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ABSTRACT 

 

The aim with this essay is to specify and to describe such linguistic elements, which hamper 

readability of the Finnish news language at SVT: s Uutiset. The aim is also to give examples 

on how, with the aid of language cultivation, readability of the Finnish news language can be 

improved. Yet another aim is to write an essay that is useful in news reporters’ daily work and 

that the essay justifies and enthuses them to an active language cultivation. 

 

The study is based on 224 news cases, done by SVT: s Finnish editorial staff between January 

3 and July 1, 2005. The study method is qualitative and descriptive, and the study includes 

morphology, syntax and semantics.  

 

The result of the study shows that the linguistic elements that hamper readability of news 

language are long sentences and long attribute chains, noun style, postpositional constructions, 

word order and cases, and statistical expressions. These linguistic elements influence how 

clearly, easily and concise news language is considered. Problematic seems also to be how 

sentences, constituents and words are to be emphasized and how they should be tied together 

in a cohesive and correct way. The linguistic elements that often occur in the material are 

common also in other text genres and are well-known within language cultivation literature. 
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MERKINTÄTAPOJA 
 

kursiivi  1. kieliaines leipätekstissä 
   2. käsite, termi, nimi 
   3. korostus 
 
lihavointi   korostus 
 
”lainausmerkit” 1. suora lainaus 
   2. merkityksessä ’ikään kuin’ tai ’niin sanottu’ 
   3. parafraasi tai muu vaihtoehtoinen ilmaus 
 
(…)   poisto 
 
[lisäys]   kirjoittajan lisäys esimerkissä tai suorassa lainauksessa 
 
[sic]   virheellinen kirjoitusasu 
 
→    muokkausehdotus 
 
par.    paremmin 
 
po.   pitää olla 
 
ts.   toisin sanoen 
 
vrt.   vertaa 
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1 JOHDANTO 
 

Viestimet ovat vahva kielellinen vallankäyttäjä ja ne vaikuttavat kiistattomasti kielenkäyttöön. 

Sanoma- ja aikakauslehdet ylläpitävät ja kehittävät kirjakieltä ja radio ja televisio ohjaavat 

puhekielen kehitystä. Toimittajat ovat usein ensitiedon välittäjiä, kun kielessä tapahtuu jotain 

uutta. He tuovat työssään näkyville ja kuuluville sen, miten kieli elää ja miten se heijastaa 

aikaansa. Uudissanat, kielimuotojen ilmiöt ja muodikkaat ilmaukset etsiytyvät lehtiteksteihin, 

verkkolehtiin ja toimittajien puheeseen. Siten toimittajat ovat myös avainasemassa kielen 

spontaanin kehityksen edistäjinä. (Luukkonen, 2006: 37.) 

 

Kun radio- ja televisiotoimittajien odotetaan puhuvan yleiskieltä, heiltä odotetaan sellaista 

puhetapaa, jota ei muualla juuri kuulla ja joka silti yhdistää suomenkieliset ja suomentaitoiset 

kuulijat ja katsojat paremmin kuin yksikään paikallinen puhetapa. Huolellisella 

yleispuhekielellä on kielenkäytön kokonaisuudessa tärkeä tehtävä: se tasoittaa kirjakielen ja 

rennompien puhekielen lajien eroa ja estää siten kirjakielen ja puhekielen eroa kärjistymästä 

haitallisen suureksi. Jos halutaan huoltaa yleiskieltä kokonaisuutena, tarvitaan kirjakielen 

huollolle myös yleispuhekielen tukea. Tällainen tehokas tuki on juuri radion ja television 

toimittajien puhekieli. Jos he puhuvat vaikeaselkoisesti, he hankaloittavat automaattisesti 

sanottavansa perillemenoa. (Kahila, 1979: 144–145, 148.) 

 

Sanoma, joka jää vastaanottajalta käsittämättä, on hukkaan heitetty sanoma. Kielenhuollon 

tärkeimpiä tehtäviä on estää sanoman hukkaanmeno eli taata kielen helppotajuisuus. 

Nykyaikaisen kielenhuollon tavoite on siten kommunikatiivinen. Sillä tarkoitetaan sanoman 

siirtymistä mahdollisimman selkeänä lähettäjältä vastaanottajalle. Toisin sanoen tekstin tulisi 

olla mahdollisimman ymmärrettävää, jotta vastaanottajan olisi helppo käsittää sen sisältämä 

viesti. Epätäsmällinen sanonta ja kielenkäytön puutteet vaikeuttavat sanoman perillemenoa. 

Jos vastaanottaja ei pysty käsittämään viestiä tai jos esimerkiksi kielenkäytön virheet 

ärsyttävät häntä, sanoman seuraaminen vaikeutuu tai katkeaa kokonaan. Jos 

kuuntelutilanteessa joutuu pysähtymään johonkin sanoman kohtaan, on useimmiten 

menettänyt mahdollisuutensa asian tiiviiseen seuraamiseen. Viestin vastaanottajana kuulija 
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asettaa tietyt kriteerit sanoman ymmärrettävyydelle ja informatiivisuudelle. Ymmärrettävyys 

on kuitenkin vasta viestinnän minimiehto; hyvän tekstin parissa täytyy voida myös viihtyä 

ilman, että huomio kiinnittyy viimeistelemättömään tai kömpelöön muotoasuun. Kielenkäytön 

selkeys, täsmällisyys ja havainnollisuus ovat ratkaisevan tärkeitä. 

 

Koska viestimien kieli on esimerkkinä koko kieliyhteisölle, niiltä on lupa vaatia erityisen 

hyvää kielenkäytön tuntemusta ja oikean kielimuodon valintaa erilaisiin tilanteisiin. Hyvä 

äidinkielen taito onkin tärkeä osa toimittajien ammattitaitoa. Siihen kuuluu myös 

kielikulttuurin tuntemus, esimerkiksi sanontojen, kielikuvien ja kirjallisuudesta lainattujen 

ilmausten hallitseminen. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 

1998.) Radion ja television toimittajilla on vastuu paitsi tiedonvälityksestä, myös 

suomenkielisen puhekulttuurimme vaalimisesta ja kehittämisestä ja siitä syystä vastuu oman 

ilmaisun jatkuvasta kehittämisestä ja valvonnasta (Bruun ym., 1986: 306). 

 

1.1  Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Tutkielman aiheena on Sveriges Televisionin eli SVT:n suomenkielisten Uutisten uutiskielen 

ymmärrettävyys, jota tarkastellaan kielenhuollon näkökulmasta. Aiheen valintaan vaikutti 

oman kiinnostukseni lisäksi se, että ruotsinsuomalaista uutiskieltä ei ole aikaisemmin tutkittu 

ja se, että uutistoimittajat suhtautuivat positiivisesti tutkimusaikeeseeni. Halusin myös 

kirjoittaa tutkielman, josta olisi käytännön hyötyä työkseen kirjoittavalle ammattikunnalle. 

 

Tarkastelen tutkielmassani uutisjuttujen kieliasun ymmärrettävyyttä. Valintaani vaikutti 

lähinnä toimittajien oma toive. Toimittajat kertoivat, että juuri uutisjuttujen kieliasu jää 

kiireessä tavallisesti vain jutun laatineen toimittajan tarkistamaksi, kun taas uutissähkeen 

kieliasun ennättää tarkistamaan useampi toimittaja. Uutisjuttujen kieli paljastaa näin ollen 

ennen kaikkea yksittäisten toimittajien suomenkielentaidot ja kielitajun. Samalla se kertoo 

toimittajien ammattiosaamisesta, sillä kieli on eräs toimittajan tärkeimmistä ammattitaidon 

ilmaisimista. 
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Ensisijaisena tavoitteenani on kuvailla ja eritellä sellaisia aineistosta löytyviä uutiskielen 

kielenpiirteitä, jotka vaikeuttavat uutisjuttujen ymmärrettävyyttä. Tällaisia kielenpiirteitä ovat 

muun muassa pitkät virkkeet, määriketjut ja substantiivityyli. Lisäksi pyrin esittämään 

konkreettisia kielenhuollon keinoja, joiden avulla uutiskielen ymmärrettävyyttä voidaan 

parantaa. Vaikka tutkielmani käsittelee ainoastaan uutisjuttuja, voidaan tässä tutkielmassa 

annettuja kielenhuollon ehdotuksia soveltaa myös uutissähkeiden ymmärrettävyyden 

parantamiseen. Toisena tavoitteenani on, että tutkielmastani olisi käytännön hyötyä SVT:n 

suomenkielisen toimituksen toimittajien työssä ja että tutkielmani innostaisi ja kannustaisi 

heitä aktiiviseen kielenhuoltoon. Toivon, että tämä työ virittää keskustelemaan uutiskielen ja 

muun ruotsinsuomalaisen median kielenhuollon tarpeista ja että toimittajat saisivat nykyisten 

toiveidensa ja tarpeidensa mukaista suomen kielen tukea ja koulutusta. Tällöin heillä on 

mahdollisuus monipuolisesti ylläpitää ja kehittää elävää ja ilmaisuvoimaista suomen 

uutiskieltä valtakielen ruotsin rinnalla. 

 

1.2  SVT:n Uutiset  

 

Uutiset on SVT:n suomenkielinen uutislähetys, jota alettiin lähettää vuonna 1988. Aluksi 

Uutiset olivat viiden minuutin mittaiset, mutta nykyisin lähetysaikaa on yhdeksän minuuttia. 

Uutiset välittää koti- ja ulkomaan uutiset SVT:n kakkoskanavalla maanantaista perjantaihin 

kello 17.45. Toimitus välittää uutisensa vähemmistönäkökulmasta, ja se tuottaa itse valtaosan 

uutisistaan. Uutistoimitukseen kuuluu uutispäällikkö, toimitussihteeri-juontaja ja neljä 

vakiotoimittajaa, joista yksi on aluetoimittajana Eskilstunassa. Lisäksi toimituksella on 

aluetoimittaja Helsingissä. Uutistoimitus sijaitsee Tukholman tv-talossa Gärdetissä. (Melakari, 

2003: 71–73; <http://www.svt.se>.) 

 

SVT:n Uutisten uutispäällikön Paula Tapiolan mukaan uutistoimituksen ensisijainen tavoite 

on journalistinen: 

 
”Uutisten tavoitteena on ennen kaikkea olla hyvä ja kattava uutislähetys, joka 
tarjoilee katsojille ruotsinsuomalaista lisäarvoa. Uutisten katsojan ei siis 
välttämättä tarvitse katsoa muita lähetyksiä tietääkseen, mitä päivän aikana on 
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tapahtunut. Uutiset kertoo päivän tärkeimmät ruotsalaiset, ruotsinsuomalaiset ja 
ulkomaan (useimmiten Suomen) uutiset. Ne pyritään kuitenkin kertomaan 
ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta. Ruotsin (ja ulkomaan) uutisiin pyritään 
etsimään ruotsinsuomalaisia ja/tai suomalaisia haastateltavia. Lisäksi kerrotaan 
ruotsinsuomalaisia uutisia, joita valtamediat eivät kerro” (Tapiola, 
sähköpostikysely, 4.7.2007). 

 
Uutistoimituksen toissijainen tavoite on Tapiolan mukaan kielellinen: 

 
”Tietysti pyrimme kertomaan (…) [uutiset] mahdollisimman hyvällä suomen 
kielellä. Uutistenlukijat, toimittajat ja kääntäjät käyvät kielikeskusteluja 
päivittäin. Haastateltavien suomen kielen tasoon emme kuitenkaan pysty 
vaikuttamaan, ja todellisuudessa haastateltavat saattavat puhua hyvinkin heikkoa 
suomen kieltä. Mikäli ymmärrettävyys kärsii, saatamme antaa 
ruotsinsuomalaisen haastateltavamme puhua ruotsia. Se on osa 
ruotsinsuomalaista todellisuutta, eikä meidän tehtävämme ole sitä sensuroida” 
(Tapiola, sähköpostikysely, 4.7.2007). 

 

Ruotsinsuomalaiset ovat Ruotsin suurin kansallinen vähemmistö, ja heitä on arviolta 450 000. 

Toimituksen mukaan noin 30–40 prosenttia kohderyhmästä seuraa SVT:n suomenkielisiä 

uutislähetyksiä päivittäin ja 60 prosenttia heistä seuraa niitä usein tai joskus. 3 prosenttia 

kaikista TV-katsojista seuraa Uutisia päivittäin. (Melakari, 2003: 73.) Samansuuntaisia 

katsojamääriä tukee myös tuoreempi raportti, joka on laadittu SVT:n suomenkielisen 

toimituksen kyselytutkimuksesta. Raportin mukaan 70 prosenttia kaikista kyselyyn 

vastanneista katsoo Uutiset usean kerran viikossa ja 27 prosenttia vastanneista katsoo Uutiset 

joskus. 3 prosenttia kaikista vastanneista ei katso Uutisia koskaan. (Himanen, 2005: 3.) 

 

Uutiset on Sisuradion ohella ainoa ruotsalainen uutismedia, joka kertoo ruotsinsuomalaisen 

vähemmistön asioista suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielisten uutisten ruotsinkielinen tekstitys 

mahdollistaa, että suomen- ja ruotsinkielentaitoisten kontaktipinta laajenee, ja siten se myös 

tukee ruotsinsuomalaisten yhdentymistä Ruotsin yhteiskuntaan (Melakari, 2003: 71–73). 

SVT:n suomenkielisen toimituksen entisen toimituspäällikön Päivi Tompurin mielestä 

suomenkielisen uutistoiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on ylläpitää ja kehittää suomen 

yleiskieltä ja olla siten hyvänä kieliesimerkkinä suomenkieliselle ja -taitoiselle uutisyleisölle 

(Tompuri, suullinen tiedonanto, 27.10.2005). 
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

Tutkimusaineisto on SVT:n suomenkielisen uutistoimituksen uutisjutut juontoineen ajalta 

3.1.–1.7.2005. Tuona aikana laadituista uutisjutuista valitsin tarkasteltavikseni sellaiset, jotka 

olivat uutistoimituksen vakiotoimittajien kirjoittamia. Olen siten karsinut materiaalista 

Helsingin paikallistoimittajan laatimat jutut, jotta muissa kuin ruotsinsuomalaisissa 

kielioloissa elävien toimittajien kielenkäyttö ei vaikuttaisi tämän työn tuloksiin. Olen lisäksi 

karsinut materiaalista uutisjuttujen haastatteluosuudet, koska ne ovat vapaata puhekieltä. 

Aineistosta jäivät pois myös keskeneräisten uutisjuttujen käsikirjoitukset. Näin jäljelle jäi 

yhteensä 224 uutisjuttua, joista kukin on keskimäärin 1–2 A4-sivun mittainen 

(haastatteluosuuksineen). Olen käyttänyt tutkielmassani uutisjuttujen käsikirjoituksia, jotka 

tulostin suomenkielisen uutistoimituksen sähköisestä arkistosta erillisluvalla. En ole tutustunut 

uutisjuttujen äänitettyihin versioihin. Tutkielman tarkasteluosion esimerkit ovat poimintoja 

uutisjutuista ja ne ovat alkuperäisessä muodossaan. Ne eivät ole kuitenkaan aikajärjestyksessä. 

 

Uutistoimituksessa oli 3.1.–1.7.2005 töissä kuusi vakiotoimittajaa, Helsingin avustaja ja yksi 

toimittajaharjoittelija. Tutkimusmateriaali koostuu vain vakiotoimittajien kirjoittamista 

uutisjutuista. Vakiotoimittajista viisi oli syntyperäisiä suomalaisia ja yksi syntyperäinen 

ruotsinsuomalainen. Syntyperäiset suomalaistoimittajat olivat aineiston keruuhetkellä syksyllä 

2005 asuneet Ruotsissa kukin vähintään kahdeksan vuotta. Tuolloinen toimituksen 

toimituspäällikkö ja yhteyshenkilöni Päivi Tompuri on nykyisin Sveriges Radion Sisuradion 

kanavapäällikkö. SVT:n suomenkielisen toimituksen nykyinen uutispäällikkö ja 

yhteyshenkilöni on Paula Tapiola. Käytän tässä työssä television uutistoimittajista sekä 

toimittaja- että uutistoimittaja-nimitystä ja televisiouutisia seuraavasta yleisöstä sekä katsoja-

kuulija- että vastaanottaja-nimitystä. 

 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja deskriptiivinen, sillä tarkastelen ja kuvailen 

uutiskielen ymmärrettävyyttä vaikeuttavia kielenpiirteitä. Esitän myös konkreettisia keinoja, 

joiden avulla uutiskielen ymmärrettävyyttä voidaan parantaa. Lähestyn tutkittavaa aihetta 

kielenhuollon, tarkemmin tekstinhuollon, näkökulmasta. Tutkielman ohjenuorana on 
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normatiivinen kielioppi (esim. Ikola, 2001), nykyajan kielenhuollonoppaat (esim. Luukkonen, 

2006; Iisa ym., 2002) sekä uutiskielestä annetut suositukset. Käsittelen työssä morfologiaa 

(muoto-oppi), syntaksia (lauseoppi) ja semantiikkaa (merkitysoppi), koska tarkastelen muun 

muassa sananmuodostusta, lauseiden rakennetta ja lauseiden merkityksiä. Tarkasteltavat 

kielenpiirteet ovat sellaisia, jotka ovat yleisiä omassa aineistossani ja jotka juuri kielenhuollon 

näkökulmasta vaikeuttavat uutiskielen ymmärrettävyyttä. Keskityn ainoastaan tarkastelemaan 

ja kuvailemaan tiettyjä kielenpiirteitä, en selvittämään niiden määriä. Syy siihen on, että 

tutkimusaineistoni uutisjuttuja ei välttämättä ole lähetetty Uutisissa siinä muodossa, kuin ne 

esiintyvät tutkimusaineistossani. Toimittajat tekevät uutisjuttuihinsa usein viime hetken 

muutoksia, jotka eivät enää tallennu siihen uutisarkistoon, josta tulostin materiaalini. Tv:ssä 

lähetetty uutisjuttu saattaa siten olla muodoltaan erilainen kuin arkistoon tallennettu versio. 

Tämän vuoksi ei ole mielekästä keskittyä aineistossani esiintyvien kielenpiirteiden tarkkoihin 

määriin. Oleellisempaa on syventyä materiaalista esille nouseviin yleisiin ja silmiinpistäviin 

asioihin. Jos jokin kielenpiirre toistuu usein tutkimusaineistossani, voi sen olettaa olevan 

yleinen myös lopullisessa, Uutisissa lähetetyssä uutisjutussa. Lähtökohtana on, että kunkin 

toimittajan kirjoitustaito ja -tyyli pysyy suunnilleen samana uutisjutun käsikirjoitusta laatiessa 

kuin lopullistakin versiota muokatessa. 

 

Työmenetelmä oli seuraavanlainen. Tutustuin ensin materiaaliin lukemalla sen läpikotaisin, 

jonka jälkeen karsin aineistoon kuulumattoman uutismateriaalin (ts. Helsingin 

paikallistoimittajan laatimat jutut, uutisjuttujen haastatteluosuudet sekä keskeneräisten 

uutisjuttujen käsikirjoitukset). Sen jälkeen kävin aineiston uudelleen läpi useampaan kertaan 

tehden samalla muistiinpanoja kielenpiirteistä, joihin kiinnitin huomiota tai joita en 

ymmärtänyt ensilukemalla. Tämän jälkeen jätin materiaalin hautumaan ja aloin etsiä 

ajankohtaista kirjallisuutta. Syvennyin muun muassa kielenhuoltoon ja perehdyin 

uutistoimintaan ja uutiskieleen. Kun tutkielman lähestymistapa alkoi hahmottua, palasin 

materiaalin pariin ja ryhdyin järjestelmällisesti etsimään aineistosta uutiskielen 

ymmärrettävyyttä vaikeuttavia kielenpiirteitä. Löytämäni kielenpiirteet täsmäsivät pitkälle 

ensimmäisten muistiinpanojeni kanssa. Kun ryhdyin lajittelemaan löytämiäni 

ymmärrettävyyttä vaikeuttavia kielenpiirteitä, valitsin kategorioiksi uutiskielen kriteerit 
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selkeys, täsmällisyys ja havainnollisuus. Toisin sanoen lajittelin uutiskielen selkeyttä 

häiritsevät kielenpiirteet selkeys-kategoriaan, täsmällisyyttä hankaloittavat kielenpiirteet 

täsmällisyys-kategoriaan ja havainnollisuutta vaikeuttavat kielenpiirteet havainnollisuus-

kategoriaan. Näin työ alkoi saada muotoaan ja tutkielman tavoitekin tarkentua. 

 

Tutkielman tarkasteluosiossa (luku 4) esiintyvät uutisjuttujen esimerkit ovat alkuperäisessä 

muodossaan, ja esimerkkejä on yhteensä 84 kappaletta. Niissä esiintyvien silmiinpistävimpien 

kirjoitusvirheiden perään olen pannut virheellistä kirjoitusasua korostavan merkin ”[sic]”. 

Olen korjannut oikeinkirjoitusvirheet esittämiini muokkausehdotuksiin, mutta en mainitse 

niistä erikseen. Jos alkuperäisessä muodossa on yhdyssanavirhe, olen korjannut sen 

muokkausehdotukseeni ja laskenut alkuperäisen virkkeen sanamäärän oikein kirjoitetun 

sanamuodon mukaan. Kun muokkasin uutistekstejä, menettelin kahdella tavalla: 1) Purin ja 

kirjoitin ensin virkkeiden ajatukset omiksi itsenäisiksi lauseikseen ja virkkeikseen. Tämän 

jälkeen kirjoitin muokkausehdotukseni alkuperäisen uutistekstin, omien kommenttieni ja 

purettujen lauseiden perään. 2) Jätin lauseen purkamatta ja kirjoitin muokkausehdotukseni 

suoraan alkuperäisen uutistekstin ja mahdollisten kommenttieni perään. En ole pyrkinyt 

osoittamaan muokkausehdotuksillani ”ainoaa oikeaa tapaa” ilmaista sanomaa, sillä kullakin 

toimittajalla on oma persoonallinen tapansa kirjoittaa ja puhua. Ehdotukseni perustuvat ennen 

kaikkea kielenhuollon oppaiden suosituksiin ja siihen, miten olen tekstit kussakin tilanteessa 

tulkinnut. Joku toinen voi tulkita tekstin toisella tavalla, jolloin lopputulos on erilainen. 

Tarkoitukseni on ollut ainoastaan jäsennellä sanoman sisältöä niin, että asiat tulevat selkeästi 

esiin, ja kuvata, miten uutiskielen ymmärrettävyyttä voidaan parantaa. 

 

Tällainen menettelytapa mahdollistaa, että kukin toimittaja näkee tekstinsä ensin ”riisuttuna”, 

ikään kuin etäisyyden päästä, jonka jälkeen toimittaja näkee, miten teksti on muokattu 

uudelleen kielenhuollon keinoin. Menettelytapa mahdollistaa myös, että toimittajat voivat 

mielessään muotoilla puretut lauseet omaan suuhunsa sopiviksi asiakokonaisuuksiksi niin, että 

ne noudattavat uutismuotoisuuden sääntöjä. On muistettava, että aineistosta poimimani 

esimerkit ovat yhteydestään irrotettuja, eivätkä ne kerro, millainen uutisjuttu ja sen kieliasu 
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ovat kokonaisuudessaan. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon koko uutisjutun sisällöllisen 

rakenteen, kun olen muokannut yhteydestään irrotettuja yksittäisiä lauseita ja virkkeitä. 

