kahdesti taantuma. Toisen poikkeuk-
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sen syytä en osaa arvella, mutta toinen voi selittyä sillä, että öljykaupan ohessa 

käsitellään myös öljyä käyttävää teollisuutta, mikä palauttaa öljyn hyödykkeenä 

konkreettisemmalle tasolle. Yleisestikin taantuma on Helsingin Sanomissa niin 

paljon muita ilmauksia yleisempi, etten ole hyvännyt mitään havaintoa vain siksi, 

että joukkoon mahtuu aina yksi taantuma.  

Talouskriisi-, finanssikriisi-, rahoituskriisi- ja pankkikriisi-termien perhe on 

hyvin yhtenäinen, ja niiden tarkoitteina olevat ilmiöt voivat joko olla samoja tai 

niissä voi olla aika- tai näkökulmaeroja. Aineistossa tällaisesta lähimerkityksisten 

sanojen jatkumosta poimitun yksittäisen käsitteen, talouskriisin, mukana olo 

aiheuttaa väistämättä sen, että talouskriisi-käsitteen alla tarkastellaan rahan 

liikettä ja arvoa useammin kuin taantuma- tai lama-käsitteiden alla. Tämä näkyy 

seuraavissa hyvin tyypillisissä tekstikatkelmissa: 

179) Euroalueen inflaatio hidastui viime vuoden loppukuukausina 
nopeasti talouskriisin seurauksena. Vielä viime kesänä kuluttaja-
hinnat nousivat neljän prosentin vauhtia. (HS uutinen 8.) 

180) 13 Itä- ja Kaakkois-Aasian maata sopi sunnuntaina 90 miljardin 
euron hätäapurahaston perustamisesta. Rahastosta kukin perustaja-
maa voi hakea käteistä, jos ne tarvitsevat sitä talouskriisin 
hoitoon. (HS uutinen 98.) 
 

Inflaatio, rahan ostovoiman heikkeneminen, on aina osa nimenomaan  

reaalitaloutta ja arkielämää, ja se näkyy tuotteiden ja palveluiden hintojen nou-

suna. Esimerkissä 179 tarkkailtavana on kuitenkin vain rahan ostovoiman heikke-

nemisen suhteellinen nopeus, ei inflaation seuraukset itsessään. Näkökulma on 

hyvin tilastollinen, ja ihmisen suhde muutokseen jää etäiseksi. Inflaatio on itseään 

säätelevä toiminto, johon on liitetty muuttumisjohdoksellinen intransitiiviverbi 

hidastua (Karvonen 1996: 151, 155; ISK § 333). Ihminen on esillä vain tietyn-

laisten hintojen, kuluttajahintojen, määritteenä. Katkelman ensimmäinen virke on 

esimerkki edellä mainitsemastani, lukuja ja käyriä kuvailevasta kielestä, jota 

Karvonen (1996: 153) nimittää osuvasti graafijargoniksi. ’Rahan ostovoiman 

heikkenemisen hidastuminen’ on niin abstrakti käsite, että sen voi hahmottaa vain 

jonkin käyrän jyrkkyyden muutoksena. Numeroiden liike – tilastossa tai tulos-

laskelmassa – on aineistossani useimmiten talouskriisin, eivät taantuman tai 

laman, seurausta.  
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 Esimerkin 180 osalta mietin, liittyykö talouskriisin hoito arvopaperi- vai 

reaalimaailmaan. Talouskriisin hoitoa voi periaatteessa olla suora, yksittäisten 

yritysten tai julkisten laitosten tukeminen. Todennäköisempää kuitenkin on, että 

talouskriisin hoidolla tarkoitetaan varojen käyttöä koko kansantalouden vakaut-

tamiseen, sisältäen näin ollen myös velkojenhoidon luottokelpoisuuden säilyttä-

miseksi ja rahoituslaitosten kaatumisen estämisen koko systeemin uskottavuuden 

säilyttämiseksi. Näenkin, että esimerkin 180 talouskriisin hoito johdattelee 

rahoitusmarkkinoille, vaikka reaalitalouden käsitteistöstä onkin lainattu populari-

soitu ilmaus käteinen: aivan seteleinä ja kolikoina ei 90 miljardin euron rahastosta 

haeta varoja. Uutisessa ihminen on joka tapauksessa etäinen ja talouskriisi 

valtiotason huoli.  

 Vain harvoissa teksteissä eksplisiittisesti korostetaan kahden taloudenosan 

erillisyyttä, joten seuraava talouskriisiä lähtökohtaisesti finanssitalouden ilmiönä 

pitävä uutinen on poikkeus aineistossa:   

181) Pankkikriisinä alkaneen talouskriisin tuhovaikutus reaali-
talouteen on tuloillaan, ja vuoden loppuun mennessä se näkyy 
työttömyyden rajuna nousuna. (HS artikkeli 44.) 
 

Ero talouskriisin ja taantuman käytön välillä voi johtua muustakin kuin  ”paperi-

talouden” ja ”todellisen talouden” kuvauksen perinteistä. Aineiston johdattele-

mana päädyin seuraavassakin alaluvussa asettamaan vastakkain juuri talouskriisi–

taantuma-kaksikon laman hallitessa omaa aluettaan. Siirtykäämme siis yhteis-

kuntaan.  

6.2 Yhteiskunnan osat – mikä on lamassa, missä on kriisi? 

Edellä lähestyin nimitysvaihtelua sitä kautta, mikä talousjärjestelmässä lopulta 

liikkuu tai toimii, kun puhutaan kriisistä tai taantumasta. Toinen lähestymistapa 

suhdannenimitysten erojen selvittämiseksi on etsiä tekstiympäristöstä tietoa, mikä 

on kohdannut esimerkiksi taantuman ja mitä tai keitä juuri lama koskettaa. Onko 

jokin nimitys omiaan kuvaamaan juuri julkistaloutta? Entä yritysten sisäistä tilaa? 

Mitkä yhteiskunnan osat asetetaan vastakkain ja millaisin kielellisin keinoin 

vastakkainasetteluja luodaan? Pääpiirteittäin etenen taantumasta talouskriisin 

kautta lamaan.  
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6.2.1 Taantuma tulee ulkoa, kriisi kypsyy sisällä 

Edellinen alaluku koski matalasuhdannetta yleisesti; tällä kertaa sen nimityksenä 

oli taantuma. Tässä ja seuraavassa alaluvussa eri termivarianteilla on merkitystä. 

Aloitan kahdesta tyypillisestä taantuma-esimerkistä: 

182) Vientimaa Suomen kohtalon taantumassa ratkaisee sittenkin 
se, mitä tapahtuu runsaat 90 prosenttia viennistämme kattavilla 
[Venäjän] markkinoilla. (HS pääkirjoitus 290.) 

183) ”Taantuma iski Latinalaiseen Amerikkaan hieman 
myöhemmin kuin muualle maailmaan. Siksi varastojen purkami-
nen on siellä vasta alkuvaiheessa.” (HS artikkeli 7.) 
 

Esimerkissä 182 taantuma selvästi vaikuttaa Suomeen, mutta se ei ole Suomeen 

rajautuva ilmiö. Koska Suomi on määritelty vientimaaksi, se on osa jotakin 

vertailuryhmää – muuten Suomen nimeksi riittäisi Suomi. Valtioryhmän vienti-

maaksi määritetyllä jäsenellä on taantumassa jokin kohtalo, eikä tätä olisi 

mielekästä tuoda ilmi, ellei ryhmän muilla jäsenillä olisi omat kohtalonsa. 

Taantuma on siis kansainvälinen ainakin tietyn valtioryhmän laajuuisesti. 

 Jälkimmäisessä poiminnassa taantuma saapui yhteen maailmankolkkaan 

hieman myöhemmin kuin muualle. Se ei kuitenkaan levinnyt Latinalaiseen 

Amerkikkaan niistä maista, joihin se oli jo ehtinyt aiemmin, vaan se näyttää iske-

vän jokaiseen alueeseen erikseen, jostakin kaiken ulkopuolelta. Taantuma on 

saavuttanut ilmeisen laajan alueen, mutta muualle maailmaan ei sulje sisäänsä tai 

rajaa pois mitään täsmällistä.  Taantuma on siis jälleen kansainvälinen (muttei 

välttämättä maailmanlaajuinen), ja se odottaa iskuvuoroaan jossain ei-kenenkään 

maalla. 

Kansainvälinen-määritteen helposti saava talouskriisikin on usein taantu-

man tapaan laaja ja epämääräinen. Talouskriisi on kuitenkin suhdannenimitysten 

joukosta ainoa, josta löytyy esiintymä myös omistusliitteen seurassa:  

 

184) Riian kansainvälinen lentokenttä, Rix, on onnistunut siinä, 
mistä Latvian valtio voi talouskriisissään vain haaveilla.  
(HS artikkeli 99.) 
 

Latvian valtiolla on oma, poseessiivisuffiksillinen talouskriisinsä. Latviahan sai 

lehtien ilmestymisaikaan naapureitaan enemmän harmillista kuuluisuutta latin ar-
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von heikettyä arvaamattomasti, mutta mitenkään yksin Latvia ei ole ollut kriisissä. 

Tekstissä Latvian valtio kuvastuu enemmän tulosyksikkönä kuin yhteiskuntana. 

Tämän päättelen yhdessä tästä ja muista esimerkeistä, joissa kriisi-näkökulmasta 

käsitellään yksittäistä yritystä taikka muuta ryhmittymää, jonka liiketulosta 

tarkastellaan kokonaisuutena.  

 Possessiivisuffiksin yleisin käyttötarkoitus on ilmentää genetiivimääritteen 

tavoin omistusta tai muuta yhteenkuuluvuutta: talouskriisi on Latvian. Omistus-

liitteillä on toisaalta paljon tehtäviä myös täysin leksikaalistuneissa ilmauksissa, 

kuten yhteensä, tai rakenteissa, joissa sijapäätteen valinta vielä elää: tein sen 

tahallani ~ tahallaan. Suffiksin merkitystä esitetynkaltaisen ilmauksen kokonais-

merkityksen rakentajana ei voi johtaa suoraan sen merkityksestä muissa, produk-

tiivisemmissa ilmaustyypeissä (vrt. 5. infinitiivi -mAisillA+POSS; Onikki 1990: 

227–228).  Yksi omistusliitteiden käyttökohde ovat olotilaa ilmaisevat adverbit, 

joissa adverbin muodostajina toimivat sisä- tai ulkosijan sijapääte ja omistusliite: 

joku makasi maassa rähmällään muttei ollut siitä millänsäkään. Nämä adverbit 

ilmaisevat olotilaa tai sellaiseen tuloa, ja niiden taivutusparadigma voi olla vajaa. 

(Onikki-Rantajääskö 2001: 17–20, 44–45, 50–52; ISK § 96, 391.) Kiteytyneiden, 

olotilaa ilmaisevien adverbien ja satunnaisten NP+INESS+POSS-ilmausten välille 

voi muodostaa jatkumon: onnessaan – suutuksissaan – vaikeuksissaan – talous-

kriisissään. Mielestäni Latvia-katkelman NP+INESS+POSS-rakenteen (talous-

kriisissään) merkitys on enemmän kuin osastensa summa: siinä on  hiven myös 

olotilan kuvailun tuntua (vrt. mts. 46–49; Onikki 1990: 221–228). Omistusliitteen 

ainoa tehtävä ei siis välttämättä ole korostaa kriisin omakohtaisuutta, vaan suffiksi 

on myös kirjoittajan väline muodostaa vakiintuneen muotin mukainen adverbi. 

Toimittaja on antanut Latvian valtiolle inhimillisen toimijan piirteitä sekä olotilan, 

jonka vallassa valtio voi vain haaveilla.  

Seuraava otsikosta ja ingressistä koostuva poiminta koskee pieniä ja keski-

suuria yrityksiä yksilöinä: 

185) Monilla työpaikoilla heikko kyky kohdata kriisejä.  
Erityisesti pk-yritykset tarvinneet apua talouskriisin käsittelyssä.  
(HS 12.8.2009.) 
 



107 

 

Artikkeli ei ilmestymissivunsa (Kotimaa A9) takia sisälly tämän tutkimuksen 

korpukseen, mutta otan sen esille, sillä se on erityisen selkeä esitemerkki talous-

kriisin hahmottamisesta yrityksen sisäisenä tilana. Käsittely on aktiivisempaa ja 

tarkemmin kohdennettua toimintaa kuin aineistossa yleiset selviäminen ja 

selviytyminen, joten katkelmassa talouskriisi on kuin yrityksen omissa käsissä. Se, 

että talouskriisin käsittelyyn on saatavilla ulkopuolista apua, korostaa, että kriisi 

hahmotetaan sisäisenä; tuskin esimerkiksi konsulttitoimisto voisi auttaa pk-

yritystä käsittelemään koko kansainvälistä talouskriisiä. 

 Seuraavassa esimerkissä talouskriisi ei ole yhtä yrityskohtainen, mutta sen 

pahentamisesta parjataan silti yksittäistä ihmistä: 

186) Häkämiehen toiminta on syventänyt talouskriisiä entisestään, 
ja hän on epäpätevä tehtäväänsä, Paperiliitto arvioi. (HS artikkeli 
293.) 

Olisi kova väite panna yksi suomalaisministeri näin suureen vastuuseen, jos 

talouskriisi käsitettäisiin aina Wall Streetiltä Suomen metsiin ulottuvaksi. 

Paperiliitto ei sentään niin teekään, vaan se tuo muualla lausunnoissaan esiin, että 

asioista puhutaan nyt Suomen metsäteollisuuden mittakaavassa. Paperiliitolle 

metsäteollisuus on siis ongelmat kohtaava tulosyksikkö, ja rajatun talousahdingon 

nimityksenä on omakohtainen kriisi.  

 Seuraavista Nokiaa koskevista esimerkeistä ensimmäisessä talouskriisi voi 

yhtä hyvin olla yrityksen sisäinen tai koko alaa vavisuttava; selviytyä voi itse 

aiheutetuista tai ulkoa päin asetetuista haasteista. Virke on artikkelin otsikko. 

187) Kallasvuo vakuutti yhtiökokoukselle Nokian selviytyvän 
vahvana talouskriisistä. (HS artikkeli 45.) 

Toinen Nokia-esimerkki on samalta toimittajalta:  

188) Matkapuhelimien kannattavuus oli hieman ennakoitua parempi 
ja Nokia antoi talouskriisistä huolimatta kohtuullisen myönteisen 
näkemyksen tulevaisuudesta. – – Nokian kokonaistalouden 
kannalta halvimmat puhelimet ovat yhtiön kivijalka, joka horjuu 
taantuman myrskyissä vähiten. (HS artikkeli 7.) 

Lähimpänä huolenaiheena yritykselle on tässäkin esimerkissä talouskriisi, koska 

on ollut oleellista mainita myönteinen tulevaisuudennäkymä juuri talouskriisiin 

nähden. Lisäksi se, että ensimmäisessä virkkeessä tarkasteltavana on laskennalli-
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nen kannattavuus-käsite tuloslaskelmalta, ennakoi sananvalintaa: numerojen maa-

ilmaa sotkee talouskriisi. Taantumallakin on roolinsa, mutta se myrskyää talous-

rakennelman vahvan kivijalan ulkopuolella. Juuri taantuma määrää suhteellista 

kysyntää: halvat puhelimet kestävät taantuman aiheuttaman muutoksen kulutus-

käyttäytymisessä.  

Taantuma osoittautuu monessa tekstissä vähintään yhtä vahvaksi ja itsenäi-

seksi toimijaksi kuin talouskriisi ja lama, eli se muun muassa iskee, kaataa ja 

puree:  

189) Taantuma kaataa yrityksiä jo kaupasta ja palveluista.  
(HS artikkeli 264.) 

Kauppojen tai tiettyjen palvelualan yritysten sijaan taantuma kaataa yrityksiä 

kaupasta ja palveluista. Kauppa ja palvelut ovat kuin ison pelikentän osasia, 

joiden yli taantuma käy tönäisten kumolleen yhden pelinappulan sieltä toisen 

täältä. Taantumaa on pelikentän yrityksille ulkopuolisempi kuin aiemmissa esi-

merkeissä yritysten kohtaama tai käsittelemä talouskriisi. Taantuma ei pureudu 

aivan yrityksen ytimeen, vaan jää toista Nokia-esimerkkiä seuraten kuin ulkona 

puhaltelevaksi tuuleksi. 

6.2.2 Lama katsoo yhteiskuntaa silmästä silmään 

Kun Wall Streetin portaita laskeudutaan alas kuntien budjettikokouksiin ja valtion 

tukiluukulle, astutaan samalla laman porteille. Lama-ilmauksen yhteys juuri 

kuntataloutta koskevaan keskusteluun on ilmeinen ja jopa erityisen homogeenista 

diskurssia ilmentävä. Helsingin Sanomien otoksessa kuntataloudesta puhutaan 

nimenomaan pääkirjoituksissa. Kohderyhmä, jolle pääkirjoitukset on suunnattu, 

on taloussivujen kohderyhmää laajempi, ja kieltä käytetään sen mukaisesti. 

