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Paso, Eija, The meaning of working ability. The construction of the meaning and the
world of working ability in newspaper texts
Faculty of Humanities, Department of Finnish, Information Studies and Logopedics, University of
Oulu, P.O.Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland; Verve, P.O. Box 404, FI-90101 Oulu,
Finland
Acta Univ. Oul. B 77, 2007
Oulu, Finland

Abstract
This study examines how meanings are constructed in newspaper texts. The focus is on the meanings of
particular words which are being used when referring to people's ability to work. Besides the lexical choices,
this study demonstrates the discourses which are activated when writing about the topic. The approach taken
is linguistically oriented and based on both critical discourse analysis and systemic-functional grammar. In
this framework, language is seen as a resource for making meaning. Furthermore, a particular interest is
taken in the relation between language, power and sociocultural practices.

The data consists of 126 texts published in 1999–2000 in Helsingin Sanomat, the largest broadsheet
newspaper in Finland. The analysis deals with discourse on working ability in general with special focus on
five case studies. The most common discourses are classified as follows: 1) In discourse on expertise, many
texts are related to power and knowledge which is needed when evaluating someone's ability to work. The
sources who have special knowledge have regular access to the discourse. 2) In discourse on cases where
working ability diminishes, the process is usually caused by health problems, aging or problems related to
work. 3) In discourse on improving and maintaining one's working ability, the most common means and
methods seem to be rehabilitation and workplace health promotion as well as development of work. 4)
Attitudes towards working are discussed in discourse on work. It includes various negative aspects, such as
unemployment, marginalisation, burn out and rapid changes at work. 5) In discourse on pension benefit,
many controversial issues arise about who has the right to have a pension, if our system should be reformed,
and about how to keep people working longer.

Central participants in this data are experts: research workers, consultants, doctors and other
professionals working in health care and rehabilitation as well as politicians. Participant relations are usually
based on institutional roles and an expert-client relationship, such as doctors and patients, employers and
workers, officials and applicants. The clients are often represented in a passive role as targets of institutional
action or sometimes even victims of action with difficulties in getting work or pension.

The discourse related to working ability can be seen as a battlefield of contradictory views, for instance,
on traditional ways of dealing with problems (e.g. medication, physical rehabilitation, physical training) and
other ideas on promoting well-being (e.g. innovations at workplace, educational courses). Power struggles
can also be seen in arguments about the most reliable judge to decide if someone is able to work or not. On
the one hand, working ability is connected to health and other personal qualities, and on the other hand to
rapid change in the nature of work. 

In sum, working ability is seen as an entity which changes. It belongs to expert knowledge. It is a target
of institutional actions and a domain of development. Working ability is portrayed as a matter of attitude
towards working and also as a political and economic issue. 

This study contributes to ways in which a significant social phenomenon can be approached from a
linguistic aspect, and it gives an idea how media texts may affect the ways of speaking about contemporary
issues. The meaning, derived from this data, is constructed in a cultural and social context which is
particularly Finnish. The discourse shows continuity with the texts produced in earlier centuries, and it is still
changing. Thus, working ability can be replaced with work-related well-being.

Keywords: critical discourse analysis, discourse, institutional role, intertextuality,
meaning, media, systemic-functional grammar, text, working ability





Paso, Eija, Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman rakentuminen
lehtiteksteissä
Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, Oulun
yliopisto, PL1000, 90014 Oulu; Verve, PL 404, 90101 Oulu
Acta Univ. Oul. B 77, 2007
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Tiivistelmä
Tutkimus käsittelee merkitysten rakentumista lehtiteksteissä. Tutkimus kohdistuu erityisesti sellaisten sano-
jen merkityksiin, joilla viitataan työkykyyn. Leksikaaliset valintojen lisäksi valotetaan diskursseja, jotka akti-
voituvat aiheesta kirjoitettaessa. Kielitieteellinen lähestymistapa perustuu kriittiseen diskurssianalyysiin ja
systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan. Tässä kehyksessä kieli nähdään resurssina, jolla tuotetaan merkityk-
siä. Lisäksi kiinnostus kohdistuu kielen, vallan ja sosiokulttuuristen käytänteiden suhteeseen.

Tutkimusaineisto koostuu 126 tekstistä, jotka on julkaistu vuosina 1999 ja 2000 Helsingin Sanomissa,
Suomen laajalevikkisimmässä sanomalehdessä. Analyysi käsittelee yleisesti työkykydiskursseja ja keskittyy
lisäksi viiteen tapaustutkimukseen.

Yleisimmin teksteissä aktivoituvat seuraavat diskurssit: 1) Asiantuntijuusdiskurssissa monet tekstit kytke-
vät työkyvyn valtaan ja tietoon, jota tarvitaan työkyvyn arvioinnissa. Lähteet, joilla on erikoistietoa, pääsevät
säännöllisesti osallistumaan diskurssiin. 2) Työkyvyn alenemisdiskurssissa tavallisimpina aiheuttajina näyt-
täytyvät sairaus, ikä ja työhön liittyvät ongelmat. 3) Työkyvyn edistämisdiskurssissa keinoina mainitaan ylei-
simmin kuntoutus ja työkykyä ylläpitävä toiminta ja myös työnteon kehittäminen. 4) Työn diskurssissa akti-
voituu puhe työasenteista. Työkyvyn maailmaan liitetään monia kielteisiä aspekteja, kuten työttömyys,
syrjäytyminen, työuupumus ja työn nopea muuttuminen. 5) Eläkediskurssissa esillä ovat monet kiistanalaiset
kysymykset siitä, kenellä on oikeus saada eläkettä, pitäisikö järjestelmää uudistaa ja miten ihmiset saataisiin
pysymään pitempään työelämässä.

Keskeisiä osanottajia näiden lehtitekstien maailmassa ovat asiantuntijat: tutkijat, konsultit, lääkärit ja
muut terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset kuten myös poliitikot. Osallistujien suhteet perustuvat
yleensä institutionaalisiin rooleihin ja asiantuntijan ja asiakkaan suhteeseen, esimerkiksi lääkäreiden ja poti-
laiden, työnantajien ja työntekijöiden sekä virkailijoiden ja asiakkaiden suhteeseen. Asiakkaat esitetään usein
passiivisina institutionaalisen toiminnan kohteina tai toisinaan jopa toiminnan uhreina, joilla on vaikeuksia
saada työtä, eläkettä tai muita tukia.

Työkykydiskurssi näyttäytyy ristiriitaisten näkemysten taistelukenttänä. Kiistat kirjoittuvat teksteihin,
joissa kiistellään esimerkiksi työkyvyn edistämisen perinteisistä keinoista (esim. lääkehoidosta, fyysisestä
kuntoutuksesta, kuntoilusta) ja muista hyvinvoinnin kohentamisideoista (esim. uudistuksista työpaikalla, kou-
lutuksesta). Valtataistelu näyttäytyy myös kiistoissa siitä, kuka on luotettavin päättämään, onko henkilö työ-
kykyinen vai työkyvytön. Yhtäältä työkyky kytkeytyy terveyteen ja muihin yksilöllisiin ominaisuuksiin ja toi-
saalta työelämän nopeaan muuttumiseen.

Työkyky-ilmauksille kirjoittuu monia merkityksiä. Työkyky on muuttuva olio, ja se kuuluu asiantuntijoi-
den tietoon. Se on institutionaalisen toiminnan kohde ja kehittämiskohde. Työkyky näyttäytyy asennekysy-
myksenä ja myös poliittisena ja taloudellisena kysymyksenä.

Tutkimus tarjoaa näkemyksen siitä, miten yhteiskunnallisesti merkittävää ilmiötä voi lähestyä kielitieteen
keinoin, ja osoittaa, miten mediatekstit ohjailevat tapoja puhua ajan ilmiöistä. Työkyvyn merkitys rakentuu
kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa, joka näyttäytyy tässä aineistossa erityisen suomalaisena. Diskurssi
on jatkumoa aiempien vuosisatojen teksteille, ja se on yhä muuttuvaa. Työkyvyn rinnalla voidaankin puhua
työhyvinvoinnista.

Asiasanat: diskurssi, institutionaalinen rooli, intertekstuaalisuus, kriittinen diskurssi-
analyysi, media, merkitys, systeemis-funktionaalinen kielioppi, teksti, työkyky





Alkusanat 

Maatalon lapsena pääsin jo pienenä näkemään työnteon mallia. Talvella tarvoin isäni 
mukana metsään pöllintekoa seuraamaan, kesällä kuljin heinätöissä. Isästä tulee mieleen 
samanlainen sitkeä suomalainen, jota Väinö Linna kuvaa teoksessaan Täällä Pohjantäh-
den alla. Koskelan Jussin tavoin isä oli vanttera ja lujatekoinen mies, jota ei kuokkaan 
tarttuminen pelottanut. Luppoaikoina hän veisti veneitä. Äitini teki maataloustöiden li-
säksi kotitöitä. Rivakka työihminen kulki pihan poikki juoksujalkaa, vaikka kiirettä ei 
olisi ollutkaan. Hänellä pysyvät vieläkin käsissä niin sukkapuikot kuin lapiokin. Hän osaa 
käyttää kirvestä ja sahaa, valmistaa mehut ja hillot ja leipoa maailman parasta rieskaa.  

Maanviljelijäperheessä kasvettiin ajatukseen, että työ on luonnollinen osa arkea. Mi-
nusta ei kuitenkaan tullut vanhempieni työn jatkajaa. Ura urkeni toisenlaisilla saroilla. 
Tasan kaksikymmentä vuotta sitten tapailin akateemisen elämäni ensiaskeleita Oulun 
yliopiston vanhan Snellmanian luennoilla ja kahvilassa. Enpä olisi silloin arvannut, että 
ryhtyisin vielä väitöskirjan tekoon. Varmaa on kuitenkin se, että kiinnostuksen kipinöitä 
kielenkäyttöön jättivät kaikki kohtaamaani opettajat ja monet opiskelijatovereistanikin. 

Suomalaisiin työihanteisiin ei aina ole helppo vastata. Useat uupuvat, ja toisaalta työtä 
ei riitä aina tekevällekään. Kun Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa (nyk. 
Verve) työkykyasioihin paneutuneet Juhani Palonen ja Jorma Mäkitalo luennoivat 
vuosituhannen vaihteessa lennokkaasti työkyvystä, aihe innosti ja ihmetyttikin. Työ-
kyvystä ja jaksamisesta tuntuivat puhuvan monet muutkin. Merikoskella työkyvyn yllä-
pidosta oli tullut erityinen tutkimuskohde, joka askarrutti niin lääkäreitä, sosiaalialan 
ammattilaisia kuin kasvatustieteilijöitäkin. Johtaja Matti Anttonen yllytti ennakko-
luulottomaan tyylinsä kielitieteilijääkin asiaa tutkimaan. Tulos on nyt tässä. Kiitos. 

Työkykydiskurssiin liittyvä tutkimusidea sai konkreettista pohjaa, kun samoihin aikoi-
hin Oulun yliopiston suomen kielen jatko-opiskelijoita ryhdyttiin luotsaamaan tohtori-
koulu Toivossa. Latu ei näyttänyt enää umpihangelta. Anna Vuorion rahastosta saamani 
apurahat pitivät talouden tolallaan, kun leipätyöstä oli otettava välillä vapaata, ja varmis-
tivat tutkimuksen etenemisen. 

Kiitän lämpimästi työni kulkua ohjanneita professoreita, Helena Sulkalaa ja Harri 
Mantilaa. He jaksoivat lukea sinnikkäästi sivujani, joita kertyi aina vain lisää. Täsmen-
nyksiä ja tarkennuksia käytiin läpi erittäin hyvässä hengessä. Vaikka työn sanotaan neu-
vovan tekijäänsä, kyllä muidenkin neuvoja tarvittiin, esimerkiksi Markku Variksen. 



Arvokkaista kommenteista kiitän etenkin Vesa Heikkistä, joka auttoi tämän työn valmis-
tumisessa enemmän kuin itse ehkä aavistikaan. Tekstipiiri ja muut kokoontumiset Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksessa avarsivat, ja muistivihkoon kertyi joka käynniltä 
kysymyksiä ja ideoita. Kunnon kiitoksen ansaitsevat tutkimukseni esitarkastajat Pirjo 
Hiidenmaa ja Esa Väliverronen. Heidän palautteensa ohjasi kriittisyyteen ja toimi myös 
tarpeellisena kannustajana hioessani työtä lopulliseen muotoonsa. Lopuksi tarvittiin myös 
Hilkan tarkkaa oikolukusilmää ja Markun etevyyttä englannin kielessä – kuten myös 
hänen lukuisia "takaisin työn ääreen" -muistutuksiaan ja sopeutumistaan siihen, että lo-
mamatkallakin seurustelin mappieni ja tietokoneeni kanssa. Thanks! 

Toisinaan yksinäiseltä tuntuneen tutkimustaipaleeni varrella oli välillä hyvä valmistaa 
runoiltaa lausuntakavereiden kanssa tai juhlistaa väitöskirjan välietappeja Siskon seurassa 
eri puolilla Eurooppaa. Ystäviäni ja sukuani kuuluukin kiittäminen siitä, että he ovat 
kannustaneet eteenpäin mutta myös muistuttaneet, että elämässä on hyvä olla muutakin 
kuin työtä. 

Oulussa Runebergin päivänä 2007 Eija Paso 
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I Taustaa 



Vastikkeeton avustaminen on vakiintunut. Siihen ovat tottuneet niin asiakkaat kuin viranomaiset-
kin. Muutokset koetaan uhaksi. Vasta ihan viime aikoina rohkeimmat poliitikot ovat uskaltaneet 
vaatia, että työkykyisten ja työikäisten ihmisten pitäisi antaa jotain vastineeksi saamastaan yhteis-
kunnan tuesta. Tämä itsestäänselvyys pääsi melkein unohtumaan hyvien vuosien tulonjaossa ja sitä 
seuranneessa syvässä lamassa. 

(Vastikkeettoman tuen saantia voi tiukentaa, Helsingin Sanomat 3.8.1999) 

 
Jos rohjettaisiin niin paljon poiketa isoisän wanhoista tawoista, että ne, jotka saawat waiwaiskas-
sasta apua, määrättäisiin muutaman päivän eli tunnin työllä – aika luonnollisesti sowitettu awun 
määrän ja apua tarwitsewien työkyyn mukaan – puhdistamaan kaupungin yleisiä asemoita, niin 
luultawasti monet, jotka nyt pyytäwät ja saawat apua waiwaiskassasta, kamotsuisiwat näitä apuun 
yhdistyneitä welwollisuuksia.  

(Wähä kaupungin asioista, Tampereen Sanomat 12.2.1867) 

 
 
 
 
Asennetutkimuksissa jopa puolet yli 45-vuotiaista suunnittelee siirtyvänsä eläkkeelle ennen aiko-
jaan. Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, jotka eivät vain jaksa tai halua jatkaa 
työntekoa viralliseen eläkeikään saakka. Varhennetut eläkejärjestelmät tarjoavat heille taloudelli-
sesti kohtuullisen turvatun oikotien vapauteen tai ainakin lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Totta kai 
mahdollisuuksia käytetään hyväksi, kun ne kerran on luotu. - - Signaalit työpaikoilta ovat hälyttä-
viä. Mistä työnantajat kuvittelevat jatkossa saavansa työvoimaa, elleivät he tosissaan paneudu 
ikääntyvien työntekijöiden ongelmiin ja heidän työkykynsä ylläpitoon? Ikääntyvää työntekijää 
hylkivästä yrityskulttuurista on päästävä eroon.  

(Työpaikkojen vinoutunut kulttuuri sysää eläkkeelle, Helsingin Sanomat 14.7.2000) 

 
Harwinaista ei ole meillä, että useatkin wanhat wirkamiehet, waikka owat oikeutetut saamaan 
eläkettä, kumminkin wielä wuosikausiksi jääwät paikoilleen, jos woima wähänkään riittää, ja ylei-
sesti arwellaan että mitä heiltä silloin jo työkywystä puuttuu, sen korwaa moniwuotinen harjaantu-
minen. - - Minkätähden pyrkiwät sitten wanhettuneet wirkamiehet, waikka epäilemättä näkewät 
työkykynsä taantuwan, huomaawat että aika rientää heidän edelleen ja ettei heillä woimat enää 
wastaa hywää tahtoakaan, yhä jatkamaan tointaan, minkätähden eiwät ota huomatakseen wiittauk-
sia ja asetu eläkkeen nautinnossa lepäämään työstään? 

(Yli-ikäiset wirkamiehet, Tampereen Sanomat 21.2.1890) 

 



1 Johdanto 

1.1  Tutkimuksen lähtökohdat 

Työkyvystä käytiin vilkasta keskustelua tiedotusvälineissä ja siitä puhuttiin paljonkin 
erilaisissa seminaareissa, kun käynnistin tutkimukseni vuonna 1999. Työkykykeskustelun 
yhteiskunnallinen merkittävyys näkyi esimerkiksi siinä, että hallitus hyväksyi tulopoliitti-
seen ohjelmaansa samana vuonna kohdan, joka käsitteli työkykyä ylläpitävää toimintaa.  

Omakohtainen kiinnostukseni aiheeseen heräsi siirryttyäni viestintäpäälliköksi 
Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskukseen1 Oulussa. Tehtäviini kuului muun muassa 
tuottaa tekstejä organisaation Työkyky-lehteen, esitteisiin ja muihin painotuotteisiin. 
Kuntoutusmaailma oli minulle entuudestaan vieras, joten alan slangikaan ei sujunut 
ongelmitta. Hämmästyksekseni pulmaksi nousi se, missä yhteyksissä oli sopivaa käyttää 
ilmausta työkyky ja millä muilla ilmauksilla sen voisi toiston välttämiseksi korvata. 
Tarkoittiko se suurin piirtein samaa kuin jaksaminen? Kuvasiko se fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä? Kuinka paljon työkyvyn yhteydessä sai kirjoittaa oireista ja sairauksista? 
Miksi piti varoa korostamasta liikaa fyysisen kunnon kohottamista työkyvyn edistäjänä? 
Missä määrin työkyky liittyi työn sujumiseen ja osaamiseen? Lyhyt ja ytimekäs työkyky 
pyydettiin toisinaan korvaamaan mutkikkaalta tuntuvalla ilmauksella työhön liittyvä 
hyvinvointi. Vaativuutta lisäsi sekin, että Merikosken julkaisuilla tiedettiin olevan monia 
vastaanottajia, kuten kuntoutusasiakkaita, rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja muita alan 
asiantuntijoita.  

Merikoskella tyydyttiin harvoin ensimmäiseen tekstiversioon. Ilmaisua jaksettiin hioa 
ja teksteissä sovitettiin yhteen useanlaista diskurssia, niin arkista kuin asiantuntijoidenkin 
käyttämää2. Tämä tuli esiin esimerkiksi ryhtyessäni toimittamaan teosta Viimeinen tyky-
kirja? (Paso ym. 2001). Oli jännittävää havaita, että kun työkyky-ilmaus siirtyi asiantunti-
joilta arkikäyttöön, sen merkitys tuntui hämärtyvän ja vaihtelevan tilanteen mukaan. 

                                                           
1 Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus on Keuhkovammaliitto ry:n (nykyisin Hengitysliitto Heli ry) omis-
tama toimintayksikkö. Yksikön uudeksi nimeksi otettiin helmikuussa 2007 Verve. 
2 Tarkoitan diskursseilla teksteissä esiintyviä puhetapoja, tietyn sosiaalisen toiminnan konstruktioita. Tarkoitan 
niillä myös keskusteluja ja keskustelunaiheita, jotka aktivoituvat yksittäisten tekstien tulkinnassa. (Ks. 
Fairclough 1997: 31, 124; Heikkinen 1999: 54.) Palaan diskurssin määrittelyyn tarkemmin luvussa 2.3.  
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Kaiken lisäksi työpaikallani haluttiin puhua työkykyasioista erityisen "tuoreella" tavalla 
ja omalla äänellä niin, että Merikosken sanakäänteet erottuisivat muista alan teksteistä.  

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa oli ryhdytty määrätietoisesti paneutu-
maan etenkin työkyvyn ja työn väliseen yhteyteen. Siellä tutkittiin hyvinvoinnin rakentu-
mista ja sovellettiin tietoja käytännön tasolla erilaisten asiakasryhmien kuntoutuksessa. 
Työyhteisöni kuntoutusalan ammattilaiset olivat seuranneet työterveyshuoltolain kehitty-
mistä 1970-luvulta lähtien ja olleet mukana kehittämässä kuntoutusmuotoja, esimerkiksi 
Kelan kustantamaa ja rekisteröimää ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntou-
tusta (ASLAK) sekä työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (TyK)3. Työ-
yhteisössäni siis asiantuntijan ääni ja kuntoutujan ääni kohtasivat kiinnostavalla tavalla 
käytännössä.  

Voidaan sanoa, että työkyvystä tuli jonkinlainen muotisana 1990-luvulla. Tiedotusväli-
neissä kerrottiin kilvan, millaisilla keinoilla työkyvystä voi pitää huolta. Yhdessä jos 
toisessakin ammattiryhmässä ihmiset paljastivat uupuvansa työnsä vuoksi. Julkisuudessa 
alettiin puhua entistä enemmän myös tykystä, jolla tarkoitetaan työkykyä ylläpitävää 
toimintaa. Tyky-toimintaan liittyi jo alun pitäen hyvinkin vaihtelevia merkityksiä, sillä 
työkykyä ylläpitävään toimintaan sisällytettiin monenlaista aktiviteettia: toisille tarjottiin 
liikuntaa ja tempauksia, toiset ohjattiin opiskelemaan. Tutkimusongelmaani pohtiessani ja 
aineistoa kerätessäni minua alkoi kiinnostaa, mistä muotisanaksi noussut työkyky oli 
oikein lähtöisin. Nyt työkyvystä saattoi puhua kuka tahansa, mutta kuuluiko se aiemmin 
suppeamman väkijoukon – ehkä pääasiassa tiettyjen ryhmien – sanastoon? Enää ei 
vaikuttanut siltä, että työkyvyn heikkeneminen merkitsisi kunniallisten kasvojen mene-
tystä ja ajautumista häpeälliseen taloudelliseen ahdinkoon – siinä määrin avoimesti 
vaikeuksista puhuttiin. Työkykyongelmat saattoivat kohdata kenet tahansa, yhtä lailla 
työssä käyvän kuin työttömänkin. Erityistä lääkärin toteamaa vammaa tai vikaa heillä ei 
välttämättä ollut. 

Minua alkoi mietityttää myös se, mitä sisältyi suoranaiseen huumaan, joka työkyvyn 
ympärille oli kehittynyt. Tiedotusvälineiden rooli huuman levittäjänä näytti olennaiselta. 
Se rakensi "julkisuuskuvaa" työkyvylle; se antoi kasvot niin työssä väsyneille kuin työnsä 
kanssa kamppailevia ihmisiä kouluttaville konsulteille ja muille asiantuntijoille, kuten 
filosofi Esa Saariselle ja valmentaja-luennoitsija Jari Sarasvuolle. Päätin keskittyä 
tutkimaan lehtitekstien tarjoamaa työkykymaailmaa. Aluksi listasin aineistoni lähteeksi 
useitakin lehtiä: Suomen laajalevikkisimpänä sanomalehtenä Helsingin Sanomat, pohjois-
suomalaisen Kalevan ja vielä asiantuntijalehden Työ Terveys Turvallisuus. Suunni-
telmieni tarkentuessa ja aineistonkeruun edetessä totesin kuitenkin, että yksistään Hel-
singin Sanomista löytämäni tekstit riittävät tutkimusaineistoksi. 

                                                           
3 Kelan käyttämät lyhenteet ASLAK ja TyK (toisinaan myös TYK tai TyK-kuntoutus) ovat kuntoutusalan ammat-
tilaisille tuttuja, mutta maallikkoa voi hämmentää esimerkiksi Tyk- ja tyky-lyhenteiden samankaltaisuus. Ensin 
mainittu viittaa Kelan laatimaan kuntoutusmuotoon, jota tarjotaan kuntoutuslaitoksissa, ja jälkimmäinen viittaa 
yleensä työkykyä ylläpitävään toimintaan, jota työnantaja järjestää työntekijöilleen yhteistyöorganisaatioiden 
kanssa.  
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1.2  Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimusongelmani taustalla on siis konkreettinen ongelma, jonka kohtasin arkielämässä: 
mitä ilmauksia minun pitäisi osata valita, kun kirjoitan tekstejä, jotka liittyvät ihmisten 
työkykyyn? Tiesin, että käytettävissä oli vaihtoehtoja ja että vaihtoehdot liittyivät eri 
konteksteihin. Jotkut ilmaukset – kuten jaksaminen ja uupuminen, työn sujuminen ja 
työkyvyttömyys – sisälsivät jonkinlaista asenteellisuutta, ja joillakin tuntui olevan taakka-
naan kielteistä historiallista painolastia, esimerkiksi työkyvytön saattoi joidenkin mielestä 
merkitä henkilöä, jolla on selkeä vika tai vamma. 

Tutkimukseni alkuvaiheessa tein ensimmäisen tutkimusongelmaani kartoittavan idea-
kartan, johon kirjaamani kysymykset antoivat suunnan tutkijan taipaleelleni: Mitä 
kirjoitettu? Muutokset? Kritiikkiä vai hyväksyvää huumaa? Negatiiviset ja positiiviset 
sananvalinnat? Ketkä äänessä ja kuinka paljon? Yksilön vai yhteisön asia – yksilön jump-
paa vs. yhteisöllinen työkyky? Poliittinen kenttä? Karttaan tallentuivat myös sanaparit 
sairaus ja terveys sekä työkyvyttömyys ja työkyky ja vielä huomautus lama lannistaa. 
Näiden merkintöjen jälkeen oli etsittävä tutkimusmenetelmiä, joilla pääsisin käsiksi sii-
hen, miten kielellä luodaan ja välitetään merkityksiä, mielikuvia ja asenteita ja miten kieli 
heijastaa vallan käyttöä ja ideologiaa. Halusin selvittää, millainen työkykyä koskeva 
diskurssi oli parhaillaan käynnissä tiedotusvälineissä. 

Tutkimukseni pääkohteeksi rajautui työkykykeskustelu, jota on käyty Helsingin Sano-
missa vuosina 1999 ja 2000. Tämän tutkimuksen ydinkysymykset ryhmittyvät seuraa-
valla tavalla: 

a) Tavoitteenani on selvittää, 1) millaisia merkityksiä työkykyä ilmentävät leksikaaliset 
valinnat saavat lehtiteksteissä, 2) millaisissa diskursseissa ja konteksteissa merkityk-
set aktivoituvat ja 3) mihin työkykyyn liittyviä ilmauksia4 tarvitaan, ketkä niitä 
käyttävät, ketä työkyky koskee ja kenen maailmaan se kuuluu. 

b) Tarkastelen etenkin 4) toimijoita ja prosesseja: Minkälaisia toiminnan ja osallistujien 
tyyppejä teksteissä esiintyy? Miten heidät nimetään? Kuka esitetään vastuullisena 
aktiivisena toimijana ja kuka puolestaan passiivisena osallistujana tai toiminnan 
kohteena?  

c) Ideologian tasolla tutkin, 5) millaisia asenteita, arvoja ja valta-asetelmia teksteihin 
sisältyy ja 6) millaisia vastakkainasetteluja (esimerkiksi tavalliset kansalaiset vs. 
asiantuntijat) teksteissä rakennetaan. 

Valitsin tekstien analyysin lähtökohdaksi M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen 
(SF) kieliteorian. Käytän hyväkseni myös kriittisen tekstintutkimuksen (CDA) edustajien 
– etenkin Norman Faircloughin – tapaa lähestyä tekstiä, joten näkökulma sivuaa 
teksteihin sisältyvää vallankäyttöä ja ideologiaa. Esittelen tutkimusmenetelmääni lyhyesti 
tässä luvussa ja palaan luvussa 2 tarkemmin tutkimukseni metodiseen ja teoreettiseen 
kehykseen.  

                                                           
4 Tarkoitan tässä tutkimuksessa työkyky-ilmauksella työkyvyn lisäksi siihen läheisesti liittyviä lekseemejä työ-
kykyinen, työkyvytön, työkykyisyys, työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläke ja myös lyhennesanaa tyky. Kun viit-
taan pelkästään lekseemiin (useimmiten juuri työkykyyn), mainitsen erikseen puhuvani lekseemistä, leksikaali-
sesta yksiköstä tai sanasta.  
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Halliday ja Matthiessen (1999: 415–416) jaottelevat länsimaisen merkityksiä tarkas-
televan semanttisen tutkimuksen kahteen päätraditioon. Niistä ensimmäinen suuntautuu 
logiikkaan ja filosofiaan ja näkee kielen sääntöjärjestelmänä ja merkityksen transsen-
denttina, kielen ulkopuolisena systeeminä. Tästä generatiivisesta suuntauksesta lähti 
1950-luvulla erottumaan uutena haarana kognitiivinen semantiikka. Toinen päätraditioista 
suuntautuu retoriikkaan ja etnografiaan ja näkee kielen resurssina. Merkitys on läsnä 
oleva, ja se rakentuu kielessä itsessään ja on siis osa kieltä. Tässä tutkimuksessa nojaan 
jälkimmäiseen traditioon, jossa keskeistä on kielen funktionaalisuus ja merkitysten 
syntyminen kontekstissa. Lähestymistavoissa on toki yhtymäkohtia, kuten Halliday ja 
Matthiessen huomauttavat. 

Lähestymissuunta vaikuttaa siihen, mikä otetaan merkityksen perusyksiköksi. Logii-
kan ja filosofian orientaatiossa lähtökohdaksi otetaan kielioppi, jossa virkkeet ovat koo-
dattuja propositioita ja semanttinen perusyksikkö on propositio. Sitä vastoin retoriikan ja 
etnografian suuntaus tarkastelee perusyksikköä kontekstin suunnasta: kieli toimii kon-
tekstissa, joten perusyksikkönä on teksti. (Halliday – Matthiessen 1999: 417; Halliday 
1978.) 

Ajattelen Malinowskin (1946: 307) tavoin, että kielestä tulee vasta silloin ymmärrettä-
vää, kun se sijoitetaan tilannekontekstiin. Jokaisen sanan merkitys on erityisen riippuvai-
nen kontekstistaan; irrallaan sana on mielikuvituksen tuotetta eikä se merkitse itsessään 
mitään. Malinowski korostaa myös sitä, että kielenkäyttö on funktionaalista inhimillistä 
toimintaa, jonka avulla ilmaistaan ajatuksia ja tunteita, pyritään päämääriin ja sosiaali-
seen kanssakäymiseen. Malinowskilainen näkemys kielen kulttuuri- ja tilannesidonnai-
suudesta toistuu Hallidaylla, samoin kielenkäytön funktioiden olennaisuus merkitysten 
analysoinnissa. (Ks. Luukka 2002: 94.) Hallidayn näkemykset ovat saaneet etenkin viime 
vuosina vastakaikua Suomessa. Sitä ovat soveltaneet suomen kieleen analyyseissaan 
muun muassa Vesa Heikkinen (1999, 2000, 2002, 2005), Pirjo Hiidenmaa ent. Karvonen 
(1995, 2000), Minna-Riitta Luukka (1995, 1998), Inkeri Leiber (2003), Pekka Pälli 
(2003), Marja-Liisa Kuronen (2004) ja Elina Heikkilä (2006). Vaikka Halliday on luonut 
mallinsa englannin kieleen, se on osoittautunut toimivaksi myös suomenkielisten tekstien 
kuvaamisessa. Suomen kielen SF-kielioppiin paneutuneen Susanna Shoren (1992) mu-
kaan todellisuutta hahmotetaan suomen kielessä paljolti samalla tavalla kuin englannissa. 

Tässä tutkimuksessa yksi tavoitteeni on kokeilla, miten erilaisia tekstilingvistiikan 
metodeja yhdistämällä voi kartoittaa merkityksiä. Tutkimukseni varsinaisena kivijalkana 
on Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria, mutta hyödynnän jonkin verran myös 
kollokaatiota ja merkityssuhteita käsitteleviä teorioita. Työni kuuluu kriittisen tekstin-
tutkimuksen5 (CDA) alaan. Suunnan antajana on etenkin Faircloughin näkemys 
mediateksteistä. Metodeja pohtiessani totesin, että tutkijan on syytä valita työkalunsa 
kohteensa ja tavoitteensa mukaan. Beaugranden ja Dresslerin (1981: xiv) tavoin uskon, 
että eri menetelmiä integroimalla pääsee tarkastelemaan tutkimuskohdetta monipuolisesti 
ja siten siitä voi tuottaa syvällisempää kielenkuvausta ja kattavampaa tietoa.  

Olen yhdistänyt tutkimuksessani kielitieteelliseen perustaan myös yhteiskuntatieteiden 
ja journalistiikan tutkimuksen näkökulmaa. Tutkimuksen ydin on kuitenkin kielitieteessä, 

                                                           
5 Suomessa teoriaa ovat soveltaneet monilla eri aloilla teksteistä kiinnostuneet tutkijat, kuten kasvatustieteelli-
sessä väitöksessään historian oppikirjoja tutkinut Jaakko Väisänen (2005) ja journalistiikan väitöskirjan politii-
kan uutisista tehnyt Jukka Holmberg (2004). 
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josta saadaan todistusvoimaa tulkinnoille ja selityksille. Näkökulmia aiheeseen hakiessa 
on lupa hyödyntää muitakin tieteitä. Nuolijärven mukaan kielentutkija joutuukin liikku-
maan usein analysoijan ja tulkitsijan välimailla. (Ks. Nuolijärvi 1998: 396; 2002: 30–31.) 
Systeemis-funktionaalinen perusta antaa tutkijalle tilaisuuden hyödyntää useita lähesty-
mistapoja.  

Sekä systeemis-funktionaalisessa teoriassa että kriittisessä tekstintutkimuksessa koros-
tetaan kontekstin ohjaavan sitä, millaisia kielellisiä valintoja tehdään ja millaisia 
merkityksiä synnytetään. Merkitykset syntyvät historiallisessa kontekstissa, jossa heijas-
tuvat kulttuurin, yhteiskunnan ja ideologian vaikutukset (Halliday – Matthiessen 1999: 
24; Meyer 2001: 14–16). Osa diskurssianalyytikoista painottaa näkökulmaa, jossa hyö-
dynnetään historiallisia lähteitä sekä tietoa sellaisista sosiaalisista ja poliittisista taus-
toista, jotka liittyvät diskurssin tapahtumiin (Wodak 2001: 65; ks. myös Hodge – Kress 
1993: 211). Tämän ajatussuunnan innoittamana suuntasin tutkimustani nykytilanteen 
lisäksi menneisyyteen. Nykyisen työkykykeskustelun taustalla vaikuttaa pitkä eläke- ja 
työvoimapoliittinen historia. Luvussa 3 tarkastelenkin erityisesti työkyky-ilmauksen6 
historiallista taustaa. 

Ajatukseni soveltaa systeemis-funktionaalista teoriaa ja kriittistä tekstintutkimusta 
tekstien ja merkitysten avaamisen työkaluina on saanut tutkimustaipaleeni varrella uutta 
pontta, kun tekstitaidot ovat nousseet keskeisiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuk-
sessa. Opettajilla – joihin itsekin kuulun – on nyt konkreettinen tarve löytää keinoja pu-
reutua tekstien merkityksiin pintarakenteita syvemmälle. Tekstitaitojen opetuksen lin-
jaukset korostavat tutkimukseni tavoin kielen funktionaalisuutta. Leiwo ja Luukka (2002: 
178) näkevät äidinkielen opetuksen keskeiseksi tehtäväksi sen, että se sosiaalistaa oppi-
laat yhteiskunnan ja kulttuurin tekstimaailmoihin ja tarjoaa systemaattisia ja eksakteja 
kielentuntemuksen apuvälineitä. Tekstianalyysin välineenä systeemis-funktionaalinen 
kielioppi on varteenotettavin vaihtoehto Leiwon ja Luukan (2002: 181–182) mukaan. He 
pitävät hyvänä lähtökohtana sitä, että liikkeelle lähdetään kielenkäytöstä, teksteistä ja 
merkityksistä ja siitä edetään muotojen ja rakenteiden tarkasteluun. Muoto ja merkitys 
yhdistyvät monessa tasossa, ja analyysissa tarkastellaan niin itse tekstiä kuin kielellistä 
systeemiäkin.  

Fairclough (1998: 222–227) pitää tärkeänä, että kouluopetuksessa hyödynnettäisiin 
kriittistä näkökulmaa ja kiinnitettäisiin huomiota kieleen liittyvään valtaan. Opettajalle 
mietittävää antaa myös Lehtosen (2002: 59–60) ajatus, että kriittistä lukutaitoa ei kehitetä 
yhtä oikeaa merkitystä orjallisesti etsimällä vaan lukijan valtaa lisäämällä niin, että teks-
tien lukeminen aletaankin nähdä tuottamisena eikä toistamisena (ks. myös Karvonen 
1995: 216–219; Heikkinen 2002c: 189–190). Opetussuunnitelmissa on annettu sijaa me-
diakasvatukselle. Enää ei keskitytä pelkästään oppikirjateksteihin, vaan materiaalina 
käytetään entistä enemmän kouluikäisten todellisuutta muovaavia mediatekstejä. Ne 
tuottavat arkiuskomuksia, rakentavat merkityksiä, luovat järjestystä elämään ja näyttävät, 
minkälaisia asioita pidetään uutisoinnin ja mielipiteen arvoisina (esim. Kivikuru 1999: 
114–119). 

                                                           
6 Historiallista kontekstia tutkiessani olen ottanut huomioon, että 1800-luvun teksteissä yhdyssanan korvaa 
usein sanaliitto, esimerkiksi työkykyisen sijaan puhutaan työhön kykenewästä. 
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1.3  Tutkimusaineisto 

Tekstintutkijan on tehtävä valintoja, joiden avulla hän pääsee tutkimusongelmaansa 
kiinni. Kun tekstin liittää kontekstiin, saa ainakin aavistuksen siitä, mitkä diskurssin omi-
naisuudet ovat relevantteja juuri tässä tutkimuksessa. (van Dijk 2001: 99.) Päätin keskit-
tyä tutkimuksessani sanomalehtiteksteihin, koska ne ovat merkittäviä sytykkeitä julki-
sessa keskustelussa ja ohjaavat myös sitä, mistä ja millaisin sananvalinnoin yleisö kul-
loinkin puhuu. 

Scollon (2001: 139–140) huomauttaa, että nykymaailman yhteiskunnalliset ongelmat 
linkittyvät väistämättä teksteihin. Näin käy esimerkiksi silloin, kun televisio ja lehdet 
tarjoavat tarinoita työttömyydestä ja kansainvälisistä sotilastoimenpiteistä tai kun kam-
panjoidaan turvallisen seksin puolesta. Yhteiskunnallisia ongelmia ilmaistaan yleisissä ja 
yksityisissä diskursseissa, jotka muovaavat näiden ongelmien määritelmiä ja jopa estävät 
yhteiskunnan muuttumista. Kieli täydentää toimintaa, ja toisaalta usein toiminta säestää 
sitä, mitä sanomme.  

Samansuuntaisen huomioon on päätynyt myös Solin (2001) ympäristödiskurssia tut-
kiessaan. Ilmansaasteet alkavat näyttäytyä ongelmina siinä vaiheessa, kun joku esittää ne 
riskeinä. Julkisessa ympäristökeskustelussa ongelmia määrittelevät ja luovat muun 
muassa tiedeyhteisöt ja muut asiantuntijat sekä luonnonsuojelijat (samoin Väliverronen 
1996: 15–16, 94–96). Ympäristökeskustelua – kuten myös työkykydiskurssia – voidaan 
luonnehtia eri ryhmien ja instituutioiden väliseksi taistelukentäksi. Osapuolet kehittävät 
ja pitävät yllä ongelmien tiettyjä rakenteita. (Solin 2001: 10–11.) Toisaalta tiedotus-
välineet voivat toimia tärkeinä aloitteentekijöinä keskustelussa, joka vaatii päättäjien 
huomion. Suomessa tällaisia päänavauksia on tehty lehdistössä esimerkiksi vanhusten-
hoidon tilasta. (Kunelius – Renvall 2002: 90–91.) 

Aluksi etsin tutkimusaineistoa Helsingin Sanomien lisäksi myös Pohjois-Suomessa 
ilmestyvän Kalevan arkistosta. Se, että päädyin lopulta pelkästään Helsingin Sanomien 
tekstivarastoon, ei ollut itsestään selvä ratkaisu. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvana 
jouduin kysymään, kuinka relevantteja HS:n tekstit ovat esimerkiksi pohjoissuomalaisille 
palkkatyöntekijöille, jotka kärsivät työkykyongelmista ja tavoittelevat eläkkeelle pääsyä, 
tai työyhteisöille, jotka hakevat ratkaisuja työkyvyn ylläpitämiseen. Mikä merkitys teks-
teillä on muille kansalaisille ja etenkin niille osallistujaryhmille, jotka teksteissä esiinty-
vät? Painoarvoa Helsingin Sanomille antoi etenkin se, että se on Suomen laajalevikkisin 
sanomalehti, jota todennäköistä seuraavat ainakin eri ministeriöiden, Kelan, työvoima-
hallinnon ja yliopistomaailman edustajat. Scollon (2001: 155) korostaakin, että media-
analyysissa pitäisi osata tunnistaa juuri ne mediat, joita tutkimuksessa esillä olevat ryh-
mät todella seuraavat. 

Kriittinen diskurssianalyysi ei tarjoa tietyntyyppistä mallia aineistonkeruuseen. Pikem-
minkin ajatellaan, että aineisto karttuu samalla, kun tutkimus etenee, ja että analyysin voi 
aloittaa, vaikka aineiston kerääminen olisi vielä kesken. Ensimmäiset analyysit voi tehdä 
pienemmällä aineistolla, jota täydennetään samalla, kun uusia kysymyksiä nousee esiin. 
(Meyer 2001: 23–24.) Analyysivaiheessa ote on lingvistinen, ja kiinnostuksen kohteena 
voivat olla esimerkiksi argumentaatio, toimijat, aikamuoto, idiomit, metaforat, sanasto ja 
tyyli, sanajärjestys, aihevalinnat, retoriset muodot, koherenssi ja polarisaatio (mts. 25–
26). Tämä tutkimus eteni lopulliseen muotoonsa pilottitutkimuksen kautta. Pilotti-
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vaiheessa kokosin tietoa työkyky-ilmauksen historiallisesta taustasta, perehdyin systee-
mis-funktionaalisen kieliteoriaan ja tein kolmen työkykyä käsittelevän lehtitekstin ana-
lyysit7. Tällainen alkuvaihe, jossa sain jo arvokasta palautetta analyyseistani muilta kriit-
tiseen tekstintutkimukseen perehtyneiltä henkilöiltä, auttoi täsmentämään tutkimukseni 
ongelmanasettelua ja aineiston käsittelytapoja. Se myös vahvisti käsitystäni siitä, kuinka 
laajan aineiston parissa on syytä operoida. Aiemmissa vastaavanlaisissa tekstintutkimuk-
sissa Vesa Heikkinen on käyttänyt 100 lehtitekstin aineistoa (1999), Pirjo Karvosen ai-
neistona on ollut 1 378 oppikirjoista poimittua virkettä (1995), Anne Mäntysellä puoles-
taan 204 kielijuttua (2003), Marja-Liisa Kurosella 3 yhteensä 34 sivun mittaista tiiviisti 
ladottua autovakuutusehtotekstiä (2004), Henna Makkonen-Craigilla 156 lehtitekstiä 
(2005) ja Elina Heikkilällä 1 815 erilaista kuvatekstiä (2006). 

Käsittelen aineistoani usealla eri tavalla (ks. taulukko 1). Kokonaisaineistooni kuuluu 
126 Helsingin Sanomissa (vain päivälehdissä, ei viikko- tai kuukausiliitteissä) vuosina 
1999 ja 2000 julkaistua lehtitekstiä, joissa esiintyy ilmaus työkyky. Poimin tekstit Helsin-
gin Sanomien Internet-sivuilta sähköisestä arkistosta hakusanalla työkyky. Lisäksi kopioin 
tekstit myös lehden paperiversiosta nähdäkseni, miten ne on kokonaisuutena sijoitettu ja 
taitettu lehteen. Havaitsin samalla, että joitakin tekstejä on hieman muutettu sähköisessä 
versiossa. Päätin valita aineistooni tekstit sellaisina kuin ne esiintyvät paperiversiossa. 
Havaitsin myös, että aivan kaikkia lehteen painettuja tekstejä ei ollut julkaistu Internet-
sivuilla. Otin tällaisetkin tekstit mukaan aineistooni (ks. liite 6). Tekstejä on tuottanut 
ainakin 60 erinimistä toimittajaa ja 18 asiantuntijakirjoittajaa, jotka eivät ole toimittajia. 
Kirjoittajan nimeä ei mainita pääkirjoituksissa, STT:n kautta tulleissa uutisissa eikä muu-
tamissa pikku-uutisissa. Yksittäisistä toimittajista ahkerimmin työkyvystä kirjoittavat 
Marjut Lindberg (11 kertaa) ja Vellamo Vehkakoski (7 kertaa), muut käsittelevät aihetta 
satunnaisesti 1–3 kertaa. Teksteistä 16 edustaa tyypiltään asiantuntijoiden kirjoittamia 
artikkeleita ja mielipidetekstejä. Huomionarvoista on, että työkyky nostetaan keskuste-
luun kymmenessä pääkirjoituksessa ja neljässä kolumnissa. Valtaosa teksteistä kuuluu 
sanomalehden arkiseen uutistuotantoon haastatteluineen ja kainalojuttuineen.  

Pidän aineistoani kokonaisuudessa varsin kattavana ja riittävänä asettamani tutkimus-
ongelman ja luotettavien tutkimustulosten kannalta. Sanamäärältään kokonaisaineisto on 
hieman yli 45 760 saneen laajuinen (sähköisessä muodossa olevien tekstien mukaan). 
Kokonaisaineistoani kerätessäni löysin useita tekstejä, joissa kyllä esiintyy sana työkyky, 
mutta joiden aihepiiri ei kuitenkaan varsinaisesti liity työkykydiskurssiin. Esimerkiksi 
kirja-arvostelussa OIKEUDEN PITKÄ KÄSI (19.6.99) mainitaan kirjan päähenkilön auttavan 
"iäkästä kollegaansa, kun tämä on jo menettämässä vanhuuttaan työkykynsä". Sisällytin 
lopulta tällaisetkin tekstit analyysiini, sillä niissä tuntui pilkahtavan kiinnostavaa, uuden-
laista näkymää tutkimuskohteeseeni. Sitä vastoin en lähtenyt erikseen jäljittämään teks-
tejä, joissa on kyse työkykyasioista, mutta joissa ei mainita työkyky-ilmauksia. 

Lukiessani työkykyyn läheisesti liittyviä lehtitekstejä pohdin samalla, mitkä seikat 
niissä ovat kiinnostavia ja merkittäviä diskurssin kannalta. Eggins toteaakin, että läpi-
kotainen raskas analyysi saattaa tuottaa informaatiota, joka ei lopulta kuitenkaan ole 

                                                           
7 Analysoin tekstit LÄÄKÄRIT TOIVOVAT PALAUTETTA LAUSUNNOISTAAN ELÄKEYHTIÖILTÄ (HS 5.1.99), TYÖKYKY ON 
KIINNI TYÖSTÄ (HS 26.5.99) ja NOIN 15 000 TYÖNTEKIJÄÄ SUOMESSA TUNTEE ITSENSÄ TYÖKYVYTTÖMÄKSI (HS 
16.12.99). Ensiksi mainitut analyysit ovat mukana tässä työssä tapaustutkimuksina ja viimeksi mainittu lehti-
teksti on muutoin esillä diskursseissa. 
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tutkimusongelman kannalta relevanttia. Käytännöllisempää on valikoida osittainen ana-
lyysimenetelmä, jonka voidaan ennustaa antavan valaisevia vastauksia tutkimuksessa 
nimettyihin ongelmiin. (Eggins 1994: 311.) Omassa aineistossani minua alkoi kiinnostaa 
etenkin se, millaisiin aiheisiin työkyky liitetään teksteissä ja millaisia osanottajia ja pro-
sesseja teksteissä kuvataan. Millainen on työkyvyn ympärille rakentuva maailma Suo-
messa? Miten ja millaisia asenteita ja arvoja teksteissä ilmaistaan? Kenelle annetaan 
tilaisuus tuoda äänensä esiin tämän diskurssin yhteydessä? Näihin kysymyksiin katsoin 
löytäväni vastauksia käyttämällä analyysissani Hallidayn viitoittamaa lähestymistapaa.  

Analyysimenetelmien pohdinta johti siihen, että erotin kokonaisaineistosta erillisen 
ydinaineiston, jonka avulla tarkastelen kokonaisdiskurssia. Tässä aineistossa sanemäärä 
on 11 834, mikä edustaa noin neljäsosaa kokonaisaineistosta. Poimin ydinaineistokseni 
teksteistä kaikki sellaiset kohdat, joissa esiintyy ilmaus työkyky, työkykyisyys, työkyvyttö-
myys, työkyvyttömyyseläke, työkykyinen tai työkyvytön. Rajasin tekstikohdat siten, että 
niihin liittyvä sisältö säilyi ymmärrettävänä kokonaisuutena. Näitä virkkeitä ja niitä ym-
päröivää, ymmärtämisen kannalta olennaista tekstiympäristöä analysoin metafunktioiden 
avulla ja myös kollokaatioteoriaan tukeutuen. Pyrin tällä tavoin kartoittamaan, millai-
sessa kontekstissa työkyvyn merkitys rakentuu, miten kielellinen konteksti vaikuttaa 
merkitykseen ja millaisia diskursseja teksteissä aktivoituu. Lähtöoletuksenani oli, että eri 
diskurssit sekoittuvat keskenään ja että ydinaineiston teksteissä esiintyy ainakin työn, 
terveyden ja sairauden (lääketieteen), sosiaalipolitiikan ja työvoimapolitiikan diskurssia. 
Tavoitteenani on selvittää, mitä muita diskursseja on tunnistettavissa ja millä tavalla eri-
laiset diskurssit painottuvat. Korostuuko jonkin alueen ylivalta? Jos korostuu, mistä se 
kertoo? Näihin kysymyksiin paneudun analyysiosassa luvuissa 4 ja 5. 

Irrotin kokonaisaineistosta tapaustutkimusaineistoksi viisi kokonaista lehtitekstiä, 
joita analysoin tarkemmin systeemis-funktionaalisen teorian mukaisesti luvussa 5 (ks. 
liitteet 1–5). Yksittäistekstejä valitessani keskeisenä kriteerinä oli se, että teksti liittyy 
aihepiiriltään todella työkykyyn ja kuvaa siihen kytkeytyvää maailmaa. Valintaperusteista 
tärkein kuitenkin oli se, että yksittäisten tekstien ja niiden analyysien täytyisi syventää 
ydinaineistoissa esiin nousevien diskurssien käsittelyä. Nämä tekstit edustavat erilaisia 
juttutyyppejä: uutisia, kainalojuttuja ja mielipidetekstejä (kuten pääkirjoitus ja kolumni) 
(ks. esim. Kuutti – Puro 1998). Tavoitteenani ei ole tehdä samanlaista analyysia jokai-
sesta tekstistä, vaan käyttää SF-työkaluja tekstityypin mukaan. Esimerkiksi pääkirjoituk-
sessa huomio kiinnittyy väistämättä kirjoittajan kannanottoihin ja vaikuttamiskeinoihin, 
uutisessa puolestaan enemmänkin itse tapahtumiin ja niihin liittyviin henkilöihin. 

Nykyteksteistä koostuvan tutkimusaineistoni lisäksi kokosin historiallista tausta-
aineistoa, jolla pyrin taustoittamaan työkyky-ilmausten vaiheita nähdäkseni, miten ja 
missä yhteyksissä niitä on suomen kielessä aiemmin käytetty. Käytän tätä aineistoa 
luvussa 3, jossa valotan suomalaisen sosiaalipolitiikan vaiheita ja teen katsauksen vanhoi-
hin teksteihin 1800-luvun puolelle varhaisnykysuomen kauteen (noin 1820–1880) saakka 
ja sitäkin kauemmaksi. Keskityn tausta-aineistoni käsittelyssä kaikkein yksityiskohtai-
simmin vanhoihin sanomalehtiteksteihin, jotka keräsin pääosin Helsingin yliopiston 
kirjaston ylläpitämästä sähköisestä arkistosta Historiallinen sanomalehtiarkisto 1771–
1890 (http://digi.lib.helsinki.fi/index.html). Keräsin historiallisen diskurssin tekstimate-
riaalia myös vanhoista sanakirjoista, hallinnon teksteistä ja lääketieteeseen liittyvistä 
teksteistä. (Ks. taulukko 1.) Havaitsin, että työkyvyn vanhat käyttöyhteydet ovat säilyneet 
esimerkiksi lakiteksteissä, mutta muuten käyttöalueet ovat laajenneet etenkin 1990-



 25

luvulla. Kiinnostavaa onkin pohtia, vaikeutuuko työkyvystä puhuminen, kun käsitteen 
käyttö monipuolistuu. 

Taulukko 1. Tutkimusaineistot ja niiden käyttö. 

Aineistot Valintaperuste Käyttötarkoitus 
Kokonaisaineisto   

126 lehtitekstiä * Lehtiteksti, jossa esiintyy työkyky-
ilmaus. 

Kartoittaa työkykyyn liittyvä 
kirjoittelu HS:ssä.  

Ydinaineisto   
noin 11 300 sanetta Kokonaisaineistosta rajatut 

tekstijaksot, jossa esiintyy työkyky-
ilmaus. 

Tunnistaa keskeiset diskurssit, jotka 
aktivoituvat työkyky-ilmauksen 
yhteydessä. 

Tapaustutkimusaineisto   
5 lehtitekstiä ** Kokonainen lehtiteksti, jossa 

työkyky selkeästi aiheena. 
Syventää analyysia. 

Tausta-aineisto    
117 lehtitekstiä *** 1800-luvun lehtiteksteistä rajatut 

tekstijaksot, joissa esiintyy työkyky-
ilmaus. 

Taustoittaa diskurssia historiallisesti 
ja yhteiskunnallisesti. 

* Luettelo kaikista HS:n teksteistä on liitteenä työn lopussa. ** Tapaustutkimukset käsittelevät seuraavia 
lehtitekstejä: Lääkärit toivovat palautetta lausunnoistaan eläkeyhtiöiltä (HS 5.1.99, uutinen), Virkailijat 
setvivät yhä pahempia ongelmakimppuja (HS 21.11.00, kainalojuttu), Tyky on valloittanut suomalaiset 
työpaikat (HS 1.6.99, uutinen), Työkyky on kiinni työstä (HS 26.5.99, pääkirjoitustoimittajan kolumni), 
Työpaikkojen vinoutunut kulttuuri sysää eläkkeelle (HS 14.7.00, pääkirjoitus).  
*** Sanomalehtitekstejä Helsingin yliopiston kirjaston sähköisestä Historiallisesta sanomalehtiarkistosta 
1771–1890 (http://digi.lib.helsinki.fi/index.html). Historiallisen diskurssin tarkastelussa on käytetty aineistoa 
myös sanakirjoista, lakiteksteistä ja lääketieteen teksteistä. 

1.4  Työn eteneminen 

Työni jakautuu kolmeen erilaiseen osaan: taustaan, analyysiin ja tuloksiin. Johdanto-
luvussa 1 esittelen tutkimusongelmaani sekä tutkimusmenetelmän ja -aineiston valintaa. 
Luvussa 2 valotan tarkemmin tutkimusotteeni keskeisiä linjoja ja painotuksia, jotka vai-
kuttavat tulkintoihini. Myös luku 3 taustoittaa nykypäivän työkykydiskurssia. Teen siinä 
katsauksen työkyky-ilmausten historialliseen kontekstiin ja etenkin institutionaalisiin 
käyttöyhteyksiin. Luku auttaa ymmärtämään kulttuurisia ja ideologisia konteksteja, jotka 
vaikuttavat tämänhetkisiinkin tapoihin puhua työkyvystä. 

Analyysiosan aloitan luvussa 4 tarkastelemalla työkyky-ilmausten merkityssuhteita ja 
kollokaatioita. Tämä luku antaa lukijalle käsityksen siitä, millä perusteilla jäsentelin 
aineistoani ja tunnistin keskeiset työkykydiskurssin alueet. Kollokaatiot puolestaan vai-
kuttavat merkitysten tulkintaan ja vakiintumiseen. Uskon niiden rakentavan kuvaa 
abstraktista oliosta, jota kutsumme työkyvyksi. Kaiken kaikkiaan luku 4 toimii johdan-
tona ennen siirtymistäni varsinaisten diskurssien käsittelyyn.  
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Luvussa 5 keskityn tutkimaan viittä työkyvyn maailmaan kuuluvaa diskurssia, jotka 
aktivoituvat vuonna 1999 ja 2000 Helsingin Sanomissa julkaistuissa lehtiteksteissä. Ensin 
analysoin tekstejä, joissa rakentuu asiantuntijuusdiskurssi. Yleisen osan jälkeen ana-
lysoin kokonaisen tekstin tapaustutkimuksena. Samanlainen rakenne toistuu muissakin 
diskurssiluvuissa, jotka olen nimennyt työkyvyn alenemisdiskurssiksi, työkyvyn edis-
tämisdiskurssiksi, työn diskurssiksi ja eläkediskurssiksi. Näissä nimenomaisissa lu-
vuissa etsin vastauksia tutkimusongelmiini. Diskurssit kietoutuvat toisiinsa ja rakentavat 
kehiä. Kun esimerkiksi asiantuntijuusdiskurssissa tuotetaan käsityksiä työkyvyn arvioin-
nissa, samaan maailmaan palataan lopuksi eläkediskurssissakin. Helpottaakseni ana-
lyysilukujen lukemista esitän taulukossa 2 selitykset tekstissä yleisesti käyttämilleni 
merkitsemistavoille. 