 

2.1 Tutkielman rajaus 

 

Tutkielmassa tarkastellaan uutiskielen ymmärrettävyyttä melko suppeasta näkökulmasta: 

tutkittavana on ainoastaan uutisjuttujen kieliasu. Kun katsottavaksi ja kuunneltavaksi 

tarkoitettua kielenkäyttöä tutkitaan käsikirjoitettujen tekstien pohjalta, lopputulos voi olla 

korkeintaan suuntaa antava. Todellisuudessa uutiskielen ymmärrettävyyteen vaikuttavat 

kieliasun lisäksi muun muassa aiheen kiinnostavuus eli katsoja-kuulijan tausta ja 

mielenkiinnonkohteet sekä tekstin typografia. Myös toimittajan ei-verbaalinen viestintä 

vaikuttaa siihen, miten katsoja-kuulija ymmärtää viestin sanoman. En kuitenkaan perehdy 

tässä työssä uutiskielen kiinnostavuuteen, typografiaan saati ei-verbaaliseen viestintään. En 

myöskään paneudu uutiskielen oikeinkirjoitusseikkoihin. Käsittelen jonkin verran 

käännöskielen problematiikkaa, koska suuri osa uutisista on nykyään käännöskieltä. Aiheen 

laajuuden takia tyydyn kuitenkin vain raapaisemaan sen pintaa muutamien aineistosta esille 

nousseiden yleisimpien esimerkkien avulla. 

 

2.2 Aihepiirin aikaisempi tutkimus 

 

Suomenkielisten uutisten kieltä on tutkittu jonkin verran eri tieteenaloilla, mutta kielenhuollon 

tutkimuksia aiheesta on hyvin vähän. Tutkimuksen pääpaino on ollut enimmäkseen 

sanomalehti- ja radiokielessä. SVT:n Uutisten uutiskieltä ei ole tutkittu lainkaan. Esittelen 

tässä luvussa muutamia suomen ja ruotsin uutiskielen tutkimustuloksia, jotka koskevat 

uutiskielen rakennetta, tyyliä, vastaanottoa ja ymmärrettävyyttä, ja jotka siten liittyvät omaan 

tutkimusaiheeseeni tai sivuavat sitä. Sen lisäksi kerron alustavia tutkimustuloksia tekeillä 

olevasta väitöskirjasta, jossa tutkitaan toimittajien kielenhuoltotietoja ja -asenteita. 

 

Pauli Saukkonen (1984) on tutkinut taiteellisen, tieteellisen ja tiedottavan tyylin piirteitä, ja 

jaotellut ne tyylilajien erojen mukaan seuraavasti: konkreetti – abstrakti, staattisuus – 
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dynaamisuus, subjektiivisuus – objektiivisuus. Näihin jaotteluihin Saukkonen yhdistää 

rakenteellisia piirteitä, jotka noudattavat lähinnä tekstityyppiajattelua: rakenteellisesti tekstit 

ovat kuvailevia, kertovia, analysoivia tai perustelevia. (Saukkonen, 1984: 38–50.) 

 

Saukkonen on todennut vertailuissaan, että tiedottavan tyylilajin alalaji ’uutiset’ muodostaa 

äärimmäisen journalistisen tyylin. Saukkosen mukaan uutiset eroaa selvimmin muista siinä, 

että uutiskielen lauseet ovat täydellisiä (lauseissa on persoonamuotoinen verbi), kaikkein 

pisimpiä ja päälausepainotteisia. Lukusanoja on kaikkiin muihin paitsi urheiluselostuksiin 

nähden eniten. Myös yhdyssanoja on muihin tekstityyppeihin verrattuna eniten. Sitä vastoin 

finiittiverbejä1 sekä deiktisiä pronomineja2 on vähiten muihin tekstityyppeihin verrattuna. 

Substantiiveja on taas enemmän kuin missään muussa tyylilajissa. Uutiskielen sanoista lähes 

puolet on substantiiveja. Myös attribuutteja käytetään kaikkein eniten muihin tyylilajeihin 

verrattuna, ja niihin kasataan paljon uutta tietoa. Ne eivät ole kuitenkaan tyypillisimmillään 

adjektiivisia, vaan genetiivisiä. Adjektiiviattribuutteja on uutiskielessä vähemmän kuin muissa 

tyylilajeissa. (Saukkonen, 1984: 81.) 

 

Uutiset pyrkii asioiden objektiiviseen kuvaukseen. Tämä näkyy Saukkosen tutkimuksen 

mukaan uutiskielessä muun muassa siten, että 1. ja 2. persoonan pronomineja ja imperatiivia ei 

käytetä. Uutisten kertovasta tyylistä ovat merkkinä ajan adverbit ja aikamuodoista imperfekti, 

perfekti ja pluskvamperfekti. Aikamuodoista imperfektiä käytetään eniten ja preesensiä 

vähiten muihin tyylilajeihin nähden. Saukkosen mielestä on järjenvastaista, että uutiset ovat 

rakenteeltaan konkreettia kertovaa tyyppiä, todellisiin ilmiöihin viittaavia, kun ne toisaalta 

ovat nominaalisen epäkerronnallisia, yleisiä ja abstrakteja. Saukkosen mielestä tämä johtuu 

siitä, että uutisten kirjoittaja pyrkii tarkastelemaan uutisen sisältöä sekä paikallisesti että 

ajallisesti kaukaa ja yleisestä näkökulmasta, ikään kuin objektiivisesti. Uutisissa toiminta 

keskitetään muutamiin yleisiin toimintaverbeihin: ”17-vuotias ajokortiton nuorukainen 

                                                 
1 Finiittiverbi eli finiittinen verbi on verbinmuoto, joka taipuu persoonassa, tempuksessa ja moduksessa. 
Finiittisiä muotoja ovat esimerkiksi en, olette, katsoi, lähtisivät, lähdettiin, lähdettäis(iin), täytyi. (Hakulinen ym., 
2004: 437.) 
2 Deiktiset ilmaukset tulkitaan kulloisessakin senhetkisessä tilanteessa. Deiktiset pronominit eli persoona- ja 
demonstratiivipronominit ovat definiittisiä: puhuja katsoo puhuteltavan tietävän, mistä tarkoitteesta on kyse.  A: 
Minä! B: Eipäs kun minä! | Ota sinä tämä niin minä otan tämän. (Hakulinen ym., 2004: 703–704.) 
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törmäili humalapäissään henkilöautolla viime yönä Heinolan kaupungin ja mlk:n alueella.” 

Saukkonen selvittää, että ”törmäileminen” on hyvin abstrakti, verbaalinen käsite verrattuna 

siihen, mitä kaikkea tapahtui. Lause toimii kuitenkin kyseisessä tapauksessa vain koko tekstin 

kattavana yläteemana, josta sitten annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Saukkonen kertoo, 

että tämä on uutisille tyypillinen informaatiorakenne, jossa tarkoitetta ”zoomataan” eli 

tarkennetaan aste asteelta lähemmäksi. Uutisten tehtävä ja tilarajoitus eivät kuitenkaan salli 

kovin yksityiskohtaisia kuvauksia, eikä siten todellisten kertomusten esittämistä. (Saukkonen, 

1984: 82–83.) 

 

Antero Niemikorpi (1991) on tutkinut radion uutiskieltä, jota voi osittain verrata myös 

televisiouutisten kieleen. Niemikorven tutkimustulokset tukevat Saukkosen tutkimustuloksia 

siinä, että uutiskielessä käytetään ilmausten pituuteen nähden paljon substantiiveja ja 

numeraaleja. Partikkeleita, pronomineja ja adjektiiveja käytetään sitä vastoin vähän. 

Substantiivivaltaisuus liittyy uutiskielen pitkiin saneisiin ja lauseisiin, ja tekstuaalisesti sen 

kokoavaan ilmausrakenteeseen. Niemikorven tutkimuksesta selviää, että uutiskielen virkkeissä 

on pisimmät lauseet ja niissä on runsaammin päälauseita ja vähemmän sivulauseita kuin 

kommentoivissa tekstilajeissa, kuten pakinoissa ja kolumneissa. (Niemikorpi, 1991: 108–109, 

205, 247.) 

 

Television ja radion kielen voi olettaa eroavan toisistaan siksi, että televisiossa käytetään 

äänen lisäksi kuvaa. Kuva voi oikein käytettynä tukea tekstiä ja siten sanoman perillemenoa. 

Jos kuva ja sana eivät käy yksiin, katsoja-kuulijan mieleen jää todennäköisimmin vain kuva. 

 

Uutisten ymmärrettävyyttä tutkineet ruotsalaistutkijat Olle Findahl ja Birgitta Höijer (1981) 

korostavat televisiouutisten kuvan ja sanan yhteenkuuluvuutta. Ruotsalaistutkijoiden mukaan 

puututaan aina myös sisältöön, kun uutisaiheen sanallista rakennetta ja visuaalista osaa 

muutetaan. Tässä mielessä esitysmuoto vaikuttaa vahvasti katsoja-kuulijan kykyyn omaksua ja 

käsittää hänelle uutisissa välitetty tieto. Yksinkertaisetkin esitykseen liittyvät seikat, kuten 

toistot, saattavat ratkaisevasti parantaa muistamista. (Findahl & Höijer, 1981: 397.) 
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Findahlin ja Höijerin mukaan uutistekstit ovat sidoksissa historialliseen perinteeseensä ja että 

ne noudattavat tiukkaa vakiomallia. Uutiset ovat usein tapahtumia, ja tällaisen 

tapahtumauutisen perusosat ovat löydettävissä jokaisesta uutisaiheesta. Tapahtumaan kuuluu 

esiintyjiä ja muita päätekijöitä, ja ne ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. Syille ja vaikuttimille 

on olemassa tausta ja tapahtumalla on tai se saa seurauksia. (Findahl & Höijer, 1981: 400.) 

 

Suomessa uutisia tehdään samaa kaavaa noudattaen. Uutisen perusosat ovat usein tietyssä 

järjestyksessä eritoten lyhyissä sähkeissä. Jaakko Heinon (1975) radiouutisten 

kirjoittamisohjeiden mukaan radiouutisten ensimmäisen lauseen tulee vastata kysymykseen 

kuka ja mitä. Seuraavaksi ovat yleensä vuorossa missä ja milloin, miten ja miksi. (Heino, 

1975: 3.) 

 

Auli Hakulinen (1982) on analysoinut uutistekstejä ja hänen huomionsa osuvat yksiin Heinon 

radiouutisten kirjoittamisohjeiden kanssa. Hakulisen mukaan yleinen narratiivinen tekstimuoto 

on uutinen, jolle on kehittynyt omantyyppisensä virkehierarkia. Uutisen alussa esitellään ensin 

lyhyesti tapahtuman referentti: kuka, mitä, missä, milloin, joskus vielä miksi. (Hakulinen, 

1982: 8.) 

 

Seija Ridell (1998) on tutkinut väitöskirjassaan televisiouutisten vastaanottoa kriittisestä 

genrenäkökulmasta. Ridell pohtii katsojien harjoittamaa tolkullistamisen politiikkaa eli niitä 

käytännöllisiä ja laajempia yhteiskunnallisia seurauksia, joita tv-uutisten arkisilla 

vastaanottotavoilla suomalaisessa yhteiskunnassa nykyisellään on. Tutkimuksen yksi 

keskeinen tulos on, että televisiouutiset mielletään puolueettomaksi totuuden kertojaksi eikä 

niiden sisältöä tai sanomaa kyseenalaisteta. Katsojat asettuvat tiukasti tv-uutismuodon 

kannalle, mikä ilmenee esimerkiksi siten, että toimittajilta vaaditaan neutraaliutta ja peliin 

puuttumattomuutta. Ridell toteaa tutkimuksessaan, että yleisö pitää yllä aktiivisesti tv-uutisten 

kulttuurista statusta ikkunana maailmaan. Siten tv-uutisia vakiintuneesti 

merkityksellistäessään katsojat samalla osallistuvat yhteiskunnan vallitsevan järjestyksen 

ylläpitämiseen. Toisaalta tutkimus nostaa esiin sen, että tv-uutisten ja katsojien suhdetta 

säätelevä lajityyppisopimus rakentuu symboliselle valtasuhteelle, jossa katsojat ovat 
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altavastaajan asemassa. Se, että tv-uutisia ei kyseenalaisteta, johtuu pitkälti siitä, että katsojat 

eivät tunne tv-uutistyön käytäntöjä ja niiden taloudellis-rakenteellisia ehtoja ja pakkoja. Tv-

uutisten retorinen teho näkyy Ridellin mielestä siten, että uutisten näkökulmat hyväksytään 

kyseenalaistamatta. Tutkimuksen ryhmäkeskusteluihin osallistuneet vesittivät keskustelussa 

itse esittämänsä tv-uutisten arvostelun siten, että he turvautuivat erilaisiin kritiikin 

poisselittämis-strategioihin. Niistä keskeisimpiä olivat vetoaminen lajityypin 

referentiaalisuuteen, uutis- ja ajankohtaisjournalismin työnjakoon sekä omaan 

asiantuntemattomuuteen ja arviointi-kyvyttömyyteen. Tutkimuksen mukaan tv-uutisten 

vallitsevaan ymmärtämistapaan sisältyy vahva yleisöä vähäpätöistävä elementti. Tämä seikka 

paitsi edesauttaa kyseenalaistamatonta suhtautumista uutisissa esitettyyn myös ehkäisee 

tehokkaasti lajityyppiä itseään koskevan julkisen keskustelun, arvioinnin ja kritiikin. Ridellin 

mielestä kritiikitön suhtautuminen uutisen esitystapaan johtaa kauaskantoisiin sosiaalisiin ja 

poliittisiin seurauksiin: se tyrehdyttää yhteiskunnallista keskustelua. Uutisten ammattimaisesti 

tuotettu puhetapa tuottaa katsojille tunteen, että uutisten esittämät totuudet ovat katsojan 

ulottumattomissa: asiat ovat näin eikä niihin voi vaikuttaa. Uutisten tapa tuottaa todellisuutta 

on omiaan aiheuttamaan ulkopuolisuutta ja välinpitämättömyyttä yhteisistä asioista. (Ridell, 

1998: 293, 327–328.) 

 

Maija Saviniemi (Kielikello 3/2005: 22–24) tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan 

toimittajien kielenhuoltotietoja ja -asenteita. Saviniemen suomalaistoimittajille teettämästä 

kyselystä ilmenee, että runsaan kahdensadan toimittajan mielestä kieliongelmia tuottavat niin 

hankalat lauserakenteet ja uudissanat kuin yhdyssanat ja pilkkusäännötkin. 

Oikeinkirjoituksessa selvästi suurin ongelma ovat yhdyssanat: niihin liittyvät hankaluudet 

mainitsee reilu kolmannes vastaajista. Ongelmallisia ovat myös esimerkiksi kapulakielisyys 

sekä liika tiiviys. Hankaluuksia aiheuttavat lisäksi välimerkit, etenkin pilkut, isot ja pienet 

alkukirjaimet, lyhenteet sekä nimet. Sanastosta esille nousevat vierassanat, uudet sanat, muoti-

ilmaukset ja vieraskielisyydet. Suomen kielen yleistä tilaa koskevissa kommenteissa mainittiin 

pulmallisiksi esimerkiksi kielen muuttuminen, ”heikko suomi”, ”kielen kuihtuminen”, kiire, 

huolimattomuus, kielenhuollon riittämättömyys ja jatkuvat virheet. Vastaajien mielestä 
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kielenhuoltoa voivat hankaloittaa yhtä lailla toimituksen sisäiset erimielisyydet kuin 

kielioppaiden erimielisyydet ja vaihtelevat käytännöt. 

 

Saviniemen kyselyn perusteella lähes jokaisen toimittajan mielestä keskeisin tapa kartuttaa 

kielenhuoltotietoja on koulutus, vaikka toimituksissa työskentelevien koulutus vaihteleekin 

suuresti. Ainakin osa vastaajista päivittää tietojaan kursseilla ja täydennyskoulutuksessa. 

Puolet vastaajista pitää myös työkokemusta tärkeänä kielenhuoltotietojen kartuttajana. 

Toimittajat päivittävät tietojaan lisäksi muun muassa lukemalla Kielikelloa ja muuta alan 

kirjallisuutta, keskustelemalla työtovereiden kassa ja hankkimalla tietoa Internetistä. 

 

Saviniemen kyselystä selviää, että toimittajien mielestä ”hyvä” kieli on monipuolista, selkeää, 

helppolukuista ja lukijoita ja kuuntelijoita arvostavaa. Se ei saa olla suurpiirteistä, horjuvaa, 

virheellistä, tulkinnanvaraista, ärsyttävää saati köyhtyvää tai jäykän virallista. Hyvälle kielelle 

on tyypillistä huolellisuus, täsmällisyys, sujuvuus, miellyttävyys, luovuus, tarkkuus ja 

tasokkuus. Lopuksi hyvä kieli on toimittajien mielestä oikeakielistä. (Saviniemi, Kielikello 

3/2005: 22–24.) 
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ  

 

Tässä luvussa selvitetään ja määritellään työn keskeiset käsitteet seuraavassa järjestyksessä: 

Luku 3.1 käsittelee kielenhuoltoa, sen tehtäviä, tavoitteita sekä hieman myös kielenhuollon 

historiaa. Luvussa 3.2 käydään läpi uutisen tehtäviä ja tavoitteita. Lisäksi selvitetään erikseen, 

mitä uutisjutulla tarkoitetaan. Luvussa 3.3 ruoditaan, mitä luettavuus ja ymmärrettävyys 

tarkoittavat, ja luvussa 3.4 pohditaan, millaista on hyvä ja ymmärrettävä uutiskieli. Käsitteiden 

määrittely yksinkertaistaa todellisuutta, mikä on hyvä muistaa myös tätä tutkielmaa lukiessa. 

 

3.1 Kielenhuolto 

 

Kielenhuollolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kieliyhteisössä tarkastellaan ja 

kommentoidaan kielen toimivuutta ja onnistuneisuutta. Siihen sisältyy muun muassa 

jokapäiväiseen kielenkäyttöön kuuluva ilmausten arviointi, tekstien muokkaus ja varsinaisen 

kielenhuolto-organisaation työ. Kielenhuollon lähtökohtana on, että yhteiskunta ja 

kieliyhteisöt tarvitsevat yhteisen, julkisesti normitetun kielimuodon, ja toiminta tähtää 

tällaisen kielimuodon luomiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. (Heikkinen ym., 2000: 30; 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 1998.) 

Kielenhuollon tehtävänä on toisaalta muokata asenteita, toisaalta antaa ohjeita ja käytännön 

koulutusta. Kielenhuolto pyrkii jakamaan yleistietoa kielestä, huolehtimaan, että 

kieliyhteisöllä on toimiva yleiskieli ja luomaan välineet kielikysymysten ratkaisemiseksi. Näin 

pyritään siihen, että niin yhteisön kuin jokaisen yksilönkin kieli riittää kaikissa tilanteissa. 

(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 1998.) Kielenhuolto pyrkii 

kuvaamaan monipuolisesti ja tarkasti kielen rakenteita ja erilaisia kieltä ohjaavia normeja ja 

jakaa niiden käytöstä tietoa ja suosituksia sanakirjoissa, oppaissa, kieliopeissa ja erilaissa 

ohjeistuksissa. Koska kielenkäyttö vaihtelee tilanteittain sekä teksti- ja tyylilajeittain, 

kielenhuolto antaa tietoa erilaisten tilanteiden kielenkäytöstä ja myös kielessä tapahtuvista 

muutoksista ja suosituksia, jotka liittyvät niihin. Pyrkimyksenä on auttaa jokaista kieliyhteisön 

jäsentä itse analysoimaan kieltään. Kielenhuollon tavoitteena on lisätä kielenkäyttäjien 



  15 

 

kielitietoisuutta ja omatoimista tiedonhankintaa, kielenkäyttäjien tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta 

ja vastuullisuutta (Hiidenmaa, 2003: 266, 300). 

Kielenhuollon kohteena on kirjoitettu yleiskieli eli se kielimuoto, joka opitaan koulussa ja joka 

on yhteinen kaikille kieliyhteisön jäsenille. Myös ammatti- ja erikoisalojen kielenkäyttö eli 

erikoiskielet kuuluvat kielenhuoltoon. Erikoiskieliä ovat esimerkiksi tekniikan kieli, 

lääketieteen kieli, urheilun kieli, talousalan kieli sekä hallinnon kieli eli virkakieli. Eri 

ammatti- ja tieteenalojen kielenkäyttö poikkeaa yleiskielestä lähinnä sanastoltaan. 

Erikoiskielten muoto-oppia ja lause- ja virkerakenteita koskevat suositukset ovat vastaavat 

kuin yleiskielenkin. (Hiidenmaa, Kielikello, 4/2005: 6–7; Luukkonen, 2006: 80.) 

Kielenhuollon työnä on tarkastella kaikentasoisia kielellisiä elementtejä erisnimistä teksteihin. 

Oikeinkirjoitusnormien ja kielen sääntöjen lisäksi on olemassa tilanne- ja tekstilajinormeja, 

jotka ovat kieliyhteisön käsityksiä siitä, millainen kielenkäyttö on kussakin yhteydessä 

onnistunutta, oikeaa, suositeltavaa ja soveliasta. Kielenhuollossa otetaankin huomioon, että 

kielenkäyttö vaihtelee tilanteittain, teksti- ja tyylilajeittain, koska kielellä on eri tilanteissa 

erilaisia tavoitteita. 

Puhekieli ei ole samalla tavalla kielenhuollon kohteena kuin kirjoitettu yleiskieli, mutta 

puhekieltäkin tutkitaan. Samalla seurataan puhekielen ja kirjakielen vuorovaikutusta ja sitä, 

miten kieliyhteisön asenteet muuttuvat. Eri kielimuotojen, kuten kirjakielen, puhekielen ja 

ammattikielten arvottaminen ei myöskään kuulu kielenhuoltoon. Tavoitteena on välittää 

oikein–väärin-ajattelun sijaan moniarvoisempaa käsitystä kielestä, myös normitetusta 

kielimuodosta. Keskeistä on kielellisen variaation merkityksen painottaminen ja tilanteen ja 

tekstiyhteyden huomioon ottaminen. Nykyinen kielenhuolto pyrkii siten kuvaamaan 

kieliyhteisön normeja sen sijaan, että se antaisi niitä. Näin kielenkäyttäjiä ja -yhteisöjä 

kannustetaan omatoimisempaan ja tietoisempaan kielenkäyttöön. (Hiidenmaa 2003: 272–274, 

293–302; Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 1998.) 

Kielenhuolto tarkastelee kieltä kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat kielen rakenteiden 

tarkastelu, tekstinhuolto ja kielen aseman huolto. 1) Kielen rakenteiden huollossa tarkastellaan 

ja ohjaillaan kirja- ja yleiskieltä, sen rakenteita, sanastoa ja nimistöä. Työvälineitä ovat 
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kielenhuollon tiedotuslehdet, oppaat, ohjailevat artikkelit, sanakirjat ja luennot. Kuitenkin vain 

osa kielenhuollon työstä koskee kieliopin kuvausta tai kielen ”korjausta”. 2) Tekstinhuollossa 

tarkastellaan yksittäisten tilanteiden kielenkäyttöä, tekstien onnistuneisuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Tavoitteena on parantaa tekstejä niin, että ne olisivat mahdollisimman 

hyviä omissa yhteyksissään. Tekstinhuollon tavallisimpia työmuotoja ovat koulutus, 

kielikonsultointi ja tekstintarkistus. 3) Kielen aseman huollosta on kyse, kun tutkitaan ja 

seurataan kielen kehitystä ja tehtäviä yhteiskunnassa, kuten tieteessä, koulutuksessa ja liike-

elämässä, ja pyritään vaikuttamaan kieliyhteisön asenteisiin kielipolitiikalla. Tavoitteena on 

tukea oman kielen käyttöä mahdollisimman laajasti eri aloilla. (Heikkinen ym., 2000: 30; 

Hiidenmaa, 2003: 273–289.) 

