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Sammanfattning: Retorik i sverigefinska jobbannonser
Syftet med studien är att undersöka retorik i synnerhet språkets kommunikativa egenskaper och
textförfattarnas intentioner genom att fokusera på tilltal och modalhjälpverb i sverigefinska
jobbannonser. Materialet består av finsk- och svenskspråkiga jobbannonser, där arbetsgivaren
vill anställa en finsktalande person. Materialet har publicerats på den svenska
arbetsförmedlingens hemsida och på två svenska rekryteringsbyråers hemsidor.

På både svenska och finska har det offentliga språket blivit informellt. Resultatet visar att det
är vanligt även i de sverigefinska jobbannonserna och att de finska jobbannonserna delvis är
översättningar. Olika sätt att tilltala en annan person användes frekvent på båda språk, men
eftersom konstruktionerna i den ursprungliga texten alltid delvis översätts till måltexten och
svenska texter innehåller sådana former, kan översättningen leda till en generös användning av
tilltalets olika former i översatta finska texter. Jobbannonser har också blivit mer krävande,
vilket kan bevisas genom att användningen av modala hjälpverb ökat, men även andra sätt
användes.

Nyckelord: Arbetsplatsannons, retorik, tilltal, modala hjälpverb, översättning.

Abstract: Rhetorics in Sweden-Finnish job advertisements
The purpose of the study is to explore the rhetorics of Sweden-Finnish job advertisements, the
communicative features of the language and the intentions of the text producer, by
concentrating on addressing and modal auxiliaries. The data consists of job advertisements
written in Finnish and Swedish, where the employer was looking for a Finnish-speaking
employee. These were published on the Swedish employment agency’s homepage and on two
Swedish recruitment agencies’ homepages.

Both Swedish and Finnish public language has become informal. It is common to address
another person using the 2nd person singular pronouns. The study shows that this is usual also
in Sweden Finnish job advertisements and that the Finnish job advertisements partly are

translations. Different addressing forms were used frequently in both languages but because the
constructions of the original text often are translated and Swedish texts include more informal
addressing forms, the translation may cause a generous use of different addressing forms in the
Finnish language. Job announcements have become more demanding, which can be seen in the
increasing use of modal auxiliaries, even though other ways were also used.

Keywords: Job advertisement, rhetoric, address, modal auxiliary, translation.
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1. Johdanto
1.1 Tutkimuksen taustaa
1960-luku oli muutosten aikaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsin bruttokansantuote kasvoi
yli viisi prosenttia vuodessa 1960-luvun alkupuolella, mikä samalla kertoi teollisuuden
kasvusta. Tämä taas tarkoitti työpaikkojen lisääntymistä ja työvoiman kysynnän kasvua.
Suomenkin bruttokansantuote kasvoi vuosittain jopa viisi prosenttia 60-luvun alussa, mutta siitä
huolimatta työttömyystilastot olivat ennätyskorkeat vuosikymmenen loppupuolella (Tarkiainen
1996:

33-34).

Työttömyys

johtui

työikään

tulevan

ikäluokan

suuruudesta,

sekä

kaupungistumisesta, sillä sodasta toipuvalla maalla ei ollut varaa luoda kaupunkeihin uusia
työpaikkoja tarpeeksi nopeasti. Lisäksi kaupungeissa kärsittiin asuntopulasta. Suomen huono
työtilanne johti suuriin muuttoaaltoihin, jotka suuntautuivat muun muassa Ruotsiin (Tarkiainen
1996: 107).

Vuosina 1961-1970 Ruotsiin muutti yhteensä 198 796 suomalaista. Muuttoa perusteltiin muun
muassa Ruotsin korkeammalla elintasolla ja paremmilla palkoilla: Ruotsissa palkat olivat jopa
50-60 prosenttia korkeammat kuin Suomessa. Lisäksi ruotsalaiset työnantajat suhtautuivat
suomalaisiin työntekijöihinsä hyvin positiivisesti, vaikka harvalla oli aiempaa työkokemusta
teollisuuden alalta uuteen maahan muuttaessa. Useat suomalaiset päätyivät töihin
suuryrityksille, mutta osa päätyi myös pienemmille paikkakunnille, joista löytyi pieniä ja
keskikokoisia yrityksiä (Tarkiainen 1996: 113-114, 118-119).

Eri vuosikymmeninä työvoiman tarve on keskittynyt eri aloille. 60-luvulla työpaikat, joihin
suomalaiset päätyivät, löytyivät pääosin teollisuuden alalta, palveluammateista sekä julkisesta
hallinnosta (Tarkiainen 1996: 108, 113). 1970-luvulle siirryttäessä teollisuuden työpaikat
vähenivät ja yhä enemmän työvoimaa päätyi kuntien ja maakäräjien palvelukseen (Tarkiainen
1996: 123). 1980-luvulle siirryttäessä oli Ruotsissa pulaa hoitoalan henkilökunnasta. Tällöin
rekrytointi keskittyi lääkäreihin ja sairaanhoitajiin, erityisesti suomenruotsalaisiin ja muihin
ruotsin kieltä osaaviin (Tarkiainen 1996: 136). Työvoiman tarve hoitoalalla on yhä suuri, mutta
pääosin nykypäivän tarve on kuitenkin erilainen kuin kuluneina vuosikymmeninä. Tällä
hetkellä suurin pula on asiakaspalvelijoista ja teknisistä tukihenkilöistä sekä opettajista.
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Hoitoalan tarve on taas muuttunut: nykyään lääkäreiden sijaan etsitään sairaanhoitajia,
kotihoitajia ja henkilökohtaisia avustajia (Arbetsförmedlingen 2017).

Työvoiman liike Suomen ja Ruotsin välillä on siis jo jatkunut vuosikymmeniä, mutta tarve on
muuttunut vuosikymmenien vaihtuessa. Ruotsinsuomalaisuuden historia vaikuttaa vahvasti
perustuvan työvoimatarpeeseen. Ruotsissa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 200 000 –
250 000 ruotsinsuomalaista, jotka osaavat suomea (minoritet.se), vaikka ruotsinsuomalaisia
arvioidaan kokonaisuudessaan olevan jo yli 700 000 (Palovuori 2013). Suurin osa nykypäivän
ruotsinsuomalaisista on 1960- ja -70-luvuilla Ruotsiin työn perässä tulleita suomalaisia, heidän
lapsiaan ja lapsenlapsiaan (minoritet.se). Myös työn tai opiskeluiden perässä Ruotsiin
muuttavien määrä on nykyään suuri. Esimerkiksi vuonna 2017 Ruotsin kaikista Nordjobb1 –
kesätyöntekijöistä 85 prosenttia oli suomalaisia. Nordjobbin mukaan suomalaiset ovat haluttuja
työntekijöitä ruotsalaisten työnantajien keskuudessa, sillä heidän kielitaitoaan ja ahkeruuttaan
arvostetaan (Johansson 2017). Lisäksi syksynä 2015 Ruotsin korkeakouluissa alkaviin
koulutuksiin oli hakenut noin 13 600 Suomesta tullutta suomalaista (Valtonen 2015).

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Itse opiskeluiden perässä Ruotsiin muuttaneena olen hyvin kiinnostunut Ruotsin
työmarkkinatilanteesta ja suomen kielen mahdollisista eduista työpaikkaa hakiessa. Olen koko
opiskeluaikani seurannut monia ruotsalaisia työnvälityskanavia ja niiden työpaikkailmoituksia,
joten tuntui luonnolliselta päätyä tutkimaan juuri työpaikkailmoituksia. Koen niiden olevan
minulle tuttu tekstilaji, mutta haluan tietää lisää niiden funktioista ja uskon, että useat erityisesti
internetissä julkaistut ilmoitukset voisivat olla yhä houkuttelevampia.

Tulen tutkimuksessani keskittymään juuri työpaikkailmoituksen retoriikkaan ja erityisesti
kielen viestinnällisiin ominaisuuksiin, esittäjän tarkoitusperiin sekä yleisöön vaikuttamisen
kohteena. Näitä ominaisuuksia tutkin tarkastelemalla lukijan ja kirjoittajan välistä puhuttelua
sekä modaaliverbien käyttöä. Tarkastelen ilmoituksia myös kielenhuollon kannalta, sillä se

1

Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa nuorille Pohjoismaiden tai
EU- maiden kansalaisille, jotka ovat 18–30 vuotta vanhoja. Nordjobb työskentelee liikkuvuuden lisäämiseksi
pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja kieli- ja kulttuuritietämyksen parantamiseksi Pohjoismaissa.
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voidaan laskea osaksi uutta retoriikkaa, joka tutkii tekstin rakenteen käyttöä ja sen tekstiin
luomia merkityksiä (Mäntynen & Sääskilahti 2012).

Aineistona käytän Ruotsissa julkaistuja suomen- ja ruotsinkielisiä työpaikkailmoituksia, joissa
tavoitteena on löytää työntekijä suomenkieliseen työpaikkaan Ruotsissa. Koska osa aineistona
käyttämistäni ilmoituksista on kaksikielisiä ja oletan, että tarkastelemistani ilmoituksista
erityisesti suomenkieliset ilmoitukset ovat käännöksiä, kiinnostaa minua erityisesti seuraavat
kysymykset:


Millaisia eroja (esim. pituus, julkaisupaikka) eri ilmoitusten välillä on?



Näkyykö ilmoituksissa tekstin mahdollinen käännös eli tässä tapauksessa ruotsin kielen
vaikutus?



Onko ilmoituksissa kielivirheitä?

Tutkimukseni on kvantitatiivinen puhuttelunilmenemismuotojen ja modaaliverbien esiintymien
laskemisen osalta, mutta käytän myös kvalitatiivisia keinoja aineistoni tarkastelussa.

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksessa käyttämääni aineistoa ja valitsemiani
aineistolähteitä.

Kolmannessa

luvussa

kerron

tutkimuksen

teoreettisesta

taustasta,

tutkimusmenetelmästä, aikaisemmasta tutkimuksesta ja määrittelen tutkimuksen kannalta
merkittäviä käsitteitä. Alaluvussa 3.2. määrittelen muun muassa retoriikka-käsitteen
tutkimuksessani. Neljännessä luvussa siirryn aineiston tarkempaan analyysiin. Analyysilukua
seuraa tutkimustulokset yhteenvetävä loppukappale.