Työni viimeisessä osassa kokoan tulokset. Luvussa 6 on aika arvioida ja pohtia, miten 
tutkimukseni tavoitteet täyttyivät, ja tehdä yhteenvetoa tutkimusaineistoni teksteissä 
rakentuvista työkyvyn merkityksistä ja maailmasta. 

Taulukko 2. Merkintätapojen selitykset. 

Merkintätapa tekstissä Selitys  
työkykyä, työkykyisinä Työkyky-ilmauksen korostus tutkittavissa teksteissä.  
on parannettava ja ylläpidettävä Kielellisten valintojen korostus esimerkkiteksteissä.  
'nykyiset asenteet vaikeuttavat  
työkyvyn kehittämistä' 

Tekstissä aktivoituva merkitys; merkitys yleensä.  

VARHAISELÄKKEET TALOUSKASVUN UHKA Tutkimusaineiston tekstien otsikkotaso.  
(HS 29.3.00), (HS 14.10.99*) 
 

Lehden tunniste. *:llä merkityt muiden kuin toimittajien 
kirjoittamia tekstejä. 

 

(1), (2) Esimerkkeinä käytettyjen tekstikohtien numerointi.  
/ Kappale vaihtuu esimerkkitekstissä.  
– –  Poisto esimerkkitekstistä.  
Esimerkki tekstistä: 
Samaa metaforaa käyttää esimerkissä 1 myös Matti Sihto asiantuntijatekstissään VARHAISELÄKKEET TALOUS-
KASVUN UHKA (HS 14.10.99*). Ikääntyvä työväki kirjoittuu tekstiin haasteena, joka vaatii monilta tahoilta 
toimia, projekteja, kampanjointia, vastuun kantoa, halua ja pyrkimystä. 

(1)  Toimet laajalla rintamalla ovat tarpeen, jotta ikääntyneet pysyvät työssä nykyistä kauemmin. / Tärkeää 
on muun muassa, että asenteet muuttuvat ja ikääntyvien työkykyä ja ammatillisia valmiuksia kehite-
tään. (HS 14.10.99*) 

(2)  – – iso osa työntekijöistä lähtee pois, jäljelle jäävien ikääntyvien työkykyä on parannettava ja ylläpi-
dettävä ja samaan aikaan pitää onnistua houkuttelemaan uutta väkeä. (HS 29.3.00) 

Teksti tuottaa merkitystä 'nykyiset asenteet vaikeuttavat työkyvyn kehittämistä'. Ikääntymisdiskurssissa 
rakentuvassa maailmassa keskeiset tyky-keinot ovat samoja kuin edellisissä esimerkeissä: ikääntyneitä työnte-
kijöitä pyritään pitämään työkykyisinä kuntoutuksella ja koulutuksella (HS 3.7.99).  



2 Tutkimuksen viitekehys  

Kun rakennetaan viestiä, valitaan ensinnäkin käyttöyhteyteen sopivia sanoja sen mukaan, 
mitä merkityksiä halutaan vastaanottajalle välittää. Toiseksi valitaan sanoja, jotka heijas-
tavat haluttuja asenteita, esimerkiksi myönteistä tai kielteistä suhtautumista. Ratkaisu 
tehdään toisinaan tiedostamatta mutta usein kuitenkin tietoisena siitä, että valinnat olisi-
vat voineet olla toisenlaisiakin – ja todennäköisesti myös vastaanottaja huomaa saman 
asian. Olennaista systeemissä on se, että tietyllä leksikaalisella valinnalla suljetaan muut 
vaihtoehdot pois. (Ks. Eggins 1994: 17–18.) Viestintä on sosiaalista toimintaa, jossa 
vaikuttavat viestijöiden tarpeet ja tavoitteet (ks. Halliday 1994a: xiii). Viestin funktio voi 
liittyä esimerkiksi tiedon lisäämiseen, tunnetilan aikaansaamiseen, asenteen muokkaami-
seen ja toimintaan vaikuttamiseen (Saukkonen 2001: 34, 36). 

Nämä kaksi näkemystä kielestä, systeemisyys ja funktionaalisuus, yhdistyvät teori-
assa, jonka olen valinnut tutkimukseni perustaksi. Tämän tutkimuksen teoreettisena 
perustana on M. A. K. Hallidayn (esim. 1994a, 1985, 1978) näkemyksiin pohjautuva 
systeemis-funktionaalinen kieliteoria8. Koska Hallidayn teorian keskeisiä piirteitä ovat jo 
monet suomen kielen tutkijatkin (kuten Heikkinen, Hiidenmaa ja Luukka) esitelleet 
töissään varsin kattavasti, tyydyn valottamaan tässä luvussa pääasioita sen verran, että 
lukija saa käsityksen tutkimukseni teoreettisesta perustasta ja analyysitavastani. Viite-
kehykseni9 toisena kulmakivenä on Hallidayn lingvistiseen teoriaan perustuva diskurssi-
analyysin muoto, kriittinen diskurssianalyysi, jota niin ikään esitellen lyhyesti. Lisäksi 
pohdin merkitysten rakentumista kielessä, kielen ideologisuutta ja kielen suhdetta val-
taan. 

                                                           
8 Systeeminen teoria pohjautuu eurooppalaiseen funktionaaliseen traditioon. Hallidayn työhön vaikutteita ovat 
antaneet etenkin englantilainen J. R. Firth (1890–1960) ja tanskalainen Louis Hjelmslev (1899–1965) sekä 
Prahan koulukunta. (Halliday 1978: 5; 1994: xxvi.) 
9 Valaisevia katsauksia käyttämiini tutkimusotteisiin ovat suomen kielellä tehneet mm. Heikkinen (1999: 21–
30), Luukka (2002), Valtonen (1998) ja Pietikäinen (2000).  
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2.1  Systeemis-funktionaalinen näkemys kielestä 

Systeemis-funktionaalisessa lähestymistavassa kysytään, miten ihmiset käyttävät kieltä ja 
miten kieli rakentuu tätä käyttöä varten. Kiinnostus kohdistuu jokapäiväiseen sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja siihen, mitä ihmiset tarkoittavat ja miten he tekevät merkityksiä 
kielellä. Ihmiset eivät käytä kieltä vaihtaakseen äänteitä tai sanoja, vaan nimenomaan 
tehdäkseen merkityksiä – ymmärtääkseen maailmaa ja toisiaan. Kielellä on siis semantti-
nen funktio, ja merkityksenanto on semanttisten valintojen tekemistä. Systeemis-funktio-
naalisessa teoriassa korostuu se, että tekstit eivät yleensä synnytä vain yhtä merkitystä 
vaan nimenomaan useita merkityksiä. (Halliday 1984: 6–10; Eggins 1994: 2, 11.) 

Systeemisyys merkitsee sitä, että kielenkäytössä tehdään koko ajan valintoja. SF-teori-
assa tarkastellaan erityisesti valintamahdollisuuksien paradigmaattisia suhteita, sillä juuri 
valinnan ja oppositioiden avulla kieli palvelee merkityksenantoa. Jokainen valinta saa siis 
merkityksensä sitä taustaa vasten, mitä muita valintoja olisi voitu tehdä. Olennaista lähes-
tymistavassa on se, että kieltä ei tulkita sääntöjen sarjana vaan se nähdään merkitys-
potentiaalina ja resurssina, jonka muodostavat leksikko, kielioppi ja tekstuaaliset raken-
teet. Resurssit eivät kuitenkaan ole muuttumattomia, vaan ne valtaavat uusia käyttöaloja 
ja muokkaavat jo olemassa olevia. Merkitysten perustana on jonkinlainen yhteinen raken-
nelma, kollektiivisesti jaettava resurssi. Kielen näkeminen merkityspotentiaalina nostaa 
esiin systeemejä, jotka liittyvät siihen, mitä puhuja voi sanoa, mitä puhuja voi tarkoittaa 
ja mitä puhuja voi tehdä kielen avulla. (Halliday 1994a: xxvi–xxvii; Halliday 1978: 39, 
192; Eggins 1994: 3, 18, 205, 213; Halliday – Matthiessen 1999: x–xi; ks. myös Luukka 
2002: 105.) 

Sekä kielen systeemisyys että funktionaalisuus ovat sosiaalisia ilmiöitä. Merkityk-
senantosysteemit ovat kehittyneet sosiaalisissa diskurssikäytänteissä, jotka ovat niitä ajan 
myötä muovanneet. Merkityspotentiaalit toteutuvat konkreettisissa teksteissä, ja funkti-
oita säätelevät todelliset sosiaaliset tilanteet. (Stillar 1998: 14–15.) Valintojen tulkitsemi-
sessa ja selittämisessä punnitaan viestijöiden sosiaalisia rooleja sekä sosiaalista ja kult-
tuurista kontekstia. Näin pyritään ymmärtämään, miksi puhuja valitsi juuri tämän vaihto-
ehdon eikä jotakin toista. Koska valintaa ei tulkita vain kielellisensä vaan myös sosiaali-
sena, tulkinnassa voidaan tavoittaa sellaisia implisiittisiä sosiaalisia tapoja, jotka ovat 
konventionaalistuneet. (Eggins 1994: 217–218.)  

Hallidayn teoriassa merkityspotentiaali liitetään kolmeen funktioon: ideationaaliseen, 
interpersoonaiseen ja tekstuaaliseen metafunktioon. Metafunktiot ovat sekä kieliopillisia 
että semanttisia, ja ne toimivat samanaikaisesti tekstissä. Ensinnäkin semanttisen 
järjestelmän katsotaan ilmaisevan kokemusta, joka voi liittyä ulkomaailmaan 
ympärillämme ja myös sisäiseen tietoisuuden maailmaan. Ideationaalisuus representoi 
itse prosesseja (kokemuksellinen) ja myös prosessien välisiä suhteita (looginen). Yhdessä 
ne muodostavat ideationaalisen metafunktion, jonka avulla kieli järjestää kokemustamme 
maailmasta, toisin sanoen tapahtumista (toiminnasta, tapahtumasta, olotilasta, suhteista), 
näihin tapahtumiin liittyvistä osanottajista (ihmisistä, elollisista ja elottomista olioista, 
instituutioista, abstraktioista) sekä olosuhteista (paikasta, ajasta, tilasta, syystä, tavasta 
jne.). Näitä kielen resursseja käytetään tekstien sisällön tuottamiseen ja aihepiirien käsit-
telyyn. Interpersoonaisesti katsottuna kielioppi ei ole teoriaa vaan tapa toimia. Se on 
sosiaalisten suhteiden rakennelma, jossa suhteet määrittävät yhteiskuntaa ja kunkin ihmi-
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sen paikkaa yhteiskunnassa. Kieli rakentaa sosiaalista yhteisöämme ja sitä kautta henkilö-
kohtaista olemistamme. Kielen resursseilla muovataan osanottajien välistä vuorovaiku-
tusta ilmaisemalla asenteita ja arvioita, odotuksia ja vaatimuksia sekä rooleja ja identi-
teettejä kommunikaatiotilanteessa. Tämä voi näkyä esimerkiksi etäisyyden tai tuttaval-
lisuuden rakentamisena. Tekstuaalisesti kielioppi tarjoaa kielenkäyttäjälle mahdollisuu-
den muotoilla merkitys tekstiksi, organisoida informaatiorakenteita ja liittää viesti aiem-
min sanottuun. Tekstuaalinen metafunktio mahdollistaa kahden muun metafunktion toi-
minnan. Se ei liity ainoastaan todellisuuden rakentamiseen – siitä tulee osa todellisuutta. 
(Ks. Halliday – Matthiessen 1999: 511–512; Halliday 1979: 59–60; Halliday 1978: 112–
113; Eggins 1994: 11–13; Stillar 1998: 20–21; Hiidenmaa 2000b: 173–176.) 

Tekstit representoivat maailmaa. Ne nimeävät osallistujia, prosesseja ja olosuhteita, ja 
ne järjestävät aikasuhteita ja näkökulmia. Valinnoissa näkyy suhde tiettyyn sosiaaliseen 
toimintaan tai kenttään, johon teksti kuuluu. Asiat, henkilöt, tapahtumat, ajalliset ja 
paikalliset ilmaukset yms. valitaan tekstiin sen mukaan, miten relevanteiksi ne katsotaan 
sisällön kannalta. (Ks. Stillar 1998: 18.) Lukijalla on kulttuurisen tiedon perusteella 
aihetta olettaa, että Helsingin Sanomat kirjoittaa työkyvystä eri tavalla kuin iltapäivä-
lehdet tai vaikkapa lääketieteelliset julkaisut ja että pääkirjoitustoimittaja kohdentaa sa-
nansa yleisölle toisella tavalla kuin perusuutisen kirjoittaja. 

HS tarjoaa kielellisillä valinnoillaan lukijoilleen tapoja hahmottaa ja jäsentää maail-
maa. Käsitys maailmasta realisoituu etenkin ideationaalisesti merkittävissä prosessityyp-
pien ja osallistujien valinnoissa. Halliday (1994a: 107; myös Stillar 1998: 25) erottelee 
englanninkielen transitiivisuussysteemissä kolme päätyyppiä: materiaalisen, mentaalisen 
ja relationaalisen. Materiaalisessa prosessityypissä osallistuja on tavallisimmin toimija, 
hyötyjä tai kohde ja mentaalisessa puolestaan kokija. Relationaalisissa suhdeprosesseissa 
identifioidaan, luokitellaan tai kuvaillaan. Näiden prosessityyppien välimuodoiksi 
Halliday nimeää käyttäytymisprosessit sekä verbaaliset ja eksistentiaaliset prosessit. 
(Halliday 1994a; Eggins 1994: 229; Halliday – Matthiessen 1999: 514–515.) Prosessi-
tyyppien luokittelu on Hallidayn ja Matthiessenin (1999: 516) mukaan jokseenkin ongel-
mallista ja aukkoista. Heidän mallinsa mukaan jaottelen tässä tutkimuksessa prosessit 
seuraaviin tyyppeihin: materiaalisiin (tekeminen ja tapahtuminen), mentaalisiin (tuntemi-
nen, ajatteleminen, tietäminen, aistiminen), relationaalisiin (oleminen ja omistaminen) ja 
verbaalisiin (sanominen)10. (Prosessityyppien luokittelusta ks. Hallidayn lisäksi Eggins 
1994; Stillar 1998.) 

Kielisysteemi järjestää käsitemaailmaa sen mukaan, millaisia kulttuurisesti 
rakennettuja sopimuksia on siitä, mitkä todellisuuden ulottuvuudet ovat merkittäviä. 
Eggins huomauttaa, että koska pidämme kieltä luonnollisena, voi olla vaikea ajatella 
muunlaisia todellisuuden ulottuvuuksia kuin niitä, jotka koodautuvat omassa kielisys-
teemissämme. Todellisuus rakentuu kussakin kielessä koodautuvien oppositioiden kautta, 
eivätkä kaikki kielet järjestä kokemusmaailmaa samalla tavalla. (Eggins 1994: 19.) Mer-
kittävää on siis se, mitä kieli tekee: miten se rakentaa todellisuutta ja säätelee sosiaalisia 

                                                           
10 Hallidayn ja Matthiessenin (1999: 514–515) mukaan myös verbaalisella prosessityypillä on keskeinen asema 
semanttisessa järjestelmässä. Esimerkit tutkimusaineistostani havainnollistakoot tyyppejä. Materiaalinen: Tyky 
on valloittanut suomalaiset työpaikat. Mentaalinen: Työpaikalla kyllä tiedetään, mikä on pielessä. Relationaali-
nen: Päävika ei ehkä olekaan yksilöiden heikossa työkyvyssä. Verbaalinen: Eduskunnassa vaaditaan lisää 
rahaa työkyvyn turvaamiseen. 
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prosesseja. Kyky hahmottaa ja jäsentää todellisuutta ei ole luonnostaan annettua; se ei 
heijastu passiivisesti kielessä, vaan kieli rakentaa sitä aktiivisesti. Kielellä on mahdolli-
suus muuntaa kokemus merkitykseksi. (Halliday – Matthiessen 1999: x–xi.) 

Berger ja Luckmann pitävät kieltä tärkeimpänä kokemuksia välittävistä merkkijärjes-
telmistä. He luonnehtivat kieltä kollektiivisen tietovarannon perustaksi ja sen tuottamis-
välineeksi. Kieli tarjoaa keinon objektivoida yhteiset kokemukset ja säilyttää ne tieto-
varantoon. Kun kokemus objektivoituu kielessä, se muuntuu yleisesti saavutettavissa 
olevaksi tiedon kohteeksi ja se voidaan sisällyttää laajempaan traditioon: siirtää sukupol-
velta ja yhteisöltä toiselle. Uudet käyttäjät voivat rikastuttaa kokemus- ja merkityskoko-
naisuutta omilla merkityksillään ja tulkinnoillaan. (Berger – Luckmann 1994: 81–82.) 

Ulkoisen reaalimaailman ja kielellisen tekstin maailman suhdetta kuvatessaan Saukko-
nen (2001: 17–19) sijoittaa niiden väliin mentaalisen tajunnan maailman, joka on välit-
tävä substanssi. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrämme havainnon kohteita tajuntaamme 
muotoina, jotka ovat uudelleen strukturoituneita "kuvia" edustamistaan kohteista. Tajun-
nan kautta tieto koodautuu tekstiksi, joka kiertyy jälleen osaksi reaalimaailmaa. Teksti ei 
Saukkosen mukaan kuvaa tai rakenna puhtaana todellisuutta, "vaan jokainen teksti luo 
omaa (erityisesti sosiaalista) todellisuutta eli ensin mentaalista todellisuutta, joka edelleen 
voi rakentaa ulkoista todellisuutta".  

Tässä tutkimuksessa otan analyysin kohteeksi kielen toiminnan ja aidot tekstit todelli-
sessa kontekstissa. Tarkastelen tekstiä tuotoksena, jossa tehdään valintoja ja jossa vaihde-
taan merkityksiä (ks. Halliday 1994a: 311; Stillar 1998: 20). On vielä huomattava, että 
systeemis-funktionaalisessa lingvistiikassa kielioppikäsitys ei ole preskriptiivinen eikä 
tavoitteena ole ohjailla ihmisiä käyttämään kieltä kieliopillisesti oikein. Sen sijaan hyö-
dynnetään deskriptiivistä kielioppia eli tarkastellaan sitä, miten ihmiset käyttävät kieltä 
todellisissa tilanteissa. Eroa oikean ja väärän tai huonon ja hyvän kielenkäytön välillä ei 
tehdä, vaan kiinnostus kohdistuu enemmänkin siihen, millaiset ilmaukset ovat sopivia ja 
tarkoituksenmukaisia tietyssä kontekstissa ja millaiset taas eivät. (Eggins 1994: 144–
145.) 

2.2  Kriittinen diskurssianalyysi tutkimusotteena 

Kriittinen diskurssianalyysi (CDA) yhdistää viitekehyksessään sekä kielitieteellisen että 
yhteiskunnallisen diskurssin tutkimuksen näkemyksiä (ks. esim. Pietikäinen 2000: 191–
192). Hallidaylainen näkemys kielen sosiaalisuudesta ja ideologisuudesta alkoi kiinnostaa 
1970-luvulla East Anglia -ryhmää ja etenkin Roger Fowleria, joka julkaisi Language and 
Control -teoksen (1979) yhdessä Bob Hodgen, Gunter Kressin ja Tony Trew'n kanssa. 
Samana vuonna julkaistiin Hodgen ja Kressin teos Language as Ideology. Keskeisiin 
suunnannäyttäjiin kuuluu myös Norman Fairclough, jonka mukaan kriittinen diskurssi-
analyysi tarkastelee kieltä sekä yhteiskunnallisena tuotoksena että yhteiskunnallisena 
vaikuttajana. Lähtökohtana on se, että kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus on dialek-
tista: kieli on muovautunut yhteiskunnallisesti, ja se on myös yhteiskunnallisesti vaikutta-
vaa. Jokainen teksti rakentaa sosiaalisia identiteettejä, sosiaalisia suhteita sekä tieto- ja 
uskomusjärjestelmiä. Teksti voi pitää niitä yllä konventionaalisella kielenkäytöllä, mutta 
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myös uusintaa niitä ja myös muuttaa niitä toisenlaisiksi luovalla kielenkäytöllä. 
(Fairclough 1992: 25–27; 1997: 76.) 

Kriittistä diskurssianalyysia (CDA) voidaan luonnehtia pikemminkin lähestymista-
vaksi tai viitekehykseksi kuin yksittäiseksi metodiksi, sillä CDA:ssa yhdistyy monta 
teoriaa ja metodia. Fairclough määrittelee CDA:n teoreettiseksi näkökulmaksi kieleen ja 
merkkeihin, joihin hän sisällyttää myös muun muassa visuaaliset merkit ja kehonkielen. 
Dialogia muiden yhteiskuntateorioiden ja metodien kanssa ei kaihdeta, sillä se kuuluu 
asiaan. (Fairclough 2001: 121.) Tarve dialogiin on ymmärrettävä, koska tutkimuksen 
fokuksessa ovat yleensä yhteiskunnalliset ongelmat ja etenkin se, miten diskurssi yllä-
pitää ja ruokkii eliittiryhmien valtaa. Tyypillisesti tutkimusongelma sivuaa sosiaalisesta 
syrjinnästä kärsiviä ryhmiä. Solidaarisuus sorrettuja ja syrjittyjä kohtaan on aistittavissa, 
mutta "oikeaa" ja "väärää" ei kuitenkaan arvoteta. Tutkimusaiheet koskevat useimmiten 
vähemmistöryhmiä, jotka voivat määrittyä esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden, luokan 
tai kykenemättömyyden perusteella. Kriittisyydellä tarkoitetaan tapaa lähestyä ongelmia 
ja sitä, että niiden taustalla vaikuttavia valtasuhteita voidaan tekstejä tutkimalla tunnistaa. 
Lisäksi CDA:ssa otetaan huomioon, että kaikilla diskursseilla on oma historiansa ja kon-
tekstinsa, joka kytkee analyysiin myös kulttuurin, yhteiskunnan ja ideologian. Kielen ja 
yhteiskunnan suhde on koko ajan esillä. Sosiaalisuuden lisäksi etenkin van Dijk (1997, 
2001) on nostanut esiin kognitiivista näkökulmaa. Intertekstuaalisuuttakaan ei ohiteta, 
sillä tekstejä tarkastellaan suhteessa muihin teksteihin. (CDA:n peruslinjoista ks. Meyer 
2001: 14–16; Wodak 2001: 64, van Dijk 2001: 96; Martin – Rose 2003: 263; Hodge – 
Kress 1993: 209–213; Väliverronen 1998: 26–30.) 

Katson CDA:n sopivan omien tutkimusongelmieni tarkasteluun, sillä työkyvyttömyys 
yhtenä kyvyttömyyden11 muotona vaikuttaa kansalaisen sosiaaliseen asemaan. Työyhteis-
kunnan "heikko-osaisiin" kuuluvat ylipäätään ihmiset, joiden on vaikea työllistyä ja jotka 
sairastelevat ja väsyvät työpaineiden vuoksi. Aihepiirini kytkeytyy moniin yhteiskunnalli-
siin järjestelmiin, kuten lainsäädäntöön, sosiaalipolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan, työ-
paikkakulttuuriin ja terveydenhuoltoon. Kriittinen ote sallii sen, että tutkijan omat asen-
teet ja itsearviointi näkyvät analyysissa (ks. van Dijk 2001: 96; Stillar 1998: 7). Shore 
(1991: 193) pitää ymmärrettävänä sitä, että kielentutkija hakee kieleen – joskus tiedosta-
mattaankin – sellaisen lähestymistavan, joka vastaa hänen omaa maailmankatsomustaan 
ja suhdettaan ympäröivään maailmaan (myös Heikkinen 1999: 71–76). Kriittisyys ohjaa 
tutkijaa puntaroimaan avoimesti tutkimuskohteensa valintaa: sen yhteiskunnallista mer-
kittävyyttä ja ajankohtaisuutta, tutkimusongelmien asettelua ja aineistojen avaamista 
tietyllä menetelmällä (Heikkinen 2002a: 22–25; myös 2000b: 117–118).  

Perusajatukset diskurssianalyysin poliittisuudesta ovat lähtöisin Valentin Vološinovilta 
ja Mihail Bahtinilta12 1920-luvulta. Vološinovin näkemys kunkin yhteiskuntaryhmän 
ideologisen kommunikaation "varastosta" vaikuttaa tiukalta, eikä politiikkaa välttämättä 
nähdä enää näin suljettuna systeeminä. Seidelin (1985: 45) mukaan politiikka on kaikki-
alla läsnä eikä sitä voi ahtaasti tunkea omaan kapeaan karsinaansa. Hän pitää Vološinovin 

                                                           
11 Perussanakirjan mukaan kyvyttömyydessä on kyse lahjattomuudesta, huonoudesta, kelvottomuudesta ja 
kykenemättömyydestä (PS s.v. kyvyttömyys ja kyvytön). 
12 Vološinovin ja Bahtinin yhteistyö on herättänyt epäilyksiä siitä, että Bahtin olisi kirjoittanut osan Vološinovin 
nimellä julkaistuista teksteistä (esim. Eagleton 1991: 133–134). Vološinovin teoksen suomentanut Tapani Laine 
(1990: 13–15) korostaa, että peruslähtökohdiltaan kirjoittajat edustivat hyvinkin erilaisia suuntauksia. 



 32

näkemyksissä ongelmallisena sitä, että huomio suunnataan vahvasti luokkajakoon ja toi-
saalta sivuutetaan sukupuolten välinen jako, joka on Seidelin mukaan ollut yhteiskun-
nassamme kaikkein pysyvin alistamisen muoto.  

Kriittiseen diskurssianalyysiin ryhtyminen tarkoittaa tasapainottelua kielitieteellisen ja 
yhteiskuntatieteellisen analyysin välillä. Politiikan tutkija Sakari Hänninen sanookin 
kielitieteen ja yhteiskuntatieteen vuoropuhelun edellyttävän ennakkoluulottomuutta. Yh-
teiskuntatieteilijän näkökulmasta kielitieteilijän yksityiskohtaiset ja tarkkanäköiset ana-
lyysit ja päätelmät esimerkiksi hallinnon kielestä voivat olla pulmallisia, koska ne "oletta-
vat liikaa kielen mahdista". (Hänninen 2002: 36–38.) Kiinnostus kiistanalaisiin käsittei-
siin ja pyrkimyksiin tuottaa kielenkäytöllä poliittisia vaikutuksia ajaa molempia tutkijoita 
samojen tutkimuskohteiden ääreen. Erilaisista tulkinnoista huolimatta Hänninen (2002: 
39) toteaa, ettei kielenkäyttöä ja politiikkaa voida erottaa toisistaan. Näkökulman ero 
kiteytyy siinä, että kielitieteilijä ei näe kieltä "ulkopuolella" olevana vaan paremminkin 
osana todellisuutta (ks. esim. Halliday – Mathiessen 1999: 511–512).  

Nuolijärvi puolestaan pohtii, saadaanko esimerkiksi sosiolingvistisellä näkökulmalla 
ja metodilla yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa tutkittavasta asiasta. Hän huomauttaa, 
että kielitieteilijän tehtävä ei ole pyrkiä yhteiskuntatieteilijän rooliin, mutta kielen yh-
teyttä arkeen ja yhteisöihin voi valaista ja tehdä näkyväksi. Esimerkiksi lääkärin ja poti-
laan vuorovaikutustilanteiden tutkijat ovat Nuolijärven mukaan nostaneet esiin tietoa 
paitsi yksilöitä koskettavista asioista myös yhteisöllisesti relevanteista tilanteista ja insti-
tuutioiden säännöstöstä ja normistosta. (Nuolijärvi 2002: 16–17, ks. myös Peräkylä – 
Eskola – Sorjonen 2001.) Tässä tutkimuksessa pyrin yhdistämään kielenkäytön, yhteis-
kunnallisten ilmiöiden ja sosiaalisten rakenteiden tarkastelun niin, että lähestymistavat 
täydentäisivät toisiaan ja limittyisivät uskottavasti keskenään (ks. Pietikäinen 2000: 192–
193).  

Toisaalta CDA tarkoittaa myös ristivetoa avoimuuden ja (poliittisen) sitoutumisen 
välillä. Kriittisen diskurssianalyysin oletus tietynlaisten alistussuhteiden olemassaolosta 
ja poliittisesti latautunut puhe esimerkiksi ideologiasta, vallasta, valtasuhteista ja vaien-
netuista äänistä ovat nostattaneet epäilystä siitä, että tutkija pyrkii tutkimuksessaan pää-
asiallisesti todistamaan jo etukäteen paaluttamansa oletukset tosiksi. Esa Itkonen (1998: 
146–148, 153) esitti kielitieteen ja politiikan suhdetta käsittelevässä artikkelissaan 
vuonna 1982, että kriittistä kielitiedettä oli tuohon mennessä harjoitettu enemmänkin 
ohjelmanjulistuksen kuin tosiasiallisen tutkimuksen tasolla. Tutkijoiden analyysit siitä, 
miten sosiaaliset epäkohdat heijastuvat kielessä ja miten kieli toimii sorron ja riiston 
välineenä, eivät Itkosta vakuuttaneet. Kressin ja Hodgen tulkintoja teoksessa Language as 
Ideology (1979) hän kritisoi seuraavasti: "Heillä on tarkka joskin varsin kaavamainen 
kuva niistä valta- ja vaikutussuhteista, joiden he uskovat vallitsevan, ja he koettavat hin-
nalla millä hyvänsä etsiä niille kielellisiä vastineita. Heidän yleisen asenteensa perus-
teettomuus – tekisi melkein mieli sanoa: vainoharhaisuus käy ilmi väitteestä, että kun 
englanti ilmaisee tietyn asian kahdella eri tavalla, tämä on merkki 'luokkayhteiskunnan 
jakomielisestä maailmankuvasta'. Ilmeisesti heidän mielestään luokattomassa ihan-
neyhteiskunnassa puhutaan kieltä, jossa jokaista asiaa varten on olemassa vain yksi il-
maus." Itkonen pitää selvänä sitä, että luonnolliselle kielelle on ominaista kyky käyttää 
yhtä ilmausta ilmaisemaan eri asioita ja kyky ilmaista henkilökohtaisia kannanottoja ja 
painotuksia, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että samaa asiaa on voitava ilmaista eri il-
mausten avulla.  
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Itkosen käsitys, että kielitiedettä ei olisi mahdollista kytkeä politiikkaan, on kyseen-
alaistettu useissa tutkimuksissa, jotka ovat raivanneet jalansijaa kriittiselle kielitieteelle 
Suomessakin. Jokinen ja Juhila (1999: 86–87) näkevät analyysitavan joustavan siinä 
määrin, että tutkija voi tarkastella tutkimusaineistoaan avoimesti ja että myös "etukä-
teisoletusten" vastaisilla tuloksilla on mahdollisuus päästä esiin. Joustavuutta tuo sekin, 
että erilaiset tutkijapositiot voivat poiketa toisistaan esimerkiksi suhteessa tutkimusaineis-
toon ja analyysitapoihin. Juhilan jaottelun mukaan diskurssianalyytikko voi asettua ana-
lyytikon, asianajajan, tulkitsijan ja keskustelijan positioon. Yksittäinen tutkija voi vaihtaa 
positiota eri tutkimuksissa ja tutkimuksen aikanakin. (Juhila 1999.)  

Luotan kriittisen lähestymistavan avulla pääseväni tässä tutkimuksessa pintamerki-
tyksiä pitemmälle teksteissä ilmeneviin arvoihin ja asenteisiin ja niiden yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin. Tukeudun Faircloughin (1997: 29) ajatteluun siinä, että lingvistinen ana-
lyysi voidaan yhdistää yhteiskunnallisen analyysin perusasioihin, kysymyksiin tiedosta, 
uskomuksista, ideologiasta, sosiaalisista suhteista, vallasta ja identiteetistä. Myös Nuoli-
järvi (2002: 14) uskoo, että kielentutkijan menetelmin voi analysoida kielen yhteiskun-
nallista ja yhteisöllistä tehtävää. Kielen kontekstisidonnaisuutta ja yhteisöllistä luonnetta 
ei voi ohittaa huomiotta. Sosiokulttuurinen konteksti on väistämättä läsnä kielen käy-
tössä.  

2.3  Tekstit ja diskurssit tutkimuskohteina 

Teksti voi laajimmassa merkityksessään tarkoittaa tietyn koodin mukaan laadittua merk-
kien jonoa, josta muodostuu virkkeen tai usean virkkeen kokonaisuus. Tekstillä viitataan 
sekä kirjoitettuun että puhuttuun tekstijaksoon, joka on muodoltaan yhtenäinen ja sidos-
teinen. Voidaan siis sanoa, että tekstistä tekee tekstin nimenomaan koherenssia luova 
rakenne13. Lauseet ja virkkeet voivat olla sidoksissa toisiinsa ja myös tekstin tilanne-
kontekstiin, joka vaikuttaa tulkintaan (ks. tuonnempana luku 2.4.1). Yhtenäisyyden vaa-
timus ei kuitenkaan aina toteudu. Esimerkiksi kirjoittamaan tottumattoman oppilaan 
teksti voi koostua löyhästi irrallisista ajatuksista, vaikka kirjoittajalla olisi pyrkimys tuot-
taa kelpo kouluaine. (Enkvist 1975: 9; Halliday – Hasan 1976: 1; Halliday 1978: 133–
134.) 

Hallidayn ja Hasanin mukaan teksti on kielen yksikkö nimenomaan käytössä. Se ei ole 
yksiselitteisesti kieliopillinen yksikkö, kuten lause tai virke, vaan pikemminkin 
semanttinen yksikkö, joka määräytyy merkityksen eikä muodon perusteella. Toisin sa-
noen teksti realisoituu virkkeissä, mutta se ei muodostu virkkeistä, eivätkä koko ja virke-
rajat rajoita sitä. (Halliday – Hasan 1976: 1–2,8; Halliday 1978: 108–109, 135–137; ks. 
myös Kauppinen – Laurinen 1984: 16.) Virkettä lyhyempiä tekstejä ovat esimerkiksi 
tuotemerkki, otsikko, ilmoitus ja iskulause. Toisaalta kokonainen kirja voidaan nähdä 
yhtenä tekstinä. Tekstin rajoja tunnistettaessa kriteerinä voidaan pitää koheesion käyttöä: 

                                                           
13 Saukkosen mukaan tekstin rakenne syntyy elementtien välisistä semanttisista suhteista, joita Saukkosen 
hahmottelemassa mallissa on kahdenlaisia: elementtien syntagmaattis-hierarkkista konstituenttirakennetta 
luovia rooleja ja elementtien paradigmaattista verkostoa luovia omien merkitysten sukulaisuussuhteita. 
Tekstielementtien semanttisista roolityypeistä hän erottaa kolme: kertovan, kuvailevan ja perustelevan syntag-
maattis-hierarkkisen rakenteen. (Saukkonen 2001: 184.) 
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uusi teksti voidaan katsoa alkaneeksi, kun virkkeessä ei ole havaittavissa koheesiota edel-
täviin teksteihin. (Halliday – Hasan 1976: 294–295; myös Halliday 1994a: 392.) Samoin 
Enkvist pitää tekstiä kommunikaatioyksikkönä. Kun lauseet ja virkkeet irrotetaan tilanne- 
ja tekstiympäristöstä, ne eivät palvele normaalia kommunikaatiota, koska sidosteisuus 
puuttuu. (Enkvist 1975: 10.)  

Tässä tutkimuksessa merkitysten avaaminen perustuu siihen, että merkitykset rakentu-
vat lähettäjän ja vastaanottajan yhteisessä prosessissa. Tekstin lähettäjä ei laadi tuotostaan 
täysin omien ratkaisujensa varassa, vaan hänen on otettava huomioon omien päämääri-
ensä ja aikomustensa lisäksi vastaanottajan tiedot sekä tekstin hyväksyttävyys ja ymmär-
rettävyys. Ajatus siitä, että teksti on ensisijaisesti lähettäjän aktiivista toimintaa, jossa 
vastaanottaja on passiivinen lenkki (kuten Shannon ja Weaver esittivät 1940-luvulla siir-
tomallissaan), tuntuu epäuskottavalta, kuten sekin, että merkitys dekoodautuisi saman-
laisena lähettäjän ja vastaanottajan päässä (ks. esim. Shore 1991: 197–198). Lisäksi luke-
mattomat muut tekstit vaikuttavat jokaisen uuden tekstin taustalla niin lähettäjän kuin 
vastaanottajankin maailmassa. Tekstien intertekstuaalisesta luonteesta Barthes toteaa 
osuvasti, että teksti ei palvele merkitysten rinnakkaiseloa, vaan merkitykset menevät 
tekstin läpi, käväisevät siinä. Teksti on koottu sitaateista, viitteistä ja kaiuista, jotka ovat 
jälkiä edeltävien ja samanaikaisten kulttuurien teksteistä (ks. luku 2.4.1). Teksti on struk-
turoitu mutta ei suljettu. (Barthes 1993: 163–164.) 

Diskurssin käsite on moniselitteisempi kuin tekstin jo senkin vuoksi, että sitä käyte-
tään sekä lingvistiikan että yhteiskuntatieteiden alalla. Tavallisesti diskurssilla14 tarkoite-
taan niin puhuttua kuin kirjoitettuakin tekstiä. Ihmisten tapa puhua ja kirjoittaa – kuten 
kuunnella ja lukeakin – on monella tapaa yhteneväistä. Vaikka osallistujat eivät kommu-
nikoikaan kasvokkain ja lukijan rooli näyttää jäävän passiivisemmaksi kirjoittajaan näh-
den, kielen käyttö kirjoittamallakin voidaan lukea diskurssin lajiksi. (van Dijk 1997: 3.) 
Diskurssit realisoituvat sekä teksteissä että tekstilajeissa (Wodak 2001: 66). Diskurssilla 
voidaan tarkoittaa myös yhtä aihepiiriä käsittelevien tekstien joukkoa. Yhteiskunta-
tieteissä diskurssilla ymmärretään kokonaisen tieteenalan käymää keskustelua. (Ks. esim. 
Pääkkönen – Varis 2000: 19.) Käsitteen venymistä osoittaa se, että toisaalta Barthes 
(1993: 79) kutsuu diskurssiksi lausetta suurempia puheen yksiköitä. 

Diskurssi tarkoittaa van Dijkin mukaan laajasti käsitettynä kielenkäytön muotoa, 
mutta diskurssin merkitystä voidaan täsmentää kysymällä, kuka kieltä käyttää, kuinka, 
miksi ja milloin. Tällaiset funktionaaliset näkökohdat sisältyvät diskurssin määritelmään 
silloin, kun sen ajatellaan tarkoittavan kommunikaatiotilannetta, jossa ihmiset käyttävät 
kieltä ilmaistakseen ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tunteitaan. Eivätkä he vain käytä kieltä 
vaan myös kommunikoivat keskenään ja ovat vuorovaikutuksessa. (van Dijk 1997: 2.) 
Diskurssit kuuluvat sosiaaliseen toimintaan, jossa tuotetaan merkityksiä kielen resursseja 
käyttämällä. Diskurssi liittyy siinä mukana oleviin osallistujiin, tilannekonteksteihin ja 
sosiaaliseen systeemeihin ja rakenteisiin, jotka vaikuttavat siihen, miten ja mitä teksti voi 
merkitä niille, joita se koskee. (Stillar 1998: 12.) Näin nähtynä merkityksiä tuotetaan 
                                                           
14 Käsityksiä diskurssista ovat raamittaneet monet tutkijat. Useat heistä viittaavat yhteiskuntateoreetikko Michel 
Foucault'n ajatuksiin. Foucault näkee diskurssin toisiinsa liittyvinä lausumina. Stuart Hall määrittelee samassa 
hengessä diskurssin "ryhmäksi lausumia, jotka tarjoavat kielen sitä varten, että voitaisiin puhua tietynlaisesta 
jotakin aihetta koskevasta tiedosta – toisin sanoen representoida tätä tietoa". Kun aiheesta esitetään lausumia 
jonkin erityisen diskurssin sisällä, diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla ja myös 
rajoittaa muita vaihtoehtoisia tapoja. (Hall 1999: 98.) 
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diskursseissa, jotka ovat sosiaalisia, historiallisia ja institutionaalisia. Merkitykset eivät 
ole abstrakteja vaan vuorovaikutuksessa tuotettuja, paikoin vakiintuneitakin. (Ks. esim. 
Lehtonen 2000: 67–72.) Tällaisista diskurssin ulottuvuuksista voi jo päätellä, että diskurs-
sien tutkiminen kiinnostaa paitsi lingvistejä myös journalismin ja yhteiskuntatieteiden 
harjoittajia. Varsin usein nämä tieteenalat rikastuttavat toisiaan diskurssin tutkimuksessa. 
(Ks. esim. van Dijk 1997: 2; Väliverronen 1998: 20–21; Kunelius 2004: 223–230.) Kress 
(1985: 27) myöntää, että tekstin ja diskurssin välinen ero jää usein hämäräksi. Kun tutki-
taan kielen materiaalia, muotoa ja rakennetta, painopiste kallistuu tekstuaaliseen; kun taas 
aiheena on sisältö, funktionaalisuus ja kielen sosiaalinen merkittävyys, tutkitaan dis-
kurssia. Diskurssi kuuluu yhteiskunnalliseen kenttään, teksti taas lingvistiseen kenttään. 
Faircloughin (1992: 4; 1997: 28–29) kolmiulotteisen mallin mukaan tutkijan huomio 
kiinnittyy tekstin lisäksi diskurssikäytäntöihin ja sosiokulttuurisiin käytäntöihin. 

Tarkoitan diskurssilla tässä tutkimuksessa teksteissä esiintyviä puhetapoja ja merki-
tysjärjestelmiä, joilla rakennetaan työkykyyn liittyvää maailmaa. Ymmärrän diskurssit 
samoin kuin Heikkinen (1999: 54) keskustelunaiheiksi, jotka aktivoituvat tutkimusaineis-
toni teksteissä. Pyrin Faircloughin (1997: 31; ks. myös 124–135) tavoin liittämään yhteen 
kielitieteissä vallitsevan diskurssiajattelun (diskurssi on sosiaalista toimintaa ja vuoro-
vaikutusta todellisissa tilanteissa) ja yhteiskuntateoreettisen merkityksen, jonka mukaan 
diskurssi nähdään todellisuuden sosiaalisena konstruktiona, tiedon muotona. Rajaan työ-
kykydiskurssin tarkastelemalla vain Helsingin Sanomissa julkaistuja tekstejä enkä esi-
merkiksi useamman julkaisukanavan tuottamaa diskurssia. Hodgen ja Kressin (1988: 6) 
tavoin ajattelen, että tekstit ovat olemassa olevien diskurssien muodostamia ja niitä 
muokkaavia, ja yhtä lailla tekstit ovat uusien diskurssien aineksia (myös Heikkinen 1999: 
54). Merkille pantavaa onkin, että keskustelu työkyvystä on jatkunut vilkkaasti näihin 
päiviin asti. Diskurssi ei ole suljettu ja se etenee, joten sitä on vaikea rajata ja kuvata 
tyhjentävästi. Ymmärrän diskurssin kriittisen diskurssianalyysin viitoittaman suunnan 
mukaisesti siten, että tekstejä tarkastellaan sosiaalisessa kontekstissa (ks. esim. van Dijk 
1997: 3–4). Konteksti kattaa kulloisenkin kielenkäyttötilanteen lisäksi laajemman kentän: 
diskurssiin kuuluvat myös kielenkäytön institutionaaliset olosuhteet ja osallistujien väli-
set valtasuhteet.  

Oletan, että työkykydiskurssissa aktivoituu useita eri diskursseja, joissa määritetään 
työkykyä erilaisista näkökulmista. Tämänkaltaisissa diskursseissa merkityksiä ja samalla 
tietoa rakentavat monet instituutiot (ks. Hall 1999: 99). Lingvististä näkökulmaa 
korostava Halliday (1978: 230–233) luonnehtii instituutioita kommunkaatioverkostoksi ja 
Fairclough (1995: 37) puolestaan puheyhteisöiksi. Yhteiskunnalliset instituutiot15 tuotta-
vat erityisiä puhemuotoja ja -tapoja, jotka liittyvät tiettyihin yhteiskunnan alueisiin ja 
myös tiettyyn paikkaan ja instituution luonteeseen. Erityisen tärkeissä asioissa instituutio 
tuottaa asiaan liittyviä lausumia, jotka määrittelevät, kuvaavat ja rajaavat sitä, mitä asiasta 
voidaan sanoa ja mitä ei ja miten siitä tulisi puhua. Esimerkiksi sukupuoleen, viran-
omaisiin, rotuun, ammattilaisuuteen, tieteeseen ja perheeseen liitetään tietyntyyppisiä 

                                                           
15 Instituutioilla tarkoitetaan normien määrittelemiä sosiaalisen elämän kokonaisuuksia. Tässä viittaan lähinnä 
julkisiin toimintoihin ja palveluihin, jotka liittyvät yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Työkyky-
diskurssissa esiin nousevat esimerkiksi terveydenhuolto, työyhteisöt, koululaitos, oikeuslaitos ja poliittiset 
instituutiot. Ne luovat konventioita ja muodostavat omia puheyhteisöjään. (Ks. esim. Raevaara ym. 2001: 11–
12; Nuolijärvi 1994: 51–53; Fairclough 1995: 36–37; Peräkylä 1997: 178–180.) 
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diskursseja. Ne ovat ilmauksia tietyistä ideologioista ja ideologioiden mukaan järjesty-
neitä. (Kress 1985: 28, 30; Fairclough 1995: 38–42.)  

Työkykydiskurssin alueet – kuten juuri terveys ja työ – ovat ideologisesti värittyneitä, 
poliittisia elämänalueita, joten niiden voi olettaa olevan herkkiä diskursiivisille kamppai-
luille. Vastaavanlaista kamppailua on käyty esimerkiksi ympäristöpolitiikan kentällä, 
jossa erilaiset määritelmät ja tulkinnat kilpailevat jalansijastaan julkisuudessa (Solin 
2002: 160), samoin vuosikausia ovat esillä olleet työttömyys- ja ulkomaalaisdiskurssit 
(Heikkinen 1999: 55). Hall (1999: 99) huomauttaa, että diskurssin yhdenmukaisuus tai 
eheys ei riipu siitä, onko se lähtöisin yhdestä paikasta tai puhujasta. Yksittäinen teksti voi 
olla monen keskenään kilpailevan ja ristiriitaisen diskurssin ilmentymä (Kress 1985: 27).  

Diskursseissa luodaan positioita eri osallistujille ja punnitaan, kenellä ylipäätään on oi-
keus ja riittävästi "pätevyyttä" osallistua siihen. Tästä esimerkkinä on länsimainen lääke-
tiede, jossa lääkäreistä tehdään tiedon edustajia ja auktoriteetteja. Potilaista sitä vastoin ei 
yleensä tehdä heidän omaa kehoaan koskevan tiedon subjekteja, eivätkä esimerkiksi 
heidän käsityksensä vaihtoehtoisista hoidoista pääse juurikaan julkiseen keskusteluun. 
Monissa erikoisalan diskursseissa maallikoita ei hevin päästetä positioon, jossa kysytään 
tietoa ja käytetään puheenvuoroja. (Ks. esim. Solin 2001: 33.) Diskurssi voi olla vallan-
käytön väline mutta myös sen este, vastarinnan ja opposition strateginen väline. Diskurssi 
voi vahvistaa valtaa mutta myös horjuttaa sitä. (Ks. myös luku 2.4.2.)  

Tietyn aiheen käsittely mediassa voi vaimeta siinä vaiheessa, kun toimittajat väsyvät 
siitä kirjoittamaan ja olettavat myös yleisön mielenkiinnon laantuneen. Esimerkiksi ym-
päristökeskustelussa eri osapuolten näkemykset ovat lähentyneet siinä määrin, ettei perin-
teinen jako sankareihin ja konniin enää toimi uskottavasti. Kun kaikki myöntävät ilman 
saastumisen olevan yhteinen ongelma ja vakava terveysriski, aihe menettää osan kiinnos-
tavuudestaan. Toisaalta kirjoittelua voi hillitä sekin, että ympäristöongelmien käsittelyssä 
kaivataan tieteellistä perustaa, joka voi olla sekä toimittajan että maallikkoyleisön kan-
nalta sangen vaikeatajuista. Poliittiseksi kiistanaiheeksi ilmansaasteissa riittää toki ainesta 
etenkin silloin, kun päätetään keinoista vähentää päästöjä. Polttaviin kysymyksiin kuuluu 
esimerkiksi se, missä määrin keinot pitäisi kohdistaa tavalliseen kansalaiseen esimerkiksi 
autoveroina ja liikennerajoituksina ja missä määrin taas teollisuuden toimintaan. (Ks. 
Solin 2001: 58–59; myös Väliverronen 1996: 80–84.) 

2.4  Merkityksen ja maailman rakentuminen kielessä 

Ihminen tarvitsee sanoja käsitteistämään maailmaansa. Sanoja tarvitaan konkreettisen nä-
kyvän maailman – reaalimaailman olioiden – kuvaamiseen, ja niillä luodaan myös sellai-
sia maailmoja, jotka ovat olemassa yksinomaan kielen ansiosta. Yksisarvisia ja maahisia 
on olemassa, koska suomen kielessä on sanat, jotka luovat niille tarkoitteen. (Karlsson 
1994: 171.) Minun ja sisarusteni lapsuuden maailmassa oli olemassa jokisonni, joka eli 
Kiiminkijoessa. Vanhempani loivat sen vastineeksi näkille pitääkseen lapset loitolla joki-
rannasta. Meillä jokaisella oli jokisonnista oma erityinen mielikuvamme, jolle yhteistä oli 
se, että otusta oli syytä pelätä.  

Ihmisen hahmottaa jokapäiväisen elämänsä järjestyneeksi todellisuudeksi. Juuri kieli 
järjestää elämän mielekkääksi kokonaisuudeksi, antaa koordinaatit elämiselle ja täyttää 
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maailman merkityksellisillä asioilla ja esineillä. (Berger – Luckmann 1994: 32.) Esimer-
kiksi sukulaisuuden rakentumista kielessä kuvastaa se, että englantia puhuvat erottelevat 
sukupuolen mukaan isoäidin (grandmother) ja isoisän (grandfather), tädin (aunt) ja se-
dän (uncle) ja että ruotsia puhuvat erottelevat äidin ja isän puoleiset sukulaiset (moster, 
morfar – faster, farfar) (ks. Romaine 1994: 26). Suomessakin erotetaan samalla tavalla 
eno ja setä, mutta ei tätiä. Kiinassa taas yhden lapsen politiikan tuloksena syntyy suku-
polvia, joilla ei enää ole tätiä ja setää vastaavia sukulaisia eikä sisaria, veljiä tai serkku-
jakaan. 

Asioita luokittelemalla määräämme sosiaalisen maailman rakenteen. Länsimaissa 
viikko on totuttu jakamaan viiteen työpäivään ja viikonloppuun, vaikka aika ei luonnolli-
sesti jakaudu tällaisiin yksiköihin. Ihmiset antavat kielen avulla omassa kulttuurissaan 
tärkeille asioille nimet ja erottavat kieliopin ja sanaston avulla kategorioita, kuten mies ja 
nainen tai yksikkö ja monikko. Erityisryhmillä puolestaan – kuten lääkäreillä ja kieli-
tieteilijöillä – on käytössään laajat erikoissanastonsa asioiden käsittelyyn. (Ks. Romaine 
1994: 25–26.) Kun ihmisten antamat merkitykset eroavat toisistaan, kyse voi olla kulttuu-
rin eroista eikä viestinnän epäonnistumisesta. Omassa kulttuurissa tutut genret ja rekiste-
rit eivät toimikaan, ja potentiaali ennakoida ja tulkita "vierasta" merkityksenantosystee-
miä jää vajaaksi. (Ks. Halliday 1984: 8; Fiske1996: 246; Eggins 1994: 27.)  

Sanojen merkityksiä määritellessään kielitieteilijät ovat edenneet sanojen kaksijakoi-
sista kategorisoinneista ja tarkkarajaisuuteen pyrkivästä luokittelusta kognitiiviseen ja 
funktionaaliseen suuntaan. Sen sijaan että pyrittäisiin "täsmällisiin" merkityksiin, sanojen 
merkityksen nähdään riippuvan ulkomaailmasta, kulttuurikontekstista ja kognitiivisista 
prosesseista. Lyons esitti 1970-luvulla, että sanojen ja lauseiden merkitykset opitaan ja 
niitä ylläpidetään käyttämällä kieltä kommunikaatiotilanteissa. Se, mitä kielen puhuja 
tarkoittaa käyttäessään sanoja ja lauseita, vaikuttaa merkitykseen. Jos kysytään "mikä on 
sanan X merkitys", on otettava huomioon, että vastaus vaihtelee sen mukaan, millaisissa 
olosuhteissa kysymys esitetään, millainen sana X on ja millaisessa kontekstissa sitä 
käytetään. (Lyons 1977: 4.)  

Yksittäisen sanan merkitystä on lähestytty sen perusteella, onko merkitys yleinen vai 
tiettyyn käyttötilanteeseen liittyvä. Varsinainen merkitys (meaning) edustaa tiedon ilmai-
suun ja välittämiseen käytettävää kielellisen ilmauksen potentiaalia, sitä vastoin okkasio-
naalinen merkitys (sense) edustaa sitä tietoa, jota tekstissä esiintyvät ilmaisut todella 
välittävät. Okkasionaaliseen merkitykseen sisältyy miellesisältöä, jonka puhuja yhdistää 
sanaan sitä käyttäessään ja olettaa myös kuulijan yhdistävän. Monilla ilmauksilla on 
useita varsinaisia merkityksiä, mutta tavallisesti vain yksi niistä aktivoituu itse tekstissä. 
Merkitys voi jäädä epämääräiseksikin ja olla monimerkityksinen joko tarkoituksellisesti 
tai tahallisesti. Ihmisillä näyttää olevan synnynnäinen kyky tunnistaa tavoiteltu merkitys 
ja toisaalta myös ratkaista merkitykseen liittyvät epämääräisyydet. (Ks. esim. Hakanen 
1973: 25–26; Beaugrande – Dressler 1981: 84; Kuiri 2000: 19.) Teksti luo oman maail-
mankuvansa, jota tekstin vastaanottaja vertaa omaan maailmaansa. Nykyisen maailman ja 
oman yhteiskunnan lisäksi tekstit voivat selittää vaikkapa menneitä ja omasta maailman-
kuvastamme poikkeavia yhteiskuntia, täysin keksittyjäkin. (Enkvist 1975: 14.) 

Merkityksiä selvitettäessä on eroteltu konventionaalisia, kielenkäyttäjille yhteisiä mer-
kityksiä (denotatiivinen merkitys) ja niiden lisäksi ilmauksiin liittyviä assosiatiivisia 
merkityksiä ja konnotaatioita, jotka voivat olla tiettyyn tarkoitteeseen, kulttuuriin tai 
yksilöllisiin kokemuksiin ja maailmantietoon perustuvia (ks. esim. Leech 1981: 9–23; 
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Karlsson 1994: 218). Aina emme tosin ole konnotaatioista edes tietoisia, vaan ajatte-
lemme niiden olevan denotatiivisia tosiasioita (Fiske 1996: 114–115).  

Kielenkäyttäjä tekee valintoja ilmaistessaan tunnetilojaan ja asenteitaan. Hän voi vii-
tata naaraspuoliseen puolisoon erilaisia tunnelatauksia sisältävillä sanoilla, kuten vaimo, 
rouva, emäntä, eukko, muija tai akka. Tunnesävyjen tulkinta kuitenkin vaihtelee, esimer-
kiksi rantaleijona ja rautarouva saattavat herättää toisissa halveksuntaa, toisissa taas 
ihailua. (Ks. Kangasniemi 1997: 13–14.) Merkitys rakentuu sen mukaan, mitä piirteitä 
kielenkäyttäjä haluaa välittää ja mitä vastaanottaja valitsee. Ilmaukseen työkykyinen voi 
sisältyä esimerkiksi merkityksiä terve, ansiokykyinen, osaava ja ahkera. Sitä vastoin 
positiiviset mielikuvat haalistuvat, kun puhutaan työkyvyttömästä ihmisestä: silloin mer-
kityksiksi nousevat helposti sairas, väsynyt, vanha ja jopa työtä vieroksuva, laiska ja 
alkoholisoitunut. Tämänkaltaiset sivumerkitykset vaihtelevat kulttuurin ja aikakauden 
mukaan. Enää työkyvytön ei aktivoi entiseen tapaan merkityksiä vaivainen ja köyhä. 