Kielenhuollon päämäärät ovat sidoksissa kulloiseenkin ajankohtaan, arvoihin ja ihanteisiin, ja 

siksi myös kielen ohjailun ihanteet ovat vaihdelleet ajan saatossa; kielenhuoltokin on 

arvosidonnaista, niin kuin yhteiskunnallinen toiminta aina. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alkupuoliskolla kieli nähtiin kansalliskielenä, jolloin kielenhuolto kehitti omakielistä sanastoa, 

ohjaili kielen rakenteen symmetrisyyttä, johdonmukaisuutta ja yleisyyttä, lisäksi se korosti 

kielen puhtautta ja alkuperäisyyttä. Termi svetisismi kuvaa näistä ihanteista syntyneitä ohjeita. 

(Heikkinen ym., 2000: 30; Hiidenmaa 2003: 294.) Erityisesti omakielisyys- eli 

suomalaisuusperiaate on noussut viime vuosina keskustelun aiheeksi, kun monet 

kansainväliset lyhenteet, vierasperäiset nimet ja lainasanat jäävät nykyisin vierasperäiseen 

asuunsa, eli niitä ei ”suomalaisteta” tai niille ei luoda suomenkielistä vastinetta. Badminton 

taipui aikoinaan sulkapalloksi ja grape greipiksi, mutta nyt squash ei taivu skuossiksi saati 

seinäpalloksi, ja opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman sijasta business planin. 

(Luukkonen, 2006: 59–60.) 

1900-luvun jälkipuoliskolla kielenhuolto sai vaikutteita viestinnän teorioista ja 

luettavuustutkimuksista. Ryhdyttiin tutkimaan tekstejä, niiden ymmärrettävyyttä ja sitä, mitkä 

seikat helpottivat tekstien ymmärrettävyyttä. Nykyajan kielenhuoltoon ovat vaikuttaneet muun 

muassa vuorovaikutusteoriat. Tarkastellaan tekstien asemaa ja viestintätilanteen rooleja, 

poliittista korrektisuutta ja kriittistä kielitietoisuutta. Tutkitaan esimerkiksi tekstien sävyjä, ei 

vain niiden vaikeaselkoisuutta. (Heikkinen ym., 2000: 30.) 
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Yhteiskunnan monimuotoistumisen ja moniarvoistumisen myötä myös kielenhuollon sisältö 

on monipuolistunut. Yhteinen kirjakieli on kuitenkin pääpiirteissään sama nyt kuin ennenkin. 

Vakiintuneessa yleiskielessä, kuten suomessa ja ruotsissa, kielenhuollon painopiste on 

siirtynyt tekstin yksityiskohdista laajempiin, kokonaisia tekstejä käsitteleviin rakenteisiin. 

Nykyisin kielenhuolto keskittyy yhä enemmän kuvaamaan ja tulkitsemaan kielen variaatioita 

eli kielen vaihtelua ja sitä, miten kieli muuttuu ja mikä säätelee tekstien vastaanottoa. 

(Hiidenmaa, 2003: 294.) Kielenhuollon on otettava huomioon, että kirjakielen normeihin 

vaikuttavat sekä traditio että kehitys: Kielenhuolto ei voi laatia uusia säännöstöjä ennen kuin 

kielen normit ovat vakiintuneet kieliyhteisön käyttöön. Siirtymävaiheessa aiempi sääntö ja 

uusi suositus elävät rinnan. Kielenhuolto voi sen sijaan ohjailla lainasanoja tai uusia johdoksia 

mukautumaan kielessä ennestään oleviin oikeinkirjoitusnormeihin tai rakennetyyppeihin. Se 

voi suosittaa rinnakkaismuodoista ensisijaisia vaihtoehtoja, selkeyttää helposti sotkeutuvien 

sanojen merkityseroja ja purkaa vanhentuneita ja liian tiukkoja sääntöjä. (Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 1998.) 

Nykyisen yleiskielen säilyminen selkeänä ja toimivana ei ole itsestäänselvyys. Yleiskieleen 

vaikuttavat esimerkiksi virkakieli, erikoisalojen kielet ja vieraat kielet. Suomessa 

suomenruotsiin vaikuttaa lähinnä suomen kieli, mikä saattaa ajansaatossa eriyttää 

suomenruotsin ruotsinruotsista. Ruotsissa ruotsinsuomen tilanne on samankaltainen. 

Valtakielen vaikutus lisääntyy sitä mukaa kuin kaksikielisyys yleistyy, ellei kielellinen 

tietoisuus lisäänny kodeissa ja kouluissa. Kielellinen eriytyminen ei johdu ainoastaan 

maantieteestä ja valtiollisista rajoista, siihen vaikuttavat myös tietämättömyys ja kielteiset 

asenteet kielenhuoltoon. Jos kaksikielisyyttä edistetään tietoisesti ja johdonmukaisesti, se on 

hyödyllistä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Välinpitämättömästi käsitelty kaksikielisyys voi 

olla uhka heikommalle kielelle. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen 

ohjelma, 1998.) 

Kielenhuollon tukea ja koulutusta voivat tarjota Suomessa ja Ruotsissa kielenhuoltoon 

erikoistuneet kielenhuoltoviranomaiset sekä muut kielenhuollon asiantuntijat, kuten 

yksittäisten tekstien toimittajat, koulut, virastot ja yritykset. Suomen kielen virallisesta 

kielenhuollosta vastaa Suomessa Kielitoimisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
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kielenhuolto-osasto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus eli Kotus on Suomen kielitieteellinen 

tutkimuslaitos, joka perustettiin vuonna 1976. Kotus tutkii maan kahden virallisen kielen 

suomen ja ruotsin lisäksi saamelaiskieliä, romanikieltä sekä suomalaista viittomakieltä. 

Tutkimuskeskus tutkii myös suomen sukukieliä. Kielenhuollon käytännön työhön kuuluvat 

muun muassa kielineuvonta ja -konsultointi, koulutus ja tekstinhuolto, virkakielen huolto ja 

tutkimus sekä nimistöneuvonta ja yksikielisten sanakirjojen laadinta. Kielitoimisto julkaisee 

neljästi vuodessa Kielikello-tiedotuslehteä. (Luukkonen, 2006: 60; >http://www.kotus.fi<.) 

Ruotsissa maan virallisesta kielenhuollosta vastaa Språkrådet eli Kielineuvosto. Kielineuvosto 

tutkii ruotsin lisäksi maan viittä virallista vähemmistökieltä suomea, meänkieltä, 

saamelaiskieliä, romanikieltä ja jiddišiä. Myös ruotsalaista viittomakieltä tutkitaan. 

Kielineuvoston yhtenä tehtävänä on huoltaa ja kehittää Ruotsissa käytettävää suomen kieltä. 

Aikaisemmin tästä tehtävästä vastasi Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, joka perustettiin 

vuonna 1975. Sen toiminta siirrettiin 1.7.2006 Kielineuvostoon. Ruotsinsuomessa noudatetaan 

suomen kielen sääntöjä ja suositetaan Suomessa käytettävää termiä mikäli mahdollista. 

Ruotsissa tarvitaan kuitenkin toisinaan omaa suomenkielistä terminologiaa, koska Ruotsin ja 

Suomen yhteiskuntaa kuvaavat käsitteet eroavat välillä toisistaan. Aina ei ole myöskään 

mielekästä yrittää muuttaa ruotsinsuomeen vakiintuneita termejä, vaikka Suomessa 

käytettäisiinkin samasta asiasta toista nimeä. Kielineuvoston käytännön työhön kuuluvat muun 

muassa kielineuvonta ja -koulutus, tekstinhuolto, nimistöneuvonta ja ruotsalais-suomalaisten 

sanastojen laadinta. Kielineuvosto julkaisee neljästi vuodessa Kieliviesti-tiedotuslehteä. 

(>http://www.sprakradet.se/suomi<.) 

Kielenhuoltajien työtä arvostellaan toisinaan milloin hölläkätisyydestä, milloin kielipoliisin 

otteista. Erilaisten vaatimusten paineessa virallisen kielenhuollon on löydettävä linja, joka on 

realistinen, järkevä ja mahdollinen. Kieli voi säilyttää käyttökelpoisuutensa koko yhteisön 

yhteisenä viestintävälineenä, jos se säilyttää riittävän yhtenäisyyden. Viralliset 

kielenhuoltoviranomaiset pyrkivät siihen, että laajasti ymmärrettäisiin, kuinka tärkeitä 

yhteiskunnan toiminnalle ja demokratialle ovat kansalaisten hyvät kielenkäyttötaidot. Niiden 

saavuttaminen vaatii, että äidinkielen asema koulutuksessa on vahva. (Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, 1998.) 
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3.2 Uutinen 

 
Uutisen voi lyhyesti määritellä selonteoksi, joka sisältää uutta ja oikeaa tietoa ajankohtaisista 

asioista. Uutisten tehtävänä on antaa yleisölle kokonaiskuva kunkin päivän tärkeimmistä koti- 

ja ulkomaantapahtumista ja välittää tämä tieto nopeasti, selkeästi ja riittävin taustatiedoin. 

Uutinen vastaa usein kysymyksiin kuka tai ketkä, mitä, missä, milloin, miten, miksi ja mitä 

seuraa. (Bruun ym., 1986: 11, 62, 70–71.) Uutinen voidaan määritellä vain yleispätevästi, sillä 

uutistoiminta on teknisine, taloudellisine ja poliittisine rakenteineen sidoksissa aina 

kulttuuriin. Uutiset peilaavat siten kunkin kulttuurin omaa aatejärjestelmää ja taloudellista 

kehitystä. (Hadenius & Weibull, 2003: 345.) 

Uutismuotoista tiedonvälitystä on arvosteltu muun muassa kolmesta syystä. Ensinnäkin uutisia 

kritisoidaan siitä, että ne välittävät asiayhteydestään eli ajasta ja paikasta irrallaan olevaa tietoa 

ja tarjoavat epähistoriallisia tosiasioita. Uutiset luovat toisin sanoen rikkonaisen eli 

fragmentaarisen maailmankuvan. (Bruun ym., 1986: 62–63.) Toiseksi uutisia kritisoidaan siitä, 

että tv-uutisten ammattimainen puhetapa herättää katsojissa tunteen, että uutisten esittämät 

totuudet ovat katsojan ulottumattomissa: asiat ovat näin eikä niihin voi vaikuttaa. Tämä taas 

johtaa ulkopuolisuuteen ja välinpitämättömyyteen yhteisistä asioista. (Ridell, 1998: 293.) 

Kolmanneksi uutisia kritisoidaan siitä, että ne esittävät asiat usein kaksijakoisina, ikään kuin 

toistensa vastakohtina. Vastakkainasettelu yksinkertaistaa monisärmäisiä asioita ja 

hankaloittaa niiden monipuolista tarkastelua. Näin uutiset saattavat vääristää ja luoda 

harhaanjohtavan käsityksen maailmasta. (Tannen, 1999: 15–16, 311–312.) 

Toimittajan työtä ohjaavat uutiskriteerit, jotka määrittelevät, mikä on uutisoinnin arvoista. 

Tapahtumien uutisarvo määräytyy usein seuraavien uutiskriteerien mukaan. 1) Asian laajuus: 

Uutisarvo on sitä suurempi, mitä suurempaa ihmisjoukkoa asia koskee. Maailmanlaajuiset 

uutiset nousevat valtakunnallisten tapahtumien ohi, valtakunnalliset tapahtumat ohittavat 

maakunnalliset ja maakunnalliset tapahtumat ohittavat paikalliset. 2) Aiheen ensisijaisuus: 

Uutisarvo on sitä suurempi, mitä tärkeämmästä yksityisen ihmisen elämään vaikuttavasta 

asiasta on kyse. 3) Aiheen voimakkuus: Uutisarvo on sitä suurempi, mitä voimakkaammin asia 
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vaikuttaa ihmisen elämään. Muita uutisen valintaan vaikuttavia kriteereitä ovat muun muassa 

aiheen harvinaisuus, toistuvuus, paikallisuus ja myyvyys. 

Uutisen valintaan vaikuttaa myös uutiskynnys, joka ratkaisee, mitkä asiat ja tapahtumat 

käytännössä nousevat julkisuuteen. Uutiskynnys vaihtelee tiedotusvälineen tai kanavan ja 

kohdeyleisön mukaan. Jokin tiedotusväline keskittyy esimerkiksi yhteiskunnallisesti tärkeisiin 

asioihin, jokin toinen sensaatiouutisiin. Alueuutiset kertovat alueen asukkaiden kannalta 

tärkeimmät tapahtumat ja valtakunnalliset uutiset koko kansakunnan kannalta merkittävimmät 

tapahtumat. Uutiskynnykseen vaikuttavat lisäksi toimittajan oma arvomaailma ja tietämys 

sekä uutistarjonta: mitä enemmän maailmalla tapahtuu, sitä korkeampi uutiskynnys. Toisinaan 

uutiskriteerien kannalta toisarvoinen tapahtuma voi ylittää uutiskynnyksen ja päinvastoin. 

(Bruun ym., 1986: 58–61; Hadenius & Weibull, 2003: 344–345.) 

Uutisia luokitellaan muun muassa kolmella tavalla. Uutiset voidaan jakaa uutisaiheittain 

kansainvälisiin suhteisiin, yhteiskunnan instituutioihin ja talouselämään, sosiaalisiin 

kysymyksiin, kulttuuriin, luonnontapahtumiin ja katastrofeihin. Asiasisällöltään uutiset 

erotellaan tapahtumiin, asioihin ja kannanottoihin. Tapahtuma viittaa lähinnä toimintaan kuten 

sotaan, onnettomuuteen tai muuhun dramaattiseen ja yllätykselliseen tapahtumaan. Asialla 

taas tarkoitetaan sellaista uutisainesta, joka ei ole dramaattinen tai yllätyksellinen, mutta 

muuten yhteiskunnallisesti merkittävä, esimerkiksi valtion meno- ja tuloarvio. Kannanotto voi 

olla jonkun yhteiskunnallisen vaikuttajan puhe tai järjestön julkilausuma ja siten merkittävää 

uutisainesta, vaikka puheen pitäminen tai lausunnon antaminen eivät sinänsä ole merkittäviä 

tapahtumia tai asioita. Uutismuodon perusteella eritellään seuraavanlaisia uutistyyppejä: 

uutissähke, uutisraportti, uutiskommentti ja uutistausta. Näistä uutissähke on uutisen 

perusmuoto – kärjellään seisova kolmio – ja vakiintunut uutiskäytännön muoto kaikkialla 

maailmassa. Kärjellään seisovalla kolmiolla tarkoitetaan, että uutissähkeessä kerrotaan 

lyhyesti ja ytimekkäästi ensin olennaiset asiat ja vasta sen jälkeen tapahtumaa syventävät 

seikat. Asioiden tärkeysjärjestys korvaa aikajärjestyksen. Uutisraportti, uutiskommentti ja 

uutistausta ovat uutissähkettä laajempia esityksiä, joiden ei välttämättä tarvitse noudattaa 

tärkeysjärjestyksen periaatetta. Uutisraportissa pyritään ensisijaisesti kuvailemaan tarkemmin 

jokin tapahtuma, kun taas uutiskommentissa toimittaja tulkitsee tapahtumaa tai asiaa ja pohtii 
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mistä oikein on kyse ja mitä siitä seuraa. Uutistausta pyrkii liittämään tapahtuman, asian tai 

kannanoton laajempaan asiayhteyteen, jotta yleisö ymmärtäisi asian kokonaisvaltaisen 

merkityksen. Uutiset eivät tavallisesti edusta puhtaasti yhtä uutistyyppiä, koska 

todellisuudessa tapahtumat, asiat ja kannanotot usein limittyvät. (Bruun ym., 1986: 151–158.) 

Uutisvälityksessä radiolla, lehdistöllä, televisiolla ja Internetillä on kullakin oma tehtävänsä. 

Radio on nopein, lehdistö sitoo uutiset taustayhteyksiinsä ja televisio näyttää ne kuvina. 

Internet on uutistenvälittäjänä sekoitus radion, lehdistön ja television tarjoamia uutispalveluita, 

joissa yhdistyvät ääni, teksti, kuva ja reaaliaika. Radion ja etenkin television uutispalvelu on 

hyvin tiivistä, esimerkiksi television yhteen uutislähetykseen mahtuu tekstiä noin päivälehden 

etusivun verran (Bruun ym., 1986: 211). 

Television uutisjuttu 

Television uutislähetys koostuu tavallisesti uutissähkeistä ja uutisjutuista juontoineen. Juonto 

kertoo lyhyesti, mitä uutisjuttu sisältää. Television uutisjutun perusmuoto on uutisraportti, 

joka on yksi uutissähkeen kolmesta laajennuksesta. Kullakin uutisjutulla on omat tekijänsä, 

kun taas uutissähkeen lukee lähetyksen juontaja. Valmis uutisjuttu kestää yleensä yhdestä 

neljään minuuttia. SVT:n suomenkielisen uutistoimituksen uutisjutut ovat kestoltaan 

korkeintaan kaksi ja puoli minuuttia. Uutisjutussa toimittaja kertoo tarkemmin jostakin 

tapahtumasta ensisijaisesti elävän kuvan, tehosteäänen ja tekstin avulla. Uutisjuttu sisältää 

usein myös haastatteluja, arkistomateriaalia ja stand up -osuuksia, joissa toimittaja tekee jutun 

kokonaan tapahtumapaikalla. Uutisjutussa voidaan käyttää oheismateriaalina liikkumattomia 

eli still-kuvia, grafiikkaa ja animaatioita, etenkin jos eläviä kuvia ei ole saatavilla. Kuvan 

puuttuessa kiinnostava juttu voi jäädä kokonaan toteutumatta. Uutisjutun laatiminen aloitetaan 

siis kuvasta: Ensin toimittaja suunnittelee uutisen kuvallisen rakenteen, jonka jälkeen hän 

kirjoittaa kuviin sopivan tekstin. Teksti täydentää kuvaa, sitoo sen osia yhteen ja kertoo sen, 

mitä kuva ei pysty välittämään. Kuvan ja sanan on sulauduttava yhteen, sillä jos ne ovat 

ristiriidassa keskenään, teksti jää kuvan varjoon – televisiossa kuva voittaa aina äänen. Siksi 

teksti on kirjoitettava kuvaan siten, että kuvan merkitys selviää katsojalle. Periaatteena 

kuvankäytössä on, että kuva jo yksinään muodostaa yhteneväisen kokonaisuuden, jolla on 
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selkeä alku ja loppu. Kuva viestii asiasta sellaisenaan mahdollisimman paljon, jolloin teksti 

vain tukee kuvan informaatiota. (Bruun ym., 1986: 215, 223–224.) 

 

3.3 Luettavuus ja ymmärrettävyys 

 

Uutisten tavoitteena on, että sanoma menee perille, että se ymmärretään oikein ja että sen 

välittämien tietojen pohjalta osataan toimia ja asennoitua tarkoituksenmukaisesti. Jotta tavoite 

toteutuisi, toimittajan on mietittävä, mille kohderyhmälle hän kirjoittaa uutisen. Tämän jälkeen 

hänen on valittava tarkoitukseen sopiva kielimuoto eli journalistinen tyylilaji, kuten 

urheiluselostus, reportaasi tai uutinen. Uutistoimittajan on tunnettava uutiskieltä koskevat 

tyylinormit eli eräänlaiset tekstinmuodostussäännöt, jotka auttavat häntä laatimaan 

kulloiseenkin tilanteeseen sopivan uutistekstin. Jotta viestintä onnistuisi parhaalla 

mahdollisella tavalla, toimittajan on myös tiedettävä, miten hän voi helpottaa sanoman 

perillemenoa eli millaisin teknisin ja kielellisin keinoin hän voi parantaa tekstin luettavuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Luettavuus on siten laaja ja vaikeasti määriteltävä käsite, mutta yleisesti 

luettavuudella tarkoitetaan, että teksti on mielenkiintoista, helppolukuista, yksiselitteistä ja että 

tekstin sanoman omaksuu ja muistaa helposti. Luettava teksti on ymmärrettävää, ja termejä 

luettavuus ja ymmärrettävyys käytetäänkin usein toistensa synonyymeina, kuten myös tässä 

työssä. Käsite luettavuus kattaa sekä luetun että kuullun kirjoitetun tekstin ymmärtämisen, ja 

luettavuuden tutkiminen hyödyttää muun muassa lehtitoimittajia, kirjantekijöitä ja radio- ja tv-

toimittajia. (Kahila, 1979: 103; Wiio, 1972: 136–138.) 

Kun tutkitaan luettavuutta, tarkastellaan ensinnäkin tekstin kiinnostavuutta, sitä mikä 

kiinnostaa vastaanottajaa. Kiinnostavuuteen vaikuttavat muun muassa vastaanottajan koulutus, 

ammatti, harrastukset, maailmakatsomus ja elämäntilanne. Vastaanottajan on vaikea ymmärtää 

tekstiä, joka ei millään tavalla liity hänen maailmaansa tai kosketa häntä itseään. Toiseksi 

luettavuutta tutkittaessa tarkastellaan tekstin typografiaa eli sitä, millainen teksti sopii silmän 

ja korvan vastaanottokyvylle: millainen kirjasintyyppi, kappalejako, väliotsikointi, taitto ja 

kuvitus helpottavat luettavuutta ja millainen ääni- ja kuvailmaisu helpottaa sanoman 

perillemenoa. Kolmanneksi luettavuutta tutkittaessa tarkastellaan tekstin ilmaisullista eli 
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tyylillistä luettavuutta, jolla tarkoitetaan kieliasun helppotajuisuutta. (Kahila, 1979: 103–104; 

Wiio, 1972: 146–160.) Kieliasun helppotajuisuutta voidaan mitata ja arvioida 

luettavuusindekseillä, jotka antavat osviittaa, kuinka vaikea tai helppo jokin teksti on. 

Luettavuusindeksi LIX (läsbarhetsindex) saadaan, kun lasketaan yhteen lauseiden sanojen 

keskivertomäärä ja lauseessa esiintyvien yli kuusikirjaimisten sanojen prosentuaalinen määrä. 

Luettavuusindeksi LOM (antalet långa ord per mening) saadaan, kun lasketaan yhteen 

lauseessa esiintyvät pitkät sanat. Mitä pidempiä lauseita ja mitä pidempiä sanoja tekstissä on, 

sitä vaikeampaa teksti on luettavuusindeksin mukaan. Luettavuusindeksit eivät kuitenkaan 

anna kokonaisvaltaista kuvaa tekstin kieliasun luettavuudesta, koska ne eivät ota huomioon 

sanojen ja tekstikokonaisuuksien merkityksiä eivätkä tekstin sidosteisuutta. (Cassirer, 2003: 

69.) 