2. Aineisto
Aineistoni

koostuu

Ruotsin

työvoimatoimiston

ja

kahden

eri

rekrytointi-

ja

henkilöstövuokrausyrityksen kotisivuilta löydetyistä työpaikkailmoituksista. Seuraavaksi
esittelen tarkemmin valitsemani työnvälityskanavat ja ilmoitukset, joita tutkimuksessani
analysoin.
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Arbetsförmedlingen eli Ruotsin työvoimatoimisto on Ruotsin suurin työnvälityskanava
(https://www.arbetsformedlingen.se/). Heidän tärkein tehtävänsä on saattaa työnhakija ja
työnantaja yhteen. Kaikki Arbetsförmedlingenin palvelut ovat maksuttomia. Toinen
valitsemani työnvälityksen kanava on SinneWorks, joka on vuonna 2015 perustettu
ruotsinsuomalainen rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyritys, jossa kielitaito on keskiössä.
SinneWorksin liikeidea perustuu siihen, että he tarjoavat kielitaitoista henkilöstöä yritysten
tarpeisiin ja löytävät oikeat kielilahjakkuudet yrityksiin. He mainostavat itseään seuraavasti:
“Vi hjälper företag att hitta rätt resurser med fokus på flerspråkiga personer. Vi hittar dina
språktalanger!” Slogan löytyy myös käännettynä yrityksen suomenkielisiltä verkkosivuilta,
sillä SinneWorks toimii sekä Suomessa että Ruotsissa: “Autamme yrityksiä löytämään oikeat
monikieliset työntekijät. Löydämme yrityksesi tulevat kielilahjakkuudet!” SinneWorks on osa
Happy Groupia, johon kuuluu myös ProStaffing2 ja Huntee3. Kolmas lähteeni on MultiMind
Bemanning, joka myös on rekrytointi-, konsultointi- ja henkilöstövuokrausyritys. MultiMind
tarjoaa yrityksille kielitaitoista ja sosiaalisesti lahjakasta työvoimaa. Heidän vahvuusalojaan
ovat erityisesti markkinointi-, talous-, HR-4, IT-5 ja asiakaspalvelualat.

Valitsin internet-ilmoitukset, sillä koin löytäväni enemmän ilmoituksia internetistä kuin
esimerkiksi sanomalehdistä. Internetrekrytoinnin etu on se, että ilmoitus voidaan helpommin
laajentaa koskemaan kansainvälisiä työmarkkinoita (Virta 2014: 4). Tämä voidaan nähdä
suurena etuna valitsemissani ilmoituksissa, sillä näin rekrytointi voidaan helposti laajentaa
ruotsinsuomalaisten lisäksi myös suomensuomalaisille. Vaikka kaikki materiaalini koostuu
internet-ilmoituksista, on kyseessä kuitenkin kolme hyvin erilaista lähdettä. Lähteiden
erilaisuus määrittelee myös ilmoitusten kielenkäyttöä. Esimerkiksi SinneWorksin tai
MultiMind Bemanningin saattaa olla helpompi käyttää vapaamuotoisempaa kieltä, koska
kyseessä ei ole yhtä virallinen lähde, mitä Arbetsförmedlingen eli Ruotsin työvoimatoimisto
on.

Päädyin valitsemaan juuri kyseiset lähteet, sillä aikaisemman kokemukseni perusteella
sivustoilla on aina avoimia suomenkielisiä työpaikkoja. Jokaisesta lähteestä valitsin kymmenen

2 ProStaffing on henkilöstövuokrausyritys, jonka liiketoimintamalli perustuu freelancereiden välittämiseen.
3 Huntee kerää vakavasti otettavia henkilöstö- ja rekrytointiyrityksiä samaan paikkaan parantaen yritysten
näkyvyyttä ja auttaen yrityksiä löytämään itselleen sopivan yhteistyökumppanin rekrytointiin.
4
5

HR = engl. human resources, henkilöstövoimavarat.
IT = engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka (Hakulinen 2004.)
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ilmoitusta aineistooni. Valitsin juuri kymmenen ilmoitusta, jotta lähtökohdat analyysiin olisivat
mahdollisimman

tasapuoliset

aineiston

ollessa

yhtä

suuri

kustakin

lähteestä.

Arbetsförmedlingenin sivuilta valitsin ilmoitukset satunnaisesti eli en siis työpaikan tai
työnantajan mukaan. Rekrytointifirmojen sivuilta valitsin kaikki senhetkiset avoimet
työpaikkailmoitukset, joiden tavoitteena oli löytää työntekijä suomenkieliseen työpaikkaan
Ruotsissa. Viisi MultiMind Bemanningin työpaikkailmoitusta sain sähköpostitse ottamalla
yhteyttä yrityksen suomenkieliseen rekrytointikonsulttiin. Aineisto on kerätty 10.10.2017 –
3.12.2017 välisenä aikana.

Valitsemistani 30 ilmoituksesta puolet on suomenkielisiä ja puolet ruotsinkielisiä. Osa
ilmoituksista on kaksikielisiä, mutta olen laskenut kyseiset ilmoitukset suomenkielisten
ilmoitusten joukkoon, sillä suurin osa ilmoituksen viestistä on kuitenkin ollut suomeksi tai sama
informaatio on ilmoitettu yhtä kattavasti molemmilla kielillä. Ruotsinkieliset ilmoitukset ovat
Arbetsförmedlingenin ja SinneWorksin kotisivuilta. Suomenkieliset ilmoitukset ovat
SinneWorksin ja MultiMind Bemanningin kotisivuilta. Vaikka puolet aineistosta koostuu
ruotsinkielisistä ilmoituksista, keskityn analyysissani (hieman enemmän) suomenkielisiin
ilmoituksiin. Ruotsinkielisten ilmoitusten mukaan ottaminen oli kuitenkin pakollista, sillä osa
tarkastelustani keskittyy erikielisten ilmoitusten eroihin. Lisäksi suurin osa internetistä
löytyvistä työpaikkailmoituksista on ruotsinkielisiä, vaikka ilmoituksen tavoitteena olisikin
löytää suomen kieltä puhuva työntekijä. Ruotsin kielen käyttö on luonnollista, sillä ilmoitukset
on julkaistu Ruotsin työvoimatoimiston ja kahden eri ruotsalaisen rekrytointi- ja
henkilöstövuokrausyrityksen kotisivuilla ja itse työpaikatkin sijaitsevat Ruotsissa. Usein
ruotsin kieli on myös vaatimus tai vähintäänkin etu, joten näin ollen työpaikkailmoituskin voi
olla ruotsiksi.

Tämänhetkinen tarve suomenkieliselle työvoimalle on selvästi erilainen kuin 1960–1990luvuilla, jolloin suomalaiset työskentelivät pääosin teollisuuden alalla, palveluammateissa,
julkisessa hallinnossa sekä maakuntien ja kuntien palveluksessa. Tämän todistaa muun muassa
10. lokakuuta 2017 Arbetsförmedlingenin kotisivuilla tehty haku, joka antoi yhteensä 402
hakutulosta hakusanalla finska (ks. Taulukko 1). Nykyään suurin tarve on siis
asiakaspalvelussa, mutta suuri puute on myös opettajista ja hoitohenkilökunnasta.
Ruotsinsuomalaisuuden historian perustuessa työvoiman tarpeeseen minua kiinnostaa myös
tietää millaisia vaatimuksia (esim. aikaisempi työkokemus) hakijaa kohtaan on.
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Taulukko 1. Vapaat työpaikat hakusanalla ”finska”.6

ILMOITUSTEN MÄÄRÄ

TYÖNKUVA

60

kundtjänstmedarbetare / asiakaspalvelija

36

lärare i förskola, förskollärare / lastentarhaopettaja

33

undersköterska, hemtjänst och äldreboende / perushoitaja,
kotihoito, vanhustenhoito

16

modersmålslärare i grundskolan / peruskoulun
äidinkielenopettaja

16

lärare i grundskolan, årskurs 4-6 / luokanopettaja luokille 4-6

9

lärare i grundskolan, årskurs 1-3 / luokanopettaja luokille 1-3

8

lärare i grundskolan, årskurs 7-9 / luokanopettaja luokille 7-9

8

lärare i fritidshem, fritidspedagog / iltapäiväkerhon ohjaaja

8

personlig assistent / henkilökohtainen avustaja

8

helpdesktekniker, supporttekniker / tekninen apuhenkilö

3. Teoreettinen tausta
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Aloitan esittelemällä, millainen
tekstilaji työpaikkailmoitus on. Jatkan määrittelemällä muita pääkäsitteitäni, joita ovat
retoriikka, puhuttelu ja modaalisuus, sekä kerron, miten puhuttelu ja modaalisuus vaikuttavat
aineistoni retoriikkaan. Määrittelen myös, miten analysoin pääkäsitteitäni aineistossani.

3.1 Työpaikkailmoitus tekstilajina
Kielenkäytön moninaisuuteen viitataan usein kielenkäytön lajeina. Yhä useammin puhutaan
tekstilajeista eli genreistä. Genreinä voidaan tutkia sekä puhutun että kirjoitetun kielen lajeja,
ja ne ohjaavat kielellistä toimintaamme eri tilanteissa. Työpaikkailmoitusten muoto on melko

6

Suomenkieliset käännökset eivät ole Arbetsförmedlingenin kotisivuilta.
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vakiintunut, joten niitä voidaan pitää omana tekstilajinaan. Ilmoitukset ovat usein mainosmaisia
ja niiden tavoitteena on antaa työpaikan tarjoajasta mahdollisimman positiivinen kuva
(Komulainen 2006). Komulaisen mukaan ilmoituksilla on kaksoisrooli, sillä ilmoituksen avulla
työnantaja ostaa työvoimaa sekä myy itseään. Lisäksi kyseessä on tekstilaji, jossa rakennetaan
suhdetta lukijaan.