Raud (1992: 68–69) huomauttaa, että sanojen merkitykset eroavat toisistaan ilmaisu- 
ja tulkintatasolla ja että tulkinta ei ole peilikuva vaan subjektiivinen prosessi. Yksilöllisen 
kognition vaikutus merkityksiin näkyy myös Saukkosen ajatuksessa, jonka mukaan jokai-
nen hahmottaa elämisessään ja viestinnässään omaa yksilöllistä todellisuuttaan. Ihmisten 
tietoisuuksilla on yhteistä pohjaa siinä määrin, että kielen avulla päästään tietyntasoiseen 
vastaavuuteen. Meillä on yhteinen käsite reaalimaailman oliolle 'kala', samoin mentaali-
sen maailman oliolle 'kauneus'. Tekstimaailma on Saukkosen mukaan aina tulkinta. Se 
muuttuu, kun tieto muuttuu. Vaikka eri tekstien aihe olisi sama, tekstimaailmat eivät kos-
kaan ole identtiset, koska ihmisten kognitiot ovat erilaisia. Tekstimaailmaa muovaa näkö-
kulma, johon Saukkonen sisällyttää kolme parametria: valinnan, perspektiivin ja abstra-
hoinnin. Samaa aihetta voi lähestyä eri suunnilta erilaisia laadullisia puolia tarkastellen, 
ja sitä voi käsitellä eri etäisyydeltä. Näkökulman suuntaaminen tietyllä tavalla jättää si-
vuun muut suunnat ja laadut. (Saukkonen 2001: 21, 25–26, 28.)  

Edellä esitellyt näkemykset osoittavat, että irrallinen sana voidaan toki määritellä vaik-
kapa sanakirjassa, mutta lopulta merkitys rakentuu vasta kontekstissa (ks. työkyvyn sana-
kirjamääritelmistä luku 4.1). Beaugrande ja Dressler (1981: 85) toteavatkin, että merkitys 
on kaikkien käyttömahdollisuuksien summa. Jotta voisi tehdä päätelmiä tutkimukseni 
kohteena olevan työkyky-ilmauksen merkityksistä, on tutkittava siihen kietoutuvia kon-
teksteja. On tunnettua, että työkyky on pitkään liitetty kiinteästi sellaisiin yksilön vikoihin 
ja vammoihin, jotka vaikeuttavat elannon ansaitsemista. Tässä tutkimuksessa valotan sitä, 
millä tavalla tämä perinteinen konteksti mahdollisesti heijastuu edelleenkin ilmauksen 
käytössä ja millaisia muita konteksteja teksteissä esiintyy. Seuraavassa kappaleessa laa-
jennan tarkastelunäkökulmaani yksittäisestä sanasta tekstiin sekä kontekstiin ja vuoro-
vaikutukseen. 

2.4.1  Kontekstuaalisuus ja vuorovaikutus 

Kielen ja kontekstin yhteys on ratkaiseva merkityksiä tutkittaessa. Tekstiä on katsottava 
kokonaisuutena, jotta kommunikoinnin tavoitetta ja rakennetta pystytään määrittelemään 
ja kuvaamaan. Eggins huomauttaa, että kirjoittajankin on yleensä vaikea saavuttaa 
pyrkimyksensä vain yhden lauseen voimalla. Jos taas lause irrotetaan kontekstistaan, 
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merkitykset hämärtyvät, koska ei tiedetä, mihin sanat viittaavat ja millaisessa 
todellisuudessa lause esitetään. Ongelmana on se, että vuorovaikutussuhteista ei saada 
varmuutta. (Eggins 1994: 4, 8.) 

Tiettyjen sanojen ja kielellisten ilmausten esiintyminen liittyy siihen, että teksti on tuo-
tettu tietyssä kontekstissa. Konteksti vaikuttaa siihen, mitä teksti sisältää. Konteksti voi-
daan SF-teorian mukaan jakaa Malinowskin termein kulttuurisidonnaiseen (jota edustaa 
esimerkiksi tekstilaji) ja tilannesidonnaiseen kontekstiin (jota edustaa kielen rekisteri). 
(Halliday 1994a: xxxi; 1978: 109–111; Eggins – Martin 1997: 232–233.) Tilannekon-
teksti vaikuttaa puhujan tai kirjoittajan kielellisiin valintoihin ja tekstin piirteisiin. Merki-
tyksen kannalta relevantteja tekijöitä ovat esimerkiksi vastaanottava yleisö, viestintä-
väline ja kommunikoinnin tarkoitus. Asiantuntijoiden keskustelussa tilanteeseen kuuluvat 
niin ratkaistava ongelma kuin osanottajien kokeneisuus ja koulutuskin. Niin ikään tietyn 
henkilön läsnäolo tai henkilöiden väliset roolisuhteet vaikuttavat tilannekontekstiin. 
(Halliday – Hasan 1976: 21; Halliday 1978: 28–29.) 

Halliday tarkastelee tekstin tilannekontekstia kolmen käsitteen avulla, jotka ovat ala 
(field), tapa (mode) ja sävy (tenor). Niiden avulla voi karakterisoida tekstiä ja ennakoida 
tekstin ominaisuuksia eli tunnistaa rekisterin. (Halliday – Hasan 1976: 22–23.) SF-tutkijat 
pyrkivät selvittämään, mitkä kontekstin ulottuvuudet todella vaikuttavat kielenkäyttöön 
eri tilanteissa. Toiseksi kysytään, mihin kielenkäytön aspekteihin tietyt kontekstin osa-
alueet näyttävät vaikuttavan. Voidaanko esimerkiksi määritellä, missä kohtaa kielen-
käytössä näkyy konstekstuaalinen ero silloin, kun viestijät ovat keskenään ystäviä tai kun 
he eivät tunne toisiaan? Viestintätilanteessa tilannekonteksti heijastuu moneen asiaan: ala 
voi vaikuttaa toiminnan aiheeseen ja fokukseen, esimerkiksi siihen, kirjoitammeko urhei-
lusta vai kielitieteestä; tapa voi vaikuttaa palautteen määrään ja näkyä kielessä puheen ja 
kirjoituksen erona; ja sävy voi vaikuttaa roolisuhteisiin, valtaan ja yhteenkuuluvuuteen 
esimerkiksi johtajan ja alaisen välillä, ystävien välillä tai poliitikon ja yleisön välillä. Ala, 
tapa ja sävy tuottavat tiettyjä merkityksiä maailmasta. (Eggins 1994: 9, 74–75.)  

Saukkosen mukaan sitä, miten, miltä suunnalta, mihin kohtiin ja miltä etäisyydeltä 
viestijä hahmottaa ja fokusoi tekstimaailmaansa, ohjaa tilannekehys16. Tilannekehys 
muodostuu viestijän omista tarpeista ja intentioista, jotka integroituvat vastaanottajan 
tilannekehystä koskevan tiedon ja vastaanottajaan kohdistuvan asenteen kanssa. (Saukko-
nen 2001: 34, 36.) 

Kielen variaatiot ovat moninaiset, mutta ihmisillä on luontaista kykyä päätellä kon-
teksti tekstistä ja toisaalta kyky ennakoida, millaista kieltä missäkin kontekstissa käy-
tetään (ks. esim. Halliday 1984: 8–11). Modernissa runossa käytetyt rakenteet eivät ta-
vallisesti ole hyväksyttäviä17 lakikielessä tai tieteellisessä tekstissä. Konteksti näkyy 
teksteissä selvästi, kun vastaanottaja tunnistaa samaa aihetta käsittelevissä teksteissä 

                                                           
16 Tilannekehys vastaa Saukkosen mukaan Hallidayn systeemis-funkionaalisessa kieliteoriassa väljästi käsitettä 
"tenor", joka realisoituu interpersoonaisena merkityksenä. Tekstimaailma vastaa Hallidayn käsitettä "field", 
joka edustaa ideationaalista merkitystä. Kun viestijä hahmottaa tekstimaailmaa ja muovaa sitä ideationaaliseksi 
tekstimerkitykseksi, häntä ohjaa vastaanottajan tilannekehystä koskeva tieto. Asenteiden liittäminen – tietoisesti 
tai tiedostamattomasti – tekstimaailmaan luo interpersoonaista merkitystä. (Saukkonen 2001: 35.) 
17 Hyväksyttävyyden periaatteet eivät kuitenkaan ole pyhiä. M. A. Numminen on rikkonut tekstilajiin liittyviä 
odotuksenmukaisuuksia korvaamalla lauluissaan perinteisen sanoitusmallin Wittgensteinin tieteellisellä tekstillä 
ja hevosen hoito-ohjeilla. Tällainen kontekstin rikkominen yllättää ja rakentaa tietoisesti vastaanottajaan tavan-
omaisesta poikkeavaa suhdetta herättämällä niin ärtymystä, huvittuneisuutta kuin paheksuntaakin. 
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kielen piirteitä, jotka osoittavat niiden olevan eri kohderyhmille suunnattuja ja myös eri 
lähteistä peräisin (Enkvist 1975: 10–11; Eggins 1994: 5, 7).  

Kontekstin vaikutus tulkintaan on Raudin mukaan monimutkainen silloin, kun jossa-
kin yhteiskuntajärjestelmässä tulkitaan toisessa järjestelmässä tuotettuja tekstejä. Tuttuna 
esimerkkinä käy demokratia-sanan merkitys ja käyttö erilaisissa yhteiskuntajärjes-
telmissä. Kulttuurikontekstia havainnollistaa se, että joissakin länsisaksalaisissa kouluissa 
turvauduttiin muutama vuosikymmen sitten erityisiin saksan kielen sanastoihin, jotta 
länsisaksalaiset olisivat ymmärtäneet paremmin rautaesiripun takana olevaa itäsaksalais-
ten maailmaa. (Raud 1992: 79–80.) Demokratian kaltaisten abstraktien sanojen täsmälli-
siä merkityksiä on tunnetusti vaikea määrittää. Suomessa demokratian denotaatioon vai-
kuttavat osaltaan perustuslaki ja säädökset, joissa määritellään suomalaisen demokratian 
luonnetta. Samoin suomalaiset ovat oppineet käyttämään vapaus-sanaa eri tilanteissa 
jokseenkin yhdenmukaisesti. (Ks. Karlsson 1994: 187, 192.) Karlsson huomauttaa, että 
merkitys ei kuitenkaan ole pakkopaita, joka olisi omaksuttava, tuotettava ja tulkittava 
aina samalla tavalla. Viestintätilanteissa sanoilla voidaan vihjailla tai valehdella ja ne 
voidaan ymmärtää ja vastaanottaa hatarasti. (Mts. 187.) Kulttuurinen arvottaminen vai-
kuttaa merkityksiin esimerkiksi silloin, kun puheena on kommunismi, kapitalismi, vallan-
kumous, vapaus, demokratia, oikeus tai tasa-arvo. Eroa on siinäkin, mitä milloinkin tar-
koitetaan esimerkiksi terveellisellä, modernilla ja aidolla. (Jackson 1988: 59; ks. myös 
Leech 1981: 43–44; Fairclough 1994: 23.)  

Myös Vološinov korostaa, että kielellinen muoto on olemassa tietyssä kontekstissa, 
alati muuttuvana ja joustavana. Ymmärtäminen tarkoittaa tietyn muodon ja sen merkityk-
sen18 ymmärtämistä nimenomaan konkreettisessa yhteydessä. Kyse on uutuuden ymmär-
tämisestä eikä pelkästään käytetyn muodon identtisyyden tunnistamisesta. Vološinovin 
mukaan "emme todellisuudessa koskaan lausu sanaa ja kuule sanaa, vaan kuulemme 
totuuden tai valheen, hyvän tai pahan, tärkeän tai merkityksettömän, miellyttävän tai 
epämiellyttävän jne. Sanan on aina täyttänyt ideologinen tai jokapäiväisen elämän sisältö 
ja merkitys". (Vološinov 1990: 87, 89.)  

Seidel huomauttaa, että sanat ja ilmaukset voivat saada erilaisia merkityksiä myös sen 
mukaan, millainen ideologinen asema puhujalla on. Merkitykseen vaikuttavat myös kul-
loisetkin sosiohistorialliset olot, joissa lausuma on tuotettu. (Seidel 1985: 47.) Yhteis-
kunnallinen konteksti ei ole aina annettu tai staattinen myöskään van Dijkin mukaan. 
Diskurssilla ja siihen osallistuvilla on mahdollisuus rakentaa ja muuttaa kontekstia. Tie-
tyn ryhmän ylivoimaa voidaan totella diskurssissa, mutta se voidaan myös kyseenalaistaa. 
Sosiaalisia normeja ja sääntöjä voidaan muuttaa ja rikkoa, mikä voi synnyttää uusia so-
siaalisia järjestyksiä. (van Dijk 1997: 20.) Tällaista uudistumista on nähtävissä esimer-
kiksi opettamisdiskurssissa ja lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Samoin 
naisnäkökulman tuominen tieteen diskurssiin ja homosuhteiden virallistaminen pa-
risuhde- ja perhediskurssissa ovat muuttaneet kontekstia. 

Lähestyn tässä tutkimuksessa kontekstia Egginsin tavoin kolmitasoisesti: työkyky-
ilmauksen merkityksen tutkimisessa otan huomioon erityisesti a) tilannekontekstin (mi-

                                                           
18 Vološinov (1990: 122, 125–126) sitoo merkityksen laajempaan kokonaisuuteen, teemaan. Sanan tavallisen ja 
satunnaisen merkityksen erottaminen ei vielä tyydytä, vaan on pyrittävä teeman ymmärtämiseen. Lausuman 
teemaa eivät määrää vain siihen sisältyvät lingvistiset muodot vaan myös tilanteeseen liittyvät tekijät. Ymmär-
täminen edellyttää näiden tekijöiden huomioon ottamista.  
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ten kieltä käytetään ja millaisia valintoja tehdään, kun puhutaan työkyvystä; ideatio-
naaliset, interpersoonaiset ja tekstuaaliset merkitykset), b) kulttuurikontekstin (eri 
tekstilajit työkyvyn merkityksen rakentajina; miten toiset tekstit ja diskurssit näkyvät 
teksteissä ja miten ne vaikuttavat tulkintoihin; institutionaalinen konteksti) ja c) ideologi-
sen kontekstin (millaisia näkökulmia, arvoja, asenteita, rooleja, normeja yms. teksteissä 
välittyy; millaisena näyttäytyy "meidän suomalaisten" suhde työkykyyn ja työntekoon). 
(Ks. Eggins 1994; Eggins – Martin 1997: 232–233.) Kolmijako sivuaa Faircloughin 
(1997: 28–29) kontekstikäsitystä, jonka mukaan diskurssikäytänteissä vaikuttavat tilanne-
kohtaiset, institutionaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. 

Halliday ja Mathiessen (1999: 24) katsovat merkitysten syntyvän historiallisessa kon-
tekstissa, jossa vaikuttavat kielen evoluutio (esimerkiksi erikoiskielten kehittyminen), 
kielen omaksuminen ja kielen tuottaminen diskurssissa. Pidän tätä näkökulmaa tärkeänä 
ja palaan siihen luvussa 3, jossa kartoitan työkyky-ilmausten historiallista taustaa. Vaikka 
tieto sadan vuoden takaisesta puheesta työkyvystä ei olisikaan ratkaisevaa nykytekstien 
ymmärtämisen kannalta, katsaus aiempiin käyttöyhteyksiin tuo mielenkiintoista lisävaloa 
tämänhetkiseen työkykydiskurssiin19. 

Pidän Hallidayn (esim. 1978: 139–141; 1989: 11) tavoin sosiaalista vuorovaikutusta 
olennaisena merkityksen muodostumisessa. Vološinovin mukaan merkitykset syntyvät 
ketjussa, yksilöllisten tietoisuuksien vuorovaikutuksessa. Tietoisuus puolestaan täyttyy 
(ideologisilla) merkeillä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Merkki syntyy kahden ihmisen 
välillä vain silloin, kun he muodostavat yhteisön ja ovat sosiaalisesti organisoituneita. 
Vološinovin mukaan "yksilöllinen tietoisuus on sosiaalisesti ideologinen tosiasia" eikä 
sitä voida johtaa välittömästi luonnosta. (1990: 27 – 29.) Kielenkäyttäjän yksilöllisen 
kognition lisäksi diskurssiin sisältyy aina myös sosiokulttuurinen kognitio: niin kielioppi 
kuin diskurssin säännötkin jaetaan sosiaalisesti. Normit, arvot, kommunikaatiosäännöt, 
tieto ja mielipiteet jaetaan saman ryhmän jäsenten, yhteisön ja kulttuurin kanssa. (van 
Dijk 1997: 17; myös Vološinov 1990: 106–107.) 

Myös Fiske näkee ihmisten välisen viestinnän sosiaalisena vuorovaikutuksena, joka 
toimii koodien ja merkkien varassa. Niiden lähettäminen ja vastaanottaminen pitää yllä 
sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta, joka on kulttuurille elintärkeää. Merkitykset syn-
tyvät tekstin ja yleisön vuorovaikutuksessa, ja mitä tiiviimmin teksti ja yleisö paikallistu-
vat kulttuuriin tai alakulttuuriin, sitä vaivattomammin vuorovaikutus sujuu. Lukija ja 
teksti tuottavat yhdessä etusijalle asettuvan merkityksen. Lukijan suhde hallitsevaan arvo-
järjestelmään ja yhteiskuntaan vaikuttaa Fisken mukaan ratkaisevasti merkitysten muo-
dostumiseen. (Fiske 1996: 14, 215–216.) Berger ja Luckmann luonnehtivat jokapäiväisen 
elämän todellisuutta intersubjektiiviseksi maailmaksi, joka jaetaan toisten ihmisten 

                                                           
19 Heikkisen (1999: 48) mukaan jonkin ilmauksen alkukohtia ja lähtötekstien tarkkaa jäljittämistä olennaisem-
paa on tarkastella, millaisissa prosesseissa ilmaukset luonnollistuvat ja miten niistä tulee kielisysteemin itses-
tään selviä osia, jotka yksittäisinä ilmauksina käytettynä aktivoivat tietynlaisia arvoja ja maailmankuvaa. Esi-
merkkinä tällaisesta hokemasta Heikkinen antaa kestävän kehityksen, jonka lähtökohdaksi Palonen (1997) on 
osoittanut YK:n Brundtlandin komission raportin (ilmaus on käännös termistä sustainable development). Poliit-
tisten linjapuheiden pitäjät ovat juurruttaneet yhteiskunnalliseen keskusteluun lukuisia ilmauksia, jotka luon-
nollistuvat käyttöön. Hallitus puhuu tätä nykyä kestävän kehityksen lisäksi sujuvasti muun muassa työllisyyden 
puolittamisesta ja työkyvyn ylläpitämisestä, ja työelämän diskurssiin kuuluvat läpinäkyvä toiminta, matalan 
tuottavuuden työ ja sosiaalinen pääoma. Tiedotusvälineiden kautta uudet ilmaukset leviävät nopeasti ja tehok-
kaasti kansalaisten kieleen (ks.esim. Mäkinen 1992). 
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kanssa. Omat merkitykset ja muiden merkitykset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
keskenään. (Berger – Luckmann 1994: 33–34.)  

Kielen sosiaaliseen ulottuvuuteen voidaan liittää Barthesin mallin mukaan myös inter-
tekstuaalisuus. Jo aiemmin on tullut esille, että tekstin eri tasoilla on intertekstuaalisesti 
läsnä niin aiemman kuin ympäröivänkin kulttuurin tekstejä. Anonyymien lauseiden alku-
perää harvoin edes löytää, ja lainaukset voivat olla tiedostamattomia tai automaattisia 
fraaseja, sosiaalisten kielten palasia yms. (Barthes 1993: 181.) Lingvistisissä tutkimuk-
sissa (esim. Fairclough 1992: 101–105; Fairclough 1997: 84; Solin 2001: 17) tukeu-
dutaankin esimerkiksi Kristevaan ja Bahtiniin, jonka mukaan jokaista lausumaa on tar-
kasteltava eräänlaisena vastauksena sitä edeltäneisiin samaan alaan liittyviin lausumiin. 
Lausuma kumoaa, vahvistavaa ja täydentää toisia lausumia ja tukeutuu toisiin lausumiin, 
joiden oletetaan olevan tunnettuja. Solinin (2001: 17) tulkinnan mukaan lausumien mer-
kitys syntyy vuorovaikutuksessa, yksittäistä merkitystä niillä ei ole. Merkitysten ymmär-
tämisen kannalta tekstien kerrostuminen ja keskinäinen kilpailu tarkoittavat mielestäni 
sitä, että täysin yhtenäistä tulkintaa voi tuskin olla olemassakaan. Tekstuaalinen merkitys 
ei ole pysyvä, sillä intertekstuaalisista elementeistä rakentuvat tekstit ovat jatkuvan tul-
kinnan kohteena. Lukija rakentaa suhteita tekstien ja merkitysten välille oman kieli-
taustansa ja tekstihistoriansa perusteella. (Intertekstuaalisuudesta ks. Kristeva 1993: 8–9, 
23–29.) 

Solin (2001: 17) nojaa Culleriin (1981) todetessaan, että intertekstuaalisuus ei tarkoita 
vain sitä, että teksteissä olevien mallien ja merkitysten tunnistetaan liittyvän toisiinsa. 
Intertekstuaalisuus kattaa myös kulttuurisia ja kielellisiä koodeja ja konventioita, joita 
kirjoittajat ja lukijat hyödyntävät merkityksiä luodessaan, Solin tulkitsee. Jokainen yksit-
täinen kirjoittaja ammentaa aineksia jo olemassa olevista teksteistä ja kielenkäytön kon-
ventioista (ks. esim. Fairclough 1997: 93–96). On kuitenkin huomattava, että tekstin 
tuottajien ja tulkitsijoiden diskurssiresurssit voivat olla hyvinkin erilaisia ja tekstien saa-
tavuuskin vaihtelee. Yhteiskunnan rakenteeseen liittyvät seikat – kuten erot sosiaalisessa 
asemassa tai sukupuolirooleissa – vaikuttavat siihen, miten kullakin on kielen potentiaali 
saatavilla ja miten kieli voi jopa rajoittaa ihmisten toimintamahdollisuuksia (Shore 1991: 
195; ks. myös Hodge – Kress 1993: 203).  

Omaa tutkimusaineistoani lukiessani oletan, että esimerkiksi lääketieteellinen teksti, 
lakiteksti tai jokin muu virkateksti on vaikuttanut työkykyä käsittelevän lehtitekstin muo-
toiluun ja sananvalintoihin. Intertekstuaalisuutta rakentuu siis etenkin instituutioiden ja 
niiden tuottamien tekstien välille. Sekä instituutioiden sisäiset että niiden väliset käytän-
teet vaikuttavat tiettyjen intertekstuaalisten ketjujen muotoutumiseen (ks. Fairclough 
1992: 130). Tavoitteenani onkin tarkastella, miten aineistooni kuuluvat lehtitekstit liitty-
vät toisiinsa ja ketjuuntuvat perättäiseksi diskurssiksi (ks. esim. eläkediskurssi). Nostan 
esiin sellaisia taustatekstejä, jotka ovat tekstien ymmärtämisen ja merkitysten luomisen 
kannalta relevantteja. Intertekstit voivat tulla esiin aineistossani esimerkiksi haastatelta-
vien lausunnoissa joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti. Lehtiteksteissä intertekstuaali-
suus näkyy selkeimmillään silloin, kun jotakin tietolähdettä siteerataan suorassa lainauk-
sessa. Myös yksittäisten ilmausten lainaus on helposti tunnistettavissa, kun se ilmaistaan 
lainausmerkein. Implisiittisten suhteiden selvittäminen onkin jo työläämpää. Työkykyä 
koskevat uutiset pohjautuvat usein tietoihin, joita ovat antaneet lääkärit, eläkelaitosten 
edustajat, poliittiset vallanpitäjät ja tutkijat. Näin asiantuntijat saavat mahdollisuuden 
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ohjailla keskustelua ja sitä, mistä puhutaan. Joskus työkykyyn liittyvän tekstin lähteenä 
on yksittäinen tavallinen kansalainen.  

Fairclough (1992: 102–103) pitää intertekstuaalisuutta merkittävänä tarkastelun koh-
teena paitsi tekstien historiallisuuden ja hegemonian kannalta myös teksteihin sisältyvien 
valtasuhteiden tarkastelun kannalta. Tekstien produktiivisuus näkyy siinä, että ne muutta-
vat aiempia tekstejä ja uusintavat konventioita, tosin yhteiskunnallisesti rajoitetusti. Pa-
neudun tähän aiheeseen seuraavassa luvussa, jossa käsittelen kielen ja vallan suhdetta. 

2.4.2  Kieli, valta ja ideologia 

Tämän tutkimuksen analyyseissa on aiheellista kiinnittää huomiota siihen, miten teks-
teissä eksplikoidaan eri ryhmiä. Kenellä on valta sanoa julkisesti jotain työkyvystä? 
Ovatko lääkärit institutionaalisen roolinsa turvin etuoikeutettuja puhevallan käyttäjiä? 
Kenen työkykyongelmista kerrotaan? Kenet jätetään syrjään? Teksteissä olisi mahdollista 
esittää luonnollistuneena, että naiset ovat työmarkkinoilla kestävyydeltään heikompia 
kuin miehet tai että työläisten on helpompi vedota työkykyongelmiin kuin johtajien. Pu-
hetta työkyvystä ei ehkä tarvittaisikaan, jos suomalainen yhteiskunta ei perustaisi kivijal-
kaansa työnteon, työvoiman ja taloudellisen tuottavuuden varaan. Valtiovaltaa ja insti-
tuutioita kiinnostaa, miten kansa kykenee tehtävänsä täyttämään. Asetelmat suorastaan 
yllyttävät pohtimaan valtaa ja ideologioita ja sitä, miten ne kytkeytyvät kieleen ja teks-
teihin. 

Kielentutkijan kannalta syrjintä ei tarkoita sitä, että tekstistä etsitään avoimesti väit-
teitä, jotka sisältävät vihamielisyyttä, stereotypioita ja ennakkoluuloisia asenteita. Kie-
lessä ilmenevää syrjintää tarkastellaan kieliopillisista muodoista, sananvalinnoista ja syn-
taksista, joita puhuja tai kirjoittaja on valinnut. Epätasa-arvoinen asetelma diskurssissa on 
siten implisiittisempi. Sykes (1985: 85–86) huomauttaa, että tekstin sisällön perusteella 
jonkin ryhmän kohtelu voi vaikuttaa suotuisalta, mutta kielelliset valinnat saattavat kui-
tenkin osoittaa sen epäsuotuisaksi ja syrjiväksi. Eriarvoisen kohtelun voi tunnistaa sanan-
valinnoista, mutta se liittyy myös siihen, miten osallistujia ja prosesseja ilmaistaan. Eng-
lannin kielessä voidaan esimerkiksi muuttaa lauseen topiikki käyttämällä passiivia, kuten 
Sykesin antamassa esimerkissä Black youths stoned the police vrt. The police were stoned 
by white youths.  

Valta liittyy tapaan tulkita havaintoja stereotypioiden ja arvostusten kautta. Tämä nä-
kyy esimerkiksi siinä, miten sukupuoli ilmenee kielessä. (Ks. Hakulinen 1987: 68; 
Fairclough 1992: 205–207.) Suomen kieltä on kehuttu tasa-arvoiseksi, koska siinä ei 
osoiteta feminiiniä ja maskuliinia. Nuolijärvi huomauttaa sukupuolen piiloutuvan kui-
tenkin sanastoon ja fraseologiaan. Pelkurimainen mies on akka ja keskustelut voidaan 
tuomita akkojen löpinöiksi. Nykysuomen sanakirjassa miestä luonnehditaan itsenäiseksi, 
lujatahtoiseksi, viisaaksi, rohkeaksi, pontevaksi ja peräänantamattomaksi. Naiset puoles-
taan ovat pehmeitä, lempeäluontoisia, arkoja ja ujoja maalaistyttöjä, nöyriä vaimoja 
mutta myös oikukkaita naisia ja isosuisia akkoja. Nuolijärven mukaan viattomilta vaikut-
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tavat esimerkit tyypittävät ja kaventavat ihmisyyttä20. (1992: 52–53.) Mantila tosin 
toteaa, että kaiken kaikkiaan Perussanakirjan antama kuva on voittopuoleisesti kielteinen 
niin naisesta kuin miehestäkin. Konservatiivisuus tulee esiin siinä, että PS:n maailmassa 
miehen kuuluu hankkia kunnon työ ja naisen on suotavaa säilyttää siveytensä. Kun 'johta-
jaa' nimitetään isännäksi, pampuksi tai porhoksi, ilmaukseen sisältyy mieheen viittaava 
merkitys. Naisjohtajien yleistymisestä huolimatta pomokin assosioituu usein mieheen. 
(Mantila 1998: 24, 29.) Tasa-arvovaatimuksista huolimatta geneeris-maskuliiniset il-
maukset pitävät yllä miesten valtaa korostavaa todellisuutta, kun puhutaan eduskunnan 
puhemiehestä, maaherrasta ja esimiehestä, vaikka puheena olisi nainen (ks. esim. Tiililä 
1994; Karppinen 2002).  

Kielenkäytössä valta ja yhteiskunnallinen asema näkyvät muun muassa yksikön 2. per-
soonan pronominin käytössä. Vaikka teitittelymuoto on suomessa jäänyt sinuttelun var-
joon, puhujien välinen suhde vaikuttaa edelleenkin siihen, valitaanko pronominiksi sinä 
vai te (statussuhteista ks. esim. Yli-Vakkuri 1986: 95–98). Ero on säilynyt selkeämpänä 
esimerkiksi ranskassa (tu tai vous) ja saksassa (du tai Sie), jossa valintaa ohjaavat puhu-
jien ikä, arvo ja asema. Suomen kielessä teitittely näyttää liittyvän ikään, kun sen sijaan 
ammatilliseen asemaan perustuva teitittely on vähentynyt. Esimerkiksi lääkärin ja poti-
laan suhde on tasa-arvoistunut21 (jos mittana pidetään sinuttelua), samoin oppilaan ja 
opettajan. Brownin ja Gilmanin (1960/1972) muotoilemien sosiaalisten periaatteiden 
mukaan valinta sinuttelu- ja teitittelymuodon välillä tehdään yhteenkuuluvuuden ja vallan 
(ylempi, alempi tai tasa-arvoinen) perusteella. Solidaarisuuden tunne perustuu saman-
kaltaisuuksiin, jotka tekevät puhujista samanhenkisiä ja samalla tavalla käyttäytyviä. (Ks. 
Fowler 1985: 63–64, Fowler 1996: 124–125; Fairclough 1994: 70–71; viestinnän epävi-
rallistumisesta ks. Fairclough 1992: 204–205.)  

Vaikka kaikki kielen variaatiot olisivatkin yhtä hyviä, Fowler (1985: 62) pitää kiistä-
mättömänä tosiasiana sitä, että jotkin variaatiot ja kielenainekset assosioidaan arvos-
tuksen, menestyksen ja määräysvallan tilanteisiin ja jotkin taas vallattomuuteen ja puut-
teeseen (ks. myös Halliday 1978: 162–163). Kieli siis nähdään epätasa-arvoa synnyt-
tävänä käytänteenä, ei viattomana välineenä, joka vain heijastaisi epätasa-arvoa. Fowlerin 
mukaan tämä vaatii lingvisteiltä kriittisyyttä ja se myös antaa yhteiskunnallisen tarkoi-
tuksen heidän tutkimuksilleen.  

Fowler (1985: 66) esittää Hallidayn tapaan, että valtaosa kieliopillisista rakenteista 
voidaan selittää sillä, että ne vastaavat kieltä käyttävän yhteisön tarpeisiin (ks. myös 
Fowler – Kress 1979: 188). Yhteisön tarpeista osa on ideologisia (ideologian määritel-
mistä ks. esim. Heikkinen 1999; Fairclough 1994: 2–5). Ideologia liitetään uskomusten 

                                                           
20 Myös lehtitekstit luonnollistavat samansuuntaisia ajattelumalleja. Karppisen (2002) mukaan sanomalehtiteks-
teissä tuodaan esiin miehen aktiivisuutta, henkisiä ominaisuuksia ja autonomiaa. Naisen esitetään sukupuolensa 
edustajana, usein passiivisena kohteena ja uhrina. Mies toimii taloudessa, politiikassa ja julkisen alueella, nai-
nen taas sijoittuu yksityisen piiriin. 
21 Kaikkia tasa-arvon tavoittelu ei tyydytä, sillä etenkin asiakaspalvelussa sinuttelu on nostattanut tunteita ja 
herättänyt aika ajoin keskustelua. Esimerkiksi Kela on Heikkilän ja Viertiön (2002: 254–255) mukaan päätynyt 
käyttämään teksteissään yleensä teitittelyä, jolla tuotetaan kohteliaisuutta, virallisuutta ja etäisyyttä. (Ks. myös 
Julkunen 2002: 119–120; sinuttelusta ja teitittelystä ks. Yli-Vakkuri 1986: 106–197; Vainiokangas 2003.)  
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järjestelmään – myös harhaanjohtavaan "väärän" ajattelun tai tietoisuuden järjestelmään – 
ja merkitysten ja aatteiden tuottamiseen22.  

Ideologiateoriat korostavat, että viestinnällä ja merkityksillä on aina yhteiskunnallinen 
ja poliittinen ulottuvuus eikä niitä voida ymmärtää irrallaan yhteiskunnallisista yhteyksis-
tään. Hallitseva ideologia joutuu jatkuvasti kohtaamaan vastarintaa ja kamppailemaan 
asemastaan. (Ks. esim. Fiske 1992: 230–232) Käymistilassa kielen merkitys korostuu. 
Vološinov (1990: 30–35) esittää, että sana on herkin sosiaalisten muutosten osoitin myös 
siellä, missä muutokset ovat vasta kehittymässä ja missä ne eivät vielä ole päässeet muo-
toutuneeseen ideologiseen järjestelmään23 (ks. myös Fairclough 1992: 89–91).  

Ideologiat ilmenevät kielessä ja myös monissa yhteiskunnallisissa käytänteissä. Kielen 
ja ideologian yhteys näkyy muun muassa leksikaalisella ja kieliopillis-syntaktisella ta-
solla. (Ks. Kress 1985: 30.) Idean tai asian yhteys merkkiin on mielivaltainen, totesi 
Saussure aikoinaan. Merkitykset eivät ole luonnollisia vaan kokemusvirrasta kieliyh-
teisön tarpeiden24 mukaan valittuja. Jotkut tarvitsevat laajemman kategorian väreille kuin 
toiset, toiset taas muodoille ja suunnille. Yhteisön kannalta relevanttien käsitteiden käyttö 
säilyttää ideat yhteisön tietoisuudessa, auttaa niiden siirtymisessä ryhmältä ja suku-
polvelta toiselle. Tällä tavoin uusinnetaan ja levitetään ideologiaa yhteisössä. (Fowler 
1985: 65.) 

Kressin havaintojen mukaan tietyt syntaktiset muodot korreloivat tiettyjen diskurssien 
kanssa. Kun kyseessä on esimerkiksi vallan diskurssi, sosiaalinen toiminta osoitetaan 
tietyillä transitiivisuuden muodoilla ja tietyt modaalisuudet ilmaisevat systemaattisesti 
valtasuhteita. (Kress 1985: 28.) Tässä tutkimuksessa seuraan Egginsin (1994: 330–331) 
tiivistämää näkemystä siitä, miten ideologia realisoituu kielellisissä valinnoissa. Ideolo-
gian vaikutus diskurssin alaan näkyy siinä, miten teksti koodaa kokemusmaailman merki-
tyksiä: kuka toimii aloitteellisesti, millaista toimintaa tai tapahtumia esiintyy, kuka vastaa 
toimintaan jne. Ideologian vaikutus diskurssin sävyyn liittyy tekstin interpersoonaisiin 
merkityksiin, ja tarkastelun arvoista on muun muassa se, miten kirjoittaja asemoituu 
lukijaan nähden, kuinka tyypillisiä, todennäköisiä tai voimakkaita kokemukset ovat, kuka 

                                                           
22 Pragmatiikkaan ja kielitieteeseen liitetty poliittinen tiedostaminen ja yhteiskunnallisen toiminnan teoria ovat 
peräisin Karl Marxilta (ks. esim. Seidel 1985: 44). Marxilaisuus näkee ideologian määräytyvän aina yhteis-
kunnallisesti, ei yksilöllisesti. (Ks. esim. Fiske 1996: 216–218.) Marxin mukaan hallitsevan luokan ideologia 
alisti työläiset porvareiden "väärän tietoisuuden" valtaan. Työläisille syötettiin aatteita, jotka tukivat ylemmän 
luokan taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia etuja. "Väärä tietoisuus" tuotti ihmisille ymmärryksen siitä, 
keitä he olivat ja millaiset heidän suhteensa muuhun yhteiskuntaan olivat. (Ks. esim. Fiske 1996: 226.) 
Althusser (1984) laajensi ideologian käsitettä selittämällä, ettei ideologiassa ollut kyse aatteiden siirtämisestä, 
vaan pysyvistä ja kaiken läpäisevistä käytännöistä ja niihin liittyvistä teoista, joihin jokainen luokka ottaa osaa. 
Ideologiat toimivat luokkien sisällä ja ovat juurtuneet syvälle ihmisten ajattelu- ja elämäntapaan. (Ks. esim. 
Fiske 1996: 228–229; myös Fairclough 1992: 30, 90–92.) Marxilaisen tradition mukaan diskurssia eivät tuota 
vapaasti kielisysteemiä käyttävät subjektit, vaan diskurssi on koodijärjestelmä, joka on omaksuttu, määrätty ja 
sosiaalisesti levitetty luokan puitteissa.  
23 Vološinov (1990: 30–35) nimeää ideologioita käsittelevän tieteen perusobjektiksi sanan, joka on merkeistä 
puhtain ja ilmaisevin. Se voi toimia missä tahansa ideologisessa tehtävässä, esimerkiksi tieteellisessä, uskon-
nollisessa, moraalisessa tai esteettisessä. Sana on paitsi jokapäiväisen kanssakäymisen väline myös sisäisen 
tietoisuuden merkkimateriaali. "Sana on kaiken ideologisen tuotannon välttämätön seuralainen", Vološinov 
luonnehtii ja esittää, että muut ei-verbaaliset merkitkin ovat puheen ympäröimiä ja ne tukeutuvat sanaan. 
24 Kieliyhteisöjen eroja ei tarvitse etsiä maantieteellisesti kovinkaan isolta alueelta: esimerkiksi Lapissa tarvi-
taan suurempi poroihin liittyvä sanavarasto kuin Helsingissä. Sanaston rikkaus ilmentää kulttuurin painoalueita 
ja tärkeinä pidettyjä asioita. 
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on kiistelyn keskiössä oleva osallistuja ja miten ihmisille puhutaan (ystävällisesti, henki-
lökohtaiseen sävyyn, etäisesti ylhäältäpäin tai kuten ystävä ystävälle). Ideologia vaikuttaa 
myös diskurssin tapaan, mikä näkyy tekstuaalisissa merkityksissä. Tämä tulee esiin muun 
muassa siinä, mikä informaatio tarjotaan "annettuna" ja mikä ei, ja myös siinä, millainen 
etäisyys rakentuu kirjoittajan ja lukijan välille tai kirjoittajan ja tapahtuman välille. Teks-
tissä saatetaan esimerkiksi puhua lähinnä asiantuntijoille viralliseen sävyyn abstraktisti ja 
yleistäen. Siinä voidaan viestiä, että ihmiset ja tapahtumat ovat "vain" ryhmien edustajia 
eivätkä yksilöitä elämäntarinoineen.  

Valaisen seuraavaksi ideologioiden tunkeutumista tekstiin lähdekirjallisuudesta poimi-
mallani esimerkillä. Sykes (1985) tunnisti mustaihoisten nuorten kodittomuutta käsittele-
vää lehtitekstiä (vuodelta 1974) analysoidessaan syntaktisia keinoja, joilla piilotetaan 
kausaalisia rooleja. Mustien nuorten agentuuri sosiaalisissa prosesseissa – kuten koditto-
maksi joutumisessa ja rikoksiin ajautumisessa – minimoidaan verbien valinnoilla. Mui-
den osallistujien osuutta häivytetään passiivirakenteilla, jolloin lukija joutuu itse päättele-
mään, ketkä pyytävät nuoret lähtemään kotoaan tai lähettävät heidät vastaanottokotiin. 
Osallistujiin saatetaan viitata myös paikanilmauksilla (koulussa, työpaikalla) ja inhi-
millistetyillä esineillä (tapaushistoriat kertovat). Näin hämärretään toimijoista sosiaali-
työntekijät, opettajat ja työnantajat, poliisi ja maistraatti, vanhemmat ja huoltajat. Sykes 
väittää, että muiden osallistujien selvempi nimeäminen olisi herättänyt lukijan pohtimaan 
heidän rooliaan prosessissa. Huomio ei olisi keskittynyt nuoriin, ja tarina nuoren tiestä 
kodittomuuteen olisi saanut toisenlaisia tulkintoja. Sykesin mukaan lukijalle saattaa syn-
tyä käsitys, että kodittomuuden alkusyy ei ole siinä, mitä mustat nuoret tekevät, vaan 
siinä, että he ovat nimenomaan nuoria ja mustaihoisia. Identiteettiongelmat johtavat ko-
dittomuuteen ja rikollisuuteen. (Sykes 1985: 88–94.) 

Myös metaforat ovat ideologisesti latautuneita, sillä nekin luovat eri tavoilla todelli-
suutta ja jäsennystä maailmasta (esim. Fairclough 1994: 119–120). Kun metafora on 
juurtunut kieleen ja luonnollistunut, sen ei huomata rakentavan uskomuksiamme, ajatuk-
siamme ja tekojamme eikä sitä välttämättä edes tunnisteta kielikuvaksi. Esimerkiksi 
ajasta puhutaan kuin rahasta (aikaa säästyy, aikaa kulutetaan, aikaa tuhlataan, aikaa 
varastetaan, aikaa haaskataan). Suhdetta aikaan ilmaisee myös puheemme tuhlatusta 
ajasta ja hyvin käytetystä ajasta – meillä on tarvetta arvottaa aikaa. Fisken mukaan tällai-
nen metaforisuus ilmentää yhteiskunnallisia arvoja ja etenkin protestanttista työetiikkaa: 
oikein käytettyä aikaa on vain tuottavaan työhön käytetty aika, ei lepoon ja virkistykseen 
kulutettu aika. Fiske tunnistaa ajan metaforissa työkeskeisen kapitalistisen yhteiskunnan 
ideologian. Arkipäiväistyneet metaforat ovat salakavalia, sillä niiden tuottamasta todelli-
suudesta voi tulla itsestäänselvyyksiä yhteiskunnassa. (Fiske 1996: 125–126; ks. myös 
Fairclough 1992: 195; Brookes 1995: 473; metaforista ks. Lakoff – Johnson 1980.) 

Ideologia liittyy tietoisuuteen – niin hallitsevaan kuin oppositiossakin olevaan tie-
toisuuteen – ja sen suhteeseen luokkarakenteeseen, luokkakonflikteihin ja intresseihin. 
Tietoisuus kumpuaa kielen käyttäjien historiallisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. (Ks. 
esim. Kress 1985: 29.) Käsitykset maailmasta ja sen toimintatavoista tiivistyvät ideolo-
gioissa. Prosesseja, osallistujia ja heidän välisiä suhteitaan määrittelemällä ne selittävät, 
miksi asiat ovat niin kuin ovat. Ideologiat tarjoavat meille selittäviä teorioita ja ohjaavat 
toimintaamme: niiden avulla yritämme ymmärtää maailmaa, arvioida sitä ja toimia siinä 
mielekkäästi. Useimmissa yhteiskunnissa hallitseva ideologia ei ole suinkaan ainoa. Kil-
pailevat ideologiat ja arvojärjestelmät voivat olla sidoksissa ryhmän jäsenten juuriin tai 
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heidän yhteyksiinsä erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin esimerkiksi uskonnon, kansallisen 
alkuperän, iän, ammatin ja sukupuolen perusteella. (Sykes 1985: 87.) Ideologinen sitoutu-
minen tulee esiin sananvalinnoissa, kun samaan asiaan viitataan eri ilmauksella (esim. 
vapaustaistelija tai terroristi; mustaihoinen tai neekeri; vapaussota, kansalaissota, puna-
kapina tai vuoden 1918 tapahtumat). 

Monet tutkijat siteeraavat Bahtinin näkemystä, jonka mukaan diskurssi on taistelu-
kenttä, jossa tuotetaan ja myös kyseenalaistetaan yhteiskunnallisia ja ideologisia merki-
tyksiä (ks. esim. Fairclough 1994: 88–89, 114). Kenttä on erityisen avoin politiikan dis-
kurssille, jossa kielenkäyttö ja valta kuuluvat osana yhteiskunnalliseen toimintaan. Tässä-
kin tutkimuksessa voidaan ajatella, että kyse ei ole vain siitä, mitä merkki (työkyky) tar-
koittaa, vaan kyse on paremminkin merkin vaihtelevan historian tutkimisesta, kun risti-
riitaiset sosiaaliset ryhmät, luokat, yksilöt ja diskurssit pyrkivät käyttämään kieltä omiin 
tarpeisiinsa ja täyttämään sen omilla merkityksillään. (Ks. Eagleton 1991: 134; Seidel 
1985: 44; valta-analyysista ks. myös Valtonen 1998: 102–105.) On siis syytä tutkia, 
tuotetaanko diskursiivisissa käytännöissä keskenään ristiriitaisia todellisuuksia – ja miten 
se tehdään. 

2.4.2.1  Institutionaalisuus ja asiantuntijuus 

Fowlerin (1985: 61) mukaan valta tarkoittaa ihmisten ja instituutioiden kykyä kontrol-
loida toisten käytöstä ja materiaalista elämää. Vallan käsite on transitiivinen, ja se liittyy 
epäsymmetriseen suhteeseen, jossa x:llä on enemmän valtaa y:hyn nähden. Tässä tutki-
muksessa uteliaisuutta herättävät etenkin työnantajien ja työntekijöiden, lääkäreiden ja 
potilaiden sekä päätösvaltaa käyttävien ja kansalaisten institutionaaliset valtasuhteet.  

Vallalla on taipumusta piiloutua instituutioihin ja luonnollistuakin. Barthes (1993: 
230–231) kutsuu vallan diskurssiksi kaikkea diskurssia, joka synnyttää vastaanottajassa 
häpeän ja sitä kautta syyllisyyden tunteen. Valta läpäisee Barthesin mukaan yhteiskunta-
järjestelmän ja on sidoksissa ihmiskunnan historiaan. Valta kirjoittautuu kieleen systee-
minä. Barthesin mukaan kielessä piilevä valta perustuu luokitteluun, ja luokittelu taas 
liittyy sortoon. Työkyvyn maailmassa instituutioiden lupa luokitella ihmisiä on arkipäi-
vää, kun toiset määritellään tietyin kriteerein työkykyisiksi ja toiset työkyvyttömiksi. 

Yhteiskunnallinen instituutio voidaan nähdä kommunikaatioverkostona, jossa jaetaan 
kokemuksia, ilmaistaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tehdään päätöksiä ja suunnitellaan. 
Mitä hierarkkisempi instituutio on, sitä varmemmin siellä käytetään verbaalista kontrollia 
ja annetaan käskyjä, kuten koulumaailmassa. Instituutiot on alun pitäen perustettu tietyn-
laista asiakaskuntaa varten: koulussa on oppilaat, sairaalassa potilaat, hotellissa vieraat ja 
lentoyhtiöllä matkustajat. Asiakkaat ja asiantuntijat erottavat ne toisistaan. Viestinnän 
luonne, johon vaikuttavat esimerkiksi suoruus, kasvokkaisuus ja viestintäkanava, paljas-
taa paljon asiakkaiden asemasta. Puheen merkitys on suuri esimerkiksi koululaitoksessa, 
sen sijaan sairaaloissa korostuvat ei-kielelliset hoitamistehtävät. (Halliday 1978: 230–
232; ks. myös Yli-Vakkuri 1986: 95.)  

Koululaitoksen viestinnällä on erityistä painoarvoa, sillä se vaikuttaa opettajien ja 
oppikirjojen kautta käsityksiin tiedosta. Oppikirjat tarjoavat tavan käsitellä ja käsitteistää 
tietoa ja ymmärtää maailmaa (ks. esim. Karvonen 1995; Väisänen 2005). "Varmana" esi-
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tetyn tiedon lisäksi ne välittävät arvoja ja uskomuksia25. Koulu opastaa arvostamaan niitä, 
joilla on tietoa, ja antaa viitteitä siitä, millainen tieto on "arvokasta" tietää. Ammattiin 
opiskellessaan ihminen onkin jo matkalla asiantuntijatiedon hallitsijaksi. 

Tieto ja asiantuntijuus kytkeytyvät valtaan. Kiinnostavasti van Dijk erottaa kolmen-
laista tietoa (knowledge): henkilökohtaisen tiedon, ryhmätiedon ja kulttuurisen tiedon. 
Henkilökohtaista tietoa edustavat mentaaliset mallit tietyistä, henkilökohtaisista tilan-
teista. Ryhmätietoa jakavat tietyt sosiaaliset ryhmät, kuten ammattilaiset, yhteiskunnalli-
set liikkeet tai liikeyritykset. Tieto voi olla yksipuolista, puolueellista ja ideologista, ei-
vätkä muut ryhmät sitä välttämättä tunnusta tiedoksi vaan pikemminkin uskomuksiksi. 
Joidenkin ryhmien tiedolla voi kuitenkin olla enemmän vaikutusta, valtaa ja pätevyyttä 
muihin verrattuna. Kulttuurinen tieto puolestaan kuuluu kaikille yhteisön ja kulttuurin 
kelvollisille jäsenille. Se muodostaa kaiken sosiaalisen toiminnan ja diskurssien perustan. 
(van Dijk 2001: 114.) 

Nyky-yhteiskunnassa on kirkkaana nähtävissä Bergerin ja Luckmannin näkemys tie-
don jakautumisesta yhteiskunnallisesti. Eri yksilöt eivät jaa tietoaan yhtäläisesti kaikkien 
kanssa. Useimmiten kuitenkin tiedetään, millaisen asiantuntijan puoleen pitäisi kääntyä 
silloin, kun tietoa itsellä ei ole. Tiedon jakautuminen huipentuu monimutkaisiin asian-
tuntijatiedon järjestelmiin. Institutionaalinen segmentoituminen mahdollistaa yhteiskun-
nallisesti eriytyneiden merkitysmaailmojen (sub-universes of meaning) muodostumisen. 
Työnjako edellyttää spesialisteja, joista jokaisen pitää tietää kaikki oman erityistehtä-
vänsä hoitamisesta. Tällainen roolispesialisaatio voi johtaa siihen, että roolin edellyttämä 
tieto jääkin yhteisen tietovarannon ulkopuolelle. Merkitysmaailmat jäsentyvät sosiaali-
sesti esimerkiksi sukupuolen, iän ja ammatin mukaan. Eri merkitysmaailmoilla on tietty 
ryhmä, joka tuottaa merkityksiä ja jonka sisällä ne ovat objektiivisesti todellisia. (Berger 
– Luckmann 1994: 57, 99–100.) Koulukuntien välinen kilpailu näkyy esimerkiksi kiiste-
lyssä siitä, kuka on oikeutettu saamaan työkyvyttömyyseläkettä. Samoin se näkyy ristirii-
tana perinteisen lääketieteen ja kiropraktiikan tai homeopatian välillä. 

Berger ja Luckmann nostavat esiin merkitysmaailmaan kuulumisen legitimaatio-
ongelman. Asioista perillä olevat täytyisi pystyä pitämään merkitysmaailman sisä-
puolella, ja houkutus livahtaa ulkomaailmaan olisi minimoitava. Vastaavasti ulkopuoliset 
on pidettävä ulkopuolella, joskus tietämättömänäkin merkitysmaailman olemassaolosta. 
Asiantuntijuus näkyy esimerkiksi lääketieteessä. Suurta yleisöä pelotellaan turmiolla, jos 
lääkärin neuvoja ei noudateta, ja taivutellaan kuuliaisuuteen vetoamalla käytännön hyö-
tyyn ja sairauksien ja kuoleman pelkoon. Lääketieteilijät korostavat arvovaltaansa ikivan-
hoilla vallan ja mysteerin symboleilla, vaatteillaan ja vaikeatajuisella kielellään. Lääke-
tieteellinen veljeskunta sidotaan merkitysmaailman normeihin, joista poikkeaminen on 
mieletöntä. Puoskaroinnista on syytä pysyä erossa; lääketieteen merkitysmaailman ulko-
puolelle ei pidä horjahtaa ajatuksissa eikä teoissa. Bergerin ja Luckmannin mukaan legiti-
maatiokoneiston pyrkimys on pitää maallikot maallikkoina ja lääkärit lääkäreinä. Anka-
ratkaan legitimaatioponnistelut eivät kuitenkaan takaa sitä, että merkitysmaailmat eivät 
voisi muuttua. (Berger – Luckmann 1994: 102–103.) 

Fowlerin (1985: 75–81) analyysi Sunday Timesin artikkelista, jossa käsitellään leik-
kausjonoja, osoittaa, miten kielelliset valinnat kertovat valta-asetelmista. Päällisin puolin 

                                                           
25 Oppiaineisiin liittyvät ideologiat voivat kuitenkin olla keskenään ristiriitaisia, kuten aika ajoin käydyt 
keskustelut uskonnon ja biologian maailmankatsomuksellisista eroista paljastavat.  
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toimittaja näyttää asettuvan heikomman osapuolen eli potilaiden puolelle, mutta 
analyysin jälkeen tilanne vaikuttaa toiselta. Potilaat näyttäytyvät kasvottomana joukkona, 
jolla on vain vähän mahdollisuuksia toimia. Tekstissä viitataan ainoastaan kerran potilaa-
seen yksilöllistävällä koko nimellä tai sanoilla nainen ja kaveri. Useimmiten he ovat 
potilaita ja tapauksia, jotka odottavat leikkaukseen pääsyä. Odottaminen onkin keskeinen 
potilaisiin liittyvä toiminnan muoto (lähinnä olotila). Potilaat eivät juurikaan toimi aktii-
visina agentteina eivätkä ainakaan toiminnallaan vaikuta muihin kuin itseensä, sillä pro-
sesseissa he lähinnä pärjäävät sekä helpottavat kipua. Sitäkin selvemmin he ovat toisten 
toiminnan kohteita. Fowler varoittaa tässä yhteydessä jopa potilas-sanan "luonnollisuu-
desta". Se vaikuttaa tekstin kannalta relevantilta valinnalta, mutta Fowler näkee siinä 
kuitenkin ideologisen vireen, joka yleistää ihmisten yksilöllisyyden tässä kontekstissa.  

Tekstin muihin osallistujiin toimittaja viittaa potilaita useammin nimellä tai täsmälli-
sellä ammattinimikkeellä. Heidän toimintansakin on selvästi aktiivisempaa (he muun 
muassa kutsuvat sisään, lähettävät kotiin, heittävät ulos, varaavat ajan, löytävät) ja he 
osallistuvat verbaalisiin (sanovat, vastaavat, kertovat, vakuuttavat, kysyvät, lupaavat) ja 
mentaalisiin prosesseihin (päättävät, uskovat, ajattelevat, olettavat). Muiden ryhmän 
edustajat ovat tuskin koskaan toiminnan kohteina. Kirurgit, poliitikot ja hallintoväki ovat 
aktiivisia ja äänekkäitä, joskin tehottomia. Anonyymit potilaat ovat viranomaisten toimin-
nan kohteina, mutta toiminta näyttää typistyvän siihen, että heitä lähinnä luokitellaan ja 
lasketaan. Fowler huomauttaa, että tämäntyyppinen konventionaalinen kielenkäyttö on 
yleistä ja jonkinlainen standardi silloin, kun mediakontekstissa käsitellään asiaa, jolla on 
julkista merkitystä. (Fowler 1985: 75–81.) Fowlerin kuvaama tilanne tuntuu tutulta, ja 
analyysi virittääkin vertailunäkökulmaa omaan aineistooni, jossa lääkärit ja potilaat ovat 
niin ikään esillä. 

2.4.2.2  Tiedotusvälineet vaikuttajina 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että viestimien tarjoama tieto esimerkiksi uutisissa on 
ideologisesti muotoutunutta. Tiedotusvälineiden tekstien sanotaan toimivan ideologisesti 
etenkin silloin, kun teksteissä esiintyvät representaatiot uusintavat yhteiskunnassa vallit-
sevia hallinta- ja riistosuhteita (yhteiskunnallista hierarkiaa, arvoja, rajaa normaalin ja 
poikkeavan välillä yms.) (ks. esim. Kunelius 2004: 191–192). Fairclough huomauttaa, 
että ideologiset representaatiot ovat yleensä peiteltyjä. Ideologia voi kätkeytyä toimitta-
jien, yleisöjen ja kolmansien osapuolten tuntemiin luonnollistettuihin kielenkäyttötapoi-
hin, "tervejärkisiin" alkuoletuksiin, joille diskurssin yhtenäisyys perustuu ja joihin nojau-
tuen esimerkiksi haastattelut tavataan tehdä. Ideologia ei näy retorisena suostutteluna, 
vaan pikemminkin retoriikan sijaan käytetään itsestäänselvyyksiä. "Tervejärkisten" ole-
tusten muotoutumiseen vaikuttavat muun muassa tiettyjen ryhmien väliset valtasuhteet. 
Tämä toteutuu esimerkiksi siinä, että lääkäri on ainoa oikeutettu sairautta koskevan tie-
don lähde, tai siinä, että toimittajalla on "kansan puolestapuhujana" lupa haastaa polii-
tikko. (Fairclough 1997: 63–64, 75.) 