Tällaiset seikat vaikuttavat aineiston koostumiseen ja sitä kautta havaintoihin 

lama-ilmauksen käytöstä, mutta ne saavatkin vaikuttaa – jostainhan erot syntyvät.  

 Siinä missä kunnat ja kaikenlainen niukkojen varojen budjetointi toistuvat 

lama-aineistossa, tekstejä yhdistää toinenkin piirre. Vaikka tämä alaluku ei 

ennalta päätetysti perustu mihinkään tiettyyn kielenilmiöön, muotoutui tekstien 

affektisuudesta toistuva huomioni kohde. Affektisuus rakentaa osaltaan sitä 

teksteistä erottuvaa näkökulmaisuutta, joka myös yhdistää tekstejä (vaikka näkö-



109 

 

kulmaisuutta on toki erilaista eri lama-teksteissä). Ennen siirtymistä varsinaiseen 

analyysiin selvitän hieman affektisuuden ja näkökulmaisuuden käsitteitä.  

 ISK (§ 1707) määrittelee vaikeasti rajattavan affektisuuden näin: ”Affekti-

silla ilmauksilla tarkoitetaan – – sellaisia konventionaalistuneita konstruktioita ja 

muita kielenaineksia, joilla puhuja voi osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumis-

taan puheenalaiseen asiaan tai puhekumppaniinsa.” Konstruktiot, eli tässä 

yhteydessä morfosyntaktiset rakenteet, eivät välttämättä rajaudu osoittamaan vain 

tiettyä tunnetilaa tai asennetta. Samalla keinolla saatetaan ilmaista jopa kahta 

päinvastaista asennoitumista, kuten kauhistelevaa ja ihastelevaa: Mikä ilma!. 

Affektia sisältäviä rakenteita ovat esimerkiksi toisto, A-infinitiivikonstruktio ja 

tietyissä tilanteissa passiivi ja jussiivi, frekventatiivi- ja momentaaniverbi-

johdokset tai kieltoverbin poisjäänti. Eksklamatiivisuus ei ole kiteytynyt 

tietynlaiseksi rakenteeksi, mutta kirjoitetussa tekstissä sitä voidaan ilmentää 

huutomerkillä. Oma osuutensa affektisuuden ilmaisussa on sanaryhmillä, joihin 

affekti on leksikaalistunut. Tällaisia ovat mm. voimasanat, interjektiot eli huu-

dahduspartikkelit sekä tiettyyn kohtaan lausetta tai lausumaa sijoitetut lausuma-, 

sävy-, fokus-, modaali- ja liitepartikkelit, toisinaan myös slangi- ja deskriptiivi-

sanat. (ISK § 821, 856, 1623, 1707, 1710, 1712, 1717, 1718, 1734, 1735, 1736, 

1738.) 

 ISK (§ 1707) muistuttaa affektisten ilmausten tulkinnanvaraisuudesta: 

”Ilmauksen affektisia merkityksiä ei ole tapana lukea kuuluviksi lauseen tai lausu-

man kirjaimelliseen merkitykseen eli propositionaaliseen sisältöön, vaan affekti-

siksi katsottavat keinot tuovat lauseisiin ja lausumiin lisämerkityksiä ja implikaa-

tioita – – ”. Affektisuudessa ei ole kyse vain puhujan tai kirjoittajan itseilmaisusta, 

vaan se on paljolti kielellistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Käsitteen piiriin 

kuuluvat myös empatian osoittamisen keinot. (§ 1708.)  

 Empatiaa tai siihen liittyviä ilmiöitä on lähestytty puhumalla esimerkiksi 

tunnistamisesta ja samastumisesta (mm. nollapersoona, A-infinitiivikonstruktio ja 

”dramaattinen preesens”), kerronnan läheisyydestä taikka näkökulmasta. Empa-

tian ja ideologisuuden suhdetta käsittelevä Kalliokoski [1996] on artikkelissaan 

osoittanut, millä tavoin toimittaja voi ilmaista empatiaa niitä henkilöitä kohtaan, 

joista hän uutisoi. (Herlin – Visapää 2011: 20–23.) Kalliokoski pohjustaa vanhoja 
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uutistekstejä  käsittelevää artikkeliaan Labovin ja Waletzkyn [1967] ajatuksella 

siitä, että kertomuksella – siis myös uutistekstillä – on aina kaksi funktiota: 

referentiaalinen ja evaluoiva. Kokemusten, asiantilojen ja niiden suhteiden 

välittämisen lisäksi kertomuksella aina arvioidaan maailmaa ja kokemuksia ja 

välitetään arvio muille. (Kalliokoski 1996: 40.) Evaluointi [Kalliokosken tutki-

muksessa mm. henkilötarkoitteisten ilmausten valinta] voi siis osittain ilmentää 

empatiaa: esimerkiksi leksikaalisesti spesifit ilmaukset saavat usein empaattisem-

man tulkinnan kuin ns. perustason lekseemit. Empatian osoitus puolestaan paljas-

taa näkökulman valinnan ja välittää kirjoittajan ideologiaa.  (Mas. 42–44; spesifi-

syydestä ks. Langacker 2008: 55–57; perustasosta ks. Onikki 1994: 119.)  

 Kuten teoriakehyksen esittelyssä mainitsin, näkökulmaisuus on yksi neljästä 

hahmotuksen ulottuvuudesta mallissa, jolla Langacker on kuvannut merkityksen 

rakentumista (Langacker 2008: 55). Näkökulma muotoutuu siitä, kenen silmin tai 

mistä tarkkailupisteestä maailmaa havainnoidaan. Lauseesta lamppu on pöydän 

yläpuolella emme huomaa näkökulmaisuutta, sillä oletuksenmukaisesti suhteu-

tamme lampun pöytään (ns. default arrangement). Vastaavasti lauseessa metsä 

tihenee metsä ei varsinaisesti muutu tai liiku vaan havainnoija vaihtaa katsanto-

kulmaa ja kielentää kokemansa (ns. fiktiivisen) liikkeen. Myös esimerkiksi 

deiktisten aineisten valinta (täällä, me, nyt) perustuu siihen, miten havainnoija 

näkee muun maailman itseensä nähden. (Mts. 73–76;  ISK § 1423.) 

 Lama-aikaa maalailevassa aineistossa toimittajat kuvaavat maailmaa ulkoa-

päin: he eivät tuo itseään osaksi tekstiä ilmiselvin deiktisin ilmauksin tai käytä 

käsitteistävän subjektin läsnäoloa korostavia aineksia kuten mentaaliverbejä. 

(Parissa tekstissä kirjoittaja tosin arvottaa subjektiivisesti, miten olisi ollut 

parempi toimia tai mitä ei toivoisi tapahtuvan; 191a ja 194.) Pian esittelemistäni 

pääkirjoituksista voi kuitenkin havaita sen lajityypillisen seikan, että näkökulma 

tulee niissä voimakkaammin esiin kuin korpuksen artikkeleissa ja uutisissa. Näkö-

kulmaisuus muodostuu paljolti siitä, miten toimittaja käyttää affektisuutta koros-

tamaan valitsemiaan henkilöitä, organisaatioita tai asiantiloja.  

 Yhteistä kahdelle ensimmäiselle katkelmalle on, että kun lamasta puhutaan, 

vastakkain ovat kunnat ja valtio. Muualla aineistossa vastaavia asetelmia ovat 

esimerkiksi työntekijät–työmarkkinat tai Suomi–maailma, ja keskusteluilmapiiri 
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viestittää, ettei Suomelle odoteta käyvän parhaiten jälkiteollisten maiden joukossa. 

Silti kun Suomea on vastassa vielä pienempi yhteisö, kunta, valtiolla on teksteissä 

käskyttäjän rooli.   

190) Hallitus pakottaa kunnat säästämään ja leikkaamaan 
 – – Valtio auttaa kaikkein heikoimpia kuntia. Myös ne 
kunnat, joihin lama iski ensimmäisenä yritysten maksamien 
yhteisöverojen romahdettua, saavat valtiolta apua veron jako-
osuuden muutoksesta. Kuntien pääjoukko pani toivonsa valtion-
osuuksien paranemiseen – ja pettyi.   
 – – Hallitus aikoo kuitenkin pysyä budjettikehyksessä, ja kanta 
on jyrkkä. Hallituspuolueiden kansanedustajat joutuvat koville 
kotikunnissaan, mutta todennäköisesti hallituksen rivit pitävät 
eduskunnassa. Budjettiesityksen koostaminen on vaatinut laman 
takia tavallista enemmän hikeä ja kyyneleitä, joten raamien rik-
kominen näyttää mahdottomalta. Käytännössä valtio ajaa kunnat 
nurkkaan: johan loppui leveä elämä! Ilman valtion keppiäkin 
kunnat olisivat joutuneet sopeutumaan ankaraan lamatalouteen. 
(HS pääkirjoitus 327.) 
 
191a) Valtion holhoava ote kunnista voi jopa kiristyä laman takia. 
 – – Normien purkamista yritetään tilanteessa, jossa koko julki-
nen talous heikkenee jyrkästi eikä syöksyn jyrkkyyttä pystytä en-
nustamaan. Tässäkin asiassa olisi ollut parempi edetä taloudellisesti 
tasaisempana aikana, sillä kulujen leikkaus ylikorostuu talkoiden 
motiivina.  
 Yksi vaikeus on se, että kuntien erot ovat erittäin suuret. Jotkut 
todella tarvitsevat holhousta. Olisi helpompi höllentää valtion val-
vontaa, jos vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kunta- ja palveluraken-
teen uudistus saataisiin maaliin. (HS pääkirjoitus 128.) 
 
 

 Esimerkissä 190 kirjoittaja korostaa vahvan ja heikon vastakkainasettelua 

kuvaamalla konkretisoivien metaforien avulla, kuinka valtio ajaa kunnat nurk-

kaan ja kuinka kunnat saisivat kyllä osuutensa lamasta ilman valtion keppiäkin. 

Toisaalta itsekin koville joutunut valtio auttaa kaikkein heikoimpia kuntia  

– isoveli-valtio on siis myös suopea. Konkretisoiminen ja visuaalisen mielikuvan 

vahvistaminen metaforan avulla vertautuu mielestäni Kalliokosken (1996: 42) 

päätelmään leksikaalisesti spesifien ilmausten empatiahakuisuudesta. Pääkirjoi-

tukset eivät varsinaisesti kutsu samastumaan eri osapuoliin – valtion ja kunnathan 

muodostamme me kaikki. Tunnistamiseen kutsumisesta voi kuitenkin puhua: 

sisällyttämällä politiikan tekoon inhimillisesti tunnistettavia tiloja (vaatia hikeä ja 

kyyneleitä) toimittaja tuo kuvauksen kohteen lähemmäksi lukijaa. Myöntämällä, 
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että kansanedustajat joutuvat koville kotikunnissaan, toimittaja antaa myös 

vahvemman osapuolen politiikoille heidän harvoin medialta saamaansa tunnus-

tusta. Lama koskettaa yhdenvertaisesti yhteiskunnan eri portaita enemmän kuin 

taantuma ja talouskriisi.  

 Toisessa tekstikatkelmassa (191a) näen affektia virkkeessä Jotkut todella 

tarvitsevat holhousta. Sana holhous ei kuulu mihinkään niistä sanaryhmistä, joihin 

ISK (§ 1707) toteaa affektin leksikaalistuneen. Affektisen vaikutelman syynä on 

mielestäni valitun lekseemin assosioituminen täysin toiselle elämänalueelle. 

Kasvatuksen ja erityisesti sosiaalihuollon käsitteistöön kuuluvaa holhousta käy-

tetään muutoinkin kielteiseen sävyyn korostamaan nimenomaan valtiolle kuulu-

matonta tehtävää (KS s.v. holhousvaltio ’kansalaisten elämää liikaa säätelevästä 

valtiosta’). Toimittajan affektinen sananvalinta teroittaa kritiikkiä valtiota 

kohtaan, mutta vähällä eivät pääse kunnatkaan: Jotkut [kunnat] todella tarvitsevat 

holhousta. 

 Se, että toimittaja ottaa asiakseen arvioida kuntien holhoustarvetta, johdatte-

lee seuraavaan huomiooni aineistosta, mahdolliseen ironiaan. Toimittaja välittää 

ensin neutraalisti sen väistämättömän tosiasian, että kuntien erot ovat erittäin suu-

ret. Tämän jälkeen hän äityy vahvistamaan toteamusta (kyseisessä kontekstissa) 

pejoratiivisella holhous-termillä sekä holhouksen välttämättömyyden subjektiivi-

sesti määrittävällä tarvita-verbillä. Se, että toimittaja tuo tekstissä esiin kuntien ti-

lanteen vakavasti otettavana ongelmana, ei poista mahdollisuutta, että yhdessä 

vakavuutta tähdentävässä virkkeessä voisi piillä ironiaa. ISK (esim. § 1707) ei 

mainitse ironiaa affektin luomisen keinona – mahdollisesti siksi, ettei ironiaa voi 

ankkuroida mihinkään morfosyntaktiseen ilmiöön. Ironia on affektisena keinona 

kulttuurellisten arvojen ja interdiskursiivisuuden varassa.  

 Väitöskirjassaan ironiaa tutkinut Toini Rahtu (2006: 45–47) esittää, että 

ironisen tulkinnan syntyminen edellyttää neljän komponentin kohtaamista, joista 

etenkään viimeisen ei sovi jäädä puuttumaan: kielteinen sanoma, sen intentio-

naalisuus, ironian tuottajan ja kohteen ymmärtäminen sekä monitulkintainen 

esitystapa, jossa jokin kolmesta muusta osasesta on kätkettynä. Varsinaisen 

sysäyksen ironiselle tulkinnalle antaa jokin inkoherentti, epämielekäs käytös tai 

kielenkäyttö, joka uhkaa rikkoa sen mielekkyyden, jota arvomaailmamme 
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perusteella odotamme puheelta tai tekstiltä. Rahtu (mts. 30) nimittää hetkeä 

inkoherenssin kokemukseksi: se saa etsimään merkitykseen mielekkyyttä, ja 

kätketty merkitys saattaa avautua ironian kautta. Odotuksia puolestaan säätelevät 

konteksti ja diskurssi jossa tulkinta tapahtuu, tulkitsijan arvomaailma sekä 

kirjoitetussa kielessä tekstilajiodotukset, tekstilajista riippuen jopa ironian odotus 

(mts. 25, 27, 29–31, 209–212). 

 Ironinen tulkintani virkkeestä Jotkut todella tarvitsevat holhousta. perustuu 

pääkirjoituksesta välittyvään näkökulmaan kokonaisuudessaan, erityisesti heti sen 

ensi virkkeistä pilkistävään:  

191b) Kuntaliiton perimätiedon mukaan valtion keskushallinto 
saattoi neljännesvuosisata sitten vaatia kunnalta selvityksen vaik-
kapa siitä, mihin oli käytetty 50 metriä narua. Naru oli mennyt kou-
lulla peikkojen häntiin. Vastaus tyydytti valtiota. (HS pääkirjoitus 
128.) 

Katkelman lukijan inkoherenssin kokemus ilmenee ihmetyksenä siitä, mitä 

merkitystä tiedolla peikkojen hännistä ja neljännesvuosisata vanhoista 

selvityspyynnöistä on ajankohtaisessa kuntapolitiikassa. Antamalla irrallisen 

mutta kuvaavan esimerkin valtion taannoisen kulujen valvonnan absurdeista 

mittasuhteista toimittaja herättelee lukijaa näkemään sen holhouskulttuurin, jota 

valtio kantaa perintönään: valtio puuttuu kuntien toimintaan liikaa. Toimittajan 

toteamus kuntien itsensä tarvitsemasta holhouksesta edustaa täysin vastakkaista 

kantaa itsemääräämiskysymyksessä. Uskon, että tällä näkökulmanvaihdoksella 

toimittaja ironisoi valtion näkemyksen omasta korvaamattomuudestaan, vaikka 

samalla myöntääkin valtion tiukan roolin olevan usein tarpeen.   