Riikka Komulainen (2006) on väitöskirjassaan tarkastellut Suomen työpaikkailmoitusten
muuttumista tekstilajina 50 vuoden aikana. Hän on selvittänyt työpaikkailmoituksen rakenteen
ominaisuutta ja siihen 50 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia sekä vuorovaikutuksen,
erityisesti modaalisuuden, muuttumista. Aineistonaan Komulainen käytti Aamulehdessä ja
Helsingin Sanomissa julkaistuja työpaikkailmoituksia vuosilta 1955 ja 2005. Lisäksi Marketta
Virta (2015) on tutkinut työpaikkailmoitusten adjektiivien semantiikkaa sekä rakennetta ja
Camilla Mäkinen (2001) on tutkinut työpaikkailmoitusten tekstityyppejä ja kielen funktioita.
Virta on puolestaan käyttänyt verkkomateriaalia. Hänen aineistonsa koostuu Työ- ja
elinkeinoministeriön ylläpitämän sivuston työpaikkailmoituksista.

3.2 Työpaikkailmoituksen retoriikka
Kirjallisuuden sanakirjan mukaan retoriikka on ”taito vedota ja suostutella puhutun tai
kirjoitetun sanan avulla; retoristen keinojen tutkimus; oppi puheiden laatimisesta;
korusanaisuus.” Retoriikka paneutuu ensisijaisesti esityksen tehovaikutuksiin, kun taas
poetiikka keskittyy sen esteettisiin ominaisuuksiin. Retoriikan tutkimuksessa ja sanataiteen
tutkimuksessa, jossa retoristen keinojen merkitystä korostetaan, keskitytään erityisesti kielen
viestinnällisiin ominaisuuksiin, esityksen rakenteeseen, yleisön reaktioihin ja esittäjän
tarkoitusperiin (Hosiaisluoma 2003: 780). Retoriikka käsitettiin pitkään pääosin puheoppina,
mutta 1700-luvulla sitä alettiin soveltaa yhä enemmän kirjoitettuihin teksteihin (Mäntynen &
Sääskilahti 2012).

Uusi retoriikka on yksi retoriikan suuntauksista ja se sai alkunsa 1950-luvulla. Vaikka uudessa
retoriikassa hyödynnetään runsaasti klassisen retoriikan perintöä, nostaa uusi retoriikka esille
myös kysymyksiä, joita on perinteisemmin tutkittu lingvistisessä tekstintutkimuksessa, eikä
näin ollen pelkästään keskity kielenkäyttöön tyylikeinona tai puhetaitona (Sääskilahti 2007;
Mäntynen & Sääskilahti 2012). Sääskilahden (2007) mukaan merkittävin ero lingvistisessä
tekstintutkimuksen ja uuden retoriikan välillä on se, että lingvistinen tekstintutkimus
7

tarkastelee, miten kieliopillisilla rakenteilla ylläpidetään ja rakennetaan erilaisia valtasuhteita.
Uusi retoriikka taas kohtaa samat ongelmat argumentointia analysoimalla (Sääskilahti 2007).
Uusi retoriikka ei varsinaisesti tutki kielen rakennetta, vaan rakenteen käyttöä ja sen tekstiin
luomia merkityksiä. Tärkeimpiä uuden retoriikan piirteitä on analyyttisyys, kuvailevaisuus sekä
pyrkimys pystyä vaikuttamaan. Näin ollen myös yleisöllä on tärkeä rooli uudessa retoriikassa,
sillä sitä tarkastellaan vaikuttamisen kohteena. Yleisöksi lasketaan kaikki, joihin kirjoittajan
argumentaatio pyrkii vaikuttamaan. Kun on kyse työpaikkailmoituksista, on yleisönä pääosin
työnhakijat. Heiltä ei odoteta aktiivista toimintaa, mutta heidän oletetaan arvioivan
työpaikkailmoituksen tekstiä ja päättävän, miten se vaikuttaa heidän toimintaansa (Mäntynen
& Sääskilahti 2012).

Tutkiessani työpaikkailmoituksia tulen keskittymään kielen viestinnällisiin ominaisuuksiin,
esittäjän tarkoitusperiin ja yleisön rooliin. Esittäjän tarkoitusperää tutkin tarkastelemalla lukijan
ja kirjoittajan välistä puhuttelua. Viestinnällisiä ominaisuuksia tutkin tarkastelemalla
modaaliverbien käyttöä. Yleisön rooli nousee esille kummassakin edellä mainitussa tarkastelun
kohteessa, sillä puhuttelulla ja modaaliverbien käytöllä on vaikutus siihen, miten yleisö eli
työnhakijat arvioivat ilmoitusta ja miten he toimivat ilmoituksen luettuaan. Tarkastelen
ilmoituksia myös kielenhuollon kannalta. Tämä osa-alue sivuaa kaikkia retoriikan keinoja,
joihin tutkimuksessani keskityn.

Tekstinhuollon pyrkimyksenä on löytää ilmaus, joka on kulloiseenkin tekstiin parhaiten sopiva
(Kankaanpää 1997). Kirjakielen normeja on suositeltavaa noudattaa, mutta niitä voi myös
rikkoa, jos sen tekee tietoisesti. Kankaanpään (1997) mukaan hyväksyttävä peruste normista
poikkeamiseen on esimerkiksi tekstin selkeys, yhtenäisyys tai tekstilajin vakiintunut tapa.
Normista ei siis tule poiketa kirjoitusprosessin helpottamiseksi, vaan lukijan palvelemiseksi.
Kankaanpään (1997) mukaan kielenhuollon vakiintuneita tapoja voidaan kuitenkin yrittää
muuttaa, jos ne tuntuvat tarpeettomilta tai jopa haitallisilta.
Ruotsissa käsite ”klarspråk” on luotu kielenhuolto -käsitteen rinnalle (Klarspråk lönar sig
2001). Klarspråkin, eli selkeän virkakielen, tavoitteena on välttää mahdollista kapulakieltä ja
auttaa lukijaa ymmärtämään tekstejä erityisesti virallisissa yhteyksissä. Käsitteen tarkoitus on
laajentaa

kielenhuollon

käsitettä,

sillä

kielenhuolto

liitetään

turhan

usein

vain

oikeinkirjoitukseen, oikeaoppiseen ääntämiseen ja fraseologiaan. Selkeän virkakielen
periaatteet ovat seuraavat:
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Ajattele lukijaa. Kenelle kirjoitetaan? Mikä on tekstin idea?



Opasta lukijaa. Sisällysluettelot, alaotsikot ja muu metateksti auttavat lukijaa
ymmärtämään tekstiä.



Aloita tärkeimmästä, jotta pystyt kiinnittämään lukijan huomion.



Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.



Vältä vanhahtavia ja vaikeasti ymmärrettäviä sanoja.



Selitä vaikeat, mutta tärkeät käsitteet.



Tiivistä pidemmät tekstit.



Käytä aktiivimuotoja.



Ajattele myös tekstin sijoittelua ja ulkonäköä (Klarspråk lönar sig 2001).

Tulen tarkastelemaan ilmoituksia selkeän virkakielen periaatteiden kautta ja analysoin, miten
ilmoitukset täyttävät kaikki virkakielen periaatteet sekä miten virkakieli mahdollisesti vaikuttaa
kielen retoriikkaan. Tarkastelen edellä mainitusta listasta oman tutkimukseni kannalta tärkeitä
periaatteita.

3.3 Puhuttelu
Symmetrinen puhuttelu tarkoittaa, että puhuja ja puhuteltava käyttävät puhuessaan samaa
puhuttelumuotoa eli esimerkiksi sinuttelevat toisiaan. Ruotsissa siirryttiin yleiseen
symmetriseen sinutteluun 1960-luvulla. Julkisesti sitä alettiin käyttää vuonna 1967 (Paunonen
2010: 326-329). Suomenruotsiin sinuttelu levisi muutamaa vuotta myöhemmin ja sitä kautta
suomen kieleen 1970-luvun alkupuolella. Suomen kielen puhuttelutavat eivät kuitenkaan ole
yhtä vakiintuneet kuin ruotsin kielen puhuttelutavat eli epäsymmetristä puhuttelua esiintyy
enemmän. Tämä tarkoittaa, että puhuja ja puhuteltava käyttävät toisistaan eri puhuttelumuotoja,
eli esimerkiksi yksi sinuttelee ja toinen teitittelee (Paunonen 2010: 326-329, 331). Kuten
Tolvanen (2016: 8) toteaa, ei puhuttelun symmetrisyys kuitenkaan yleensä tule ilmi
kirjoitetussa tekstissä, joten lukija voi käyttää lukiessaan omaa tulkintaa.

Olen soveltanut tukimuksessani systeemis-funktionaalista kielioppia, kuten on tehnyt myös
Eveliina Tolvanen (2016), joka on tutkinut, miten tekstin lukijaa puhutellaan Suomen
Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Ruotsin Eläkeviraston (Pensionsmyndigheten) eläkeasioista
kertovissa verkkoteksteissä. Systeemis-fuktionaalinen kielioppi tarkastelee jokaiselle kielelle
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ominaisia metafunktioita. Nämä kolme metafunktiota ovat ideationaalinen, joka kuvaa,
millaista todellisuutta kielellä luodaan, interpersoonainen, joka kuvaa vuorovaikutusta, sekä
tekstuaalinen, joka jäsentää tekstin merkityksiä (Hakulinen 2004; Tolvanen 2016: 10).
Analyysini keskittyy interpersoonaiseen metafuktioon, sillä tarkastelen kirjoittajan tapaa
puhutella lukijaa.

Puhuttelua analysoin 2. persoonan verbimuodon, imperatiivin, persoonapronominin ja
possessiivisuffiksin avulla, sillä nämä ovat Suomen kielen eri tavat puhutella lukijaa. Ruotsin
kielessä on mahdollista puhutella lukijaa vain persoonapronomineilla ja imperatiivilla
(Tolvanen 2016: 12). Käytän analyysissani melkein vastaavaa luokittelua kuin Tolvanen
(2016). Tolvasen luokitteluun kuului verbimuoto, imperatiivi, persoonapronomini, omistusta
ilmaiseva pronomini ja possessiivisuffiksi. Oma luokitteluni siis eroaa Tolvasen luokittelusta
sillä, että tutkimukseni luokittelussa persoonapronominit ja omistusta ilmaisevat pronominit on
laskettu yhteen. Seuraavaksi määrittelen lyhyesti kunkin luokittelutapani ja annan aineistostani
esimerkin jokaisen käytöstä.

2. persoonan verbimuotoja ovat yksikön ja monikon toisen persoonan finiittiset verbimuodot,
jotka viittaavat lukijaan.