Tiedotusvälineiden sosiaalinen vaikutus ulottuu siihen, miten valikoivasti maailmaa 
representoidaan, ja myös siihen, minkälaisia sosiaalisia identiteettejä ja kulttuurisia 
arvoja ne heijastavat. Kyse on ensisijaisesti valinnoista. Viestijä tekee valintoja kielelli-
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sistä muodoista, sanastosta ja kieliopillisista vaihtoehdoista. Niiden mukaan määräytyvät 
merkitykset, tietyn tapahtuman tai asiantilan represointitapa ja esiin nostetut identiteetit. 
(Fairclough 1997: 30–31.) Kuneliuksen (2004: 190–192) mukaan joukkoviestinnän tuo-
tanto edellyttää arvovalintoja. Yhteiskunnan normit ja arvot säätelevät toimintaa, samoin 
yhteisesti hyväksytyt uutiskriteerit (kuten tapahtuman toistuvuus, voimakkuus, kulttuuri-
nen merkittävyys ja yllätyksellisyys).  

Tiedotusvälineiden diskurssissa on yleensä mukana kolme perusryhmää: toimittajat, 
yleisö ja kolmas taho, joka koostuu tavanomaisimmin julkisen elämän edustajista. 
Fairclough pitää kiinnostavana tarkastelun kohteena sitä, mitkä kolmannen tahon ryhmät 
konstruoidaan erillisiksi, mitkä muistuttavat toisiaan ja mitkä puolestaan konstruoidaan 
toisilleen vastakkaisiksi. Keskeiseksi hän nostaa myös perusryhmien suhteiden konstru-
oinnin ja sen muuttumisen. Fairclough yllyttää pohtimaan, pohjautuvatko toimittajien ja 
yleisön sekä yleisön ja kolmannen tahon (kuten poliitikkojen) suhteet demokraattiseen 
kanssakäymiseen vai onko suhteet rakennettu niin, että asetelma ylläpitää ja vahvistaa jo 
olemassa olevia valtasuhteita. (Fairclough 1997: 165–166.) Päätöksentekijöille journa-
lismi on tärkeä väline, jonka kautta asioista tiedotetaan yleisölle. Journalismi toimii eliitin 
keskinäisen viestinnän välineenä, sillä se välittää päättäjille tietoa muiden tahojen aikeista 
ja ajatuksista ja yleensäkin toimintaympäristöstä. Toimittajan kannalta tilanne on moni-
mutkainen, jos hän haluaa toimia valtaapitävien valppaana vahtikoirana26. (Ks. Kunelius 
2004: 193–194.) 

Faircloughin mukaan identiteetit ja suhteet tiedotusvälineissä ovat kuitenkin muuttu-
neet entistä monimuotoisemmiksi. Toimittaja ei pitäydy vain yhdessä roolissa. BBC:nkin 
kaltaisessa tiedotusvälineessä toimittajan identiteetti on saanut persoonallista kiinnosta-
vuutta entisen kollektiivisen ja institutionaalisen toimittajaäänen sijaan. (Fairclough 
1997: 168.) Scollon (1998: 216) väittää jopa, että uutisjournalismissa on nykyisin pikem-
minkin kyse toimittajien keskinäisestä diskurssista eikä niinkään aina puheesta yleisölle. 
Habermasin (1989) mukaan tiedotusvälineet eivät ole enää politiikan julkinen areena, 
joka tarjoaa tilaisuuden rationaaliselle keskustelulle ja väittelylle. Yleisö on muuttunut 
katsojiksi, joita puhutellaan kuten kuluttajia eikä kuten kansalaisia. (Ks. Fairclough 1997: 
61–63.) 

Koska oma tutkimusaineistoni on peräisin vain yhden mediainstituution tuotannosta, 
maailmasta välittyvä kuva on rajallinen ja tiettyyn ajanjaksoon sidottu. Suomen ykkös-
lehtenä Helsingin Sanomat asettuu vallankäytön keskiöön, ja se pystyy arvottamaan val-
takunnan "tärkeät" aiheet. Tällainen asema kiinnostaa ymmärrettävästi tutkijoita. Yhden-
laisen kuvan HS:n välittämistä maailmoista antavat Pietilä ja Sondermann (1994) tutki-
muksessaan, jossa he tarkastelevat Helsingin Sanomia ihmisten välisenä interaktiona, 
sosiaalisen toiminnan välineenä. HS:n yhteiskunta on paitsi lehden myös ilmoittajien ja 
mainostajien rakentama. Lehti luo yhteiskuntaansa järjestystä ja antaa tapahtumille mer-
kitystä jakamalla tilansa osastoiksi ja erilaisiksi juttutyypeiksi. (Mts. 1994: 71–72.) HS 
tavoitti 1990-luvun alkupuolella noin neljänneksen Suomen kansasta. Pietilä ja 
Sondermann arvelivat, että lehteä lukevat monet päätöksentekoasemassa olevat, mutta 
arvioivat heidän osuutensa lopulta kymmeneksi prosentiksi. (Mts. 1994: 258.) 

                                                           
26 Journalistiliiton tekemässä jäsenkyselyssä vuonna 2002 yli 80 prosenttia toimittajakunnasta oli sitä mieltä, 
että toimittajan kuuluu olla valtaapitävien vartijoita. Yli 90 prosenttia näki tehtäväksi selittää maailmaa, arvos-
tella epäoikeudenmukaisuuksia ja tuoda esiin uusia ideoita ja ajatuksia. (Kunelius 2004: 194–195.) 
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Tutkijoita kiinnostivat etenkin toimijat27 (ihmiset ja ihmisjoukot, ryhmät tai muut vas-
taavat), joihin lehtiteksti viittaa. Toimijoista valtaosa osoittautui valtiollisiksi, mutta myös 
yksityisiä yrityksiä ja kansalaisia esiintyi. Enin osa esillä olevista yhtymistä oli 
organisaatioita. Jos toimijan luokka-asema tunnettiin, kyse oli todennäköisimmin 
johtajasta. Suomalaisista esillä olivat useimmiten uusimaalaiset, mutta lähes yhtä paljon 
näkyi muunkin Suomen edustajia. Pietilä ja Sondermann totesivat HS:n yhteiskunnan 
olevan nimenomaan organisaatioiden yhteiskunta. Sitä, kenen julkisuudesta on lopulta 
kyse, lukija voi arvioida alkuperäisen puheen ja lähteistä lainatun puheen osuuksista. 
(Pietilä – Sondermann 1994: 84–86, 103.) 

Toimittajan kannalta referointiratkaisut kuuluvat arkiseen uutistuotantoon, jossa kerä-
tään materiaalia, valikoidaan lähdetekstejä ja palataan aiempiin uutisteksteihin. Kiireessä 
joudutaan tinkimään lähteiden monipuolisesta käytöstä tai vastakkaisiin lähteisiin tutus-
tumisesta. Uutisaineiston hankintavaiheessa käännytään helposti "asioista parhaiten 
tietävien" puoleen, joina pidetään yleensä politiikan ja talouselämän huippuja, keskeisten 
laitosten johtajia, viranomaisia, asiantuntijoita, tutkijoita jne. Tavallinen ihminen on 
harvoin uutisen lähteenä; useimmiten hänet tarvitaan edustamaan esimerkkiä siitä, miten 
yleisö reagoi uutiseen. (Pietilä 1997: 273; Fairclough 1997: 69; Kivikuru 1995: 110; ks. 
myös Heikkinen 2005: 250–252.) Kivikurun (1995: 110) mukaan virallislähteiden asema 
on journalismissa vankka ja hierarkian taju vahva: "journalismi siteeraa mieluummin 
presidenttiä kuin pääministeriä, pääministeriä mieluummin kuin riviministeriä, kylänvan-
hinta mieluummin kuin tavallista kyläläistä". Yleensä esiin pääsevät siis ne, joilla on jo 
ennestään taloudellista, poliittista tai kulttuurista valtaa (Fairclough 1997: 56–58). 

Pietilä ja Sondermann (1994: 283) toteavat HS:n ylläpitävän ja tukevan ideologisia ar-
voja. "Helsingin Sanomat ei kysy mitään. Se ei vastaa niin, että vastauksista seuraisi 
jotain. Se ei ihmettele. Se ei ole ymmällään. Se ei antaudu peleihin; pidättyvyytensä se 
perustanee siihen, ettei ole viestimen asia esittää mielipiteitä, sen asia on esittää faktoja", 
he luonnehtivat parinkymmenen vuoden takaista lehteä. Tutkijat peräänkuuluttivat tuol-
loin keskustelutapaa, jossa toimittaja haastaa vastapuolen katsomaan asian kääntöpuolta 
ja kehittää ristiriitaa tarttumalla epäjohdonmukaisuuksiin tai muihin puutteisiin. (Pietilä – 
Sondermann 1994: 325–326.) 

Tiedotusvälineillä on mahtia taloudellisen ja poliittisen valtakoneiston osana (ks. esim. 
Lehtonen 2000: 101), ja niiden asema yhteisen todellisuuden rakentajana on kiistaton, 
vaikka nykyisessä pirstaloituneessa maailmassa on vaikea synnyttää samankaltaista yhtei-
syyttä kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Silti media rakentaa identiteettejä ja me-
henkeä, tekee eroa "meidän" ja "niiden" välillä, tuottaa sankareita ja käsityksiä "hyvistä" 
ja "pahoista" ihmisjoukoista (ks. esim. Kunelius 2004: 184–190). HS:n tekstien toimijat 
ovat tässä tutkimuksessa näkyvästi esillä, sillä yhtenä tavoitteenani on selvittää, millai-
sina he kirjoittuvat työkykydiskurssiin. Kenen äänen yleisö kuulee HS:n teksteissä? Aset-
tuvatko työkykydiskurssiin osallistuvat toimittajat vallan vahtikoiriksi? 

                                                           
27 Tutkimuskohteeksi valitussa HS:n numerossa (20.10.1987) esiintyi 5 500–5 600 eri toimijaa, joista 58 pro-
senttia liittyi toimituksen teksteihin ja 42 prosenttia ilmoituksiin ja mainoksiin. Sosiaalisen kontaktin potentiaa-
lin tutkijat laskivat olevan noin 7,4 miljardia, kun otetaan huomioon jokaisen toimijan kontakti lukijoihin, joihin 
kuului tuolloin noin 1,34 miljoonaa ihmistä. Tutkijat pitivät sidostusta merkittävän suurena. (Pietilä – Sonder-
mann 1994: 77–79.) 



3 Työkykydiskurssin historiaa 

Tarkastelen tässä luvussa työkyky-ilmausta erittelemällä sen historiallista taustaa. Merki-
tyksen ymmärtämisen kannalta tuntuu tärkeältä tietää, miten ja missä yhteyksissä ja mil-
laisissa teksteissä ilmausta on suomen kielessä aiemmin käytetty. Millaisten ideologioi-
den varassa suomalaiset ovat rakentaneet käsityksiään terveydestä ja sairaudesta, työstä ja 
vapaa-ajasta, elämästä ja kuolemasta, uhkista ja eloonjäämisestä, herruudesta ja alistumi-
sesta? (Vrt. esim. Fairclough – Wodak 1998: 276; van Dijk 1998: 25–27.) 

Kulttuurinen kontekstualisointi sitoo analysoitavan aineksen laajempaan kokonaisuu-
teen; se voi valaista vaikkapa sitä, millaisia organisatorisia toimintoja ja tehtäviä tutkitta-
vaan aiheeseen liittyy ja millaisia suhteita eri ryhmien välille on muodostunut (ks. esim. 
Jokinen – Juhila 1999: 61–62; van Dijk ym. 1998: 147–148). Uskon, että historiallisten 
tekijöiden käsittely luo selkiyttävää kehystä analyysilleni, mutta yritän kuitenkin varoa 
sitä, että löisin jo ennalta lukkoon taustatietojen perusteella tulkintojani nykyteksteistä. 
Pyrin lukemaan tutkimusaineistojani avoimesti. Tavoitteenani on, että ymmärrys työky-
vyn merkityksestä ja maailmasta syvenee ja täsmentyy koko ajan tutkimuksen edetessä.  

3.1  Kieli instituutioiden käytössä 

Työkykydiskurssi on muiden diskurssien tavoin historiallisesti muotoutunut, ja se on 
yhteiskunnallisten järjestelmien ja rakenteiden tuotos. Sillä on oma historiansa ja kon-
tekstinsa, joka ulottuu aineistooni kuuluvien tekstien ulkopuolelle kulttuuriin, yhteiskun-
taan ja ideologioihin. (Ks. Meyer 2001: 14–16; Stillar 1998: 6.) Diskurssianalyysin kent-
tään kuuluu erityinen diskurssihistoriallisesti painottunut näkökulma, joka pyrkii yhdistä-
mään tietoa historiallisista lähteistä sekä sosiaalisista ja poliittisista taustoista, jotka dis-
kursiivisiin tapahtumiin liittyvät. Näkökulma kannustaa tutustumaan monenlaisiin teksti-
lajeihin ja julkisiin alueisiin sekä tutkimaan intertekstuaalisuutta ja interdiskursiivisuutta. 
(Wodak 2001: 65–69; Fairclough – Wodak 1997: 266.) Tietyillä diskursiivisilla toimin-
noilla ja tietyillä toimintakentillä on Wodakin (2001: 66) mukaan dialektinen suhde: insti-
tutionaaliset ja sosiaaliset olosuhteet muokkaavat kulloisiakin diskursseja, ja toisaalta 
diskurssit vaikuttavat sosiaalisiin ja poliittisiin prosesseihin ja tekoihin. Hyödynnän tätä 
lähestymistapaa perehtymällä menneisyyden diskursseihin ja historialliseen kontekstiin. 
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Työkykydiskurssi on vanhastaan ideologisesti latautunut, sillä siihen on liittynyt eri 
väestöryhmien luokittelu – kärjistäen sanottuna "hyviin" ja "huonoihin" kansalaisiin. 
Merkittävimmin tässä valtaansa ovat käyttäneet alun alkaen kirkko, oikeuslaitos ja kun-
nat. Kyse on paitsi sosiaalisen todellisuuden reprensaatioista myös valtasuhteisiin linkit-
tyvästä ihmisryhmien identiteettien rakentumisesta (ks. Fairclough – Wodak 1998: 275–
276). Kriittisen suuntauksen tutkijat (esim. Berger ja Luckmann 1976; Fowler 1985) 
näkevät valtasuhteet keinotekoisina, yhteiskunnallisesti rakennettuina intersubjektiivisina 
(ihmisten välisinä) suhteina. Ne eivät ole väistämättömiä tai muuttumattomia, mutta ne 
ovat osa todellisuuden rakentamisprosessia. Tässä prosessissa kieltä käytetään käsitteiden 
vakiinnuttamiseen ja manipulointiinkin. Fowler kiteyttää asian toteamalla, että kieli on 
sosiaalinen käytänne, jolla vahvistetaan olemassa olevia määräysvallan ja etuoikeuksien 
asemia, esimerkiksi käyttämällä käskyjä ja tekemällä sääntöjä. Kielenkäyttö luo jatku-
vasti statuksia ja rooleja, joista toiset liittyvät oikeuteen harjoittaa vallankäyttöä ja toiset 
taas vaativat alistuvuutta. (Fowler 1985: 61–62.) Kyse on Barthesin (1993: 171) mukaan 
siitä, että instituutioiden maailmaan liittyvät tekstit ovat osa yhteiskuntasopimusta. Ne 
alistavat ja vaativat tarkkaavaisuutta ja kunnioitusta.  

Tarkastelen yli sadan vuoden takaisia tekstejä myös siksi, että ne ovat osaltaan ra-
kentaneet suomalaisten kollektiivista identiteettiä, "meitä". Tukeudun Bergeriin ja 
Luckmanniin (1995: 195–202) ajatellessani, että yhteiskunnalla on historia, joka tuottaa 
erilaisia identiteettejä, ja että historia on erilaisten identiteettejä hallitsevien ihmisten 
tulos. Suomen kielen ja identiteetin yhteyttä korostettiin 1800-luvulla, sillä ilman kieltä 
kollektiivisen minuuden rakentumista ei pidetty edes mahdollisena (Kivikuru 2000: 22). 
Identiteettiä luotaessa etsittiin niin yhteisyyttä kuin yhteisiä arvojakin ja tehtiin rajanve-
toja siitä, kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei. Perinteisessä kulttuurissa yksilöllä on ollut 
elämä vain yhteisön osana, ja vasta kansallinen identiteetti kehitti käsityksen yksilön 
arvosta yhteisössä. Asioiden tarkastelutapoja vakiinnutettiin kielen tasolla muun muassa 
silloisessa mediassa. (Mts. 14, 44.)  

Suomen kirjakielen kehittymisessä tärkeä instituutio on ollut kirkko, joka ryhtyi to-
teuttamaan 1500-luvulla uskonpuhdistuksen ajatusta siitä, että kansan oli saatava pereh-
tyä uskonasioihin äidinkielellään. Kun ajan oloon alettiin tuottaa muutakin kuin uskon-
nollista kirjallisuutta, kielen käyttötavat laajenivat: kieltä tarvittiin kouluopetukseen, 
tiedonvälitykseen, hallintoon, yleiseen valistukseen ja yhtä lailla luonnon kuvailuun ja 
erilaisiin elämäntapaohjeisiin. (Lehikoinen – Kiuru 2001: 3–5; ks. myös Kivikuru 2000: 
14.)  

Suomi kehittyi sivistyskieleksi varhaisnykysuomen kaudella (noin 1820–1880). Suo-
men liittäminen Venäjän yhteyteen vuonna 1809 oli avannut väyliä oman kielen ja kult-
tuurin kehittämiseen ja tavoitteisiin taata riippumattomuus niin Ruotsista kuin Venäjästä-
kin. Vaikka Suomi korotettiinkin näin kansakuntien joukkoon, suomen kielen arvostus oli 
kuitenkin vielä vähäistä, Paunonen (1992: 150) huomauttaa. Esimerkiksi yleinen käsitys 
suomen kelpaamisesta sanomalehtien kieleksi oli väheksyvä tai kielteinen (Palkki 2000: 
11). Erimielisyydet ajoivat kielenkehittäjät murteiden taisteluun. Kehittämistyössä roh-
kaisivat kansallisromanttisten aatteiden lisäksi yleiseurooppalaiset ideologiat, kuten 
darwinilainen kehitysoppi, rationalismi, liberalismi ja positivismi (Paunonen 1992: 155; 
Lehikoinen – Kiuru 2001: 5–6, 10). Suomen kieli hyväksyttiinkin viralliseksi hallinnon 
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kieleksi vuonna 1863 ruotsin rinnalle palvelemaan julkista käyttöä28 (ks. Lehikoinen – 
Kiuru 2001: 9–10).  

Vallankäytöllä voi olla perustavaa laatua oleva vaikutus siihen, miten kieltä käytetään. 
Käytännössä Suomen johtava eliitti oli ruotsinkielistä 1800-luvun loppuvuosikymmenille 
asti, ja rahvas puhui suomea ja ruotsia (Paunonen 1992: 151). Nuolijärvi (1992: 48–49) 
esittää, että kirjoitetun ja puhutun kielen eroissa on kysymys hallitsevan väestön ja muun 
väestön välisestä suhteesta. Hallitseva väestö saa ensimmäisenä tilaisuuden määritellä 
kieltä ja rakentaa merkityksiä oman näkökulmansa varaan. Suomessakin sivistyskansaksi 
nouseminen edellytti oman kielen tietoista kehittämistä, josta vastasivat suomentajat, 
kielenhuoltajat, lainlaatijat ja virkamiehet – sananmukaisesti nimenomaan miehet29 (Ha-
kulinen 1987: 53). Kun 1800-luvun loppupuolella tavoiteltiin kunnollisen ja oikean 
kielen käyttöä, tavoite oli Nuolijärven (1992: 48–49) mukaan poliittinen: yhtenäisen 
kansan tuli olla myös kielellisesti yhtenäinen. Suomalaista yhteiskuntaa luonnehdittiin 
vielä sata vuotta myöhemminkin kovaksi ja vaativaksi. Samat piirteet toistuvat kieliyh-
teisössämmekin, jota Nuolijärvi pitää normatiivisena, puristisena ja kaavoja etsivänä. 
Muukalaisuuksista ja murteellisuuksista riisuttu puhdas suomen kirjakieli kohotettiin 
murteiden yläpuolelle, jotta se yhdistäisi eri murteita puhuvat suomalaiset (Paunonen 
1992: 170).  

3.2  Yhteiskunnallinen kehitys työkyvyn taustalla 

Työkykydiskurssin keskeiset historialliset intertekstit kytkeytyvät kurjuuden ja kunnialli-
suuden hallitsemiseen. Instituutioista korostuu kirkon valta, joka vaihtui 1800-luvulla 
valtiojohtoisuuteen. Euroopan työmarkkinoita pyrittiin 1300-luvulla sääntelemään työpa-
kolla ja palkkakatoilla. Irtolaisuus ja almujen kontrolloimaton anto tuomittiin. Kirkon 
luoman köyhäinhoidon keskittäminen maalliseen hallintaan alkoi Pulman mukaan jo 
tuolloin Euroopassa. (Pulma 1994: 18; ks. myös Anttonen – Sipilä 2000: 24.)  

Suomalaisten työkykyyn liittyvistä valtiollisista säädösteksteistä ensimmäisiin kuuluu 
vuoden 1533 hospitaalisääntö30, jossa määrättiin seurakunnat huolehtimaan omista köy-
histään, sairaistaan ja muista vaivaisistaan (ks. Rauhala 2001: 302). Suomalaisen sosiaali-
politiikan juuria – kuten terveydenhuollonkin – voi etsiä juuri vaivaishoidosta, joka lähti 
Suomessa kehittymään vuosien 1642 ja 1698 kerjuujärjestyksien pohjalta. Yksityisarme-
liaisuudesta alettiin siirtyä lakisääteiseen huoltopakkoon. Tuon ajan sääty-yhteiskunnassa 
perhe, suku ja kylä muodostivat keskeiset langat sosiaalisessa verkostossa, joka huolehti 
ihmisten taloudellisesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Apua saatiin paikoin myös kir-

                                                           
28 Siirtymäkausi kesti kuitenkin varsin pitkään, ja esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuusto otti suomen kielen 
käyttöön kaupungin asioissa vasta vuonna 1902 (Paunonen 1992: 153). 
29 Sama henkilö saattoi vaikuttaa aktiivisesti monellakin saralla. Esimerkiksi Reinhold von Becker kehitti 
suomen kieltä laatiessaan kielioppiteoksen Finsk Grammatik (1824), toimittaessaan Turun Wiikko-Sanomia 
1820-luvulla ja toimiessaan senaatin suomen kielen kääntäjänä (1829–1856). Hän keräsi kansanrunoutta ja 
innosti Elias Lönnrotin tutkimaan Väinämöistä. (Ks. esim. Pajula 1960: 135; Honko 2000: 10–37.) 
30 Saksassa määrättiin vuonna 1530 kunnat ja kaupungit elättämään köyhänsä. Englannissa köyhäinhoitolaki 
annettiin vuonna 1601. (Louhivuori 1915: 9.) 
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kolta. Valtiollinen kerjäläispolitiikka oli muotoutumassa, ja kerjuu oli yleisin vaivaishuol-
lon muoto. (Heinonen 1999: 63–64.)  

Työkykyisyys määräsi monella tapaa elämän kulkua, etenkin silloin, kun elettiin kovia 
aikoja. Vuosien 1570 ja 1720 välisenä aikana suomalaiset kävivät sotia ja elinoloja hei-
kensivät myös verorästit ja katovuodet. Monen työkykyisen suomalaismiehen vääjäämät-
tömänä vaihtoehtona 1600-luvulla oli sotaväkeen joutuminen. Vapautusta saattoi toivoa, 
jos oli tilallinen, porvarisoikeudet saanut tai aatelisen isännän alaisuuteen päässyt alusta-
lainen. Talonpojat puolestaan tarvitsivat tilattomien palveluja – niidenkin, joiden työkyky 
oli jostain syystä heikentynyt. (Pulma 1994: 19–24.) Suhtautuminen irtolaisuuteen ja 
haluttomuuteen tehdä töitä tiukkeni koko 1600-luvun ajan. Ilman omaisuutta ja ammattia 
elävän oli pakko hankkia palvelupaikka. Jos työn jälki ei tyydyttänyt, laiskat, niskoittele-
vat tai muutoin kehnot rengit oli lupa lähettää armeijaan vuoden 1727 värväyssäännön 
mukaisesti. Irtolaisuudesta tuli kaupungeissa pahempi ongelma kuin maaseudulla. Ratsi-
oissa kiinni saatuja irtolaisia passitettiin pakkotyölaitoksiin, joissa työkykyiset köyhät 
irtolaiset pyrittiin erottamaan työkyvyttömistä eli vaivaisista. (Pulma 1994: 29–31.) Jouti-
laisuus, köyhien työllistäminen ja työlaitokset eivät olleet vain suomalaisten ongelmia 
vaan yleiseurooppalaisia ilmiöitä, eivätkä ne rajoittuneet vain protestanttisiin maihin (ks. 
Dean 1997: 76). 

Vapaaehtoisesta almujen annosta siirryttiin pakolliseen vaivaishoitoon vuosien 1763 ja 
1788 asetuksilla. Vastuun huoltovelvollisuudesta joutui ottamaan valtio, joka delegoi 
tehtävät kunnille ja seurakunnille. Kerjuu ei toki loppunut, mutta sen "yläpuolelle" luotiin 
kirkon avustuskassat, vaivaistalot ja ruotuhoito31. Kerjäämistä yritettiin saada kuriin 
vuonna 1817 antamalla julistus "kerjäämisen estämisestä", jossa korostettiin kunkin pitä-
jän vastuuta omista köyhistä asukkaistaan. Avustusta saivat yksinäiset vanhukset, jotka 
eivät pystyneet itseään elättämään, orvot lapset ja turvattomat ihmiset. Seuraavalla vuosi-
kymmenellä vastuu vaivaishoidosta siirtyi kunnille ja seurakunnan osuus pieneni. (Heino-
nen 1999: 64–65.)  

Katovuodet 1830-luvulla ajoivat ihmisiä joukoittain kerjuulle. Vuonna 1852 annettiin 
asetus "yhteisestä waiwaisten holhouksesta", jolla lisättiin vaivaisuuden ulottuvuutta ja 
laajennettiin vaivaishoitovelvollisuutta. Työhön kykeneväkin saattoi saada avustusta. 
Työkykyiset köyhät – kuten toimeentulovaikeuksiin joutuneet kaupunkilaistyöläiset ja 
maaseudun tilattomat – muodostivatkin vuosisadan lopulla vaivaishoidon suurimman 
ongelman. Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksella avustettavien joukkoon liitettiin turvatto-
mat alaikäiset ja työkyvyttömät, jotka olivat vailla toisen huolenpitoa. (Heinonen 1999: 
65–66; Jaakkola 1994: 110–113.) Vaivaisavun saaminen pyrittiin kuitenkin leimaamaan 
siinä määrin pelottavaksi ja häpeälliseksi, että laiskurit ja onnenonkijat eivät apua tavoit-
telisi. Häpeä ja nöyryytys liittyivät muutoinkin kyvyttömyyteen ja holhoukseen alistumi-
seen. Työteliäisyyttä ja itsensä elättämistä arvostavassa yhteiskunnassa työkyvyttömyys 
miellettiin suureksi onnettomuudeksi. (Ks. Harjula 1996: 37–38.) Työkykyisten huono-
osaisuuden syynä ei pidetty niinkään yhteiskunnallisia tekijöitä vaan ihmisen henkilökoh-
taista huonoutta. Tampereen Sanomissa 1878 verrattiinkin yhteiskunnan elätettäväksi 
joutunutta ihmistä mätäpahkaksi puun rungossa. (Jaakkola 1994: 110–111.) Vaivaishoi-
toasetuksen mukaan työkykyisten piti itse huolehtia itsestään ja perheestään. Avun saanti 

                                                           
31 Jokainen talo ryhmiteltiin taloudellisen kantokykynsä mukaan ruoduiksi, ja jokaisen ruodun kuului elättää 
huollettavia, jotka pitäjänkokouksessa oli sille määrätty (Heinonen 1999). 



 56

velvoitti vastikkeellisuuteen, joka tarkoitti käytännössä työpakkoa ja kurinalaista elämää 
työlaitoksessa. (Jaakkola 1994: 112; Pulma 1994: 67.) 

Suomalainen sosiaalipolitiikka32 alkoi kehittyä liberalismin ja industrialismin virrassa 
1860-luvulla. Suuret yhteiskunnan muutokset – kuten sääty-yhteiskunnan murtuminen, 
teollistuminen ja siirtyminen palkkatyöhön – loivat sosiaalisia ongelmia, joihin oli haet-
tava ratkaisuja. (Waris 1968: 8, 31; Anttonen – Sipilä 2000: 40–41.) Elinkeinovapaus 
(1879), teollistuminen ja työväenluokan syntyminen muuttivat ratkaisevasti elinkeino-
rakennetta. Ihmismassojen siirtyminen tehdastyöhön ja kaupunkeihin synnytti epäkohtia, 
joihin vaikutettiin laatimalla työväestön terveydellisiä ja sosiaalisia oloja turvaavia lakeja 
ja suojelumääräyksiä. Mallia otettiin erityisesti Bismarckin Saksassa toteuttamasta sosi-
aalivakuutusjärjestelmästä. (Waris 1968.) 

Työn yhteiskunnallistuminen merkitsi mullistusta monella tavalla. Sopeutumista vaati 
yksin se, että työtä alettiin tehdä jonkin suuremman koneiston hyväksi eikä vain oman 
elannon hankkimiseksi. Käsityöläisen askel tehdastuotannon osatyöläiseksi heijastui 
ihmisarvoonkin. Marxin33 mukaan ihmisestä tuli teollistumispyörteissä hierarkian ja kapi-
talismin uittotukki – toimiva työruumis, jonka suppeaksi käyneet taidot valjastettiin tuo-
tantokoneiston tarpeisiin. Itsenäinen työmies tapettiin, ja työntekijän henkinen surkastu-
minen saattoi alkaa. Työ köyhtyi, mutta kapitalisti rikastui ja kasvatti käskyvaltaansa ja 
kuriaan, jotta markkinoille saataisiin enemmän tuotteita vähemmässä ajassa. Työläinen 
vajosi tavaraksi, joka myi työvoimaansa porvareille ja vieraantui itse työstä ja sen tulok-
sista. Työläinen vaihtoi vapautensa palkkaan, ja työstä tuli väline työn ulkopuolella ole-
vien tarpeiden tyydyttämiseksi. (Ks. esim. Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 
1844.)  

Työ alettiin käsittää nimenomaan toiminnaksi, josta saadaan vastineeksi palkkaa. Työ 
irtautui kodista ja kodin piiriin kuuluvista tehtävistä. Maatalousyhteisöissä työ oli elä-
mäntapa, joka jatkui koko elämän ajan, ja perheenjäsenet tunsivat toistensa työtehtävät ja 
näkivät työnsä tulokset. Työn ja vapaa-ajan välinen ero oli hämärä. (Ks. esim. Coleman 
1989.) Palkkatyön yleistyttyä alettiin erottaa toisistaan työ ja ei-työ. Palkansaannin tur-
vaaminen sai kiinnostumaan työkyvyn säilymisestä. Heinosen mukaan palkkatyöläisillä 
oli oltava jo olemassa olevan työkykynsä lisäksi valmiudet kehittää ja tarjota kaupaksi 
työkykyään, koska valtaosa heistä ansaitsi tulonsa myymällä työvoimaansa työmarkki-
noilla. (Heinonen 1990: 37, 40.)  

                                                           
32 Koska sosiaalipolitiikaksi luettiin ensimmäiseen maailmansotaan asti lähinnä vain palkkatyöväkeen kohdistu-
vat toimenpiteet, on selvää, että työväestön kyky tehdä työtä on kuulunut sosiaalipolitiikan intresseihin alun 
alkaenkin.  
33 Marx siteeraa Pääoma-teoksessaan (1974: 164, I osan ensimmäinen painos ilmestyi 1867) Sismondia, jonka 
mukaan työkyky (puissance de travail) ei ole mitään, jollei sitä myydä. Työkyvystä Marx toteaa näin: "Työ-
kyky ei ole vielä työtä, samoin kuin ruoansulatuskyky ei ole itse ruoansulatusta. Kuten tunnettua, viimeksi 
mainittuun toimitukseen tarvitaan muutakin kuin hyvää vatsaa. Se joka puhuu työkyvystä, ei jätä huomioon 
ottamatta sen ylläpitämiseen välttämättömiä elinhyödykkeitä. Päinvastoin niiden arvo on ilmaistu työkyvyn 
arvossa. Jos sitä ei myydä, se ei ensinkään hyödytä työmiestä, päinvastoin hänestä tuntuu julmalta luonnon-
välttämättömyydeltä, että hänen työkykynsä tuottaminen vaatii tietyn määrän elinhyödykkeitä ja vaatii niitä 
edelleenkin uusintuakseen." 



 57

3.3  Institutionaalisten tekstien tuottama käsitys työkyvystä 

Uteliaisuus vanhoja tekstejä kohtaan liittyy etenkin haluuni ymmärtää, miten teksteissä 
ilmaistaan ja määritellään ongelmia, jotka ovat kytkeytyneet tutkimusaiheeseeni (ks. 
esim. Scollon 2001: 139–140). Työkyky-ilmauksen taustaa selvittäessäni otin lähtökoh-
daksi oletuksen, että se on alun alkaen liittynyt ihmisen kykyyn tai kyvyttömyyteen tehdä 
työtä ja elättää itsensä ja perheensä työllä. Voidaan siis olettaa, että työkyvyn menneisyy-
dessä kaikuu ainakin sosiaalipolitiikan ja lääketieteen ääni. Lähdin jäljittämään sanaa 
aluksi vuoden 1937 kansaneläkelaista, josta jäljet johtivat moniin aiemmin laadittuihin 
lakipykäliin. Näin etenin aina 1800-luvulla julkaistuihin suomenkielisiin lakiteksteihin 
asti (ks. luku 3.3.2.2). Polkuni työkyvyn jäljille kävi sitä kiinnostavammaksi, mitä van-
hemmista teksteistä löysin viittauksia työkykyyn.  

Tutkin myös lääketieteen sanastoa lukemalla etenkin ensimmäistä suomenkielistä 
lääketieteellistä aikakauslehteä, Duodecimia, jota alettiin julkaista vuonna 1885, sekä 
samojen toimittajien tavalliselle kansalle suuntaamaa Suomen Terveydenhoito-lehteä 
(1889–1895, vuodesta 1896 lähtien Suomen Terveydenhoitolehti) (ks. luku 3.3.3). 
Internet-hakujen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tekstipankin avulla löysin 
viittauksia muutamiin vanhoihin sanomalehtiteksteihin, joissa työkyky esiintyi. Erityisen 
antoisa löytö oli Helsingin yliopiston kirjaston Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771–
1890 (ks. 3.3.4). Etsin merkintöjä työkyvystä ja siihen läheisesti liittyvistä ilmauksista 
myös 1700- ja 1800-luvuilla julkaistuista sanakirjoista (ks. 3.3.1). 

Valotan seuraavaksi ennen nykytekstien analyysia lukijalle työkyky-ilmausten esiinty-
mistä vanhoissa teksteissä (etupäässä 1800-luvulla, mutta lakitekstien käsittelyssä etenen 
kuitenkin 1900-luvun puolelle). Tarkastelen aluksi työkyky-ilmausten esiintymiä van-
hoissa sanakirjoissa34. Sen jälkeen teen katsauksen siihen, miten ilmauksia on käytetty 
asiantuntijateksteissä, jotka liittyvät lainsäädäntöön, vaivaishuoltoon ja lääketieteeseen. 
Lopuksi käsittelen vanhoissa sanomalehdissä esiintyneitä työkyky-ilmauksia. Taustajuon-
teena kulkee Faircloughin (2001: 123–124) ajatus siitä, että eri tavalla sijoittuneet toimi-
jat hahmottavat ja representoivat yhteiskunnallista elämää eri tavalla. Esimerkiksi köy-
hien ja vähäosaisten elämää representoidaan eri diskursseissa, kun kyseessä on hallinnon, 
politiikan tai lääketieteen toiminnot. Selkeyden vuoksi merkitsen tässä luvussa lihavoin-
nilla kaikki ne työkykyyn läheisesti liittyvät ilmaukset, jotka lainaan suoraan lähteinä 
käyttämistäni vanhoista teksteistä. 

                                                           
34 Nykylukijalle annetaan WSOY:n Suomi – ruotsi-suursanakirjassa (2004) työkyky-substantiiville vastineet 
arbetsförmåga, arbetsförhet ja arbetsduglighet. Hakusanan yhteydessä mainitaan myös tyky, jolle annetaan 
ruotsinkielinen selitys "verksamheten för att upprätthålla ock utveckla arbetsförmågan". Suomen työkykyinen on 
sanakirjan mukaan arbetsför, arbetsförmögen ja arbetsduglig, ja työkyvytön puolestaan on arbetsoförmögen ja 
icke arbetsför tai myös invalid. Työkyvyttömyys-sanalle annetaan vastineet arbetsoförmåga ja invaliditet. Suur-
sanakirjaan on lisätty ensimmäisen painoksen (1997) jälkeen tykyyn liittyvä teksti kuten myös hakusana työssä 
jaksaminen (ruots. arbetsbelastning). 
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3.3.1  Työkyky sanakirjoissa 

Tässä luvussa tarkastelen, millaista työkykyyn liittyvää sanastoa vanhoissa sanakirjoissa 
esiintyy. Sanakirja on institutionaalinen tuotos, joka edustaa kieliyhteisön auktoriteettia. 
Sen asema on Faircloughin (1994: 93–95) mukaan sangen huomattava "terveen järjen" 
ulottuvuutena, sillä sanakirjoissa tarjotaan yksittäisten sanojen merkityksiä faktoina, 
vaikka sanan merkitys ei voi olla itsenäinen eikä eristetty muusta kielestä. Fairclough 
pitää kiinteää sanakirjamerkitystä osoituksena luonnollistumisesta. Sanakirjassa kielellis-
ten ilmausten suhteet, variaatiot ja erilaiset tulkinnat eivät pääse oikeuksiinsa. (Ks. myös 
Hakanen 1973: 31–32; Fairclough 1992: 186.) Vanhat sanakirjat kertovat kuitenkin aina 
jotakin oman aikansa ilmiöistä, kulttuurista ja siitä, millaisen sanaston tarvetta yhteiskun-
nalla on kulloinkin ollut. Sanastolliset "tarpeet" ja merkityksenanto edustavat tosin 
Fowlerin (1996: 43–44) mukaan hallitsevien, etuoikeutettujen ryhmien intressejä ja ideo-
logioita. 

Yhdyssana työkyky ilmestyi Suomessa julkaistuihin sanakirjoihin 1800-luvun viimei-
sinä vuosikymmeninä. Varhaisin havaintoni työkyky-sanasta on Ferd. Ahlmanin Suoma-
lais-Ruotsalaisesta Sanakirjasta (1884, toinen painos), jossa sen ruotsinkieliseksi vasti-
neeksi annetaan arbetsförmåga. Samassa sanakirjassa työkykyinen käännetään ruotsiksi 
arbetsför ja förmögen af arbete. Työkykyinen esiintyi jo vuotta aiemmin Ahlmanin 
Svensk-Finsk Ordbokissa (1883) arbetsför-sanan vastineena. Palaan sanakirjaan tarkem-
min kronologisesti etenevän katsaukseni loppupuolella. 

Suomessa ryhdyttiin laatimaan ensimmäisiä sanakirjoja ns. vanhan suomen (1540–
1820) kaudella. 1600-luvulla julkaistujen sanakirjojen35 tehtävänä oli lähinnä tarjota 
apuväline latinan kielen opiskeluun. Työkyky-aiheisen sanaston kannalta mainitsemisen 
arvoinen on jo Henrik Florinuksen sanakirjan Vocabularium Latino – Sveco – Germanico 
– Finnicum painos vuodelta 1733 (sanaston ensimmäinen versio ilmestyi 1678), jossa 
latinan facultas-sanan vastineeksi annetaan ruotsin förmåga ja suomen woima. Daniel 
Jusleniuksen sanakirjassa Suomalaisen Sana-Lugun Coetus (1745) on ensimmäistä kertaa 
pääkielenä suomi ja selityskielinä latina ja ruotsi (ks. Lehikoinen – Kiuru 2001: 43; myös 
L. Hakulinen 1999b: 136–140). Työkykyä sivuavasta sanastosta kiinnostavia ovat kyke-
nemiseen liittyvät sanat, kuten kykenen, woin, woipa, woimatoin, woimattomus, kelpo, 
kelwollinen, kelwollisus, kelwotoin, kelwottomus, epäkelwotoin ja jaksaminen (ks. tau-
lukko 3). Jussilan (1998) arvion mukaan kyetä-verbi36 esiintyy Jusleniuksen teoksessa 
ensimmäisiä kertoja vanhassa kirjasuomessa. Etymologisen sanakirjan mukaan kyetä-
verbi merkitsi tuolloin samaa kuin 'osata, voida ja pystyä'. Kyky-sanan37 ensiesiintymän 
Jussila (1998) sijoittaa vuoteen 1762.  

                                                           
35 Lexicon Latino-Scondium (1637), Variarum rerum vocabula (1644) ja Nomenclatura Rerum brevissima 
Latino-Sveco-Finnonica (1678) tulkitsivat latinankielisiä sanoja ruotsiksi ja suomeksi, ja osittain myös saksaksi 
(Lehikoinen – Kiuru 2001: 42; ks. myös L. Hakulinen 1999b: 134–136). 
36 Verbi on johdos samasta vartalosta, josta on muodostettu substantiivi kyky. Vartalon alkuperä on tuntematon. 
Kyky-sanalla ei ole vastineita sukukielissä (Häkkinen 2005: 529.) Viron kielessä kykyä vastaa võime ja kyvyttö-
myys on võimetus (esim. tõõvõimetus). 
37 Lähteeksi mainitaan asiakirja Project - - Privilegioihin ja Järjestyxeen Waldacunnan Meri- Saari- Wirta- ja 
Järwi-Calanpydöllen (Jussila 1998). 
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Onkin todennäköistä, että niin kauan kuin suomea on kirjoitettu, teksteissä on sivuttu 
suomalaisten kykyä tehdä työtä. Jo Agricolan teoksissa esiintyy aiheeseen liittyvää sanas-
toa, kuten pystyä, voida, osata ja kelvata, pystyväinen, kelvollinen, kelvoton ja väsynyt, 
voima, voimaton, ansio ja elättäjä. (Jussila 1998; Häkkinen 2005.) Raamatun (Thet Nyia 
Testementit på Swensko af år 1526) käännöksessä Agricola esittää ruotsinkielisen il-
mauksen och till alla godha gerningar odoghse suomeksi ia ouat caikijn hywin Töihin 
keluottomat (1930-luvun käännöksessä töiden sijasta puhutaan teoista; Hakanen 1973: 
215). Työn piiriin kuuluvista sanoista Agricolan teksteissä esiintyvät työ38 ja työmies 
(1544), työläs, työntekijä, työtätekevä ja työjuhta (1548) sekä työtätekeväinen (1549). 
Jusleniuksen (1745) sanakirjassa mainitaan työn lisäksi työläs, työlästi, työtöin, työmies ja 
työhuone.  

Rantsilan kappalainen Christfrid Ganander laati 1700-luvulla entistä laajempaa sana-
kirjaa, johon hän poimi sanoja painetusta kirjallisuudesta Raamatusta lakiteksteihin ja 
virsikirjasta kansanvalistuskirjasiin sekä kansanrunoudesta ja kansankielestäkin (L. Ha-
kulinen 1999: 142–143). Nytt Finskt Lexicon (1787) käsittää ainakin 30 000 sanaa. Teos 
jäi kuitenkin aikanaan painamatta, ja se julkaistiin vasta 1930-luvun lopussa. Tämän 
tutkimuksen kannalta Gananderin sanastossa kiinnostavia ovat kyky (ruots. dugtighet, 
förmåga), kykenen (ruots. förmår) ja kykeneminen (ruots. förmående, orckande). 
Förmåga-substantiivi vastaa sanakirjan mukaan kyvyn lisäksi myös tarmoa ja woimaa. 

Taulukko 3. Työkykyyn liittyvää sanastoa 1700-luvun sanakirjoissa. 

Sanakirja Työkykyyn liittyvää sanastoa 

1733 Vocabularium Latino-Sveco-Finnonica 
(Florinus) 
 

opera = työ / wireys 
facultas = förmåga, woima 
inutilis = onyttig, kelwotoin 

1745 Suomalaisen Sana-Lugun Coetus  
(Juslenius) 
 

jaksaminen = förmåga, orcka 
woin = orckar, förmår 
woipa = förmående 
woimatoin = oförmögen 

1787 Nytt Finskt Lexicon  
(Ganander) 
 
 

kyky = dugtighet, förmåga 
ej kykene = orckar intet, förmår intet 
kykeneminen = förmående, orckande 
tarmo = förmåga, styrcka, kraft 
kelpo = dugelig, dugtig 
kelpaamatoin = oduglig 
kelwollinen = dugelig 
woima = förmåga, kraft, macht, wälde 
woimatoin = oförmögen 
woimattomuus = oförmögenhet 
woipa = förmående, den som orckar, har styrcka 

                                                           
38 Työ on vanha omaperäinen sana, jolla on varma etymologinen vastine kaikissa lähisukukielissä sekä mord-
vassa. Työ-sanan alkuperäiseksi asuksi on rekonstruoitu *tewe. Tosin sille on ehdotettu kantaverbiksi myös 
germaanista lainasanaa *tew-, mutta lähtömuodoksi sopivaa substantiivia ei kuitenkaan ole osoitettavissa. 
(Häkkinen 2005: 1379.) 
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Varhaisnykysuomen ja nykysuomen kaudella 1800-luvulla työstettiin useita sanakir-
joja; olihan viralliseksi kieleksi hyväksytty suomi saatava kirjalliseen käyttöön monilla 
elämänalueilla. Carl Heleniuksen toimittama Suomalainen ja Ruozalainen Sana-kirja 
julkaistiin vuonna 1838. Siinä esiintyy ensimmäistä kertaa yhdyssana arbetförmåga, joka 
käännetään sanoilla työn-taito, työn-voima ja tarmo. Förmåga vastaa sanakirjan mukaan 
kundoa, kykyä ja voimaa. Förmå saa puolestaan vastineet jaksaa, kyetä, mahtaa, pystyä ja 
voida. Vastaavasti suomenkielisten sanojen luettelossa esiintyvät sanat kykenen, kyky ja 
kykyinen. 

Elias Lönnrot kokoamasta sanakirjasta Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki (1847) löy-
tyy vain muutama kykyyn tai kuntoon viittaava sana. "Ruumiillisia ominaisuuksia ja 
muita lähelle koskevia" sanoja luetellessaan Lönnrot antaa sanalle förmögen vastineeksi 
sanat voipa ja eläjä; oförmögen on saattamaton; duglighet on pätö ja kunto; duglig on 
pätevä ja kelpo; ja vastaavasti oduglig on kelvoton ja epäkelpo. Viimeksi mainitussa 
Lönnrot39 kääntää ruotsin o-karitiiviprefiksin suomalaisen vastineen sekä epä-prefiksillä 
että karitiivijohdoksella -tOn40 (ks. esim. L. Hakulinen 1999a : 118; ISK 2004: 1545).  

Gustaf Erik Eurénin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa vuodelta 1860 esiintyy 
vanhan kirjasuomen tapaan i:llinen karitiivijohdin sanassa kykenemätöin (vrt. esim. 
taitamatoin, mahdotoin) ja -vAinen-johtimella muodostettu kykeneväinen (vrt. kykenevä; 
vrt. esim. seuraavainen > seuraava, hyödyttäväinen > hyödyllinen) (ks. Häkkinen 2003: 
35; Lehikoinen – Kiuru 2001: 148). Förmåga-sanan suomalaisina vastineina esiintyvät 
paitsi kyky ja kunto, myös vointi ja voimuus. Työkyky-sanaa kirjassa ei mainita. 

Lönnrot ryhtyi kokoamaan 1840-luvulla laajaa Suomalais-Ruotsalaista Sanakirjaa, 
jonka ensimmäinen osa A–M on vuodelta 1874 ja toinen osa N–Ö vuodelta 1880 (ks. L. 
Hakulinen 1999b: 146–148; Lehikoinen – Kiuru 2001: 44). Sanakirjassa ei mainita työ-
kyky-sanaa, sen sijaan substantiivia arbetsförmåga vastaavat sekä työtaito että työvoima 
ja adjektiivia arbetsför suomen sana työnvoipa. Sanakirjassa toki esiintyvät toisiaan vas-
taavat kyky ja förmåga sekä adjektiivit oförmögen ja kykenemätön. Kyetä-verbin yhtey-
dessä on esimerkkinä ilmaus kyetä työhön, joka on käännetty ruotsiksi förmå arbeta. 
Myös Ferd. Ahlmanin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa (1874) arbetsför on suo-
meksi työnvoipa. Tässä sanakirjassa esiintyvät saman merkityskentän sanoista kyky-sanan 
lisäksi kykenemättömyys, kykenemätön, kykeneväisyys ja kykyinen.  

Vanhin 1800-luvun sanakirja, josta löysin työkyky-sanan, on Ferd. Ahlmanin vuonna 
1884 julkaistu Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirja (toinen painos), jossa työkyvyn ruotsin-
kieliseksi vastineeksi annetaan arbetsförmåga. Vastaava käännös esiintyy myös K. Fors-
manin toimittamassa Ruotsalais-Suomalaisen Sanakirjan kolmannessa painoksessa 

                                                           
39 Lönnrot käytti samoja sananvalintoja myös Kalevalassa. Minpä seppo tuosta antoi? / Äijän seppo tuosta 
antoi: / kaksi kattilarania, / kolme koukun puoliskoa, / viisi viikatekulua, / kuusi kuokan kuolioa / miehestä 
mitättömästä, / orjasta epäpäöstä. (Kalevala 31: 367–374.) // Sanovi emo tytölle, / lausui vanhin lapsellensa: / 
"Mene, huima, huolinesi, / epäkelpo, itkuinesi! (Kalevala 3: 565–568). // Sanoi vanha Väinämöinen, /virkki 
virtensä lopulla: / "Mitäpä minusta onpi / laulajaksi, taitajaksi! / En minä mitänä saata, / en kuhunkana kykene. 
/ Oisi Luoja laulamassa, / suin sulin sanelemassa. (Kalevala 21: 383–390.) 
40 ISK:ssa (2004: 1545) mainitaan, että osalla epä-alkuisista adjektiiveista on tOn-johtiminen vastine. Monet 
parit ovat keskenään lähimerkityksisiä (kuten epäkelpo – kelvoton, epäasiallinen – asiaton, epäluonnollinen – 
luonnoton), mutta eivät kuitenkaan kaikki (esim. epäuskottava – uskomaton, epämiehekäs – miehetön). 
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(1885), joka on laajennettu versio Ahlmanin sanakirjasta41. Teoksessa ruotsin kielen sana 
arbetsförmåga on suomennettu sanoilla työkyky, työkesto, työvoima ja tarmo. Vastaavasti 
adjektiivi arbetsför on suomennettuna työkykyinen, työnvoipa, työhön pystyvä tai kyke-
nevä.  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura teetätti samoihin aikoihin laajaa suomalais-ruotsa-
laista sanakirjaa, jonka työstäminen oli annettu jo vuonna 1877 J. A. Hahnssonille. En-
simmäinen vihko ilmestyi painosta vuonna 1884. Hahnsson kuitenkin kuoli kesken 
työnsä keväällä 1888, ja kirjan tekoa jatkettiin täydessä mitassa vasta viitisen vuotta myö-
hemmin. Monien vaiheiden jälkeen tämä neljän eri toimittajan vastuulla ollut sanakirja 
lopulta ilmestyi vuonna 1899. Ruotsalais-Suomalaisessa Sanakirjassa (toim. Hahnsson, 
Kallio, Paasonen, Cannelin) on työhön liittyviä sanoja tuntuvasti enemmän kuin Fors-
manin toimittamassa teoksessa. Ensimmäisenä esiintyvän arbeta-hakusanan ja ketjun 
päättävän arbetsöppning-sanan välissä on lähes 70 samaan aihepiiriin kuuluvaa sanaa. 
Arbetsförmåga on suomennettu sanoilla työkunto, työkyky ja työvoima. Adjektiivin 
arbetsför vastineita ovat työnvoipa, työhön pystyvä, työhön kykenevä ja työkuntoinen. 
Adjektiivia työkykyinen ei siis käytetä. Samaan merkityskenttään kuuluu myös substan-
tiivi arbetsförhet eli työkuntoisuus. Kyvyn vastakohtaparina on oförmåga, joka tarkoittaa 
kykenemättömyyttä, kyvyttömyyttä ja saamattomuutta. Ilmaus oförmåga till arbete suo-
mennetaan sanalla työkyvyttömyys.  

Katsaukseni perusteella näyttää siltä, että nykyisenkaltaiset työkyky-ilmaukset (työ-
kyky, työkykyinen, työkyvyttömyys) vakiintuivat sanakirjoihin 1800-luvun jälkipuolella. 
Niin sanakirjojen laatijat kuin muutkin kielen kehittäjät joutuivat keksimään suuret mää-
rät sanastoa eri alojen tarpeisiin. 1800-luvulla kirjakieleen tulleilla sanoilla oli tavallisim-
min kolmenlaisia lähteitä: sanoja otettiin kirjakieliseen käyttöön murteista, niitä suomen-
nettiin vieraskielisistä sanoista ja niitä saatiin uudissanoja sepittämällä ja johtamalla. 
(Lehikoinen – Kiuru 2001: 143; Hiidenmaa 2003: 65–66; erikoisalojen sanaston kehittä-
misestä ks. esim. Huumo 2005: 56–60.) Esitän taulukossa 4 yhteenvedon 1800-luvulla 
julkaistujen sanakirjojen ilmauksista, jotka sivuavat työkykyä. 

                                                           
41 Forsman kertoo esipuheessaan käyttäneensä lähteinään muun muassa Elias Lönnrotin sanakirjaa sekä vuonna 
1883 ilmestynyttä teosta Ruotsalais-Suomalainen Laki- ja Wirkakielen Sanasto. Siinä sanalle arbetsför annetaan 
suomennokset työhön kykenewä ja työnwoipa. 
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Taulukko 4. Työkykyyn liittyvää sanastoa 1800-luvun sanakirjoissa. 

Sanakirja ja siinä esiintyvää työkykyyn liittyvää sanastoa 

1838 Suomalainen ja Ruozalainen Sana-kirja (Helenius) 
arbetförmåga = työn-taito, työn-voima, tarmo 
förmåga = kundo, kyky, voima 
förmå = jaksaa, kyetä, mahtaa, pystyä, voida 
kykenen = förmå, gitta, vara mäktig, orka 
kyky = förmåga, skicklighet, duglighet 
kykyinen = skicklig, som har förmåga, styrka 

1847 Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki (Lönnrot) 
duglig = pätewä, kelpo 
duglighet = pätö, kunto 
förmögen = voipa, eläjä 
oduglig = kelwoton, epäkelpo 
oförmögen = saattamaton 

1860 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (Eurén) 
kunto = förmåga, dugtighet 
kunnotoin = oförmögen 
kykenen, kyetä = förmå 
kyky, ky'yn = förmåga, kraft 
kykyinen, kykeneväinen = förmående 
kykenemätöin = oförmögen 
woipa = förmögen, förmående 
wointi = förmåga, styrka 
woimuus = förmåga 
woimatoin = oförmögen 

1874 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (Ahlman) 
kyentä = förmåga 
kykenee = mäktar, orkar, förmår, gitter 
kykenemättömyys = orklöshet, oförmåga 
kykenemätön = oförmögen, orklös, kraftlös 
kykeneväisyys = förmåga, förmögenhet till ngt 
kyky (kyvyn) = förmåga, kraft, skicklighet, duglighet, förmögenhet; sädesstack 
kykyinen = förmående, mägtig till 
kykyisyys = förmåga till 
kunnoton = oduglig, oskicklig, oförmögen, dålig 
kunto = duglighet, förmåga, dugtighet 
työnvoipa, työntekevä = arbetsför, arbetsduglig 
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Taulukko 4 jatkuu (Työkykyyn liittyvää sanastoa 1800-luvun sanakirjoissa). 