 Häivähdyksen ironiaa näen myös esimerkin 190 eksklamatiiviseksi 

merkityssä lausahduksessa [Käytännössä valtio ajaa kunnat nurkkaan:] johan 

loppui leveä elämä!. Jatkuvien rakennemuutosuutisten aikana lukija ei luultavasti 

miellä edes lamaa edeltänyttä kuntataloutta leveän elämän tyyssijaksi. Rahdun 

(2006: 3) sanoin huudahdus ei täytä lukijan ”arvomaailman mielekkyyden 

odotusta”. Kärjistyksellä ironisoidaan valtion oletettu ajattelutapa ja luodaan sitä 

kautta affektia. Jakamalla virkkeen kaksoispisteellä toimittaja on luonut refe-

roinnin vaikutelman: huudahduksen voi kuvitella kaikuvan valtion suusta sen 

heristellessä sormea kunnille. Sanaryhmiksi, joihin affekti on leksikaalistunut, 
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listasin edellä ISK:n mukaisesti eri partikkelityyppejä. Tavallisimmat väite-

lauseesta affektisen tekevät partikkelit ovat ISK:n mukaan jo(han) ja kyllä  

(§ 1717). Väitelauseen alkuun sijoittuvan jo(han)-partikkelin temporaalinen 

merkitys väistyy päivittelyn ilmaisun tieltä. Jo(han)-partikkelin affektisuutta lisää 

lausuman verbin sijoittuminen heti partikkelin perään, kuten voi nähdä myös 

kyseisestä esimerkistä. (§ 1718.)  

 Kahdessa seuraavassa katkelmassa keskustelua ei käydä vain kuntatalouden 

ympärillä yleisesti, vaan niissä puututaan juuri sosiaalitoimen päätösten oikeuden-

mukaisuuteen karuna lama-aikana. Myös taantuma- ja talouskriisi-aineistossa 

nostetaan toki esiin erityisen kovia kokeneita ryhmiä kuten pienyrittäjät tai työt-

tömät, mutta lama-aineistossa vastakkainasettelu kansanosien välillä on vielä 

näkyvämpää. Eriarvoisuus puhuttaa, sillä vähäosaisilla on kaiken muun lisäksi 

päätöksentekijöiden joukossa kaikkein vähiten puolestapuhujia (192).  

 Katkelmista ensimmäisessä eniten affektia herättää otsikko (ensimmäinen 

rivi): 

192) Vammaiset ja sairaat säästökohteina 
 Monien kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnissa rakenne-
taan parhaillaan budjettia uuteen uskoon talouslaman vuoksi. 
Säästötavoitteet ovat suuria ja osuvat myös niihin ihmisiin, joilla on 
päätöksentekijöiden joukossa kaikkein vähiten puolestapuhujia. 
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta nuiji jo huhtikuun loppu-
puolella kiinni masentavan luettelon toiminnan supistuksista.  
 – – Kuntien talousvaikeudet ovat todellisia, mutta eivät ne 
poistu jättämällä vanhukset ruuatta ja hoidotta, päihtyneet 
hillumaan ostoskeskuksiin ja oirehtivat lapset vaille terapiaa. 
(HS pääkirjoitus 160.) 
 

Heikossa asemassa olevien ihmisten yksilöllisyys ja inhimillisyys on otsikossa 

minimoitu yhdistämällä heidät kahdeksi kollektiiviseksi joukoksi, jotka ovat 

budjettiuudistuksessa säästökohteina. Tämän deverbaalisen nominaalistuksen 

kantaverbi säästää saa tyypillisesti objektikseen tai adverbiaalitäydennyksekseen 

sellaisia käsitteitä kuin säästää rahaa tai säästää palveluista. Vammaiset ja sairaat 

edustavat otsikossa metonyymisesti heidän tarvitsemiaan palveluita. Tällaisella 

käsitteiden suhteita yksinkertaistavalla lausumarakenteella saadaan ihmisyksi-

löistä päätöksentekijöiden budjettileikkausten elottomia, persoonattomia kohteita.  
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 Vaikutelman siitä, että esimerkin toinen kappale on kohdistettu juuri 

päätöksentekijöiden luettavaksi, antaa verbilausekkeen kieltoverbialkuinen 

sanajärjestys (eivät ne poistu). Kieltoverbialkuinen kielteinen lausuma motivoituu 

yleensä siitä, että edellä on esitetty jokin väite, jonka keskusteluosapuoli kiistää 

tai kyseenalaistaa (ISK § 1387). Tässä tilanteessa kieltoverbialkuinen vastaväite ei 

kohdistu mihinkään lausuttuun väitteeseen vaan niihin päätöksiin, joita toimittaja 

kuvailee Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan tehneen. Ottaessaan itselleen 

keskustelukumppanin roolin toimittaja valitsee myös tietoisen näkökulman 

maailman kuvaamiseen.  

 ISK (§ 1707) mainitsee slangisanat affektihakuisina. Näkisin, että kirjoite-

tussa kielessä vastaava affektinen vaikutus on myös muilla puhekielisyyksillä 

silloin, kun ne tuodaan osaksi pääosin yleiskielen konventioita noudattavaa 

tekstilajia. Ostoskeskuksiin hillumaan jätetyt päihtyneet tuovat ongelman paljon 

lähemmäksi arkea kuin tämänkaltainen ilmaus: päihdeongelmista kärsivien 

sosiaalihuollon asiakkaiden kerääntyminen julkisille paikoille (KS s.v. hillua 

’riehua, riekkua, liehua’). 

Puhekielisellä lausumalla alkaa myös seuraava pääkirjoitus Glamouria 

sossussa. Sosiaaliviraston pejoratiivisen lempinimen ja sen tarkoitteen hohdotto-

muutta on korostettu täysin vastakohtaisia assosiaatioita herättävällä sanalla 

glamour:  

193) Glamouria sossussa 
 Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen päätti 
sisustaa omaa ja sihteerinsä työhuonetta, henkilökuntansa taukotilaa 
ja asiakastiloja yhteensä lähes 72 000 eurolla. Yksistään Voutilaisen 
uusi työpöytä maksaa yli 18 500 euroa. – – Luksus-huonekalujen 
tilaaminen samaan aikaan kun toimeentulotukijonot kasvavat ja 
lama syvenee viestittää, että sosiaalijohto omalta osaltaan repii 
eriarvoisuuden kuilua entistä leveämmäksi. (HS pääkirjoitus 42.) 
 

Pääkirjoituksen laatijaa pöyristyttää luksushuonekalujen tilaaminen aikana, jolloin 

toimeentulotukijonot kasvavat ja lama syvenee. Kaiken lisäksi eriarvoisuutta 

kasvattavat ne, joiden pitäisi löytää siihen ratkaisuja: sosiaalijohto omalta 

osaltaan repii eriarvoisuuden kuilua entistä leveämmäksi. Oli hampaankolossa 

sitten sosiaalijohdon määrärahat ylipäänsä, niiden käyttökohde tai määrärahojen 

valuminen ulkomaisen huonekalutoimittajan kukkaroon, toimittaja on tehostanut 
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yleistä ristiriitaisuutta sellaisilla vastakkainasetteluilla kuin luksus-huonekalut vs. 

toimeentulotukijonot ja glamour vs. sossu.   

Kuten aiemmin tuli esille, lama-ilmauksia suosivassa aineistossa affekti-

suutta tuovat mukanaan konkretisoivat ilmaukset, vaikka ne jäisivätkin metafori-

selle tasolle. Seuraavassa esimerkissä avunpyyntöön valtion tukiluukulle ojennettu 

käsi kuuluu inhimillistä hätää tuntemattomalle yritykselle, eikä kirjoittaja näin 

ollen kutsu lukijaa samastumaan avuntarvitsijaan. Sananvalinta tukiluukku 

kuitenkin kytkee tekstin muuhun lama-diskurssiin, jossa säännöllisesti otetaan 

kantaa valtion ja kuntien tai kuntien ja kansalaisten välisten tulonsiirtojen 

periaatteisiin.  

194) Kohtuutta myös yritysjohtajille  
 – – Palkkiot ovat tähän asti olleet yritysten ja niiden omistajien 
asia, joihin poliittisilla päättäjillä ei ole juuri ollut nokan koputta-
mista. Nyt laman myötä bonuksista, osakepalkkioista ja ero-
rahoista on yhtäkkiä tullut kaikille kuuluvaa vapaata riistaa. 
Tämä johtuu siitä, että yhä useampi pankki ja muunkin alan yritys 
on päätynyt käsi ojossa valtion tukiluukulle. Pankkeja pelastaneet 
ja miljardeja yritysten elvyttämiseen hyväksyneet poliittiset päättäjät 
ovat hanakasti käyttäneet tilaisuutta hyväksi kohtuuttomuuksien kar-
simiseen. Vastareaktio johdon ökypalkitsemiseen on terve ja 
välttämätön. Heilurin ei silti toivoisi heilahtavan aivan toiseen 
äärilaitaan. (HS kannanotto 188.) 

 Kolumnista poimittu esimerkki 194 poikkeaa aiemmista esimerkeistä, sillä 

siinä laman rinnalle ei nouse heikko–vahva-asetelmaa: vastakkain ovat kaksi 

vahvaa, yritysjohto ja poliittiset päättäjät. Toimittaja kuvailee, kuinka kaikilla 

tuntuu nyt olevan sanottavansa asiaan, jota on aiemmin pidetty yritysten sisäisenä 

asiana. Vaikka yleistys kaikille kuuluva ei näy todellisena kapinoivana kansana 

vaan kyse on yritysten ja poliitikkojen väleistä, tuntuu kuin lama olisi tuonut 

mukanaan häivähdyksen anarkiaa: yritysjohdon eduista on tullut vapaata riistaa. 

Esimerkin viimeisellä rivillä kirjoittaja esittää eksplisiittisesti, että molempien 

osapuolten kuuntelemisessa on puolensa. Kuitenkin jo tällaisen kohtuutta myös 

yritysjohtajille peräänkuuluttavan kannanoton esittäminen on valtavirtakeskuste-

lun seassa rohkea vastaveto. Kielenaineksiin palautuvaa affektisuutta on kolum-

nissa vain vähän (mm. mainittu metafora sekä liikkuminen puhekielen rajoilla), 
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mutta jo kyseisen aiheen valinta ja sen poikkeuksellisen avarakatseinen käsittely 

voi nostattaa tunteita. 

 Totesin edellä, että valtion tukiluukku -metafora yhdistää edellisen kolumnin 

muuhun lama-diskurssiin. Huomioni kiinnitti myös termi öky[palkitseminen], 

jolla silläkin on paikkansa lama-aineistossa. Teksti ei ole tutkimusajankohdan 

ainoa, jonka aiheena ovat yritysjohdon bonukset ja kultaiset kädenpuristukset, 

sanoakseni luvallinen kollektiivisen marmatuksen aihe huonona talousaikana. 

Tutkimuksen aikoihin Fortumin optio-ohjelmasta tuli yleinen ”ökyilyn” symboli, 

eikä ylitsevuotava ylellisyys aineistosta päätellen sovi lama-Suomeen. Kuntien 

harmaata lamataloutta ei voi kiillottaa glamourilla. Juuri lama-tekstiä affektisoi-

van öky-sanan käytöstä löytyy esimerkki myös tämän luvun varsinaisen aineiston 

ulkopuolelta. Artikkelissa taustoitetaan Nova Group -farssia kahdesti sanalla 

lama, jonka yhteensopimattomuutta luksuksen kanssa korostaa otsikon aloittami-

nen ilmauksella öky-bemari (KL artikkeli 351). 

Kun yritys päätyy käsi ojossa valtion tukiluukulle (194), on yrityksen johta-

jilleen myöntämien bonustenkin lopullisena maksajana veronmaksaja. Erityisen 

lähellä kuluttajan rahapussia ovat valtion omistamat yhtiöt. Luvun viimeisessä 

esimerkissä todetaan, että valtionyhtiöiltä on suhdanteiden heikettyä vaadittu lisää 

vastuullisuutta henkilöstöasioissa, mitä puolustusministeri Häkämies pitää hieman 

kohtuuttomana: 

195) Valtio-omisteisilta yhtiöiltä on perätty laman kourissa vas-
tuullisempaa henkilöstöpolitiikkaa kuin muilta yhtiöiltä. – – 
Häkämiehen mukaan valtio ei voi pitää omistajana talouskriisiä 
loitolla eikä myös vaatia kansainvälisessä kilpailussa toimivilta yri-
tyksiltä pidättäytymistä sopeutustoimista. (HS artikkeli 221.) 

Katkelman alussa valtio hahmottuu kollektiivina, jolta täytyy lama-aikana löytyä  

kansalaisiaan kohtaan vastuuntuntoa, jota se voi osoittaa omien yhtiöittensä 

toiminnalla. Henkilöstöpolitiikan tärkeys osoittaa, että laman kourissa eivät ole 

vain valtionyhtiöt, vaan myös niiden suojatit, aidot ihmiset. Katkelman jälki-

puolella valtio määritellään eksplisiittisesti omistajaksi. Se ei ole vain vastuullinen 

työnantaja vaan useita menestystä tavoittelevia yrityksiä hallinnoiva kaupallinen 

organisaatio. Näkökulma muuttuu yhteiskunnallisesta markkinataloudelliseksi, 

samalla laman tilalle astuu talouskriisi.  
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7 Huomioita toistuvista kielenilmiöistä sekä niiden rakentamista ennakko-

oletuksista, arvolatauksista ja kaksitulkintaisuuksista 

 

Seitsemännessä pääluvussa keskityn kolmeen kielenilmiöön. En päättänyt vielä 

ensimmäisessä tutkimussuunnitelmassa, mitkä ne ovat, vaan annoin aineiston 

viedä: aineistosta alkoi tutkimustyön kuluessa erottua muutamia muita silmiin-

pistävämpiä kielenilmiöitä. Huomasin muun muassa, että taloustilanteisiin 

viitataan toistuvasti implisiittisesti tilanteena tai olosuhteina. Ensimmäisessä 

alaluvussa pohdinkin eri mahdollisuuksia tämän viittaustavan syyksi. Mietin, 

oletetaanko lukijoilta joitakin ennakkotietoja tai yhtenäistä kuvaa maailmasta, 

jotta he voivat tulkita tekstejä yhdenmukaisesti.  Sivuan samalla uuden ja tutun 

tiedon roolia lauseissa. Tämän jälkeen käsittelen ilmipanemattomia arvolatauksia, 

joita sisältyy taantumasta huolimatta -tyyppisiin ilmauksiin: mikä jostakin 

huolimatta -rakenteessa perustelee esitetyn asiantilan? Taustoitan alalukua 

Karvosen (1996) havainnoilla itse itsensä perustelevista abstraktioista. Kolmas 

alaluku ”Taantumankin aikana” paneutuu talouskielen kiteytymiseen ja latteu-

tumiseen: esittelen havaintojani siitä, kuinka -kin-liitteen ympärille helposti 

fraasiutuvat ilmaukset raottavat lukijalle kirjoittajan mielessä olevia ennakko-

käsityksiä ja mahdollistavat kaksitulkintaisuuden.  

Tässä pääluvussa en vertaile taantumaa, lamaa ja talouskriisiä keskenään, 

joten käytän niitä leipätekstissä kursivoimattomina toistaen yleensä edeltävässä 

tektiesimerkissä esiintynyttä muotoa. Tällä kirjoitustavalla tarkoitan, että puhun 

taantumasta, lamasta tai kriisistä ilmiönä, en kielentymänä. Kursiivilla korostan 

edelleen kielenaineksia, mutta huomio on tällöin muussa kuin kolmenkeskisessä 

vertailussa.   

7.1 Tilanne ja olosuhteet – pohdintaa ennakko-oletuksista   

Olen usein lukenut lehtiartikkelia, ihmetellyt erikoista sanajärjestystä, perustellut 

sen toimittajan leikkisyydellä, jatkanut taas lukemista ja lopulta pysähtynyt. Kun 

annetulle tiedolle ei tunnu löytyvän paikkaa maailmassa, on lukemista lähes 

kiusallista jatkaa: ensimmäisenä päässä kolkuttaa oma sivistymättömyys. Ei ole 
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yksi tai kaksi kertaa, kun olen yrittänyt sovittaa nykyuutisen muottiin tekstiä, 

jonka otsikkona paistaakin ”Näin 50 vuotta sitten”.  

Nämä kokemukset mielessäni pohdin, kuinka tyhjiltä Tekniikka&Talous  

-lehden artikkelin ”Pääomasijoittajien sijoitusajat venyvät” ensivirkkeet kuulosta-

vat muutaman kymmenen vuoden päästä, jolloin vuosi 2009 oli vain yksi muiden 

joukossa.   

196a) Taloustilanne näkyy toistaiseksi pääomasijoittajien toimin-
nassa jonkin verran. (TT artikkeli 2.) 
 

Artikkelin otsikko ei tuo ilmi, millaisessa maailmassa eletään, joten lukija aloittaa 

ensimmäisen kappaleen tyhjin käsin. On valloillaan jokin taloustilanne, jonka 

vaikutusta sijoittajien toimintaan on oleellista käsitellä. Länsimaisessa hyödyn-

tavoittelukulttuurissa kasvaneena oletan, että uutisarvoa on tapahtumalla tai il-

miöllä, joka ei tue jatkuvaa talouskasvua. Seuraavakaan virke ei nimeä talous-

tilannetta eksplisiittisesti, mutta rivien välistä voi lukea jo enemmän:  

196b) Eroja sijoittajien välillä on, mutta yleiskuva on se, että vuosi 
on alkanut olosuhteisiin nähden yllättävänkin hyvin. (TT artikkeli 
2.) 
 