Esimerkki 1. 2. persoonan verbimuodot.

(1) Oletko vastuullinen ja palvelualtis?

Imperatiivi on verbin modus, jonka keskeinen tehtävä on ilmaista käskyä, kehotusta tai pyyntöä.
Sen persoonataivutus on vajaa. Yksikön 1. persoonassa ei imperatiivimuotoja ole, ja yksikön 2.
persoonasta puuttuu tunnus (esimerkiksi hae, katso). Monikon 1. persoonassa kaa- ~ käätunnuksinen imperatiivimuoto on arkaistinen (esimerkiksi istukaamme). Monikon 2. persoonan
tunnus on -kaa ~ -kää (esimerkiksi hakekaa, älkää katsoko; verbin kieltomuodon pääte on - ko
~ -kö. Imperatiivin 3. persoonaa ja passiivin imperatiivin tunnukset ovat -koon ~ -köön ja -koot
~ -kööt (esimerkiksi tehköön; tehkööt, katsokoot). Näitä imperatiivimuotoja kutsutaan myös
jussiiviksi näiden erilaisen käytön vuoksi (Hakulinen 2004).

10

Esimerkki 2. Imperatiivi.

(1) Toimi nopeasti, paikka täytetään sitä mukaan, kuin oikea henkilö löytyy.

Persoonapronomeiksi analyysissa lasketaan suomen kielen sinä ja te ja ruotsin kielen du ja ni
sekä kaikki taivutusmuodot mukaan lukien omistusta ilmaisevat pronominit, eli sinun, teidän
ja din, ditt, dina sekä er, ert, era.

Esimerkki 3. Persoonapronominit.

(1) Etsimme sinua Prenaxin hallinnon tähdeksi.

Possessiivisuffiksit

kiinnittyvät

nomineihin

ja

ilmaisevat

persoonaa.

Yhteensä

possessiivisuffikseja on kuusi: 1. ja 2. persoonassa on yksikön sekä monikon suffiksit ja 3.
persoona on luvun suhteen neutraali; suffikseja ovat -nsA ja -Vn (Hakulinen 2004).

Esimerkki 4. Possessiivisuffiksit.

(1) Lähetä CVsi, sekä hakemuksesi asap applications@sinneworks.se.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että ruotsin kielessä du-persoonaa voidaan käyttää sekä yleisessä
että geneerisessä puhuttelussa. Yleisessä puhuttelussa du-persoonan käyttö viittaa suomen
kielen sinutteluun, mutta geneerinen puhuttelu yleistää ja voi näin vastata suomen kielen
nollapersoonaa tai passiivia. On siis tärkeää muistaa, että du-persoonan käyttö saattaa erota
suomen yksikön toisen persoonan käytöstä, sillä sen merkitys on laajempi.

3.4 Modaaliverbit
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan modaalisuus on semanttinen alue, jossa on
kyse asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevista arvioista. Yleensä
modaalisuuteen liitetään käsitteet epävarma tai mahdoton, mahdollinen, pakollinen tai
luvallinen, todennäköinen, toivottava tai epätoivottava, varma sekä välttämätön (Hakulinen
2004). Modaalisuutta voidaan ilmaista verbillä, verbirakenteella, adjektiivilla, moduksella,
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adverbilla tai partikkelilla (Lagervall 2014: 22; Hakulinen 2004). Tässä tutkimuksessa keskityn
modaalisuuden ilmaisuun modaaliverbeillä.

Modaaliverbeillä voidaan ilmaista dynaamista, deonttista tai episteemistä mahdollisuutta ja
välttämättömyyttä (Hakulinen 2004). Suomen kielen modaaliverbit voidaan määritellä monella
tapaa eikä niiden määrittelylle ole yhtä yleisesti hyväksyttyä tapaa (Komulainen 2006: 43).
Heikki Kangasniemen (1992) määritelmän mukaan suomen kielessä on 14 modaaliverbiä, jotka
ovat voida, saada, saattaa, sopia, taitaa, mahtaa, pystyä, kyetä, päästä, pitää, täytyä, tulla,
joutua ja tarvita. Modaaliverbeillä on muutamia erikoispiirteitä, joiden avulla ne pystyy
tunnistamaan tekstistä. Tärkeimpänä voidaan nostaa esille, että modaaliverbit saavat
infinitiivikompletin, joka on joko I infinitiivin latiivi tai II infinitiivin illatiivi tai instruktiivi.
Modaaliverbit saavat usein myös genetiivisubjektin (Komulainen 2006: 43). Seuraavaksi annan
esimerkin lauseesta, joka ei sisällä modaaliverbiä:

(1) Hakija osaa puhua suomea.

Modaaliverbejä käyttämällä lause voidaan muuttaa seuraavanlaiseksi:

(2) Hakijan pitää osata puhua suomea.
(3) Hakijan täytyy osata puhua suomea.

Suomen kielen modaaliverbejä vastaavia verbejä kutsutaan ruotsin kielessä modaalisiksi
apuverbeiksi. Ruotsin kielen modaaliset apuverbit on vaikeasti määriteltävä ryhmä, mutta niillä
on muutamia tyypillisiä piirteitä, joiden avulla ne pystyy erottamaan muista verbeistä ja
verbirakenteista. Modaaliset apuverbit voidaan jakaa episteemisiin, deonttisiin, potentiaalisiin
ja intensionaalisiin apuverbeihin (Teleman 1999: 282). Niiden pääverbi on pääosin aina
infiniittimuotoinen, mutta apuverbi itse ei yleensä ole infiniittimuotoinen. Lisäksi modaaliset
apuverbit taipuvat usein epäsäännöllisesti tai joku taivutusmuodoista puuttuu kokonaan, eivätkä
ne myöskään voi olla imperatiivissa. Verbit, jotka yleensä lasketaan modaalisiksi apuverbeiksi
ruotsin kielessä, ovat böra, kunna, lär, må, måste, skola, torde ja vilja. Myös muita verbejä
voidaan tilanteesta riippuen kutsua modaalisiksi apuverbeiksi (Lagervall 2014: 1-2), mutta
analyysissani keskityn edellä listattuihin kahdeksaan verbiin. Yksinkertaisin tapa määritellä
modaalinen apuverbi on, että yhtä edellä mainittua apuverbiä seuraa infiniittimuotoinen
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pääverbi (Lagervall 2014: 10, 19.) Alla annan esimerkin ruotsinkielisestä lauseesta, joka ei
sisällä modaaliverbiä:

(4) Du pratar flytande finska.

Modaaliverbejä käyttämällä lause voidaan muuttaa seuraavanlaiseksi:

(5) Du måste prata flytande finska.
(6) Du bör prata flytande finska.

Kuten aiemmin mainitsin, tulen tutkimuksessani keskittymään modaalisuuden ilmaisuun
modaaliverbein. Suomen kielen modaaliverbit luokittelen Kangasniemen määritelmän mukaan
ja ruotsin kielen modaaliset apuverbit aikaisemmin listaamani määritelmän mukaan.

4. Analyysi
Yksi virkakielen tavoitteista on kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi ja tiivistää pidemmät tekstit
(Klarspråk lönar sig 2001). Tämä toteutuu aineistossani hyvin, sillä tekstien keskimääräinen
pituus vaihtelee 246–310 sanan välillä (ks. Taulukko 2). Lyhin ilmoitus on 119 sanaa ja pisin
on 610 sanaa. Lyhyimpiä ilmoituksista ovat MultiMind Bemanningin ja SinneWorksin
suomenkieliset ilmoitukset. Hieman pidempiä ovat SinneWorksin ruotsinkieliset ilmoitukset ja
Arbetsförmedlingenin ilmoitukset. Komulaisen (2006) tutkielmassa vuonna 2005 Helsingin
Sanomissa ja Aamulehdessä julkaistujen työpaikkailmoitusten pituus oli keskimäärin 141
sanaa. Internet-ilmoitukset vaikuttavat siis olevan keskimäärin pidempiä kuin sanomalehdissä
julkaistut ilmoitukset.
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Taulukko 2.
Tekstien pituudet.
SW - suomi7

SW - ruotsi8

MM9

AF10

246

280

216

310

Keskimääräinen
sanamäärä11

Vaikka

en tutkinut

työpaikkailmoituksia tavoitteenani

tehdä

analyysiä kirjakielen

poikkeavuuksista, kiinnosti minua kuitenkin tietää, millaista ilmoitusten kieli on, sillä rakenne
ja sen tekstiin luomat merkitykset ovat osa uutta retoriikkaa (Mäntynen & Sääskilahti 2012).
Halusin tutkia tarkemmin, millaisia juuri ruotsinsuomalaiset ilmoitukset ovat.
Seuraavat esimerkit ovat aineistoni suomenkielisistä ilmoituksista.
Esimerkki 5. Tekstinäytteet.

(1) Uskomme, että olet henkilö, joka on helppo työskennellä muiden kanssa ja joka
haluaa työskennellä yrityksessä, jolla on suuri yrittäjähenki ja sinulla on kokemusta
mistä tahansa palvelualasta.
(2) Oletko yö virkku? Haluaisitko tekemistä yöihisi? Sinulla on nyt loistava tilaisuus
siihen, nimittäin mySafety etsii kauttamme kokoaikaisia
yövuoroasiakaspalvelijoita!
(3) Koulutuksesi: vaaditaan vähintään talouspainotteisen lukiopohjan.

Edellä

esitetyt

lauseet

sisältävät

erilaisista

kielenpiirteistä

koostuvia

poikkeamia

suomensuomeen. Korjattavaa on muun muassa taivutusmuodoissa (talouspainotteisen, yöihisi),
yhdyssanoissa (yö virkku) sekä sanavalinnoissa (nimittäin). Kyseiset lauseet voitaisiin korjata
seuraavasti:

7

SinneWorks – suomenkieliset ilmoitukset

8

SinneWorks – ruotsinkieliset ilmoitukset

9

MultiMind Bemanning AB

10

Arbetsförmedlingen

11

Laskettu ilman otsikkoa, ingressiä ja väliotsikoita.
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(1) Uskomme, että olet henkilö, jonka on helppo työskennellä muiden kanssa, sinulla
on kokemusta mistä tahansa palvelualasta ja haluat työskennellä yrityksessä,
jolla on suuri yrittäjähenki.
(2) Oletko yövirkku? Haluaisitko tekemistä öihisi? Sinulla on nyt loistava tilaisuus
siihen, sillä mySafety etsii kauttamme kokoaikaisia asiakaspalvelijoita
yövuoroihin!
(3) Koulutuksesi: vaaditaan vähintään talouspainotteinen lukiopohja.