Suomen kieleen luettavuusmittauksia on kehitellyt muun muassa Osmo A. Wiio (1972: 161–

164), jonka mukaan voidaan yleisesti sanoa, että teksti on sitä vaikeampaa, mitä enemmän 

siinä on yli neljän tavun pituisia sanoja, vaikeita ja vierasperäisiä sanoja, adjektiiveja ja 

adverbeja verrattuna verbien ja substantiivien määrään ja yli viidentoista sanan mittaisia 

virkkeitä. Pirjo Karvonen (1992: 27) ja Irmeli Pääkkönen (1993: 26) ovat kuitenkin 

arvostelleet pitkien sanojen käyttämistä luettavuuden mittarina varsinkin suomen kielessä, 

jossa johtaminen ja yhdistäminen ovat tyypillisiä sananmuodostuskeinoja. Yhdyssanat kuten 

korkeapaineputkistonhitsaajakurssi, puolitoistavuotisneuvolakäynti, käsienpesuvedenlämmitin 

ja kesäkukkaseossiemenpussi ovat eittämättä pitkiä, mutta pituudestaan huolimatta 

yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä sanoja. 

Karvosen mukaan tekstin ymmärrettävyyteen vaikuttaa kolme seikkaa: tekstin ymmärtäminen, 

kielen ymmärtäminen sekä topiikin ymmärtäminen. Kielen ymmärtäminen tarkoittaa lähinnä 

sitä, että sanat ovat tuttuja tai niiden merkitys on ymmärrettävissä kontekstista eli 

esiintymisyhteydestä. Tekstin ymmärtäminen tarkoittaa tekstin osien välisten suhteiden 

tunnistamista. Lukijan ja kuulijan on ymmärrettävä tekstin puheenaihe ja se, mitä siitä 

sanotaan. Lukijan ja kuulijan on ymmärrettävä myös, miten tekstin väittämät ovat yhteydessä 

toisiinsa, mikä on kirjoittajan mielipidettä ja mikä taas toisen käden tietoa, tai ovatko väittämät 

samanarvoisia. Topiikin ymmärtäminen tarkoittaa, että lukija saa riittävästi tietoa aiheesta. 
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(Karvonen, 1992: 28–30.) Luettavan ja ymmärrettävän tekstin tunnuspiirteinä pidetään 

nykyisin täsmällistä sanavalintaa, yksinkertaisia ja vaihtelevia lause- ja virkerakenteita sekä 

havainnollista ja selkeää sanontaa. 

Luettavuutta ja ymmärrettävyyttä haittaavina kielenpiirteinä pidetään vastaavasti pitkiä, 

sokkeloisia virkkeitä, joissa toisiinsa merkitykseltään liittyvät sanat ovat usein liian kaukana 

toisistaan, jolloin pääasia hukkuu ja kokonaisuus sirpaloituu. Myös monimutkaiset 

lauserakenteet, lauseenvastikkeet, teonnimirakenteet eli substantiivityyli ja pitkät määriteketjut 

sekä epätäsmällinen sanavalinta aiheuttavat tulkintapulmia. Lisäksi paljon tietoa sisältävät 

lauseet ja asioiden huolimaton esittämisjärjestys saattavat vaikeuttaa tekstien luettavuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Toisaalta lyhyetkin lauseet voivat olla vaikeatajuisia, jos lauseiden väliset 

suhteet jäävät epäselviksi, sanajärjestys on sekava tai rytmi hakkaa. (Kahila, 1979: 44–46, 

103–104.) Lyhyys ei tee näin ollen tekstistä automaattisesti ymmärrettävää, ja rakenteeltaan 

sujuvan näköistä tekstiä voi olla vaikea ymmärtää edes hitaasti lukien. Tavallista pidemmät 

virkkeet taas saattavat puolestaan ilmaista johdonmukaisen ja helposti ymmärrettävän laajan 

ajatuskokonaisuuden, jos asiat on jäsennelty loogisesti rinnakkaisten ja alisteisten lauseiden 

jonoihin. (Kahila, 1979: 103–104.) 

Luettavuus ja ymmärrettävyys syntyy siten aina tekstin kokonaisuudesta: sanoista, lauseista, 

merkityksistä, tekstin esiintymisympäristöstä eli kontekstista, kirjoittajasta ja vastaanottajasta. 

Yksittäiset, satunnaiset vaikeat sanat tai lauseet eivät välttämättä hankaloita tekstin 

kokonaisuuden ymmärtämistä. Luettavuus on siten suhteellinen käsite, ja luettavan tekstin 

ominaisuuksia on vaikea määritellä tarkasti ja objektiivisesti. Tässä työssä ei mitata 

uutiskielen luettavuutta luettavuusindeksien avulla, eikä myöskään tutkita tekstin 

kiinnostavuutta tai tekstin typografista luettavuutta. Sen sijaan on tarkoitus kuvailla, millaista 

uutiskielen kieliasua pidetään nykyisin helposti luettavana ja ymmärrettävänä, ja 

havainnollistaa esimerkkien avulla, kuinka uutiskielen kieliasun luettavuutta voidaan parantaa 

kielen- ja tekstinhuollon keinoin. 

Nykyaikaisen kielenhuollon tavoite on, että sanoma välittyisi mahdollisimman selkeänä 

lähettäjältä vastaanottajalle, tässä tapauksessa uutistoimitukselta ja -toimittajalta katsoja-
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kuulijalle. Aikaisemmin esitin, että tekstin ymmärtäminen ei ole vain tekstin kieliasusta kiinni, 

vaan siihen vaikuttavat myös kuva- ja ääni-ilmaisun typografia sekä vastaanottajan oma 

kokemus- ja ajatusmaailma. Luettavuus syntyy pitkälle katsoja-kuulijan ehdoilla, sillä hän 

tulkitsee tekstiä yleensä muiden tuntemiensa tekstien perusteella ja pohtii tiedostamattaankin 

tekstin suhdetta tekstilajiin, tavoitteeseen, aiheeseen sekä julkaisukanavaan. Uutiskielen 

kieliasun ymmärrettävyyttä voidaan kielenhuollon avulla parantaa muun muassa 

terävöittämällä tekstin tavoitetta, erottamalla pää- ja sivuasiat toisistaan, täsmentämällä 

asioiden välisiä suhteita sekä konkretisoimalla käsitteet. Jotta luettavuutta voidaan parantaa, 

on tunnettava paitsi yleiskielen normit, suositukset ja sopimukset myös perustietoa siitä, miten 

ihmisen muisti toimii. Lisäksi on hyvä tietää, mitkä tekijät vaikuttavat haluun lukea ja 

omaksua jokin teksti. (Luukkonen, 2006: 162.) Ennen kuin kuvailen tarkemmin, millaista 

uutiskieltä pidetään nykyisin helposti luettavana ja ymmärrettävänä, selvitän lyhyesti 

muutamia perusasioita ihmisen muistin toiminnoista kognitiivisen psykologian näkökulmasta. 

Ihmisen muisti jakautuu kolmeen kestoltaan ja kapasiteetiltaan erilaiseen järjestelmään: 

sensoriseen muistiin eli aistimuistiin, lyhytkestoiseen muistiin eli työmuistiin ja kestomuistiin. 

Aistimuisti on aistitiedon ensimmäinen säilytyspaikka. Osa kokemastamme aistitiedosta 

tallentuu sieltä työmuistiin, jonka kapasiteetti eli kyky pitää mielessä ja siirtää tietoa 

kestomuistiin on hyvin lyhyt, vain noin kaksikymmentä sekuntia. Työmuistiin mahtuu 

kerrallaan noin 5–9 sanaa tai kaksi toisistaan täysin irrallista asiaa. Varsinaisessa 

muistissamme eli kestomuistissamme on varastoituneena tieto-taitomme, arvomme, 

normimme ja asenteemme, ja niiden avulla jäsennämme ja tallennamme työmuistista tulevaa 

uutta tietoa. Kestomuistiimme siirtyy asiakokonaisuuksia, ei yksittäisiä sanoja, ja jos 5–9 

sanan jaksoista ei synny ajatuskokonaisuutta tai jos virke on liian pitkä, työmuisti kuormittuu, 

eikä sillä ole mitään siirrettävää kestomuistiin. (Weiten, 2004: 262–270.) Lukijan on palattava 

tekstin alkuun ja luettava teksti uudelleen niin monta kertaa, kunnes hän ymmärtää sanoman. 

Puhetta kuuleva ei kuitenkaan voi palata kertaamaan epäselviksi jääneitä kohtia, vaan hänen 

on saatava puhujan ajatuksesta selvä yhdellä kuulemalla. Ei riitä, että teksti on sujuvaa 

yleiskieltä; sen on oltava myös kuultuna helposti ymmärrettävää. Jos lisäksi tekstin tyyli ja 

sävy ovat ristiriidassa lukijan tai kuulijan arvojen ja asenteiden kanssa, teksti saatetaan lukea 
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tai kuunnella tunneperäisesti ja asenteellisesti tai se saatetaan jättää kokonaan lukematta tai 

kuuntelematta. Tällöin myös tekstin tavoite jää toteutumatta. Varmimmin tekstin sanoma 

omaksutaan ja muistetaan, kun teksti on tyyliltään kulloiseenkin tilanteeseen sopiva ja kun 

teksti on virke- ja lauserakenteeltaan selkeää ja sidosteista, sanonta havainnollista, sanavalinta 

täsmällistä ja kieli virheetöntä. (Luukkonen, 2006: 162–164.) 

 

Kaavio 1. Ihmismuisti. 

3.4 Uutiskieli 

Uutiskielen voi lyhyesti määritellä kielenkäyttötavaksi, diskurssityypiksi, jolla tarkoitetaan 

viestinnälliseen ympäristöön eli kontekstiin sidoksissa olevaa toimintaa. Diskurssi on toisin 

sanoen ihmisten tai organisaatioiden tapa käyttää kieltä – miten kielen elementtejä 

yhdistellään ja mitä ja miten sanotaan. Uutiset on helppo tunnistaa uutisiksi, koska ne 
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kirjoitetaan uutismuotoon. Uutismuotoisuus tarkoittaa, että uutistekstit kirjoitetaan niille 

tyypillisten tyylisääntöjen eli teksti-, kieli- ja sisältömallien mukaisesti. Näiden rakenteellisten 

normien avulla toimittaja laatii ja muokkaa uutisen sellaiseksi, että se täyttää tehtävänsä ja 

tavoittaa oikean kohdeyleisön oikeassa tiedotusvälineessä oikeaan aikaan. (Lue uutisen 

tehtävästä luku 3.2, s. 19.) Uutismuotoinen teksti ohjaa lukemista ja ymmärtämistä ja luo 

samalla odotuksia. Kukin kulttuuriin sosiaalistunut henkilö hallitsee uutislukutaidon eli 

tunnistaa uutismuotoisen tekstin. Uutisdiskurssin tunnistaminen ei kuitenkaan takaa, että asia 

todella ymmärretään, se takaa ainoastaan, että katsoja-kuulija tietää liikkuvansa uutisten 

maailmassa. (Bruun ym., 1986: 162–163.) 

Uutisdiskurssi sisältää monia eri diskurssin muotoja, koska uutismateriaali koostuu eri teksti- 

ja tyylilajeilla esitettävistä tiedoista: uutismateriaali on pullollaan ammattislangia, virkakieltä, 

vieraita kieliä, sosiaalisia murteita ja aluemurteita, kirjoitettua kieltä ja puhuttua kieltä. 

Television uutistoimittajan tehtävänä on muokata tästä kielien ja kielimuotojen kirjosta 

uutisia, jotka ovat yleiskielisiä ja helposti ymmärrettäviä ja joiden asiasisältö pysyy 

muuttumattomana. Toimittajan haasteena onkin ymmärtää lähdetekstin sisältö ja ”kääntää” se 

yleiskielelle, jotta katsoja-kuulija voi sen kerta kuulemalta ymmärtää. Kerran kuultuun tekstiin 

kun ei voi enää palata kuten lehteä lukiessa. (Bruun ym., 1986: 148, 162.) 

Millaista sitten on hyvä ja ymmärrettävä uutiskieli? Ensinnäkin se on asiatyylistä yleiskieltä. 

Yleiskieli on kieliyhteisön eri ikä- ja ammattiryhmien yhteinen kielimuoto, joka on 

muotoasultaan kirjakielen normien mukaista, virkerakenteeltaan ytimekästä ja selkeää, 

ilmaisultaan ja sanastoltaan täsmällistä, yksiselitteistä ja ymmärrettävää. Hyvä asiatyyli on 

puolestaan sidosteista, tiivistä ja havainnollista. (Luukkonen, 2006: 114–115.) Toiseksi 

uutiskielen on oltava puhekielimäistä, jotta se olisi tehokas viestintäväline. Sen on oltava 

”korvalle kirjoitettua”, puhutun kielen kaltaista eli dialogista. (Bruun ym., 1986: 184–185; 

Kahila, 1979: 103.) Puhe koostuu asiakokonaisuuksista ja tauoista, kirjoitus taas lauseista ja 

välimerkeistä. Vain harvoin puheen tauot asettuvat pilkkujen ja pisteiden kohdalle. 

Toimittajan on rytmitettävä lukemansa asiakokonaisuuksiin pitämällä taukoja ja painottamalla 

tärkeitä sanoja ja asioita. Haasteena on kirjoittaa tekstiä, joka puhuttuna kuulostaa luontevalta 



  28 

 

ja samalla huolitellulta. Kun uutiskieli on selkeää, täsmällistä ja havainnollista, se täyttää 

hyvän ja ymmärrettävän uutiskielen kriteerit. (Kahila, 1979: 38, 48.) 

Selkeä uutiskieli on virkerakenteeltaan yksinkertaista ja vaihtelevaa. Selkeys alkaa toimittajan 

jäsennellyistä ajatuksista, siirtyy sieltä paperille ja edelleen rytmikkääksi puheeksi. Kun 

lauserakenne vastaa ja kuvastaa sanoman sisällön suhteita, syntyy selkeää tekstiä. On tärkeää, 

että asia etenee ajatus kerrallaan, jotta katsoja-kuulija pystyy seuraamaan sanoman sisältöä. 

Yksi asia lausetta kohti on hyvä ohjenuora. Vaikeat lauserakenteet, turhat lauseenvastikkeet ja 

tietoa täyteen ahdetut lauseet hankaloittavat sanoman perillemenoa. Pitkät virkkeet eivät 

sinänsä tee tekstistä vaikeaa, vaan niissä luettavuutta heikentävät yleensä pitkät vasemmalle 

haarovat rakenteet eli määriteketjut (joista tarkemmin luvussa 4.2, s. 41–42) ja kiilalauseet. 

Kiilalauseilla tarkoitetaan sivulauseita, jotka katkaisevat hallitsevan lauseen kulun, esimerkiksi 

päivä, jonka vietin viime kesänä kesämökillä ystävieni kanssa, on ikimuistoinen. Selkeys ei 

välttämättä tarkoita samaa kuin lyhyys, koska lyhytkin lause voi olla merkitykseltään 

epäselvä. On myös niin, että vain lyhyistä päälauseista rakentuva teksti muuttuu helposti 

hakkaavaksi ja suuhun luonnottomaksi. Avainsana on puhekielenomaisuus (Bruun ym., 1986: 

215). 

Virkkeen sisällön selkeys riippuu ratkaisevasti siitä, miten lauseiden kytkeytyminen toisiinsa 

on osoitettu. Jos lauseiden keskinäiset suhteet on ilmaistu täsmällisesti eli lauseet ovat 

sidoksissa toisiinsa, pysyy pidempikin virke selkeänä ja pääasia erottuu lauseyhteydestä. 

Selkeässä tekstissä on asioiden suhteita ilmaisevia kytkentäilmauksia, jotka ohjaavat 

kuuntelemista ja auttavat katsoja-kuulijaa hahmottamaan sanoman kokonaisuuden. Ne 

ilmaisevat lauseiden välisiä suhteita, kuten aikasuhteita, syy-seuraussuhteita, perusteluja, 

päätelmiä ja ehtoja. Ne helpottavat samalla myös asian omaksumista ja muistamista. 

Yhdistävien ilmausten tarve onkin kuulluksi tarkoitetussa kielessä suuri. Tällaisia 

kytkentäilmauksia ovat esimerkiksi sidesanat eli konjunktiot ja, sekä, että, jotta ja 

liitepartikkelit -han, -kaan, -kin ja -pa, yhtenäiset verbien aika- ja persoonamuodot, rinnastus 

ja vertailu. Myös painollisen sanan tai asian toisto auttaa luomaan sidosteista tekstiä. (Kahila, 

1979: 168; Luukkonen, 2006: 227–228.) Lisäksi tekstiä kommentoivat ja kokoavat lauseet 
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auttavat hahmottamaan tekstin kokonaisuutta. Sellaisia ovat esimerkiksi ilmaukset toisin 

sanoen, siis, siten, täten, kuitenkin, ensiksi ja toiseksi. 

Suomen kielen monimuotoisuus houkuttelee monimutkaiseen ilmaisuun, kun lähes kaikki 

sanat taipuvat ja vieläpä pääsanansa kanssa samassa sijassa ja luvussa. Äänteellinen 

samankaltaisuus hukuttaa helposti sanoman sisällön, siksi selkein muoto on perusmuoto. 

(Kahila, 1979: 48, 95.) Seuraava esimerkki havainnollistaa epäselvän ja selkeän sanonnan 

eroa. 

”Gävlen käräjäoikeuden viime toukokuussa veropetos- ja lahjusrikoksista 

tuomitsemien kolmen gävleläismiehen saamat tuomiot lievenivät Gävlen 

hovioikeudessa.” 

Gävlen käräjäoikeus tuomitsi viime toukokuussa kolme gävleläismiestä 

veropetos- ja lahjusrikoksista. Gävlen hovioikeus kuitenkin lievensi miesten 

tuomioita. 

Täsmällinen uutiskieli on yksiselitteistä kieltä. Täsmällistä uutiskieltä syntyy, kun toimittaja 

taitaa sanojen merkityksen ja ymmärtää, että pelkistetty ilmaus on täsmällisin ilmaus. 

Kirjailija Arvo Salon sanoin ”täsmällisyys on rajaamista. Jos haluat kohteesi näkyvän, riisu 

ensin turha rekvisiitta ja sitten kaikki rekvisiitta.” (Kahila, 1979: 49.) Täsmällinen uutiskieli 

vakuuttaa. Se ei hämärrä sanoman sisältöä eikä hämää katsoja-kuulijaa. Epätäsmällistä ja 

kankeaa kieltä syntyy, kun tekstiä koristelevat muotisanat ja kapulakieli, ammattitermit ja 

fraasit, substantiivityyli ja epätarkka sanavalinta. (Luukkonen, 2006: 155.) Kankeaa on sanoa, 

että yritys panostaa ratkaisukeskeiseen asiakastyöhön kohottamalla informaatioteknologian 

resursseja, jos saman asian voi sanoa jouhevasti tyyliin yritys parantaa asiakaspalveluaan 

uuden tietotekniikan avulla. 

Myös vieraan kielen vaikutus tekee uutiskielestä epätäsmällisen ja kömpelön. Asiaa ei helpota, 

että suuri osa uutisteksteistä on nykyisin käännöskieltä. Vieraan kielen vaikutus paljastuu 

muun muassa silloin, kun suomenkielinen uutinen on kirjoitettu vieraan kielen 
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sanajärjestyssääntöjen mukaan, tai kun predikaatin määrite lipsahtaa subjektin ja predikaatin 

väliin, vaikka sen luonteva paikka suomen kielessä olisi joko niiden edellä tai jäljessä. 

Esimerkiksi ”työntekijät harvoin laiskottelevat” (po. työntekijät laiskottelevat harvoin). 

(Muikku–Werner ym., 2006: 135–152; Sorjanen, 1999: 294.) Esimerkiksi ruotsin kielen 

sanajärjestys on aina käänteinen, kun lause alkaa verbin määritteellä tai lause on päälause, 

joka on sivulauseen jäljessä. Suomen kielessä nämä seikat eivät ratkaise lauseen sanojen 

järjestystä, vaan sanajärjestyksen määrää ennen kaikkea se, onko sanan ilmaisema asia 

tekstissä tunnettu vai onko asia uusi. Suomen kielessä tuttu asia ilmaistaan ensin ja se 

sijoitetaan ennen lauseen predikaattia. Uusi asia ilmaistaan tutun asian jälkeen ja se sijoitetaan 

predikaatin jälkeen. (Iisa ym., 2002: 298–299.) Ennestään tuttua tietoa kutsutaan teemaksi ja 

uutta reemaksi. Teema on se, mistä puhutaan, reema taas ilmoittaa yleensä mitä teemasta 

sanotaan. (Hakulinen ym., 2004: 1308–1309.) Tässä suomen kieli eroaa niistä kielistä, joissa 

asioiden tuttuus ilmaistaan esimerkiksi määräisellä ja epämääräisellä artikkelilla. Suomen 

kielen sanajärjestyksen ratkaisevat ilmaisun merkitys, luontevuus, ymmärrettävyys, painotus 

ja tyyliseikat. Poikkeavaa teemakulkua voidaan käyttää tehokeinona, kun halutaan korostaa 

jotain tiettyä asiaa. 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat epätäsmällistä ja täsmällistä ilmausta. Ensimmäisessä 

esimerkissä on muotisana ”puitteissa”, substantiivityylinen ”toteutua” ja kapulakielinen 

”osalta”. Toisessa esimerkissä ajatuksenjuoksua harhauttaa sanavalinta, kolmannessa ja 

neljännessä puolestaan sanajärjestys. 

 

”Ryhmän osalta ongelman ratkaisu toteutui yhteistyön puitteissa.” 

Ryhmä ratkaisi ongelman. 

 

”Rakennus on arvostettu markkinahintaan.” 

Rakennus on arvotettu markkinahintaan. 

 

”Mies menehtyi sairaalassa saamiinsa vammoihin.” 

Mies menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa. 
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”Yhtiö ylpeänä esitteli uuden mallistonsa.” 

Yhtiö esitteli ylpeänä uuden mallistonsa. 

 

Havainnollinen uutiskieli on konkreettista kieltä. Havainnollisen uutiskielen tunnusmerkkejä 

ovat äidinkieliset ja jokapäiväiset sanat ja konkreettiset eli esineelliset sanat. Konkreettiset 

sanat herättävät kokemusperäisiä mielikuvia, kun taas abstraktiot ja yleistykset usein 

etäännyttävät käytännön elämästä. Konkreettisia sanoja ovat sellaiset substantiivit ja verbit, 

joilla on vastine havaintomaailmassa (esim. ihminen, eläin, metsä; kävellä, ulvoa, huojua). 

Adjektiiveja sopii käyttää luonnehtimaan asioita havainnollisesti (esim. värit ja muodot), sen 

sijaan arvottavat adjektiivit (esim. kaunis, hieno, aito) ovat sävyltään subjektiivisia, eivätkä ne 

ilmaise tarkkoja havaintoja. Asiallinen uutiskieli on neutraalia. Sitä ei pidä havainnollistaa 

arvottavin adjektiivein eikä superlatiivein, koska niillä otetaan kantaa jonkin asian puolesta ja 

jotakin vastaan. On asiallisempaa sanoa ruumiinosat ja kuolleiden haju kuin irtonaiset ja 

veriset ruumiinosat ja kuvottava kuolleiden haju. Asiallinen uutistoiminta ei ota kantaa 

esimerkiksi tapahtumien pahuuteen, verisyyteen tai hyvyyteen. (Brunila ym., 1986: 190–192, 

200; Kahila, 1979: 106–112, 116; Luukkonen, 2006: 159.) 

 

Uutiskielen havainnollisuutta parantavat sen sijaan toistot, esimerkit ja vertaukset. 