Edelleen lukijan oletetaan jakavan toimittajan kanssa yhteisen käsityksen siitä, 

mitkä ovat nämä olosuhteet. Lukija päättelee, että yllättävän hyvin voi mennä 

vain, kun asiat ovat lähtökohtaisesti kehnolla tolalla. Myöhemmin tekstin kuluessa 

kerrotaankin taantumasta ja lamasta. Tämän tapauksen päättelyn helppoudesta 

huolimatta voi aina kysyä, mitä funktioita katkelman 196 kaltaisilla tekstien 

aloituksilla yleisesti on? Miksi eksplisiittinen ilmaus seuraa vasta presuppositioi-

den varassa kelluvan, samanviitteisen ilmauksen jäljessä? Onko kyse lukijakun-

nan yhteisöllisyyden korostamisesta ja heidän valveutuneisuutensa tunnustami-

sesta? Vai sokeuttaako aika ja samankaltaisten tekstien tulva kirjoittajat niin, että 

on vain yksi, itsestäänselvä taloustilanne? Ja onko edes mahdollista, että jonakin 

päivänä tämä koko diskurssissa yleisesti tunnustettu, huomionarvoinen talous-

tilanne olisi muu kuin talouskasvua häiritsevä taantuma? Vastauksena ei tässä 

tapauksessa voi olla ainakaan se, että lukija lukee lehden kokonaisuutena, jossa 

taantuma tai lama mainittiin jo aiemmin. Kyseisen julkaisun ainoa aiempi viittaus 
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taantumaan on nimittäin pääkirjoituksen yhtä implisiittinen yleinen kansain-

välinen taloustilanne.  

Artikkeli jatkuu näin: 

196c) Aikaa leimaa varoivaisuus, ja taantuma on puraissut osaan 
sijoituskohteena olevista yrityksiä. (TT artikkeli 2.) 

Edellä pohtimani annetun ja vihjatun tiedon sijaan tässä kolmannessa virkkeessä 

voi pohtia vanhan ja uuden tiedon – teeman ja reeman – suhdetta (ISK § 1370). 

On ilmeisen universaali tendenssi, että lauseessa tuttu tietoo pyrkii uuden edelle. 

Filosofien rakastamassa otaksumassa Ranskan kuningas on kalju se, mikä lisää 

jotakin kuulijan tai lukijan maailmankuvaan, on kuninkaan kaljuus. Käyttääkseen 

lausetta puhujan tai kirjoittajan on myös sitouduttava siihen presuppositioon eli 

ennakkoehtoon, että Ranskalla on kuningas. (Vilkuna 1992: 7–8.) Esimerkin 196c 

jälkimmäisessä lauseessa tutun tiedon paikalla, vailla uutisarvoa, on taantuma. 

Taantuman hyväksyminen on ennakkoehto, jotta voidaan miettiä sen kohteita. 

Virkkeestä saamme tietää, että taantuma on puraissut osaan yrityksiä. Jos teema- 

ja reemapaikan sisältö olisi toisinpäin, taantuma olisi uutta tietoa: osaan sijoitus-

kohteena olevista yritysistä on puraissut taantuma. Sanajärjestyksellä voidaan siis 

määritellä, mitä lukijan oletetaan jo tietävän aiheesta. Uuden tiedon paikalla 

taantuma olisi yllättävä, jopa koko artikkelin alun tulkinnan kumoava: talous-

tilanne tai olosuhteet eivät voisi viitata taantumaan, jos taantuma annettaisiin 

muutama rivi myöhemmin uutena tietona.  

 Teksti on aina kontekstissa, vaatii sen tuntemista ja jättää siihen jälkensä 

seuraavia tekstejä varten. Lisäksi kuten totesin, voi pienikin uutinen olla käsittä-

mätön, jos lukija on aktivoinut mielessään pohjatiedot ja mielikuvat väärästä 

vuosikymmenestä. Edellisen esimerkkiartikkelin (196) vaatima kontekstin 

tunteminen on hyvin vaatimatonta moneen muuhun taloustekstiin verrattuna. 

Esimerkki onkin lähinnä havainnollistus siitä, millaisin kielellisin keinoin tutuksi 

oletetun ja uutena annetun tiedon vuorottelu voi tulla esiin. Avoimeksi jää, mikä 

motivoi jättämään teemapaikan tiedon hyvin implisiittiseksi. Voimme aina myös 

miettiä, elämmekö vielä joskus maailmassa, jossa tilanne ja olosuhteet eivät 

automaattisesti viittaa johonkin negatiiviseen. 
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7.2 Taantumasta huolimatta –  ilmipanemattomat arvolataukset  

Karvonen (1996) on todennut, ettei lamaa, sen kummemmin kuin kilpailukykyä 

tai tulosvastuuta, voida osoittaa ympäröivästä maailmasta. Ne ovat vain kielellisiä 

tulkintoja yhteisöjen keskuudessaan havaitsemista asiantiloista. Silti tällaiset 

abstraktiot esitetään tekstissä  niin, että ne aiheuttavat, vaativat ja velvoittavat 

asioita ympäristössään. Myös maailmasta helpommin osoitettavat substantiivit 

voivat vaatia, tarvita tai kaivata: pöytä vaatii korjausta. Todellisuudessa ihminen 

on se, joka tarvitsee – tai vain haluaa – ehjän pöydän tai paremman taloudellisen 

tuloksen.  Tekstien yleisimmät elottomat vaatijat, abstraktiot, vaativat ehkä jo 

siksikin, että ne ovat ylipäätään käsitteinä olemassa. Niihin sisältyy odotuksia 

niiden hyvyydestä, haitallisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Laman tai tulosvastuun 

vaatimusten perusteluina ovat arvolataukset, joita käsitteet kuljettavat mukanaan, 

mutta joita ei lausuta julki. Niihin silti vedotaan, kun vedotaan muun muassa 

kilpailukyvyn tärkeyteen. (Mas. 156–157.) 

 Transitiivisten lauseiden subjekteja käsittelevässä luvussa (5.1.2.) annoin 

esimerkin virkkeestä, jonka ilmipantuna subjektina on abstraktio, joka vaatii tai 

saa tekemään jotakin taikka pakottaa johonkin:  

197) Vallitseva talouskriisin on jo pakottanut EKP:n sen kym-
menvuotisen historian jyrkimpään koronlaskujen sarjaan.  
(KL uutinen 35.) 

Myös seuraava kolumnista poimittu otsikko kuvaa hyvin Karvosen esittelemää 

ilmiötä: 

198) Globaali lama vaatii uusia kasvumalleja. (KL kannanotto 95.) 

Karvosen sanoin (mas. 156) lama vaatii jo koska se on olemassa. Virkkeessä 198 

on implisiittisesti ilmaistuna sekä se, että kasvu on talouden normaali tila, että se, 

että lama on itsessään riittävä perustelu ja oikeutettu vaatija. Laman negatiivista 

arvolatausta tai kasvun itsearvoisuutta ei milloinkaan perustella, vaikka samassa 

diskurssissa todettaisiin esimerkiksi laman positiiviset ympäristövaikutukset kuten 

se, että lama puhdistaa ilmaa (TT artikkeli 41). 

 Lamaan liitettävät ilmipanemattomat arvolataukset ovat läsnä myös 

sellaisissa rakenteissa kuin lamasta huolimatta ja lamankin aikana, jotka ovat 
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kiinteä osa taantumadiskurssissa vallitsevaa kieltä. Niissä molemmissa implikoi-

daan kahden vastakkaisen, tunnusmerkillisen ja tunnusmerkittömän, maailman-

tilan olemassaolo, ja implikoidaan tiettyjen asioiden kuulumattomuus arvolatauk-

sin ”merkittyyn” maailmantilaan. Rakenteista ensimmäistä luonnehditaan ISK:ssa 

näin: Adpositio huolimatta on sukua vaikka-adpositiolle ja niiden merkitys on 

konsessiivinen: ne esiintyvät sellaisten lauseiden rajalla, joiden asiantilojen 

sanotaan pätevän mutta samalla implikoidaan asiantilojen yhteensopimattomuutta 

kyseisessä tilanteessa. Oletuksenmukainen seuraus siitä, että ensimmäinen 

asiantila pätee, on toisen asiantilan negaatio. Ensimmäinen esitetään mahdollisena 

muttei yksistään riittävänä esteenä toiselle. (ISK § 696, 1121, 1139.)  

 Seuraava näyte on hyvin yleispätevä esimerkki uutisrakenteesta, jossa ensin 

esitellään taantuman aikaansaannokset ja sitten tilanteen kääntöpuoli.  

199) ”Taantuman seurauksena S-ryhmän tulos heikkeni edellis-
vuoteen verrattuna, mutta pysyi kustannusten sopeuttamisen ja hyvin 
kehittyneen päivittäistavarakaupan ansiosta tyydyttävänä”, SOK:n 
pääjohtaja Arto Hiltunen kommentoi. Taantumasta huolimatta S-
ryhmän investoinnit nousivat ennätystasolle 358 miljoonaan 
euroon. (HS uutinen 294.) 

Taantuma ei ole lauseen ilmipantu tekijä, mutta se on eksplisiittisesti aiheuttanut 

S-ryhmän tuloksen heikkenemisen. Se, että jotakin tapahtuu taantumasta huoli-

matta, kertoo esitetyn ilmiön (”investoinnit lisääntyvät”) yhteensopimattomuu-

desta ensinmainitun asiantilan  (”on taantuma”) kanssa. Ilman mainintaa ennä-

tyksen (tunnusmerkillisestä) epätoivottuudesta ennätystaso ymmärretään (tunnus-

merkittömästi) tavoiteltuna tasona – euromääränä, jonka saavuttamista taantuma 

ei negatiivisesta arvolatauksestaan huolimatta ole pystynyt tällä kertaa estämään. 

Arvolataus näkyy SOK-uutisessa myös siinä, että siirryttäessä heikenneestä tulok-

sesta kasvaneisiin investointeihin taantuma-lekseemi toistetaan: sen haitallisuuden 

arvolataus ja (talouskasvuajattelun mukaan) positiivinen investointiuutinen muo-

dostavat uutisarvoa lisäävän ristiriidan.  

 Uutinen autoliike myy erikoisautoja ei olisi uutinen ilman vallitsevan 

aikakauden ja yrityksen harjoittaman liiketoiminnan konsessiivisen suhteen il-

mentämistä:  
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200) Keijo Lehtosen autoliike Mäntsälässä myy erikoisautoja 
lamasta huolimatta. (KL artikkeli 134.) 

Lama jää virkkeessä jonkin lieveilmiön potentiaaliseksi aiheuttajaksi; tällä kertaa 

sen vaikutuksilta vältyttiin. Koska virkkeessä potentiaalinen aiheuttaja, lama, 

tulee ilmi vain konsessiivisen yleistyksen kautta, voi jäädä hämäräksi, mihin 

toiminnan osaan kyseinen lama voisi vaikuttaa. Edellisen esimerkkivirkkeen 

voikin tulkita ainakin kahdella tavalla: 

Tulkinta 1. Autoliike myy erikoisautoja, vaikka yleensä laman 
aikana erikoismallisten autojen myynti on hiljaista.  

Tulkinta 2. Autoliike myy erikoisautoja, vaikka yleensä laman 
aikana koko autokauppa on hiljaista.  

Ensimmäinen tulkinta muokkaa lamaan sisältyvää tietokehystä siihen suuntaan, 

ettei ainakaan erikoistuotteiden voi olettaa käyvän kaupaksi. Toisaalta jos 

Lehtosen liike on yleisestikin juuri erikoisautoliike, tulkinta 2 on aivan mahdolli-

nen. Lukijan odotetaan tuntevan autokaupan rakennetta ennestään ja autoilijoiden 

muuttavan laman tullen kulutuskäyttäytymistään yhteisen kaavan mukaan; näin 

siitä huolimatta, että erikoisautohan voisi merkitä myös taantuman aikana hyvin 

myyvää autotyyppiä, kuten vähäkulutuksista kaupunkiautoa. Yleistyksellä 

tarkoitan toisaalta sitä, ettei laman tarkkaa vaikutustapaa ja kohdetta spesifioida, 

toisaalta sitä, että lamasta huolimatta -rakenteen käyttö on hyvin fraasiutunutta, 

totunnaista. Fraasiutumista ja siitä seuraavaa kaksitulkintaisuutta käsittelen seu-

raavassa alaluvussa. 

7.3 Taantumankin aikana – fraasiutuminen ja kaksitulkintaisuus 

Lamasta huolimatta -rakenteen lisäksi rinnastuksia jonkin poikkeus- ja normaali-

tilan välillä tehdään hyvin yleisellä rakenteella lamankin aikana. Lehdet täyttyvät 

erityisesti arvailuista siitä, millaisen bisneksen voi saada sujumaan myös lama-

ajan tullen: 

201) Tällä hetkellä Uruguayn sellua menee Botnian täysillä käyvältä 
tehtaalta sekä UPM:n hienopaperikoneilla Kiinaan että myös 
markkinaselluksi samoille markkinoille. Se on kannattavaa bisnestä 
lamankin aikana. (KL kannanotto 178.)  
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-Kin-liite on yksi lukuisista fokuspartikkeleista, joiden tarkoitus on nostaa 

lauseesta etualalle tietty lauseenjäsen, jolloin muu osa lauseesta jää taustalle. 

Fokuspartikkelin käyttö vihjaa, että fokusoitavan tarkoitteen tai asiantilan lisäksi 

on tarkasteltavana myös muita vaihtoehtoja. Myös ja -kin ovat niin kutsuttuja 

inklusiivisia fokuspartikkeleja, eli antavat ymmärtää, ettei fokusoitu ole ainoa la-

jissaan:  

unohdin sateenvarjoni eilenkin [olen unohtanut sen muulloinkin]  

unohdin sateenvarjonikin eilen [unohdin jotain muutakin]  

minäkin unohdin sateenvarjoni eilen [joku muukin unohti]  

Fokuspartikkeleita on sanottu myös asteikkopartikkeleiksi, sillä ne voivat asettaa 

fokusoitavat asteikolle sen mukaan, missä suhteessa asiantila koskee fokusoitavaa 

ja muita vaihtoehtoja (ISK § 839). Hahmottelin yleisimpien inklusiivisten 

fokuspartikkelien asteikon tämänsuuntaiseksi. Todellisuudessa yhdellä partikke-

lilla on useimmiten monta tulkintamahdollisuutta.  

ei edes    [ei fokusoitava eivätkä muutkaan] 

edes, ainakin   [fokusoitava ja mahdollisesti muukin/muutkin] 

etenkin, varsinkin  [fokusoitava ja muukin/muutkin, mutta tärkeinpänä      

fokusoitava] 

myös / -kin   [muu/muut ja lisäksi fokusoitava] 

jopa, peräti, vieläpä  [muu/muut ja lisäksi fokusoitava, joka on vaihto-
ehtojen kesken epätodennäköisin] 

Vertailujen ja rinnastusten tekeminen sekä epäoletuksenmukaisuuden ilmentämi-

nen esitellyillä kielenaineksilla on kielellisesti taloudellista: yksi sana tai liite 

kertoo, tapahtuuko jotakin usein vai poikkeuksellisesti juuri nyt, onko entiteetti 

ainoa lajissaan vai yksin muiden muassa taikka onko tarkkailtava asia toivottu, 

odotettu tai edes oletettu. Fokuspartikkelit tuovat toimittajan maailmankuvan 

osaksi tekstiä tavalla, joka ei liiaksi alleviivaa ennakkokäsityksiä.  

 Partikkelikaksikon myös/-kin keskinäistä työnjakoa tarkkaillessani panin 

merkille, että huomaamattomasti tekstiin sulautuva -kin on matalasuhdannetta 

kuvaavien lekseemien edellä lähes yksinomainen myös-partikkeliin verrattuna.  
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-Kin-liitteen käyttö näyttää ISK:n sateenvarjoesimerkin perusteella yksinkertai-

selta, mitä se ei kuitenkaan ole kokeneellekaan kirjoittajalle. Esimerkiksi seuraa-

vassa aineistonäytteessä -kin-liite on sanassa lama, vaikka tarkoitus ei ole rin-

nastaa ’lamaa’ ja jotakin muuta talouden vaihetta: 

202) Yhtä holtittomalla taloudenpidolla yritys olisi Kokon mukaan 
ajautunut konkurssiin ilman lamaakin. (KL artikkeli 351.) 