Edeltävät tekstinäytteet (ks. Esimerkki 5) ovat mielestäni ristiriidassa sen kanssa, että
suomenkielisiin työpaikkoihin vaaditaan poikkeuksetta aina sujuvaa kirjallista ja suullista
suomen kielen taitoa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.

Esimerkki 6. Tekstinäytteet.

(4) Etsimämme henkilö omaa sujuvan suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
(5) Olet sujuva suomenkielessä (kirjoitus ja puhe).
(6) Sinulla on: sujuva suomenkielen taito (suullinen ja kirjallinen) (ks. liite 4).

Työpaikkailmoituksen uskottavuus vähenee huomattavasti, jos edes itse ilmoitus ei täytä
hakijalta vaadittavia kriteerejä. Miten kandidaattien kielitaitoa voidaan testata, jos ilmoituksen
kirjoittaja, joka saattaa olla kandidaattien haastattelija, ei itse osaa norminmukaista yleiskieltä
kirjoitettuna tai puhuttuna?

Kirjallinen ja suullinen suomenkielentaito onkin ainoa vaatimus, joka ilmenee lähes jokaisessa
aineistoni ilmoituksessa (ks. Taulukko 3). Muitakin vaatimuksia toki on, mutta ne eivät ilmene
kaikissa työpaikkailmoituksissa. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi Windows-järjestelmän
sekä Office-paketin käyttö, sujuva ruotsin ja englannin kielen taito sekä aikaisempi työkokemus
kyseiseltä alalta. Yllättävää on, että esimerkiksi Örnsköldsviksin kuntaan haettavaan suomen
kielen opettajan rooliin ei vaadita opettajankoulutusta, eikä edes muuta akateemista koulutusta
(ks. liite 1). Kuten Komulainen (2006) toteaa, ei pelkkä reippaus ja luotettavuus enää riitä.
Hakijalta vaaditaan myös muita taitoja. Komulaisen (2006) mukaan usein vaaditaan myös
korkeaa koulutusta. Tämä vaatimus ei kuitenkaan tule ilmi aineistossani.

15

Osa ominaisuuksista, joita hakijalta odotetaan, ei kuitenkaan ole varsinaisia vaatimuksia.
Ominaisuuksia ilmaistaan myös sanomalla, että tietyt ominaisuudet ovat eduksi tai että
työnantaja arvostaa tiettyjä ominaisuuksia (ks. Esimerkki 7). Kankaanpään (1999) mukaan
myös verbi ”omata” on tavallinen valinta työpaikkailmoituksissa ja kyseinen verbi esiintyykin
tarkastelemassani aineistossa (ks. Esimerkki 20). Omata-verbin voisi kuitenkin korvata
omistusmuodolla tai yksinkertaisesti toisella verbivalinnalla. Omata-verbin käyttöön voi
vaikuttaa sanan trendikkyys tai sanan luoma symmetrisyys muihin rakenteisiin katsottuna.
Kankaanpään mukaan omata-verbi on myös osa tapaa, miten asioida voidaan hahmottaa:
”maailma hahmotetaan pikemminkin ominaisuuksina kuin tekoina.” (Kankaanpää 1999.)

Komulaisen (2006) mukaan työpaikkailmoitukset ovat kokonaisuudessaan muuttuneet
vaativammiksi ja ohjaavammiksi, mikä ilmenee erityisesti välttämättömyyttä ilmaisevien
väitelauseiden runsaudella. Kuten jo edellä mainitsin, tarkastelemani ilmoitukset sisältävät
melko runsaasti erilaisia vaatimuksia hakijaa kohtaan, joten Komulaisen (2006) havainto on
nähtävissä myös kymmenen vuotta myöhemmin kerätyssä aineistossa. Vaatimus ja ohjaaminen
näkyvät myös ilmoituksessa modaalisessa aineksessa, jota tarkastelen alaluvussa 1.3.

Esimerkki 7. Ominaisuudet.

(1) Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus työskentelystä asiakaspalvelussa tai myynnissä.
(2) Arvostamme korkeakoulutasoista koulutusta viestintä- tai ravitsemusalalta.
(3) mySafety katsoo suureksi plussaksi, jos olet luonteeltasi joustava ja haluat
työskennellä erilaisten tehtävien parissa.
(4) Etsimme sinua Prenaxin hallinnon tähdeksi: olet järjestelmällinen, huolellinen, joustava
ja omaat mielenkiinnon numeroita kohtaan (ks. liite 2).
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Taulukko 3. Hakijaa kohtaan esitetyt vaatimukset.

SW - suomi

SW - ruotsi

MM

AF

Korkeakoulukoulutus

-

-

1

2

Suomen kieli

5

5

9

7

Ruotsin kieli

4

3

4

4

Englannin kieli

1

3

7

3

Aiempi työkokemus

1

4

2

4

4

3

5

1

Ajokortti

-

-

-

2

Lukiokoulutus

1

2

-

4

Yhteensä

16

20

28

27

alalta
Työhön vaadittavat ittaidot

4.1 Puhuttelu tapana rakentaa lukijasuhdetta
Työpaikkailmoitusten puhuttelumuodot olen jaotellut neljään eri kategoriaan:


2. persoonan verbimuoto



imperatiivi



persoonapronomini ja omistusmuodot



possessiivisuffiksi.

Nämä neljä ovat suomen kielen eri tapoja puhutella lukijaa. Ruotsin kielessä lukijaa voi
puhutella vain persoonapronomineilla ja sen omistusmuodoilla sekä imperatiivilla (Tolvanen
2016: 12).
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Taulukko 4. Puhuttelumuodot aineistossa.
SW - suomi

SW - ruotsi

MM

AF

Verbimuoto12

35

-

110

-

Imperatiivi

7

3

3

24

Persoona-

12

61

34

149

Possessiivisuffiksi13

13

-

21

-

Yhteensä

67

64

168

173

pronominit ja
omistusmuodot

Alla esimerkki jokaisesta lähteestä taulukon mukaisessa järjestyksessä (1. verbimuoto, 2.
imperatiivi, 3. persoonapronomini, 4. possessiivisuffiksi).

Esimerkki 10. SinneWorks - suomi.

(1) Nautit tuloksen saavuttamisesta.
(2) Lähetä viestiä meillä päin.
(3) Etsimme sinua, joka osaat sujuvasti kirjallisesti ja puhuttuna suomea ja ruotsia.
(4) Lähetä hakemuksesi meillä, alapuolella olevan lomakkeen kautta.
Esimerkki 11. SinneWorks – ruotsi.
(1) - 14
(2) Maila i så fall in den till applications@sinneworks.se!
(3) Vi erbjuder dig ett bra jobb att ha på ditt CV.
(4) - 15

12

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.

13

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.

14

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.

15

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.
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Esimerkki 12. MultiMind Bemanning.

(5) Tulet työskentelemään kokoaikaisena (toimistoajat) tällä aikavälillä.
(6) Jos tehtävä kuulostaa mielenkiintoiselta ja sopivalta sinulle, hae tehtävää jo tänään.
(7) Onko sinulla myös kokemusta digitaalisesta kommunikaatiosta?
(8) Jos haluat aloittaa digiurasi maailmalla tunnetun brändin kanssa, niin tämä työ on
sinulle!

Esimerkki 13. Arbetsförmedlingen.
(9) - 16
(10) Kontakta oss gärna på hej@sprio.se.
(11) Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper
någon i teamet dig.
(12) - 17

Kuten aikaisemmin mainitsin, siirryttiin Ruotsissa symmetriseen sinutteluun 1960-luvulla.
Suomeen yleinen symmetrinen sinuttelu levisi 1970-luvun alkupuolella, mutta suomen kielen
puhuttelutavat eivät tänä päivänäkään vielä ole täysin vakiintuneet (Paunonen 2010: 329, 331).
Aineistoni

ilmoituksissa

verbimuodoilla,

imperatiivilla,

persoonapronomineilla,

omistusmuodoilla ja possessiivisuffikseilla ilmaistu puhuttelu on sinuttelua. Teitittelyä
ilmoituksissa ei siis käytetä. Ainoa kerta, kun ilmoituksissa käytettään monikon 2. persoonaa,
ei sillä viitata suoraan tekstin lukijaan monikon 2. persoonassa (ks. esimerkki 14).

Esimerkki 14. Monikon 2. persoonan käyttö.

(1) Vastaat työstäsi Account Managerille, joka johtaa webtuottajien tiimiä. Yhdistätte
yhdessä Pohjoismaat Euroopan verkostoon.

16

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.

17

Ruotsin kielessä ei ole mahdollista tarkastella kyseistä puhuttelumuotoa.
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Halusin myös tarkastella, millaista kieltä aineistoni työpaikkailmoituksissa on käytetty.
Puhuttelun avulla säädellään suhdetta lukijaan eli tässä tapauksessa mahdolliseen tulevaan
työntekijään. Puhuttelu voi olla luonteeltaan muodollista tai epämuodollista, se voi olla
symmetristä tai epäsymmetristä, tai se voi olla sinuttelua tai teitittelyä. Koska Ruotsissa ja
Suomessa on pyritty siirtymään yleiseen, symmetriseen sinutteluun, on ilmoituksissa onnistuttu
käyttämään oikeita puhuttelumuotoja. Teitittely voidaan nähdä vanhoillisena, joten teitittely ei
täyttäisi virkakielen kriteerejä, sillä sen tavoitteena on välttää vanhahtavia tai vaikeasti
ymmärrettäviä sanoja (Klarspråk lönar sig 2001). Myös yleisön kannalta ilmoituksissa on
onnistuttu valitsemaan oikea puhuttelumuoto. Uudessa retoriikassa yleisöllä on tärkeä rooli ja
kirjoittajan argumentaatio pyrkiikin vaikuttamaan suoraan yleisöön eli työhakijoihin, joiden
myöhempään toimintaan tekstin retoriikka pystyy vaikuttamaan. Kuten Paunonen (2010: 326328) ja Tolvanen (2016: 8) mainitsevat, on ylempiarvoisia henkilöitä ollut tapana teititellä ja
alempiarvoisia sinutella, mutta nykyään ihmisillä on tapana sinutella itsensä kaltaisia ja
teititellä erilaiseksi kokemiaan henkilöitä. Ilmoituksen sinuttelun myötä hakija voi siis myös
kokea tietynlaista yhteenkuuluvuutta työnantajan ja rekrytointifirman kanssa, joka vaikuttaa
positiivisesti päätökseen, tuleeko hän hakemaan kyseiseen työpaikkaan.