Ymmärrettävyys paranee, jos sanoman keskeinen sisältö kerrotaan samassa uutisessa 

useampaan kertaan. Toisto auttaa katsoja-kuulijaa suhteuttamaan kuulemaansa muistissa 

olevaan aikaisempaan tietoon. Toisto on paikallaan myös siksi, että kaikki eivät seuraa uutisia 

tarkkaavaisesti alusta asti. Tärkeimpiä toistettavia seikkoja ovat tapahtumapaikka, tekijät, syyt 

ja seuraukset. Esimerkit ja vertaukset taas auttavat silloin, kun abstrakti asia halutaan sanoa 

ymmärrettävämmin. Etenkin luvut ja tilastotiedot on helpompi hahmottaa, kun ne liitetään 

esimerkin avulla johonkin tuttuun asiaan. Esimerkiksi Tuotannossa syntyy runsaat 2 000 

tonnia eli 200 kuorma-autolastillista jätettä vuodessa on havainnollisempi kuin pelkkä 

Tuotannossa syntyy 2 100 tonnia jätettä vuodessa. Perussääntönä kuitenkin on, että sekä 

televisiossa että radiossa on vältettävä numeropitoista uutistekstiä. Ensimmäinen sääntö on 

numeroiden välttäminen ylipäätään, toinen se, että luvut mahdollisuuksien mukaan 

pyöristetään, ja kolmas se, että numerot yritetään saada elämään, kuten edellä esimerkkien 
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kera. Aina ei voi kuitenkaan välttyä abstrakteilta sanoilta ja tarkoilta luvuilta, koska ne 

kuuluvat arkitodellisuuteemme. Tällöin toimittajan kannattaa käyttää niin havainnollista kieltä 

kuin tilanne sallii. Tilastokielen, sivistyssanojen, erikoistermien, lyhenteiden ja 

passiivimuotoisten verbien lomaan kannattaa ripotella konkreettisia ilmauksia ja tuttuja 

sanontoja, jotta katsoja-kuulija ymmärtäisi oudompiakin asiayhteyksiä. Luotettava ja 

todellisuuteen pohjautuva tiedonvälitys on ennen kaikkea konkreettisen ja abstraktin sujuvaa 

vuorovaikutusta.  (Brunila ym., 1986: 190–192, 197, 200; Kahila, 1979: 106–112, 116; 

Luukkonen, 2006: 159.) Seuraava esimerkki valaisee epähavainnollisen ja havainnollisen 

ilmaisun eroa. 

 

”Konkreettisten sanojen käyttö kuuluu havainnollisen kielen tunnusmerkkeihin.” 

Konkreettiset sanat kuuluvat havainnolliseen kieleen. 

Käytä konkreettisia sanoja, jos haluat olla havainnollinen! 
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4 TUTKITTAVIEN KIELENPIIRTEIDEN TARKASTELUA 

 
Luvussa 4 tarkastellaan tutkimusaineistossa usein esiintyviä uutisjuttujen ymmärrettävyyttä 

vaikeuttavia kielenpiirteitä. Luku 4.1 käsittelee uutiskielen selkeyttä häiritseviä kielenpiirteitä, 

joista aineistosta esille nousivat pitkät virkkeet ja määriteketjut. Luku 4.2 käsittelee uutiskielen 

täsmällisyyttä hankaloittavia kielenpiirteitä, joista aineiston silmiinpistävimmät kielenpiirteet 

olivat substantiivityyli ja postpositiorakenteet sekä sanajärjestys ja sijamuodot. Luku 4.3 

käsittelee havainnollista uutiskieltä vaikeuttavia kielenpiirteitä, joista selkeästi esillä olivat 

tilastokieliset ilmaukset. Luvuissa esitetään tutkittavien kielenpiirteiden kielioppimääritelmät 

silloin, kun sellainen on tarpeen, minkä jälkeen seuraa aineistosta poimittujen esimerkkien 

kommentit sekä muokkausehdotukset. 

 

4.1 Pitkät virkkeet 

 

Virke on ajatuskokonaisuus, joka koostuu yhdestä tai useammasta lauseesta. Virke aloitetaan 

kirjoituksessa aina isolla alkukirjaimella, ja sen loppuun pannaan piste tai huuto- tai 

kysymysmerkki, joskus kaksoispiste. Varsinaisia lauseita ovat päälauseet ja sivulauseet. 

Samaan virkkeeseen kuuluvat lauseet voivat olla keskenään joko rinnastus- tai 

alistussuhteessa. Rinnasteisia virkkeen jäseniä ovat yhteenkuuluvat osat, toisiinsa nähden 

itsenäiset ja samanarvoiset lauseet tai niiden osat. Rinnastettavat ilmaukset pitää muotoilla 

samanlaisiksi; sanajärjestyksen, sanaluokkien jne. on oltava yhtenäisiä. Näin virke 

tasapainottuu ja katsoja-kuulijan on helpompi hahmottaa rinnastettavat asiat samanveroisiksi. 

Verbin ja substantiivin, substantiivin ja sivulauseen tai muiden erilaisten muotojen rinnastus 

on suoranainen virhe. Rinnasteisten jäsenten välissä on joko rinnastuskonjunktio tai pelkkä 

välimerkki. Esimerkiksi Ukkostaa ja salamoi. (Kaksi rinnasteista lausetta.) Eilen oli sateista, 

mutta tänään paistaa aurinko. (Kaksi rinnasteista lausetta.) Johtaja ilmoitti, että saan 

palkankorotuksen ja että voin pitää loppuviikon vapaata. (Että-lauseet ovat keskenään 

rinnasteiset.) (Ikola, 2003: 139–140; Murto, 1992: 108; Sorjanen, 1999: 245–246.) 
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Alisteisia lauseita ovat sellaiset, jotka täydentävät ja selittävät niin sanottua hallitsevaa eli 

alistavaa lausetta. Alisteiset lauseet alkavat joko alistuskonjunktiolla, relatiivisanalla tai 

kysymyssanalla. Esimerkiksi Johtaja kertoi samalla, että hän haluaa tarjota yhteisen 

lomamatkan kaikille työntekijöilleen. Tässä että-sanalla alkava lause on alisteinen, sillä se 

täydentää ja selittää toista, hallitsevaa lausetta. ”Johtaja kertoi samalla” on virkkeen ydinosa, 

joka tarvitsee täydennyksekseen ilmoituksen siitä, mitä johtaja kertoi (vrt. Johtaja kertoi 

suunnitelmistaan.) Kaikki sellaiset lauseet, jotka ovat johonkin toiseen lauseeseen nähden 

alisteisia, ovat sivulauseita. Päälauseita ovat taas ne, jotka eivät ole mihinkään lauseeseen 

nähden alisteisia. Lauseen tuntomerkki on persoonamuodossa taipunut verbi eli predikaatti. 

Sivulauseita vastaavat sisällöltään lauseenvastikkeet, joiden tuntomerkkinä on 

nominaalimuotoinen verbi. Päälauseessa esitetään virkkeen varsinainen sisältö, se on virkkeen 

runko, jota sivulauseet täydentävät ja selittävät. (Ikola, 2003: 140–141, 168; Sorjanen, 1999: 

194.) 

Virkkeen sopiva pituus riippuu pitkälti virkkeen asiasisällöstä ja tekstin tyylistä. Uutiskielen 

on tiedotettava selkeästi ja tehokkaasti, minkä vuoksi siihen sopii paremmin lyhyet ja 

ytimekkäät kuin pitkät ja rönsyilevät virkkeet. Hyvässä asiatyylissä ovat yksinkertaisten 

virkkeiden ohella yleisiä kaksi- tai kolmilauseiset yhdysvirkkeet (Ikola, 2003: 186). 

Uutiskielen ymmärrettävyyden kannalta ratkaisevampaa on kuitenkin virkkeen rakenne kuin 

sen pituus. Virkerakenteet vaikuttavat mitä keskeisimmin tekstin ymmärrettävyyteen ja 

sisällön välittymiseen; virkerakenne paljastaa, mitkä asiat ovat keskeisiä (päälauseet), mitkä 

taas selittäviä ja täydentäviä (sivulauseet, lauseenvastikkeet) (Murto, 1992: 105). Ei ole 

yhdentekevää, mihin kohtiin esimerkiksi sivulauseet sijoitetaan. Pitkäkin virke voi olla 

ymmärrettävä, jos se jakautuu loogisiin asiakokonaisuuksiin. Jäsennellyt ja johdonmukaiset 

ajatukset ovat selkeän lauserakenteen perusta – kun ajatus on selvä, lausekin taipuu mielen 

mukaan. Taitava kirjoittaja kykenee jäsentelemään ajatuksensa mielekkäisiin kokonaisuuksiin, 

joista sitten laatii rytmiltään ja lauserakenteeltaan vaihtelevaa ja omaan suuhunsa sopivaa 

uutiskieltä. Hyvässä uutiskielessä virkkeiden pituus vaihtelee, jolloin tekstistä syntyy 

joustavaa ja puhekielenomaista. 
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Jos uutiskielessä vilisee liian pitkiä ja mutkikkaita virkkeitä, teksti muuttuu raskaaksi ja 

ymmärrettävyys kärsii. Lähemmäs kahdenkymmenen sanan virkkeet rasittavat jo muistia. 

Pitkiin ja mutkikkaisiin virkkeisiin eksyy helpommin selviä kielivirheitä kuin lyhyisiin 

virkkeisiin. Yksi tällaisista kielivirheistä on anakoluutti, joka tarkoittaa, että virke on joko 

kielellisesti tai ajatuksellisesti epäjohdonmukainen (Ikola, 2003: 185). Pitkän virkkeen osia voi 

olla myös hankala rinnastaa oikein. Jos lauseiden rinnastettavat jäsenet eivät ole symmetrisiä 

ja samanarvoisia niin tehtävältään, muodoltaan kuin asiasisällöltäänkin, sanoman 

ymmärrettävyys kärsii. (Iisa ym., 2002: 290; Sorjanen, 1999: 245–246.) 

Pitkä virke voi olla myös oire tietoa täyteen ahdetuista lauseista. Hyvään uutistekstiin ei pidä 

upottaa kaikkea tietoa, joka toimittajalla on. Toisinaan taas päälauseen asema virkkeessä on 

epäselvä. Virkkeen pääasia saatetaan ilmaista sivulauseessa, ja sivuasia päälauseessa. 

(Sorjanen, 1999: 205.) Tällainen tekstirakenne ei sovi uutiskieleen. Kun pääasia siirretään 

sivulauseesta päälauseeseen, sisältö terävöityy ja teksti usein lyhenee. Virkkeitä ei pidä 

kuitenkaan lyhentää mekaanisesti siten, että karsitaan lauseiden loogisia suhteita ilmaisevia 

kytkentäilmauksia; töksähtelevän lyhyet virkkeet tekevät tekstistä liian tiivistä, jolloin 

luettavuus ja ymmärrettävyys kärsii entisestään. Jos pitkää virkettä korjataan 

vaikeatajuisuuden, kielivirheen tai liiallisen pituuden takia, on hyvä ensin eritellä, mitä 

ajatuksia virkkeessä on. Sen jälkeen kirjoitetaan ja järjestetään kukin itsenäinen ajatus omaksi 

lauseekseen ja virkkeekseen. Hyvin tehty virke rakentuu yleensä päälauseen predikaatin eli 

verbin ympärille. 

Tutkimassani aineistossa on runsaasti yli viidentoista sanan mittaisia virkkeitä, joista olen 

poiminut tähän ainoastaan kahdenkymmenen ja yli kahdenkymmenen sanan mittaisia 

esimerkkejä. Seuraavaksi tarkastelen muutamia aineistosta löytyneitä anakoluutteja, tietoa 

täyteen ahdettuja virkkeitä ja sivulauseiksi sujahtaneita pääasioita. Esimerkkejä on yhteensä 

kymmenen. Lisäksi katson, miten esimerkkien lauseita on rinnastettu. Seuraavissa 

uutisteksteissä esiintyy tavallisesti useampia ymmärrettävyyttä vaikeuttavia kielenpiirteitä, 

kuin vain niitä, joita kulloinkin käsittelen. 
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Anakoluutit 

 

Anakoluutiksi nimitetään virkettä, jonka yhtenäisyys on katkennut eli virkkeen alku ja loppu 

on joko kielellisesti tai ajatuksellisesti epäjohdonmukainen. 

 

(1) ”Vankilat ovat ylikansoitettuja lähinnä siksi, että pitkiä rangaistuksia istuvien määrä 

kasvaa koko ajan, vankiloiden ilmapiiri on raaistunut, vankilamellakat ja näyttävät 

pakoyritykset ovat tuttuja uutisia ja vankila palauttaa aniharvoin [sic] hoidokkinsa 

kaidalle tielle.” 

 

Virkkeessä on 32 sanaa. Virke on ajatuksellisesti epäjohdonmukainen, sillä sitä lukiessa saa 

käsityksen, että vankilat ovat ylikansoitettuja muun muassa vankiloiden raaistuneen ilmapiirin 

ja vankilamellakoiden takia. Ikään kuin keskenään eriarvoisia lauseita olisi rinnastettu että-

alistuskonjunktiolla, joka sittemmin on jätetty toistamatta ensimmäisen alisteisen lauseen 

jälkeen. Väärinkäsitykseltä vältytään, kun pannaan toisen pilkun sijasta piste. 

 

→ Vankilat ovat ylikansoitettuja lähinnä siksi, että pitkiä vankilatuomioita kärsivien 

määrä lisääntyy koko ajan. Myös vankiloiden ilmapiiri on raaistunut ja 

vankilamellakat ja näyttävät pakoyritykset ovat arkipäivää. Vankila palauttaa ani 

harvoin hoidokkinsa kaidalle tielle. 

 

(2) ”Ne ihmiset, joita ei ole virallisesti vahvistettu kadonneeksi ovat matkalla Aasiassa 

eikä heistä ole saatu riittävästi tietoja, jotta heidät olisi voitu poistaa listalta.” 

 

Virkkeessä on 23 sanaa ja virke on ajatuksellisesti epäjohdonmukainen. Tuollaisenaan virke 

kertoo muun muassa, että Aasiassa matkalla olevia ihmisiä ei ole virallisesti vahvistettu 

kadonneiksi. Virkkeellä on luultavasti haluttu kertoa seuraavaa. 

 

→ Kadonneiden listalla on yhä niitä Aasiaan matkalle lähteneitä, jotka ovat elossa, 

mutta joihin ei toistaiseksi ole saatu yhteyttä. 



  37 

 

Tietoa täyteen ahdetut virkkeet 

 

Tietoa täyteen ahdetut virkkeet venyvät tavallisesti pitkiksi. Kun tieto jaetaan useampaan 

lauseeseen tai virkkeeseen, saadaan selkeämpää, ymmärrettävämpää ja usein myös lyhyempää 

tekstiä. 

 

(3) ”viimeisin [sic] johtolanka [sic] kello 10.37 maanantaina siepatun isälle lähetetty 

tekstiviesti, viesti, joka poliisin mukaan viittaa siihen, että Bengtsson on joutunut 

kidnappaajien käsiin.” 

 

Virkkeessä on 21 sanaa. Virke alkaa lauseella, johon on pantu mahdollisimman paljon tietoa. 

Sanoma selkenee, kun aloituslause muutetaan pää- ja sivulauseeksi ja perään pannaan piste. 

 

→ Viimeisin johtolanka on tekstiviesti, jonka siepatun isä sai maanantaina kello 10.37. 

Poliisin mukaan tekstiviesti viittaa siihen, että Bengtsson on kidnapattu. 

 

(4) ”Palvelut muodostavat 70 prosenttia EU-maiden bruttokansantulosta ja niiden 

vapauttamisella oli tarkoitus vauhdittaa niinkutsuttua [sic] Lissabonin prosessia, jonka 

päämääränä on tehdä EU:sta maailman johtava talousmahti. Arvostelijoiden mielestä 

tälle kehitykselle antaa kovan kolhun myös se, että Unionin vakaus- ja kasvusopimusta 

on päätetty höllentää lähinnä budjettivaikeuksissa painiskelevan Saksan 

vaatimuksesta.” 

 

Esimerkissä on kaksi virkettä, joista ensimmäisessä on 24 ja toisessa 22 sanaa. Teksti sisältää 

paljon raskasta asiatietoa, minkä takia virkettä on hyvä keventää lyhyemmillä lauseilla ja 

toistoilla. 

 

→ 70 prosenttia EU-maiden bruttokansantuotteesta tulee palveluista. Palveluiden 

vapauttamisen oli tarkoitus vauhdittaa niin kutsuttua Lissabonin prosessia, jonka 

päämääränä on kehittää EU:sta maailman talousmahti. Kehitystä jarruttaa 
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arvostelijoiden mukaan se, että talousvaikeuksissa painiskeleva Saksa vaatii 

höllentämään Unionin vakaus- ja kasvusopimusta. 

 

(5) ”Hallintoalueen laajentaminen ei pakota kuntaa uusiin toimiin, mutta Eskilstuna on 

muun muassa palkkaamassa virkamiestä, jonka tehtävä on valvoa, että suomenkielinen 

palvelu toimii myös käytännössä.” 

 

Virkkeessä on 24 sanaa. Virkkeen kahta ensimmäistä, samanarvoista lausetta on rinnastettu 

kömpelösti mutta-sanalla. Rinnastettavien lauseiden tulisi olla samanmuotoisia, ja niiden tulisi 

myös ajatuksellisesti liittyä toisiinsa. Tekstiä voidaan terävöittää korvaamalla rinnastus 

kahdella erillisellä lauseella. 

 

→ Hallintoalueen laajentaminen ei pakota kuntaa uusiin toimiin. Eskilstuna aikoo 

kuitenkin palkata virkamiehen, joka valvoo, että suomenkielinen palvelu pelaa myös 

käytännössä. 

 

(6) ”GM lupaa valmistaa Saabeja Trollhättanissa vuoteen 2010 saakka, niinikään [sic] 

yhtymä lupaa etsiä Trollhättaniin korvaavaa tuotantoa ja jo alkuviikostahan tuli tieto, 

että Trollhättan aloittaa Cadillacin valmistuksen.” 

 

Virkkeessä on 27 sanaa. Virkkeen lauseiden symmetria ontuu, koska hallitsevia lauseita 

”…niinikään yhtymä lupaa etsiä Trollhättaniin korvaavaa tuotanto ja jo alkuviikostahan tuli 

tieto…” on rinnastettu kömpelösti. Jos kaksi lausetta sisältää kumpikin selvästi oman 

ajatuksensa, niiden rinnastamista pelkällä ja-sanalla pitäisi välttää. 

 

Lause 1: General Motors lupaa valmistaa Saabeja Trollhättnissa vuoteen 2010. 

Lause 2: Yhtiön tarkoituksena on, että autonvalmistus jatkuisi Trollhättanin tehtaalla. 

Lause 3: General Motors ilmoitti alkuviikosta, että Trollhättanissa ryhdytään nyt 

valmistamaan myös Cadillacia. 
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→ General Motors lupaa valmistaa Saabeja Trollhättanissa vuoteen 2010. Yhtiön 

tarkoituksena on, että autonvalmistus jatkuisi Trollhättanin tehtaalla vuoden 2010 

jälkeenkin. Ainakin toistaiseksi tuotanto on taattu, sillä Trollhättanissa ryhdytään 

valmistamaan myös Cadillacia. General Motors ilmoitti asiasta alkuviikosta. 

 

(7) ”Feminismi on nyt muotia päivän politiikassa ja vakiintuneissa puolueissa riittää 

seminaareja ja keskusteluita vastaukseksi Feministisen aloitteen uhkaan vakiintuneita 

puolueita vastaan.” 

 

Virkkeessä on 20 sanaa. Lause on pitkä ja lauserakenne epäsuomalainen, lisäksi siihen on 

mahdutettu runsaasti tietoa. Tästä syystä virkkeen sisältöä on vaikea hahmottaa ensilukemalla. 

 

→ Feminismi on nykyään suosittu aihe politiikassa. Vanhat puolueet valmistautuvat 

Feministisen aloitteen haasteeseen järjestämällä aiheesta muun muassa seminaareja. 

 

Sivulauseiksi sujahtaneet pääasiat 

 

(8) ”Samalla kun vähäpukeiset naiset esittelivät Saabin uutta 9-3 -kombimallia Geneven 

autonäyttelyssä, General Motorsin johto vahvisti, että Euroopan markkinoille 

tarkoitetun Cadillacin uuden BLS -mallin valmistus aloitetaan Trollhättanissa 

vuodenvaihteessa.” 

 

Virkkeessä on 25 sanaa. Uutinen alkaa epäolennaisella tiedolla, ja varsinainen uutinen on 

sijoitettu virkkeen loppuun. Tarkoitus on, että aloituslauseessa kerrotaan uutisen oleellisin 

tieto. Kyseisen uutistekstin rakenteeseen on saattanut vaikuttaa kuvamateriaali, jota toimittaja 

on tekstillään myötäillyt. Varsinainen uutinen on, että Cadillacia ryhdytään valmistamaan 

Trollhättnissa vuodenvaihteessa. Virke selkeytyy ja lyhenee, jos pääasia kerrotaan ensin ja 

ajatuskokonaisuuksien väliin pannaan piste. 

 

1 lause: Euroopan markkinoille tarkoitetun Cadillacin BLS-mallin valmistus aloitetaan  
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Trollhättanissa vuodenvaihteessa. 

2 lause: General Motors vahvisti tiedon. 

3 lause: Saabin uutta 9–3-kombimallia esiteltiin Geneven autonäyttelyssä. 

 

→ Euroopan markkinoille tarkoitetun Cadillacin uuden BLS-mallin valmistus 

aloitetaan Trollhättanissa vuodenvaihteessa. General Motors vahvisti tiedon samaan 

aikaan, kun Saabin uutta 9–3-kombimallia esiteltiin Geneven autonäyttelyssä.  

TAI 

→ Cadillacin uutta BLS-mallia ryhdytään valmistamaan Trollhättanissa 

vuodenvaihteessa. General Motors vahvisti tiedon samaan aikaan, kun Saabin uutta 9–

3-kombimallia esiteltiin Geneven autonäyttelyssä. Cadillacin uusi automalli on 

suunniteltu varta vasten Euroopan markkinoille. 

 

(9) ”Jo aiemmin Itävallan poliisi oli ottanut huostaansa kolmannen syytetyistä, 27-

vuotiaan miehen, jolla ei esitutkinta-aineiston mukaan ole todennäköisesti mitään 

tekemistä itse sieppauksen kanssa, vaan hän käytti tilaisuutta hyväkseen kiristääkseen 

rahaa Bengtssonin vanhemmilta.” 

 

Virkkeessä on 31 sanaa. Tämän pitkän virkkeen heikkoutena on kömpelösti rinnastetut 

lauseet. Lisäksi pääasia on sujahtanut sivulauseeseen. Teksti saadaan selkeämmäksi ja 

napakammaksi, kun pääasia kerrotaan ensin ja rinnasteiset lauseet korvataan kahdella 

erillisellä lauseella. 

 

1 lause: Kolmas syytetyistä ei esitutkinta-aineiston mukaan osallistunut sieppaukseen. 

2 lause: Mies halusi kiristää rahaa Fabian Bengtssonin vanhemmilta. 

3 lause: 27-vuotias mies on Itävallan poliisin huostassa. 

 

→ Kolmas syytetyistä ei esitutkinta-aineiston mukaan osallistunut sieppaukseen. Sen 

sijaan mies halusi kiristää rahaa Fabian Bengtssonin vanhemmilta. 27-vuotias mies on 

yhä Itävallan poliisin huostassa. 
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(10) ”Vastahakoisten kuntien pehmittämiseksi Paavo Vallius esittää, että Mälarinlaakson 53 

kuntaa saavat neljän vuoden siirtymävaiheen aikana vuosittain yhteensä 70 miljoonaa 

kruunua lisäkustannusten peittämiseksi.” 