Varsinaisesti vertailtavana ovat tilanteet ”laman kanssa” ja ”ilman lamaa”, eli 

tavoiteltu merkitys on paremminkin ’ilmankin lamaa’. Tässä tapauksessa, kuten 

monesti muulloinkin, kultuurillinen tieto yhdistettynä joustavaan kielitajuun joh-

dattavat lukijan samaan käsitykseen siitä, mitkä kaksi entiteettiä on loppujen 

lopuksi tarkoitus rinnastaa.  

 Katkelmaa 202 voi tarkastella myös siltä kantilta, mitä ilman lamaakin 

merkitsee laajemmin ja miten virkkeen voi ymmärtää, jos ei lue koko artikkelia. 

Virkkeessä mainittu yritys ajautui konkurssiin ja olisi joka tapauksessa ajautunut, 

myös ilman lamaa. Nyt kun lama kuitenkin sattui kohdalle, oliko se ainakin 

osasyynä konkurssiin? Vai onko lama vain leimallista aikakaudelle niin, että 

kaikissa konkurssitapauksissa on tapana syyttää ensimmäisenä lamaa ja Kokko 

haluaa kieltää laman vaikutuksen tähän konkurssiin – ikään kuin varmistaa 

totunnaisen ajattelutavan pätemättömyyden? Koko artekkelin lukeminen paljastaa, 

että tässä tapauksessa kiellon syynä on asianajaja Kokon halu kiistää konkurssi-

yrityksen johtajan lamaverukkeet. Esitin tämän jossittelun lähinnä vertaukseksi 

tuleville esimerkeille: niiden perusteella voi olettaa, että ainakin ajoittain viittaus 

vallitsevaan suhdanteeseen kääritään osaksi tekstiä silloinkin, kun tarve siihen 

näyttää syntyvän vain tietystä tavasta  kertoa taloudesta. Talouskieli siis fraasiutuu 

helposti, ja fraasiutuminen tuo ilmaisuun laiskuutta eli tekstiin epätäsmällisyyttä. 

Se voi johtaa kaksitulkintaisuuteen, joka hämmentää lukijaa, usein huvittaakin.  

 Taantumankin aikana / taantumassakin on tyyppiesimerkki ilmauksesta, 

jonka  käyttö alkaa olla niin kaikkialle ulottuvaa ja fraasiutunutta, että täsmällisen 

ja uutisarvoltaan mielekkään merkityksen tavoittelu jää tottumusten varjoon. On 

juututtu siihen ajatukseen, että kaikki markkinatalousajattelun mukainen onnistu-

minen on taantuman aikana epänormaalia. Yksioikoisen ”jopa taantuman aikana” 

-ajattelun suoltaminen tekstiin kuin tekstiin tuottaa latteaa luettavaa: 
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203a) Käytetyt vaatteet kantavat taantumassakin. (KL artikkeli 27.) 

Kuinka ennalta arvaamatonta on, että juuri käytettyjen vaatteiden kauppa on 

kannattavimmillaan runsaan työttömyyden aikoina? Ingressiä seuraava leipäteks-

tin alku antaa paremman syyn artikkelin olemassaololle, sillä siinä tuodaan esiin 

monelle ehkä täysin uusi konsepti, erikoistuneet käytetyn tavaran puodit.  

203b) Turussa on taantumankin aikana perustettu entistä erikoistu-
neempia second hand -liikkeitä. Yrittäjät luottavat yhteistyön 
voimaan. (KL artikkeli 27.) 

Entistä erikoistuneemmat liikeet tarkoittavat toki entistä pienempää asiakaskuntaa 

ja suurempaa riskiä. Erikoistuminen tapahtuu kuitenkin sellaisella alalla, jonka voi 

kokonaisuudessaan uskoa menestyvän taantumavuosina. En näin ollen näe kovin 

yllättävänä sitä, että on uskallettu perustaa entistä erikoistuneempia second hand  

-liikkeitä ’myös taantuman aikana’. 

 Esimerkkiä voi tarkastella myös siltä kannalta, mikä on vanhan ja uuden 

tiedon suhde. Entistä erikoistuneemmat second hand -liikkeet ovat lauseen 

informaatiorakenteessa uuden tiedon paikalla (reemapaikalla), joten voi epäillä, 

onko -kin-rakenteen implikoima poikkeus- ja normaalitilanteen rinnastaminen 

keskeistä lainkaan. Koska katkelma on aivan artikkelin alusta, ei varsinaista 

annettua tai pääteltävissä olevaa tietoa (teemaosaa) ole juuri lainkaan. (ISK:ssa on 

erikseen mainittu, että tällaisissa tapauksissa, joissa lause on kokonaisuudesaan 

uutinen ja vastaa kysymykseen Mitä uutta? tai Mitä nyt?, voi koko lausetta pitää 

reemana; § 1370.) Lisäksi kehysadverbiaali taantumankin aikana on -kin-

liitteensä ja verbinviereisen asemansa takia niin painokas osa lausetta, että sen voi 

tälläkin perustein nähdä osaksi lauseen loppukenttää, informaatiosisältöä, joka 

lauseella pyritään välittämään. Vaikka second hand -liikkeiden erikoistuminen on 

eniten lukijan maailmantietoa avartava osa lausetta, toteuttaa tämäkin katkelma 

mielestäni pohjimmiltaan ’jopa taantuman aikana’ -ajattelua. (ISK § 1369,  1370.) 

On positiivista, että media nostaa vaihteeksi esiin myös menestystarinoita, 

etenkin kun liiketoiminta perustuu kestävän kehityksen mukaiseen kierrätys-

ideaan. Yleisen positiivisuuden levittämisen sijaan varsinaisena itseisarvona ja 

trendinä diskurssissa näyttää kuitenkin olevan se, että saadaan kertoa, mitä 

kaikkea tapahtuu tai ei tapahdu ’vaikka on taantuma’. Trendiä noudattaen 
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suurempi uutinen olisi, jos käytetyn tavaran suosio olisi vähentynyt, ’vaikka on 

taantuma’. On ymmärrettävää, että edellisten lamamuistojen oltua unohduksissa jo 

useamman vuoden lehdet haluavat koota juttuainesta siitä, miten yhteiskunnan eri 

osat reagoivat historian kerratessa itseään. Käyttämällä fraasiutuneita -kin-

muotoja lehdet sisällyttävät uutiseensa aina myös omat ennakkoarvionsa – voisipa 

sanoa jopa ennakkoluulonsa. Objektiivisempi versio edellisestä katkelmasta olisi -

kin-partikkeliton muoto Turussa on taantuman aikana perustettu entistä erikoistu-

neempia second hand -liikkeitä. Huomio kiinnittyy siinä enemmän siihen, mitä on 

perustettu, ja arvio tiedon oletuksenmukaisuudesta jää lukijalle.  

On monia aloja, joiden taantuman aikaista menestystä on mahdotonta en-

nustaa. Intuitioni sijoitti second hand -liikkeet menestyjiin, mutta kosmetiikka-ala 

onkin jo vaikeampi. Seuraavasta artikkelikatkelmasta saa sen kuvan, että taantu-

man aikana suomalaiset laiskistuisivat kosmetiikan käyttäjinä, elleivät uutuudet ja 

kampanjat houkuttelisi meitä täyttämään peilikaappejamme.  

204) Kosmetiikka käy kaupaksi taantumankin aikaan kun tarjolla 
on uutuuksia ja kampanjoita. (KL artikkeli 342.) 

Tulkinta syntyy jälleen -kin-rakenteesta sekä kun-sivulauseesta. Pohjalla on tuttu 

ennakko-oletus, ettei mikään liiketoiminta voi onnistua taantuman aikana. 

Pinoamalla tämän perusoletuksen päälle fraasi taantumankin aikaan, saadaan 

rakennettua poikkeustilanne, joka on innostavaa uutisainesta. Esimerkissä pää-

lauseen asiantilaa rajaava sivulause alkaa adverbiaalikonjunktiolla kun. Kun-

lauseen perustehtävä on esittää päälauseelle ajallinen kehys tai ehto. Temporaali-

suuden lisäksi kun voi osoittaa myös kausatiivista suhdetta tai kondionaalisuutta. 

Tulkinnan konditionaali- eli ehtolauseena mahdollistaa se, että ehto edeltää 

ajallisesti seurausta; tulkinta on mahdollinen etenkin geneerisissä lauseissa. (ISK 

§ 1111, 1114, 1137). Esimerkkilause on varsin monikasvoinen, sillä sen voi hah-

mottaa kaikilla kolmella tavalla: 
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(temporaalinen:)  kosmetiikka käy kaupaksi taantumankin aikaan nyt kun 
tarjolla on uutuuksia ja kampanjoita 

 
(kausatiivinen:)  kosmetiikka käy kaupaksi taantumankin aikaan koska 

tarjolla on uutuuksia ja kampanjoita 
 

(konditionaalinen:) kosmetiikka käy kaupaksi taantumankin aikaan 
jos/kunhan tarjolla on uutuuksia ja kampanjoita 

 
 Etenkin tulkinta ehtolauseena on huvittava mutta mahdollinen: se panee toivo-

maan, että uutuuksia ja kampanjoita todella riittäisi, jotteivät suomalaiset ala 

järjestään tyytyä pelkkään saunanraikkauteen. Artikkelin lukeminen loppuun on-

neksi vahvistaa, ettei näin ole käymässä, vaan kosmetiikkakauppa on vain siirty-

mässä erikoismyymälöistä marketteihin.  

8 Toimittaja lama-ajan elämäntyylin määrittelijänä 

 

Esimerkit käytettyjen tavaroiden ja kosmetiikan myynnistä johdattelivat tutkiel-

man viimeiseen teemaan: odotuksenmukaiseen kulutuskäyttäytymiseen, kollektii-

viseen elämäntyyliin ja lamaan kokonaisen ihmistyypin määrittelijänä. Kahdeksas 

luku on yleiskatsaus, jossa en kuro havaintojani tietyn kielenilmiön ympärille, 

vaan yritän aistia, millaisen lama-ajan maailman toimittajat ovat luoneet ympäril-

lemme kirjoittaessaan siitä. Luvun yleisluonteisuuden takia olen ottanut vapauden 

poimia lähes puolet esimerkeistä korpuksen ulkopuolelta.  

 Aineiston keräämisen aikoina mediassa arvailtiin kilvan, mitkä alat ja 

yritykset yllättävät, mitkä kurjistuvat taloudellisen hiljaiselon aikoina. Yrityksellä 

näyttää olevan onnea, jos sillä on tarjota tuttua ja turvallista palvelua lähellä:  

205) Tuttu kauppa tuo turvaa lama-ajan ostajalle  
 – – Laman aikana ihmiset hakevat turvallisuutta, ja sitä 
näyttää tuovan asioiminen tutussa kaupassa, jossa tietää, mitä 
saa, perustelee IBM:n globaalin vähittäiskaupan myynnin johtaja 
Karen Lowe. (KL artikkeli 400.) 
206) Kasvu jatkunee, koska lähimatkailua suositaan taantumassa. 
(KL uutinen 382.) 
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Samanlainen muutoksen tuulien aistiminen koski trendejä, ajanvietteitä ja arki-

elämää. Käsitys varman päälle laskevasta taantuma-ajan kuluttajasta rapisee, kun 

lukee, mikä muu bisnes kukoistaa taantumassa: 

207)  Italia  on  maailman  suurimpia  uhkapelimarkkinoita, ja  taan-
tuman myötä kansalaisten pelihimo on vain kasvanut.  
(ME 19.3.2012.) 

208) Veikkaus porskuttaa taantumassakin. (KL artikkeli 233.) 

Äkilliseen rahapulaan näyttää viimekädessä auttavan oman hautapaikan myymi-

nen, etenkin jos se sattuu sijaitsemaan suoraan Marilyn Monroen maallisten jään-

nösten yläpuolella: 

209) Syvä taantuma on kurittanut maailman rikkainta maata 
monituisilla tavoilla. Myös varakkaammissa piireissä on jouduttu 
turvautumaan ikuisiksi luultujen lepopaikkojen kaupitteluun. 
Toissa viikolla eBay-verkkohuutokauppaan ilmestyi myyntiin hauta-
holvi legendaarisen näyttelijättären Marilyn Monroen maallisten 
jäännösten yläpuolella. (HS artikkeli 299.) 

Taloudellisiin riskeihin joutuvat varautumaan myös vakuutusyhtiöt, sillä kotonaan 

aikaa kuluttavat taantuma-ajan ”downshiftaajat” ehtivät aiheuttaa siellä myös 

enemmän vahinkoa: 

210) Vesivahinkojen määrä noussut rajusti 
– – Keskusliiton mukaan yksityistalouksien vahingot lisääntyvät 
taantumassa, koska ihmiset ovat aiempaa enemmän kotona ja 
korvauksia haetaan myös pienistä vahingoista. (KL uutinen 324.) 

    Mieliala ailahtelee talouden syklien mukana myös muotisuunnittelijoilla. 

Pariisin alusasumessuilla käynyt muotitoimittaja huomasi 1950-luvun retron pa-

luun alusvaatemuotiin, kun talouskriisin synkin vaihe oli jo takana: 

211) 1950-luku oli sotien jälkeistä aikaa. Naiset halusivat nauttia 
elämästään. Nyt meillä ei ole ollut sotaa, mutta talouskriisi vaikutti 
samalla tavalla. Nyt halutaan unohtaa ikävät asiat ja pitää 
hauskaa, siksi palataan retroon. (ME 18.1.2011.) 

Lieneekö kotona vietetyn ajan lisääntymisellä osuutta asiaan, mutta media kiirehti 

vuoden 2009 kesällä uutisoimaan taantuman aiheuttamasta ”vauvabuumista”. 

Syntyi jo käsitekin, lamavauva. 
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212) Taantuma lisäsi lapsentekohaluja 
 – – Yhtä paljon vauvoja syntyi viimeksi vuonna 1996, kun 
Suomi vielä toipui lamasta. (HS 19.7.2009.) 

213) Onko laman vauvabuumi totta? (TE 8.1.2010.) 

Kehityssuuntaa selitettiin perinteisten arvojen vahvistumisella sekä työllisyyden ja 

ajankäytön muutoksilla.  

214) [Finpron] strategiajohtaja Kari Häyrisen mukaan taantuma on 
voimistanut muun muassa perinteisiä arvoja. (KL artikkeli 
12.5.2009.) 

215) Yksinkertaisuuteen, käytännöllisyyteen ja kodin arvos-
tukseen palaaminen ei lama-aikana ole vaikeaa. (TT artikkeli 335.)   

216) Gissler arvioikin, että myös nyt käsillä oleva vauvabuumi voi 
johtua taantumasta: kun työtilanne näyttää huonolta, tehdään 
lapsia. (HS 19.7.2009.) 

Yhtä hyvin olisi voinut käydä niinkin, että taloudellinen epävarmuus olisi 

hillinnyt perheenperustamisintoa. Tilastokeskus onkin myöhemmin toppuutellut 

”lamavauvabuumin” mittasuhteiden liioittelua. Toimittajat ovat joka tapauksessa 

ottaneet vahvan ja vapaan roolin taantuman aikaisen elämäntyylin määrittelijänä, 

kuten luvun esimerkeistä voi nähdä. Pelkkä kuluttajakäyttäytymisen havainnointi 

ei riitä, vaan taustalle sommitellaan myös elämän muiden osa-alueiden ilmiöitä, 

jotka ”keittiöpsykologi-toimittaja” voi selittää sopivan aasinsillan avulla taantu-

maan liittyviksi. Kuten edeltä huomaamme, ilmiöt voivat olla hyvinkin vastakkai-

sia, kuten viihtyminen kotona ja viihtyminen uhkapeliluolissa. 

   Seuraavan kokonaisen uutisen kaava tiivistää kymmenien muiden uutisten 

rakenteen: ”Taantuma koskettaa kaikkia, yksi on kuitenkin poikkeus. Väliin 

vertaus 1990-lukuun jos mahdollista. Loppuun selitys, miksi näin.”  

217) Teollisuustuotannon alamäki jatkui edelleen kesällä. Yksi 
teollisuusala kuitenkin kukoistaa taantumasta huolimatta. Makei-
set myyvät edelleen. Jyväskyläläinen Panda Oy on onnistunut 
kasvattamaan myyntiään, ja joulutuotantokin on aloitettu tavallista 
aikaisemmin. Karkit maistuivat suomalaisille myös 90-luvun 
lamassa. Makea tuo lohtua katkeruuteen. (TT uutinen 262.) 
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Lukija ei saa tietää, kuinka merkittävästä kulutusmuutoksesta todellisuudessa on 

kyse. Toisin sanoen, kuinka paljon ja millä aikavälillä Pandan makeismyynti on 

kasvanut tai kuinka paljon joulutuotantoa on aikaistettu? Oleellisinta näyttää 

olevan mässäily – niin kirjaimellinen kuin kuvainnollinen – lamakurjistelun 

korostamisen hengessä. Lama-ajan ihminen esitetään katkerana lohdun etsijänä, 

vaikka samassa uutisessa on juuri tullut esiin myös se tosiasia, että sopivan 

liikeidean löytäneille yrittäjille taantuma tietää erityistä menestystä.  