Suomen kielessä on enemmän mahdollisuuksia puhutella lukijaa kuin ruotsin kielessä. Vaikka
SinneWorksin suomenkielisten ja ruotsinkielisten hakemusten keskimääräinen pituus on suurin
piirtein sama ja puhutteluja yhtä paljon, on jakauma kuitenkin täysin erilainen. Ruotsinkielisissä
ilmoituksissa on käytetty pääosin pelkkiä persoonapronomineja ja omistusmuotoja.
SinneWorksin ruotsinkielisissä ilmoituksissa imperatiivia on käytetty vain kolme kertaa.
Suomenkielisissä ilmoituksissa on käytetty kaikkia puhuttelumuotoja. Selvästi suosituin on
verbimuoto (ks. taulukko 4; esimerkki 15). Kaikissa suomenkielisissä ilmoituksissa on käytetty
imperatiivia vain muutamia kertoja. Pääosin puhuttelu syntyy verbimuotojen käytöllä, vaikka
myös possessiivisuffikseja ja persoonapronomineja sekä niiden omistusmuotoja on käytetty
melko paljon. MultiMindin ilmoituksissa persoonapronominit ja niiden omistusmuodot ovat
suositumpia

kuin

SinneWorksin

ilmoituksissa.

Arbetsförmedlingenin

ilmoituksissa

puhuttelumuotoja on käytetty keskimäärin enemmän, eli yhteensä 173 kertaa kymmenessä
ilmoituksessa. Toisin kuin muissa ilmoituksissa, imperatiivia on käytetty paljon: 24 kertaa
kymmenessä työpaikkailmoituksessa.
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Esimerkki 15. Verbimuoto.

(1) Tulet työskentelemään pienessä vuorotiimissä.
(2) Tulet myös tekemään osittain hallinnollista työtä.

Osaksi puhuttelun tarkastelua voidaan laskea myös aktiivi- ja passiivimuotojen käyttö. Selkeän
virkakielen tavoitteena on ajatella lukijaa. Tekstin idean tulee olla selkeä ja tekstin vastaanottaja
tulee olla tiedossa. Virkakielessä suositaan myös aktiivimuotoja passiivimuotojen sijaan.
Aktiivimuotojen käyttö tuo kirjoittajan ja lukijan lähemmäs toisiaan (Klarspråk lönar sig 2001),
joka osaltaan vaikuttaa lukijan toimintaan työpaikkailmoituksen luettuaan. Aineistossani
tekstin idea on selkeä ja lukija tietää, että kyseessä on työpaikkailmoitus. Kuten
puhuttelumuodot osoittavat, on aineistossani pääosin käytetty aktiivimuotoja, sillä puhujaa
sinutellaan (ks. Taulukko 4; Esimerkki 16). Muutamissa ilmoituksissa lukijaa ei kuitenkaan
puhutella analysoimillani muodoilla (ks. esimerkki 17) tai ilmoituksessa on käytetty sisällöltään
passiivista geeneristä nollapersoonaa (ks. esimerkki 18). Passiivimuotoa ilmoituksissa ei ole
käytetty. Passiivin käyttöä pidetään leimallisena virkakielisille teksteille, joten sen käyttöä tulisi
välttää myös työpaikkailmoituksessa, jos halutaan kirjoittaa klarspråk -käsitteen mukaista
virkakielistä tekstiä.

Esimerkki 16. Aktiivimuotojen käyttö.

(1) Yritys kasvaa nopeaa tahtia, joten on tärkeää että nautit nopeatempoisesta
työympäristöstä. Koska yritys on kasvavassa vaiheessa, on siellä suuria mahdollisuuksia
kehittyä tehtävässäsi. Alusta lähtien sinulla onkin paljon vastuuta.

Esimerkki 17. Muiden muotojen käyttö.

(2) Oikealla henkilöllä on mahdollisuus edetä yrityksessä.

Esimerkki 18. Geneerinen nollapersoona.

(3) Tärkeä osa työtä on osata lukea asiakkaiden tarpeet ja solmia luottamussuhde kuluttajan
ja yrityksen välille.
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4.2 Modaaliverbit välttämättömyyden ilmaisijana
Aineistoni koostuessa sekä suomen- että ruotsinkielisistä ilmoituksista olen jaotellut aineistossa
käytetyt modaaliverbit kahteen eri luokkaan. Suomenkielinen modaaliverbit luokittelen Heikki
Kangasniemen (1992) määritelmän mukaan. Nämä 14 modaaliverbiä ovat voida, saada,
saattaa, sopia, taitaa, mahtaa, pystyä, kyetä, päästä, pitää, täytyä, tulla, joutua ja tarvita.
Ruotsinkielisiä modaalisia apuverbejä on yhteensä kahdeksan ja ne ovat seuraavat: böra, kunna,
lär, må, måste, skola, torde ja vilja.

Tutkiessani modaaliverbien käyttöä suomenkielisissä työpaikkailmoituksissa yllätyin niiden
vähyydestä (ks. Taulukko 5). SinneWorksin viidestä ilmoituksesta löytyy yhteensä vain 11
modaaliverbiä, mikä tarkoittaa, että jokaisessa ilmoituksessa on keskimäärin kaksi
modaaliverbiä. Multimind Bemanningin kymmenessä ilmoituksessa on yhteensä 18
modaaliverbiä, mikä tarkoittaa, että jokaisessa ilmoituksessa on keskimäärin vähemmän kuin
kaksi modaaliverbiä. Tekstien pituuteen suhteutettuna modaaliverbejä on käytetty hyvin vähän.
Aineistoni suomenkielisten ilmoitusten pituus toki vaihtelee, mutta keskimäärin SinneWorksin
ilmoitukset ovat pituudeltaan 246 sanaa ja MultiMind Bemanningin ilmoitukset 216 sanaa (ks.
Taulukko 2).

4.

luvun

alkupuolella

mainitsin

Komulaisen

(2006)

havainnosta,

jonka

mukaan

työpaikkailmoitukset ovat muuttuneet vaativammiksi ja ohjaavammiksi. Tämä ilmenee
erityisesti välttämättömyyttä ilmaisevien väitelauseiden runsaudella. Komulaisen (2006)
päätelmä on nähtävillä tarkastelemassani aineistossa kahdella eri tavalla. Ilmoitukset sisältävät
paljon vaatimuksia hakijaa kohtaan (ks. taulukko 3), mutta myös modaaliverbejä on käytetty.
Komulaisen (2006) tutkielmassa modaalista aineista sisältävät ilmaisut ovat monipuolistuneet
vuodesta 1955 vuoteen 2005. Omassa aineistossani pystyin analysoimaan modaalisuuden
monipuolisuutta vain tarkastelemalla mitä eri modaaliverbejä ilmoituksissa on käytetty, sillä
tarkasteluni aiheena ei ollut kaikki modaalinen aines, joka ilmoituksissa esiintyy.
Suomenkielisissä ilmoituksissa on käytetty yhteensä seitsemää eri modaaliverbiä, jotka ovat
voida, saada, saattaa, päästä, pitää, tulla ja tarvita. Ehdottomasti käytetyin modaaliverbi on
tulla. Muita käytettyjä verbejä esiintyy vain satunnaisesti. Seitsemää muuta modaaliverbiä,
jotka ovat joutua, täytyä, kyetä, pystyä, mahtaa, taitaa ja sopia, ei ole käytetty lainkaan. Toisin
sanoen vain puolet Kangasniemen (1992) luokittelemista modaaliverbeistä on käytössä.
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Suomenkielisten työpaikkailmoitusten modaalinen aines vaikuttaa melko vähäiseltä, jos
tarkastelu keskitetään vain modaaliverbeihin. Modaaliverbejä esiintyy keskimäärin vain kaksi
yhtä ilmoitusta kohden. Lisäksi vain puolet määritelmän mukaisista verbeistä esiintyy
ilmoituksissa.

Taulukko 5. Modaaliverbien määrä suomenkielisissä ilmoituksissa.

SW - suomi

MM

VOIDA

0

2

SAADA

0

1

SAATTAA

1

0

SOPIA

0

0

TAITAA

0

0

MAHTAA

0

0

PYSTYÄ

0

0

KYETÄ

0

0

PÄÄSTÄ

3

1

PITÄÄ

1

3

TÄYTYÄ

0

0

TULLA

5

11

JOUTUA

0

0

TARVITA

1

0

YHTEENSÄ

11

18

Ruotsinkielisissä ilmoituksissa modaaliverbien käyttö on runsaampaa. SinneWorksin viidessä
ilmoituksissa on käytetty modaalisia apuverbejä 15 kertaa, joten joka ilmoituksessa on
keskimäärin kolme modaalista apuverbiä. Arbetsförmedlingenin kymmenessä ilmoituksessa on
yhteensä 37 modaalista apuverbiä. Näin ollen joka ilmoituksessa on keskimäärin melkein neljä
modaalista apuverbiä. Arbetsförmedlingenin ilmoituksissa modaalisia apuverbejä on siis
kaksinkertaisesti verrattuna suomenkielisiin ilmoituksiin. Toisaalta ruotsinkieliset ilmoitukset
ovat myös pidempiä, SinneWorksin ruotsinkielisten ilmoituksien keskimääräinen pituus on 280
sanaa ja Ruotsin työvoimatoimiston eli Arbetsförmedlingenin ilmoitukset ovat keskimäärin 310
sanaa (ks. Taulukko 2).
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Ruotsin kahdeksasta modaalisesta apuverbistä oli käytetty yhteensä viittä: vilja, skola, måste,
kunna ja böra. Suosituimmat verbit olivat kuitenkin kunna ja vilja. Käytetyistä apuverbeistä 54
prosenttia oli kunna -verbin eri taivutusmuotoja. Toisiksi suosituin verbi oli vilja (31 prosenttia
käytetyistä modaalisista apuverbeistä). Modaalisia apuverbejä lär, må ja torde ei ollut
ilmoituksissa käytetty lainkaan. Edellä mainittujen verbien käyttämättömyys saattaa johtua
niiden muodollisuudesta, jonka vuoksi kyseiset verbit eivät sovi tutkimaani genreen, jossa teksti
liikkuu muodollisen ja epämuodollisen tekstin välimaastossa.