 

Virkkeessä on 22 sanaa. Virkkeen sivulause on raskas, koska siinä on runsaasti numerotietoa. 

Sanoman sisältö on helpompi ymmärtää, kun sivulauseen tietomäärä jaetaan useampaan 

lauseeseen. 

 

→ Vastahakoisten kuntien pehmittämiseksi Paavo Vallius esittää, että Mälarinlaakson 

53:tä kuntaa tuettaisiin taloudellisesti neljä vuotta kestävän siirtymävaiheen ajan. 

Valliuksen ehdotuksen mukaan kunnat saisivat vuosittain yhteensä 70 miljoonaa 

kruunua lisäkustannuksiinsa. 

 

4.2 Määriteketjut 

Kahden samaan lauseeseen kuuluvan sanan välinen suhde on usein sellainen, että toinen 

selittää ja täydentää eli määrittää toista. Määrittävä sana on määrite, ja määritetty sana on 

pääsana. Yhdellä pääsanalla voi olla monta määritettä. Esimerkiksi sanaliitossa ihana, 

helteinen kesäpäivä sana ”kesäpäivä” on pääsana ja ”ihana”  ja ”helteinen” ovat pääsanan 

määritteitä. Lauseen rungon muodostavat subjekti ja predikaatti, jotka ovat lauseen pääjäsenet. 

Ne eivät ole toistensa eivätkä minkään muunkaan sanan määritteitä. Lauseen rungon ympärille 

voi liittyä muita lauseenjäseniä, jotka ovat subjektin tai predikaatin tai jonkin muun 

lauseenjäsenen määritteitä. Niitä kutsutaan lauseen lisäjäseniksi ja ne ovat predikatiivi, 

objekti, attribuutit, agentti ja adverbiaali. Tavallisimpia näistä määritteistä ovat genetiivi- ja 

adjektiiviattribuutit, mutta myös paikallissija-attribuutit ovat yleisiä. (Ikola, 2003: 141, 147–

167.) 

Monen peräkkäisen määritteen rykelmää kutsutaan määriteketjuksi, ja sen ytimiä ovat usein 

verbien nominaalimuotojen partisiipit, jotka taipuvat nominien tavoin sijamuodoissa ja joihin 

usein liittyy omistusliite. Partisiipit taipuvat lisäksi pääluokissa aktiivissa ja passiivissa ja ne 
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ilmaisevat joko parhaillaan tapahtuvaa (I partisiippi) tai päättynyttä tekemistä (II partisiippi). 

Partisiipit ovat adjektiivin luonteisia, ja niitä myös käytetään adjektiivien tavoin. (Ikola, 2003: 

57, 65–66.) Esimerkiksi ahkeroiva toimittaja, toimitettava uutinen, päättynyt uutislähetys, 

uutisoitu aihe. 

Nominaalirakenteita voidaan nimittää kieliopillisiksi metaforiksi. Niiden avulla tekstissä 

voidaan ottaa puheeksi laajoja kokonaisuuksia ja yhdistää niihin uutta tietoa, kuten seuraavissa 

esimerkeissä: Irrallaan juoksenteleva koira voi säikyttää ihmiset. Kadulla irrallaan 

juoksenteleva aggressiivinen koira voi säikyttää kävelyllä olevat ihmiset. Vastaava 

verbirakenne kuvaa sen sijaan prosessia: Jos koira juoksentelee irrallaan, ihmiset voivat 

säikkyä. Jos kadulla juoksentelee aggressiivinen koira, kävelyllä olevat ihmiset voivat säikkyä. 

Kun prosessia kuvataan verbillä, katsoja-kuulija saa mahdollisuuden oppia; asiaa ei tarjoilla 

valmiina, itsestäänselvyytenä. Nominaalirakenteella voidaan nimetä ja määrittää ilmiö, kun 

taas verbirakenteella voidaan kuvata prosessi. Nominaalirakenteet ja niiden ympärille 

kerääntyneet määritteet eivät kerro asioiden suhteista yhtä selkeästi kuin verbirakenteet. Ne 

eivät kerro konkreettisesti, kuka tekee, mitä tekee, missä ja milloin. Tämä johtaa siihen, että 

katsoja-kuulijalta vaaditaan entistä enemmän perustietoa puheena olevista asioista ja niiden 

keskinäisistä suhteista. (Heikkinen ym., 2000: 53–56.) 

Määritteiden ketjuttaminen on yleistä muun muassa uutiskielessä, jossa asiat pyritään 

ilmaisemaan tiiviisti ja lyhyesti. Määriteketjuja sisältävä teksti on kuitenkin raskasta, ja sen 

sisältöä voi olla vaikea hahmottaa ja omaksua. Myös tekstin sujuvuus ja elävyys kärsivät, sillä 

pitkien määriteketjujen avulla on vaikea luoda mielikuvia. (Luukkonen, 2006: 184–185.) 

Aineiston esimerkit paljastavat lisäksi, että määriteketjut pidentävät virkettä sen sijaan että ne 

lyhentäisivät sitä. Aineistossa on erittäin paljon pitkiä määriteketjuja, joista poimin 

tarkasteltavaksi kymmenen kuvaavaa esimerkkiä. 

(11) ”Aamuyöstä Smoolannissa Tranåsin lähistöllä koko maata jännityksessä pitänyt 

panttivankidraama päättyi puoliltapäivin yllättävän rauhallisesti.” 
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Virkkeeseen on ujutettu mahdollisimman paljon tietoa määritteiden avulla. Se, mitä on 

tapahtunut, selviää vasta virkkeen puolivälin jälkeen. Kun tietomäärä jaetaan kahteen 

erilliseen lauseeseen, sanoma selkenee ja kerronta kevenee. Osa tiedoista voidaan lisäksi 

kertoa uutisessa myöhemmin, kun tapahtumasta kerrotaan yksityiskohtaisemmin. 

 

→ Tranåsin lähistöllä alkoi aamuyöllä panttivankidraama, joka päättyi rauhallisesti 

tänään puoliltapäivin. 

 

(12) ”Nämä seisoviltaan tuoreelle puheenjohtajalle Ardalan Shekarabille kesällä 2003 

annetut suosionosoitukset ovat muisto vain” 

 

Virkkeen runsaat määritteet pidentävät lausetta, mutta ne eivät tuo lauseeseen olennaista 

lisätietoa. Tekstistä voi päätellä, että toimittaja on myötäillyt kuvamateriaalia, koska hän 

kirjoittaa ”näistä seisoviltaan annetuista suosionosoituksista”. Kuvan voisi sen sijaan antaa 

puhua puolestaan. Turhat määritteet on karsittava tekstistä kokonaan, ja tietomäärän voi hyvin 

jakaa useampaan lauseeseen. Osa tiedoista voidaan kertoa uutisessa myöhemmin, kun 

tapahtumasta kerrotaan yksityiskohtaisemmin. 

 

→ Ardalan Shekarabi valittiin uudeksi puheenjohtajaksi kesällä 2003. Nyt nämä 

suosionosoitukset ovat enää muisto vain. 

 

(13) ”Pahoinpideltyjen naisten ja tyttöjen hyväksi vapaaehtoistyötä tekevän järjestön 

johtohahmot esittivät SVT:n Dokument Inifrån ohjelmissa [sic] monille vieraita 

näkemyksiä, kuten esimerkiksi sen että kaikki miehet ovat eläimiä ja kaikki miehet 

muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta pahoin pitelevät naisia.” 

 

Virkkeessä on 35 sanaa, ja se alkaa pitkällä määriteketjulla. Teksti rönsyilee ja tekstin pääasia 

kerrotaan vasta lopussa. Virkettä voidaan selkeyttää poistamalla turhat määritteet ja 

epäolennaiset sanat ja kertomalla pääasia ensin. 
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→ Pahoinpideltyjen naisten ja tyttöjen auttamisjärjestön puheenjohtaja on sitä mieltä, 

että miehet ovat eläimiä ja naisten pahoinpitelijöitä. Järjestön johto esitti 

näkemyksensä SVT:n Dokument Inifrån -ohjemassa. 

 

(14) ”Kotiinkuljetuksia koordinoivan puolustusvoimien entisen ylipäällikön Johan 

Hederstedtin mukaan enemmän uhrien ruumiita kuljetetaan kotiin kahden-kolmen [sic] 

viikon kuluttua kun vaikea tunnistustyö etenee.” 

 

Virke alkaa määriteketjulla, jonka varjoon jää sanoman varsinainen sisältö. 

 

→ Ruumiita päästään kuljettamaan kotiin kunnolla vasta muutaman viikon kuluttua, 

sillä uhrien tunnistaminen on vaikeaa ja aikaa vievää työtä. Näin kertoo 

puolustusvoimien entinen ylipäällikkö Johan Hederstedt, joka koordinoi 

kotiinkuljetuksia. 

 

(15) ”Hän on yksi Nordjobin kautta kesätyötä toisesta Pohjoismaasta löytänyt nuori.” 

 

Virkkeessä on pitkä määriteketju, joka rikkoo ajatuksen kulun. Ajatus pysyy yhtenäisenä, jos 

vaihdetaan määritteiden paikkaa tai jos ne pannaan omaan lauseeseensa. 

 

→ Tämä nuori löysi Nordjobin avulla kesätyön toisesta Pohjoismaasta. 

TAI 

→ Hän on yksi niistä nuorista, joka löysi Nordjobin avulla kesätöitä toisesta 

Pohjoismaasta. 

 

(16) ”Etelä-Ruotsissa paikoin rajumyrskyn voimalla puhaltaneen tuulen nurin repimien 

puiden alle jäi teitä, rakennuksia, autoja, jopa hautausmaita.” 

 

→ Rajumyrsky kaatoi puita Etelä-Ruotsissa. Puut hautasivat alleen teitä, rakennuksia, 

autoja ja jopa hautausmaita. 
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(17) ”Ruotsin ilmavoimien lentokoneiden piilottamiseen kylmän sodan aikana käyttämät 

ainutlaatuiset kallioluolat ovat avautumassa yleisölle.” 

 

→ Ruotsin ilmavoimien lentokoneet piilotettiin kylmän sodan aikana kallioluoliin, 

jotka avataan nyt yleisölle. 

 

(18) ”Tukholman suomalaisen seurakunnan viime vuonna pornosurffailusta kärähtänyt 

entinen kirkkoherra Pekka Turunen katuu tekojaan.” 

 

→ Tukholman suomalaisen seurakunnan entinen kirkkoherra Pekka Turunen katuu 

tekojaan. Turunen jäi viime vuonna kiinni pornosurffailusta työpaikallaan. 

 

(19) ”Täällä Ruotsissa on nykyisin käytössä oleville lääkkeille vastustuskykyisten 

bakteeritulehdusten määrä on [sic] kasvanut 30 prosenttia.” 

 

→ Lääkkeille vastustuskykyiset bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Ruotsissa 30 

prosenttia. 

 

(20) ”Teatteri Kirput Uumajasta on yksi yhdeksästä eri puolilta Ruotsia Tukholmaan 

Ruotsinsuomalaisten teatteripäiville matkanneesta harrastajateatteriryhmästä.” 

 

→ Uumajalainen teatteriryhmä Kirput on matkannut ruotsinsuomalaisten 

teatteripäiville Tukholmaan. Teatteripäiville osallistuu yhteensä yhdeksän 

ruotsinsuomalaista harrastelijateatteria. 

 

4.3 Substantiivityyli ja postpositiorakenteet 

Substantiivityylillä tarkoitetaan, että lauseen konkreettinen verbi korvataan substantiivilla ja 

lauseen predikaatiksi otetaan abstrakti, väritön verbi. Substantiivityylin tunnistaa esimerkiksi 

verbeistä suorittaa, aiheuttaa, muodostua, osoittaa, ilmetä, toteuttaa, tapahtua ja edellyttää 
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sekä verbiin liittyvästä minen-loppuisesta substantiivista. Koiranulkoiluttaminen suoritetaan 

kolmesti päivässä. Substantiivityylissä lauseen ydin ei olekaan enää verbi vaan substantiivi, 

joka on usein teonnimi. Teonnimet ovat tavallisesti termimäisiä, yleistäviä yläkäsitteitä, jotka 

muodostetaan verbistä. Sana koiranulkoiluttaminen tai -ulkoilutus käsittää siten kaikki erilaiset 

tavat ulkoiluttaa koiraa. (Iisa ym., 2002: 220–221.) 

Puhekielessä on luontevampaa sanoa koira ulkoilutetaan kolmesti päivässä kuin 

koiranulkoiluttaminen suoritetaan kolmesti päivässä. Kirjoitetussa kielessä substantiivityyli on 

kuitenkin yleistä. Sitä neuvotaan välttämään, koska se johtaa usein raskaisiin ja tiiviisiin 

virkerakenteisiin, joissa asioiden suhteet jäävät helposti epäselviksi. Substantiivityylinen teksti 

on tavallisesti myös abstraktia kieltä, koska eri sanaluokkien sanat ovat lauseissa muissa kuin 

totunnaisissa tehtävissä. (Iisa ym., 2002: 221–222.) Normaalisti sanonta on luontevampaa ja 

ytimekkäämpää, kun käytetään verbejä, jotka suoraan ilmaisevat, mistä on kysymys (koira 

ulkoilutetaan). Substantiivityyliltä vältytään, kun korvataan ilmaus substantiivin pohjana 

olevalla verbillä, muulla ilmeikkäällä verbillä tai ytimekkäällä sivulauseella. (Luukkonen, 

2006: 203.) 

Substantiivityyli ilmenee myös siten, että adjektiivista on tehty substantiivi. 

”Eläinsuojeluviranomaisten kamppailu eläintensalakuljetusta vastaan on kohdannut yhä 

kasvavia v a i k e u k s i a.” (Par. Eläinsuojeluviranomaisten on yhä vaikeampaa kamppailla 

eläintensalakuljetusta vastaan.) (Ikola, 2003: 129.) Substantiivityylisessä tekstissä käy usein 

myös niin, että virkkeisiin kätkeytyy pää- ja sivulause ja verbit ovat konjunktioiden tehtävissä. 

”Koiran hyvinvointi edellyttää liikkumista, leikkimistä ja monipuolista ravintoa.” (Par. Jotta 

koira voi hyvin, sen pitää liikkua, leikkiä ja syödä monipuolisesti.) ”Päivittäisen lenkkeilyn 

toteutuminen merkitsee myös kunnon kohentumista.” (Par. Jos lenkkeilee päivittäin, kuntokin 

kohenee.) (Iisa ym., 2002: 222.) 

Substantiivityyli ei kuitenkaan aina monimutkaista sanomaa, vaan joskus sitä voi käyttää ihan 

luontevastikin, esimerkiksi lenkkeileminen panee veren kiertämään, kunnonkohentaminen vie 

aikaa. Substantiivityyliä käytetään silloinkin, kun ei haluta olla epäkohteliaita tai hyökkääviä. 

Jos esimerkiksi asetetaan rajoituksia jollekin toiminnalle, korostetaan sitä, että rajoituksia on 
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joitakin. Jos toimintaa rajoitetaan, tekeminen on selvästi säänneltyä. Tavallisten verbin ja 

substantiivin yhdistelmien sijasta voi yleensä käyttää ainoastaan verbiä, jolloin tekstikin 

lyhenee. Verbin ja substantiivin yhdistelmiä ovat muun muassa ”antaa vastaus” (vastata), 

”esittää kysymys” (kysyä), ”saattaa julkisuuteen” (julkistaa), ”asettaa rajoituksia” (rajoittaa), 

”tehdä ehdotus” (ehdottaa). (Iisa ym., 2002: 222–223.) 

Aineiston lähes jokaisessa uutisjutussa esiintyi substantiivityylisiä ilmauksia. Olen poiminut 

niistä kaksikymmentä esimerkkiä, sillä tarkoitukseni on runsain esimerkein havainnollistaa, 

miten substantiivityyli vaikuttaa sanonnan hahmottamiseen ja ymmärrettävyyteen, toisin 

sanoen ilmauksen selkeyteen. Kommentoin ainoastaan sellaisia esimerkkejä, jotka mielestäni 

kaipaavat selvennystä. 

 

(21) ”Myös maailmanlaajuisesti sään oikut aiheuttavat huolta.” 

 

→ Sääoikut huolestuttavat myös maailmanlaajuisesti. 

 

(22) ”Viimeaikaiset laajat puhelin- ja sähkökatkokset ovat aiheuttaneet keskustelua siitä, 

kuinka myrskyvalm,iutta [sic] voitaisiin kohentaa. Johtojen kaivamista maahan tai 

leveämpiä sähkölinjoja on ehdotettu toimenpiteiksi.” 

 

Virkkeessä on substantiivityylisten ilmausten lisäksi virheellinen rinnastus. Jälkimmäisessä 

virkkeessä on rinnastettu substantiivia ”kaivamista” ja adjektiivia ”leveämpiä” keskenään, 

vaikka ne eivät ole muodoltaan symmetrisiä. Sen sijaan ”johtojen kaivamista” ja 

”sähkölinjojen leventämistä” voidaan rinnastaa keskenään, koska ne ovat samanmuotoiset. 

Asian voi ilmaista myös seuraavasti. 

 

→ Viime aikoina on keskusteltu siitä, kuinka myrskyihin voitaisiin varautua paremmin. 

On muun muassa ehdotettu, että johdot kaivettaisiin maahan tai että sähkölinjoja 

levennettäisiin. Näin vältyttäisiin esimerkiksi laajoilta puhelin- ja sähkökatkoksilta. 
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(23) ”Suurin osa tunnistuksista tapahtuu hammastietojen perusteella.” 

 

→ Suurin osa tunnistetaan hammaskarttojen perusteella. 

 

(24) ”Kaksikielisen henkilökunnan löytäminen Suomen laivoille on yhä hankalampaa. 

Henkilöstöpäällikön mukaan tärkein tekijä henkilökunnan palkkaamisessa on laivan 

turvallisuuskieli.” 

 

→ Suomen laivoille on yhä hankalampaa löytää kaksikielistä henkilökuntaa. 

Henkilöstöpäällikön mukaan onkin tärkeintä, että uusi työntekijä osaa sujuvasti laivan 

turvallisuuskielen. 

 

(25) ”Jatkossa on kuitenkin odotettavissa kustannussäästöjä.” 

 

→ Yhtiö aikoo jatkossa säästää menoistaan. 

 

(26) ”Aivan kuten Ranskassa, myös Hollannissa poliittisen valtaeliitin ylivoimainen 

enemmistö oli perustuslain kannalla.” 

 

→ Aivan kuten Ranskassa myös Hollannissa poliittisen valtaeliitin enemmistö kannatti 

perustuslakia. 

 

(27) ”Sosiaalihallitus tutki nyt ensimmäistä kertaa laajemmin ympäristötekijöiden 

vaikutusta lasten terveyteen. (…) Vanhempien sosiaaliluokalla on edelleen suuri 

vaikutus lasten terveyteen.” 

 

→ Sosiaalihallitus tutki nyt ensimmäistä kertaa laajemmin, miten ympäristö vaikuttaa 

lasten terveyteen. (…) Vanhempien sosiaaliluokka vaikuttaa edelleen lasten terveyteen. 

 



  49 

 

(28) ”Koska vauriot olivat Sydkraftia pienempiä, ei yhtiöillä ole myöskään ollut 

vastaavanlaisia ongelmia työvoiman hankkimisessa.” 

 

Virkkeeseen on sujahtanut substantiivityylisen ilmauksen lisäksi virheellinen vertailumuoto. 

Ensimmäisessä lauseessa vaurioiden määrää verrataan Sydkraftiin, vaikka niitä pitäisi verrata 

Syfkraftin vaurioiden määrään. Lauseesta puuttuu näin ollen vertauksen oikea kohde. 

Tarkoitus on sanoa, että muiden yhtiöiden vauriot olivat pienemmät kuin Sydkraftin vauriot. 

 

→ Koska vauriot olivat Sydkraftin vaurioita pienemmät, ei yhtiöillä ole ollut 

vastaavanlaisia ongelmia hankkia työvoimaa. 

 

(29) ”Vastoin yleistä luuloa, suomalaiset muodostivat merkittävän osan Göteborgin 

kaupungin asukkaista jo 1700-luvulla.” 

 

→ Vastoin yleistä luuloa Göteborgissa asui paljon suomalaisia jo 1700-luvulla. 

 

(30) ”Sen jälkeen kun Ranskan ja Hollannin äänestäjät kaatoivat suurella 

ääntenenemmistöllä EU:n perustuslakiesityksen, Vasemmistopuolue on vaatinut 

pontevasti perustuslain hyväksymisprosessin keskeyttämistä Ruotsissa.” 

 

→ Vasemmistopuolue haluaa keskeyttää perustuslain hyväksymisprosessin Ruotsissa. 

(Vasemmisto)puolue ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Ranska ja Hollanti olivat 

äänestäneet EU:n perustuslakiesitystä vastaan. 

 

(31) ”Ruotsi antoi yhdessä Saksan ja Belgian kanssa sivustatukea Ranskan pyrkimyksille ja 

myöhään eilen illalla EU-johtajat sopivat, että koko palveludirektiivi pannaan uuteen 

uskoon.” 

 

→ Ruotsi, Saksa ja Belgia tukivat yhdessä Ranskan pyrkimyksiä. EU-johtajat sopivat 

myöhään eilen illalla, että koko palveludirektiivi uusitaan. 
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(32) ”Husumissa edessä on mitä todennäköisimmin henkilökunnan vähennyksiä.” 

 

→ Husumin tehtaan työntekijöitä aiotaan vähentää. 

 

(33) ”Poliisin toimet Fabian Bengtssonin löytämiseksi ovat nyt mittavat – etsintä on 

käynnissä niin Ruotsissa kuin maan rajojen ulkopuolellakin.” 

 

→ Poliisi etsii Fabian Bengtssonia nyt sekä Ruotsista että ulkomailta. 

 

(34) ”Tuomio on herättänyt suurta ihmetystä ympäri maailmaa ja Jönköpingiin on saapunut 

tarkkailijoita valtamerten takaa.” 

 

→ Tuomio ihmetyttää maailmalla. Jönköpingiin on saapunut tarkkailijoita aina 

valtamerten takaa. 

 

(35) ”Aasian hyökyaallot ovat tuoneet kollektiivisen surun.koko [sic] Ruotsiin, niin 

koteihin kuin työpaikoille.” 

 

 → (Koko) Ruotsi suree Aasian hyökyaallon uhreja. 

 

(36) ”Antiviraalit ovat lääkkeitä, jotka eivät anna pysyvää suojaa tautia vastaan.” 

 

→ Antiviraalit (ovat lääkkeitä, jotka) eivät suojaa taudilta pysyvästi. 

 

(37) ”Tavoitteena on etsiä keinoja suomenkieliten [sic] palvelujen tehostamiseksi.” 

 

→ Tavoitteena on keksiä, miten suomenkielisiä palveluja voidaan tehostaa. 

 

(38) ”Saabin Trollhättanin tehtaalla on rauhalliset tunnelmat, kun työntekijät ovat saaneet 

takeet töiden riittämisestä viideksi vuodeksi.” 
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→ Saabin Trollhättanin tehtaalla on rauhallinen tunnelma. Työntekijät ovat saaneet 

tiedon, että töitä riittää vielä ainakin viideksi vuodeksi. 

 

(39) ”Kohtalokasta mahdollisen uuden ostajan löytymiselle oli lehden ilmestymisen 

lakkauttaminen sillä siinä meni valtiontuki.” 