  Suru lähtee syömällä myös seuraavassa esimerkissä:  

218) Huhtamäki näyttää päässeen pahimman yli. Pakkauksia käyt-
tävällä pikaruokakulttuurilla on taipumus kukoistaa taantu-
massa, vaikka yhtiö luonnehtii koko vuoden myyntinäkymiä 
epävarmoiksi. (KL 24.4.2009.) 

Tunteiden hukuttaminen epäterveelliseen ruokaan on yleisesti tunnettu ja monien 

ainakin joskus kokema reaktio, johon viittaaminen on helppo tapa yhdistää 

pikaruokakulttuuri ja oletettu taantumapettymys. Mielenkiintoinen on kahden 

edellisen tekstin suhde siihen mediakeskusteluun, jossa on herätelty ajatusta 

taantumasta perinteisten arvojen – luonnonmukaisen elämäntyylin, perheen ja 

yhdessä vietetyn ajan – palauttajana: Ihmiset pelaavat taas lautapelejä ja syövät 

perinneruokia (KL artikkeli 12.5.2009). Kun lomarahat on muutettu vapaa-ajaksi 

ja lamavauva tullut perheeseen, luulisi, että silloin olisi myös kotona valmistetun 

edullisen, perinteitä vaalivan lähiruoan aika. Totuudenmukaisuutta tavoittelevaa 

journalismia tärkeämpää onkin näissä tapauksissa tekstin tarpeisiin istuva mieli-

kuva elämäntyylistä. Taantuma on milloin ilmiöiden herättäjä, milloin sam-

muttaja. Esimerkiksi edellisen katkelman Huhtamäki-yrityksestä on samassa 

Kauppalehden numerossa myös kokonainen artikkeli, jossa ei tuoda ilmi syy-

yhteyksiä taantuman, pikaruokakulttuurin ja pakkausvalmistajien myynninheilah-

telujen välillä. Toimittaja lieneekin tehnyt pikaruoka-analyysinsa osittain 

huumorilla: teksti on Jälkipörssi-nimisestä juttusarjasta, jonka tarkoituksena on 

jakaa sijoitusvinkkejä vain puoliksi tosissaan – taidolla, tunteella ja tuurilla, kuten 

Kauppalehti asian muotoilee.  

Toiseksi viimeinen esimerkki on jälleen poikkeus, joka vahvistaa säännön. 

Muutaman edellisen esimerkkitekstin toimittajat kuvasivat taantumaa niin, että se 

on myös tunne tai ainakin tunteiden kautta käytökseen vaikuttava olotila. Seu-
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raavan tekstin mukaan tunteilla taasen on vähemmän sijaa taantuman aikana, 

jolloin järkiperäisyys voittaa päätöksenteossa: 

219) BMW:n markkinaosuus on Suomessa noussut 3,1 prosenttiin. 
Tänä vuonna tavoitteena on 3,3 prosenttia. Tehtaan leiriin kuuluvan 
Minin osuus pysyy sen sijaan Kupilan mukaan entisellään, koska 
taantumassa tunteisiin vetoavalla autolla on vaikea hakea 
kasvua. (KL uutinen 37.) 

Uutista varten haastateltu yritysjohtaja on omalta osaltaan ottanut roolin laman 

aikaisen elämäntyylin määrittelijänä, vaikka poikkeaakin katsannoltaan edellisistä. 

Kyse on autoista, jotka hyödykkeinä edustavat toisille harvoin ja harkiten 

ostettavaa käyttöesinettä, toisille kalleinta silmäterää, jonka hinnan ei ole tarkoi-

tuskaan vastata käyttöarvoa. Haastateltavan mukaan taantumassa markkinaonnea 

on vain järkituotteilla, joita makeiset ja pikaruoka eivät puolestaan ole. Morris 

Miniä ei sympaattisuudessaan voi verrata aiemmin mainittuun tunteiden kuumen-

tajaan, öky-bemariin (KL artikkeli 351), mutta tekstissä näkyy aiemmin muotoi-

lemani ajatusmalli: lama-Suomeen eivät sovi ylenpalttiset mukavuudet. 

 Taantumaoloissa elämiseen kuuluvat arkielämän opit ovat hahmottuneet 

tämän luvun kuluessa, ja jäljellä on vielä yksi katkelma. Arjen vastapainoksi se 

opastaa, kuinka virittyä oikeanlaiseen juhlatunnelmaan talouden kurakeleillä – 

ajankohtainen aihe näin vapun korvilla. 

220) Lamavappu 
Työläisten, opiskelijoiden ja kadullepissaajien suuri juhla on jälleen 
käsillä. Oman lisävärinsä tämän kevään valpuriin tuo tietenkin 
talouden kurakunto. Meidän onkin syytä mukauttaa vapun-
viettomme lama-ajan ahtaisiin raameihin. (KL 29.4.2009.) 

Alakuloisesta alusta huolimatta kirjoittaja intoutuu jakamaan parhaat vinkkinsä 

siitä, miten sijoitusrahastojen osuustodistuksista ja muista tarpeettomista arvo-

papereista saa askarreltua itselleen tarvittavat vappuhuiskat ja -viuhkat. Kolumnin 

huumorin lomassa toimittaja katsoo reilusti silmiin sitä tapaa, jolla lopulta 

kuplana puhkeavaa rahatalousilluusiota luodaan ja kuinka siitä mediassa tiedo-

tetaan. Kolumni heijastelee myös koetun yhteiskunnallisen vastoinkäymisen 

yhteisöllisyyttä ja ulottumista jokaisen suomalaisen arkeen ja juhlaan: vain suo-

messa voi olla sellainen sana kuin lamavappu. 
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9 Yhteenveto ja loppumietteitä 

Tämän tutkimuksen teko on ollut silkkaa lomaa. Tarkemmin ottaen kolmea 

sellaista, sillä kirjoitin työn pääasiassa kahden joulu- ja yhden kesäloman aikana, 

jolloin lukukausikiireet eivät haitanneet tutkimukseen uppoutumista. Välillä ajatus 

katkesi mutta katse kirkastui. Suurin haaste katkonaisen projektin hallinnan lisäksi 

on ollut perinteinen humanistisen tutkimuksen ongelma: Mistä tiedän, milloin 

havaintoni on tarpeeksi pätevä ja yleistettävä? Milloin se on vain sattumaa, mikä 

tahansa silakka meressä? Hyveenäni uskallan pitää järjestelmällisyyttäni aineiston 

purkamisessa. Vaihdoin kirjanpitotyön yhdeltä istumalta pro gradu -projektiin 

säilyttäen massainformaation käsittelyn välineet mielessäni myös kielentutkimusta 

varten. Lisää sitkeyttä olisin tarvinnut pienimpiinkin kielenpiirteisiin tarttumiseen: 

laaja aineisto houkutteli niin moneen suuntaan, että teki mieli pyrähtää aika ajoin 

journalismin tutkimuksen puolella. Nyt on joka tapauksessa aika juoda laman-

tappokahvit (TE 11/2010) ja koota tutkimusmatkan tuloksia yhteen. 

 Laaja aineisto takasi sen, että heikkoon taloussuhdanteeseen viittaavat 

ilmaukset tulivat kartoitetuiksi niin variaation, yleisimpien ilmausten taajuuden 

kuin niiden motivoitumisenkin osalta. Lisäksi aineiston laajuus mahdollisti 

sellaisten kiteymien ja fraasien merkillepanon, jotka eivät yksittäisinä olisi 

mitenkään silmäänpistäviä. Mielikuvitus näkyy yksilöllisissä tavoissa viitata 

matalasuhdanteeseen ja variaation määrässä. Tästä huolimatta kolmen kärjen 

muodostivat epäilemättä taantuma, lama ja talouskriisi, jotka riittävän erilaisina 

soveltuivat pääasialliseksi vertailun kohteeksi tutkimuksessa.  

 Ilmauskolmikon kesken yhdenkään ilmauksen valinnan perusteluksi ei riitä 

yksittäisen motiivin erottuminen ympäröivästä tekstistä. Tilannetta voi tarkastella 

prototyyppiajattelun avulla. Suhdanneviittauksia ympäröivissä teksteissä piilee 

useita ominaisuuksia ja piirteitä, joiden voi useammin kuin kerran pari huomata 

esiintyvän tietyn suhdanneilmauksen, esimerkiksi laman, yhteydessä. Nämä 

kaikki niin sanotun lama-korpuksen ja lama-aineiston piirteet ja ominaisuudet 

eivät milloinkaan esiinny yhtäaikaisesti, mutta jos niin kävisi, olisi kyseessä 

prototyyppinen lama-ilmaus prototyyppisessä tekstiympäristössään: ”Lama olisi 

lauseen subjektina voimakkaan, usein metaforisesti ihmismäistä toimintaa kuvaa-
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van verbin seurassa keväällä ilmestyneessä, Suomeen keskittyvässä näkyvästi 

kantaa ottavassa tekstissä. Kannanotto käsittelisi erityisesti kunnan tai muun 

yhteisöllisesti kuvautuvan yhteisön taloutta, ja lama-ajan henki tulisi esiin heikon 

ja vahvan, arkisen ja ylellisen vastakohtaisuuksina.” Vastaavasti taantuma- ja 

talouskriisi-viittaukselle voisi rakentaa oman prototyyppinsä. Prototyypin 

luominen ei kuitenkaan ole pääasia, vaan se, että kaikki esimerkiksi lama-

esiintymät verkottuvat prototyypille kuuluvien piirteiden yhdistäminä. (Piirteitä 

on toki enemmän kuin äsken luettelin). On näin ollen mahdollista tehdä yhdessä 

analyysiluvussa yksi päätelmä ja toisessa toinen ilman, että jokainen poiminta 

aineistosta tukee jokaista havaintoa. Seuraavaksi kertaan vielä tiivistetysti niitä 

havaintoja, joita olen kussakin pääluvussa tehnyt.  

 Suhdanneviittausten ajallisen jakautumisen tarkkailu kertoo, että syksyä 

kohden keskustelu sekä taantui että ”taantumoitui”. Kaikenmuotoinen viittaami-

nen talouden heikkoon suhdanteeseen väheni määrällisesti ja myös variaatio 

köyhtyi: sekä sanaston monipuolisuus, tunteikkuus, ilmausten metaforisuus että 

epäsuorat viittaustavat olivat huipussaan yhtä aikaa heti tutkimuskauden alussa. 

Puheenaiheen tuoreus herätti sanasepot. Ajan mittaan talouden tila käänneltiin ja 

väänneltiin niin puhki, että keskustelu tyyntyi taantuman ympärille.  

 Varmimmin viittauksia talousahdinkoon voi löytää lehtien pääkirjoituksista: 

kissa nostetaan pöydälle noin joka kolmas päivä. Uutistyylin tiukan seulan ovat 

läpäisseet taantuma ja talouskriisi. Vain kannanotoiksi nimeämässäni ryhmässä 

taantuma ei yksin kata puolta kaikista vertailuilmauksista. Kannanotot eroavat siis 

pääkirjoituksista, vaikka jälkimmäisetkin saavat olla subjektiivisia. Ilmausten 

maantieteellisten viittausalojen vertailu toi esiin, ettei ”muu maailma”, johon 

Yhdysvallatkin kuuluu, enää kerää suurinta osaa talouskriisi-viittauksista, vaan  

kriisikeskus on siirtynyt Eurooppaan. Parikymmentä vuotta kestänyt yhtenäisen 

Euroopan idealisointi [joka ei vielä ollut ryvettynyt Kreikka-keskustelussa] ei 

yhdistä Suomea muuhun Eurooppaan: Suomeen, voivottelun ja kurjistelun 

kotimaahan,  kuuluu lama.  

 Talouskurjuuden saamat yksittäiset nimitykset olivat uskollisia tietyille 

metaforisuuden lähdealuille kuten luonnolle ja sairaudelle. Taloutta voi kuvata 

myös tunnelmana, jolloin mielenulkoisen ja -sisäisen maailman raja hämärtyy. 
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Yleisessä kurimus (myös kurjimus) -termissä tulkitsen olevan sekoitus kurjaa 

oloa, talouden tiukkaa kuria ja virtaavan veden nieluvoimaa. Implisiittiset viit-

taukset ’nykytilaan’ todistavat diskurssin tiiviydestä ja lukijayhteisön oletetusta 

samanmielisyydestä.  

 Avointa keskustelua suhdanteen nimeämisestä ja nimeämisen merkityksestä 

on otoksen lehdissä hyvin vähän, vaikka kuten ”kielletty D-sana” muistuttaa,  

nimivalinnat ovat jälkiviisauden herkkua. Usea nimeämismahdollisuus voi ilmetä 

joko epäröintinä omassa valinnassa tai muille suunnattuna valistuksena siitä, 

kuinka harkitsematon valinta voi osoittaa jopa tietoista propagandahakuisuutta. 

Näyttää, että eksplisiittisesti harkitun nimenannon takana on kielenkäyttäjän tie-

toisuus omasta yhteiskunnallisesta vallasta. 

Vaikka lama (millä nimellä sitä kutsutaankaan) on ollut ennenkin ja sitä 

on tutkittu myös kielen osalta, koskaan ennen ei ole oltu tilanteessa, jossa 

jälkiteollisen ajan Suomi on kohdannut kaksi näin vertailukelpoista heikon talou-

den kautta peräkkäin. Tämä toi diskurssiin jännitettä.  Kun yksi diskurssi on 

omaksunut tietyn sanan, herättää sanan puuttuminen toisesta diskurssissa enem-

män huomiota kuin sen käyttö. Tutkimukseni mukaan minkään sanan paikka ei 

koko aineiston tasolla ammota tyhjyyttään, mutta jos jokin sana paljastuu rivien 

välistä esimerkiksi huolimattomalla rinnastuksella 1990-lukuun, on sana poik-

keuksetta lama. Vastoin oletuksiani lama kurkisti rivien välistä nimenomaan 

syksyllä, jolloin oletin ilmapiirin jo sallivan enemmän. Tutukimusvuotta 2009 ja 

1990-luvun alkuvuosia kuvailtiin muilla sanoin jo varsin varhain monelta kantilta 

samanlaisiksi. Silti aineistossa lama tuntui kuuluvan 1990-luvun alulle kuin 

ristimänimi mutta olevan ajankohtaisesti käytettynä kuin kansankielinen haksah-

dus, joka ei sovi parempiin piirehin. Vaikka edellisen laman virheet ja niistä 

oppimisen tärkeys vastaavassa tilanteessa näytti olevan jo yleisesti helppo myön-

tää, ei sama periksianto näkynyt niin, että asioista myös puhuttaisiin samoilla 

nimillä. 

 Pääluvussa 5 siirryin tarkastelemaan kolmea suhdanneilmausta niiden 

saamien lauseensisäisten, syntaktisten asemien osalta. Yleisimmin suhdanne-

ilmaukset toimivat lauseiden subjekteina – objekteina vastaavasti erittäin harvoin. 

Karkeasti ottaen suhdanteet siis toimivat itse sen sijaan, että niihin kohdistettaisiin 
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toimia. Kun tarkastelin ilmauskolmikkoa erilaisina adverbiaaleina (joista osa 

toimi verbin rektiona) ja genetiivimääritteinä, tein samalla havaintoja siitä 

”oliosta”, joka suhdanteesta hahmottuu erilaisten syntaktisten valintojen seu-

rauksena.  

 Talouskriisin yleisyys kopulalauseissa kertoo, että juuri talouskriisistä 

predikoidaan eksplisiitisimmin sen ominaisuuksia, kuten syytä, vakavuutta tai 

muotoa graafisella kuvaajalla. Transitiviivisten lauseiden subjektina talouskriisi 

kohtelee ympäristöään vaisummin kuin ihmisen ottein toimivat lama ja taantuma, 

joista jälkimmisellä on lisäksi luonnonvoimia. Henkisen tason toimijana talous-

kriisi on etenkin politiikan osapuolten velvoittaja, taantuma taas aiheuttaa muu-

tosta tavallisen ihmisen odotuksissa, kiinnostuksessa tai suosiossa. 

 Matalasuhdanne harvoin alkaa, pidemminkin tulee tai iskee. Alkaa-kanta 

näkyy nominaalimuotoisena rakenteessa saada alkunsa, mutta tällöin tilanteen 

syntymistä oleellisempaa on sen syy. Yleisestikin syy halutaan löytää erityisesti 

talouskriisille, ja talouskriisillä nähdään olevan meille jokin opetus. Harvinaisia 

viittauksia siihen, että talousahdingon voi aiheuttaa ja estää toistumasta vain ihmi-

nen itse, löytyy juuri talouskriisi-aineistosta. Vaikeammin kontrolloitavissa ovat 

taantuma ja lama, joista kumpikin (jälkimmäinen vielä suhteellisesti useammin) 

toistuu rakenteessa näkyä / tuntua jossakin. Suhdanteen pukeminen aistin-

varaiseksi olioksi näytti olevan helpoin tapa olla ottamatta kantaa siihen, mikä on 

sen todellinen suhde tapahtuneeseen.   