Sanakirja ja siinä esiintyvää työkykyyn liittyvää sanastoa 

1874 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (Lönnrot) 
kyetä, kykenen = mäkta, orka, förmå, gitta, förslå 
kyetä työhön = förmå arbeta 
kykeneminen = förmåga 
kykenemättömyys = orklöshet, oförmåga, kraftlöshet 
kykenemätön = oförmögen, orklös, kraftlös 
kykenewä = förmögen till ngt 
kykenewäisyys = förmåga, förmögenhet till ngt 
kyky, ky'yn = förmåga, kraft, skicklighet, duglighet, förmögenhet 
kykyinen = förmående, förmögen till 
kykyisyys = förmögenhet till 
työnwoipa = arbetsför 
työtaito = arbetsförmåga, -skicklighet 
työwoima = arbetsförmåga, -kraft, -styrka 

1883 Ruotsalais-Suomalainen Laki- ja Wirkakielen Sanasto (Lönnrot) 
arbetsför = työhön kykenewä, työnwoipa 

1883 Suomalais-Latinalainen Sanakirja (Geitlin) 
työnwoipa = laboribus, operi faciendo par, laboris patiens 

1883 Svensk-Finsk Ordbok (Ahlman) 
arbetsförmåga = työnteko-voima 
arbetsför = työkykyinen, työnvoipa, työhön pystyvä l. kykenevä 

1884 Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirja (Ahlman) 
työkyky = arbetsförmåga 
työkykyinen = arbetsför, förmögen af arbete 
työnvoipa = arbetsför, arbetsduglig 

1885 Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja (Forsman)  
arbetsförmåga = työkyky, työkesto, työwoima, työtarmo 
arbetsför = työkykyinen, työnwoipa, työhön pystywä, työhön kykenewä 
förmåga = woima, kyky, kunto, saatto 
förmögen = kykenewä, kykyinen 
förmögenhet = kyky, woima, awu, warallisuus, warat 

1899 Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja (Hahnsson, Kallio, Paasonen, Cannelin) 
arbetsförmåga = työ-kunto, työ-kyky l. työ-voima 
arbetsför = työn-woipa, työhön pystywä l. kykenewä, työ-kuntoinen 
arbetsförhet = työ-kuntoisuus 
oförmåga = kykenemättömyys, kyvyttömyys, saamattomuus; o. till arbete = työkywyttömyys 
oförmögen = kykenemätön, saamaton; o. till allvarligt arbete = kykenemätön tosityöhön 



 64

3.3.2  Hallinnon tekstit 

Hallinnon teksteistä vaikutusvaltaisimpina voidaan pitää lakitekstejä, jotka pitävät mui-
den instituutioiden tavoin yllä ideologista diskurssia ja valtasuhteita. Valtiovallan lisäksi 
alistuvasta yleisestä mielipiteestä hyötyvät myös muun muassa pankit, tuotantolaitokset 
ja joukkoviestimet, joita kaikkia Fowler pitää erikoisosaajina ideologisen diskurssin tuot-
tamisessa ja kielellä ja kuvilla pelaamisessa. (Fowler 1985: 67–68.) Bergerin ja Luck-
mannin (1994: 67) mukaan instituutiot edustavat historiallisuutta ja säätelyä ja ne ovat 
aina oman historiansa tuotoksia. Ne säätelevät ihmisten käyttäytymistä asettamalla heille 
käyttäytymismalleja.  

Suomessa oikeuslaitokseen liittyvää ulkopuolisuutta on synnyttänyt etenkin se, että 
suomenkielinen kansa ei aina ymmärtänyt ruotsin kielellä käyvää virkakoneistoa. Lakeja 
alettiin kuitenkin suomentaa 1500-luvulla, ja vielä 1800-luvullakin kaikki suomenkieli-
nen lakiteksti oli käännöstä. Pajulan (1960: 135, 139) mukaan lakikieli oli heikkotasoista 
ja muukalaisvoittoista Venäjän vallan alkuvuosina 1830-luvulle saakka, ja maasta oli 
vaikea löytää lakimiestä, joka olisi pystynyt kääntämään kansalaisten etua ja oikeuksia 
koskevat asiakirjat suomenkielisiksi. Tässä valossa on ymmärrettävää, että lakikieli kehit-
tyi hitaasti. Suomenkielisiä42 versioita tehtiin kuitenkin muun muassa maanlaista, kau-
punkilaista, tuomarinohjeista, kuninkaallisista asetuksista ja kuninkaan käskykirjeistä, 
sotalaista ja kirkkolaista. (Lehikoinen – Kiuru 2001: 34–35.) Suomen kielessä lakitekstit 
loivat pohjaa koko kielen kehittämiselle siinä missä Raamatun käännöksetkin (ks. esim. 
Hakulinen 1987: 53, myös Lehikoinen – Kiuru 2001: 142–150). 

Vanhoja tekstejä tutkiessani löysin Vanhan kirjasuomen sanakirjasta (1985: 42) yhden 
esimerkin lakitekstistä, jossa viitataan työkykyyn – ei toisin ihmisen vaan hevosen työky-
kyyn. Hakusanan ajamaton-kohdalla on esimerkki Abraham Kollaniuksen (1648) suo-
mentamasta Kristoffer kuninkaan maanlaki -tekstistä: Hawoitta mies eli lyöpi, toisen 
miehen eläindä – – On se hewoinen, taicka härkä, ja se tule ajamattomaxi. Ljungo Tuo-
maanpoika sen sijaan on aiemmin suomentanut ajamattomaxi-ilmausta vastanneen ruot-
sinkielisen aer ey werknada fört -ilmauksen käyttämällä muotoa työhön keluottomaxi 
(1601, Ruodzin waldakunnan Maan elj taloin poicain laki). 

Käsittelen tässä luvussa hallinnon teksteinä lainsäädännön tekstejä sekä yhtä asian-
tuntijatekstiä, jota edustaa vaivaishuollon tarkastajana toimineen G. A. Helsingiuksen 
Vaivaishuollon käsikirja (1899). Tämänkaltaisilla teksteillä muokataan ihmisten käsityk-
siä maailmasta – esimerkiksi laillisuudesta ja laittomuudesta – ja tehdään kansalaisten 
elämään vaikuttavia tekoja (ks. esim. Heikkinen 2002: 8). Esimerkiksi köyhäinhoitolait 
ovat määritelleet, kenelle kuuluu vastuu kansalaisten arkisesta aineellisesta selviyty-
misestä (Rauhala 2001: 304).  

                                                           
42 Tunnettuja lakitekstien kääntäjiä olivat Martinus Olavi eli herra Martti 1580-luvulla ja myöhemmin 1600-
luvulla Ljungo Tuomaanpoika, Abraham Kollanius ja Henrik Florinus. (Lehikoinen – Kiuru 2001: 35.) 
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3.3.2.1  Vaivaishoidon ääni 

Vaivaisavun saajat olivat 1700-luvulla olleet todella vaivaisia: invalideja, vanhuuttaan 
työkyvyttömiä, mielenvikaisia ja turvattomia lapsia. Vaivaisavun saajista 50–90 prosent-
tia oli naisia, jotka olivat leskiä ja sotilaiden omaisia. Miesten suurimman ryhmän muo-
dostivat entiset sotilaat, turvattomista lapsistakin noin kolmannes oli sotilaiden lapsia. 
Vuosisadan loppupuolella kuva vaivaisesta alkoi muuttua. Vaivaisavun saajista peräti 20 
prosenttia luokiteltiin enemmän tai vähemmän työkykyisiksi ja myös alaikäisten lasten 
osuus kasvoi selvästi. (Pulma 1994: 49.) Pulma (1994: 49) arvioi, että työkykyisten vai-
vaisten ja alaikäisten turvattomien määrän lisääntyminen osoitti piilevän vajaatyöllisyy-
den ja toimeentulovaikeuksien yleistymistä.  

Ideologia, jonka mukaan jokaisen työkykyisen suomalaisen on tehtävä työtä, heijastui 
niihin sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin, joita maassa alettiin rakentaa 1800-luvulla. Vastuu 
työhön kykenemättömistä ja muista vaivaisista kuului sukulaisille, paikallisyhteisöille, 
seurakunnille ja kunnille. Kunnalliseen köyhäinapuun turvautuneet eivät kärsineet pel-
kästään äärimmäisestä köyhyydestä vaan myös häpeästä, kun he eivät itse pystyneet lei-
päänsä ansaitsemaan. Kerjääminenkin tuntui soveliaammalta kuin kunnanvaivaiseksi 
joutuminen. (Pulma 1994: 63–67; ks. myös Anttonen – Sipilä 2000: 48–49.)  

Suomessa annettiin vuonna 1852 yhtenäinen sosiaalihuoltoa säätelevä laki Asetuk-
sessa Yhteisestä waiwaisten holhouksesta. Asetuksessa luokiteltiin yhteiskunnan tukeen 
oikeutetut vaivaiset viiteen ryhmään. Louhivuori (1915: 36) näkee ryhmityksen osoitta-
van avustusvelvollisuuden selvää laajenemista ja auliutta työkykyisiä avustettavia koh-
taan43. Sellaisia, joilla köyhyyden ja huono-osaisuuden taustalla vaikutti ruumiillinen tai 
henkinen heikkous, olivat  

 hourut ja mielettömät sekä ruumiltaan wialliset, wanhastuneet ja raajarikkoiset, jotka tarvit-
sewat hoitoa ja holhousta eiwätkä taida itse jonkin kaltaisella työllä hankkia mitään elääk-
sensä sekä muut wanhat, kiwuloiset eli ruumiin wialta waiwatut persoonat, jotka eiwät tar-
witse alallista hoitoa ja enemmän eli wähemmän työhön kykenewät. (Asetus 1852) 

Avun tarpeen perusteeksi ei aina vaadittu vanhuutta, heikkoa terveyttä tai vammaa, sillä 
muiksi avustettaviksi hyväksyttiin tilapäisesti apua tarvitsevat eli sellaiset, jotka 
kohdanneen kowan onnen taikka taudin wuoksi sillä kertaa ovat awun tarpeessa sekä 
turwattomat, wielä ei kuuttatoista wuotta wanhat lapset, jotka kaipaawat tarpeellista 
hoitoa. Köyhänkin elämässä olennaista oli kykeneminen tai kyvyttömyys elannon 
ansaitsemiseen. Sana vaivainen44 tarkoittikin pitkään 1800-luvun loppupuolelle asti lähes 
samaa kuin köyhä. Vaivaishoidon käsitettä jouduttiin kuitenkin myöhemmin avartamaan, 
kun huollontarve alkoikin johtua työttömyydestä tai muista syistä, jotka eivät liittyneet 
yksilön vajavaisuuteen. (Harjula 1996: 25–27.) Vaivaishoito-nimi korvautui vähitellen 
köyhäinhoito-sanalla. Jaakkola pitää sanan vaihtamista merkkinä syvällisestä muutok-
sesta ja vaivaishoitoideologian uusista aatteista. Tukea tarvitsevat alettiin 1900-luvulla 

                                                           
43 Tosin Louhivuori (1915: 36) huomauttaa, että jo vuoden 1766 hospitaalijärjestyksessä avustettavien joukossa 
mainitaan sellaisia, jotka eivät ole aivan työhön kykenemättömiä.  
44 Etymologisen sanakirjan (2000 s.v. vaiva) mukaan samanlaisia merkityksiä esiintyy myös lähisukukielissä. 
Viron vaene tarkoittaa 'vaivaista, kurjaa, köyhää ja varatonta' ja karjalan vaivaine 'raajarikkoa, kivulloista, 
kurjaa ja köyhää'. 
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nähdä erilaisina ryhminä eikä enää yhtenäisenä vaivaisten joukkona. (Jaakkola 1994: 
117.) 

Maaliskuussa 1879 annettiin yleisestä vaivaishoidosta uusi asetus, jossa määrätään 
seuraavalla tavalla: 

 Jokainen työhön kykenewä mies tahi nainen olkoon welwollinen elättämään itseänsä ja 
alaikäisiä lapsiansa, niin myös mies waimoansa; jota wastoin kunnan tulee omia työhön 
kykenemättömiä, hädänalaisia jäseniänsä warten järjestää waiwaishoito – – .(Asetus 1879) 

Kunnan kuului auttaa alaikäisiä, heikkomielisiä, raajarikkoisia sekä pitkällisempää tautia 
sairastavia tai vanhuuden heikkoja. Asetuksessa kuitenkin todettiin, että vaivais-
hoitohallituksen pitäisi tarvittaessa harkita avustamista, jos katowuoden tai muun yleisem-
män onnettomuuden tähden sattuisi semmoinen muuten tawallisten työansio-tilaisuuksien 
wähentyminen, että työhön kykenewäiset ihmiset ilman omaa syytänsä joutuvat puut-
teelle alttiiksi. (Andersson 1920: 146, 149; ks. myös Jaakkola 1994: 111–113.) 

Vaivaishoitoa koskevissa lakiteksteissä esiintyivät siis ilmaukset työhön kykenevä ja 
työhön kykenemätön, jota käytti myös Elias Lönnrot45 kääntäessään Palménin teoksen 
La'in-opillinen Käsikirja (1863): 

 Vaivaishoito-hallinto pyytää autella erityisiä hätäyneitä valtiojäseniä työ-ansion hankkimi-
sessa työtä kaipaaville, avun-annoilla työhön kykenemättömille, työhuonetten, vaivais-
majain, lastenmajain, säästöpankkien ja muiden senlaisten laitosten rakentamisella. (1863: 
50) 

Sääty-yhteiskunnan murtuminen 1800-luvun lopulla merkitsi myös sen sosiaalipolitiikan 
murenemista. Tarveharkinnan periaate vahvistui. Jari Heinosen sanoja lainaten "va-
listusaatteet romutettiin ja köyhät pyrittiin kasvattamaan vaikkapa väkipakolla tekemään 
työtä". Työkykyisen kuului huolehtia omasta ja perheensä toimeentulosta. Annettu tuki 
piti korvata työllä esimerkiksi työskentelemällä vaivaistalossa. Köyhistä kunniattomimpia 
olivat sellaiset, jotka eivät alistuneet tai suostuneet tekemään työtä. Kansaa kasvatettiin 
työtekoon ja siveelliseen ryhtiin. (Heinonen 1999: 67–68.) Vuonna 1883 annetussa ase-
tuksessa kehotetaan ottamaan irtolaisena kiinni sellainen työhön kykenewä Suomen kan-
salainen, joka sen kunnan ulkopuolella, jossa hänellä on oikea asuntonsa ja kotopaik-
kansa, työttömänä kuljeksii, ilman elatusta omista waroistaan tahi jonkun toisen huolen-
pidon kautta, ja joka sen ohessa harjoittaa siweetöntä tahi säädytöntä elämätä. Tällaisen 
irtolaisen kuvernööri saattoi tuomita yleiseen työhön, mutta ei kuitenkaan työhön kyke-
nemätöntä henkilöä, joka saatettiin sen sijaan ohjata työlaitokseen. (Andersson 1920: 
184–185.) 

Työntekoon kykenemättömistä ehkä kaikkein kurjimmassa yhteiskunnallisessa ase-
massa olivat vammaiset, jotka nousivat debatin aiheeksi 1800-luvun lopulla köyhyys-
ongelman myötä. Köyhäinhoito pyrki kohentamaan fyysisesti ja psyykkisesti viallisten 
köyhien elämää lähinnä köyhyyttä lievittämällä, ei varsinaisia viallisuuksia hoitamalla. 
Suomalaista vammaishuoltoa on luonnehdittu henkilökeskeiseksi, mikä on merkinnyt 
sitä, että yksittäiset asiantuntijat ovat vaikuttaneet suuresti vammaistulkintoihin ja niihin 
liittyviin merkityksiin. Köyhyyskeskustelussa 1800-luvulla näkyväksi hahmoksi nousi 

                                                           
45 Lönnrot kokosi La'inopillisen Käsikirjan sanaluetteloon yli tuhat sanaa, joista useimmat ovat lakikielessä 
edelleenkin (Lehikoinen – Kiuru 2001: 37). 



 67

vuonna 1889 vaivaishoidon tarkastajan virkaan valittu Gustav Adolf Helsingius. (Harjula 
1996: 195–203.) Jaakkola (1994: 116) tulkitsee viran perustamisen valtiojohtoisen 
huoltotoiminnan aikakauden aluksi. 

Helsingiuksen Vaivaishoidon käsikirjan (1899) perusteella rakentuu kuva siitä, ketkä 
vaivaishoidon näkökulmasta katsottuna olivat työkykyisiä ja oikeutettuja yhteiskunnan 
tukeen. Varsin suorasukaisesti Helsingius erottelee heti teoksensa alussa köyhät kahteen 
luokkaan: semmoisiin, jotka ovat puutteenalaisia ja kärsivät, mutta turvautuvat Jumalan 
apuun ja ahkeraan työhön; sekä semmoisiin, joilla ei ole halua eikä tahdon voimaa itse 
ansaita ja sentähden laiskuudessa turvautuvat yleisön armo-leipään. Köyhyys ja avun-
tarve saattoivat Helsingiuksen mukaan riippua tekijöistä, joihin avunsaajat eivät itse ol-
leet syypäitä. Tällaisiin avustettaviin kuuluivat vanhukset, pitkällisestä taudista kärsivät, 
raajarikkoiset, sokeat ja mielenvikaiset sekä turvattomat alaikäiset. Yhteiskunnan avus-
tusta vaatimalla vaativat myös ne, joiden puute oli seurausta laiskuudesta, toimettomuu-
desta, juoppoudesta ja tuhlaavaisuudesta. (Helsingius 1899: 2–3; ks. myös Harjula 1996: 
38–39.) 

Helsingius piti ongelmallisena yhteiskunnan liian pientä uhraavaisuutta ja laiminlyön-
tejä: Huomaammehan esim. usein, että kunta on kieltäytynyt hankkimasta soveliasta apua 
sairaalle tahi raajarikkoiselle, joka sopivan hoidon kautta olisi voinut tulla terveeksi ja 
työhön kykeneväksi – –. Hän korosti anteliaisuuden ohessa ankaruuttakin vaatimalla, että 
työhön-kykenevää apuaetsivää täytyy, niin paljon kuin mahdollista, pakottaa elättämään 
itseänsä ja perhettänsä. Helsingius myös järkeili, että jos vaivaistaloissa teetätettäisiin 
riittävän raskaita töitä, työhön kykenevät hankkiutuisivat mieluummin töihin muihin 
paikkoihin, joissa he eivät kadottaisi vapauttaan. Hän epäili, että jos vaivaistalon työt 
ovat keveitä, rientää sinne joukko työhönkykeneviä avun anojia, hyvin tietäen pääse-
vänsä ahkerasta ja säännöllisestä työnteosta, jota he enemmin kammoavat. (Helsingius 
1899: 14, 16, 52.) 

Helsingius sisällytti ankaran järjestyksen vaatimuksen myös laatimaansa vaivaistalon 
järjestyssääntöön. Hoitolaiset hän jakoi työkyvyn mukaan elatushoitolaisiin (sairaat, 
vuoteenomaiset ja heikkojärkiset) ja työhoitolaisiin, joihin kuuluivat ne henkilöt, jotka 
kokonaan tahi ainakin jossakin määrin ovat työhön kykenevät. Työhön kykeneviä hoi-
tolaisia tarvittiin hoitamaan sairaampia ja toimittamaan talousaskareita. Helsingius luki 
heihin esimerkiksi naiset, joilla oli aviottomia pieniä lapsia. Lasten hoito jätettiin toisille 
vähemmän työhön kykeneville hoitolaisille. (Helsingius 1899: 80–81, 98–99.)  

Vaikka Helsingius käsittelee vaivaishoitoa pitkälti juuri työkyvyn näkökulmasta, itse 
työkyky-sanaa46 hän käyttää vain kaksi kertaa:  

● Kurssin pituus [raajarikkoisten työkoulussa Helsingissä] on riippuvainen oppilaan viallisuu-
desta ja työky'ystä. (Helsingius 1899: 177) 

● Siten saa vanhus, jonka työkyky on huonontunut, jäädä rakkaaseen kotiinsa. Miten paljon 
suloisempaa se onkaan, kuin joutua elätteelle vieraiden ihmisten luo, jotka pitävät tätä ela-
tusta vaan tilaisuutena ansioon! (Helsingius 1899: 142) 

                                                           
46 Klusiilin astevaihtelun merkitsemisestä k:n kohdalla (työkyky: työky'yn) kiisteltiin vielä 1800-luvulla, ja 
pyöreiden vokaalien välissä saatettiin käyttää heittomerkkiä nykyisen v:n sijaan Helsingiuksen tavoin (ks. 
Häkkinen 2003: 33–34). 
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Yhdyssanan työkyvyttömyys korvaa sanaliitto työhön kykenemättömyys tai kykene-
mättömyys työhön. Työkykyistä Helsingius nimittää työhön kykeneväksi, ja työkyvytön on 
hänen teksteissään muodossa työhön kykenemätön. Seuraavista esimerkeistä käy ilmi, että 
Helsingius näkee työkyvyn muuttuvana ominaisuutena:  

● Säännöllistä apua annetaan puutteenalaisille henkilöille, joiden köyhyyttä ei voi pitää pian 
yli menevänä, niinkuin raajarikkoisille, joiden kykenemättömyys työhön on pysyväinen – 
–. Satunnaista elatus-apua annetaan sitä vastoin ehkäisemään satunnaista puutetta tahi 
hätää, joka on syntynyt sairauden, tilapäisen työhön kykenemättömyyden, työnpuutteen, 
tapaturman, kadon tahi muun sellaisen kautta. (Helsingius 1899: 141–142) 

● – – henkilöt, joita vuosikausia oli pidetty kokonaan työhön kykenemättöminä, saivat pian 
työalan, ja moni, joka oli elänyt muiden kustannuksella, alkoi työllään elättämään itsensä. 
(Helsingius 1899: 171) 

Helsingius liittää työkyvyn yksilön fyysisiin ja psyykkisiin ominaisuuksiin, kuten raa-
jarikkoisuuteen tai sairauteen. Kun tilapäinen työhön kykenemättömyys rinnastetaan 
työttömyyteen ja katoon, sen voidaan katsoa liittyvän myös olosuhteista riippuviin teki-
jöihin. Alemmassa esimerkissä Helsingius viittaa tanskalaisen Hans Knudsénin malliin, 
jonka mukaisesti raajarikkoisia alettiin Kööpenhaminassa kouluttaa sopivaan työhön. 
Suomessa valtio ryhtyi 1890-luvulla avustamaan opetuksen antamista raajarikkoisille, 
sokeille, heikkojärkisille ja muille sellaisille henkilöille, jotka ruumiinvamman tahi muun 
vian johdosta eivät ole työhön kykeneviä (Helsingius 1899: 172). Erityiskouluissa opetet-
tiin sokeita, kuuroja, tylsämielisiä ja raajarikkoisia (Harjula 1996: 96–99).  

3.3.2.2  Lain sana 

Tutkimieni lakitekstien varhaisin työkyky-substantiivi esiintyy vuonna 1886 annetussa 
Keisarillisen Majesteetin Armollisessa Pensioni-ohjesäännössä Suomen sotaväelle ja 
luotsilaitokselle. Eläkepäätöksiin liittyvän tekstin mukaan terveyden vahingoittuminen 
vähentää työkykyä: 

 Semmoiset henkilöt, jotka sotaväkeen kuulumatta tulevat sodassa sotatarkoituksia varten 
käytetyiksi ja siinä toimessa pahasti haavoitetaan taikka kärsivät semmoista vahinkoa ter-
veytensä suhteen, että heidän työkykynsä varsinaisesti vähentyy, saavat erityisen tutkinnon 
mukaan joko apurahaa kerran kaikkiaan taikka vuotuista pensionia, jonka suuruus määrä-
tään avunsaajan yhteiskunnalliseen asemaan sekä sen toimen laatuun katsoen, jonka suorit-
tamisessa vahinko on saatu. (1886) 

Ruumiinvammoja saattoi saada muutoinkin työelämässä. Työntekijäin tapaturmavakuutus 
on varhaisin lakisääteinen sosiaalivakuutuksen askel Suomessa. Sen tarve oli ilmeinen, 
sillä ihmisten siirryttyä tehdastyöhön koneiden ääreen tapaturmat alkoivat lisääntyä. Kes-
kustelu työväenvakuutuksen tarpeesta käynnistyi vuoden 1882 valtiopäivillä, työväen-
vakuutuskomitean mietintö valmistui 1892, ja vuonna 1895 annettiin "laki, koskeva työn-
antajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta", joka teki työnanta-
jasta vastuunkantajan työssä sattuvissa tapaturmatilanteissa. (Ks. Heinonen 1999: 73; 
Waris 1968: 166–167.) Lakitekstissä mainitaan tapaturmasta seurannut, ruumiinvam-
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masta johtuva ohimenevä työkyvyn vähentyminen ja täydellinen menettäminen. Vuonna 
1897 annettiin "Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus niistä perusteista, joiden 
mukaan invaliditeettiaste on arvioitava". Siinä määritellään, miten pitäisi arvioida sellai-
sia ruumiinvammoja, joiden seurauksena on työkyvyn ainaiseksi menettäminen tai vähen-
tyminen. Molemmissa lakiteksteissä puhutaan siis työkyvyn vähentymisestä ja menettä-
misestä. 

Työkyvyttömyysastetta määritettäessä ryhdyttiin myöhemmin soveltamaan vuonna 
1917 annettua asetusta, jota oli noudatettava päätettäessä työväen tapaturmavakuutuk-
sesta. Asetuksessa ohjataan, mihin työkykyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota.  

● Kun on arvioitava, missä määrin työntekijää kohdanneen tapaturman aiheuttama ruumiin-
vamma on vähentänyt työntekijän työkykyä, on otettava huomioon ruumiinvamman laatu, 
sen vaikutus vahingoittuneen työntekijän ansaitsemiskykyyn yleensä sekä hänen ammat-
tiinsa ehkä tarpeelliseen erityiseen taitoon ja hänen ajatus, huomio-, liikkumis-, voiman-
ponnistus- y.m. kykyihinsä ynnä vahingoittuneen ikä ja sukupuoli. (1917) 

● Vahingoittuneen työntekijän katsotaan pysyvästi menettäneen työkykynsä täydelleen, jos 
hän tapaturman seurauksena on menettänyt henkiset tahi ruumiilliset voimansa tahi liikku-
miskykynsä – –. (1917) 

Työkyky on lain mukaan asiantuntijan arvioinnin kohde, joka ei liity vain fyysisiin voi-
miin vaan myös psyykkisiin ominaisuuksiin. Kiintoisaa on, että työntekijän henkiset 
voimat mainitaan ennen ruumiillisia. Asetus perustuu käsitykseen, että ruumiinvamma 
vähentää työkykyä ja että vahingoittunut voi menettää työkykynsä.  

Sodat ovat vaikuttaneet tarpeeseen määritellä suomalaisten työkyvyttömyyttä ja tur-
vata taisteluissa vammautuneen tai hänen perheensä toimeentuloa monta kertaa tämän 
jälkeenkin. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen annettiin "laki eläkkeistä vapaussodassa 
haavoittuneille sotureille sekä kaatuneille ja sairauden johdosta kuolleitten soturien per-
heenjäsenille" (1919). Eläkkeeseen katsottiin oikeutetuksi henkilö, joka oli vapausso-
dassa saamansa ruumiinvamman tai sairauden johdosta joko kokonaan tai osittain menet-
tänyt työkykynsä. Työkyvyn menetystä luonnehditaan laissa prosenttiluvuilla: Ellei työky-
vyn katsota alentuneen enemmän kuin 10 %:lla, ei mitään eläkettä makseta. Pohjaeläk-
keen määrän kerrotaan riippuvan työkyvyttömyysasteesta ja siitä johtuvasta eläkkeensaa-
jan työkyvyn alenemisesta.  

Työkyvyttömyydestä kärsivien suomalaisten kannalta olennainen sosiaalipoliittinen 
käännekohta oli vuonna 1937 säädetty mutta vasta vuoden 1939 alussa voimaan astunut 
kansaneläkelaki. Ensimmäiset työkyvyttömyyseläkkeet tulivat maksuun vuonna 1942 ja 
vanhuuseläkkeet vuonna 1949. (Heinonen 1999: 76–77.) Vasta tässä vaiheessa työkyvyt-
tömyysongelmasta alkoi muodostua todellinen kuva. Kun tuon ajan kansaneläkelaissa 
määritellään, kenellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, työkyky liitetään terveyteen: 

 Vakuutettu tulee oikeutetuksi työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänen työkykynsä 
ruumiillisten tai sielullisten voimien heikentymisen takia on entisestään alentunut siinä 
määrin, että hänet on katsottava pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään 
sellaisella työllä, joka vastaa hänen voimiaan ja kykyjään. (1937) 

Laki perustuu ajatukseen, että työkyky alenee, kun ruumiilliset ja sielulliset voimat hei-
kentyvät. Muutoksen suunta ei vie pelkästään alaspäin, sillä pykälässä 51 käy ilmi, että 
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työkykyä voidaan tukea sairaanhoidolla ja ammattiopetuksella. Pykälä yhdistää työkyvyn 
paitsi terveyteen myös koulutukseen. 

 Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle voidaan hänen työ- ja ansiokykynsä palauttamiseksi 
antaa sairaanhoitoa tai ammattiopetusta uudessa, hänelle sopivaksi havaitussa ammatissa 
tahi toimessa ynnä sen harjoittamiseen ehkä tarvittavia työvälineitä ja muita apuneuvoja. 
Samoin voidaan vakuutetulle antaa sairaanhoitoa, milloin sitä hänen työkyvyttömyytensä 
estämiseksi pidetään tarkoituksenmukaisena. (1937) 

Työkyky esitetään toiminnan kohteena myös pykälässä 98, jossa todetaan, että eläke-
laitoksella on oikeus, milloin se katsoo syytä siihen olevan, velvoittaa selvityksen antaja 
tai muu vakuutukseen tuleva henkilö laitoksen määräämän lääkärin tarkastettavaksi hä-
nen työkykynsä arvioimiseksi – –. Työkyvyn arvioinnista vastaavat asiantuntijoina elä-
kelaitos ja lääkäri. 

Vuonna 1939 syttynyt talvisota katkaisi sosiaalipolitiikan lupaavasti alkaneen elpymi-
sen. Kun taistelukentiltä palasi noin 50 000 vammautunutta ihmistä, yhteiskunta oli uu-
denlaisten tehtävien edessä: oli esimerkiksi kehitettävä kuntoutusta ja saatava aikaan 
yhtenäinen korvausjärjestelmä toimeentulon turvaamiseksi sotainvalideille sekä sodassa 
leskiksi ja orvoiksi jääneille. Jälleenrakennuskausi sotavuosien jälkeen edellytti sitä, että 
sodassa ruhjeita saaneita pystyttiin kuntouttamaan riittävästi takaisin työmarkkinoille. 
(Ks. Waris 1968: 228.) Työkyvyn arviointi yleistyi tässä vaiheessa. Kivekäs ja Rissanen 
(1999: 53) arvioivat, että työkyvyn arviointi on tämän aikakauden jälkeen ollut enemmän 
riippuvainen sosiaalivakuutuslainsäädännön kuin lääketieteen kehityksestä.  

Vuoden 1946 invalidihuoltolaissa ei enää tehdä eroa sota- ja siviili-invalidin välillä. 
Laissa realisoituu käsitys, jonka mukaan työkyky voidaan palauttaa (työ- ja toimintaky-
vyn palauttaminen ja parantaminen; työkyvyn säilyttäminen). Lain 2. pykälään sisälty-
vässä invalidin määritelmässä (Invaliidilla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jonka työ- 
tai toimintakyky jonkin elimen puuttumisen tai toimintavajavuuden vuoksi on pysyvästi 
siinä määrin puutteellinen – –) invaliditeetin perusteeksi nimetään fyysinen ongelma, 
joka estää "normaalin" itsensä elättämisen ansiotyöllä.  

Lakitekstien ja työkyvyn yhteinen historia on intertekstuaalisesti merkittävä. Tekstit 
ovat siirtäneet menneisyyden konventioita ja tekstejä nykypäivään ja samalla luonnol-
listaneet sen, että juridisessa diskurssissa käytetään nykyäänkin taajaan työkyvyn käsi-
tettä. (Vrt. Fairclough 1992: 84–85.) Työkyvystä puhutaan muun muassa eläkkeitä ja 
kuntoutusta koskevissa lakipykälissä, työterveyshuoltolaissa, työturvallisuuslaissa, tapa-
turmavakuutuslaissa, sairausvakuutuslaissa, vuosilomalaissa ja työttömyysturvalaissa 
(www.finlit.fi, haku 5.5.2006). 

3.3.3  Lääketieteen asiantuntemusta 

Lääketieteen asiantuntijoilla on ollut keskeinen asema hyvinvoinnin edistäjänä ja kansan 
valistajana Suomessa. Lääketieteen diskurssin voidaan katsoa uusintaneen ja muuttaneen 
kulttuuria luovia merkityksiä ja arvoja. Kuten Hodge ja Kress (1988: 6) toteavat, lääketie-
teen instituutio määrittelee tietyt merkitykset, jotka otetaan käyttöön sellaisissa sosiaali-
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sissa prosesseissa, jotka ovat instituution kannalta tarkoituksenmukaisia. Niitä käyttävät 
tietyt osallistujaryhmät, kuten potilaat, lääkärit ja tutkijat.  

Suomessa lääketieteen suomenkielistä termistöä alettiin kääntää ja kehittää ahkerasti 
1800-luvun loppupuolella (ks. esim. Huumo 2004: 246–248; Huumo 2005; Koivusalo 
1975: 8–22; ks. myös Haarala 1999). Merkittävä osuus tässä työssä oli vuonna 1881 
perustetulla Duodecim-seuralla, joka alkoi vuonna 1885 julkaista "kirjoituksia lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilta" Duodecim-lehdessä. Samana vuonna seura toimitti 
Suomen lääkäreille sanaluettelon, jota täydennettiin toisella osalla vuonna 1888. Nämä 
luettelot keskittyvät lähinnä sairauksia, elimiä ja ruumiinosia kuvaavaan sanastoon, jossa 
ei esiinny sanoja työkyky tai työkyvyttömyys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ryhtyi 
näin tietoisesti murtamaan Suomen Lääkäriseuran ruotsinkielistä valtaa ja samalla helpot-
tamaan tilannetta, johon ruotsin kielellä opiskelleet lääkärit joutuivat siirtyessään hoita-
maan suomen kieltä puhuvaa kansaa (Huumo 2004: 244–245; ks. myös Huumo 2005: 
161–165). Lääkärit eivät suinkaan olleet yksimielisiä siitä, miten suomen kieli kelpasi 
lääketieteen käyttöön tai yleensäkään "kulttuurikielten" taitajille (Huumo 2004: 241). 
Lääketieteen valtakieli oli tuolloin saksa (Koivusalo 1975: 21). 

Hannes Gebhard (1890: 154–155) arvioi kielityön tuloksia Valvoja-lehdessä vuonna 
1890 positiiviseen sävyyn toteamalla, että "ylistäen mainitsevat meidän etevimmät suo-
menkielen tutkijatkin tätä Duodecim-seuran osuutta nuoren suomenkielisen kirjallisuuden 
peruskivien asettamisessa". Nykyisistä kielentutkijoista Hiidenmaa korostaa, että tieto-
pitoisten lehtien tehtävä on alusta pitäen ollut merkittävä yleissivistyksen levittämisessä 
ja lukutaidon kehittämisessä. Kirjoittajat vaikuttivat asiatyylin, sanaston ja esikoisalojen 
esitystapojen muotoutumiseen. Tietokirjallisuus on kehittänyt tieteen kieltä ja levittänyt 
sanastoa arkikäyttöönkin. (Hiidenmaa 2003: 200.)  

Duodecim-seura ryhtyi julkaisemaan vuonna 1889 toistakin tuotosta, Suomen Tervey-
denhoitolehteä. Kansantajuiseksi tarkoitetun lehden päämääränä oli Suomessa vallitseviin 
omituisiin olosuhteisiin ja tapoihin soveltuvien tietojen levittäminen siitä, miten tauteja 
voidaan välttää, miten terveys on säilytettävä ja vahvistettava sekä työkykyä enennettävä 
(1889: 69). Terveydenhoitolehteä levitettiin aluksi lääkäreiden, terveydenhoitajien ja 
kätilöiden välityksellä (Harjula 1996: 206). Työkyvyn edistäminen oli siis jo tuolloin 
asiantuntijoiden huolena. Toimittajat liittävät työkyvyn samaan kontekstiin sairauden ja 
terveyden kanssa niin lehden ensinumeroissa kuin vielä neljännenkin vuosikerran viimei-
sessä numerossa toteamalla, että Kuten ennenkin, aijomme kykymme mukaan koettaa 
levittää tietoa siitä, mitenkä terveys ja työkyky, ihmisen kallein omaisuus, parhaiden 
voidaan säilyttää ja taudeilta varjella (1892). Terveystiedon lisäksi lehdessä välitetään 
ideologiaa, jonka mukaan työ on siunaus ja elämän onni ja työkyky on köyhän rikkaus 
(1891, 1892). 

Suomen Terveydenhoitolehdessä julkaistujen artikkelien mukaan kansan työkykyä uh-
kaavat nimenomaan taudit, huonot olosuhteet ja puute (1889: 82). Taudit ja erilaiset vai-
vat näyttäytyvät työkyvyn yhteydessä monessakin artikkelissa, samoin käsitys siitä, että 
hoitamalla näitä vaivoja työkykykin kohenee: 

● Ruuansulatuksen kunnossapitäminen on siis ihmisen terveydelle ja työky’ylle erittäin tär-
keä. Tärkeätä siis niitten monenlaisien syitten tunteminen, jotka sitä häiritsevät. (1889: 69, 
Mahakatarrista) 
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● Taudin heikommista oireista ensi alussa ei pidetä vähintäkään lukua, vaan ymmärrettä-
mättömyydessä jatketaan päiväkaudet samaan tapaan, kunnes vaivat vihdoin käyvät kärsi-
mättömiksi. Näin moni köyhä työmies joutuu kuukausiksi työhön kykenemättömäksi ja 
perhe leivättömäksi. Ja kaiken tuon kiusan välttäminen on kumminkin hyvin yksikertainen. 
(1890: 12, Lonkkasärky) 

● Ken taas tapaturmasta, varomattomuudesta tahi jyrkistä voimain ponnistuksista j. n. e. on 
saanut esim. selkälihaksensa turmelluiksi (lihassyyt katkenneet tahi venähtyneet) hän ryh-
tyköön niitä heti asianmukaisesti hoitamaan, jos mielii saada entisen työkykynsä takaisin. 
(1891: 84, Selkävaivojen, selän kankeuden ja selän heikkouden syitä ja parannuskeinoja) 

Työkyvyn kohentamiskeinoista lehti käsittelee muun muassa alkoholia ja hierontaa. Mo-
lemmissa teksteissä on kyse voimien palauttamisesta, jopa yksittäisen sormen voimasta, 
jota voidaan mitata. Kilogrammoina lasketun lihasten työkyvyn mittaaminen osoittaa, 
että sormen työkyky nousee hieromisen jälkeen, hierominen enentää lihaksen työkykyä ja 
että ankara henkinen työ heikontaa lihastenkin työkykyä. 

● Kysytäänpä voipiko alkoholi, se on väkevät juomat, muitten ravinto-aineitten avutta palaut-
taa tai auttaa työkykyä ja poistaa voimattomuuden tunnetta? (1891: 106, Alkoholi ja työ-
kyky) 

● - - sitten on hän aina lopuksi koettanut missä määrin hierominen vaikuttaa sormen työky-
kyyn. - - Jos on lähteminen voimia tavallista enemmän kysyvään työhön enentää edellä-
käyvä lyhyt hierominen suuressa määrässä lihasten työkykyä. (1892: 12, Sananen hieromi-
sesta ja suomalaisesta saunasta) 

Duodecim-seura täydensi työtään painattamalla Duodecimin mallikokoelmaa Suomen 
lääkäreille, jossa lääkäreille näytettiin, miten suomenkielisiä termejä voi käyttää ob-
duktsionipöytäkirjoissa, lääkärintodistuksissa, sairaskertomuksissa ja muissa virkakirjoi-
tuksissa. Vuoden 1888 mallikokoelmassa on esimerkkinä apulaislääkäri A. H:n vuonna 
1885 kirjoittama lääkärintodistus, jossa hän arvioi kirkkonummelaisen rengin käsivarren 
toimivuutta ampumahaavan hoidon jälkeen: 

 Tämän kaiken, ynnä ettei hänen terveydellensä tämän johdosta ole vastaisuudessa muuta 
haittaa oleva kuin liikkumattoman kyynärnivelen vaikuttama työkyvyn vähennys, todistan - -. 
(1888: 30) 

Näiden tekstien perusteella tuon ajan kirjoittajat käyttivät substantiivia työkyky, mutta 
esimerkiksi adjektiivin työkyvytön sijasta he käyttivät ilmausta työhön kykenemätön. Näin 
tekee esimerkiksi Oulun lääninsairaalan ylilääkärinä toiminut Karl von Fieandt kirjoit-
taessaan potilaansa hystorotomiakohtauksesta Duodecim-lehdessä: 

 Kun hän pelkäsi sen vastaisen kasvamisen tekevän hänet kokonaan työhön kykenemättö-
mäksi, halusi hän että kasvannainen leikattaisiin pois. (1886: 8) 

Työkyvyttömyyden arviointi tuotti ainakin Oulun lääninsairaalan ylilääkäri Karl von 
Fieandtin mukaan vaikeuksia. Alkuvuodesta 1890 hän osallistui Duodecim-lehdessä alka-
neeseen keskusteluun siitä, uhkaako lääkärikunnan arvovaltaa se kevytmielisyys, jolla 
yleensä lääkäriltä pyydetään sairauden todistuksia kaikenmoisia syrjätarkoituksia varten. 
Fieandt kritisoi tekstissään tapaturmavakuutusyhtiö Patrian lääkärintodistuskaavoja, joi-
den mukaan lääkärin on arvioitava potilaan työkykyä tietyllä asteikolla sen mukaan, es-
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tääkö jokin vamma potilasta toimittamasta tavallista työtään täydellisesti, isossa määrässä 
(2/3), puoleksi (1/2) tai vähässä määrässä (1/3). Fieandtin mukaan vaillinainen kyke-
neväisyys työhön ei ole numerolla määrättävissä, paitsi mitä tulee näköaistimen vammoi-
hin, ja mielestäni ilman senkaltaista kaavaa on mahdotonta käsittää ainakin vaillinaisuu-
den keskimääräisiä asteita, vielä vähemmän päivän kohdalle ilmoittaa sen ja muitten 
asteitten alkua ja loppua. Hän ehdottaa, että yhtiö suostuisi laskemaan korvauksensa 
kahden asteen jälkeen vaillinaisessa työhön kykeneväisyydessä, korkeamman ja vähem-
män vaillinaisuuden mukaan, jotka käsitteet ovat järjelle selviä, ja kokonaan pois jättä-
mään keskinkertaisen vaillinaisuuden asteen, joka ainakin minun ymmärrykselle on käsit-
tämätön - -. Fieandtin mukaan arviointiasteikkoon riittäisi siis kolme porrasta: joko 
vamma estää tekemästä työtä täydellisesti, isommassa määrässä tai vähemmässä mää-
rässä. (1890: 17–20.) Vanhaa ongelmaa ei ole kyetty vieläkään ratkaisemaan: vakuutus-
yhtiöiden ja lääkäreiden näkemyserot potilaan jäljellä olevasta työkyvystä ovat nykyisin-
kin huomattavan suuria. Yksi pulman ytimistä piillee käsitteiden ymmärtämisessä eri 
tavoin. (Ks. esimerkiksi Hallberg 2001: 109.) 

3.3.4  Työkyky sanomalehtiteksteissä  

Tarkastelen vielä historiallisen työkykydiskurssin lopuksi lehtitekstejä, jotka ovat peräisin 
1800-luvulla ilmestyneistä sanomalehdistä47. Nimitän näitä tekstejä tutkimukseni tausta-
aineistoksi. Tavoitteenani ei ole tehdä vanhoista teksteistä yhtä tarkkaa analyysia kuin 
nykyteksteistä. Pikemminkin pyrin osoittamaan, että nykyinen kirjoittelu työkyvystä ei 
ole vain median muoti-ilmiö vaan jatkoa aikaa sitten alkaneelle tekstiketjulle.  

Tiedotusvälineet ovat instituutioina käyttäneet valtaansa jo satojen vuosien ajan. 
Hemánuksen (2002: 35) mukaan eliittilehdistö (eliitti viittaa tässä lähinnä kauppias- ja 
käsityöläiskuntaan) alkoi saada poliittisen lehdistön piirteitä joissakin maissa jo 1600-
luvulla. Kehitys on seurausta yhteiskunnan ja etenkin taloudellisen perustan kehityksestä. 
Lehdistö on heijastanut niin uuden ja vanhan eliitin valtataistelua, porvariston nousua, 
tieteiden taistelua, autoritaarisen ja liberalistisen lehdistöteorian kilpailua kuin politisoi-
tumisen ja kaupallistumisen kausiakin. Sensuurilla, valvonnalla ja verotuksella on yritetty 
pitää vallitsevat järjestelmät voimissaan. (Ks. Hemánus 2002; ks. myös Pietilä 1997: 66–
70; Kunelius 2004: 59–62.) 

1800-luvun sanomalehdet eivät ymmärrettävästi vastaa nykyisiä sanomalehtiä julkai-
sutiheydeltään, tekstimäärältään eivätkä sisällöltäänkään, mutta yhtä lailla ne välittivät 
kansalle informaatiota, vaikuttivat ajattelutapoihin ja rakensivat näkemystä maailmasta. 
Sanomalehtiä tarvittiin yhteydenpidon ja myös yhdentymisen välineinä. Ne rikkoivat 
tilan, ajan ja etäisyyden kanssakäymisessä ja antoivat ihmisille mahdollisuuden olla osal-
lisia yhteiskunnan tapahtumissa. (Ks. Pietilä 1997: 60–61.) Ranskalainen Alexis de 
Tocqueville totesi vuonna 1840, että "vain sanomalehti voi istuttaa saman ajatuksen sa-
manaikaisesti tuhansien mieliin", ja saksalainen Karl Bücher arvioi vuonna 1892, että 
                                                           
47 Käytän tausta-aineistonani seuraavia 1800-luvulla ilmestyneitä lehtiä: Aamulehti, Hämäläinen, Kansan Ys-
täwä, Maamiehen Ystäwä, Oulun Wiikko-Sanomia, Päivälehti, Sanan-Lennätin, Sanomia Turusta, Savo, Suo-
malainen Wirallinen Lehti, Suomen Julkisia Sanomia, Suometar, Tampereen Sanomat, Tapio, Turun Lehti, Uusi 
Suometar ja Wiipurin Sanomat (http://digi.lib.helsinki.fi/index.html).  
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sanomalehden avulla "syntyy se suuri henkisen ja aineellisen vuorovaikutuksen kudos, 
joka sitoo nykyisen ihmiskunnan yhteiskunniksi" (Pietilä 1997: 62–63). Lehdistö on ha-
kenut paikkaansa vapauden ja demokratian puolustajana, ja toisaalta se on joutunut sietä-
mään toiminnan sitomista liiketoimintaan ja voitontavoitteluun. Julkisen mielipiteen 
välittäjät ovat joutuneet ratkaisemaan, ovatko mielipiteet kansan, toimittajien, julkaisijan 
vai vallanpitäjien näkökulmasta valittuja. (Ks. Pietilä 1997: 60–83; Kunelius 2004: 62–
66.) 

Kun Suomessa alkoi 1800-luvulla ilmestyä vakituisesti sanoma- ja aikakauslehtiä48, 
lehdistö otti keskeiseksi tehtäväkseen valistamisen ja opettamisen. Toimittaja näytti avoi-
mesti asemansa yhteiskunnallisen vallan käyttäjänä ja sivistyksen edustajana. Tekstilajina 
uutinen poikkesi paljon nykyisestä etenkin siinä, että toimittaja kommentoi ja evaluoi 
eksplisiittisesti tapahtumia ja henkilöiden toimintaa. Silloisessa uutisessa oli piirteitä 
nykyisistä pääkirjoituksista ja mielipideteksteistä. Nykykielen näkökulmasta tarkasteltuna 
sata vuotta vanha uutisteksti vaikuttaa vanhanaikaiselta ja subjektiiviselta eikä se täytä 
nykyisen kompaktin uutisoinnin standardia. Retoriikan, kirjallisten mallien ja maailman 
muuttuminen jättävät jälkensä teksteihin. (Ks. Kalliokoski 2002: 153–155; Hiidenmaa 
2003: 36.)  

Saukkosen (1992) mukaan 1800-luvun valistava uutinen rinnastuu nykyisin lähinnä 
kolumniin. Valistavan uutisen tai artikkelin kirjoittaja ei peittänyt tarkoitusperiään vaan 
käytti runsaasti vaikuttamaan pyrkiviä ilmaisukeinoja (puhuttelua, kysymyksiä, kieltoja, 
vastakohtia, imperatiiveja, toivomuksia, konditionaaleja jne.) ja emotionaalisesti latautu-
neita sanoja. Saukkonen arvelee, että arvottavien asenteiden ilmaisussa taustalla oli toive, 
että vastaanottaja jakaisi saman arvomaailman ja käyttäytyisi sen mukaisesti. Nykyisin 
toimittaja voi ilmaista asenteitaan implisiittisemmin esimerkiksi siten, että tekijöiden 
suoran nimeämisen sijasta käytetäänkin passiivi-ilmaisuja. (Saukkonen 1992: 144–148.) 
Tuntuu luontevalta ajatella, että lehtikieli on 1800-luvullakin rekisteröinyt kielessä tapah-
tuneita muutoksia, vakiinnuttanut osaltaan ilmauksia, hyödyntänyt murreilmauksia – 
ylipäätään ollut Mäkisen (1992: 214, 222, 232) sanoin sidoksissa yhteiskuntaansa ja sen-
aikaiseen relevanttiin kieleen. 

3.3.4.1  Työkyky vähenee 

Tausta-aineistoni mukaan yhdyssanaa työkyky on käytetty sanomalehtiteksteissä ainakin 
1850-luvulta lähtien. Kaikkiaan Helsingin yliopiston digikirjaston (Historiallinen sano-
malehtikirjasto 1771–1890) haku antoi tutkittavakseni 117 tekstiä, joissa esiintyy työky-
kyyn liittyviä ilmauksia (kuten työkyky, työhön kelwoton, työhön kykenewä, työhön kyke-
nemätön ja työkykyinen). Teksteissä työkyky esiintyy yhteensä 100 kertaa (1857–1890). 
Vertailun vuoksi tein haun myös ruotsinkielisellä yhdyssanalla arbetsförmåga, josta osu-
mia tuli tuntuvasti enemmän. Varhaisin osuma on Åbo Underrättelser -lehdestä 2.6.1832, 
jossa kirjoitetaan vaivaisavusta. 1880-luvun loppuun mennessä arbetsförmåga esiintyy 

                                                           
48 Suomessa oli perustettu ennen vuotta 1860 yli 80 sanomalehteä, joista vuonna 1860 oli jäljellä enää 17. Poliit-
tisen ja yhteiskunnallisen toiminnan voimistuminen ja kansan lukutaidon kohentuminen vahvistivat lehdistön 
asemaa, ja vuonna 1890 maassa olikin jo 60 sanomalehteä. Lehtiä oli perustettu tätäkin enemmän, mutta monet 
niistä jäivät lyhytikäisiksi. (Vahtola 2003: 266.) 
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yhteensä 458 lehtitekstissä49 (1840-luvulla 3 kpl, 1850-luvulla 28 kpl, 1860-luvulla 60 
kpl, 1870-luvulla 143 kpl ja 1880-luvulla 213 kpl). Ruotsinkielinen malli työkyvystä pu-
humiseen vaikuttaa tässä valossa vahvalta. Ensimmäiset suomenkieliset löytöni yhdys-
sanasta työkyky ovat vuoden 1857 teksteistä. 

(1)  Ja ovatkos eräät Suomen seudut suorat waiwaishuoneet ja paljaat pimeydenluolat? - Ehkä 
emme sitä warsinaisesti wäitäkään, emme kuitenkaan saa kieltäneeksi, miten semminkin 
maattoman, irtonaisen rahwaan tila monilla tienoilla ei paljo parempi liene. Ja mikähän lie-
nee syynä mokomalle kurjuudelle? Eiköhän työky’yn, työtaidon ja työhalun puutet, wielä 
laiskuus, juoppous ja houkat naimisetkin. Mutta mites nämät owat saaneet rahwaan ikee-
sensä ja orjuuteensa? Mikä on niiden siittäjänä ja synnyttäjänä? Ei mikään muu kuin wil-
pittömän Jumalan pelwon ja siwistyksen wajaa, johon wielä on lisänä moni muu nurinpuo-
lisuus. (Suomen Julkisia Sanomia 26.2.1857) 

(2)  Näin on maan omistusoikeuden epäwakuus maanwiljelykselle, sen parantumiselle ja ku-
koistumiselle suurimpana haittana, kammitsana ja esteenä, sillä eihän mikään enemmän 
raukaise, halwaa ja perinpohjin ryöstä maanwiljeliältä työhalua ja työkykyä, kuin tämä 
sama omistusoikeuden onnetoin epäwakuus. (Suomen Julkisia Sanomia 5.3.1857) 

Merkille pantavaa on, miten luettelossa työkyky, työtaito ja työhalu korostuu ongelman 
eri puolet: pulma on siinä, että ihminen ei pysty, ei osaa tai ei halua tehdä työtä. Suomen 
Julkisia Sanomia -lehti ottaa osaa keskusteluun köyhien avustuksista ja oikaisee kansan 
moraalista selkärankaa varoittamalla kansaa laiskuuden, raakuuden ja köyhyyden kuri-
muksesta, johon kansan kerrotaan etenkin Suomen itä- ja pohjoisosissa langenneen. Toi-
saalta lehti arvostelee maan omistusoikeusjärjestelmän olevan maanviljelijän kannalta 
turhan epävarma ja epäreilu. Elannon epävarmuuden kielteisestä vaikutuksesta työky-
kyyn kirjoitetaan väkevin verbein: se raukaisee, halwaa ja ryöstää työkykyä. Näissä esi-
merkeissä näkyy kaksi 1800-luvun tekstien keskeistä pääjuonta, joista toinen korostaa 
yksilön omaa vastuuta työkyvystään ja toinen yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta 
työkykyyn. Juopottelun ja laiskuuden yhteys työkykyyn tulee esiin 16 muussakin teks-
tissä, ja 24 tekstissä kirjoitetaan siitä, miten työntekijä voisi turvata elämänsä työllään. 
Toimittaja valitsee vanhassa työkykydiskurssissa itselleen useimmiten valistajan roolin 
varoittelemalla huonon elämän vaaroista ja ohjailemalla siveellisyyteen, säästäväisyyteen 
ja ahkeruuteen. Kalliokosken (1999b: 39, 55) mukaan 1800-luvun toimittajat edustivat 
kaupunkien sivistyneistöä ja kirjoittivat siten keski- ja yläluokan näkökulmasta. Kun 
rahvasta katsottiin ylhäältä päin, siihen suhtautuminen oli paikoin tuomitsevaa, paikoin 
taas empaattista tai ironisoivaa. Rahvaan edesottamukset saattoivat huvittaakin.  

Köyhyys kirvoittaa kieliä kaikkiaan 16:ssa tausta-aineistoni tekstissä. Keväällä 1859 
Suomen Julkisia sanomia lainaa etusivullaan Oulun Wiikko-Sanomissa julkaistua kärke-
vää kommenttia, joka osoittaa, että työkyvyttömyyden arvioiminen tuotti ilmeisesti tuol-
loinkin vaikeuksia huoltoavusta vastaaville ja että kansalaiset pystyivät keinottelemaan 
työkyvyttömyyden varjolla itselleen etuisuuksia: 

(3)  Eräs Heinijärveläinen Oulun W.Sanomista sanoo aivan totta: "Waiwas-holhous, joka on 
mukailtu köyhäin holhoukseksi, sopisi nykyisestä olennostaan nimitettää laiskain-holhouk-

                                                           
49 Työkyvystä kirjoittivat mm. Hufvudstadsbladet, Finlands Allmänna Tidning, Åbo Tidningar, Östra Finland, 
Vasabladet, Folkwännen, Morgonbladet ja Helsingfors Tidningar. 
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seksi, sillä suuri joukko on niitä laiskoja terweitä ja jäykkiä työhön kykenewiä, jotka hä-
peemättä nauttivat waiwaisten wiljaa". Useemman akankin sanotaan hakewan kahwira-
hansa waiwashoidolta. (Suomen Julkisia Sanomia 4.4.1859) 

Köyhyys ja vaivaisapu tarjosivat ajankohtaista materiaalia lehdille vielä seuraavillakin 
vuosikymmenillä, sillä huonot sadot, nälänhätä, taudit ja kuolema koettelivat kansaa (ks. 
esim. Vahtola 2003: 299–300). Tausta-aineistoni teksteissä herätellään isoa ideologista 
kysymystä, pitääkö köyhyyteen alistua vai voiko siitä irrottautua työtä tekemällä. Lais-
kuus tuomitaan moraalittomana. Roska-menosta ja laiskuudesta moititaan esimerkiksi 
talosta taloon kierteleviä mustilaisia, jotka pitäisi saada maakuntaa hyödyttäwiksi ihmi-
siksi laittamalla työhön kykenewäiset vuosipalvelukseen (Sanan-Lennätin 25.10.1856). 
"Joka ei työtä tee, ei hänen syömänkään pidä, sanoo Jumalan sana, ja siksi ei olekaan se 
wäärin, jos ketään ei laiskana elätetä", todetaan Oulun Wiikko-Sanomiin (26.6.1858) 
lähetetyssä tekstissä, ja sama henki välittyy muissakin teksteissä. 