 

Virke on erinomainen esimerkki, kuinka substantiivityyli voi vaikeuttaa sanoman 

ymmärtämistä. Kyseinen virke on hyvin abstrakti, ja sitä saattaa olla vaikea hahmottaa 

useammankaan lukemis- tai kuulemiskerran jälkeen. Virke on purettava 

ajatuskokonaisuuksiin. 

 

Lause 1: Uutta ostajaa on vaikea löytää, koska lehti on lakkautettu. 

Lause 2: Kun lehti lakkautettiin, menetettiin valtiontuki. 

Lause 3: Ilman lehden valtiontukea on vaikea houkutella ostajia. 

 

→ Lehden lakkauttaminen oli kohtalokasta, sillä nyt uutta ostajaa on lähes mahdoton 

löytää. Kun lehti lakkautettiin, myös lehden valtiontuki loppui. Ilman valtiontukea 

lehdelle on vaikea houkutella ostajia. 

 

(40) ”Suomen kielen hallintoalueen laajentaminen Mälarinlaaksoon ei saa varauksetonta 

kannatusta alueen asukkaiden keskuudessa” 

 

→ Mälarinlaakson asukkaat suhtautuvat varoen suomenkielisen hallintoalueen 

laajentamiseen. 

 

Substantiivityylin kylkiäisinä tekstiin pesiytyy usein postpositiorakenteita eli postposition 

(jälkisana) kaltaisia sanoja, kuten avulla, kannalta, kohdalla, myötä, osalta, puitteissa, sisällä, 

suhteen, taholta ja toimesta. Tällaiset sanat kangistavat, mutkistavat ja pitkittävät tekstiä ja 

häiritsevät siten tekstin ymmärrettävyyttä. Postposition kaltaiset sanat ovat yleensä 

tarpeettomia, koska niiden merkitys voidaan ilmaista luontevammin suomen kielen 
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sijamuodoilla tai yksinkertaisella napakalla lauseella. ”Koulutuksen puitteissa osallistutaan 

Kyläpiski-yhdistyksen toimesta järjestettävään seminaariin.” (Par. Koulutukseen sisältyy 

seminaari, jonka Kyläpiski-yhdistys järjestää.) Joskus postposition kaltaisen sanan voi poistaa 

muuttamatta lauseen muita ilmauksia. ”Kurssinjärjestäjien puolelta puheen piti Kyläpiski-

yhdistyksen puheenjohtaja.” (Par. Kurssinjärjestäjien puheen piti Kyläpiski-yhdistyksen 

puheenjohtaja.) Sanat taholta ja toimesta synnyttävät lisäksi niin sanotun passiivityylin eli ne 

hämärtävät lauseen tekijän. Jos halutaan tehostaa sanomaa, on hyvä suosia persoonamuotoisia 

verbejä. ”Kurssilaisten taholta esitettiin toive kurssikirjallisuuden suhteen.” (Par. Kurssilaiset 

esittivät toiveen kurssikirjallisuudesta.) Yksi syy postpositiorakenteiden käyttöön on, että 

niillä pyritään painottamaan sanottavaa ja luomaan virallinen vaikutelma. Tärkeämpää olisi 

kuitenkin miettiä, miten ne vaikuttavat ilmaukseen ja sen ymmärrettävyyteen. (Iisa ym., 2002: 

223; Luukkonen, 2006: 204–208.) 

Postposition kaltaiset sanat eivät aina silti monimutkaista sanomaa, vaan niitä voidaan käyttää 

ihan luontevasti silloin, kun ne ovat välttämättömiä tai kun ne tuovat todellista lisämerkitystä 

asiaan, kuten seuraavissa esimerkeissä: Asiaa piti pohtia monelta kannalta. Muut pähkäilivät 

tehtävän kimpussa, mutta hänen osaltaan pähkäilyt oli pähkäilty. (Osaltaan ilmaisee, että hän 

kuuluu osana johonkin tiettyyn joukkoon.) (Luukkonen, 2006: 204–205.) 

Aineistossa oli viljalti postposition kaltaisia sanoja, ja ne esiintyivät usein juuri 

substantiivityylisten ilmausten muassa. Olen poiminut aineistosta kaksikymmentä esimerkkiä, 

joiden avulla havainnollistan, miten kyseiset postpositiorakenteet vaikuttavat sanoman 

ymmärrettävyyteen. 

(41) ”Asian johdosta on jo päätetty käynnistää esitutkinta.” 

 

→ Asiasta on jo päätetty käynnistää esitutkinta. 

 

(42) ”Tuore selvitys kun saa tukea myös siitä, että astma yleistyy siivoojien joukossa.” 

 

→ Tuoretta selvitystä tukee myös tieto, että siivoojien astma yleistyy. 
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(43) ”Poliisin kannalta kiusallista on, että sen saama arvosana on nyt vielä heikompi kuin 

viime vuotisessa selvityksessä.” 

 

→ Poliiseille tilanne on kiusallinen, sillä heidän uskotaan suoriutuvan tehtävistään 

vielä heikommin kuin viime vuonna. 

 

(44) ”Nelikko hymyili kilpaa kesäauringon kanssa ja Maud Olofsson korosti 

yhteenkuuluvaisuutta porvaririntaman kanssa.” 

 

→ Maud Olofsson korosti porvaririntaman yhteenkuuluvaisuutta samalla kun nelikko 

hymyili kilpaa kesäauringon kanssa. 

 

(45) ”Vaikka oman koulun oppilaita ei olisikaan kateissa Kaakkois-Aasian tuhoalueella, 

katastrofi herättää monia kysymyksiä koululaisten keskuudessa. (…) Kukaan koulun 

oppilaista ei ole kateissa hyökyaallon jäljiltä, silti lapsilla oli tapahtuneen johdosta 

paljon kysyttävää.” 

 

→ Kaakkois-Aasian katastrofi mietityttää oppilaita. (…) Lapsilla oli paljon kysyttävää 

tapahtuneesta, vaikka oman koulun oppilaat säästyivätkin onnettomuudelta. 

 

(46) ”Sotalasten ilmoitusmaksua laskettiin tuntuvasti vuodenvaihteessa mutta 

sotaveteraanien kohdalla asia ei ole edistynyt.” 

 

→ Sotalasten ilmoitusmaksua pienennettiin tuntuvasti vuodenvaihteessa, mutta 

sotaveteraanien asia ei ole edistynyt. 

 

(47) ”Suomenkielisen toiminnan kohdalla kävi päinvastoin. 

 

→ Suomenkieliselle toiminnalle kävi päinvastoin. 
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(48) ”Suurimmat investointinsa Suomi on kuitenkin tehnyt työvoiman muodossa.” 

 

→ Suomen suurin sijoitus on ollut suomalainen työvoima. 

 

(49) ”Ohjelman määrä pieneni ajankohtaismakasiini Ekg:n lakkauttamisen myötä.” 

 

→ Ohjelmatarjonta väheni, kun ajankohtaismakasiini EKG lakkautettiin. 

 

(50) ”Suomenkielisen työn arviointi on tullut ajankohtaiseksi uuden kirkkojärjestyksen 

voimaantulon myötä.” 

 

→ Suomenkielinen työ on ajankohtaista arvioida nyt, kun uusi kirkkojärjestys on 

astunut voimaan. 

 

(51) ”Lisäksi 60% [sic] kaikista vastanneista ei koe tarvitsevansa apua kielen osalta 

ollessaan yhteyksissä viranomaisiin.” 

 

→ Lisäksi 60 % vastanneista ilmoittaa, että he eivät tarvitse kieliapua viranomaisissa 

asioidessaan. 

 

(52) ”Poikittaisradan osalta korjaustyöt vienevät vielä viikon, mutta yksi raidepari on jo nyt 

käytössä.” 

 

→ Poikittaisradan korjaustyöt vienevät vielä viikon, mutta yksi raidepari on jo nyt 

käytössä. 

TAI 

→ Poikittaisrataa korjattaneen vielä viikko, mutta yksi raidepari on jo nyt käytössä. 

 

(53) ”Työttömyys nuorten parissa kasvaa.” 
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→ Nuorisotyöttömyys kasvaa. 

 

(54) ”Julkisella puolella palkkaerot ovat perinteisesti olleet yksityistä sektoria pienemmät.” 

 

Virkkeen vertaus ontuu. Julkisen alan palkkaeroja verrataan yksityiseen sektoriin, vaikka 

tarkoitus on verrata niitä yksityisen sektorin palkkaeroihin. 

 

→ Julkisten alojen palkkaerot ovat olleet tavallisesti pienemmät kuin yksityisillä 

aloilla. 

 

(55) ”Norjan suomalaiset sekä muut vähemmistöt ovat kuitenkin juhlinnan ulkopuolella.” 

 

→ Norjansuomalaiset ja muut vähemmistöt eivät osallistu juhlintaan. 

 

(56) ”Radion sisällä kaikki on nyt luupin alla ja esimerkiksi vakinaista henkilöstöä 

supistetaan lähes neljänneksellä.” 

 

→ Radion henkilökuntaa vähennetään. Vakinaisista työntekijöistä sanotaan irti lähes 

neljännes. 

 

(57) ”Miehiä syrjivien mainosten suhteen neuvostolla on hieman löyhempi linja, joska [sic] 

miesten ei katsota olevan yleisesti syrjitty ryhmä.” 

 

→ Miehiä syrjiviin mainoksiin neuvostolla on löyhempi linja, koska miesten ei katsota 

olevan yleisesti syrjitty ryhmä. 

 

(58) ”Yhä useammat kiristyksen uhrit hakevat apua muilta tahoilta.” 

 

→ Yhä useammat kiristyksen uhrit hakevat apua muualta. 
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(59) ”Jukka Tuuralan mukaan lehteä julkaistaan jatkossakin. Hän ei kuitenkaan halua 

paljastaa, kenen toimesta.” 

 

→ Jukka Tuuralan mukaan lehteä julkaistaan jatkossakin. Hän ei kuitenkaan halua 

paljastaa, kuka uusi lehdentoimittaja on. 

 

(60) ”Lisäksi yli tuhannen ruotsalaisen tai Ruotsissa vakituisesti asuvan epäillään 

kadonneen tulvakatastrofin yhteydessä.” 

 

→ Lisäksi yli tuhannen ruotsalaisen tai Ruotsissa vakituisesti asuvan epäillään 

kadonneen tulvakatastrofissa. 

 

4.4 Sanajärjestys ja sijamuodot 

 

Suomen kielen sanajärjestystä luonnehditaan vapaaksi siinä mielessä, että sanojen järjestystä 

voi vaihtaa sen mukaan, mitä lauseessa halutaan painottaa, millä tyylillä asia halutaan ilmaista 

ja millaisia merkityseroja lauseessa halutaan tuoda esiin. Ennen kaikkea suomen kielen 

sanajärjestyksen ratkaisee se, onko sanan ilmaisema asia tekstistä ennestään tuttu (teema) vai 

onko asia uusi ja ensimmäistä kertaa esillä (reema). Tuttu asia ilmaistaan siten yleensä ensin ja 

se sijoitetaan ennen lauseen predikaattia, uusi tai painollinen asia ilmaistaan tutun asian 

jälkeen ja se sijoitetaan predikaatin jälkeen, olipa kyseessä sitten suora tai käänteinen 

sanajärjestys. Sama sääntö koskee sekä pää- että sivulauseita. (Iisa ym., 2002: 298–303.) 

 

Joustavan sanajärjestyksen mahdollistavat suomen kielen sijapäätteet, joilla lauseenjäsenten 

suhteita tavallisesti ilmaistaan. Monissa muissa kielissä, kuten ruotsissa, englannissa ja 

saksassa, lauseenjäsenten suhteita ilmaistaan sanajärjestyksellä, jota määräävät tarkat 

kielioppisäännöt. (Ikola, 2003: 176.) 

 

Suomen kielen yleisin sanajärjestys on niin sanottu suora sanajärjestys, jossa subjekti on 

ennen predikaattia. Koira ujeltaa musiikin tahtiin. Käänteinen sanajärjestys, jossa subjekti on 
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predikaatin jälkeen, on tavallinen kysymys- ja käskylauseissa, mutta myös 

eksistentiaalilauseissa eli olemassaoloa ilmaisevissa lauseissa. Ujeltaako koira musiikin 

tahtiin? Ujella, koira! Pihasaunan takana lymyää vieras koira. 

 

Sanajärjestyksen perussääntö on hyvä muistaa myös silloin, kun käännetään vieraasta kielestä 

suomen kielelle. Monissa vieraissa kielissä asioiden tuttuus ilmaistaan määräisellä ja 

epämääräisellä artikkelilla, suomen kielessä epämääräinen ja määräinen ilmaistaan 

sanajärjestyksellä: tuttu asia alkuun, uusi ja painollinen asia loppuun. (Luukkonen, 2006; 194–

196.) ” En hemlös hund satt bakom bastun.” Saunan takana istui koditon koira. ” Den 

hemlösa hunden satt bakom bastun.” Koditon koira istui saunan takana. Jos käännöstekstin 

sanat säilytetään samassa alkuperäistekstin järjestyksessä, käännöstekstin merkitys muuttuu. 

Vieraiden kielten vaikutus ja huolimattoman kääntämisen jälki näkyy sanajärjestyksen 

valinnassa myös siten, että predikaatin määrite lipsahtaa subjektin ja predikaatin väliin, vaikka 

sen luonteva paikka suomen kielessä onkin joko niiden edellä tai jäljessä. Esimerkiksi ”koirat 

harvoin viihtyvät yksin pitkiä aikoja” (po. koirat viihtyvät harvoin yksin pitkiä aikoja). 

 

Lisäksi vieraiden kielten vaikutus näkyy sijamuotojen epäsuomalaisena käyttönä. Suomen 

kielessä on viisitoista sijamuotoa, ja jokaisella on oma tehtävänsä. Sijamuotojen valinta eli 

rektio saattaa tuottaa päänvaivaa, jos kielikorva ei jostain syystä kerro, mikä sijamuoto kuuluu 

kulloiseenkin tilanteeseen. Toisinaan valintaan vaikuttaa se, että valittavana on useampi oikea 

vaihtoehto. Rektio tarkoittaa, että tietyt verbit, substantiivit ja adjektiivit esiintyvät aina 

yhdessä tiettyjen sijamuotojen kanssa, esimerkiksi vaikuttaa johonkin, merkitys jollekin, 

iloinen jostakin jne. (Iisa ym., 2002: 292–295; Ikola, 2003: 174–176.) 

 

Kielikorvaan kalahtaa, jos sijamuoto ei ole luonteva tai jos se on suorastaan virheellinen. 

Kuulostaa moitteettomalta, kun sanotaan koira tykkää makkarasta tai koira rakastaa 

makkaraa, mutta oudolta kuulostaa, jos sanotaan, että koira tykkää makkaraa tai koira 

rakastaa makkarasta. Totunnaisen sijamuodon valinnan merkitys on siinä, että vastaanottaja 

odottaa kuulemansa sanan perusteella kuulevansa kauempaa tekstistä tietynmuotoisen sanan, 

joka yhdessä parinsa kanssa muodostaa ajatuskokonaisuuden. Jos odotetun muotoista sanaa ei 
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tule, joutuu vastaanottaja etsiskelemään yhteyksiä eikä kokonaisuus hahmotu helposti. (Iisa 

ym., 2002: 292–293.) Tämä puolestaan hankaloittaa tekstin ymmärrettävyyttä. 

 

Epäsuomalaista sijamuotojen käyttöä ovat esimerkiksi seuraavat ilmaisut. ”Koiralta kuultiin 

upea ujellus” (po. koira ujelsi upeasti). ”Koiralla päivät ovat pitkäveteisiä” (po. koiran päivät 

ovat pitkäveteisiä). ”Kirja kuvaa koiran anatomiaa havainnollisella tavalla”  (po. kirja kuvaa 

koiran anatomiaa havainnollisesti). ”Ompelemme koiravaljaita kaikissa väreissä ja 

kokoluokissa” (po. ompelemme kaikenvärisiä ja -kokoisia koiravaljaita). ”Koira koki tempun 

helpoksi” (po. koirasta temppu oli helppo). 

Huolimaton sanajärjestys voi johtaa myös virhetulkintoihin, vaikka lause kieliopillisesti 

olisikin oikein. Yksittäisen sanan paikka lauseessa voi vaikuttaa koko lauseen sisältöön. 

Tällaisia sanoja ovat monet partikkelit eli apusanat, kuten etenkin, jopa, myös, vain ja vieläpä. 

Seuraavien esimerkkien merkitys muuttuu, kun myös-sanan paikkaa vaihdetaan. Myös meidän 

koiramme osaa ujeltaa musiikin tahtiin. Meidän koiramme osaa myös ujeltaa musiikin tahtiin. 

Meidän koiramme osaa ujeltaa myös musiikin tahtiin. Liitepartikkelinkaan (esimerkiksi -kin, 

-kaan/-kään, -han/-hän) paikka ei ole yhdentekevä. Koirakin läähätti kuumuuttaan. Koira 

läähättikin kuumuuttaan. Koira läähätti kuumuuttaankin. Seuraavien esimerkkien merkitys 

muuttuu, kun lauseen asioita painotetaan eri tavalla. Ujeltava koira voitti koirien 

laulukilpailun . (Tuttu asia on ujeltava koira, painollinen asia on koirien laulukilpailu.) Koirien 

laulukilpailun voitti ujeltava koira. (Tuttu asia on koirien laulukilpailu, uusi asia on ujeltava 

koira.) (Luukkonen, 2006: 196–198; Sorjanen, 1999: 293.) 

Tutkimusaineiston sanajärjestysseikoista ja sijamuodoista eniten huomiota herätti 

epäsuomalainen sijamuotojen käyttö, mutta myös uutisten painottamisessa esiintyi 

epävarmuutta. Olen poiminut aineistosta kolmetoista esimerkkiä, joista kymmenen 

ensimmäistä käsittelee epäsuomalaisia sijamuotoja ja kolme viimeistä uutisen painottamista. 

(61) ”Helsinkiläisteatteri tuo sotalapsista ja sotaorvoista kertovan näytelmän kolmelle 

paikkakunnalle Ruotsissa.” 
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Tuoda-verbin rektio on tuoda jollekin/johonkin eli sijamuoto on ulkopaikallissija allatiivi ja/tai 

sisäpaikallissija illatiivi. Tässä tapauksessa on käytettävä molempia sijamuotoja. Allatiivia 

onkin käytetty aivan oikein kohdassa ”kolmelle paikkakunnalle”, mutta sana ”Ruotsissa” on 

lipsahtanut inessiiviin. Virke kuulostaa lisäksi luontevammalta, jos käytetään tuoda-verbin 

asemesta esittää-verbiä. 

 

 → Helsinkiläisteatteri tuo sotalapsista ja sotaorvoista kertovan näytelmän kolmelle 

paikkakunnalle Ruotsiin. 

 TAI 

→ Helsinkiläisteatteri esittää sotalapsista ja sotaorvoista kertovan näytelmän kolmella 

paikkakunnalla Ruotsissa. 

 

(62) ”Ruotsin kirkon suomenkielisen työn tekijät kokoontuvat tänään ja huomenna 

ensimmäiseen suurtapaamiseensa Upsalassa.” 

 

Kokoontua-verbin rektio on tässä tapauksessa kokoontua johonkin eli sijamuoto on 

sisäpaikallissija illatiivi. Illatiivia on käytetty aivan oikein kohdassa ”ensimmäiseen 

suurtapaamiseensa”, mutta sana ”Uppsalassa” on inessiivissä, vaikka myös sen pitäisi olla 

illatiivissa. 

 

→ Ruotsin kirkon suomenkielisen työn tekijät kokoontuvat tänään ja huomenna 

ensimmäiseen suurtapaamiseensa Uppsalaan. 

 

(63)  ”Hyvin käyttäytyvä ja hoitosuunnitelman toteuttava vanki saa askel askeleelta etuja ja 

saattaa esimerkiksi päästä asumaan valvotuissa olosuhteissa vankilan ulkopuolella.” 

 

Päästä-verbin rektio on päästä johonkin/jonnekin eli sijamuoto on sisäpaikallissija illatiivi. 

”Valvotuissa olosuhteissa” on kuitenkin sisäpaikallissija inessiivissä. Sana ”ulkopuolella” on 

sitä vastoin ulkopaikallissija adessiivissa, vaikka sen kuuluisi olla allatiivissa ulkopuolelle. 
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→ Hyvin käyttäytyvä ja hoitosuunnitelmaansa noudattava vanki saattaa esimerkiksi 

päästä asumaan valvottuihin oloihin vankilan ulkopuolelle. 

 

(64) ”Toimitusjohtaja Fabian Bengtssonin auto löytyi tänään aamupäivällä Göteborgin 

keskustasta lähellä Stena Linen terminaalia.” 

 

Löytyä-verbin rektio on löytyä jostakin eli sijamuoto on sisäpaikallissija elatiivi. Elatiivia on 

käytetty aivan oikein kohdassa ”keskustasta”. Sen sijaan sana ”lähellä”, joka taipuu ainoastaan 

ulkopaikallissijoissa, on adessiivissa, vaikka sen kuuluisi olla ablatiivissa läheltä. 

 

→ Toimitusjohtaja Fabian Bengtssonin auto löytyi tänään aamupäivällä Göteborgin 

keskustasta läheltä Stena Linen terminaalia. 

 

Monet substantiivien rektiot voidaan ilmaista luontevasti myös genetiivillä, kuten seuraavissa 

esimerkeissä. 

 

(65)  ”Tuomitun saapuessa vankilaan hänelle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa 

asetetaan tavoitteet vankilakaudelle.” 

 

→ Tuomitun saavuttua vankilaan hänelle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa 

asetetaan vankilakauden tavoitteet. 

 

(66)  ”Hovioikeuteen jonotettiin Jönköpingissä jo aamuseitsemältä. (…) Siinä hän tuomitsi 

homoseksuaalisuuden ja piti epänormaalia sukupuolisuutta syöpäkasvaimena koko 

yhteiskunnan ruumiissa. Käräjäoikeus tuomitsi hänet kuukaudeksi vankilaan 

kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan.” 

 

→ Jönköpingin hovioikeuteen jonotettiin jo aamu seitsemältä. (…) Siinä hän tuomitsi 

homoseksuaalisuuden ja piti epänormaalia sukupuolisuutta yhteiskunnan 
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syöpäkasvaimena. Käräjäoikeus tuomitsi hänet kuukaudeksi vankilaan kansanryhmän 

syrjinnästä. 

 

Seuraavat ilmaukset saadaan luonteviksi, kun substantiivien kulloisetkin sijamuodot 

muutetaan nominatiiviin tai genetiiviin ja kun uusi, painollinen asia ilmoitetaan lauseen 

lopussa niissä esimerkeissä, joissa se on tarpeen. 

 

(68)  ”Kädenväännössä ratkotaan pian Pohjoismaiden mestaruudet.” 

 

→ Pian ratkotaan kädenväännön Pohjoismaiden mestaruus. 

 

(69)  ”Tukholmassa tuore projekti auttaa yli viisikymppisiä pitkäaikaistyöttömiä takaisin 

työelämään.” 

 

→ Tuore tukholmalaisprojekti auttaa yli viisikymppisiä pitkäaikaistyöttömiä takaisin 

työelämään. 

 

(70)  ”Vähäpukeiset miehet ovat viime vuosina nousseet seksiobjekteiksi mainoksissa.” 

 

→ Mainosten seksiobjekteja ovat nykyään vähäpukeiset miehet. 

 

(71)  ”Myrskytuhojen korjaaminen Etelä-Ruotsissa venyy ainakin viikon lopulle.” 