 Kaikki kolme ilmausta voivat esiintyä inessiivisijaisena adverbiaalina, mutta 

talouskriisissä-adverbiaalin paikan lauseessa määrää jokin toinen substantiivi. 

Tällöin sen rooli on tämän toisen substantiivin tarkoitetta rajaava tai luonnehtiva. 

Lamassa ja taantumassa sijoittuvat lauseeseen vapaammin, jolloin ne antavat 

puitteet koko lauseelle kuvaten kokonaisvaltaista olotilaa.  Lauseen ytimessä olla 

jossakin -rakenteen toteumana esiintyy ainoastaan olla taantumassa, jota en kui-

tenkaan tulkitse varsinaiseksi MA-infinitiivin inessiiviksi verbistä taantua. Kun 

suhdanneilmaus esiintyy adverbiaalina muussa sijassa kuin inessiivissä, näkyy 

etenkin taantumalla ja lamalla olevan fyysisiä ulottuvuuksia. Kun suhdanneolio 

saa sille ominaisimman muotonsa, ’kuopan’, on talouden humpsahtaminen kuop-

paan aina vähemmän hallittavissa kuin sieltä ylös kipuaminen. Hallitsematon, 
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kohtalon omainen epäonni johtaa eritoten taantumaan.  Suhdanteet saavat piirteitä 

myös sairausmetaforiikan kautta.  

 Genetiivimääritteenä suhteellisesti yleisin on talouskriisi. Kuitenkin jos 

määriteltävänä on suhdanteen muoto tai ihmiselle ominainen toiminta, genetiivi-

määrite on lama- tai taantuma-kantainen – havainto on verrattavissa subjekti- ja 

adverbiaalilukujen havaintoihin. Edellä mainitun talouskriisin opetuksen ohella 

vastuunkannon ja talouskriisin yhteenkuuluvuuden tuo esiin kriisin hoito.  

 Temporaalisia adpositiolausekkeita käsittelevässä luvussa tein havainnon, 

että talouskriisi-aineistossa rakenteen jonkin jälkeen sijaan esiintyy rakennetta 

jonkin jälkeinen. Päättelin, että ensinmainittuun verrattuna jonkin jälkeinen jakaa 

maailmaa tavalla, joka implikoi rakenteeseen liitetyn substantiivin (jälkeinen 

maailma, jälkeinen asema) olevan jo osa lausumahetken todellisuutta tai lähitule-

vaisuutta. Talouskriisistä ei kuitenkaan tullut aikakausikäsitettä kuten taantuman 

aikoina ja laman aikoina ovat. Kausatiivisia PP-lausekkeita käsittelevässä luvussa 

ainoan pienen poikkeuksen muista teki taantuma. Se ei esiinny syy–seuraus-

suhteeltaan epämääräisen myötä-adposition kanssa. Tulkitsin, että havainnolla on 

yhteys siihen, mitä olen aiemmin todennut syy–seuraussuhteista yleisesti taan-

tuma-aineistossa: tekijän ja kohteen suhde esitetään siinä läpinäkyvämmin ja voi-

makkaammin kuin muualla aineistossa.  

 Kuudentena tutkimusteemana oli yhteiskunta ja talousjärjestelmä. Teema 

vaati tarttumista vaikeastikin lokeroitaviin ilmiöihin, joten päätelmäni perustuvat 

annettujen esimerkkien lisäksi myös laajempaan 400 tekstin jättämään yleis-

kuvaan. Luvussa muun muassa vertasin ”paperitalouden” ja ”näkyvän talouden” 

ilmenemistä teksteissä. Millä konkretian tasolla talousjärjestelmästä puhutaan 

kunkin suhdannetermin kohdalla? Näkyvätkö tekstistä ihmiset ja kuluttajien arki-

päivä vai abstraktiot ja maailmankaupan käsitteet? Jatkoin analysoimalla, mitä 

yhteiskunnan osaa milläkin nimityksellä kuvataan ja millaisin kielellisin keinoin 

yhteiskunnan vastakkainasetteluja luodaan.  

 Talousahdinkoa voidaan luonnehtia sekä maailmanlaajuiseksi että kansain-

väliseksi, joista jälkimmäinen jättää paljon enemmän tutkintamahdollisuuksia ja 

alueellisen poissulkemisen varaa. Jos kuitenkin puhutaan ilman näitä määritelmiä 
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ihmisten, yhteisöjen ja valtioiden välisten rajojen ylittämisestä, kolmesta ilmauk-

sesta  taantuma on omiaan ylittämään rajat ilman sen erityistä korostamista. 

Taantuma on nimitysvarianteista se, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä tai jota 

ihmisten muuttuva käyttäytyminen ohjaa. Taantuma toki vaikuttaa yritysten 

menestykseen, mutta vaikutus on välillistä, esimerkiksi kysynnän muutosten 

tuomaa.  

Talouskriisi saa helpoimmin erillisen määritteen kansainvälinen. Siitä huo-

limatta aineistossa korostui myös kriisin omakohtaisuus ja tapa vaikuttaa sisältä 

käsin: yritykset eivät vain selviä yleisestä talouskriisistä vaan myös käsittelevät 

omaansa. Talouskriisin kohtaava rajattu yksikkö voi olla yrityksen lisäksi myös 

valtio silloin kun valtio nähdään yrityksen kaltaisena tulosyksikkönä. Talouskriisi-

teksteissä talousjärjestelmän osia käsitellään abstraktimmin kuin muissa teks-

teissä. Näkökulma on rahataloudessa, tai kuvatun hyödyketalouden osapuolet ovat 

vaikeasti hahmottuvia, kuten öljykaupassa.  

 Aiemmin pääluvussa 4 olin todennut laman kumpuavan etenkin suomalai-

suudesta. Yhteiskuntaluvun lama-aineistosta Suomeen viittasi kymmenen esiin-

tymää, maailmanlaajuiselle tasolle yksi. Suomessa lama majailee julkistaloudessa, 

etenkin kunnissa. Kun lama koskee koko valtiota, valtio hahmottuu enemmän 

ihmisyhteisönä ja työnantajana kuin yritysomistajana. Lamassa ihmiset ovat 

ihmisiä – kansanedustajatkin hikeä ja kyyneleitä vuodattavia puurtajia. Lama-

katkelmissa yhteiskunnan vastakkaisina osapuolina ovat usein kunnat–valtio tai 

vähäosaiset–muut: Johan loppui leveä elämä!, huudahti valtio kunnalle toimit-

tajan sanoin. Lama-ajan yhteiskuntaa kuvataan pääasiassa pääkirjoituksissa, ja 

kieli on niissä erityisen affektista. Toimittajat uskaltavat paljastaa näkökantansa ja 

katsoa eriarvoisuutta silmiin. Varsinaisia samastumisen paikkoja harvoin tarjo-

taan, mutta yleisinhimilliseen tunnistamiseen on tilaisuus. Solidaarisuuden vahvis-

tamiseksi sopii yleisestä lama-ajan normista poikkeamisesta huomauttaminen 

vastakkainasettelujen keinoin: lama ei ole mitään glamouria.  

 Tutkielman kahdessa viimeisessä analyysipääluvussa en enää vertaillut 

kolmen ilmauksen keskinäistä jakautumisesta ja sen motivoitumista. Lisäksi luvut 

tuntuivat tuovan esiin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Aloitin pohtimalla, 

edellytetäänkö lukijoilta yhteisiä ennakkotietoja tai -oletuksia diskurssin seuraa-
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miseksi. Vertasin erään aineistosta poimimani artikkelin lukemista muutamaankin 

kertaan toistuneeseen tilanteeseen, jossa olen erehdyksissäni lukenut ikivanhaa 

sanomalehtijuttua niin kuin se olisi ajankohtainen ja yrittänyt sovittaa ennakko-

oletuksiani tekstiin. Yhtä vaikeaa on tulevaisuuden lukijan löytää punainen lanka 

vuoden 2009 artikkelista, jossa taantumaan viitataan implisiittisesti jopa kahdesti 

ennen eksplisiittistä viittausta. Kun taantuma lopulta mainitaan, on se lauseessa 

tutun tiedon teemapaikalla, mikä on osoituksena vaaditusta implisiittisen tiedon  

yhdenmukaisesta tulkinnasta.  

  Tämän jälkeen käsittelin ilmipanemattomia arvolatauksia, joista käytin 

esimerkkinä jostakin huolimatta -rakennetta. Kysyin, mikä taantumasta huoli-

matta -ilmausta käytettäessä perustelee sen, ettei jonkin asiantilan kuuluisi päteä. 

Esiintymien tarkastelu toi ilmi, että tämä varauksetta käytetty rakenne  jättää 

helposti hämärän peittoon, millälailla toiminta olisi toisenlaista, jos taantuma vai-

kuttaisi asioiden kulkuun odotuksenmukaisesti. Jonkin maailmantilan odotuksen-

vastaisuutta ilmentää myös rakenne taantumankin aikana. Tein analyysissani 

havainnon, että rakenteen käyttö on hyvin totunnaista; ikään kuin kaikista talou-

den takkuavina aikoina saavutetuista onnistumisista kuuluisi ja kannattaisi kertoa 

sinä pienenä ihmeenä, jonka -kin-rakenne välittää tekstiin. Fraasiutuessaan dis-

kurssiin ilmaus saattaa livahtaa sellaiseenkin tekstiympäristöön, jossa se tuottaa 

lähinnä tyhjänpäiväistä merkityssisältöä tai synnyttää huvittaviakin mielikuvia 

taantuman tallomasta maailmasta. Tämän huomattuani intouduin vielä pohtimaan 

viimeisen luvun verran, onko toimittaja loppujen lopuksi myös lama-ajan elämän-

tyylin määrittelijä, ei vain kuvaaja.  

 Kulutuskäyttäytymisen kuvaaminen, arviointi ja ennakointi on suhdanne-

diskurssin arkipäivää. Kuluttajien uusien käytösmallien syyksi on totuttu kuule-

maan jonkin abstraktion vaikutus toiseen abstraktioon, kuten keskimääräisen 

palkkakehityksen suhde työttömyyden kasvuun. Aineistossa on osansa kuitenkin 

myös niillä teksteillä, joissa varsinaisen talousilmiön rinnalle on popularisoitu 

jokin toinen, asiaan oletettavasti liittyvä toisen elämänalueen ilmiö. Havaintoni 

oli, että toimittajat ottavat herkästi tiedonvälittäjän roolin lisäksi myös roolin 

ihmisen elämäntyylin ja mielenliikkeiden tuntijana. Journalismin viihdyttävyys – 

tekstin tarpeisiin istuva mielikuva – kilpailee objektiivisuuden kanssa. Näen il-
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miön itseään ruokkivana: Jos yhden uutisen perusteella voi maalata lama-

maailman, jossa makea tuo lohtua katkeruuteen, voi päätelmän avulla argumen-

toida toisen uutisen puolesta, liittyivät uutisoitavat ilmiöt toisiinsa tai eivät.  

 Elämäntyyli-lukua kirjoittaessani ajatukset palasivat tutkielman alkupuo-

lelle, jossa esittelin Van Dijkin (1993) ajatuksia toimittajan asemasta yhteiskun-

nassa. Van Dijk kutsuu toimittajia valtaeliitin osaksi, sillä mahdollisuus ja etu-

oikeus hankkia tietoa sekä tulla kuulluksi ovat osa yhteiskunnallista vallankäyttöä 

(mts. 255–257). Elitismi ja pätkätyötoimittajan arkipäivä kuulostavat sopu-

soinnuttomalta parilta, mutta Van Dijkin ajattelussa on särmää: maailma on 

sellainen, millaiseksi se kuvataan, ja toimittajalla on tässä työsuhde-etu.   
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Aineistolähteet 

Tutkielman tekstikorpus: 
 
Liitteessä 1 esitetyt Kauppalehden (KL), Tekniikka&Talous-lehden (TT) sekä 
Helsingin Sanomien (HS) tekstit. 
 
Korpukseen kuulumattomat tekstit: 
 
HS  23.8.1998 (Kielletty D-sana. HS digilehti, arkistohaku.) 
HS 27.2.2008 s. B7 
HS 27.5.2008 s. B4 
HS 11.8.2008 pääkirjoitus 
HS 22.2.2009 s. A2 
HS 20.4.2009 pääkirjoitus 
HS 6.5.2009 s. B4  
HS 20.5.2009 s. C4 
HS 27.5.2009 s. A8 
HS 19.7.2009 s. A6 
HS 12.8.2009 s. A9 
HS 19.8.2009 pääkirjoitus 
HS 3.4.2010 s. D6 
KL 24.10.2008 S.  2  
KL 24.4.2009 s. 17 
KL 29.4.2009 s. 17 
KL 12.5.2009 s. 5 
KL 21.8.2009 s. 3 
KL 25.8.2009 s. 7 
KL 25.9.2009 s. 6–7 
Kulttuurivihkot 1/2011 s. 7 
Länsi-Savo 3.1.1991 (Outi Blomqvistin tutkielmassaan [1992] käyttämän 
 artikkelin ilmestymispaikka) 
ME 18.1.2011 = Metro, trendit s. 12 
ME 19.3.2012= Metro, uutiset s. 10 
TE 11/2010 = Talouselämä 11/2010 s. 64. 
TE 27.2.2004 = Talouselämä, päivän uutiskommentti. 
 www.talouselama.fi/uutiset/tervetuloa+devalvaatio/a166020.  
 Luettu 17.2.2012. 
TE 8.1.2010 = Talouselämä, työ ja elämä. 
 http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2010/01/08/onko-laman-vauvabuumi-
 totta/2010214/139. Luettu 17.2.2012. 
TT 8.5.2009 s. 4



 

 

Liite 1. Tutkimuksen otos 

Kauppalehti (KL) 

9 20.4.2009 artikkeli s. 8 
10 20.4.2009 artikkeli s. 9 
11 20.4.2009 artikkeli s. 11 
12 20.4.2009 uutinen s. 12 
13 20.4.2009 uutinen s. 13 
14 20.4.2009 uutinen s. 15 
15 20.4.2009 kannanotto s. 19 
16 20.4.2009 artikkeli s. 24–25 
17 20.4.2009 kannanotto s. 27 
18 20.4.2009 uutinen s. 34 
19 20.4.2009 artikkeli s. 40 
23 21.4.2009 artikkeli s. 4–5 
24 21.4.2009 uutinen s. 5 
25 21.4.2009 artikkeli s. 6 
26 21.4.2009 uutinen s. 9 
27 21.4.2009 artikkeli s. 13 
28 21.4.2009 artikkeli s. 20–21 
29 24.4.2009 pääkirjoitus  
30 24.4.2009 kannanotto s. 3 
31 24.4.2009 artikkeli s. 6 
32 24.4.2009 artikkeli s. 6 
33 24.4.2009 artikkeli s. 7 
34 24.4.2009 artikkeli s. 8 
35 24.4.2009 uutinen s. 10 
36 24.4.2009 uutinen s. 13 
37 24.4.2009 uutinen s. 22 
38 24.4.2009 artikkeli s. 34 
39 24.4.2009 artikkeli s. 36 
48 27.4.2009 kannanotto s. 3 
49 27.4.2009 artikkeli s. 6 
50 27.4.2009 artikkeli s. 10 
51 27.4.2009 artikkeli s. 16 
52 27.4.2009 artikkeli s. 20 
53 27.4.2009 artikkeli s. 22–23 
54 27.4.2009 artikkeli s. 22 
55 27.4.2009 artikkeli s. 24 
56 27.4.2009 artikkeli s. 28 
57 27.4.2009 kannanotto s. 36 
62 28.4.2009 kannanotto s. 3 
63 28.4.2009 artikkeli s. 4–5 
64 28.4.2009 uutinen s. 7 