(4)  Köyhä ihminen on usein kurjassa tilassa; mutta kurjuus ei ole wälttämätöin köyhyyden 
kumppani; taitawatpa molemmat olla toinen toisistansa eroitetut. Köyhän wallassa on wielä 
työn kyky; ja mitä ihmisen tarwetten, nautintoin ja hupaisuuden tydyttämiseksi tarwitaan, 
kaikki se on työllä saatawa, ja ainoasti työllä. (Hämäläinen 5.1.1860) 

(5)  Jos rohjettaisiin niin paljon poiketa isoisän wanhoista tawoista, että ne, jotka saawat wai-
waiskassasta apua, määrättäisiin muutaman päiwän eli tunnin työllä – aika luonnollisesti 
sowitettu awun määrän ja apua tarwitsewien työkyyn mukaan – puhdistamaan kaupungin 
yleisiä asemoita, niin luultawasti monet, jotka nyt pyytäwät ja saawat apua waiwaiskas-
sasta, kamotsuisiwat näitä apuun yhdistyneitä welwollisuuksia. (Tampereen Sanomat 
12.2.1867)  

(6)  Kerjäläisiä alkaa joukoittain liikkua Tampereen kaupungissa. Enemmät owat niistä wähäi-
siä poikia ja tyttöjä. - - Saaliinsa jakawat työttömäin wanhempainsa kanssa, niin kuin wä-
listä owat itse kertoneet. Ei pitäisi kellenkään johonkin työhön kykenewälle antaa ilmai-
seksi ruokaa. Jolla on annettawaa, sillä on myös teetettäwää. (Sanomia Turusta 15.3.1879) 

Köyhyyskeskustelussa näkyy vanhoille uutisille ominainen avoin subjektiivisuus, se-
lostettavien tapahtumien ja niihin osallistuneiden henkilöiden arviointi sekä moralisoiva, 
opettavainen sävy. Kirjoitustapa tukeutuu kansanvalistusideologiaan. (Ks. Kalliokoski 
2002: 152.) Suomalaisen identiteetin perusainekset ovat havaittavissa: kansassa kuvastuu 
alamaisuuden vire, yksinkertaisuus, köyhyys, syrjässä olo muista ja valtioon luottaminen 
(ks. Kivikuru 2000: 25; Valtonen 2000: 53). Työkyvyn menettämisen nähdään synnyttä-
vän köyhyyden lisäksi turvattomuutta. Esimerkiksi juopottelu vie tekstien mukaan työky-
vyn lisäksi omaisuuden ja terveyden. Huolta aiheuttavat paitsi maaseudun rengit myös 
teollistuvan ja kaupungistuvan Suomen työläismiehet. 

(7)  Juomisesta tulee ensiksi haluttomuus ja sitten kelwottomuus työhön; wirka, työhuone eli 
maa jääpi hoitamatta; talon kalut ja tawarat menewät wiinaan, welkaa karttuu welan päälle, 
ja koska sitä pitää maksaa, pannaan sekä kiintiä että irtain omaisuus pantiksi, niin että se 
wähää ennen warakas, usein waimone', lapsinensa, joutuu raskaimpaan köyhyyteen. (Oulun 
Wiikko-Sanomia 27.11.1830) 

(8) Mistä he [työmiehet] waan helpolla työllä saawat jonkun kopeekan, sen he mänettääwät 
wiinaan ja muuhun saastaisuuteen siksi, kuin juopumus ja muu saastaisuus tykkönään tur-
melee heidän ruumiinsa ja tekee heidät työhön kelwottomiksi. Tähän wiheliäisyyteen ei 
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ole heidän säätynsä syypäänä, waan he itse, kuin eiwät woimansa aikoina, tarkkuudella ja 
ahkeralla työllä, hanki ja säästä itselleen jota kuta wanhankin päiwän waraksi. (Maamiehen 
Ystäwä 31.8.1850) 

(9)  Kun renki saapi pestirahaa, rupeaa hän wiinan ryyppäämiseen, juopi sitä elämän wettä eli 
kuoleman myrkkyä niin kauan kuin pestiraha kestää, eikä huoli isännän kiiruusta heinä-
ajasta mitään. Sittenkun hän wiimeinkin kotia tulee, on hän niin heikko että wapisee ja on 
perin kykenemätön työhön. (Suomalainen Wirallinen Lehti 12.9.1871) 

(10)  Että suuri luku kaupunkimme työwäestä tuhlaa melkoisen määrän työnansiostansa juowut-
tawiin juomiin ja sen kautta arweluttawin määrin menettää aikansa ja työkykynsä, on wa-
litettawa tosiasia, mikä ei ole woinut jäädä keltään huomaamatta, joka wähääkään paikka-
kunnan oloja on tullut tuntemaan. (Tampereen Sanomat 5.6.1884) 

(11)  Ennemmin eli myöhemmin heikkonee juomarin terweys ja hänen työkykynsä wähenee; 
kuta useammin päihtymystä uudistetaan, sitä aikaisemmin ilmestyy myrkytys-oireita, 
yleistä heikkoutta, wapisua, welttoutta, kaatuwaa tautia y. m. m., kaikki johtaen ennen ai-
kaiseen kuolemaan. (Turun Lehti 18.10.1888) 

Teksteissä kuuluu raittiuden ja siveyden puolustajien ääni, joka kuuluu alkoholivalis-
tukseen. Sääskilahden tutkimissa valistusteksteissä50 keskeisimmäksi teemaksi nousee 
terveys, joka näkyy näissäkin esimerkeissä. Valistajat ovat tulkinneet alkoholin vaiku-
tuksen työkykyyn samanlaiseksi kuin vertailuaineistoni tekstitkin: viina tekee laiskaksi ja 
holtittomaksi ja tuhoaa ruumiilliset voimat. Sen sijaan raittius takaa paremman elintason 
ja työkyvyn. (Ks. Sääskilahti 2006: 56–60, 82–84.) Taloudelliset menetykset eivät koske 
vain juomareita ja heidän perheitään, vaan myös isäntiä ja johtajia, joille työtä tehdään. 

Työhön kykenevien kurjuuden pääsyynä – ja siten yhtenä työkyvyttömyyden aiheutta-
jana – pidetään monessa tapauksessa juuri juoppoutta51. Tätä epäkohtaa yrittivät kitkeä 
niin herätysliikkeet kuin raittiusliikekin. Tausta-aineistoni mukaan työkykyä voivat huo-
nojen elintapojen lisäksi heikentää sairaus ja vanhuus, kuten seuraavat esimerkit parin-
kymmenen muun tekstin tavoin kertovat. Ihmisiä kehotetaankin säästämään vanhuuden 
varalle ja hankkimaan vakuutuksia (esimerkki 13). Esimerkki 14 edustaa mainostekstiä ja 
osoittaa, että työkykyä käytettiin jo tuolloin lääkeaineiden myyntiperusteena.  

(12)  - -turwata ompelijain taloudellista asemaa sen ajan waralle, kun tauti tai wanhuus ehkäisee 
heidän työkykynsä. (Savo 15.4.1890) 

(13)  Mitä suurempi miehen työkyky ja tulonlähteet owat, sitä suuremman arwoinen hänen 
henkensä on hänen perheelleen. – – hänen ei pitäisi enää hetkistäkään epäillä toimittamasta 
omaisilleen henkensä ja työkykynsä arwon. Keino tähän ei ole waikea löytää: se on henki-
wakuutus. (Turun Lehti 6.8.1887) 

                                                           
50 Sääskilahden (2006: 15–18) tutkimusaineisto ulottuu vuodesta 1755 vuoteen 2001. Hän tutkii 55:tä tekstiä, 
joista 13 on peräisin vuosilta 1755–1918. Alkoholivalistukselle antoi sytykettä se, että Suomessa juotiin 1800-
luvun puolivälissä keskimäärin 12 litraa viinaa sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna henkeä kohden (Vah-
tola 2003: 321). Viinan kotipoltto kiellettiin vuonna 1866. Arvostelua olivat herättäneet paitsi juoppouden haitat 
myös se, että vähäiset viljat käytettiin viinaan eikä nälkäisten leipään. (Vahtola 2003: 221.) 
51 "Voimme melkein joka päivä kokea mitä hävitystä juoppous tuottaa työmiesten kodeissa. Näemme, kuinka 
varallisuus siellä muuttuu köyhyydeksi ja hädäksi, kuinka terveys kääntyy sairaudeksi ja kärsimykseksi, ja 
miten ahkeruus ja hyvät tavat antavat sijaa tapain turmelukselle ja paheelle; kaikki juoppouden vaikutuksesta", 
Helsingius (1899: 112–113) kirjoittaa Vaivaishoidon käsikirjassa ja vaatii, että yhteiskunnan on otettava juop-
pouteen sortunut mies ajoissa kunnan työhuoneeseen tai vaivaistaloon.  
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(14) – – woin warmasti kehoittaa sitä nauttimaan ei ainoastaan kumpaakin näitä kiusallisia ja 
kaiken työky’yn riistäwiä tauteja wastaan, waan myöski ylipäänsä ruokaa sulattawaisena 
aineena. (Tampereen Sanomat 13.5.1886) 

(15)  Harwinaista ei ole meillä, että useatkin wanhat wirkamiehet, waikka owat oikeutetut saa-
maan eläkettä, kumminkin wielä wuosikausiksi jääwät paikoilleen, jos woima wähänkään 
riittää, ja yleisesti arwellaan että mitä heiltä silloin jo työkywystä puuttuu, sen korwaa mo-
niwuotinen harjaantuminen. – – Minkätähden pyrkiwät sitten wanhettuneet wirkamiehet, 
waikka epäilemättä näkewät työkykynsä taantuwan, huomaawat että aika rientää heidän 
edelleen ja ettei heillä woimat enää wastaa hywää tahtoakaan, yhä jatkamaan tointaan, min-
kätähden eiwät ota huomatakseen wiittauksia ja asetu eläkkeen nautinnossa lepäämään 
työstään? (Tampereen Sanomat 21.2.1890) 

(16)  Ja kuitenkin pitäisi jokaisen, olkoon hän missä yhteiskunnallisessa asemassa tahansa, ryh-
tyä juuri silloin, kun ruumis on terwe ja mieli raitis sekä työkyky paraimmillaan, toimiin 
turwataksensa wanhuuden päiwänsä puutetta ja kurjuutta wastaan. (Wiipurin Sanomat 
5.12.1888) 

Seuraavien tekstin mukaan työkykyä uhkaavat myös ulkoiset tekijät, kuten huonot työ-
olot, onnettomuudet ja tapaturmat52. Työolojen parantamisdiskurssissa kaikuvat työväen-
liikkeen ja sosialismin aatteet, ja myös torpparien asiaa ajetaan. Esimerkissä 20 työky-
vystä puhutaankin omaisuutena, jonka köyhä työläinen myy työnantajalle. 

(17)  – – monet ammatit waatiwat työntekoa huoneissa, mistä ilma työtä tehdessä asteittain pi-
laantuu ja tulee yhä enemmän kelwottomaksi täyttämään ruumiin tarwetta sekä sentähden 
wähentää sen työkykyä. (Sanomia Turusta 15.10.1887) 

(18)  Joku onnettomuuden tapaus woi tehdä ihmisen hetkessä työhön kykenemättömäksi joksi-
kuksi ajaksi, vieläpä ainiaksi ja kuoleman wiikate katkaisee myöskin säälittä monen ahke-
ran työmiehen elämän. – – Kun ruumis tapaturman kautta on kowasti wahingoittunut, jotta 
sen kautta työkyky on wähentynyt maksetaan wakuutetulle 15 – 20 prosenttia. Kun taas 
sattuu niin, että wakuutettu tapaturman kautta joutuu joksikin ajaksi työhön kykenemät-
tömäksi, maksaa seura hänelle suostutun palkkion, korkeintaan 15 m:kaa päiwässä, jos ky-
kenemättömyys kestää kauemmin kuin kolme päiwää. (Sanomia Turusta 30.7.1879) 

(19)  Hänen [torpan viljelijän] pitäisi saada wapaammasti, oman työkykynsä ja ymmärryksensä 
mukaan raataa erämaita wiljawainioiksi. (Savo 15.9.1887) 

(20)  Tämä ristiriitaisten etujen taistelu ei kuitenkaan ole ollut tasawoimaista. Yksityinen työ-
mies, jonka ainoa omaisuus on hänen työkykynsä, ei woi, kuten esim. kauppias, olla myy-
mättä ”tawarataan”, jos ei saa siitä mieluistaan hintaa. Jokainen työtön päivä, jokainen työ-
tön tunti tuottaa hänelle hyvin tuntuvan tappion. Hän on pakoitettu myymään työkykynsä 
lähimmäisessä ostopaikassa ja siitä hinnasta, minkä ostaja näkee hyväksi määrätä. Toisen-
lainen on työnantajien asema. Pääominensa he woiwat jäädä odottamaan edullisempia tar-
jouksia, kärsimättä odotuksesta sellaista haittaa kuin köyhä työmies. (Päivälehti 6.5.1890) 

                                                           
52 Varsinaisesti työsuojelusta on alettu puhua Suomessa vasta 1900-luvun loppupuolella. Kirsti Mäkinen (1992: 
211–212) arvelee, että työsuojelu ei kuulunut monenkaan lukijan yhteiskuntakäsitykseen vielä 1970-luvulla, 
kun Lapuan ruutitehdas räjähti. Helsingin Sanomien neljän sivun uutisessa vasta viimeisellä sivulla kirjoitettiin 
työsuojelusta. Samanlaiseen ajoitukseen viittaa se, että työsuojelun organisoitumisesta kertova sanasto (työsuo-
jeluhallitus, työsuojelupäällikkö, työsuojelutarkastaja, työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutettu) on koottu 
vuonna 1979 julkaistuun Uudissanastoon, Nykysuomen sanakirjan täydennysosaan.  
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(21)  Kuin siis usein heitetään se syytös sosialismia vastaan, että se poistaisi kilpailuhalun, työin-
non, työkyvyn, halun tekemään keksintöjä y. m. s. ollaan siinä aivan väärässä. Päinvastoin 
nykyisen järjestyksen vallitessa on usein ahkera, toimelias mutta köyhä mies, joka tekee 
hyödyllisen keksinnön ja saapi patentin sille, pakoitettu myymään keksintönsä vähäpätöi-
sestä hinnasta rikkaalle, ja tämä, joka ehkä on kelvoton mihinkään työhön, nauttii hedel-
mät keksinnöstä, jonka löytämisessä hänellä ei ole mitään ansiota. (Wiipurin Sanomat 
15.8.1890) 

Edellisissä esimerkeissä korostuu ruumiillinen työkyky. Puheena on ruumiin tarwe ja 
tapaturma, jossa ruumis on wahingoittunut. Niin ikään raataa-verbi liittyy fyysiseen 
voimaan. Sen sijaan esimerkissä 21 korostuvat henkiset ominaisuudet, kun työkyky rin-
nastuu intoon ja haluun. Vaikka vertailuaineistossani puhutaan useimmiten työkyvystä 
fyysisenä kykynä, paikka paikoin viitataan henkisiin ominaisuuksiinkin. Näissä tapauk-
sissa on kyse työntekijöistä, joiden työ ei vaadi ruumiillista voimaa. Uutteruuden hyveet 
nostetaan esiin etenkin muistokirjoituksissa, joista yhdessä kuvataan S. A. Tihlemania 
tähän tapaan: 

(22)  Hovioikeuden jäsenenä oli wainaja tunnettu uutteraksi sekä taitawaksi, ollen järjestystä 
rakastawainen, jalomielinen ja wäsymätön – hän ei ollut milloinkaan hakenut eikä täyttänyt 
wirkawapautta, – ja samat hywät ominaisuudet häntä seurasiwat yhteiselämässäkin, jossa 
niitä hywäksi käytettiinkin, warsinkin kun niihin oli yhdistetty wilkas harrastus yleisiin asi-
oihin ja tawaton työnkyky. (Suomalainen Wirallinen Lehti 15.4.1871) 

Yhtäläinen ylistävä sävy toistuu teknillisen yhdistyksen kokoukseen liittyvässä uutisessa, 
jossa kerrotaan, että insinööri E. Letwen muistosanoissa erittäin mainittiin wainajan 
monipuolisia tietoja, suurta työkykyä ja lewäperäisiä tuumia (Suomalainen Wirallinen 
Lehti 13.3.1882). Samaa merkitystä tuotetaan myös kirjailija Émile Zolalta lainatussa 
tekstissä, jossa puolustetaan sanomalehtiä ja toimittajia: Minä en puhu keskinkertaisista; 
ne jääwät sanomakirjallisuuden mutaan, samoin kun ne olisiwat jääneet mutaan kauppa-
toimessa ja wirkatiellä. Minä puhun wäkewistä, joilla on työkykyä ja tahdon lujuutta. 
Astukoot he pelkäämättä sanomamiesten riwiin! (Wiipurin Sanomat 3.3.1886). On kui-
tenkin huomattava, että myös ruumiillista työtä tekevän ihmisen henkisellä "laadulla" on 
tekstien mukaan yhteys työkykyyn. Muun muassa toivottomuuden, kevytmielisyyden ja 
laiskuuden katsotaan heikentävän työkykyä. 

3.3.4.2  Työkyky karttuu 

Tausta-aineistossani näkyy merkkejä siitä, miten teksteissä suhtaudutaan silloisiin syrjäy-
tyneisiin ja heidän olojensa turvaamiseen. Esimerkiksi sokeita halutaan kouluttaa, kuten 
muitakin kansan kasvavia voimia. Suomessa otettiinkin tavoitteeksi kasvattaa aistivialli-
sia erityisopetuksessa kristillisyyteen, ja heidän työntekonsa siunauksellisuutta perustel-
tiin muun muassa heikon ruumiin vahvistumisella, elämäntarkoituksen toteuttamisella ja 
itsensä elättämisellä (Harjula 1996: 86). Juuri viimeksi mainittu korostuu tausta-aineistos-
sani, jonka mukaan myös vangit halutaan saada kehityskelpoisten vaivaisten tavoin takai-
sin yhteiskuntaan entistä parempina kansalaisina. Näissäkin "normaalista" poikkeavissa 
tilanteissa ruumis näyttäytyy tuotantovoimana, joka on Foucault'n (1980: 33) sanoin 
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tuottava ja alistettu. Foucault'n mukaan kurinpito ja rangaistus kuuluvat ruumiin käsit-
telytaitoihin. Tämä tulee esiin esimerkissä 25 vankien ryhmittelyssä ja kurinalaisessa 
työnteossa, jolla pyritään pitämään työkykyä yllä. 

(23)  Suurella todenmukaisuudella woidaan kuitenkin päättää sokean korintekiän, jolla on tawal-
linen työkyky, woiwan ansaita noin kaksisataa markkaa wuodessa puhdasta woittoa, millä 
meidän talonpoika-olossamme ihminen woinee tulla toimeen wuoden päiwät.(Tapio 
21.7.1877) 

(24)  Löytyy sokeita, jotka todellisen siwistyksen, työky’yn ja työhalun suhteen owat paljon 
etewämmät kuin moni täydellisesti näkewäinen ja elättäwät itsensä aiwan itsenäisesti. Toki 
saamme näitä pitää erinomaisina poikkeuksina, sillä ylipäänsä owat sokeat kykenemättömät 
tulemaan toimeen ilman apua. (1.10.1885 Turun Lehti) 

(25)  Wangin on, rangaistus aikansa päätyttyä, uudestaan astuttawa yhteiskuntaan, sen rientoihin 
ja wiettelyksiin. Senkautta ja koska laiskuus, hekkuma, lihalliset halut y. m. owat rikoksien 
alku-syyt eli peri-juuret, owat nämä perijuuret kuoletettawat, waan wanki ei saa wankeu-
dessa tulla kykenemättömäksi yhteiskunnassa elämään, miksi ihminen yksinänsä ilman 
työtä woi joutua. Päin wastoin on työkyky wankeudessa parannettawa. Wankeus-laitoksen 
piti oleman niin järjestetty että: 1) eri suku-puolet eroitettiin toisistansa ja wangit työ-ky-
kynsä mukaan pantiin luokkiin, 2) yö- ja jouto-aikoina pidettiin wangit erillänsä, waan pie-
nemmissä parvissa tekiwät he työtä yksissä, 3) työ aikoina ja muuten yksissä ollessa piti 
oltaman peräti waiti; wiittaamiset ja kaikki osoitukset kiellettiin, kowan rangaistuksen 
uhalla. (Uusi Suometar 8.10.1875) 

Teksteissä viriää ideologinen keskustelu paitsi oikeudesta työhön myös mahdollisuuksista 
hyödyntää heikkojenkin työpanosta. Itsensä elättäminen työllä nähdään moraalisesti 
oikeaksi valinnaksi, johon Suomessakin pitäisi pyrkiä. Kiintoisaa onkin, että ajatus kevei-
den töiden tekemisestä näyttää olevan peräisin ulkomailta. 

(26)  Mutta jos Suomessa vasta ruwettaisi tekemään semmoisiakin olkihattuja, jotka paremmin 
päähän sopisiwat, niin tulisi sen kautta monta rahakopeikkaa, jotka nyt kulkewat ulko-
maille, omaan Suomeemme jäämään, ja moni raskaampaan työhön kykenemätöin saisi ol-
kihattuin walmistamisesta sopiwan työn itsellensä. (Oulun Wiikko-Sanomia 1.10.1853)  

(27)  Työkodin tarkoitus on hankkia koti sellaisille Suomen sokeille tytöille, jotka owat läpikäy-
neet sokeain-opiston Helsingissä kiitettäwällä käytöksellä, mutta joiden työkykyä ei ole niin 
woitu kehittää, että he elämässä omin päin woiwat itsensä elättää. Työkodin tarkoitus on 
wieläkin niin paljon kuin mahdollista, taidon ja taipumuksen mukaan, jakaa työtä kodin eri 
jäsenille, jotta he jokainen saisiwat tehdä ahkerasti työtä ja siis työn edeswastauksen ja sen 
tuottaman siunauksen kautta tulisiwat ijäisesti onnellisiksi. (Sanomia Turusta 27.8.1885) 

(28)  Kun ulkomailla matkustat, näet melkein kaikkialla, matalimmankin töllin edustalla, jonkun 
kasvitarhan, suuremman tahi pienemmän. – – Näiden tarhain hoito on etupäässä naisten ja 
lasten toimena. Niistä on sekä huwia että hyötyä. Monen perheenjäsenen wähäinen työ-
kyky, joka muutoin hukkaan menisi, tulee siten tuloa tuottawaksi, ja kokemus yltäkyllin 
osoittaa että se työ, mikä kasvitarhan hoitoon pannaan, tulee runsaasti palkituksi. (Turun 
Lehti 19.11.1885) 

Vahtolan (2003: 266–267) mukaan kansa alkoi 1800-luvun loppupuolella tiedostaa 
asemansa yhteiskunnassa ja uskoa, että yhteiskuntaa voidaan muuttaa ja epäkohtia pois-
taa omalla toiminnalla. Kristillistä maailmankuvaa mullistivat darwinismi, liberalismi ja 
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materialismi, joiden aatteita kansalle välittivät niin lehdistön kuin kirjallisuuskin. Innos-
tus kanavoitui yhdistystoimintaan: perustettiin raittiusyhdistyksiä, työväenyhdistyksiä, 
naisyhdistyksiä, nuorisoseuroja, voimisteluseuroja ja osuuskuntia. Tausta-aineistoni teks-
teissä uskotaan vahvasti, että oppi ja sivistys – muun muassa koulutus ja terveysvalistus – 
kohottavat kansalaisten työkykyä. Kuntoiluunkin kannustetaan. 

(29)  Lisääntyneillä tiedoilla ja suuremmalla arwostelu-taidolla karttuvat nimittäin myöskin 
työkyky ja taito koroittaa wuoden tuloja, jonka kautta saatetaan tuloja ja menoja pitää tasa-
painossa. Mutta kun ei parempien elämän tarpeiden halu kulje käsi kädessä työkywyn 
kanssa, niin syntyy siitä epäkohta, joka warmasti vie rahalliseen häwiöön. – – Ja kun on 
suoritettu kustannukset nuorien opetuksesta, palajawat he kotiin, tosin useimmiten lisäänty-
neillä tiedoilla ja suuremmalla työkywyllä, (joka kuitenkin walitettawasti harwoin pääsee 
käytäntöön, niinkauwan kuin kaikki wanhempien luona "menee wanhaan tapaansa"), mutta 
myöskin usein karttuneilla waatimuksilla elämän mukawuuksien suhteen. (Kansan Ystävä 
20.5.1882)  

(30) Olkoon tämä mainittu huomattawaksi, että toukokuu, warsinkin näin köyhässä seudussa, on 
liian kallis aika käsityökoulun toimessa-olo ajaksi. Silloin jo maamiehet alkawat kewät-
työnsä ja irtaimetkin työkykyiset miehet lähtewät mikä minnekin ansion etsintään. (Uusi 
Suometar 11.7.1879) 

(31)  Vieläkin säädettiin ammatinharjoittajan welwollisuudeksi walwoa, että hänen työntekijänsä 
saisiwat tarpeellista opetusta ja ahkerasti käwisiwät sunnuntaikoulussa tahi muussa elikei-
noja warten aiotussa oppilaitoksessa, ja että työwäkeä työssä pitäessä tulisi katsoa sen ter-
veyttä ja työkykyä. (Aamulehti 29.7.1884) 

(32)  Englantilaisella työmiehellä, joka joka päiwä syö paljon lihaa, juustoa ja senlaista, on sen-
tähden paljon suurempi työkyky ja kestävyys työssään kuin ruotsalaisella työmiehellä, 
jonka ravinto yleensä sisältää werrattain wähäisen osan näitä rawintoaineita. (Turun Lehti 
6.3.1886) 

(33)  Koska woimistelulle on annettawa suuri merkitys kaswawan sukupolwen kehitykseen ja 
ruumiilliseen ja henkiseen työkykyyn nähden, niin kysytään: minkä keinojen kautta woitai-
siin oppilaiden halua woimisteluharjoituksiin edistää? (Aamulehti 30.1.1890)  

(34)  Uiminen on terweysopilliseltakin kannalta suuriarvoinen. Se tuottaa woimaa ja pontewuutta 
ruumiiseesi, se lisää sanomattomasti työkykyäsi ja luo sinusta ikäänkuin uuden ihmisen. 
(Turun Lehti 13.6.1889) 

Esimerkeissä 29 ja 30 on nähtävissä vanhan ja uuden käytännön ristiriitaisuus, kun uudet 
tavat pitäisi istuttaa pitkään muuttumattomana pysyneeseen elämänmenoon. Opin saami-
nen merkitsee taitojen karttumista ja myös muutosta työtavoissa. Merkille pantavaa on, 
että 1800-luvun lopulla aletaan erottaa ruumiillinen ja henkinen työkyky toisistaan. Henki-
sen työkyvyn esiin nostaminen esimerkissä 33 selittyy osin sillä, että sananvalintojen 
takana ovat kasvatuksen ammattilaiset, Helsingin reaalilyseon opettajat. Työkyvyn laatu 
on yksilön kannalta merkittävä, sillä se voi vaikuttaa palkkaukseen: 

(35)  Palkolliset owat meidän maassamme wielä sillä kannalla, että palkat owat liian suuret 
työkykyyn werraten [maanviljelyksessä]. (Aamulehti 6.8.1887) 

(36)  Suurempi työkyky ja suurempi wireys tuottaa siis paremman palkan. (Tampereen Sanomat 
9.8.1879) 



 82

(37)  Asunto, ruoka ja pesu saadaan palkalta, sen lisäksi palkkaa työkywyn mukaan. (Aamulehti 
2.5.1890, Bauerin työpaikkailmoitus) 

(38)  Sen ohessa owat mainitut hrat päättäneet, että jokainen työmies, joka, kun tarwitaan lisää 
työwoimia, otetaan tehtaasen, ei saa mitään palkkaa, waan on hän sen sijaan osallinen yh-
tiön woittoon työkykynsä ja ahkeruutensa mukaan. Siten tulee köyhän työntekijän ainoa 
pääoma "työkyky ja uutteruus" hänen omaksi hyödykseen. (Suomen Wirallinen Lehti 
5.4.1887) 

Niin naiset kuin lapsetkin olivat perinteisesti osallistuneet maaseudun töihin. 1800-luvun 
teollistuva maa tarvitsi näitä molempia ryhmiä tehtaisiin. Esimerkin 37 ilmoituksella 
haetaankin Pyynikille perustettuun Sukka- ja Ihotrikootehtaaseen töihin nuoria, hywä-
maineisia, terweitä naisia. Työnteko alettiin nähdä yhteiskunnallisena tukipilarina naisen-
kin kannalta. Naisasia-aate välittyy vertailuaineistoni esimerkissä 39, joka koskee Ruot-
sissa perustettua Fredrika Brehmerin yhdistystä, ja esimerkissä 40, joka on lähtöisin Suo-
men Naisyhdistykseltä. Kiinnostavaa on, että kummassakin tekstissä työkyvyn merkityk-
set viittaavat taitoihin ja osaamiseen. 

(39)  Niinkau’an kuin yhteiskunta ainoastansa waatii mieheltä työkykyä ja edesauttaa tätä, käy 
edistyminen ja waikutusalan löytäminen kodin ulkopuolella naiselle werrattain waikeaksi. 
Mutta eipä woi enää olla kysymys muusta kuin ajasta, milloin hänelle suodaan awarampi 
waikutusala, kuin hänellä on tähän asti ollut, sillä vaimossa piilee salainen työkyky, jota 
köyhällä maalla ei ole waraa jättää huomioon ottamatta ja pitää ala-arwoisena, eikä hänellä 
itsellänsäkään oikeutta turhaan tuhlata. (Sanomia Turusta 4.11.1885)  

(40)  Jos warattomat wanhemmat esim. eiwät woi kaikille lapsilleen hankkia koulusivistystä tai 
jossain ammatissa tarwittawaa pätewyyttä, niin he tawallisesti panewat pojat kouluun tai 
johonkin ”oppiin”, mutta jättäwät tytöt sillensä. Tämä katsantotapa on siis ollut syynä sii-
hen että monen naisen työkyky on jäänyt kehittymättömäksi, ja sen seuraukset ulottuwat 
laajemmalle kuin moni saattaa aawistaakaan. Pienestä pitäen tyttö jo waistomaisesti tuntee, 
ettei pidetä aiwan suurta wäliä hänen työstään ja taitawuudestaan. Hänen annetaan puuhata 
wähän yhtä ja wähän toista, miten milloinkin sattuu, ilman että näillä hajanaisilla toimilla 
tahdotaan herättää mitään määrättyä kykyä tai taitawuutta. (Savo 20.5.1890) 

Naisasian keskeiseksi ideologiseksi vaikuttajaksi nousi Minna Canth, joka kirjoitti 1870-
luvulla lehtitekstejä nimimerkeillä (Wilja, Teppo ja M.C.) tai nimettömänä. Omaa nime-
ään hän käytti ensimmäisen kerran vuonna 1884 Valvoja-lehden julkaisemassa kirjoituk-
sessa Naiskysymyksiä. (Tuovinen 1994: 15–16.) Poikkean tässä kohdassa tausta-aineis-
toni ulkopuolelle Canthin kirjoittamiin teksteihin53, sillä ne kuvastavat mielestäni hyvin 
sitä, miten aatteet siirtyivät intertekstuaalisesti tekstistä toiseen – niin maan sisältä kuin 
ulkomailtakin – ja miten lehdet pitivät yllä yhteiskunnallista keskustelua. Kohua herättä-
neessä kirjoituksessaan Canth vaatii toiminnan ja ajatuksen vapautta naisille. Hän perää 
naisille mahdollisuutta koulutukseen ja oman elatuksen ansaitsemiseen. Canth siteeraa 
suoraan tekstissään Teollisuuslehdessä julkaistuja Frithiof Fossin ajatuksia naisen ase-
masta työtä tekevänä tuottavana yhteiskunnan elimenä. Naisten alistaminen pelkästään 
käsitöihin ei turvaa Fossin mukaan minkäänlaista toimeentuloa. 

                                                           
53 Canthin tekstit löytyivät alun pitäen työkyky-sanahaulla, joka tehtiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
sähköisistä aineistoista. 
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(41)  Useimmissa perheissä valmistetaan taloudessa tarvittavat naisten käsityötuotteet kotona; 
muualta ei siis tarvitse ostaa niitä, joten ne, jotka käsitöistään yksin elävät, eivät saa me-
nekkiä tuotteilleen, eikä ainakaan semmoista hintaa, jotta työ kannattaisi, koskapa tehtaat 
siinä suhteessa ovat voittamattomat kilpailijat. Kun tätä seikkaa mietimme, niin huo-
maamme helposti, kuinka suuri ajan ja työkyvyn hukka se on, että naiset käyttävät voimi-
aan n.s. käsitöihin. (Canth 1884; ks. Tuovinen 1994: 101) 

Tässä yhteydessä työkyky merkitsee lähinnä tietoa ja voimaa, joita työnteossa ja elatuksen 
hankkimisessa tarvitaan. Juuri aineellinen toimeentulo on Canthin mukaan tärkeänä eh-
tona ihmisen itsenäisyydelle ja vapaudelle. Kun nainen näin saa vankan, reaalisen poh-
jan jalkainsa alle, herää hänessä itsetuntoa, uskallusta ja luottamusta omiin voimiinsa 
(Canth 1884; Tuovinen 1994: 102). 

Naisasian ajamiseen liittyy myös Päivälehdessä vuonna 1896 julkaistu teksti Arvostelu 
Neiti Ellen Keyn viime lausunnoista Naisasiassa. Siinä Canth niin ikään viittaa naisen 
työkykyyn. Kritiikin hampaisiin joutuvat Keyn54 väitteet naisen henkisestä kyvykkyy-
destä. (Ks. Tuovinen 194: 130.) Canth nostaa keskusteluun Alma Cleven, joka on esittä-
nyt oman vastalauseensa Keyn esityksille Ruotsissa. 

(42) Neiti Keyn väitteen naisen puuttuvasta työkyvystä sanoo Alma Cleve johtuvan siitä, että 
naisella yhä vieläkin on niin rajoitettu työala. "Du som är kvinna, kan ingenting vinna" 
(Sinä joka olet nainen, et mitään voita vainen), oli kerran eräs pikkuinen poika pannut 
päällekirjoitukseksi joululahjaan, jonka hän antoi rouva Cleven tyttärelle. Ja tuo tieto se on, 
joka ehkäisee naisen työhalun ja työkyvyn. Lahjakkaimmallakin naisella on tuhatta vertaa 
enemmän ulkoapäin tulevia esteitä ja vaikeuksia kuin miehisellä työtoverilla. Ponnistelkoon 
hän voimiaan kuinka paljon tahansa, parhaat ja tärkeimmät toimet ne kumminkin pidetään 
miesten hallussa, hän saa kiittää, jos hänelle murunenkin suodaan rikkaan pöydältä, jos 
mies sallii hänen päästä edes semmoiseenkaan paikkaan, missä on paljon työtä ja niukasti 
palkkaa. (Canth 1896; ks. Tuovinen 1994: 140) 

(43)  Selitettyään mitä kaikkia haittoja nämä vääryydet naista kohtaan tuottavat, tulee kirjoittaja 
siihen kumoomattomaan johtopäätökseen, että naisen tulee saada vapautta kehittämään 
luonnollisia taipumuksiaan työhön, vapautta käyttämään saavutettua työkykyään, vapautta 
omaisuutensa hoitamiseen ja töittensä edesvastaukseen, vapautta ottamaan osaa lainlaadin-
taan, tai toisin sanoen, naisen tulee saada: Täydelliset yhdenvertaiset kansalaisoikeudet yh-
teiskunnan kaikilla aloilla. (Canth 1896; ks. Tuovinen 1994: 141, kursivointi alkuperäisessä 
tekstissä) 

Canthin maailmassa työkyky liittyy työntekoon, naisen henkiseen kykyyn ja työhaluun, 
eri työaloihin ja naisen oikeuteen tehdä ansiotyötä. Kyse on siitä, mihin nainen yhteiskun-
nassa kelpaa. Tasa-arvoa vaativa Canth näkee naisen työkyvyn lähinnä 'osaamisena' ja 
'pätevyytenä', johon nainen yltää siinä missä mieskin. Työkyky on saavutettu omilla pon-
nisteluilla, eikä se ole vain ihmisessä automaattisesti oleva, pysyvä ominaisuus. Tosi-
ihmisessä tunne, järki ja henki muodostavat kokonaisuuden, Canth esittää. Minna Canth 
ei tyytynyt edustamaan vain naisasiaa, vaan hän kirjoitti teoksissaan myös köyhyydestä, 
alkoholisoitumisesta, perhe-elämän vallankäytöstä sekä ihmisten eriarvoisuudesta ja 
epätasa-arvoisesta kohtelusta. Turva tuntui löytyvän työstä. "Onpa sentään suuri armo 

                                                           
54 Ruotsalainen Ellen Key oli pedagogi ja kulttuuripersoona, oman aikansa feministinen ajattelija. 
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tuo, että kykenee työhön. Ei ole maailmassa mikään onni mitään siihen verrattuna", hän 
totesi kirjeessään ystävälleen Heikki Kauppiselle maaliskuussa 1888 (ks. esim. Mäkinen 
– Uusi-Hallila 2003).  

Samat yhteiskunnan vähävaltaiset ihmisryhmät nousevat esiin, kun tausta-aineistostani 
poimii ne, joiden työkyvystä useimmiten puhutaan: vaivaiset, köyhät, vanhukset, tilatto-
mat, naiset ja lapset. Niistä, joilla on työtä, erottuvat käsityöläiset, talonpojat, työmiehet 
ja virkamiehet. Valtaapitävistä ovat esillä ulkomaalaiset, kuten Saksan keisari (Wiipurin 
Sanomat 22.3.1888) ja sotaministeri (Aamulehti 10.10.1890) sekä Turkin sulttaani Abdul 
Hamid (Aamulehti 31.5.1882). Vain neljässä vertailuaineiston tekstissä on kyse muusta 
kuin ihmisen työkyvystä: maankääntäjä koneesta (Tapio 23.7.1881), pellavan puhdistus-
koneesta (Sanomia Turusta 12.9.1888), ilmallisesta työkoneesta (Sanomia Turusta 
29.10.1888) ja hevosesta (Sanomia Turusta 29.9.1888). Viimeksi mainittu edustaa perin-
teistä työn apukeinoa, muut uusia teollisuuden tuotteita. 

Tausta-aineistoni osoittaa, että työkykyä pidetään muuttuvana oliona. Se karttuu, vähe-
nee, taantuu ja katoaa, ja tietyt tekijät lisäävät, parantavat, kohottavat, kehittävät, enen-
tävät, ehkäisevät, riistävät, heikontavat, vähentävät ja poistavat sitä. Yhtä lailla se voi-
daan saavuttaa ja säilyttää mutta myös menettää, ja se voi loppua. Työkykyä kulutetaan, 
käytetään ja myydään ja toisaalta myös vaaditaan. Työkyvyn asteet ja arvottaminen tule-
vat ilmi määritteissä, kuten wähäinen, kehittymätön, suurempi, suurin mahdollinen ja 
parempi työkyky. Työkyvyn 'hyvyyttä' kuvataan adjektiiveilla suuri, harwinainen, tawa-
ton, erinomainen ja sanomaton. Kiinnostava piirre on, että yleensä ylistävien määrittei-
den yhteydessä mainitaan vierasmaalainen ihminen (mm. kreivi Herbert Bismark, sotami-
nisteri von Kaltenborn-Stachau ja yleensäkin saksalainen työmies) tai ne liitetään muisto-
kirjoituksissa kielitieteilijä August Ahlqvistin kaltaisiin uurastajiin (Tampereen Sanomat 
22.11.1890). Tausta-aineistoni teksteistä yksi puuttuu siihen, millaisin perustein ihminen 
voidaan lukea työkyvyttömien luokkaan: 

(44) Mitä sanojen "työhön kykenemätön" sana-mieleen tulee siinä pykälässä asewelwollisuus-
lakia, joka säätää, että työhön kykenemättömän isän ainoa poika on welwollinen reser-
vissä palwelemaan, oli kokous yhtä mieltä siitä, että käsite "työhön kykenemätön" edel-
lyttää työkywyn puutetta, s. o. sanoo työhön kykenewäisyyden wastakohtaa. Asewelwol-
lisuuslaki pitää työhön kykenemättömänä tässä tapauksessa myöskin jokaista miestä, joka 
on täyttänyt 55 wuotta. Kokouksen mielipiteen mukaan ei mainittu ikäraja yksinään ole 
riittäwä saattamaan henkilöä työhön kykenemättömien luokkaan luettawaksi, waan tulee 
hänen sitä paitsi olla työkywyn puutteessa. (Turun lehti 31.7.1888) 

Intertekstuaalinen viittaus asevelvollisuutta koskevaan lakitekstiin paljastaa, että päätök-
siä tekevät viranomaiset joutuvat tulkitsemaan työkyvyn astetta erilaisissa teksteissä 
annettujen määräysten mukaan. Tässä tapauksessa käsitystä arvioinnista rakentavat vasta-
kohtaisuus ja negaatio, työkyvyn puute. Esille nousee myös iän suhde työkykyyn. Työky-
vyn eroja ja luokittelua ilmentää se, että jotkut ovat täyteen työhön kykenewiä tai täydelli-
sesti työkykyisiä, toiset taas käsityöhön kelpaawia tai kovaan työhön kykenemättömiä. 
Puhutaan myös enemmän tai wähemmän työhön kykenewäisistä waiwaisista ja kowaan 
ulkotyöhön kykenemättömistä naisihmisistä. Teksteissä näkyy 1800-luvun sanastolle 
tyypillinen piirre, ilmausten tiivistyminen. Sanaliittojen työhön kykenewäinen ja työhön 
kykenewä rinnalle tulee yhdyssana työkykyinen, ja vastaavasti työhön kykenemätöin ja 
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työhön kykenemätön55 tiivistyvät ajan oloon ilmaisuksi työkyvytön (ks. Lehikoinen – 
Kiuru 2001: 147; ks. myös Halliday – Matthiessen 1999: 23).  

Tämä riittäköön historiallisesta kontekstista. Näin kauas ulottuvaa kontekstuaalista ja 
intertekstuaalista katsausta voi moittia ylimitoitetuksi. Joka tapauksessa käsittelyni on 
tulkitsevaa, ja se perustuu sosiaaliseen ja kulttuuriseen ymmärrykseeni, arvostelukykyyni 
ja kokemukseeni, kuten Fairclough (1997: 85–86) intertekstuaalista analyysia luonnehtii. 
Toivon mukaan tämä osuus työssäni auttaa tunnistamaan historiallisia diskursseja ja gen-
rejä, joista nykyiset tekstit kumpuavat (ks. esim. Brookes 1995: 463). Tausta-aineiston 
lehtiteksteissäkin on tunnistettavissa toisia tekstejä, kuten muita lehtiä, lakitekstejä, muis-
topuheita ja ulkomaiden uutisia. Lähteinä ovat yhdistykset, mainostajat ja vieraskielisten 
kertomusten kääntäjät. Makkosen (1991: 24) mukaan keskeistä intertekstuaalisuuden 
käsitteessä on vuoropuhelun ajatus: teksti käy dialogia niin tradition kuin oman aikansa-
kin kanssa. Vanhoja tekstejä lukiessa huomaa, miten yhteisön aiemmat tekstit muodosta-
vat tulkintoja ja kuvia siitä, mitä on olla työkyvytön Suomessa. Niiden tuottamat usko-
mukset, tieto, sosiaaliset suhteet ja identiteetit juurtuvat – tai ne voidaan kyseenalaistaa. 

Nykylukija tulkitsee yli sata vuotta vanhoja tekstejä oman maailmansa rajoissa, omien 
resurssiensa varassa. Tässä tutkimuksessa tyydyn valottamaan institutionaalisia konteks-
teja, joissa työkyvystä ennen puhuttiin. Merkitysten perusteellisempi tutkiminen johtaisi 
jo toiseen urakkaan. Ymmärsin tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun sain työkyvyn 
taustaa selvittäessäni käsiini Martti Rapolan (1928) teoksen, jossa hän selvittää toimi-
sanan ja sen johdonnaisten (kuten toimellinen, toimellisuus, toimeton, toimelias, toiminta, 
toimittaa, toimitus, toimittaja) merkityksiä vanhassa kirjasuomessa aina Agricolasta läh-
tien. Hän pyrkii lauseyhteyden perusteella päättelemään, mitä kirjoittajat ovat milloinkin 
tahtoneet ilmaista. Rapolan tutkimus on oiva esimerkki siitä, miten paljon sanan merkitys 
voi riippua esiintymisyhteydestään ja miten monessa merkityksessä sanaa on eri aikoina 
eri yhteyksissä voitu käyttää. Rapola osoittaa, että pitkä ja vaiheikas matka on kuljettu 
sanan nykyisiin merkityksiin tehtävä, työ, askare, puuha, toiminta, työskentely, suoritus ja 
hanke (ks. PS 1994 s.v. toimi).  

Rapolan (1928: 124–125) arvion mukaan toimi sai 'tekemiseen' ja 'toimimiseen' 
liittyvän merkityksensä varsin myöhään, kun "sana melkein kuin syntyy uudelleen 1800-
luvun kirjallisuuteen". Sitä ennen vanhan kirjasuomen teksteissä toimi-sanan merkitys on 
liittynyt henkisiin kykyihin ('järki, ymmärrys, viisaus, neuvokkuus'), arvoihin ('totuus, oi-
keus, selitys, todistus, peruste') sekä siveellisyyteen ja muihin luonteenominaisuuksiin 
('vilpittömyys, kohtuullisuus, säädyllisyys'). Rapola (1928: 48–52) kertoo tavanneensa 
1700-luvun teksteissä vain muutamia esimerkkejä, joissa toimi lähentelee jo nykyistä 
tekemisen, työn, askartelun, puuhan ja virkatehtävän merkitystä, mutta seuraavalla vuosi-
sadalla uusi merkitys yleistyi merkittävästi. Rapolan (1928: 2–32) välitön assosiaatio 
toimesta kiteytyy sanapariksi työ ja toimi. Silloinen mielleyhtymä pätee edelleenkin. Hän 
pystyy osoittamaan vastaavanlaisia mutta vielä vanhempaa perua olevia sanapareja, joi-
den perusteella toimi rinnastuu aivan muihin merkityksiin: toimi ja järki, toimi ja ymmär-
                                                           
55 (MA)TON-loppuiset adjektiivit ovat olleet Hakasen mukaan tavallisia jo vanhassa kirjakielessä, kansanmur-
teissa ja kansanrunoudessa. Hakanen määrittelee (MA)TON-johdoksen kannaksi verbin sanassa kykenemätön. 
Produktiivinen johdos esiintyi tähän tapaan deverbaalisena jo 1500-luvulla. Myös VA-johdin liittyy verbikan-
taan. Hakanen päättelee, että (MA)TON-johtimen semanttinen funktio on pääosiltaan suomen kielen omaperäi-
sen kehityksen tulosta. Kirjankielen luojat käyttivät morfeemia vastaamaan esimerkiksi ruotsin ja saksan mor-
feemeja –lös ja –los sekä prefiksejä o- ja un-. (Hakanen 1973: 108–109, 191, 220–221, 237.) 
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rys, toimi ja tieto, toimi ja taito, toimi ja todistus. Rapola (1928: 7, 20–23) tulkitsee, että 
vanhassa kirjasuomessa taito on merkinnyt 'järkeä' ja 'ymmärrystä' ja myös 'aistia', ja 
erittäin yleisesti rinnastetut taito ja toimi ovat toistensa yhteydessä merkinneet "aistimi-
sen, tajuamisen, ymmärtämisen ja tietämisen aloihin kohdistuvia sielunkykyjä". Merki-
tyksen muutosta havainnollistaa esimerkiksi sanapari toimi ja taito. Nykykielessä 'kykyä, 
osaamista ja taitamista' tarkoittavan taidon rinnastaminen toimen kanssa synnyttää asso-
siaation työskentelyyn tai muuhun askaroimiseen liittyvästä osaamisesta (ks. PS 1994 s.v. 
taito).  

Esitän taulukossa 5 koosteen työkyky-sanan varhaisista esiintymistä tausta-aineistooni 
kuuluvissa erilaisissa teksteissä. Tämän luvun päätteeksi ennen nykyteksteihin siirtymistä 
sopii siteerata Vološinovin (1990: 129) ajatuksia: Kun maailma muuttuu ja ihmisten to-
dellisuus uudistuu, todellisuuden uudet osat käyvät taistelua aiempien todellisuuden 
elementtien kanssa ja arvottavat ne uudelleen. Kielen merkitykset muuttuvat; uusi merki-
tys avautuu vanhasta, mutta asettuu sen kanssa ristiriitaan ja uudistaa sen. Merkitykset 
eivät ole muuttumattomia ja pysyviä. 

Taulukko 5.  Yhteenveto työkyky-sanan varhaisista esiintymistä. 

LEHTITEKSTI 
Suomen Julkisia Sanomia 26.2.1857 

Ja mikähän lienee syynä mokomalle kurjuudelle? Eiköhän työky’yn, työtaidon ja työhalun puutet, wielä 
laiskuus, juoppous ja houkat naimisetkin. 

SANAKIRJA 
Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (toim. Ahlman) 1884, 2. painos 

työkyky = arbetsförmåga 

LÄÄKETIETEEN TEKSTI 
Lääkärintodistus vuodelta 1885, julkaistu Duodecimin mallikokoelmassa Suomen lääkäreille vuonna 1888 

Tämän kaiken, ynnä ettei hänen terveydellensä tämän johdosta ole vastaisuudessa muuta haittaa oleva kuin 
liikkumattoman kyynärnivelen vaikuttama työkyvyn vähennys, todistan – –. 

HALLINNON TEKSTI 
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Pensioni-ohjesääntö 1886 

Semmoiset henkilöt, jotka sotaväkeen kuulumatta tulevat sodassa sotatarkoituksia varten käytetyiksi ja siinä 
toimessa pahasti haavoitetaan taikka kärsivät semmoista vahinkoa terveytensä suhteen, että heidän 
työkykynsä varsinaisesti vähentyy, saavat erityisen tutkinnon mukaan joko apurahaa kerran kaikkiaan 
taikka vuotuista pensionia, – –.  



II Analyysi 



4 Työkyvyn merkityssuhteet ja kollokaatiot 

Ennen siirtymistäni HS:n tekstien diskurssianalyysiin (luvussa 5) kuvaan sitä, miten olen 
jäsennellyt työkyky-ilmausten ympärille rakentuvaa maailmaa merkityssuhdekaavion, 
semanttisten kenttien ja kollokatiivisten ilmausten avulla. Haluan tehdä lukijalle lä-
pinäkyväksi sen, miten pyrin eri teorioita yhdistämällä avaamaan merkityksiä ja tavoitta-
maan työkykydiskurssin ydinalueet. Oletukseni on, että sanojen merkitys syntyy suh-
teessa muuhun sanastoon. Vaikka yksittäiselle sanalla voidaan määritellä sanakirjamerki-
tys (kuten luvussa 4.1), sen syntagmaattiset leksikaaliset suhteet ja merkityssuhteet tule-
vat esiin vasta tekstivirrassa toisten sanojen yhteydessä. Esimerkiksi kollokaatioiden 
kartoittaminen antaa informaatiota työkyky-ilmauksen tyypillisestä käytöstä lehtiteks-
teissä. 

Kieliyhteisön hyvinvoinnin ja säilymisen kannalta on tärkeää, että yhteisössä keskeiset 
ilmiöt leksikaalistuvat. Maailman kielissä on yleensä sanat elämään liittyville perusasi-
oille, kuten vedelle, tulelle, syömiselle, juomiselle, juoksemiselle ja näkemiselle. (Ks. 
Karlsson 1994: 195–196.) Uskoakseni myös työn tekemistä voidaan nykymaailmassa 
pitää perusasiana. 

Työn piirissä on syntynyt koko joukon uutta sanastoa. Suomen kielen perussanakir-
jassa (1994) työ aloittaa ketjun, jossa on yli 400 työhön liittyvää hakusanaa aina työympä-
ristöön asti. Työ-sanallekin annetaan 11 erilaista määritelmää. Uutta kerrostumaa Ny-
kysuomen sanakirjaan56 verrattuna ovat esimerkiksi sanat työhönopastaja, työllisyys-
koulutus, työllisyystyö, työhullu, työnarkomaani, työnohjaus, työpaikkaliikunta, työpaik-
kasyrjintä, työpaine, työrajoitteinen, työrasitus, työrauha, työterveys, työtyytyväisyys, 
työuupumus, työviihtyvyys ja työväsymys. Työn sanoista näkee, että työ on tärkeä osa 
yksittäisen ihmisen toimintaa ja myös monien osapuolten sosiaalinen toimintakenttä. Työ 
on muuttunut luonteeltaan tiedollista osaamista vaativaksi ja henkisesti raskaammaksi. 
Työ vaikuttaa ihmisiin monella tavalla: se voi yhtä lailla uuvuttaa kuin innostaa työhul-
luuteenkin. Työn ja ihmisen suhteessa on monenlaisia ulottuvuuksia, joita kulttuurimme 
luo ja muokkaa jatkuvasti.  

                                                           
56 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan Nykysuomen sanakirja pyrkii esittämään oman aikansa 
(pääasiassa vuosien 1880–1930, osin myös 1930-, 40- ja 50-lukujen) yleiskielen koko keskeisen sanavaraston 
(www.kotus.fi). 
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4.1  Katsaus työkyvyn sanakirjamerkityksiin 

Tämän luvun aluksi kartoitan, miten Nykysuomen sanakirja (1967), Suomen kielen pe-
russanakirja (1994) ja Kielitoimiston sanakirja (2004) määrittelevät työkyvyn maailmaa. 
Nykysuomen sanakirjassa esiintyvät hakusanat työkyky, työkykyinen ja työkyvytön. Suo-
men kielen perussanakirjassa ja Kielitoimiston sanakirjassa määritellään näiden lisäksi 
myös työkyvyttömyys. Viimeksi mainituissa määritelmät ja esimerkit ovat täysin samoja. 

Vuoden 1967 Nykysuomen sanakirjassa työkyky määritellään seuraavasti: 

 1. kyky tehdä työtä, työntekokyky.  
 Tapaturmassa työkykynsä menettänyt invalidi. Tehtaan työkyky. Auran työkyky. 
 2. fys. tekn. harv. jssak aikayksikössä (tav. sekunnissa) suoritetusta työmäärästä: (työ)teho.  
 Koneen, vesiputouksen työkyky hevosvoimina. Ihmisen työkyky arvioidaan n. 0,1 

hevosvoimaksi. (NS s.v. työkyky) 

Nykysuomen sanakirjan esimerkkien mukaan työkyky on yhtä lailla ihmisen kuin ko-
neenkin ominaisuus. Tehtaan ja auran työkyky kertovat maailmasta, jossa tarvitaan voi-
maa ja tehokkuutta, työtehoa. Esimerkki Tapaturmassa työkykynsä menettänyt invalidi 
kertoo ääritilanteesta, jossa työkyvyn äkillinen menettäminen johtaa invalidisoitumiseen. 
Ihminen voi siis menettää työkykynsä. Nykysuomen sanakirjan mukaan työkyvytön onkin 
juuri 'vamman tai sairauden johdosta työkykynsä menettänyt, vrt. invalidi'. 

Vuoden 1994 Suomen kielen perussanakirjassa ja vuonna 2004 ilmestyneessä Kielitoi-
miston sanakirjassa työkyvyn määritelmä on pysynyt samana, 'työntekokykynä', mutta 
esimerkit ovat muuttuneet. Työkyky liitetään ihmiseen, ei esineeseen tai aineeseen:  

 Hyvä, huono työkyky. Työkyvyn lääketieteellinen arviointi. Työkyvyn heikkeneminen. 
Hallituksen työkyky. Säilyttää työkyky vanhuuteen. 

Tämän määritelmän mukaan työkyky tarkoittaa muuttuvaa ominaisuutta, joka voi hei-
kentyä tai säilyä ja jota voidaan arvioida ja mitata. Esimerkkilauseet liittävät sen tervey-
teen ja asiantuntijoihin (lääketieteellinen arviointi) ja myös ikääntymiseen. Työkyky ei 
liity vain yksittäiseen ihmiseen vaan myös kollektiiviin, usean ihmisen muodostamaan 
työyhteisöön, kuten hallitukseen. 

Työkykyinen-sanaa selitetään sekä Nykysuomen sanakirjassa että Suomen kielen pe-
russanakirjassa ilmauksella 'työkykyinen henkilö' (s.v. työkykyinen). Ensiksi mainittu 
antaa myös selityksen 'työkykyinen väestönosa'. Nykysuomen sanakirjan esimerkit kerto-
vat oman aikansa työmoraalista ja tekniikan tulosta työpaikoille: 

 Hallituksella on takanaan työkykyinen eduskuntaenemmistö. Sähkönosturin työkykyisyys 
on suurempi kuin käsivintturin. Jokaisen työkykyisen on tehtävä jotakin hyödyllistä työtä. 

Työkykyinen eduskuntaenemmistö implikoi etenkin sitä, että 'eduskunta kykenee teke-
mään järkeviä päätöksiä'. Työkykyisyys liittyy edustajien henkiseen kapasiteettiin, ei 
fyysiseen toimintakykyyn. Esimerkit osoittavat, että työkykyisyyttä määritetään hyö-
tynäkökulmasta: sähkönosturilla päästään tehokkaampaan työtulokseen kuin ihmisen 
lihasvoimilla, ja vastaavasti työkykyinen ihminen on hyödyllinen yhteiskunnan jäsen – 
etenkin jos tekee töitä eikä laiskottele. 
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Suomen kielen perussanakirjassa ja Kielitoimiston sanakirjassa työkykyinen-hakusa-
nan kohdalla annetut esimerkit kertovat, että työkyky on muuttuva ilmiö. Työkyvytön ja 
työkykyinen eivät enää ole toistensa pysyviä vastakohtia, sillä työkyky voi vähentyä osit-
tain (jolloin ihmisestä tulee vajaatyökykyinen), mutta sitä voidaan myös palauttaa vaik-
kapa kuntouttamalla:  

 Vajaatyökykyinen. Työkykyinen henkilö. Työkykyiseksi kuntouttaminen. Substantiivina 
Työkykyisten työllistäminen. 