Taulukko 6. Modaaliverbien määrä ruotsinkielisissä ilmoituksissa.

SW - ruotsi

AF

BÖRA

1

0

KUNNA

10

18

LÄR

0

0

MÅ

0

0

MÅSTE

0

1

SKOLA

0

6

TORDE

0

0

VILJA

4

12

YHTEENSÄ

15

37

Käyttämäni modaaliverbien määritelmät eroavat hieman toisistaan, joten niitä ei täysin voi
verrata keskenään. Ruotsinkielisten modaalisten apuverbien käyttö jakautui selvästi laajemmin,
mutta esimerkiksi toisiksi suosituimman apuverbin vilja käännöstä haluta ei ole edes laskettu
Kangasniemen määritelmään suomen kielen modaaliverbeistä. Ilmoituksista voidaan kuitenkin
nähdä, että ruotsinkielisissä ilmoituksissa modaaliverbien käyttö oli runsaampaa ja käyttö
jakautui hieman tasaisemmin usean verbin välillä.

Modaaliverbien käytön vähyyteen erityisesti suomenkielisissä ilmoituksissa saattaa vaikuttaa
muut sanavalinnat (ks. Esimerkki 7; Esimerkki 19: 1, 2). Hakijan ei välttämättä täydy tai tarvitse
osata tiettyä taitoa. Sen sijaan se voidaan katsoa eduksi, sitä voidaan arvostaa tai se voidaan
nähdä plussana. Lisäksi modaaliverbejä voidaan korvata puhuttelumuodoilla. Aineistossani oli
käytetty muun muassa imperatiivia, vaikka saman olisi voinut ilmaista modaaliverbin avulla
(ks. Esimerkki 19:3). Aikaisemmin tuli esille myös omata-verbi, joka Kankaanpään (1999)
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mukaan voitaisiin korvata esimerkiksi suomen kielelle tyypillisemmällä omistusrakenteella.
Esimerkiksi esimerkissä 20 halutaan, että henkilö ”omaa sujuvan suomen kielen ja suullisen
taidon”, kun taas esimerkissä 21 On käytetty omistusrakennetta: ”sinulla on --”.
Puhuttelumuotojen käyttö suomenkielisissä ilmoituksissa oli kuitenkin runsasta (ks. kappale
3.1), joten eri sanavalinnat vain rikastavat ilmoitusten kieltä. Toinen suosittu verbi, jota
ilmoituksissa on käytetty, on vaatia (ks. Esimerkki 22). Luvun 3 alkupuolella taulukoin
ilmoituksissa esitettyjä vaatimuksia hakijaa kohtaan. SinneWorksin suomenkielisissä
ilmoituksissa on keskimäärin noin kolme vaatimusta yhtä ilmoitusta kohden. MultiMindin
ilmoituksissa sama luku on hieman alhaisempi. Tulokset tukevat Komulaisen (2006) havaintoa
työpaikkailmoitusten vaativuudesta ja ohjauksesta, sillä väitelauseiden määrä on runsas ja myös
modaaliverbejä esiintyy ilmoituksissa.

Esimerkki 19. Modaaliverbien korvaavat muodot.

(1) Työhön vaaditaan sujuvaa suomen- ja ruotsinkielen taitoa.
(2) Etsimme henkilöä, joka omaa erinomaiset MS Office taidot.
(3) Puhut ja kirjoitat sujuvaa suomea, ruotsia ja englantia.

Esimerkki 20. Omata-verbi.

(1) Etsimämme henkilö omaa sujuvan suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Esimerkki 21. Omistusrakenne.

(1) Sinulla on dokumentoitu digitaalisen viestinnän kokemus.

Esimerkki 22. Vaatia-verbi.

(1) Koulutuksesi: vaaditaan vähintään talouspainotteisen lukiopohjan.

Yksi virkakielen tavoitteista on käyttää aktiivimuotoja, sillä se lähentää kirjoittajaa ja lukijaa
(Klarspråk lönar sig 2001). Lisäksi työpaikkailmoituksen lukijan halutaan kiinnostuvan
kyseisestä ilmoituksesta, joten myös tästä syystä aktiivimuotojen käyttö olisi suositeltavaa.
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Ilmoitusten puhuttelumuodot olivat muutamaa yksittäistä poikkeustapausta lukuun ottamatta
aktiivimuodossa, mutta omata-verbin runsas käyttö vaikuttaa niiden merkitykseen. Kuten
Kankaanpääkin (1999) on todennut, ovat useat aktiivimuotoiset verbit merkitykseltään
passiivisia, sillä omistusrakenne tai mahdollinen modaaliverbi on korvattu esimerkiksi omataverbillä (ks. Esimerkki 23). Ilmaisussa siis puhutellaan lukijaa verbimuodolla, joka saattaa
antaa lauseelle passiivisen merkityksen. Ilmaisu saisi aktiivisemman merkityksen, jos
verbimuodon tilalla käytettäisiin omistusrakennetta, kuten esimerkissä 21.

Esimerkki 23. Merkitykseltään passiiviset aktiivimuodot.

(1) Omaat erinomaiset vuorovaikutustaidot.

4.3 Käännöksen vaikutus

Aineiston esittelyn yhteydessä tuli ilmi, että valitsemastani 30 ilmoituksesta puolet on
suomenkielisiä

ja

puolet

ruotsinkielisiä.

Kaksikieliset

ilmoitukset

olen

laskenut

suomenkielisten ilmoitusten joukkoon, sillä suurin osa ilmoituksen viestistä on kuitenkin ollut
suomeksi tai sama informaatio on ilmoitettu kummallakin kielellä. Ruotsinkieliset ilmoitukset
ovat Arbetsförmedlingenin ja SinneWorksin kotisivuilta. Suomenkieliset ilmoitukset ovat
SinneWorksin ja MultiMind Bemanningin kotisivuilta. Alkuperäinen oletukseni on, että
erityisesti aineistoni suomenkieliset ilmoitukset ovat käännöksiä ja tämä onkin nähtävissä
erityisesti kaksikielisissä ilmoituksissa. Koska kyse on käännöksistä, on mahdollista, että runsas
puhuttelumuotojen käyttö on siirtynyt suomenkielisiin teksteihin tätä kautta. Tolvasen (2016:7)
mukaan alkuperäistekstin rakenteet siirtyvät aina osittain käännettyyn tekstiin. Tästä syystä on
mahdollista,

että

alkuperäistekstistä

aineistoni

tekstien

suomenkieliseen

runsas

puhuttelu

käännökseen

(ks.

on

siirtynyt

Esimerkki

ruotsalaisesta
24),

vaikka

puhuttelumuotojen käyttö jakautuukin eri tavalla suomenkielisten ja ruotsinkielisten
ilmoitusten välillä.

Esimerkki 24. Puhuttelumuodot.
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(1) Då arbetstiderna kommer att variera är det viktigt att du är flexibel och har en god
förmåga att strukturera ditt arbete och planera din tid.
(2) Vaihtuvien työaikojen takia on tärkeää, että olet joustava ja sinulla on taito järjestää
työsi hyvin sekä suunnitella ajankäyttösi.

Esimerkin 24 toisessa lauseessa voitaisiin kuitenkin käyttää omistusmuodon sijaan pelkkää
verbimuotoa:

(1) Vaihtuvien työaikojen takia on tärkeää, että olet joustava ja osaat järjestää työsi hyvin
sekä suunnitella ajankäyttösi.

Monet virkkeet aineistossani tukevat alkuperäistä oletustani siitä, että osa ilmoituksista on
käännöksiä. Esimerkiksi alla olevassa esimerkissä (25), on ruotsinkielinen teksti käännetty
suoraan suomen kielelle. Mielestäni suomenkielisestä ilmoituksesta ei tule selville, millaista
hallinnollista työtä roolissa tullaan tekemään, sillä sanat sulkupuhelu (ruots. spärrsamtal) ja
sulkulinja (ruots. spärrlinje) eivät suomenkielisessä käännöksessä ole tarpeeksi selkeitä eivätkä
informatiivisia käännöksiä. Edes kielitoimiston sanakirja ei tunne edellä mainittuja sanoja,
joten suora käännös ei tunnu toimivan (Kielitoimiston sanakirja 2018). Myöskään mySafetyn
omat suomenkieliset kotisivut eivät käytä ilmoituksen sanoja sulkulinja ja sulkupuhelu.
Sulkulinjaa (ruots. spärrlinje) kutsutaan hätäpäivystykseksi tai sulkupalveluksi ja sulkupuhelu sanaa ei käytetä lainkaan (https://www.mysafety.fi/). Myös esimerkeissä 26 ja 27 nähdään, että
kyseessä on suora käännös ruotsinkielisestä tekstistä. Käännös näkyy muun muassa
sanavalinnoissa: delvis – osittain, dygnetruntöppna – vuorokauden ympäri auki olevaan (ks.
esimerkki 25), krediter – luottoihin, bankkort – pankkikortteihin.

Esimerkki 25. Käännös.

(1) Som kundservicemedarbetare kommer du delvis att ha en administrativ roll, hantera
spärrsamtal i den dygnetruntöppna spärrlinjen samt även ringa ut till våra kunder i
försäkringsärenden.
(2) Asiakaspalvelijana, tulet myös tekemään osittain hallinnollista työtä, hoitaen
asiakkaiden sulkupuheluja vuorokauden ympäri auki olevaan sulkulinjaan.
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Esimerkki 26. Käännös.