65 28.4.2009 artikkeli s. 8 
66 28.4.2009 artikkeli s. 10 
67 28.4.2009 artikkeli s. 14–15 
68 28.4.2009 artikkeli s. 24 
69 28.4.2009 artikkeli s. 32 
70 30.4.2009 pääkirjoitus  
72 30.4.2009 kannanotto s. 3 
73 30.4.2009 artikkeli s. 6 
74 30.4.2009 uutinen s. 7 
75 30.4.2009 artikkeli s. 7 
76 30.4.2009 uutinen s. 9 
77 30.4.2009 uutinen s. 10 
78 30.4.2009 artikkeli s. 10 
79 30.4.2009 kannanotto s. 13 
80 30.4.2009 kannanotto s. 13 
81 30.4.2009 artikkeli s. 14 
82 30.4.2009 uutinen s. 17 
83 30.4.2009 artikkeli s. 24–25 
84 30.4.2009 kannanotto s. 30 
85 30.4.2009 kannanotto s. 32 
90 4.5.2009 pääkirjoitus  
91 4.5.2009 artikkeli s. 7 
92 4.5.2009 artikkeli s. 15 
93 4.5.2009 artikkeli s. 15 
94 4.5.2009 kannanotto s. 16 
95 4.5.2009 kannanotto s. 17 
100 5.5.2009 kannanotto s. 6 
101 5.5.2009 uutinen s. 6 
102 5.5.2009 artikkeli s. 6 
103 5.5.2009 uutinen s. 7 
104 5.5.2009 artikkeli s. 16 
105 6.5.2009 artikkeli s. 13 
106 7.5.2009 artikkeli  s. 18 
107 7.5.2009 artikkeli s. 28 
108 8.5.2009 pääkirjoitus s. 3 
109 8.5.2009 kannanotto s. 3 
110 8.5.2009 artikkeli s. 4 
120 11.5.2009 artikkeli s. 10 
121 11.5.2009 kannanotto s. 10 
122 11.5.2009 kannanotto s. 10 
123 11.5.2009 artikkeli s. 11 



 

Kauppalehti (KL) 

124 11.5.2009 artikkeli s. 12 
125 11.5.2009 kannanotto s. 19 
126 11.5.2009 kannanotto s. 27 
127 11.5.2009 kannanotto s. 33 
130 14.5.2009 pääkirjoitus s. 3 
131 14.5.2009 artikkeli s. 6 
132 14.5.2009 kannanotto s. 11 
133 14.5.2009 artikkeli s. 14–15 
134 14.5.2009 artikkeli s. 18 
135 15.5.2009 uutinen s. 5 
136 15.5.2009 artikkeli s. 6 
137 15.5.2009 uutinen s. 10 
138 15.5.2009 uutinen s. 10 
139 15.5.2009 uutinen s. 12 
140 15.5.2009 uutinen s. 12 
141 15.5.2009 artikkeli s. 18 
142 15.5.2009 artikkeli s. 20 
143 15.5.2009 artikkeli s. 28–29 
153 18.5.2009 pääkirjoitus s. 3 
154 18.5.2009 artikkeli s. 6 
155 18.5.2009 uutinen s. 7 
156 18.5.2009 kannanotto s. 12 
157 18.5.2009 kannanotto s. 12 
158 18.5.2009 kannanotto s. 13 
159 18.5.2009 artikkeli s. 32 
162 19.5.2009 artikkeli s. 4–5 
163 19.5.2009 uutinen s. 6 
164 19.5.2009 artikkeli s. 6 
165 19.5.2009 uutinen s. 10 
166 19.5.2009 artikkeli s. 10 
167 19.5.2009 kannanotto s. 12 
168 19.5.2009 uutinen s. 13 
169 19.5.2009 artikkeli s. 19 
170 20.5.2009 pääkirjoitus s. 3 
171 20.5.2009 kannanotto s. 3 
172 20.5.2009 artikkeli s. 4–5 
173 20.5.2009 artikkeli s. 6–7 
174 20.5.2009 artikkeli s. 6 
175 20.5.2009 artikkeli s. 7 
176 20.5.2009 artikkeli s. 9 
177 20.5.2009 artikkeli s. 12–13 
178 20.5.2009 kannanotto s. 13 
179 20.5.2009 artikkeli s. 17 
180 20.5.2009 artikkeli s. 28 
181 20.5.2009 uutinen s. 30 
 

194 27.5.2009 artikkeli s. 4–5 
195 27.5.2009 artikkeli s. 6–7 
196 27.5.2009 artikkeli s. 7 
197 27.5.2009 uutinen s. 12 
198 27.5.2009 uutinen s. 18 
199 27.5.2009 artikkeli s. 20 
202 28.5.2009 artikkeli s. 4–5 
203 28.5.2009 artikkeli s. 6–7 
204 28.5.2009 artikkeli s. 7 
205 28.5.2009 artikkeli s. 10 
206 28.5.2009 uutinen s. 11 
207 28.5.2009 uutinen s. 11 
208 28.5.2009 artikkeli s. 14 
209 28.5.2009 artikkeli s. 24 
210 29.5.2009 kannanotto s. 3 
211 29.5.2009 artikkeli s. 7 
212 29.5.2009 uutinen s. 8 
213 29.5.2009 artikkeli s. 9 
214 29.5.2009 artikkeli s. 14 
215 29.5.2009 artikkeli s. 16–17 
216 29.5.2009 kannanotto s. 19 
217 29.5.2009 artikkeli s. 28–29 
218 29.5.2009 uutinen s. 30 
219 29.5.2009 kannanotto s. 36 
224 1.6.2009 artikkeli s. 6 
225 1.6.2009 artikkeli s. 10 
226 1.6.2009 artikkeli s. 11 
227 1.6.2009 artikkeli s. 20–21 
228 1.6.2009 artikkeli s. 22–23 
229 1.6.2009 artikkeli s. 34 
232 2.6.2009 kannanotto s. 6 
233 2.6.2009 artikkeli s. 6–7 
234 2.6.2009 kannanotto s. 11 
235 2.6.2009 kannanotto s. 13 
236 2.6.2009 kannanotto s. 26 
248 14.8.2009 pääkirjoitus s. 3 
249 14.8.2009 kannanotto s. 5 
250 14.8.2009 artikkeli s. 6  
251 14.8.2009 artikkeli s. 8 
252 14.8.2009 uutinen s. 10 
253 14.8.2009 artikkeli s. 20–21 
270 18.8.2009 pääkirjoitus  
271 18.8.2009 uutinen s. 5 
272 18.8.2009 artikkeli s. 6 
273 18.8.2009 uutinen s. 10 



 

Kauppalehti (KL) 

274 18.8.2009 artikkeli s. 10 
275 18.8.2009 artikkeli  s. 15 
276 21.8.2009 pääkirjoitus s. 3 
277 21.8.2009 kannanotto s. 3 
278 21.8.2009 artikkeli s.4–5 
279 21.8.2009 uutinen s. 5 
280 21.8.2009 artikkeli s. 5 
281 21.8.2009 artikkeli s. 7 
282 21.8.2009 artikkeli s. 7 
283 21.8.2009 uutinen s. 8 
284 21.8.2009 artikkeli s. 10 
300 25.8.2009 uutinen s. 6 
301 25.8.2009 uutinen s. 8 
302 25.8.2009 artikkeli s. 8 
303 25.8.2009 uutinen s. 9 
304 25.8.2009 kannanotto s. 13 
305 25.8.2009 kannanotto s. 13 
306 25.8.2009 artikkeli s. 19 
307 25.8.2009 artikkeli s. 30 
308 25.8.2009 uutinen s. 31 
309 28.8.2009 artikkeli s. 10 
310 28.8.2009 uutinen s. 11 
320 2.9.2009 pääkirjoitus s. 3 
321 2.9.2009 artikkeli s. 4–5 
322 2.9.2009 artikkeli s. 8–9 
323 2.9.2009 artikkeli s. 8–9 
324 2.9.2009 uutinen s. 9 
325 2.9.2009 artikkeli s. 12–13 
326 2.9.2009 artikkeli s. 24–25 
338 7.9.2009 pääkirjoitus 
339 7.9.2009 kannanotto s. 3 
340 7.9.2009 artikkeli s. 6 
341 7.9.2009 uutinen s. 7 
342 7.9.2009 artikkeli 12–13 
343 7.9.2009 artikkeli s. 13 

345 7.9.2009 kannanotto s. 17 
346 7.9.2009 kannanotto s. 17 
347 7.9.2009 artikkeli s. 22 
351 10.9.2009 artikkeli s. 9 
352 10.9.2009 kannanotto s. 11 
353 10.9.2009 artikkeli s. 19 
354 10.9.2009 kannanotto  
355 11.9.2009 pääkirjoitus 
357 14.9.2009 kannanotto s. 17 
358 14.9.2009 artikkeli s. 20 
360 15.9.2009 pääkirjoitus 
361 15.9.2009 artikkeli s. 7 
362 15.9.2009 artikkeli s. 12 
363 15.9.2009 artikkeli s. 17 
364 16.9.2009 artikkeli s. 4 
365 16.9.2009 artikkeli s. 9 
366 16.9.2009 artikkeli s. 12 
367 16.9.2009 artikkeli s. 12 
368 17.9.2009 pääkirjoitus  
369 17.9.2009 kannanotto s. 3 
373 21.9.2009 kannanotto s. 3 
374 21.9.2009 kannanotto s. 17 
379 22.9.2009 artikkeli s. 4–5 
380 22.9.2009 artikkeli s. 8–9 
381 22.9.2009 artikkeli s. 8 
382 22.9.2009 uutinen s. 10 
383 23.9.2009 uutinen s. 10 
384 23.9.2009 artikkeli s. 12 
391 25.9.2009 kannanotto s. 3 
392 25.9.2009 artikkeli s. 9 
396 28.9.2009 artikkeli s. 4 
398 29.9.2009 uutinen s. 8 
399 30.9.2009 artikkeli s. 8–9 
400 30.9.2009 artikkeli s. 10–11 
401 30.9.2009 uutinen s.11

344 7.9.2009 kannanotto s. 16 
 



 

Tekniikka&Talous (TT) 

1 17.4.2009 artikkeli s. 3 
2 17.4.2009 artikkeli s. 7 
3 17.4.2009 artikkeli s. 8 
4 17.4.2009 artikkeli s. 17 
40 24.4.2009 artikkeli s. 2 
41 24.4.2009 artikkeli s. 11 
111 8.5.2009 artikkeli s. 2 
112 8.5.2009 pääkirjoitus  
113 8.5.2009 artikkeli s. 7 
114 8.5.2009 artikkeli s. 17 
144 15.5.2009 kannanotto s. 4 
145 15.5.2009 kannanotto s. 4 
146 15.5.2009 artikkeli s. 8 
147 15.5.2009 artikkeli s. 10 
148 15.5.2009 uutinen s. 20 
186 22.5.2009 artikkeli s. 2 
187 22.5.2009 pääkirjoitus  
237 5.6.2009 uutinen s. 3 
238 5.6.2009 kannanotto s. 4 
239 5.6.2009 artikkeli s. 8 
240 5.6.2009 kannanotto s. 15 
254 14.8.2009 artikkeli s. 2 
255 14.8.2009 artikkeli s. 3 

256 14.8.2009 pääkirjoitus  
257 14.8.2009 kannanotto s. 4 
258 14.8.2009 kannanotto s. 4 
259 14.8.2009 artikkeli s. 11 
260 14.8.2009 artikkeli s. 12–13 
261 14.8.2009 artikkeli s. 17 
262 14.8.2009 uutinen s. 22 
285 21.8.2009 artikkeli s. 6–7 
286 21.8.2009 kannanotto s. 13 
287 21.8.2009 artikkeli s. 14–15 
288 21.8.2009 artikkeli  s. 16 
289 21.8.2009 artikkeli s. 20 
311 28.8.2009 artikkeli s. 11 
312 28.8.2009 artikkeli s 14 
313 28.8.2009 artikkeli s. 24 
329 4.9.2009 artikkeli s. 2 
330 4.9.2009 artikkeli s. 2–3 
331 4.9.2009 pääkirjoitus s. 4 
332 4.9.2009 kannanotto s. 4 
333 4.9.2009 artikkeli s. 7 
334 4.9.2009 artikkeli s. 16–17 
335 4.9.2009 artikkeli s. 32 
370 18.9.2009 artikkeli s. 14 

 
 
Helsingin Sanomat  (HS)  

5 17.4.2009 pääkirjoitus 
6 17.4.2009 pääkirjoitus 
7 17.4.2009 artikkeli B5 
8 17.4.2009 uutinen B5 
20 20.4.2009 pääkirjoitus 
21 20.4.2009 artikkeli B4 
22 20.4.2009 uutinen B4 
42 24.4.2009 pääkirjoitus 
43 24.4.2009 artikkeli B6 
44 24.4.2009 artikkeli B6 
45 24.4.2009 artikkeli B7 
46 24.4.2009 kannanotto B8 
47 24.4.2009 artikkeli B9 
58 27.4.2009 artikkeli B4 
59 27.4.2009 artikkeli B4 
 

60 27.4.2009 kannanotto B4 
61 27.4.2009 artikkeli B5 
86 1.5.2009 pääkirjoitus 
87 1.5.2009 uutinen B9 
88 1.5.2009 uutinen B9 
89 1.5.2009 kannanotto B12 
96 4.5.2009 pääkirjoitus 
97 4.5.2009 kannanotto B4 
98 4.5.2009 uutinen B4 
99 4.5.2009 artikkeli B6 
115 8.5.2009 artikkeli B6 
116 8.5.2009 kannanotto B6 
117 8.5.2009 artikkeli B6 
118 8.5.2009 artikkeli B7 
119 8.5.2009 artikkeli B9 



 

Helsingin Sanomat  (HS)  

128 11.5.2009 pääkirjoitus 
129 11.5.2009 kannanotto B3 
149 15.5.2009 uutinen B5 
150 15.5.2009 artikkeli B6 
151 15.5.2009 artikkeli B8 
152 15.5.2009 uutinen B8 
160 18.5.2009 pääkirjoitus 
161 18.5.2009 kannanotto B4 
182 20.5.2009 pääkirjoitus 
183 20.5.2009 artikkeli B8 
184 20.5.2009 artikkeli B8 
185 20.5.2009 artikkeli B9 
188 22.5.2009 kannanotto B7 
189 22.5.2009 uutinen B7 
190 22.5.2009 artikkeli B8 
191 25.5.2009 artikkeli B4 
192 25.5.2009 uutinen B4 
193 25.5.2009 uutinen B4 
200 27.5.2009 uutinen B4 
201 27.5.2009 kannanotto B6  
220 29.5.2009 uutinen B4 
221 29.5.2009 artikkeli B5 
222 29.5.2009 uutinen B5 
223 29.5.2009 kannanotto B6 
230 1.6.2009 pääkirjoitus 
231 1.6.2009 kannanotto B4 
241 5.6.2009 pääkirjoitus 
242 5.6.2009 artikkeli B6 
243 5.6.2009 artikkeli B6 
244 5.6.2009 artikkeli B6 
245 12.8.2009 pääkirjoitus 
246 12.8.2009 pääkirjoitus 
247 12.8.2009 artikkeli B5 
263 14.8.2009 pääkirjoitus 
264 14.8.2009 artikkeli B6 
265 14.8.2009 artikkeli B6 
266 14.8.2009 artikkeli B6 
267 14.8.2009 artikkeli B7 
268 17.8.2009 pääkirjoitus 
269 17.8.2009 kannanotto B4 
290 21.8.2009 pääkirjoitus 
 

291 21.8.2009 pääkirjoitus 
292 21.8.2009 artikkeli B5 
293 21.8.2009 artikkeli B5 
294 21.8.2009 uutinen B5 
295 21.8.2009 uutinen B5 
296 21.8.2009 artikkeli B6 
297 24.8.2009 pääkirjoitus 
298 24.8.2009 kannanotto B4 
299 24.8.2009 artikkeli B5 
314 28.8.2009 pääkirjoitus 
315 28.8.2009 artikkeli B6 
316 28.8.2009 artikkeli B7 
317 31.8.2009 pääkirjoitus 
318 31.8.2009 artikkeli B4 
319 31.8.2009 kannanotto B4 
327 2.9.2009 pääkirjoitus 
328 2.9.2009 uutinen B3 
336 4.9.2009 artikkeli B6 
337 4.9.2009 artikkeli B7 
348 7.9.2009 kannanotto B4 
349 7.9.2009 uutinen B5 
350 7.9.2009 uutinen B6 
356 11.9.2009 kannanotto B6 
359 14.9.2009 artikkeli B5 
371 18.9.2009 artikkeli B7 
372 18.9.2009 uutinen B7 
375 21.9.2009 kannanotto B5 
376 21.9.2009 artikkeli B5 
377 21.9.2009 artikkeli B6 
378 21.9.2009 uutinen B6 
385 23.9.2009 pääkirjoitus 
386 23.9.2009 kannanotto B4 
387 23.9.2009 artikkeli B5 
388 23.9.2009 kannanotto B7 
389 23.9.2009 kannanotto B7 
390 23.9.2009 uutinen B7 
393 25.9.2009 pääkirjoitus 
394 25.9.2009 artikkeli B7 
395 25.9.2009 artikkeli B5 
397 28.9.2009 pääkirjoitus 
 



 

Liite 2. Tuomas Kärkkäisen (2011) piirtämä ajankuvakarikatyyri 

    (Kulttuurivihkot 1/2011: 7.) 

 

 

 

 

 