Työkyvytön voi Suomen kielen perussanakirjan (PS s.v. työkyvytön) mukaan olla täysin tai 
osaksi työkyvytön henkilö. Työkyvyttömyys selitetään perussanakirjassa (PS s.v. työky-
vyttömyys) näin: 

 kykenemättömyys tehdä työtä, vars. ansiotyöhön kykenemättömyys. Sairaudesta johtuva 
työkyvyttömyys. Osittainen, 50 %:n työkyvyttömyys.  

Työkyvyn liittyminen sairauteen on ilmeistä etenkin Nykysuomen sanakirjassa, jossa 
työkyvytön merkitsee vamman tai sairauden johdosta työkykynsä menettänyttä. Suomen 
kielen perussanakirjassakin mainitaan Sairaudesta johtuva työkyvyttömyys (PS s.v. työky-
vyttömyys), mutta toisaalta annetaan esimerkkilause Pysyi työkykyisenä koko sairautensa 
ajan (PS s.v. sairaus). Sairaus ei välttämättä vie työkykyä, mutta sillä voi olla suuri vai-
kutus työkykyyn.  

Edellä olevat työkyvyttömyyden määritelmät ovat yhtäläisiä erikoisalan sanakirjan 
Lääketieteen termit (2002) antaman merkityksen kanssa. Siinä työkyvyttömyys (engl. 
incapacity for work, ruots. arbetsoförmåga) määritellään näin: 

 sairauden tai ulkoisen vamman aiheuttama tilapäinen tai pysyvä työkyvyn heikkeneminen. 

Kolmen vuosikymmenen aikana tapahtuneet muutokset heijastuvat sanakirjojen esimer-
keissä. Kun 1960-luvulla esitetään kansalaiselle vaatimus Jokaisen työkykyisen on 
tehtävä jotakin hyödyllistä työtä, 1990-luvulla tarvitaan jo yhteiskunnan yhteisiä keinoja 
työvoiman sijoittamisessa ansiotyöhön, työkykyisten työllistämisessä. Työelämän menosta 
kertoo jotain sekin, että Perussanakirjassa ei esiinny hakusanaa työhalu, mutta Kielitoi-
miston sanakirjassa se on mukana. Siinä työhalu määritellään 'haluksi tehdä työtä' ja 
merkitystä havainnollistetaan lohduttomalla esimerkillä Oli menettänyt työhalunsa. 

Kun nykyisin puhutaan työkyvystä hyvinkin vilkkaasti, tilanne oli toinen vielä esimer-
kiksi 1960-luvulla, kun Oulun yliopiston tutkijat kokosivat aineistoa Suomen kielen taa-
juussanastoon57 (Saukkonen ym. 1979: 8; ks. myös Niemikorpi 1996: 41–42). Taajuus-
sanaston laajassa tekstikorpuksessa ei esiinny sanoja työkyky, työkykyinen ja työkyvytön. 
Sen sijaa työkyvyttömyys on yleisyyden mukaan järjestelyllä listalla sijalla 5204 ja sen 
frekvenssiarvo on 7. Samalla sijalla ovat muun muassa työnteko, työtoveri ja työpiste. 

                                                           
57 Taajuussanastoon on valittu 12 663 suomen kielen keskeistä sanaa aineistosta, jossa on mukana 1960-luvun 
materiaalia lehtikielestä, radiokielestä, kaunokirjallisuudesta ja tietokirjallisuudesta. Oulun korpuksessa tieto-
kirjallisuuden ryhmä edustaa lähinnä erikoiskielistä kielenkäyttöä. Sen lisäksi ryhmän saneista noin 12 prosent-
tia koostuu muistelmista, matkakuvauksista ja hartauskirjoista. Erikoiskieliset tekstit ovat peräisin muun muassa 
tietosanakirjoista, lakikokoelmista, historian ja hallinnon tietokirjoista, yhteiskuntatieteellisistä ja lääketieteelli-
sistä tietokirjoista ja tutkimuksista. Sanaston koonneet tutkijat arvioivat ydinsanaston osoittavan, mitkä käsitteet 
ja asiat hallitseva suomalaista maailmankuvaa. Mitä yleisempi sana on, sitä tärkeämpi se on viestinnässä ja 
ihmismielessä. (Saukkonen ym. 1979: 8; Niemikorpi 1996: 41–42.) 
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Työkyvyttömyyseläkkeestä on puhetta ollut hieman useammin: se on sijalla 3282 ja sen 
frekvenssiarvo on 13. Samalla sijalla ovat muun muassa eläkelaki ja sosiaalihuolto. Työ-
kyvyttömyys ei ollut tuolloin kovin polttava aihe ainakaan lehdissä, sillä lehtikielen sa-
nastossa ei ole yhtään mainintaa työkyvyttömyydestä tai työkyvyttömyyseläkkeestä. Työky-
vyttömyys on esiintynyt vain tietokirjallisuudessa (järjestysnumero 2842) ja työkyvyt-
tömyyseläkkeestä on mainintoja paitsi tietokirjallisuudessa (järjestysnumero 1957) myös 
radiokielessä (järjestysnumero 3854).  

Taajuussanastossa sadan yleisimmän sanan joukkoon sisältyy 15 substantiivia, joista 
yhdeksänneksi yleisin on työ. Kokonaiskorpuksessa työ on sijalla 66. Suomalaisen ihmis-
elon ytimestä selviää jo melkoisesti suosikkisubstantiivien perusteella: aika, vuosi, asia, 
maa, ihminen, osa, päivä, Suomi, mies, tapa, jumala, kysymys, lapsi ja mieli. Suomalaisen 
maailmassa korostuvat ihmisyhteisö ja sen asuttama alue, jokapäiväisen elämän ajallinen 
hahmottaminen sekä niin ruumiillinen, henkinen kuin hengellinenkin toiminta. (Saukko-
nen ym. 1979; ks. myös Niemikorpi 1996: 57–62.) 

4.2  Tekstin merkityssuhteet ja leksikaalinen koheesio 

Olen poiminut tutkimusaineistooni Helsingin Sanomien teksteistä kaikkiaan 286 työkyky-
ilmausta (taulukko 6). Selvittääkseni tarkemmin, millaisissa konteksteissa työkyky-il-
mauksia käytetään HS:n teksteissä, rajasin kokonaisaineistostani erityisen ydinaineiston. 
Keräsin kokonaisia typografisia kappaleita ilmausten ympäriltä sillä periaatteella, että 
tekstijaksot muodostaisivat edelleenkin sisällöllisesti ehyen ja ymmärrettävän kokonai-
suuden. Pisimmillään yksittäisen työkyky-ilmauksen ympäriltä poimimani tekstijakso on 
noin 120 sanetta. Tavallisimmillaan jakso on 40–80 saneen mittainen. Joissakin kokonais-
aineiston teksteissä työkyky-ilmauksia esiintyy useassa kohdassa, jolloin näistä teksteistä 
ydinaineistoon kertyy laajojakin kokonaisuuksia. 

Päädyin ydinaineiston kokoamiseen, koska kokonaisaineiston läpikotainen käsittely 
olisi väistämättä rajoittanut työkykymaailman ytimen tarkkaa tutkimista ja hajottanut 
huomion tutkimusongelmani kannalta tarpeettoman laajalle kentälle. Sisällytin ydin-
aineistooni kaikki tekstikohdat, joissa tutkimani sanat esiintyivät, vaikka teksti kokonai-
suutena ei liittynytkään selkeästi työkykydiskurssiin. Jo se, että yksi teksteistä on kirja-
arvostelu ja yksi tv-sivujen elokuvaesittely, kertoo tutkimusaineistoni kirjavuudesta. 

Tiedän rikkovani ydinaineiston käyttämisessä ihannetta, jonka mukaan tutkijan olisi 
syytä tarkastella tekstiä kokonaisuutena ymmärtääkseen lauseita laajempia semanttisia 
rakenteita (ks. esim. Halliday 1994a: 336–339). Koska keskeinen tutkimusongelmani on 
selvittää nimenomaan työkyky-ilmausten merkityksiä ja niiden aktivoimia diskursseja, on 
mielestäni perusteltua ottaa fokukseen juuri ne tekstikohdat, joissa työkyky-ilmaukset 
esiintyvät. Korostan vielä, että kokonaisaineisto kulkee ydinaineiston rinnalla: ydinaineis-
tosta poimimaani esimerkkiä analysoidessani otan huomioon koko lehtitekstin, jotta tul-
kintani olisivat oikeansuuntaisia. Lisäksi analysoin jokaisen diskurssiluvun yhteydessä 
myös yhden kokonaisen lehtitekstin (liitteet 1–5). 
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Taulukko 6. Työkyky-ilmausten esiintymät tutkimusaineistossa. 

Työkyky-ilmaukset kpl 

Työkyky (sis. työkykyisyys 1) yksin (140) tai yhdyssanan osana (8)* 148 

Työkyvyttömyys yksin (11) tai yhdyssanan osana (3)** 14 

Työkyvyttömyyseläke (sis. työkyvyttömyyseläkehakemus 2) 48 

Työkykyinen 43 

Työkyvytön 13 

Tyky yksin (16) tai yhdyssanan osana (4)*** 20 

Yhteensä 286 

* työkykykeskus 5, työkykyindeksi 2, , työkykyohjelma 2, työkykyhanke 1,  
työkykypalkinto 1, työkykyseminaari 1, työkykyarvio 1, työkykytutkimus 1 
** työkyvyttömyystuntemus 1, työkyvyttömyysmääritelmä 1, työkyvyttömyysriski 1 
*** tyky-toiminta 2, tyky-ohjelma 1, tyky-kurssi 1 
 
 
Ydinaineiston analysoinnissa otin avukseni Kauppisen ja Laurisen (1987) laatiman 
merkityssuhdekaavion. Merkityssuhteiden tarkastelu palvelee etenkin kirjoittamista ja 
tekstin suunnittelua. Päätin kokeilla, miten se soveltuu useista lehtiteksteistä kootun ai-
neiston jäsentämiseen ja työkyvyn merkityksen tutkimiseen. Ilmaus työkyky aktivoi ole-
tettavasti lukijoissa monenlaisia ajatuksia, jotka voivat liittyä vaikkapa yksilön ominai-
suuksiin tai työkykyyn vaikuttaviin toimintoihin. Merkityssuhteita tutkittaessa lähtökoh-
tana on, että käsitteiden väliset suhteet vaikuttavat merkityksiin ja ohjaavat ihmisten 
ajatuksia. Kun käsitteen merkityksiä haetaan kokonaisista teksteistä, täytyy hahmottaa 
etenkin sitä, miten tekstin lauseet liittyvät toisiinsa. Kognitiivisen psykologian teorioista 
lähtöisin olevat merkityssuhteet liittävät yhteen ajatuksia, tapahtumia ja toimintoja. 
(Kauppinen – Laurinen 1987: 10.) Laadin merkityssuhdekaavion vuoden 1999 ydin-
aineiston tekstien perusteella (kuvio 1). Korostan vielä, että kaavio palveli nimenomaan 
tutkimuksen käynnistämisvaihetta eikä sen tarkoitus ole kuvata diskurssia kokonaisuu-
tena eikä tutkimukseni tuloksia. Hyödynsin ydinaineiston analyysin alkuvaiheessa merki-
tyssuhdekaavion keskeisiä kysymyksiä58, jotka auttavat tekstin pääkäsitteen määrit-
telyssä. Tarkasteluni kohdistuu siis tekstin pääkäsitteen ympärille rakentuvaan semanttis-
ten suhteiden verkostoon. 

                                                           
58 Keskeisiä apukysymyksiä ovat mm. mitä työkyky on; millaisia tunnusomaisia piirteitä ja ominaisuuksia työ-
kykyyn liittyy; miten se ilmenee; miten työkykyä voi kuvailla ja mihin sitä voi verrata; miten siihen suhtaudu-
taan; miten sitä käytetään ja ketkä käyttävät; missä työkyky esiintyy ja mihin tai keihin se liittyy; keiden tai 
miltä kannalta työkykyä voidaan tarkastella (Kauppinen – Laurinen 1987). 
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Kuvio 1. Tarkastelun lähtökohdaksi laadittu merkityssuhdekaavio työkyvystä vuoden 1999 ydinaineiston 
tekstien perusteella. 

 
 

PÄÄKÄSITE = TYÖKYKY 

- työkyky on arvioinnin kohde 

- työkyky on tutkimisen kohde 

- työkyky on päätöksenteon kohde 

- työkyky on taloudellinen tekijä 

- työkyky on kehittämisen kohde 

- työkyky on keinottelun väline 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Työkykyä edistävät tekijät: 

kuntoutus, työkykyä ylläpitävä toiminta, koulutus, 

työtapojen kehittäminen, liikunta, työterveyshuollon 

palvelut, työelämän kehittämisohjelmat, me-henki, 

sitoutuminen työhön, työhalukkuus, terveys, toinen työ  

Työkykyä estävät tekijät: 

sairaudet ja vammat, ikääntyminen, asenteet, uupuminen, 

työn muutokset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat, 

työtapaturmat, eläkehalukkuus, työn rasittavuus, työolot, 

stressi, alkoholi, työttömyys 

ASIAYHTEYDET 

- työkyky liittyy oireisiin ja sairauksiin 

- työkyky liittyy työyhteisöön 

- työkykyä voidaan tarkastella potilaan, työntekijän, eläkkeen hakijan, 

kuntoutujan ja työttömän kannalta (se, jonka työkyvystä on kyse) 

- työkykyä voidaan tarkastella asiantuntijoiden (lääkäreiden, 

eläkeyhtiöiden, Kelan, työterveyshuollon, tutkijoiden) ja työnantajan 

kannalta (se, joka arvioi ja tarkkailee toisten työkykyä) 

- työkyky liittyy sosiaalipolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan, 

talouspolitiikkaan ja lääketieteeseen 

SEURAUKSET 

Haitat: työkyvytön ei kykene omaan työhön; 

työntekijä haluaa eläkkeelle ja on väsynyt; 

työkyvyttömyys aiheuttaa mm. eläke- ja 

hoitokustannuksia 

Hyödyt: työkyky tuo kustannussäästöjä; 

työkykyä ylläpitämällä voidaan nostaa 

eläkkeellejäämisikää 

LÄHIKÄSITTEET 

terveys, työssä jaksaminen,  

toimintakyky, kunto, hyvinvointi 

RATKAISUT 

työkykyyn yritetään vaikuttaa kuntouttamalla; parantamalla terveyttä; 

työmenetelmiä ja työyhteisöä kehittämällä; kouluttamalla; työterveyshuoltoa 

kehittämällä; tyky-toiminnalla; liikunnalla; terapialla ja lääkkeillä 

AIKASUHTEET 

- työkykyongelmat ovat yleistyneet ja 

monimuotoistuneet 

- eläkehakuisuus on lisääntynyt 

- työkyvyn arviointi on edelleenkin 

ongelmallista 
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Kohesiiviset suhteet näkyvät tekstissä esimerkiksi siten, että jos puheenaiheena on 
vaikkapa järvi, on odotuksenmukaista puhua vesistöstä, maisemasta, rannasta, saaresta, 
joesta, veneestä tai kesämökistä. Tällaiset samaan merkityskenttään kuuluvat tekstin 
keskeiset sananvalinnat luovat koheesiota ja rakentavat sanojen merkitystä. (Kauppinen – 
Laurinen 1984: 20.) Beaugranden ja Dresslerin (1981: 13) määritelmän mukaan koheesio 
tarkoittaa tekstin pintatasossa näkyvää yhtenäisyyttä, koherenssi puolestaan tekstin si-
sällön yhtenäisyyttä. Lukijan kannalta ne molemmat ovat tärkeitä, sillä tekstin lukeminen 
on prosessointia, jossa lukija tulkitsee tekstiin tuotuja uusia käsitteitä suhteessa edeltäviin 
käsitteisiin. Yhden elementin tulkinta on riippuvainen toisesta elementistä, sillä yksi pre-
supponoi toista. Kun tietty sana esiintyy, sen konteksti on jo rakentunut. Sanaa edeltävä 
leksikaalinen ympäristö on ehkä kaikkien tärkein kontekstin komponentti, sillä siihen si-
sältyy usein paljonkin piilotettua informaatiota, joka on sanan tulkinnan kannalta rele-
vanttia. (Halliday – Hasan 1974: 4, 289; Stillar 1998: 49; ks. myös Kauppinen – Laurinen 
1984: 20–21.)  

Karvonen (1995: 61–84) erottelee oppikirjatekstejä tutkiessaan kahdenlaisia koheesio-
keinoja: leksikaalis-semanttisia ja kieliopillisia, joiksi voidaan luokitella referenssi, kor-
vaus ja poisto sekä kieliopillisen ja leksikaalisen välimaastoon sijoittuva konjunktio (ks. 
Halliday – Hasan 1976: 4–6; Beaugrande – Dressler 1981: 3–4). Halliday ja Hasan 
(1976) esittävät, että koheesiota esiintyy sellaisten leksikaalisten yksikköjen välillä, jotka 
ovat läheisiä jonkin tunnistettavissa olevan leksikaalis-semanttisen suhteen (merkityksen) 
perusteella59. Sanaparien semanttista suhdetta voi olla vaikea täsmällisesti määrittää, 
mutta merkille pantavaa on se, että ne pyrkivät esiintymään samassa leksikaalisessa ym-
päristössä. Halliday ja Hasan pitävät tällaista suhdetta kollokatiivisena (ks. luku 4.3). 
Yleisesti voidaan sanoa, että koheesiota voivat synnyttää vierekkäisissä virkkeissä esiin-
tyessään mitkä tahansa kaksi leksikaalista yksikköä, joilla on taipumus esiintyä samanlai-
sissa konteksteissa. Yksikköjen välinen etäisyys voi kuitenkin vaihdella, ja leksikaalinen 
suhde voi ulottua pitkiinkin koheesioketjuihin. (Halliday – Hasan 1976: 285–286, 330–
331.) Ventolan (1987: 193) esimerkki tällaisesta pitkälle ulottuvasta leksikaalisesta ket-
justa on suulliseen asiakaspalvelutilanteeseen liittyvä 'etsimisen' ketju, jossa yhteistä 
kenttää luovat verbit browse, look, see, take out, take ja have. 

Halliday ja Hasan huomauttavat, että koheesion analyysissa on tarkasteltava tekstissä 
näkyvien kielen sisäisten suhteiden lisäksi suhteita, jotka ovat kielen ja kielenkäyttäjien 
välisiä. Huomio kiinnittyy näin esimerkiksi yleisöön, viestintävälineeseen ja kommuni-
koinnin tarkoitukseen. (Halliday – Hasan 1976: 20–21.) Voidaan ajatella, että tekstin 
yhtenäisyys ei ole pelkkä tekstien piirre vaan pikemminkin tekstin käyttäjien kognitiivis-
ten prosessien tulos. He lisäävät oman kieleen, maailmaan ja tilanteeseen liittyvän tie-
tonsa tulkintaansa saadakseen tekstuaalisen maailman yhteensopivaksi, toisin sanoen he 
päättelevät. (Ks. Beaugrande – Dressler 1981: 6.) Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi 
kirjailija voi tempaista lukijan keskelle teoksen tapahtumia aukkoja sisältävällä alkulau-
seella, joka aktivoi lukijan täydentämään tekstiä ja tulkitsemaan tapahtumien taustoja ja 
                                                           
59 Tämä ei tarkoita vain lähes synonyymisiä ilmauksia (kuten sairaus – tauti, laskea – alentua) tai yläkäsitteitä 
(keuhkotauti – sairaus). Yhtä lailla kyse voi olla vastakohtapareista (mies – nainen, hyvä – huono, laskea – 
nousta). Sarjoja muodostavat sanat luovat koheesiota (tiistai – torstai – sunnuntai, euro – sentti, pohjoinen – 
etelä). Semanttinen suhde voi perustua osa-kokonaisuussuhteeseen (sairaala – osasto), osien väliseen suhtee-
seen (suu – silmät) tai yläkäsitteeseen (tuoli ja pöytä ovat huonekalun hyponyymejä, kävellä ja ajaa menemisen 
hyponyymejä). (Ks. Halliday – Hasan 1976: 285; Eggins 1994 101–102.) 
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tilannetta. Usein myös uutisoinnissa oletetaan, että lukija on nähnyt edellisen päivän 
uutiset ja osaa yhdistää tekstit toisiinsa. (Halliday – Hasan 1976: 298.) Karvonen (1995: 
61) tiivistää ajatuksen toteamalla, että "koheesio ei välttämättä ole pelkästään tekstissä 
esiintyvien lauseiden välinen, vaan lauseet voivat liittyä myös muihin teksteihin".  

Tekstin sisäinen koheesio näkyy temaattisissa valinnoissa. Kirjoittajalla on valta päät-
tää temaattisesta kehittelystä: hän ratkaisee, mitkä asiat nostetaan teemoiksi "annettuna" 
tietona, miten teemat pysyvät samoina ja miten ne vaihtuvat tekstin edetessä. Tällä tavoin 
lukijan huomio voidaan kiinnittää tiettyihin asioihin – tai toisaalta kääntää huomio pois 
joistakin asioista. (Ks. esim. Stillar 1998: 17.) Lukijan kannalta leksikaalinen koheesio 
helpottaa lukemista, sillä puheenaihe vaikuttaa pysyvältä ja tekstin etenemistä voi enna-
koida (ks. Halliday – Hasan 1976: 288). 

Tässä tutkimuksessa lähtöajatuksenani on, että lukiessaan työkykyä käsitteleviä lehti-
tekstejä lukija yhdistää uutta tietoa entiseen tietopohjaansa ja hänelle jo ennestään tuttui-
hin aihepiireihin. Mitä useammin työkyvystä kirjoitetaan tietyn topiikin – esimerkiksi 
eläkeratkaisujen tai jaksamisen – yhteydessä, sitä varmemmin lukija liittää työkyvyn 
juuri siihen. Käsitys työkyvystä luonnollistuu ja vakiintuu, kun lukija yhdistää työkyvyn 
tiettyihin ilmiöihin ja toimijoihin. (Ks. esim. Heikkinen 1999: 161.)  

Semanttinen kenttä on myös ideologinen kenttä, sillä se luo ajatusrakenteita ja voi 
vahvistaa stereotypioita. Heikkisen (1999: 161) mukaan 'työttömyyden' merkityskenttää 
rakentavat sanastotasolla muun muassa työttömyys, työttömyystilastot, työttömät, työvoi-
mahallinto, hallitus ja työvoimaministeri. Olisiko perusteltua olettaa, että nämä samat 
sanat kytkeytyvät myös 'työkyvyn' merkityskenttään? Vastaavatko ne lukijan odotuksiin 
samalla tavalla kuin työttömyysaiheen yhteydessä, vai olettaako lukija toisenlaisia leksi-
kaalisia valintoja? Semanttisen kentän valinnoissa näkyvät puhujien näkökulmat ja ta-
voitteet. Kun työttömyysongelmaa60 ratkovat päättäjät puhuvat aktiivisesta sosiaalipolitii-
kasta, kuntouttavasta työllistämisestä, aktivointisuunnitelmasta ja poluista pitkäaikaisesta 
työttömyydestä työhön, samaan aikaan toisaalla työntekijöiden puolella puhutaan pakko-
työstä, pakkokuntoutuksesta, palkattomasta työstä ja rinnakkaisten työmarkkinoiden 
rakentamisesta. 

Ydinaineistoni perusteella työkyky-sanan semanttiseen kenttään kuuluvat ilmaukset 
liittyvät etenkin terveyteen (esim. sairaus, terveys, lääkäri, potilas, lausunto, uupumus, 
masennus, mielenterveys, oire, sairastua) ja työhön (esim. työ, työelämä, työntekijä, työ-
olot, työnantaja, työyhteisö, työsuhde, johtaminen). Kenttää rakentavat myös eläkkeeseen 
(esim. eläke, päätös, eläkeikä), työttömyyteen (esim. työtön, työttömyys, työvoimatoi-
misto), ikään (esim. ikääntyminen, ikä, ikääntyvä), kuntoon (esim. kunto, liikunta) ja 
osaamiseen (esim. koulutus, ammattitaito, osaaminen) liittyvä sanasto. Erilaiset pyrki-
mykset vaikuttaa työkykyyn rakentavat niin ikään oman kenttänsä (esim. kuntoutus, oh-
jelma, hanke, seminaari, toiminta, kehittää), kuten myös virastot, laitokset ja muut insti-
tuutiot (esim. eläkelaitos, Kela, työterveyshuolto, vakuutusyhtiö, ministeriö, eduskunta). 

                                                           
60 Ilmaukset ovat peräisin tutkimusaineistoni uutisista SAK: JULKISELLE SEKTORILLE TULOSSA RINNAKKAISET 
TYÖMARKKINAT (HS 15.2.00) ja PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT HALUTAAN TÖIHIN ILMAN PALKKAA (HS 19.2.00) sekä 
pääkirjoituksesta VÄHÄN TYÖHÖN TOTUTTELUA TUEN JA TURVAN VASTIKKEEKSI (HS 22.2.00). 
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4.3  Kollokatiiviset ilmaukset 

Semanttisia kenttiä tutkiessani havaitsin hyödylliseksi selvittää, millaisia kollokaatioita 
työkyky saa. Katson kollokaation kuuluvan leksikaaliseen koheesioon, kuten Halliday 
(1994: 333) esittää. Jacksonin (1988: 97–98) mukaan kollokaatiot, jotka yksittäiseen 
lekseemiin säännöllisesti liitetään, ovat huomion arvoisia, kun kuvataan lekseemin merki-
tystä. Esimerkiksi vahva (engl. strong) saa erilaisen merkityksen sen mukaan, onko kollo-
kaation toisena osana nainen (viittaa yleensä fyysiseen vahvuuteen), ovi (viittaa raken-
teelliseen vahvuuteen), tee (viittaa maun ja värin voimakkuuteen) vai persoonallisuus 
(viittaa vaikutusvaltaiseen ja vakuuttavaan ihmiseen, henkiseen vahvuuteen). Halliday 
puolestaan vertailee adjektiivien strong ja powerful käyttöä eri yhteyksissä. Molemmat 
voivat esiintyä esimerkiksi substantiivin argument yhteydessä. Ilmauksissa strong tea ja a 
powerful car on luonteva kollokatiivinen suhde, sitä vastoin yhtä hyväksyttävältä ei tunnu 
käyttää ilmauksia powerful tea tai a strong car. Eroa ei selitä yksistään se, että tee on 
ainetta ja auto konkreettinen eloton esine, sillä vastaavalla tavalla rakentuneet ilmaukset a 
strong table ja powerful whisky ovat aivan käypää kieltä. Kieliopillisesti strong voidaan 
luokitella yleisluontoisesti adjektiivien luokkaan, mutta sen kollokationaalinen rajoittu-
neisuus mahdollistaa vielä tarkemman määrittelyn yksilöllisenä kielen yksikkönä. 
(Halliday 1966: 150, 155.) Kollokaatio siis luo sanalle merkityssisältöä ja se määrittää, 
mitä merkitystä kulloinkin tarkoitetaan (Jackson 1988: 97–98).  

Käsittelen kollokaatioina Hallidayn ja Hasanin (1976: 284) määritelmän mukaisesti 
sellaisia yhteisesiintymiä, jotka muodostuvat toisiinsa assosioituvista, samanlaisissa ym-
päristöissä esiintyvistä leksikaalisista yksiköistä. Tällaisten sanojen oletetaankin esiinty-
vän tavanomaista useammin yhdessä. (Ks. myös Halliday 1994: 333; Stillar 1998: 51.) 
Kollokaatiossa ei kuitenkaan ole kyse yhtä vahvasta vakiintumisesta kuin idiomissa, vaan 
valinnan mahdollisuuksia on olemassa laajemmin. Jackson (1988: 96–108) pitää kliseitä 
luutuneina kollokaatioina, joissa merkitys on kaventunut niin, ettei todellista valintamah-
dollisuutta enää juurikaan ole (esim. proud owner ja real bargain). Idiomin merkitys on 
metaforinen; se ei ole osien summa vaan kokonaisuudesta syntyvä merkitys. Idiomeja ei 
voi rakenteellisesti juurikaan muutella. (Ks. myös Halliday 1994: 334.) Fraasiutuminen 
voi olla niin vahvaa, että yksiköt esiintyvät lähes yhtenä yksikkönä (esim. verta ja lihaa, 
vettä ja leipää) (ks. Halliday 1994: 334). 

Vaikka lukija ei sitä tiedostaisikaan, jokainen leksikaalisen yksikön esiintymä kuljettaa 
mukanaan omaa historiaansa, tiettyä kollokationaalista ympäristöä, joka on rakentunut 
tekstiä luotaessa ja joka luo kontekstin kussakin tilanteessa. Tämä ympäristö määrää 
yksikön välittömän merkityksen (engl. instantial meaning) tai tekstimerkityksen, joka on 
uniikki jokaisessa tapauksessa. (Halliday – Hasan 1976: 288–289.) Beaugranden (1997: 
41–42) mukaan kollokaatiot eivät auta vain määrittämään merkityksiä, vaan ne valaisevat 
myös sitä, ketkä ilmauksia käyttävät ja millaisissa tilanteissa (kuten hallinnossa, oikeus-
laitoksessa, urheilussa, tieteessä, liike-elämässä ja lääketieteessä). 

Enkvist (1978: 112–115) toteaa, että kollokatiivisten ilmausten rajoitukset vaikuttavat 
valintoihin esimerkiksi siten, että tietynlaiset verbit kollokoivat inhimillisten subjektien 
kanssa (esim. opiskella). Jokin elotonta tarkoittava subjekti tekisi Enkvistin mukaan mer-
kityksestä absurdin ja viittaisi todennäköiseen metaforiseen tulkintaan. Rajojen rikkomi-
nen tyylikeinona antaa vihjeitä tekstilajista: kyseessä voi olla esimerkiksi absurdi draama 



 97

(ks. myös Ventola 1987: 130). Jackson (1988: 99) huomauttaa, että kollokaation osat ei-
vät aktivoidu yhtä vahvasti molemmin suuntaisesti. Esimerkiksi härskiintynyt-adjektiivin 
merkitys on vahvasti riippuvainen siitä, että sen kollokaatio rajoittuu voihin. Verbien 
subjektitarkoitteiden rajoittunut valikoituminen näkyy esimerkiksi siinä, että vain lehmät 
ammuvat ja hevoset hirnuvat (ks. esim. Karlsson 1994: 215–216). Rajojen tunnistami-
sesta on kyse siinäkin, että suomalaiset osaavat yhdistää hyvinkin samankaltaisilta kuu-
lostavat onomatopoeettiset verbit omaan ympäristöönsä. Käärme sihisee, kissa sähisee ja 
tuuli suhisee. Samoin erotamme, milloin sopivin valinta on kalina, milloin taas kolina tai 
kilinä. 

Kollokaatioon sisältyy yhteenkuuluvuutta ja erilaisia läheisyyden asteita sekä lingvis-
tisessä järjestelmässä että tekstissä. Lingvistisessä järjestelmässä läheisiä ovat esimerkiksi 
auringonnousu ja auringonlasku. Tekstissä yhteenkuuluvuus on toisenlaista, suhteellista 
läheisyyttä. Mitä pienempi etäisyys sanojen välillä on, sitä voimakkaampaa kohesiivisuus 
on. Halliday ja Hasan peräänkuuluttavat terveen järjen käyttöä leksikaalisen koheesion 
analysoinnissa. Jos yleinen leksikaalinen yksikkö esiintyy kollokaatiossa erityisessä mer-
kityksessä, siihen on syytä kiinnittää huomiota. (Halliday – Hasan 1976: 290–292.) 

Yleensä kollokaatioita kartoitetaan siten, että valitaan tietty sana (noodi), jonka teks-
tiympäristöä tarkastellaan molemmilta suunnilta tietyn sanamäärän verran. Esimerkiksi 
Jacksonin mukaan alaksi riittää viiden sanan aineisto, joka poimitaan sekä sanaa edeltä-
västä että sitä seuraavasta tekstistä. Kollokatiivisesti merkittäviksi tulkitaan ne sanat, 
jotka esiintyvät useasti noodin seurassa. (Jackson 1988: 100.)  

Kollokaatioiden perusteellinen selvittäminen edellyttäisi laajojen tekstikorpusten käyt-
töä (ks. Halliday 1966: 159; myös Beaugrande 1997: 41–43 ). Sekin on otettava huomi-
oon, että eri tekstilajeissa sanojen tyypillinen käyttö vaihtelee. Tässä valossa tutkimusai-
neistoni on rajallinen, mutta käytän silti kollokaatioiden kartoittamista eräänlaisena en-
siaskeleena kohti työkyky-ilmauksen merkityksiä. Halliday (1966: 160) arveli 1960-lu-
vulla, että tieto tiettyjen lekseemien yleisimmistä kollokaatioista ja niiden todennäköi-
syyksistä olisi kuitenkin hyödyllistä kielentutkijoille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä 
kielenkäyttäjä voi kielellä tehdä. J. R. Firthin jalanjälkiä onkin moni seurannut kollokaati-
oita ja konteksteja tutkiessaan (Firthin kollokaatiokäsityksistä ks. esim. 1964: 194–214). 

4.3.1  Työkyvyn kanssa kollokoivat verbit 

Tarkastelen aluksi ydinaineistoni verbejä, jotka kollokoivat työkyky-sanan kanssa (ks. 
taulukko 7). Tutkimusaineistossani työkyvyn yleisin yhteisesiintymä verbeistä on olla-
verbi (49 kpl). Sen edellä on ja-konjunktio (70 kpl). Tämä on odotuksenmukaista, sillä 
olla-verbi, ja-konjunktio ja se-prononomini ovat suomen kielen yleisimmät sanat Taa-
juussanaston mukaan. Suomen kielen yleisimpiin verbeihin kuuluvat myös voida, saada 
ja tehdä. (Saukkonen ym. 1979; Niemikorpi 1996.) Ne osoittautuvat edelleenkin yleisiksi 
myös ns. Parole-korpuksessa, joka on koottu 1990-luvun teksteistä (Heikkinen ym. 
2001).  
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Taulukko 7. Työkyvyn kanssa kollokoivat verbit (25 yleisintä). 

Verbi yht. kpl ennen x jälkeen 
olla 49 6 4 12 4 3 x 5 1 6 4 4 
voida 11 2 1 - 2 1 x 1 2 1 1 - 
parantaa 10 2 1 1 1 1 x 2 - 1 - 1 
arvioida 8 1 - 1 1 4 x - 1 - - - 
menettää 7 - - 1 1 5 x - - - - - 
pitää, tulee 7 2 2 - - - x 1 - - 2 - 
saada 6 - 1 - 1 1 x 1 - - - 2 
tehdä 6 1 - 1 1 - x - - - 3 - 
alentua, aleta 5 - - - - - x 5 - - - - 
parantua 5 1 - - - - x 2 1 1 - - 
heikentyä 4 - - - - - x 2 1 1 - - 
selvittää 4 - - 1 2 - x 1 - - - - 
pyrkiä 4 - 2 - - - x 1 - - 1 - 
tarjota 4 - - 1 1 - x - 1 - 1 - 
tuoda 4 1 - - - 1 - x - - - 2 - 
uskoa 4 - - 1 1 - x - - 2 - - 
säilyä 3 - - - - - x 3 - - - - 
tuntea 3 - 1 - - 1 x 1 - - - - 
tukea 3 - - 1 - - x 1 1 - - - 
vaikuttaa 3 - - - - - x 2 - 1 - - 
laskea 3 - - - - - x 1 - 1 - 1 
ylläpitää 3 1 - - - - x 1 - 1 - - 
vähentää 3 - - - - - x - 2 - - 1 
muuttua 3 1 - 1 - 1 x - - - - - 
kehittää 3 - - - - 1 - x - - - 2 - 
x = työkyky, työkykyisyys, tyky 
 
Olla-verbin yleisyys implikoi, että teksteissä luonnehditaan ja luokitellaan. Huomattavan 
moni ydinaineistoni yhteisesiintymistä on muutokseen viittaava transitiivinen verbi 
(parantaa, menettää, vähentää, kehittää) tai intransitiivinen verbi (parantua, alentua, 
heikentyä, laskea, muuttua). Pysyvyyttä implikoivat puolestaan verbit säilyä ja ylläpitää. 
Verbit arvioida ja selvittää viittaavat asiantuntijoiden tekemiseen. Saada ja tarjota ilmai-
sevat antamista ja ottamista. Saada voi ilmaista myös modaalisuutta. Selvästi modaaliset 
verbit (voida, pitää, tulee) kertovat mahdollisuuksista ja velvoittamisesta (esim. Kangas-
niemi 1992). Velvoittamisverbien yleisyys implikoi, että työkykyyn liittyy ongelmalli-
suutta, jolle pitäisi tehdä jotain.  

Halliday (1994a: 334) huomauttaa, että kollokaation yksikköjen välillä ei välttämättä 
ole semanttista suhdetta, vaan yhteys perustuu assosiaatioon. Jos tekstissä esiintyy piippu, 
niin oletettavasti jossakin sen lähellä esiintyy verbi polttaa. Kollokaatiot assosioituvat 
tiettyihin rekistereihin ja kielen funktionaaliseen vaihteluun. Yksittäisistä ilmauksista 
monet ovat "teknisiä", koska ne esiintyvät pääasiassa tietyntyyppisessä tekstissä. (Ks. 
myös Halliday – Matthiessen 1999: 530–531; Ventola 1987: 130.) Omassa aineistossani 
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esimerkiksi työkyvyn esiintyminen aleta-verbin kanssa ei yllätä lukijaa, sillä kollokaatio 
(työkyky alenee; myös alentunut työkyky) on tuttu esimerkiksi lainsäädännön ja hallinnon 
teksteistä.  

Kollokaatiotaulukko antaa alustavan käsityksen siitä, millaista tekemistä, tapahtu-
mista, kokemista ja olemista työkyvyn maailmaan liittyy. Noodista viiden sanan etäisyy-
delle rajoittuva poimintaväli on kuitenkin ongelmallinen, sillä poimintaetäisyys ei välttä-
mättä riitä tavoittamaan lauseen verbiä. Syynä voi olla esimerkiksi luettelo tai muuten 
pitkä virke, kuten seuraavissa esimerkeissä: 

(1)  Taustalla on hoitavien lääkäreiden ja eläkelaitosten eri näkemys potilaan työkyvystä. (HS 
20.11.00) 

(2)  Armeijan leivissä menestymiseen vaikuttavat aikaisempaa enemmän kyvykkyysarvioinnit, 
kenttäkelpoisuus, fyysinen työkyky, kielitaito ja oma työhalukkuus. (HS 28.8.99) 

Ydinaineistoni teksteissä kiinnittää huomiota se, että monet prosesseista ilmaistaan in-
kongruentisti eli muuten kuin finiittimuotoisilla verbeillä. Tavallisimmin on kyse nomi-
naalistuksesta61, jossa verbi korvataan substantiivilla (esim. arvioida – arviointi, menet-
tää – menetys, parantaa – parantaminen) ja varsinaisesta toiminnasta tehdään asia. Tästä 
ilmiöstä Halliday käyttää nimitystä kieliopillinen metafora (ks. esim. 1985: 321; 1994a). 
Kielenkäyttö on kongruenttia ja luontevimmillaan, kun toimintoja, tapahtumia ja proses-
seja ilmaistaan verbillä ja tarkoitteisiin viitataan substantiiveilla ja ominaisuuksiin adjek-
tiiveilla (Karvonen 1991: 149–150). Kongruentissa ilmauksessa kokemus jäsentyy muo-
toon, jossa on mukana prosessi, osallistuja ja olosuhde. Kieliopillisesti kysymys on siis 
rakenteesta verbi, substantiivi ja muu aines. (Halliday – Matthiessen 1999: 537.)  

Kieliopillisessa metaforassa katoaa jossain määrin informaatiota. Epäselväksi jää esi-
merkiksi syyn ja seurauksen suhde: aiheutuuko jokin jostakin vai onko jokin osoitus 
jostakin. Nominaalistettu ilmaus on implisiittisempi, kuin sitä vastaava lause olisi. 
(Halliday – Matthiessen 1999: 230–231.) Substantivoinnissa kadotetaan itsenäisen finiit-
tilauseen piirteet: tempusvalinta, modus, persoonataivutus, passiivi sekä lauseadverbiaa-
lin mahdollisuus (Hakulinen – Karlsson 1995: 393). Sen suosiosta ainakin osa selittyy 
sillä, että sen avulla voidaan tematisoida toimintoja ja prosesseja (ks. esim. Karvonen 
1991: 150). 

Halliday huomauttaa, ettei kongruentin ja inkongruentin muodon raja aina ole selvä. 
Kyse ei myöskään ole siitä, onko toinen muodoista "parempi" kuin toinen, vaan ensisijai-
sesti siitä, että ilmaisutapa tuottaa erilaisia merkityksiä. Nominaalistuksen ja verbin käy-
tön välinen ero näkyy selvimmin siinä, että nomini jättää hämäräksi tempuksen, modaali-
suuden ja toimijankin. Inkongruentti muotokin voi yleistyä normiksi ja menettää metafo-
risen luonteensa. (Halliday 1994a; Halliday – Matthiessen 1999; Karvonen 1991; Hiiden-
maa 2000b: 55–56.) Metaforiset ilmaukset ovat olleet pitkään yleisiä etenkin tieteen ja 
tekniikan kielessä (Halliday – Matthiessen 1999: 238), eivätkä ne ole vieraita instituutioi-
denkaan puheessa (myös Heikkinen 2000b: 100). Niiden siirtyminen lehtiteksteihin on 
nähtävissä ydinaineistossani: 

                                                           
61 Hakulinen ja Karlsson käyttävät käsitettä nominaalistus substantivoinneista (esim. esittäminen, kävely, hak-
kuu, muutos, rajaus, syntymä) ja puhuvat erikseen partisiippistamisesta (esim. sopimukseen liittyvä yksityis-
kohta). Suomen kielessä produktiivisin nominaalistetuista rakenteista on -minen-tyyppi, joka on suosittu etenkin 
suunnittelukielessä. (Hakulinen - Karlsson 1995: 369–375, 391–399.) 
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(3) Eläkkeellejäämisiän nostamisesta kaavaillaan kokonaisuutta, johon kuuluisi muutoksia 
eläkejärjestelmiin sekä erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimia, kuten työterveyshuollon te-
hostamista ja koulutusta. (HS 28.4.99) 

(4) Näyttö työkyvyn heikkenemisestä iän lisääntyessä on varsin vähäistä, varsinkaan jos työ ei 
vaadi fyysistä voimaa. (HS 14.11.99) 

Osaa inkongruenteista muodoista voidaan pitää kiteytyminä (esim. työkykyä ylläpitävä, 
työkyvyn ylläpitäminen), suurinta osaa taas muutoin asiantuntijakielen tuotoksina. 
Interpersoonaisen merkityksen näkökulmasta katsottuna nominaalistettu ilmaus ei anna 
samalla tavalla tilaa argumentoinnille ja kommentoinnille kuin kongruentti muoto. Esi-
merkiksi väite Kurssi kohottaa työkykyä on avoin neuvottelulle: – Kohottaako? – Kyllä 
kohottaa. – Ei kai sentään. Vuorovaikutuksellinen potentiaali heikkenee ja itsestäänsel-
vyys vahvistuu, kun sama asia ilmaistaan muodossa työkykyä kohottava kurssi. (ks. 
Halliday – Matthiessen 1999: 241–242.) Kieliopillinen metafora kuuluu luonnollisena 
osana kielen sosio-semioottiseen systeemiin. Sillä laajennetaan merkityspotentiaalia. Kun 
prosessi nominaalistetaan, se muutetaan asiaksi, jota voidaan luokitella, määritellä laadul-
lisesti ja määrällisesti, identifioida ja kuvailla (esim. erehtyä – tehdä pahin / käsittämätön 
virhe tai tehdä kolme virhettä). (Halliday – Matthiessen 1999: 242, 270; Hakulinen – 
Karlsson 1995: 392.) 

Kun deverbaaliset nomininjohdokset (esim. työkyvyn arviointi, työkyvyn ylläpito, työ-
kyvyn lisääminen, työkyvyn heikkeneminen) ja partisiipit (esim. työkykyä heikentävä, 
työkyvyltään heikentynyt, heikentynyt työkyky) puretaan, saadaan tarkempi kuva työky-
kyyn kytkeytyvistä prosesseista. Tällainen tarkastelu antaa saman tuloksen kuin aiempi 
kollokaatioanalyysini. HS:n teksteissä työkyvyn kanssa kollokoivat useimmiten sellaiset 
verbiprosessit, jotka ilmaisevat, että työkyky muuttuu tai pysyy muuttumattomana. Täl-
laista merkitystä tuotetaan ydinaineistossa kaikkiaan 32 kertaa 13:lla eri verbillä. Näistä 
verbeistä osa ilmaisee muutoksen tapahtuvan alaspäin: työkyky heikkenee (10), alenee 
(6), huononee (2), vähenee (1), laskee (1) ja menee 'kokonaan' (1). Muutos voi suuntautua 
myös ylöspäin, jolloin työkyky paranee (4), kohenee (2) ja lisääntyy (1). Tilanne pysyy 
vakaana, kun työkyky säilyy (4). Näissä materiaalisissa prosesseissa työkyky on vaiku-
tuksenalainen osallistuja, jolle tapahtuu jotain (materiaalisista prosesseista ks. esim. 
Halliday 1994: 110; Eggins 1994: 230–231). Se näyttäytyy abstraktina oliona, jota voi-
daan mitata. Siihen liitetään sekä laadullisia (heikkenee, paranee) että määrällisiä (vähe-
nee, lisääntyy) piirteitä. Vastakkaisiin suuntiin liikkuva muutos presupponoi, että on ole-
massa jokin lähtöpiste, johon muuttuminen suhteutetaan, ikään kuin lämpömittarin 0-
piste. Tähän ryhmään voidaan vielä lisätä transitiivinen verbiprosessi, jossa on yhtä lailla 
kyse siitä, että 'jollekin tapahtuu jotain'. Ydinaineistossa puhutaan varsin taajaan siitä, että 
joku inhimillinen olento menettää (9) työkykynsä. Tämän täydennyksen jälkeen 'muuttu-
mista' ilmaiseva ryhmä edustaa selvästi suurinta prosessien joukkoa (41). 

Ydinaineiston teksteissä esiintyy 27 kertaa sellainen verbiprosessi, johon liittyy jokin 
ei-inhimillinen tekijä, joka vaikuttaa työkykyyn. Tavallisimmin on kyse muutoksesta jo-
honkin suuntaan vastaavalla tavalla kuin edellisessä ryhmässä. Kielteistä suuntaa impli-
koivat prosessit kuvaavat sitä, että jokin alentaa (3), heikentää (2), haittaa (2), rajoittaa 
(1) työkykyä ja vie (1) työkyvyn. Myönteistä muutosta ilmaistaan, kun jokin parantaa 
(4), kohottaa (1), lisää (1) ja auttaa (1) työkykyä. Myönteisyyttä viestii myös ennallaan 
pysyminen, kun jokin pitää yllä työkykyä (9) ja takaa (1) työkyvyn. Sen sijaan muutok-
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sen suunta jää epäselväksi, kun jokin vaikuttaa (1) työkykyyn. Muutoksen aiheuttaja voi 
olla positiivisessa tapauksessa vaikkapa teknologia ja negatiivisessa taas sairaus. Sairau-
den vaikutus luonnollistuu paikoin kielellisissä rakenteissa, kuten esimerkeissä 5 ja 7. 

(5)  Vajaakuntoisia työnhakijoita haittaa työkykyä heikentävä vika, vamma tai sairaus. (HS 
22.8.00*) 

(6)  Nivelreuma vie työkyvyn ja hankaloittaa elämää. (HS 5.5.00) 
(7)  – – ikään liittyvistä pienistä vaivoista alkaa tiedostamatta kehittyä työkykyä rajoittavia 

sairauksia. (HS 7.1.99*) 
(8)  – – stressin vaikutusta henkiseen työkykyyn ei voi suoraan mitata. (HS 10.6.99) 
(9)  Työterveyspalvelujen käyttö parantaa työkykyä ja vähentää erityisesti sydän- ja verisuoni-

sairauksia. (HS 18.8.99) 

Saman verran (27 kertaa) esiintyy myös sellaisia prosesseja, joissa on niin ikään kyse 
työkyvyn muuttumisesta, mutta nyt mukana on joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti 
inhimillinen toimija, jonka toiminta on intentionaalista. Paikoitellen on tosin erittäin 
vaikea erottaa, onko työkyvyn muutoksen aiheuttaja jokin asia vai inhimillisten olentojen 
toiminta. Työkyvyn ennallaan pysymistä ja säilymistä implikoidaan prosesseissa62, joissa 
työkykyä ylläpidetään (8), säilytetään (2), tuetaan (2), hoidetaan (1) ja turvataan (1). 
Kielteistä suuntaa toimijat eivät aiheuta, vaan pelkästään myönteistä: työkykyä paranne-
taan (7), edistetään (2), kohotetaan (1), kohennetaan (1), lisätään (1) ja kehitetään (1). 
Näissä prosesseissa työkyky nähdään toiminnan kohteena, johon vaikutetaan tietoisesti. 
Ydinaineistossani on lisäksi kolme transitiivista verbiprosessia, joissa inhimilliset toimi-
jat vaikuttavat työkykyyn mutta jotka eivät viittaa työkyvyn muuttumiseen. Kun työky-
kyyn satsataan (1), panostetaan (1) ja paneudutaan (1), työkyky esitetään alueena, johon 
toimijat keskittävät voimavarojaan ja jonka vuoksi toimijat tekevät jotain. Sananvalin-
toina satsata ja panostaa viestivät 'tärkeyden' merkityksiä. Näillä lisäyksillä tämän ryh-
män prosessien määrä nousee 30:een. Toimijana prosessissa voi olla ihminen itse tai jokin 
ulkopuolinen taho, jota ei aina nimetä eksplisiittisesti. 

(10)  Tuija Maaret Pykäläinen (vihr) vaati muiden mukana ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn 
säilyttämistä. (HS 28.1.99) 

(11)  Tuusulassa ei kunnanjohtaja Jorma Hämäläisen mukaan ole tyydytty hokemaan, että työky-
kyä on parannettava. (HS 6.5.99)  

(12)  Työkyvyn edistäminen on jumppaa, humppaa ja hölkkää. (HS 1.6.99) 

Inhimilliset toimijat ovat osanottajia myös niissä 21 prosesseissa, jotka liittyvät työkyvyn 
arvioinnin maailmaan. Niitä kuvataan yhdeksällä eri verbillä: työkykyä arviodaan (10), 
mitataan (3), selvitetään (2), tutkitaan (1), testataan (1), tarkkaillaan (1), kartoitetaan (1) 
ja työkyky päätellään (1) jostakin tai todetaan (1). Tämäntyyppiset prosessit viittaavat 
toimijoihin, jotka ovat asiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä. Konteksti ratkaisee, tarkoit-
taako tutkia-verbi lääketieteellistä potilaan tutkimista vai työkyvyn tieteellistä tutkimista. 
Arvioida-verbi puolestaan voi viitata joko ulkopuoliseen asiantuntijaan tai siihen, että 
ihminen arvioi itse omaa työkykyään. Tämänkin ryhmän prosessit luonnollistavat ajatusta 

                                                           
62 Käytän tämän ryhmän prosesseja luetteloidessani verbin passiivimuotoa, vaikka kyse on toiminnasta, jossa on 
mukana tekijä. Passiivi tuntuu luontevalta valinnalta, mikä puolestaan johtunee siitä, että toiminta on usein 
institutionaalista eikä yksilöllistä. 
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siitä, että työkyky on mitattavissa oleva asia. Verbeillä arvioida ja päätellä kuvataan 
mentaalisia prosesseja, joihin liittyy tiedostavaa toimintaa, mutta työkyvyn kontekstissa 
ne ilmaisevat materiaalisten prosessien tavoin tekoja, jotka voidaan purkaa kysymykseksi 
'mitä joku tekee' (ks. Halliday 1994: 110). Työkyky on ydinaineistossani vain kolmessa 
prosessissa osanottajana, joka aiheuttaa itse jotakin. Se vaikuttaa menestymiseen ja saa 
hymyn suupieliin. Heikentynyt työkyky lisää eläkkeen houkuttelevuutta.  

Kuvaa työkyvystä rakentavat myös relationaaliset suhdeprosessit, jotka luonnehtivat ja 
määrittelevät työkykyä. Ne tuottavat työkyvyn ja työn välisiä merkityksiä (työkyky on 
kiinni työstä; työkyky ei riitä ammattiin; käytettävissä oleva työkyky on käytössä; hei-
kentynyt työkyky on työttömyyden syy ja merkittävä este sivutöille) sekä yhteyksiä ter-
veyteen ja kuntoon (työkyky on liikunnan harrastamisen päämotiivi; työkyky on yhtey-
dessä työuupumukseen; työkyky on helteiden uhri). Työkykyä arvotetaan toteamalla, että 
se on tärkeä. Havaintoihin, kokemuksiin ja ajatteluun kytkeytyviä merkityksiä luodaan 
ilmaisemalla, että jollakin on käsitys (2) tai näkemys (2) työkyvystä ja että joku on jotakin 
mieltä (1) työkyvystä ja että joku tuntee (2) tai kokee (1) työkykynsä jonkinlaiseksi. Työ-
kykyä pidetään (3) jonakin (esim. vaihtoehtona). Ilmaukset implikoivat, että työkyvyssä 
on kyse myös suhtautumistavoista ja mielipiteistä. (Ks. PS s.v. näkemys, käsitys ja mieli.) 

Esitän taulukossa 8 yhteenvedon niistä verbeistä, jotka esiintyvät tutkimusaineistos-
sani yleisesti työkyvyn yhteydessä. Ne tuottavat merkitystä, että työkyky on luonteeltaan 
muuttuva. Muutos voi merkitä lisääntymistä, heikkenemistä tai säilymistä ennallaankin. 
Myös työkyvyn arvioiminen ja mittaaminen implikoivat, että työkyvyssä tapahtuu muu-
toksia. 

Taulukko 8. Työkyvyn mittaamiseen ja muuttumiseen liittyvät verbiprosessit. 

Mittaaminen ja 
tutkiminen 

Säilyminen  
ennallaan 

Myönteinen  
muuttuminen 

Kielteinen  
muuttuminen 

arvioida 10 
mitata 3 
selvittää 2       
tutkia 1 
testata 1         
tarkkailla 1 
kartoittaa 1     
päätellä 1 
todeta 1 

ylläpitää 17 
säilyä - säilyttää 6 
tukea 2 
hoitaa 1 
turvata 1 
taata 1 

parantua - parantaa 15 
kohentua - kohentaa 3 
lisääntyä - lisätä 3 
kohottaa 2 
edistää 2 
kehittää 1 
auttaa 1 

heikentyä - heikentää 12 
alentua - alentaa 9 
vähentyä 1 
laskea 1 
huonontua 2 
haitata 2 
rajoittaa 1 
viedä 1 
mennä 1  
menettää 9 

yht. 21 prosessia yht. 28 prosessia yht. 27 prosessia yht. 39 prosessia 
 
Firth (1964: 203–214) kiinnittää huomiota kollokaatioiden pysyvyyteen ja muuttumiseen. 
Nopea katsaus luvussa 3 käyttämääni 1800-luvun sanomalehtiaineistoon osoittaa, että 
työkyvyn kanssa kollokoivat nykyiseen tapaan esimerkiksi verbit vähentyä, lisätä, 
parantaa ja kohottaa. Sitä vastoin erikoisempi verbi on käytössä, kun kirjoitetaan jonkin 
raukaisevan, halvaavan tai ryöstävän työkykyä. Samoin ilmaus hänessä asuu työkyky 
kuulostaa vieraalta. Työkykyä luonnehditaan 1800-luvun teksteissä tavallisimmin suu-
reksi (vrt. nykyisin hyvä työkyky), toisinaan pontevaksi, tavattomaksi ja jopa salaiseksi. 
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Työkyky liitetään luontevasti vanhoihin ja sairaisiin kuten nykyäänkin, mutta myös ker-
jäläisiin ja vaivaisiin, jotka kuuluvat oman aikansa yhteiskunnalliseen diskurssiin. Seu-
raavassa luvussa käsittelen nykypäivän adjektiiveja ja substantiiveja, jotka kollokoivat 
HS:n teksteissä työkyvyn kanssa. 

4.3.2  Työkyvyn kanssa kollokoivat substantiivit ja adjektiivit 

Kollokaatioanalyysini mukaan tyypillisimmin työkyvyn kanssa kollokoivat nominit yllä-
pitävä ja toiminta – kiteytymä työkykyä ylläpitävä toiminta onkin yleisesti käytössä Suo-
messa. Sen termiytyminen näkyy siinä, että ilmauksella on oma lyhenteensä, tyky. HS:n 
tekstien kollokaatioissa (taulukko 9) rakentuu yhteys työelämään (työntekijä, työ, työ-
paikka, toimipaikka, henkilöstö) ja terveyteen (terveys, sairaus, lääkäri, potilas). Yhteis-
kunnan etuuksista eläke (eläke, hakija, eläkelaitos) liittyy kiinteästi työkykyyn.  