 

→ Etelä-Ruotsin myrskytuhojen korjaaminen venyy ainakin loppuviikkoon. 

 

Seuraavien ilmausten sanoma voidaan tulkita virheellisesti, koska yksittäinen sana on sijoitettu 

huolimattomasti lauseeseen. Myös ilmausten sanajärjestys on epäsuomalainen. 

 

(72)  ”Myös tiedonvaihtoa konsuliasioissa vahvistetaan uuden tiedotusjärjestelmän avulla.” 
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Virkkeen sanajärjestys johtaa virhetulkintaan, koska apusana ”myös” on sijoitettu 

huolimattomasti. Huolimattomasti painotettu uutinen on usein monitulkintainen. Sellaisenaan 

virke tarkoittaa, että uuden tiedotusjärjestelmän avulla vahvistetaan myös konsuliasiain 

tiedonvaihtoa. Toisin sanoen tiedotusjärjestelmän avulla ei vahvisteta pelkästään konsuliasiain 

tiedonvaihtoa. Tästä uutisjutussa ei kuitenkaan ole kyse. Virkkeessä on sitä vastoin yritetty 

kertoa seuraavaa. 

 

→ Lisäksi konsuleiden tiedonvaihtoa halutaan parantaa. Avuksi otetaan uusi 

tiedotusjärjestelmä. 

 

(73)  ”Tämä merkitsee myös muutoksia alueellisissa ja paikallisissa ilmastoissa.” 

 

Virke on tekstiyhteydessään monitulkintainen, koska apusana ”myös” on sijoitettu 

huolimattomasti ja uutinen on painotettu erheellisesti. Sellaisenaan virke tarkoittaa, että 

alueellisissa ja paikallisissa ilmastoissa tapahtuu muutosten lisäksi jotain muuta, vaikka tästä 

ei olekaan kyse. Virkkeessä on sitä vastoin yritetty kertoa, että myös alueellisissa ja 

paikallisissa ilmastoissa tapahtuu muutoksia. 

 

→ Tämä tarkoittaa, että myös alueelliset ja paikalliset ilmastot muuttuvat. 

 

(74)  ”Karoliininen sairaala Tukholmassa on hoitanut koko maassa eniten hyökyaallossa 

loukkaantuneita.” 

 

Virke on monitulkintainen, koska sana ”eniten” on sijoitettu huolimattomasti. Virkkeestä saa 

käsityksen, että hyökyaallossa eniten loukkaantuneet on hoidettu Karoliinisessa sairaalassa, ja 

että sairaala on hoitanut loukkaantuneita koko Ruotsin alueella. Kun eniten-sanan paikkaa 

vaihdetaan, saadaan ymmärrettävä ja tarkoituksenmukainen lause. 

 

→ Tukholman Karoliininen sairaala on hoitanut hyökyaallossa loukkaantuneita eniten 

koko maassa. 
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4.5 Tilastokieli 

Tilastokielellä tarkoitetaan, että erilaisten graafisten kuvioiden, käyrien ja karttojen malli 

siirtyy tekstiin. Toimittaja kuvaa, miltä jokin kuvio tai käyrä näyttää sen sijaan, että hän 

kuvaisi asiaa. Tilastokielisiä ilmauksia ovat esimerkiksi ”osanottajien määrä oli korkea” tai 

”koiranäyttelyyn osallistuneiden määrä nousi viime vuoden tasoon verrattuna”. 

Havainnollisessa kielessä sama asia voidaan sanoa vaikkapa, että osanottajia oli paljon tai 

koiranäyttelyyn osallistui enemmän väkeä kuin viime vuonna. (Iisa ym., 2002: 218; 

Luukkonen, 2006: 160.) 

Tilastojen ja kaavioiden malli näkyy usein verbin, adjektiivin ja substantiivin valinnassa. 

Tavallisia käyriä ja tilastotolppia kuvailevia verbejä ovat esimerkiksi aleta, laskea, kasvaa ja 

nousta. Tavallisia tilastokielen adjektiiveja ovat esimerkiksi matala, korkea ja kapea. 

Tällaisten tilastokielisten ilmausten sijasta voidaan käyttää verbejä vähetä, pienetä, heikentyä, 

harvinaistua, lisääntyä, suureta, kasvaa sekä adjektiiveja kuten pieni, harvinainen, heikko, 

suuri, yleinen ja vahva. Yleisiä graafisia kuvioita kuvailevia substantiiveja ovat muun muassa 

ala, aste, kenttä, segmentti, sektori ja taso. Näiden sijasta voidaan käyttää sanoja kuten alue ja 

lohko. On hyvä muistaa, että havainnollinen kieli tukee muistia ja helpottaa tekstin 

ymmärrettävyyttä, koska havainnollisuus sitoo asian konkreettisesti ulkoiseen maailmaan. 

Tilastokieli sen sijaan tekee kielestä abstraktia, yksitoikkoista ja puisevaa, eikä se juuri siksi 

tue muistiakaan. (Iisa ym., 2002: 219; Luukkonen, 2006: 160.) 

Aineistossa vilisi paljon tilastokieltä, josta olen poiminut tähän kymmenen esimerkkiä 

havainnollistaakseni tilastokielen ja havainnollisen kielen eroja. Tilastokielisistä ilmauksista 

verbi-ilmauksia oli eniten, adjektiivi- ja substantiivi-ilmauksia vähiten. 

Verbit 

(75)  ”Vuoden vaihteessa hinta laskikin 240 euroon eli 2 175 kruunuun.” 

→ Vuoden vaihteessa hinta halpeni 240 euroon eli noin 2200 kruunuun. 
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(76)  ”Keskustapuolueen kannatusluvut eivät kuitenkaan ole kivunneet ylöspäin.” 

→ Keskustapuolueen suosio ei ole kuitenkaan lisääntynyt. 

(77)  ”Kännykkämyynti nousi viime vuonna uusiin ennätyslukemiin.” 

→ Kännyköitä myytiin viime vuonna ennätysmäärä. 

(78)  ”Sosiaalidemokraattien kannatus laskee edelleen. (…) Puoluesihteeri Marita Ulvskogin 

mukaan lasku johtuu siitä, että puolueen harjoittama politiikka on jäänyt täysin 

skandaalien varjoon.” 

→ Sosiaalidemokraattien suosio vähenee edelleen. (…) Puoluesihteeri Marita 

Ulvskogin mukaan lopahtaneen suosion syy on puoluetta ravistelleet skandaalit. 

(79)  ”Kirjojen osalta, hinnat ovat kuitenkin laskeneet jopa 15 prosenttia.” 

→ Kirjojen hinnat ovat kuitenkin halventuneet jopa 15 prosenttia. 

Adjektiivit 

(80) ”Todellinen työssäkäyvien luku on tietysti korkeampi, koska alalla tehdään paljon 

osapäivätyötä (…)” 

→ Todellisuudessa työssäkäyviä on enemmän, koska alalla tehdään paljon 

osapäivätyötä. 

(81)  ”Myös äänestysprosentti oli korkea, yli kuusikymmentä.” 

→ Kansasta kävi äänestämässä yli 60 prosenttia. 

(82)  ”SVT:n Uppdrag granskning päätyy tänä iltana alkavassa sarjassaan vielä pari 

miljardia korkeampaan summaan.” 
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→ SVT:n Uppdrag granskningin mukaan summa on pari miljardia isompi. Aiheesta 

enemmän Uppdrag granskningin tämäniltaisessa ohjelmassa. 

Substantiivit 

(83) ”Thai Airwaysin arvion mukaan liikenne Phuketiin tuskin palaa tulva-aaltoa 

edeltävälle tasolle ennen kuin uusi talvisesonki pikku hiljaa käynnistyy” 

→ Thai Airways arvioi, että Phuketin matkustusliikenne ei palaa ennalleen ennen 

seuraavaa talvisesonkia. 

(84)  ”Pääministeri hyökkäsi jälleen kerran moderaattien ehdottamaa korvaustason laskua 

vastaan.” 

Virkkeestä ja koko uutisjutusta on vaikea sanoa, tarkoitetaanko korvaustason laskulla, että 

korvausten määrää vähennetään vai että korvaussummia pienennetään. 

→ Pääministeri vastusti moderaattien ehdotusta, jonka mukaan korvauksia 

pienennettäisiin/vähennettäisiin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimukseni tarkoitus on ollut kuvailla ja eritellä sellaisia aineistosta löytyneitä uutiskielen 

kielenpiirteitä, jotka vaikeuttavat SVT:n Uutisten uutisjuttujen ymmärrettävyyttä. Lisäksi olen 

pyrkinyt esittämään tapauskohtaisesti konkreettisia kielenhuollon esimerkkejä, joiden avulla 

uutiskielen ymmärrettävyyttä voidaan parantaa. Tavoitteena on ollut myös, että tutkimuksesta 

olisi käytännön hyötyä SVT:n suomenkielisen uutistoimituksen toimittajien työssä ja että 

tutkielmani innostaisi ja kannustaisi heitä aktiiviseen kielenhuoltoon. 

 

Tutkimusaineistona on SVT:n suomenkielisen uutistoimituksen 224 uutisjuttua, jotka ovat 

ajalta 3.1.–1.7.2005. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja kuvaileva. Olen tarkastellut, 

kuvaillut ja eritellyt uutiskielen ymmärrettävyyttä vaikeuttavia kielenpiirteitä, niiden 

sananmuodostusta, lauseiden rakennetta ja merkityksiä. 

 

Tutkimuksesta selvisi, että uutisjuttujen ymmärrettävyyttä vaikeuttavat kielenpiirteet ovat 

melko yleisiä ja tuttuja monista muista tekstilajeista ja kielenhuollon kirjallisuudesta. Esille 

nousivat erityisen selkeästi a) pitkät virkkeet ja määriteketjut, jotka vaikuttivat uutiskielen 

selkeyteen, b) substantiivitauti ja postpositiorakenteet sekä sanajärjestysseikat ja sijamuodot, 

jotka vaikuttivat uutiskielen täsmällisyyteen ja c) tilastokieli, joka vaikutti uutiskielen 

havainnollisuuteen. Uutisjutuissa ilmeni epäselvyyttä myös siinä, kuinka asioita painotetaan 

tarkoituksenmukaisesti ja kuinka lauseenosia rinnastetaan oikeaoppisesti. 

 

Uutisjutuista löytyi runsaasti yli viidentoista sanan mittaisia virkkeitä, joista tarkastelin 

ainoastaan kahdenkymmenen ja yli kahdenkymmenen sanan mittaisia anakoluutteja, tietoa 

täyteen ahdettuja virkkeitä ja sivulauseiksi sujahtaneita pääasioita. Pitkien virkkeiden 

yleisongelmana oli löyhästi toisiinsa sidotut lauseet. Löyhästi sidosteisen tekstin sisältöä ja 

tavoitteita on vaikea seurata, jolloin tekstistä tekee helposti virheellisiä päätelmiä. Löyhälle 

tekstille ovat tyypillisiä pitkien virkkeiden lisäksi määriteketjut, joita aineistossa oli 

huomattavasti. Ne tekivät uutistekstistä paikoin raskasta ja vaikeasti hahmotettavaa. Aineiston 

esimerkit paljastivat, että määriteketjut eivät vaikuttaneet ainoastaan uutisjuttujen kielen 
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sidosteisuuteen, vaan ne myös tekivät virkkeistä pitkiä ja tiiviitä. Tekstin sujuvuus ja elävyys 

kärsivät, koska pitkien määriteketjujen avulla on vaikea luoda mielikuvia. Tietoa täyteen 

ahdetut virkkeet venyvät tavallisesti pitkiksi. Kun tietomäärä jaetaan useampaan lauseeseen tai 

virkkeeseen, saadaan selkeämpää, ymmärrettävämpää ja usein myös lyhyempää tekstiä. 

Lisäksi ilmaisua voidaan sekä keventää että tähdentää toistoilla. 

 

Aineiston lähes jokaisessa uutisjutussa esiintyi substantiivityylisiä ilmauksia, ja myös ne 

tekivät tekstistä raskaan ja tiiviin. Asioiden suhteet jäivät epäselviksi ja sisältö abstraktiksi. 

Tavallisin substantiivityylinen ilmaus oli verbistä muodostettu minen-loppuinen substantiivi. 

Muokkausehdotuksistani saattoi nähdä, että sanonta muuttui luontevammaksi ja 

konkreettisemmaksi, kun substantiivit korvattiin substantiivin pohjana olevalla verbillä, 

muulla ilmeikkäällä verbeillä tai kun virke muokattiin kokonaan uudelleen. Aineistossa oli 

paljon myös postposition kaltaisia sanoja, kuten johdosta, joukossa, kannalta, kohdalla, 

myötä, osalta, puitteissa, puolella ja suhteen. Ne esiintyivät usein substantiivityylisten 

ilmausten rinnalla. Yksi syy näiden rakenteiden käyttöön saattaa olla, että toimittaja haluaa 

painottaa sanottavaansa ja luoda vakuuttavan, virallisen vaikutelman. Monesti käy kuitenkin 

niin, että postpositiorakenteet monimutkaistavat sanontaa ja vähentävät tekstin vaikuttavuutta, 

jolloin ilmaisusta tulee tehoton. Postposition kaltaiset sanat voidaan korvata suomen kielen 

sijamuodoilla tai yksinkertaisella lauseella. Toisinaan postposition kaltaisen sanan voi poistaa 

muuttamatta lausetta. Sanat taholta ja toimesta synnyttävät lisäksi niin sanotun passiivityylin 

eli ne hämärtävät lauseen tekijän. Jos halutaan tehostaa sanomaa, on hyvä suosia 

persoonamuotoisia verbejä. 

 

Vieraan kielen vaikutus näkyi uutisjuttujen sanajärjestysseikoissa ja sijamuodoissa. Eniten 

huomiota herätti epäsuomalainen sijamuotojen käyttö. Sijamuotoja käyteltiin usein kuten 

ruotsin prepositioita, esimerkiksi ”hovioikeuteen jonotettiin Jönköpingissä” (”i Jönköping”), 

(par. Jönköpingin hovioikeuteen jonotettiin), tai ”kädenväännössä ratkotaan Pohjoismaiden 

mestaruus”, (”i armbrytning” ) (par. kädenväännön Pohjoismaiden mestaruus ratkotaan). 

Myös uutisten painottamisessa esiintyi epävarmuutta. Tämä näkyi muun muassa siten, että 

päälauseita oli sujahdellut sivulauseisiin ja sivulauseita päälauseisiin. Sanajärjestyksen 
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merkityksen ja tehtävien hämärtyminen oli ilmeistä myös silloin, kun vanhan ja uuden tiedon 

paikka lauseessa oli nurinkurinen. Monitulkintaisuutta synnytti lisäksi se, että partikkeli tai 

muu sana oli sijoitettu lauseeseen huolimattomasti. Kitkeäkseen vieraan kielen vaikutteita 

uutiskielestä toimittajan olisi hyvä muistaa suomen kielen sanajärjestyksen perussääntö  

(teema – reema) ja kerrata sijamuotojen merkityksiä ja sanojen rektioita. 

Aineistossa vilisi paljon tilastokielisiä ilmauksia, joista verbi-ilmauksia (esim. laskea, nousta) 

oli eniten, adjektiivi- ja substantiivi-ilmauksia (esim. korkea, taso) vähiten. Abstrakteja lukuja 

uutisjutuissa oli vain vähän. Uutiskielen abstraktit ilmaukset vähenevät, kun keskitytään 

kertomaan asioista, ei niitä symboloivista taulukoista tai tolpista. Havainnollinen kieli tukee 

muistia ja helpottaa tekstin ymmärrettävyyttä, koska havainnollisuus sitoo asian 

konkreettisesti arkielämään. 

Tämän tutkimuksen vahvuutena pidän sitä, että se kuvailee uutisjuttujen ymmärrettävyyttä 

vaikeuttavia kielenpiirteitä tapauskohtaisesti ja tarkasti kielenhuollon näkökulmasta. Puolen 

vuoden aineiston avulla olen pystynyt noukkimaan esiin sellaiset kielenpiirteet, jotka eivät 

esiinny uutiskielessä vain satunnaisesti. Tutkimuksen vahvuutena pidän myös sitä, että 

tarkasteluosion runsaat esimerkit auttavat vivahteikkaasti hahmottamaan, millaisesta kielen 

ilmiöstä kulloinkin on kyse. Tämän lisäksi kielenhuollon muokkausehdotukset antavat 

osviittaa, kuinka uutisjuttujen ymmärrettävyyttä voidaan käytännössä parantaa silloin, kun 

kyseessä on kielenpiirteet, joita juuri tässä työssä on tarkasteltu. Tutkimustulokset ovat 

kuitenkin vain suuntaa antavia, koska tutkimuksessa ei ole tutkittu uutisjuttujen 

ymmärrettävyyttä kokonaisuudessaan; mukana on vain murto-osa niistä seikoista, jotka 

vaikuttavat uutiskielen ymmärrettävyyteen. Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sen 

tavanomaista lähestymistapaa kielen ymmärrettävyyden tutkimiseen – tutkittu on vain kielen 

pintarakennetta. Koska tutkimus on kvalitatiivinen, siitä puuttuvat tilastot. Päädyin 

kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään aineistoni laadun takia, koska uutisjutut eivät 

välttämättä olleet lopullisia, uutisissa lähetettyjä versioita. Tästä huolimatta uskon, että 

työstäni on käytännön hyötyä uutistoimittajille, jotka puntaroivat työssään kielenhuollon 

kysymyksiä. 
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Tutkimusaineisto herätti monia kysymyksiä uutiskielen ymmärrettävyydestä. Tarpeellista olisi 

tutkia tarkemmin, mitkä muut kuin tässä työssä tarkastellut kielenpiirteet vaikeuttavat 

uutiskielen ymmärrettävyyttä. Tutkimusaineiston perusteella aiheellista olisi tutkia myös 

aikamuotoja ja passiivia, muotisanoja ja kielikuvia sekä oikeinkirjoitusseikkoja. Erityisen 

mielenkiintoista olisi seikkaperäisesti tutkia, miten ruotsin kieli vaikuttaa SVT:n Uutisten 

uutiskieleen. Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotan, että tutkittaisiin, mitä toimittajat itse 

ajattelevat kielenhuollosta ja millaisia kielenhuoltoon liittyviä ongelmia he kohtaavat työssään. 

Toiseksi jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotan, että uutiskieltä tutkittaisiin katsoja-kuulijan 

näkökulmasta. 

Viestimet ovat vahva kielellinen vallankäyttäjä ja toimittajat ovat avainasemassa kielen 

spontaanin kehityksen edistäjinä. Heillä on vastuu paitsi tiedonvälityksestä, myös 

suomenkielisen puhekulttuurimme vaalimisesta ja kehittämisestä. Tästä syystä toimittajilla on 

myös vastuu oman ilmaisun jatkuvasta kehittämisestä ja valvonnasta. Ilmaisutaidon 

kehittyminen kysyy jatkuvaa tiedon keräämistä ja pohtimista, ilmaisun hiomista ja 

harjoittelemista, mutta myös joidenkin ilmaisutapojen tietoista hylkäämistä. Selkeä, 

täsmällinen ja havainnollinen kielenkäyttö on sitä, että taitaa kielen rakenteen ja tyylin, aistii 

sanojen vivahteet ja merkityksen, mutta se on myös sitä, että osaa asettua vastaanottajan 

asemaan. 
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6 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och specificera de i forskningsmaterialet ofta 

förekommande språkliga element som försvårar läsbarheten av det finska nyhetsspråket hos 

SVT: s Uutiset. Syftet var också att skildra och ge exempel på hur man med hjälp av språkvård 

kan förbättra läsbarheten av det finska nyhetsspråket. Ytterligare ett syfte var att skriva en 

uppsats som kommer till nytta i nyhetsreportrarnas dagliga arbete och att uppsatsen motiverar 

och entusiasmerar dem till en aktiv språkvård. 

 

Undersökningen baseras på 224 nyhetsinslag, gjorda av SVT: s finska redaktion mellan den 3 

januari och den 1 juli 2005. Studien är kvalitativ och deskriptiv, och i studien ingår morfologi, 

syntax och semantik. 

 

I studien framgår att de språkliga element som försvårar läsbarheten i nyhetsinslag är långa 

meningar och långa attributkedjor, ”substantivsjukan”, postpositionskonstruktioner, ordföljd 

och kasusformer samt statistiska uttryck. Dessa språkliga element påverkar hur tydligt, 

lättförståeligt och koncist nyhetsspråket uppfattas. Problematiskt tycks också vara hur 

meningar, satsdelar och ord skall betonas och hur satsdelar på ett sammanhängande och 

korrekt sätt skall bindas ihop. De i materialet ofta förekommande språkliga elementen är 

vanliga även i andra textgenrer och är kända inom språkvårdslitteratur. 

 

I materialet finns rikligt med meningar med över femton ord per mening. Av dem granskade 

jag enbart meningarna med tjugo eller fler ord per mening. Bland dessa finns anakoluter, 

meningar med mycket information i och meningar där huvudsatsen har glidits in i en bisats 

och tvärtom. Det allmänna problemet med de långa meningarna i materialet är att de är löst 

sammansatta. Text med svag koherens är svår att följa, vilket kan leda till att man lätt drar 

felaktiga slutsatser om innehållet. Förutom långa meningar är också attributkedjor typiska för 

text med svag koherens. I materialet finns gott om långa attributkedjor, som stundvis gör 

texten tung och svårläst. Exemplen ur materialet avslöjar att attributkedjorna påverkar inte 

bara textens koherens utan de gör också meningarna långa och kompakta. De långa 
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attributkedjorna gör att texten tappar flödet, vilket kan leda till att det blir svårt att skapa 

tankebilder. 

 

”Substantivsjukan” (substantiverade verb) förekommer nästan i alla nyhetsinslagen i 

materialet. Även den gör texten kompakt och tungläst. Substantivsjukan gör att det blir svårt 

att förstå sammanhangen i texten och att innehållet i texten förblir abstrakt. Det vanligaste 

substantivyttrycket är substantiv med minen-ändelse, till exempel är ”kaivaminen” (kaivaa), 

”lopettaminen” (lopettaa) och ”panostaminen” (panostaa). I samband med substantivsjukan 

förekommer mycket postpositionskonstruktioner, som bland annat ”johdosta” (”till följd av 

ngt”), ”joukossa, keskuudessa” (”bland” ), ”puitteissa” (”inom ramarna för ngt”), och 

”suhteen” (”med avseende på ngt”). Dessa postpositionskonstruktioner krånglar till texten, 

vilket leder till att uttryckskraften hos texten förminskas. 

 

I studien syns tydligt att främmande språk påverkar finskans ordföljd och kasusformer i 

nyhetstexterna. Mest syns det i användning av finska kasusformer, som i materialet ofta 

används på ett icke karakteristiskt sätt för finskan. Två exempel är: ”hovioikeuteen jonotettiin 

Jönköpingissä” (”i Jönköping”) och ”kädenväännössä ratkotaan Pohjoismaiden mestaruus” (”i 

armbrytning”). Bättre vore att säga ”Jönköpingin hovioikeuteen jonotettiin” och 

”kädenväännön Pohjoismaiden mestaruus ratkotaan” . 

 

I materialet framgår också att statistiska uttryck är vanliga i det studerade nyhetsspråket. Dessa 

uttryck härstammar från tabeller, diagram, kartor osv. De vanligaste inslagen av statistiska 

uttryck är verb som ”laskea” (”sjunka” ) och ”nousta” (”stiga” ), men även adjektiv som 

”korkea” (”hög” ) och substantiv som ”taso” (”nivå” ) förekommer. 
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