(1) Som kundtjänst-specialist på Ikano Bank kommer du även att arbeta operativt med med
inkommande samtal, chat och mail där du hanterar ärenden gällande krediter, bankkort,
fakturafrågor, utbetalningar med mera (ks. liite 3).
(2) Ikano Bankin asiakaspalvelijana tulet työskentelemään operatiivisissa tehtävissä
vastaanottaen kysymyksiä puhelujen, chat-viestien ja sähköpostien avulla, liittyen
asiakkaiden luottoihin, pankkikortteihin, laskutusasioihin, maksusuorituksiin ja moniin
muihinkin.

Esimerkki 27. Käännös / tulla-futuuri.

(1) Du kommer att vara en del av en mindre arbetsgrupp som arbetar i team på 2-3
personer.
(2) Tulet työskentelemään pienessä vuorotiimissä, joka koostuu 2-3 henkilöstä.

Ilmoituksissa usein käytettyä tulla-verbiä on suomen kielessä alettu kutsumaan tulla-futuuriksi.
Suomen kielestä puuttuu virallinen futuuri eli aikamuoto, joka kuvaa tulevaa tekemistä tai
tapahtumista (http://www.kielitohtori.fi/), joten tulevaisuuteen on alettu viittaamaan tullafutuurilla. Tämän rakenteen oletetaan tulevan suoraan ruotsin kielestä (ks. Esimerkki 27). Tullafutuuria on kutsuttu suomen kielessä tarpeettomaksi, sillä usein tulevaisuuteen on samassa
yhteydessä viitattu muin keinon. Tulla-futuurin käyttö ei kuitenkaan ole kiellettyä, sillä aina
preesens ei riitä ilmaisemaan, että kyse on tulevasta tekemisestä tapahtumisesta. Kuten
esimerkistä 27 näkee, on tulla-verbiä käytetty myös aineistoni ilmoituksissa. Lisäksi kyseistä
rakennetta on käytetty myös muissa antamissani esimerkeissä (ks. Taulukko 5; Esimerkki 15;
Esimerkki 25; Esimerkki 26). Esimerkki 27 kuitenkin osoittaa, että tulla-futuuri on välillä
tarpeellinen, sillä virke ei muuten ilmaise, että kyse on tulevaisuudesta.

Tulla-futuurin runsas käyttö ja muuta edellä antamani esimerkit tukevat vahvasti ajatusta siitä,
että osa työpaikkailmoituksista tai ainakin osa niiden sisältämästä tekstistä on käännöksiä.
Ilmoituksissa on kuitenkin myös eroja. Koska puhuttelumuotojen käyttö jakautuu eri tavalla
suomenkielisten ja ruotsinkielisten ilmoitusten välillä, on vastaavanlaisissa virkkeissä saatettu
eri kielellä käyttää erilaista puhuttelumuotoa (ks. Esimerkki 24) tai kuten esimerkistä 28
nähdään, tulee suoraan suomenkieliseen käännökseen kaksi erilaista puhuttelumuotoa, vaikka
28

ruotsinkielisessä virkkeessä on vain yksi puhuttelumuoto. Tähän kuitenkin vaikuttaa, että
suomen kielessä on ruotsin kieltä enemmän mahdollisuuksia puhutella lukijaa.

Esimerkki 28. Puhuttelumuotojen erot.

(1) Vi söker dig som är positiv, engagerad och alltid vill leverera service i toppklass!
(3) Etsimme sinua, joka olet positiivinen, motivoitunut ja haluat antaa aina laadukasta
palvelua!

Eroja löytyy puhuttelumuotojen lisäksi myös modaaliverbien käytöstä. Kuten aikaisemmin
totesin, on suomenkielisissä ilmoituksissa modaaliverbien käyttö vähäisempää kuin
ruotsinkielisissä ilmoituksissa. Lisäksi käytetyt verbit eroavat toisistaan. Esimerkissä 29 tulee
ilmi, miten ruotsinkielinen ilmaisu sisältää modaalisen apuverbin skulle, mutta suomenkielinen
vastine on ilmaistu ilman modaaliverbiä.

Esimerkki 29. Modaaliverbien käyttö.

(1) Tidigare arbetslivserfarenhet som vi anser skulle vara meriterande för rollen är
servicerelaterade yrken så som exempelvis kundservice eller reception.
(2) mySafety katsoo aiemman työkokemuksen eduksi, jos olet työskennellyt esimerkiksi
asiakaspalvelussa tai aulapalvelijana.

Osa aineistossa käytetyistä suorista käännöksistä toimii (ks. Esimerkki 27), mutta suorat
käännökset saattavat myös aiheuttaa sekaannusta. Esimerkin 25 suomenkieliset käännökset
sulkupuhelu ja sulkulinja ovat käännöksiä, jotka aiheuttavat epävarmuutta siitä, mitä kyseisessä
työtehtävässä tullaan todellisuudessa tekemään. Epäselvä tai jopa väärä käännös saattaa
vaikuttaa lukijan tulevaan toimintaan niinkin radikaalisti, että lukija päättää olla hakematta
kyseiseen työpaikkaan.
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5. Lopuksi
Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella työpaikkailmoituksen retoriikkaa. Omassa
tutkimuksessani tämä keskittyy erityisesti ilmoituksissa käytetyn kielen viestinnällisiin
ominaisuuksiin, esittäjän tarkoitusperiin sekä yleisön rooliin, jota uudessa retoriikassa
tarkastellaan vaikuttamisen kohteena. Näitä ominaisuuksia päädyin tarkastelemaan lukijan
puhuttelun ja modaaliverbien käytön kautta, jotta saan tietää, miten suomenkielentaitoisia
nykyään houkutellaan työskentelemään Ruotsissa ja toisaalta myös, miten ilmoituksen
retoriikka vaikuttaa lukijan päätökseen hakea kyseiseen työpaikkaan. Tärkeimpinä
tutkimuksina työni taustalla olivat erityisesti Tolvasen (2016) artikkeli ”Lukijan suora
puhuttelu suomalaisissa ja ruotsinsuomalaisissa viranomaisteksteissä” ja Komulaisen (2006)
tutkimus ”Työpaikkailmoitukset tekstilajina: Rakenteen muutokset ja työpaikkailmoituksiin
sisältyvän vuorovaikutuksen ilmeneminen vuosina 1955 ja 2005”.

Aineistoni koostui Ruotsin työvoimatoimiston eli Arbetsförmedlingenin, yhden ruotsalaisen
sekä yhden ruotsinsuomalaisen rekrytointitoimiston julkaisemista työpaikkailmoituksista,
joissa etsittiin suomenkielistä työntekijää. Puolet aineistoni ilmoituksista olivat ruotsinkielisiä
ja puolet suomenkielisiä.

Työpaikkailmoitusten muoto on vakiintunut, joten niistä on syntynyt oma tekstilaji eli genre.
Ilmoitukset ovat mainosmaisia ja niillä on kaksoisrooli: ilmoituksen avulla työnantaja ostaa
työvoimaa, mutta myös myy itseään.

Ruotsinsuomalaisuuden historiaa ajatellen halusin tarkastella, millaisia vaatimuksia hakijoita
kohtaan on ja miten ne on ilmaistu. Työvoiman tarvehan on selvästi muuttunut 1960-luvusta,
jolloin suurin osa suomalaisista työskenteli teollisuudenalalla. Hakijoita kohtaan oli erilaisia
vaatimuksia: korkeakoulukoulutus, ajokortti, sujuva suomen, ruotsin ja englannin kielen taito,
aiempi työkokemus, sekä työhön vaadittavat IT-taidot. Vaatimukset oli ilmoitettu eri tavoin,
mutta juuri puhuttelumuotojen ja modaaliverbien käyttö oli runsasta. Aiempaan tutkimukseen
verrattuna (Komulainen 2006) modaaliverbien käyttö oli yllättävän vähäistä suomenkielisissä
ilmoituksissa, mutta ruotsinkielisissä ilmoituksissa niitä oli käytetty runsaammin. Myös niiden
käyttö jakautui tasaisemmin usean eri verbin välillä. Ilmoitusten puhuttelu oli sinuttelua ja
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jakaantui analysoimani neljän eri puhuttelumuodon välille. Näitä olivat verbimuoto,
imperatiivi, persoonapronomini ja possessiivisuffiksi. Puhuttelumuotojen käyttö oli runsasta,
mutta jakautui eri tavalla eri lähteiden välillä, sillä ruotsin kielessä verbimuodon ja
possessiivisuffiksin käyttö ei ole mahdollista. Verbimuodoista nähtiin myös, että ilmoituksissa
on käytetty aktiivimuotoja.

Puolet aineistostani koostui ruotsinkielisistä ilmoituksista, joten tarkastelin myös mahdollisen
käännöksen ilmenemistä tekstissä. Runsas puhuttelumuotojen käyttö suomenkielisissä
työpaikkailmoituksissa saattaa johtua siitä, että niiden alkuperäiskielenä on ollut ruotsi.
Erityisesti kaksikielisissä ilmoituksissa useat virkkeet olivat selviä käännöksiä. Tämä ilmeni
tietyistä verbirakenteista, kuten esimerkiksi tulla-futuurista ja sanavalinnoista. Erikielisten
ilmoitusten välillä oli myös eroja. Vaikka käännetyn tekstin sanoma oli sama, oli käytössä
osittain eri modaaliverbejä ja puhuttelumuotoja.

Vaikka Komulainen (2006) on tutkinut työpaikkailmoitusta tekstilajina, eli sen rakennetta ja
rakenteen muuttumista vuosien 1955 ja 2005 välillä ja Virta (2015) on tutkinut
työpaikkailmoitusten adjektiivien semantiikkaa sekä rakennetta, voisi omaa tutkimustani
laajentaa genreanalyysiksi, sillä uusi retoriikka on noussut suureksi osaksi myös
genreanalyyseja. Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten lukijat suhtautuvat ilmoituksiin ja
kuinka paljon retoriikka vaikuttaa heidän arvioonsa itse ilmoituksesta, työnantajasta ja
rekrytointifirmasta.

Tutkimuksen

tuloksista

voisivat

hyötyä

esimerkiksi

rekrytointiyritykset,

joiden

työpaikkailmoituksia käytin lähteenäni. Uusi retoriikka nostaa vahvasti esille yleisön eli tässä
tapauksessa työnhakijan roolin: toimivan retoriikan avulla on todennäköisempää, että
työnhakija arvioi ilmoitusta positiivisesti ja päättää hakea juuri kyseiseen työpaikkaan.
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