Kollokaatio luo odotuksia: tietyn leksikaalisen yksikön esiintyminen enteilee siihen 
liittyvän toisen yksikönkin ilmenevän samassa yhteydessä63. Kollokaatio voi ilmetä teks-
tissä useiden toisiinsa liittyvien sanojen ryhmänä. (Ks. Stillar 1998: 51.) Analyysini mu-
kaan työkyvyn luontevin määrite on sellainen, joka kuvaa työkyvyn astetta (heikentynyt, 
jäljellä oleva). Yllättävältä sen sijaan tuntuu aivan toisenlainen luonnehdinta iloinen 
työkyky. Jos lukija tietää, että työkykyä arvioidaan jonkinlaisella asteikolla, on odotuk-
senmukaista tavata tekstissä ilmaukset erinomainen, hyvä ja heikko työkyky.  

Silloin kun ei puhuta yleisesti ihmisestä tai yksilöstä, ihmiset toimivat HS:n työkyky-
diskurssissa yhteiskunnallisesti muotoutuneessa roolissa. Työkyvyn kanssa kollokoivat 
substantiivit viittaavat kansalaisiin työntekijöinä ja henkilöstönä, potilaina, hakijoina ja 
työttöminä. He edustavat niitä, joiden työkyvystä on kyse. Heidän ikänsä nousee merkit-
täväksi tekijäksi (x-vuotias, ikääntyvä, nuori). Toisinaan ihmiset niputetaan kollektiivi-
seksi toimielimeksi (komission työkyky, elinkeinotoimiston työkyky). Asiantuntijoista 
vankin suhde työkykyyn on lääkärillä, joka toimii potilaan vastaparina. Myös tutkija 
mainitaan. Instituutioista läheisimmin työkykyyn kytkeytyvät eläkelaitos, työterveyslaitos 
ja vakuutusyhtiö. Viimeksi mainittu liittyy talouteen, kuten eläke, hakija ja rahakin. 

                                                           
63 Tyypillisimmillään sanojen kollokatiivinen yhteys näkyy siinä, että adjektiivi kaunis saa parikseen 
substantiivin nainen ja komea puolestaan miehen. Mekko voi olla kaunis ja auto komea. Yleisesti kauniiseen 
liitetään feminiinisiä substantiiveja ja komeaan maskuliinisen maailman substantiiveja. (Ks. esim. Kangasniemi 
1997: 14–15.) Tosin esimerkiksi autojen maailma on siinä mielessä muuttunut, että nyt naisillekin markkinoi-
daan omia kulkuvälineitä, joita luonnehditaan adjektiiveilla kaunis ja nätti. Tällaiset adjektiivit yhdistetään 
autoihin, jotka ovat pienikokoisia ja houkuttelevan värisiä, siis jollakin tavalla naisellisia. Ranskan kielessä auto 
onkin kuin nainen, la voiture (ks. Hodge – Kress 1993: 79–80). 
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Taulukko 9. Työkyvyn kanssa kollokoivat substantiivit ja adjektiivit (35 yleisintä). 

Substantiivi, adjektiivi yht. kpl ennen x jälkeen 

ylläpitävä 26 - 1 - - - x 25 - - - - 
toiminta 24 - - 1 - - x - 22 1 - - 
työntekijä 18 1 1 6 1 6 x - 2 1 - - 
vuosi, vuonna 14 2 - 3 2 - x 2 - - 2 3 
työ 14 2 2 2 - - x - 6 1 - 1 
työ-, toimipaikka 12 2 - - 4 1 x - - 1 1 3 
terveys 11 - 1 2 3 - x 1 2 - 2 - 
lääkäri + 10 - 1 2 - - x 1 - 3 2 1 
potilas 9 1 2 1 - 5 x - - - - 1 
eläke + 9 - 2 1 - - x - - 1 2 3 
x-vuotias 9 - 1 2 2 1 x - - - 1 2 
ikääntyvä 8 1 - 2 - 3 x 1 1 - - - 
jaksaminen 8 - 1 - 1 - x - 1 4 1 - 
sairaus 8 - 1 - 2 - x - 3 - 1 1 
oma 6 - - - 1 2 x - 1 1 1 - 
hakija 6 - 2 - - 3 x - - 1 - - 
hyvä 5 - 1 - - - x 3 - - - 1 
heikentynyt 5 - - 1 - 2 x 1 1 - - - 
toimintakyky 5 - - - 2 - x - 3 - - - 
työtön + 5 1 - - 3 - x - - - - 1 
eläkelaitos, -yhtiö 5 - 1 2 - - x - - 1 1 - 
ihminen 5 - - - 1 3 x - - - - 1 
prosentti 5 1 1 - 2 - x - 1 - - - 
suuri 5 - - 1 2 - x - - 1 - 1 
käsitys 4 - - - 1 3 x - - - - - 
jäljellä oleva 4 - - - 1 3 x - - - - - 
yksilö 4 - - - 1 2 x - 1 - - - 
raha 4 - - - - 3 x - - - - 1 
kuntoutus 4 - - 1 1 - x - 1 1 - - 
henkilöstö 4 - 1 3 - 1 x - - - - - 
hyvinvointi 4 - 1 - 1 1 x - - 1 - - 
aika 4 1 - - 1 - x 1 1 - - - 
mieli 4 - 1 - 1 - x - 1 - - 1 
viime 4 1 - 1 - - x - - - 1 1 
arviointi 3 - - - - - x 2 1 - - - 

x = työkyky, työkykyisyys, tyky 
+-merkki osoittaa, että mukaan on laskettu myös yhdyssanoja, kuten 
 työterveyslääkäri, vakuutuslääkäri, työkyvyttömyyseläke ja varhaiseläke. 
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Heikkinen (1999: 163) nimittää kollokatiivisiksi skeemoiksi tietynlaisia rakenteita, 
joissa yksi osa pakottaa toisen esiin ja jotka esiintyvät tietyssä kontekstissa usein yhdessä. 
Hänen pääkirjoituksistaan tunnistamansa tyypilliset kollokatiiviset skeemat ovat havaitta-
vissa myös työkykykirjoittelussa: substantiivi + substantiivi -rakenne (esim. työkyky ja 
terveys, työ- ja toimintakyky, työssä jaksaminen), adjektiiviattribuutti + substantiivi -ra-
kenne (esim. henkinen työkyky, heikentynyt työkyky, alentunut työkyky), ja genetiiviattri-
buutti + substantiivi/nominaalistus -rakenne (esim. työkyvyn ylläpitäminen, työkyvyn 
arviointi, työntekijän työkyky, potilaan työkyky). Fairclough (1997: 150) toteaa, että teks-
teissä toistuvia kollokaatioita analysoimalla voidaan osoittaa, kuinka erilaiset diskurssit 
saattavat tiivistyä yhteen lyhyiksi fraaseiksi, jotka voi ohittaa kiinnittämättä niihin eri-
tyistä huomiota. Tällaisena yhdistelmänä hän mainitsee pääministeri Thatcherista käyte-
tyn rautarouva-nimityksen.  

Tavallisimpia kollokatiivisiksi rakenteiksi luutuneita ilmauksia tutkimusaineistoni työ-
kykyteksteissä ovat työssä jaksaminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta, jotka esiintyessään 
aktivoivat monia muita diskursseja ja tekstejä. Molemmat ovat ideologisesti kiinnostavia. 
Työssä jaksamiseen sisältyy ajatus, että muu jaksaminen voidaan erottaa siitä. Fokusoin-
nin työhön voi ymmärtää niinkin, että sillä halutaan häivyttää työkyvyn tavanomaista 
kytköstä terveyteen. Työkykyä ylläpitävä toiminta taas sisältää itsestäänselvyytenä 
modaalisen merkityksen, että tietyllä toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa työkykyyn 
(ks. ISK 2004: 515–518). Partisiippilauseke työkykyä ylläpitävä määrittää useimmiten 
substantiivia toiminta ja toisinaan myös substantiiveja kuntoutus ja toimenpide. Substan-
tiivit implikoivat, että mikä tahansa ei ylläpidä työkykyä vaan nimenomaan tietynlainen 
suunniteltu toiminta.  

Tutkimusaineistostani voidaan nimetä kollokaatioiksi myös seuraavat yhdessä luonte-
vasti esiintyvät ilmaukset, jotka kuuluvat etenkin työmarkkinoihin ja eläkepolitiikkaan 
liittyvään diskurssiin: ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen, työssä pysyminen, työssä 
selviytyminen, elinikäinen oppiminen ja työelämästä syrjäytynyt. Näitäkin tutummaksi on 
tullut puhe suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisesta hyvinvointivaltiosta. Suomen 
kielessä kollokatiiviset ilmaukset tiivistyvät helposti yhdyssanoiksi. Esimerkiksi pitkä-
aikaistyötön (vrt. pitkään työttömänä ollut työtön) ja nuorisotyötön (vrt. työttömänä oleva 
nuori) luonnehtivat työttömänä olevaa ihmistä ja ilmaisevat samalla, että Suomessa on 
ollut tarvetta tällaisten ilmiöiden nimeämiseen (ks. esim. Hiidenmaa 2000: 58). Yläkäsite 
työtön ei enää riitä erilaisten työttömien luokitteluun.  

4.3.3  Työkyky, toimintakyky, terveys, hyvinvointi ja jaksaminen  

Työkyky-sanalla on taipumusta esiintyä rinnastuksissa, joissa sanaparina tai luettelon 
osana on jokin samaan merkityskenttään kuuluva ilmaus. Substantiiveista työkyvyn taval-
lisimpia pareja ovat toimintakyky ja terveys, joiden liittäminen työkykyyn tuntuu luonnol-
listuneen itsestäänselvyydeksi. Uudempaan kerrostumaan kuuluvat hyvinvointi ja (työssä) 
jaksaminen. Ideologisessa mielessä rinnastaminen johtaa sellaiseen vakiintumiseen, ettei 
vaihtoehtoja enää tiedosteta olevankaan. Yksi osa aktivoi toisen luonnostaan. Ajan myötä 
saattaa alkaa hallita esimerkiksi sellainen ajatus, että 'työkyvystä ei voi puhua ilman ter-
veyttä'. (Ks. Heikkinen 1999: 164.) Jo se, että ilmaukset esiintyvät rinta rinnan tietynlai-
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sessa diskurssityypissä samassa tekstissä, luo merkityssuhteita ja ideologista saman-
merkityksisyyttä niiden välille, vaikka ilmaukset eivät varsinaisia synonyymeja olisikaan 
(Fairclough 1994: 97, 115–116). 

Rinnastuksella tuotetaan tekstiin sidosteisuutta ja yhtenäisyyttä, ja sitä ilmaistaan 
yleensä rinnastuskonjunktiolla ja (ks. Kalliokoski 1989). Tekstin rinnastettavat osat voi-
vat olla paitsi yhdistävässä, kopulatiivisessa 'ja'-suhteessa myös erottelevassa 'tai'-suh-
teessa taikka vastakohtaisessa 'ei – vaan' -suhteessa. Kopulatiivisia konjunktioita käyte-
tään lauseenjäsenten väliseen rinnastukseen tieteellisessä tyylissä ja tiedotustyylissä huo-
mattavasti enemmän kuin taiteellisessa tyylissä (Saukkonen 1984: 43, 60). Rinnastukset 
ovat yleisiä oppikirjoissa (Karvonen 1995: 127), ja ne ovat kotiutuneet yleisesti muihin-
kin institutionaalisiin teksteihin (esim. Karvonen 1996: 30). Hiidenmaa (2000: 51) arvioi 
tämän johtuvan tavoitteesta tuottaa vaikutelmaa täsmällisyydestä. Maailmaa pyritään 
jaottelemaan ja kuvaamaan tarkasti ja vakuuttavasti. Nominilausekkeiden rinnastuksella 
luodaan tietokehyksiä ja uusiakin yhteenkuuluvuuksia. Yhteenkuuluvuuksia rakentaa 
tekstin tuottajan lisäksi lukijakin, jonka tiedoista, päättelystä ja tulkinnasta riippuu se, 
millainen mielekäs yhteys rinnastuksen jäsenten välille syntyy (Karvonen 1995: 132). 
Rinnastus voi olla tahallisesti leikillinen ja lukijan yllättävä (kuten Alko täyttää pullot, 
päät ja 60), mutta työkyky-ilmauksen yhteydessä tällaista tseugman64 hyödyntämistä ei 
HS:n teksteissä tapaa (ks. Kalliokoski 1989: 91–96; Räikkälä 1996: 25). 

Toimintakyky. Työkyvyn rinnastaminen toimintakykyyn käy kieliopillisesti helposti, 
sillä molemmilla on sama edusosa, kyky. Lisäksi niillä on yhteinen tekstihistoria, sillä ne 
ovat esiintyneet paljon samoissa asiantuntijoiden teksteissä. Ne kuuluvat samaan semant-
tiseen kenttään ja luovat oman käsitekokonaisuutensa (ks. Karvonen 1996: 34). 

(15)  Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön 
liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen. (HS 
19.9.00) 

(16)  Armeijaan tulee yhä huonokuntoisempia alokkaita ja Helin ennustaa, ettei tulevien työnte-
kijöiden toiminta- ja työkyky riitä useimpiin ammatteihin. (HS 20.5.00) 

(17)  Ennakkotietojen mukaan viime vuonna vain noin 40 prosenttia vangeista oli työ- ja toimin-
takuntoisia, viidennes puolestaan oli sellaisia, joilla ei ole enää lainkaan näitä kykyjä jäl-
jellä. (HS 25.8.00) 

Yllä olevat esimerkit osoittavat, että työkyvyn ja toimintakyvyn yhteydessä voidaan valita 
samoja prosesseja; niitä molempia voidaan muun muassa edistää. Esimerkin 15 substan-
tiiveista koostuvassa luettelossa edistää-verbi esiintyy toimintaa ilmaisevana substantii-
vina edistäminen, sillä rinnastettavilta jäseniltä edellytetään kieliopillisesti syntaktista 
samankaltaisuutta ja semanttista yhteensopivuutta (ks. Kalliokoski 1989: 231). Sanaparia 
työ- ja toimintakyky voi määrittää sama genetiiviattribuutti (työntekijöiden), ja vastaavat 
adjektiivit voivat luonnehtia suhdeprosessissa samaa ihmisryhmää (vangit).  

Rinnastustapauksissa saattaa olla vaikea määritellä, mitkä ilmaukset mielletään keske-
nään lähimerkityksiksi. Yksi tapa ilmaista merkityksen läheisyyttä on käyttää rinnastetta-
vien yksikköjen kanssa yksikkömuotoista predikaattiverbiä (esim. Kohu ja hälinä ei näyt-

                                                           
64 Tseugmalla tarkoitetaan samanmuotoisten mutta toiminnaltaan erilaisten rakenteiden rinnastusta. Se on erityi-
sesti pakinoitsijoiden käyttämä tyylikeino, jonka onkin tarkoitus erottua "normaalista" rinnastuksesta. (Kallio-
koski 1989: 93; Räikkälä 1996: 25.) 
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tänyt vaikuttavan; Ilo ja kiitollisuus täyttää sydämemme). (ISK 2004: 1225.) Kun rin-
nastuksessa yhdyssanojen edusosana on yksiköllinen kyky, monikollisen predikaattiverbin 
valinta korostaa ilmiöiden erillisyyttä. Yksikkömuotoisuus sitä vastoin korostaa tarkoit-
teiden yhteenkuuluvuutta tai puheena olevan toiminnan yhteisyyttä. (Ks. ISK 2004: 
1225–1226.) Tällainen korostus näkyy esimerkin 16 verbivalinnassa ettei toiminta- ja 
työkyky riitä. Sitä vastoin esimerkissä 17 työkuntoinen ja toimintakuntoinen esitetään 
erillisinä viittaamalla niihin monikkomuotoisella pronominilla ja substantiivilla näitä 
kykyjä. 

Terveys. Yksikön ja monikon käyttö predikaattiverbeissä vaihtelee samalla tavalla työ-
kyvyn ja terveyden rinnastamisessa. Ydinaineistossani käytetään sekä monikollista predi-
kaattiverbiä (terveys ja työkyky ovat laskeneet) että yksiköllistä (siinä menee työkyky ja 
terveys). Yhteenkuuluvuutta rakentava yksikkömuoto voi implikoida, että halutaan il-
maista saman asian eri puolia, mutta yksikön valinta saattaa olla tahatonta horjuntaakin. 
HS:n tekstien perusteella on vaikea saada käsitystä työkyvyn ja terveyden keskinäisestä 
suhteesta, mutta joka tapauksessa niiden välinen linkki vaikuttaa vahvalta. Monessa HS:n 
tekstissä vahvistetaan käsitystä, että 'oireet ja sairaudet vaikuttavat työkykyyn'. Tällöin 
työkyvyn esitetään olevan riippuvainen terveydestä. Terveyttä voidaan pitää työkyvyn 
edellytyksenä. Työkyky ja terveys asettuvat luontevasti sanapariksi ydinaineistossani: 

(18)  "On hyvä, että konkurssit ja muut asiat tutkitaan, mutta kun tutkitaan vuosikausia uudelleen 
ja uudelleen, eikä laiteta koskaan kirjan kansia kiinni. Siinä menee kaiken varallisuuden li-
säksi työkyky ja terveys." [sanoo Virpa Puisto] (HS 18.2.00) 

(19)  Vankien terveys ja työkyky ovat laskeneet, ilmenee vankeinhoidon vuosikertomuksesta. 
Vankien huonontunut kunto näkyy siten, että viime vuonna vankeja pystyttiin sijoittamaan 
aiempia vuosia vähemmän työhön, opiskeluun tai muuhun kuntouttavaan toimintaan. (HS 
25.8.00) 

(20) Ei ole välttämättä kuntoutuslaitosten vika, että Suomessa kuntoutus tuottaa paljon heikom-
pia tuloksia kuin monissa läntisissä hyvinvointiyhteiskunnissa, joissa yksilö vastaa osaltaan 
taloudellisesti terveytensä ja työkykynsä säilymisestä ja joissa terveyttä ihannoidaan. (HS 
7.1.99*) 

(21)  Puolella päätoimisista tiloista ei ollut edes harkittu lisätulojen hankkimista. Rajoitteita 
olivat lähinnä maatilan töiden määrä ja sitovuus. Myös koulutuksen tai ammattitaidon 
puute, huonot työmahdollisuudet ja heikentynyt terveys tai työkyky olivat merkittäviä esteitä 
sivutöille. (HS 19.5.00) 

(22)  Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, jotka eivät vain jaksa tai halua jatkaa 
työntekoa viralliseen eläkeikään saakka. (HS 14.7.00) 

(23) Jotta kuntoutus onnistuisi, tarvitaan kuntoutettavan oma halu tulla terveemmäksi ja työky-
kyisemmäksi, halukkaaksi jatkamaan työelämässä. (HS 7.1.99*) 

Työkyky ja terveys voidaan liittää loogisesti yhteiseen pääsanaan, kun ne ovat genetii-
viattribuutin asemassa (terveyden ja työkyvyn säilyminen), ja niitä voi määrittää sama 
attribuutti (heikentynyt terveys tai työkyky). Niitä vastaavat adjektiivit toimivat luonte-
vasti rinnastettuina adjektiiviattribuutteina65 määrittämässä pääsanaansa (terve ja työ-
kykyinen ihminen). Luettelossa ne hakeutuvat vieruspaikoille (21, 23). Jo näistä esimer-

                                                           
65 Terve ja työkykyinen -sanapari esiintyy yhdessä 25 kertaa HS:n sähköisessä arkistossa. Google-haku antaa 
109 osumaa. (Haku 26.1.2006.) 
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keistä näkee, että työkyky ja terveys esiintyvät samanlaisten verbiprosessien yhteydessä 
(ne muun muassa heikkenevät, laskevat ja säilyvät). Terveys ja työkyky -sanaparin sekä 
terve ja työkykyinen -sanaparin esiintymiseen yhdessä voi vaikuttaa alkusointukin. Tällai-
nen kielen mekanismi näkyy selkeästi vielä voimakkaammassa allitteraatiossa, kuten 
substantiiviparissa koti ja koulu sekä verbiparissa palvelee ja parantaa. Tämänkaltaiset 
teksteissä toistuvat ilmaukset fraasiutuvat helposti ja kulkeutuvat kiteytyminä toisiin 
teksteihin. (Ks. Hiidenmaa 2000: 53.) 

Esimerkki 24 osoittaa, että terveyttä ja työkykyä arvioidaan samassa yhteydessä mutta 
kuitenkin erikseen, joten ainakin asiantuntijoilla on tarve erottaa ne toisistaan.  

(24)  LEL-alojen työntekijäin enemmistö arvioi työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi ja yllätti 
sillä tutkijat. Yli 60 prosenttia piti myös terveyttään hyvänä, vaikka näiden alojen työkyvyt-
tömyysriski on lähes 1,5-kertainen verrattuna muiden yksityisten alojen eli TEL-alojen 
työntekijöihin. / Viime keväänä noin 2 700 työntekijää LEL-aloilta eli rakennuksilta, sata-
mista sekä maatalous- ja metsätöistä vastasi kyselyyn, joka koski heidän työkykyään, ter-
veyttään ja työolojaan. LEL Työeläkekassan tutkimuksessa vastaukset saatiin myös noin 
500 työnantajalta. – – / Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 70–85 prosenttia arvioi työky-
kynsä hyväksi tai erinomaiseksi eikä merkittäviä eroja alojen välillä löytynyt työkyvyssä tai 
terveydessä. / Terveytensä ja kuntonsa huonoksi kokeneita oli alle seitsemän prosenttia 
vastaajista. / Kuitenkin tuki- ja liikuntaelinten oireista kärsi joka kolmas ja stressioireista 
joka kymmenes. (HS 18.2.99) 

Työkyky, terveys ja työolot muodostavat luettelon, jossa ne näyttäytyvät tutkimuksen osa-
alueina. Huomion arvoista on, että työkyky ja terveys saavat samanarvoisena rinnalleen 
työpaikkaan viittaavan substantiivin työolot, joka on niin ikään arvioinnin ja tutkimisen 
kohde. Tässä yhteydessä ei puhutakaan potilaista vaan työntekijöistä. LEL Työeläke-
kassan tutkimuksessa ja siihen liittyvässä kyselyssä työkykyä ja terveyttä arvioidaan 
toisistaan erillään asteikoilla, joihin molempiin kuuluvat ainakin arvot hyvä ja erinomai-
nen. Arviointiin liittyvä toiminta näyttäytyy työntekijän kannalta mentaalisen ja relatio-
naalisen prosessin välimuotona: se että, hän arvioi työkykyään, pitää terveyttään jonkin-
laisena ja kokee terveytensä jonkinlaiseksi, kertoo kognitiivisesta toiminnasta mutta luon-
nehtii samalla sitä, millainen hänen työkykynsä ja terveytensä on.  

Terveyttä koskevat tulokset nostavat esiin sairauksia ja työn aiheuttamia rasituksia, 
mutta teksti ei ilmaise, mitä arvioidaan 'työkykynä'. Se, että tuloksen kerrotaan yllättä-
neen tutkijat, implikoi tutkijoilla ja työntekijöillä olevan erilainen käsitys kansan työky-
vystä. Eikä tulos näytä yllättävältä vain tutkijoiden silmissä, sillä lukijaakin voi hämmen-
tää se, että hyvästä tai erinomaisesta työkyvystään huolimatta työntekijät kertoivat oirei-
levansa paljonkin. Puheena olevan uutisen TYÖNTEKIJÄIN ENEMMISTÖ LEL-ALOILLA VOI 
HYVIN (HS 18.2.99) mukaan monet vastaajista ilmoittivat kärsivänsä tuki- ja liikuntaelin-
ten oireista (joka kolmas), stressistä (joka kymmenes), työn kuormittavuudesta (puolet 
rakentajista ja metsureista ja 40 prosenttia rakennus- ja satamatyöntekijöistä) ja kiirei-
sestä työtahdista (satamassa yli 40 prosenttia, maatalous- ja rakennusalalla yli kolmannes 
ja metsäalalla noin viidennes). Näiden lukujen valossa vaikuttaa siltä, että vastaajat yritti-
vät arvioida työkykyään irrallaan terveydestään. He kirjoittuvat uutiseen myönteisesti 
ihmisinä, joiden mukaan 'vaivat eivät estä työntekoa' ja 'työkyky voi olla hyvä hanka-
luuksista huolimatta'. Tässä saattavat vaikuttaa osaltaan asiantuntijoiden määritelmät ja 
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ajalle ominaiset puhetavat: työkyky aletaan nähdä "hallinnan tunteena", joka liittyy työ-
tehtäviin (Järvilehto 1997). 

Terveyden ja työkyvyn yhteys näkyy myös siinä, että niitä voidaan edistää samoilla 
keinoilla, esimerkiksi liikunnalla. Terveyden edistämisdiskurssissa aktivoituu myös työ-
kyvyn edistäminen: 

(25)  Huippu-urheilu on väistynyt, ja nykyisin Alénia [urheilulääketieteen professori Markku A.] 
kiinnostaa terveyden edistäminen liikunnan avulla. Hän korostaa, että liikunta on tärkeä osa 
ihmisen elämänlaatua, vaikka se ei yksin takaakaan työkykyä. (HS 25.6.99) 

(26) "Monet tutkimukset paljastivat 1970-luvulla, että suurin motiivi liikuntaharrastukselle oli 
terveyden ja kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Seuraavalla vuosikymmenellä kärkeen 
nousi ilo ja virkistäytyminen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpito liikunnan avulla. Nyt 
näyttää siltä, että liikunnan harrastamisen päämotiiviksi ovat taas nousseet terveys, kunto ja 
työkyky", sanoo Suomi [professori Kimmo S.]. (HS 30.9.99) 

Edellisissä esimerkeissä välittyvän ideologian mukaan liikuntaa pitäisi harrastaa ter-
veyden ja kunnon säilymisen vuoksi mutta myös sen takia, että pystyy tekemään töitä. 
Terveyden edistäminen puolestaan aktivoi terveysideologioihin kytkeytyvän diskurssin, 
joka koskee ylipäätään ihmisiä ja jossa ei ole tarvetta luokitella ihmisiä esimerkiksi poti-
laiksi tai hakijoiksi. Käsittelen tätä liikunnan ja työkyvyn välille rakentuvaa sidosta tar-
kemmin edistämisdiskurssissa luvussa 5.3.2. Kunnon ja työkyvyn yhteys tulee implisiitti-
sesti esiin fyysisesti raskaissa tai muutoin vaativissa työtehtävissä: 

(27)  Uraprojektin avulla puolustusvoimat aikoo suunnitella paremmin henkilöidensä työuraa ja 
tehtäväkiertoa. Armeijan leivissä menestymiseen vaikuttavat aikaisempaa enemmän kyvyk-
kyysarvioinnit, kenttäkelpoisuus, fyysinen työkyky, kielitaito ja oma työhalukkuus. (HS 
28.8.99) 

Fyysinen työkyky implikoi, että on olemassa myös henkinen työkyky ja että nämä työ-
kyvyn osat ovat erotettavissa toisistaan. Käsite henkinen työkyky esiintyy yhden kerran 
vuoden 1999 ydinaineistossa esimerkissä 28, jossa sen voidaan katsoa sisältyvän hyvin-
vointiin.  

Hyvinvointi. Pelkän hyvinvoinnin lisäksi ydinaineistossa kirjoitetaan henkisestä hy-
vinvoinnista ja psykologisesta hyvinvoinnista, jolla ilmeisesti viitataan oikeammin 
psyykkiseen hyvinvointiin66. Yhteyttä työhön korostaa termi työhön liittyvä hyvinvointi 
(ks. esimerkki 35). Kontekstista voi päätellä, että hyvinvointi liitetään useimmiten työn-
tekijöihin, vaikka puhuttaisiinkin yleisesti ihmisistä.  

(28) ”Ihmisten hyvinvointiin sijoittaminen on tietoyhteiskunnassa tuottavampaa kuin uusiin ko-
neisiin investointi.” Kovin tarkasti rahamääriä on mahdoton arvioida, sillä stressin vaiku-
tusta henkiseen työkykyyn ei voi suoraan mitata. ”Mutta minä ainakin tiedän itsestäni, että 
väsyneenä on vaikea olla luova”, Rantanen [Työterveyslaitoksen pääjohtaja Jorma R.] 
huomauttaa. (HS 10.6.99) 

(29)  Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työsuojelurahasto tukee parhaillaan kymmeniä työn-
tekijöiden henkisen hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä hankkeita. Työkykykeskuksella 

                                                           
66 Perussanakirjan mukaan psykologinen viittaa 'ihmistuntemukseen' ja ihmisen 'käyttäytymiseen', psyykkinen 
puolestaan 'sielulliseen' ja 'henkiseen' (PS s.v. psykologia, psykologinen, psyykkinen). 
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on oma tyky-ohjelmansa, joka on osa laajempaa eurooppalaista ohjelmaa. Yksittäisillä 
työnantajilla on lisäksi pilvin pimein projekteja, joista kukaan ei pidä lukua. (HS 1.8.99) 

(30)  Latviassa asiaa pohtinut komitea ilmoitti: "Jokavuotinen muuttelu vaikuttaa kielteisesti 
ihmisen terveyteen, sillä se sekoittaa biologisen valve- ja unirytmin ja haittaa työkykyä 
sekä psykologista hyvinvointia." (HS 16.3.00) 

(31)  Työyhteisöjä on kehitettävä niin, että nuorten rekrytoitavien samoin kuin ikääntyvien hen-
kilöiden hyvinvointi, työkyky, työmotivaatio ja osaaminen säilyvät. (HS 20.2.99*) 

(32)  Työntekijöiden hyvinvointi näkyy suoraan sairauspäivärahojen määrissä. Kun henkilöstö 
pysyy pitempään työkykyisenä, yritys säästää eläkemaksuissa. Henkilöstön hyvinvointi to-
distaa osakkeenomistajillekin, että firma on vakaa ja kilpailukykyinen myös pitkällä aika-
välillä. (HS 1.8.99) 

Näissä esimerkeissä tuotetaan merkitystä, jonka mukaan hyvinvointi on jotakin 'henkistä', 
kun sen yhteydessä puhutaan henkisestä työkyvystä, stressistä, väsymisestä, luovuudesta, 
työmotivaatiosta ja osaamisesta. Sairauspäivärahat, terveys sekä biologinen valve- ja 
unirytmi aktivoivat yleisesti terveysdiskurssin. Suomen kielen perussanakirja antaa hyvin-
voinnille kaksi merkitystä. Yhtäältä se merkitsee 'hyvää terveydentilaa' ja sanakirjan 
esimerkin mukaan ihminen voi huolehtia henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnistaan. 
Toisaalta hyvinvointi tarkoittaa 'vaurautta, varakkuutta ja rikkautta'. Hyvinvoivalla ihmi-
sellä voidaan tarkoittaa yhtä lailla 'hyvin toimeentulevaa, varakasta' henkilöä kuin myös 
'tervettä, hyvissä voimissa olevaa' henkilöä. (PS s.v. hyvinvointi, hyvinvoiva.) Hyvinvoin-
nin 'merkittävyyttä' perustellaankin esimerkeissä 28 ja 32 kiinnostavalla tavalla talousdis-
kurssiin kuuluvilla ilmauksilla. Sijoittaminen, investointi, osakkeenomistajat ja firma ovat 
tuttuja termejä talouselämässä, jossa rahan liikuttelulla tähdätään voittoon. Rahaan viit-
taavat myös säästää-verbi ja substantiivit rahamäärä, sairauspäiväraha ja eläkemaksut. 
Tuottava, vakaa ja kilpailukykyinen ovat sellaisia myönteisiä adjektiiveja, joita jokainen 
liike-elämässä vaikuttava mielellään liittää toimintaansa. Raha liikkuu hyvinvoinnin 
maailmassa kaksisuuntaisesti: ihmisten hyvinvointia ostetaan rahalla, ja toisaalta hyvin-
vointi säästää rahaa. Abstrakti käsite hyvinvointi alkaa näyttää markkinatalouden hyödyk-
keeltä, tuotteelta.  

Hyvinvointiin liitetään niin eksplisiittisesti kuin implisiittisestikin samantapaisia verbi-
prosesseja kuin työkykyyn. Hyvinvointi on osallisena materiaalisissa prosesseissa, kun 
siihen sijoitetaan, sitä parannetaan ja se säilyy. Toisaalta jokin voi vaikuttaa siihen (hai-
tata). Sen olemusta luonnehtii suhdeprosessi (se näkyy sairauspäivärahojen määrissä). 
Verbaalinenkin prosessi siihen voidaan liittää (se todistaa). 

Edellä esittelemieni tekstien valossa voidaan päätellä, että 'työkyky kuuluu osana hy-
vinvointiin'. Työkykyyn vaikuttamalla vaikutetaan myös hyvinvointiin. Esimerkissä (29) 
henkisen hyvinvoinnin ja tyky-ohjelman välille tiivistyy ajatus, että 'tyky-ohjelma paran-
taa henkistä hyvinvointia'. Ydinaineistossani toistuu vastaavanlainen viesti siitä, että 
työkykyyn pyritään vaikuttamaan projekteille, hankkeilla ja ohjelmilla. Yhteisesti organi-
soitu toiminta esitetään olennaisena osana työkyvyn maailmaa, joten palaan siihen edistä-
misdiskurssin yhteydessä. 

Jaksaminen. Ilmaukset työkyky ja (työssä) jaksaminen esiintyvät yhdessä ydinaineis-
tossani kahdeksan kertaa. Ne ovat ilmeisen läheisiä, mutta ne eivät kuitenkaan tarkoita 
aivan samaa asiaa. Esimerkki 33 implikoikin, että niiden keskinäistä suhdetta on tarvetta 
määritellä: 
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(33)  Mönkäreen [ministeri Sinikka M.] mukaan työssä jaksaminen on enemmän kuin työkyvyn 
ylläpitoa. Tarvittaisiin riidatonta tietoa siitä, kuinka työaikajärjestelyt vastaisivat paremmin 
ihmisten voimia, pitäisi kehittää johtamisjärjestelmiä ja varata aikaa työntekijöille uusien 
asioiden oppimiseen. (HS 24.9.99) 

(34)  Hänen [palvelutyönantajien työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn] mukaansa työssä 
jaksamista ja sapattia varten on jo olemassa mm. työkykyä ylläpitävä toiminta (Tyky) ja 
lomarahasta säästettävä säästövapaa, joten sapatin tukeminen vielä työttömyysturvasta on 
vähintään kyseenalaista. (HS 23.9.00) 

Mönkäreen määritelmässä työssä jaksamisen ydinalueeksi osoittautuu työn tekoon ja 
oppimiseen liittyvät seikat. Työkyvyn käsite ei riitä kattamaan näitä osa-alueita, sillä 'työ-
kyky on jotakin, mikä on vähemmän kuin työssä jaksaminen'. Tekstissä aktivoituu käsi-
tys, että työkyvyn ylläpito ei riitä takaamaan jaksamista. Se, että ilmaus jaksaminen yk-
sistään ei riitä kuvaamaan ilmiötä vaan sitä täydennetään määritteellä työssä, osoittaa 
pyrkimystä siirtää huomio juuri työhön liittyviin tekijöihin. Sanaliitto on kiteytynyt ja 
yleistynyt, mikä osoittaa merkityksen erikoistumista67.  

Riidaton tieto aktivoi kiistanalaisuusdiskurssin, joka viestii, että työkyvyn ja jaksami-
sen tukemisesta ei olla riittävästi yhtä mieltä ja että tieto on ristiriitaista. Velvoittavat 
konditionaalit tarvittaisiin ja pitäisi kehittää vihjaavat, että juuri ministerillä on olemassa 
ohjeita ongelman hoitamiseen, kunhan ne vain otettaisiin käyttöön. Nesessiivisten pitää-
verbien konditionaalit ovat Kauppisen (1998: 104 - 107) mukaan yleensä luonteeltaan 
ehdotuksia, toivomuksia tai suunnitelmia. Pitää jättää toiminnan toteuttamisen avoimeksi 
mahdollisuudeksi. (Ks. myös Laitinen 1992.) Nollapersoonainen konditionaali voi kon-
tekstin perusteella viitata yleisesti 'meihin suomalaisiin' työpaikoilla, mutta leksikaalisista 
valinnoista substantiivit tieto, työaikajärjestelyt ja johtamisjärjestelmät sekä verbiprosessi 
kehittää suuntaavat vaatimukset työnantajiin ja muihin valta-asemassa oleviin eivätkä 
niinkään suorittaviin työntekijöihin. Esimerkissä 34 työkyky esitetään työssä jaksamisen 
osana, kun implikoidaan, että 'työkykyä ylläpitävä toiminnalla vaikutetaan työssä jaksa-
miseen'. 

Tieteen huippuyksiköt -artikkelisarjaan kirjoittava akatemiaprofessori Yrjö Engeström 
tuo työkykydiskurssiin yhden käsitteen lisää, työhön liittyvän hyvinvoinnin. Hän määritte-
lee artikkelissaan TAVOITTEENA MUUTOSTEN HALLINTA (HS 28.7.99) työkyvyn ja työssä 
jaksamisen osaksi yläkäsitettä työhön liittyvä hyvinvointi: 

(35)  Toinen ryhmä tutkii työhön liittyvää hyvinvointia, siis työkykyä ja työssä jaksamista muu-
tosten keskellä. (HS 28.7.99*) 

Engeströmin viittaus siihen, että työelämässä on tapahtunut muutoksia, jotka heijastuvat 
työkykyyn ja työssä jaksamiseen, näkyy muissakin teksteissä. Juuri muutosten vuoksi 
jaksamiseen kiinnitetään nyt huomiota. 

(36)  Vastauksia [työministeriön selvitykseen] tuli kaikkiaan 176 ja vastausprosentti oli hyvä: yli 
83. Yli 90 prosenttia piti ohjelmaa tarpeellisena ja arvioi kehittämisohjelmia tarvittavan 

                                                           
67 Yleistyminen näkyy muun muassa siinä, että Googlen hakuohjelma löytää 28 100 osumaa, joissa esiintyy il-
maus työssä jaksaminen. Helsingin Sanomien sähköisessä arkistossa ilmaus esiintyy 343 kertaa. (Haku 
16.1.2006.) 
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edelleen. Tärkeimpinä kehittämisen kohteina pidettiin henkilöstön johtamista sekä työkykyä 
ja työssä jaksamista. (HS 11.2.99) 

(37 )  Santamäki-Vuoren [Tehyn puheenjohtaja] mukaan kuntasektori on kaikkiaan yksityistä 
puolta jäljessä työelämän ja sen yhteistoiminnallisuuden kehittämisessä. Nyt olisi panos-
tettava erityisesti työkykyyn ja työssä jaksamiseen. (HS 8.9.99) 

(38)  Kokkosen [Espoon kaupunginjohtaja Marketta K.] mukaan ensi vuoden suurimpia haasteita 
on edistää henkilöstön atk-osaamista ja lisätä työkykyä sekä jaksamista. (HS 10.10.00) 

(39)  "Postin tavoitteena on ottaa ensi vuonna laajemmin käyttöön uutta jakeluteknologiaa, joka 
auttaa henkilöstön jaksamista ja työkykyä. Oulun ja Kemin kokeen myötä selvitetään, mi-
ten testilaitteet toimivat kylmässä ja voidaanko sähköisillä apuvälineillä vähentää työn 
kuormittavuutta talvioloissakin", sanoi aluejohtaja Mikko Juntunen Pohjois-Suomen Pos-
tista. (HS 21.1.00) 

(40)  Työssään Medivire-työkykykeskuksen vs. johtajana Kuivasniemi kohtaa työssä jaksami-
seen liittyviä ongelmia. Hän on huomannut, että loman epäonnistumisen todennäköisyys on 
suurempi, jos työmäärä kasvaa juuri ennen lomaa. (HS 2.2.00) 

Jaksaminen ja työkyky rinnastuvat tiiviisti, ja ne näyttäytyvät teksteissä 'asiana, johon 
pitäisi puuttua'. Arvottaminen tulee esiin kielellisissä valinnoissa, jotka korostavat 'tär-
keyttä': jaksamista pidetään yhtenä tärkeimmistä kehittämisen kohteista ja siihen olisi 
panostettava. Tästä huolimatta toiminnan tulos jää kuitenkin epävarmaksi ja avoimeksi, 
sillä se, että nimetään kehittämisen kohteeksi, ei vielä takaa kehittämistä. Nesessiivinen 
konditionaali olisi panostettava ei ilmaise, että vaatimus myös toteutetaan. Samalla ta-
valla 'aikeista' viestitään, kun puhutaan suurimmista haasteista ja tavoitteesta. Työkyky ja 
jaksaminen esitetään verbiprosessien yhteydessä lähinnä alueena, johon toiminta vaikut-
taa. Toiminnan eteenpäin suuntautuva luonne näkyy verbiprosesseissa kehittää, lisätä ja 
auttaa, jotka tuottavat positiivisia merkityksiä 'pyrkimyksestä parempaan'. Esimerkit 
osoittavat, että työssä jaksaminen on institutionalisoitu asia, sillä kaikki siihen liittyvä on 
yhteiskunnan toimintaa. Sen puolesta puhuvat julkisuudessa niin ministeri kuin ammatti-
järjestön puheenjohtajakin, sitä tutkitaan yliopistossa ja sitä tuetaan erityisillä kehittämis-
ohjelmilla. Työssä jaksamista pitävät tärkeänä myös työntekijät. Merkille pantavaa onkin, 
että työkyvyn ja jaksamisen rinnastuksissa ei esiinny potilaita vaan työpaikkojen henki-
löstöä. 

Esimerkissä 35 esiintyvä ilmaus työssä jaksamiseen liittyvä hyvinvointi saa esimer-
kissä 40 parikseen samalla tavalla muodostetun ilmauksen työssä jaksamiseen liittyvät 
ongelmat. Mielestäni molemmilla on mahdollisuus kiteytyä pysyviksi ilmauksiksi, vaikka 
ne pitkiä ja kankeahkoja ovatkin. Mitä enemmän viljellään ilmausta työssä jaksamiseen 
liittyvät ongelmat, sitä varmemmin luonnollistuu kielteisesti sävyttynyt ajatus siitä, että 
'työnteko on raskasta'. 

Jaksamisdiskurssin ajankohtaisuus ja "tärkeys" tuli lukijoiden tietoon viimeistään mar-
raskuussa 1999, kun Helsingin Sanomissa uutisoitiin valtion käynnistävän tutkimus- ja 
toimenpideohjelman sen selvittämiseksi, miten suomalaiset jaksaisivat pysyä työssä pi-
tempään (VALTION KÄYNNISTÄÄ OHJELMAN TYÖSSÄ JAKSAMISEN TUEKSI. TYÖPERÄISISTÄ 
SAIRAUKSISTA 15 MILJARDIN VUOSIMENOT, HS 5.11.99). Eri hankkeisiin varattiin 50 miljoo-
naa markkaa vuodelle 2000. Taustalla olivat yhteisenä rintamana sosiaali- ja terveys-
ministeriö, työministeriö, opetusministeriö sekä työmarkkinoiden osapuolet. Uutisen 
mukaan Tuulikki Petäjäniemen vetämään jaksamishankkeeseen sisällytettäisiin monen-
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laista toimintaa ja rahaa käytettäisiin mm. tutkimukseen, yritysten kehittämishankkeisiin, 
konsulttien toimintaan yrityksissä, varhaisen kuntoutustarpeiden arviointiin ja työsuoje-
lun tehostamiseen.  

Ilmausta työssä jaksaminen on käytetty Helsingin Sanomien sähköisen arkiston mu-
kaan vuodesta 1990 lähtien 343 tekstissä68, joista ensimmäinen on peräisin huhtikuulta 
1992. Seuraavan kerran ilmaus esiintyy heinäkuussa 1996, ja vasta vuoden 1997 aikana 
sen käyttö alkaa yleistyä. Kaikkiaan työssä jaksamisesta kirjoitetaan vuoden 1999 aikana 
37 tekstissä ja vuoden 2000 aikana 55 tekstissä. Työssä jaksaminen muistuttaa verbi-
prosessien puolesta luonteeltaan työkykyä, sillä sitäkin voidaan edistää, parantaa, lisätä, 
tukea ja turvata. Työssä jaksamista voidaan myös helpottaa ja vaikeuttaa. Sitä vastoin ei 
tunnu luontevalta sanoa, että työkykyä helpotetaan tai että työkyky helpottuu. Työssä jak-
saminen voi muuttua ja huonontua, kuten työkykykin.  

Jaksamisdiskurssiin kuuluu myös uupumuksesta ja väsymyksestä puhuminen. Helsin-
gin Sanomien sähköisen arkiston mukaan ilmaus työuupumus esiintyy 124 tekstissä vuo-
den 1999 ja 2000 aikana. Vuodesta 1990 lähtien hakuohjelma löytää 432 osumaa. Kielen-
tutkijan huomion kiinnittää 1990-luvun ensimmäinen osuma, jossa uutisotsikkona on 
BURN OUT ON NYT SUOMEKSI TYÖUUPUMUS (HS 22.3.1991). Uutinen kertoo, että 
Duodecimin lääketieteen sanastolautakunnan mukaan burn outin suomenkieliseksi vasti-
neeksi on vakiintumassa ilmaus työuupumus. HS:n arkiston perusteella näyttää siltä, että 
työuupumus alkoi säännöllisesti toistua lehtikirjoittelussa vuoden 1997 aikana, jolloin 
ilmaus esiintyi 17 tekstissä. Otsikkotason perusteella työuupumus leviää työpaikoilla 
vakavan taudin tavoin69. Keskustelun vilkastumisesta kertoo se, että vuonna 1999 il-
mausta käytetään jo 73 tekstissä. Työuupumus näyttäytyy vuoden 1999 ja 2000 teksteissä 
ongelmana, joka kasvaa ja lisääntyy ja jota yritetään ehkäistä, vähentää, voittaa ja lievit-
tää. Sen yhteydessä aktivoituu sairausdiskurssi: se oireilee, siihen sairastutaan, siihen 
liittyy oireita, syitä ja aiheuttajia ja se luetaan stressisairauksiin. Aktiivisin rooli työ-
uupumukselle annetaan materiaalisissa prosesseissa, joissa se iskee ja pysäyttää. Tässä 
vaiheessa HS:n otsikoissa alkaa näkyä kriittisiäkin äänensävyjä. Tällaista viestiä välittä-
vät muun muassa vuoden 1999 otsikot TYÖUUPUMUS TERVEEN JÄRJEN VALOSSA (HS 
13.3.99) | TYÖUUPUMUKSEN TUTKIJAT VATVOVAT SAMOJA ASIOITA / YKSIN 1990-LUVULLA 
TEHTY SATOJA SELVITYKSIÄ (HS 14.11.99) | VUODEN PSYKOLOGI ARVOSTELEE 
TYÖUUPUMUKSEN HOITOA (21.11.99) ja ONKO UUPUMUS LOPPUUN TUTKITTU? (HS 
30.11.99). HS:n arkistohaun perusteella kirjoittelu näyttääkin hieman hiljenevän vuoden 
2000 jälkeen70. 

                                                           
68 Helsingin Sanomien sähköisessä arkistossa on joistakin tekstistä eri painosten versioita, joten osumaluku ei 
vastaa aivan täsmällistä tekstien määrää. Olen kuitenkin poistanut vuoden 1999 ja 2000 lukumääristä tällaiset 
päällekkäisyydet. Työssä jaksamisen (343) ja työuupumuksen (432) kokonaismäärät perustuvat 20.1.2006 
tehtyyn hakuun. 
69 Otsikot kertovat muun muassa seuraavaa: Työuupumus uhkaa pahoin yleistä hyvinvointia (HS 30.10.97) | 
Työuupumus on naisten tauti, joka ei kelpaa sairaudeksi (HS 8.5.98) | Ranskassa pomot tahkoavat piristeiden 
avulla. Työuupumusta siirretään psyykelääkkeillä, amfetamiinilla ja muilla piristeillä (3.6.98) | Työuupumus 
uhkaa uhrautujia, idealisteja ja työn sankareita (HS 14.10.98) | Joensuun poliisit hakevat ammattiapua työ-
uupumukseen (HS 10.10.98) | Työuupumus on vakava ongelma (HS 28.10.98) | Kaikki paha olo ei ole työ-
uupumusta (HS 25.11.98). 
70 HS:n arkiston hakuohjelma antaa työuupumuksesta 36 osumaa vuodelle 2001, 31 osumaa vuodelle 2002 ja 44 
osumaa vuodelle 2004 (haku 20.1.2006). 



5 Työkyvyn diskurssit lehtiteksteissä vuosina 1999 ja 2000 

Käytyäni tutkimusaineistoani läpi lukemalla ja jäsentelemällä sitä merkityssuhdekaavion 
ja semanttisten kenttien avulla (luku 4) päädyin ratkaisuun, että keskityn tarkastelemaan 
teksteissä usein aktivoituvia diskursseja71. Olen nimennyt ne seuraavasti: asiantuntijuus-
diskurssi, työkyvyn alenemisdiskurssi, työkyvyn edistämisdiskurssi, työn diskurssi ja 
eläkediskurssi. Nimitän asiantuntijuusdiskurssiksi keskustelua, jossa rakennetaan työky-
vyn määritelmiä ja merkityksiä. Näissä teksteissä tuotetaan käsitystä siitä, mitä asian-
tuntijat arvioivat ja tutkivat työkykynä. Työkyvyn alenemisdiskurssissa puolestaan on 
useimmiten kyse sairaudesta, ikääntymisestä ja työhön liittyvistä tekijöistä. Työkyvyn 
edistämisdiskurssissa nousevat vahvimmin esiin kuntoutus, työkykyä ylläpitävä toiminta 
(tyky) sekä työn kehittäminen. Semanttisten kenttien (luku 4.2) perusteella tässä työssä 
on paneuduttava niin ikään työn diskurssiin, joka on ideologisesti merkittävä alue ihmis-
ten elämässä muutenkin kuin vain työkyvyn näkökulmasta. Työkyvyn yhteydessä aktivoi-
tuu usein myös eläkediskurssi. Käsittelen näitä kaikkia seuraavaksi omina lukuinaan. 

Faircloughin (1992: 198–199, 66–67)) tavoin pyrin analyysiin, joka ei koostu pelkäs-
tään tekstien kuvailusta vaan myös samanaikaisesta tulkinnasta. Fairclough pitää tulkin-
taa tarpeellisena kahdella tasolla. Tutkija selvittää ensinnäkin tekstin ominaisuuksia tar-
kastelemalla niitä diskurssikäytänteiden elementteinä. Ne ovat merkkejä tekstin tuotta-
misprosesseista ja myös vihjeitä tekstin tulkintaan. Toiseksi tutkijan tehtävänä on selvit-
tää tekstin ominaisuuksia ja omia tulkintojaan osana laajempaan yhteiskunnallista (esi-
merkiksi taloudellista, poliittista, kulttuurista tai ideologista) käytäntöä. Fairclough huo-
mauttaa, että analysoija ei ole itsekään näiden käytänteiden yläpuolella vaan niiden "si-
sällä". 

5.1  Työkyvyn asiantuntijuusdiskurssi 

Tarkastelen tässä luvussa, miten instituutioiden ja asiantuntijoiden tuottamat käsitykset 
työkyvystä välittyvät lehtiteksteissä lukijoille. Teen yleiskatsauksen siihen, millaisia 

                                                           
71 Tekstien pinnassa diskurssien näkyviä kielellisiä merkkejä ovat sananvalinnat (ks. esim. Solin 2002: 159–
161. Tutkimukseni alkuvaiheessa keräsinkin ydinaineistostani sanaluetteloita, jotka auttoivat tunnistamaan dis-
kursseja ja myös diskursiivisia ristiriitoja. 
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määritelmiä HS:n tekstien perusteella työkyky saa ja millaisia käsityksiä tekstit luovat 
työkyvyn arvioimisesta. Kytken arvioinnin ja määrittelyn toisiinsa, koska mielestäni se, 
mitä ja miten arvioidaan, rakentaa osaltaan työkyvyn merkityksiä. Osa tämän luvun esi-
merkeistä toistuu myöhemmissä luvuissa, joissa pyrin syventämään analyysejani ja laa-
jentamaan kuvaa työkyvyn ympärille rakentuvasta maailmasta. Ylipäätään on todettava, 
että teksteissä aktivoituvat diskurssit kietoutuvat toisiinsa paikoin hyvinkin vahvasti, 
joten samaa tekstikohtaa on tarvetta tarkastella useassa eri yhteydessä eri näkökulmista.  

Ennen tutkimusaineistooni tarttumista tarjoan muutamia esimerkkejä siitä, miten työ-
kyvyn merkitys on rakentunut vuosikymmenien aikana asiantuntijoiden omissa teksteissä. 
Ymmärrän Väliverrosen (1996: 154) tavoin, että asiantuntijuus perustuu erityistietoon, 
jota asiantuntija käyttää tehdessään tulkintoja ja ratkaistessaan ongelmia. Suhteen toinen 
osapuoli on yleensä asiakas, jolle asiantuntija tarjoaa palveluksiaan, tai maallikko, jota 
hän valistaa.  

5.1.1  Asiantuntijatekstit rakentavat työkyvyn merkitystä 

Työkyvyn tai -kyvyttömyyden määrittely on kuulunut asiantuntijoiden tehtäviin aina siitä 
lähtien, kun kansalaisia on jostakin syystä jouduttu luokittelemaan sen mukaan, pysty-
vätkö he tekemään työtä ja ansaitsemaan itse toimeentulonsa. Pilch ja Wood mainitsevat 
brittiläisiä eläkejärjestelmiä käsittelevässä kirjassaan, että jo keskiajalla Englannissa 
määriteltiin yksilön oikeutta ja kelvollisuutta sosiaalisiin etuihin avuttomuuden tai van-
huuden vuoksi (Järvisalo 1992: 94). Itse ilmiö on luultavasti ollut olemassa jo ennen kuin 
se on nimettykään ja ennen kuin merkitys on alkanut realisoitua tietyissä ilmauksissa (ks. 
Halliday – Matthiessen 1999: 19–20). Asiantuntijoiden käytössä käsitteet työkyvyttömyys 
ja työkyky ovat juurtuneet lääketieteen, sosiaalipolitiikan ja hallintotieteen sanastoon 
kuten myös psykologian, kasvatustieteen ja sosiologian käyttöön. Työkyvyn sisällön ja 
samalla koko käsitteen merkityksen täsmentymättömyys todetaan monissa alan kirjoituk-
sissa (ks. esim. Eskelinen 1976: 10; Mäkitalo – Palonen 1994; Ilmarinen 1995: 31; Heik-
kilä 1996: 3–5; Mäkitalo 1999: 13–15; Launis ym. 2001: 12–13). Tässä tapauksessa on 
Hallidayn ja monen muun kielentutkijan tavoin todettava, että sanan ja tekstin merkityk-
set todellakin rakentuvat vasta kulloisessakin kontekstissa (ks. esim. Halliday – Hasan 
1976: 21–23; Lyons 1977: 4; Hakanen 1973: 31–32; Jackson 1988: 60). Työkyvyn merki-
tykseen vaikuttavat joka tapauksessa lukuisat asiantuntijoiden tuottamat tekstit. Ennen 
siirtymistäni omaan tutkimusaineistooni tarkastelenkin muutamia asiantuntijoiden laati-
mia työkyvyn määritelmiä, jotka ovat jättäneet intertekstuaaliset jälkensä diskurssiin. 

Lääketieteellisesti yksilön työkykyä on arvioitu negaation eli työkyvyn puuttumisen 
kautta. Työ- tai toimintakyvyn puuttumista kuvaavat muun muassa termit työkyvyttömyys, 
toimintakyvyttömyys, lääketieteellinen haitta-aste, invaliditeetti ja vammaisuuden aste. 
Tämänkaltaisia termejä on tarvittu esimerkiksi etuuksien myöntämiseen. (Järvisalo 1992: 
94.) Etuuspäätösten ratkaisemiseen on laadittu omat perusteensa, jotka on kirjattu laki-
teksteihin. Vuoden 1956 Kansaneläkkeestä lähtien työkyvyttömyyden yhtenä määrit-
täjänä on pidetty sairautta, vikaa tai vammaa: 

 Pysyvästi työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka sairauden, vian 
tai vamman takia on pysyvästi kykenemätön huolehtimaan itsestään voimiaan ja kykyjään 
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vastaavalla työllä. / Pysyvästi työkyvyttömänä pidetään aina sokeaa ja liikuntakyvytöntä 
samoin kuin muutakin henkilöä, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysy-
västi niin avuttomassa tilassa, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. (Kan-
saneläkelaki 347/1956.) 

Kiintoisaa on, että pysyvä sokeus ja liikuntakyvyttömyys mainitaan itsestään selvinä työ-
kyvyttömyyden aiheuttajina. Rinnastuksesta sairaus, vika tai vamma puolestaan on tullut 
kiteytymä, joka on säilynyt näihin päiviin saakka lakiteksteissä ja siirtynyt moniin mui-
hinkin työkykyä käsitteleviin teksteihin. Sama retoriikka toistuu esimerkiksi kunnalli-
sessa eläkelaissa (549/2003), jonka mukaan työntekijä on oikeutettu työkyvyttömyyseläk-
keeseen, jos hänen "työkykynsä voidaan sairauden, vian tai vamman johdosta arvioida 
alentuneen vähintään kahdella viidesosalla" tai jos hän on tullut "sairauden, vian tai vam-
man takia kykenemättömäksi virkaansa tai työhönsä". (Ks. myös tuonnempana 5.2.2.) 

Työkyvyttömyyden juridinen määritelmä nojaa lääketieteelliseen perustaan, jonka mu-
kaisesti "syitä" etsitään ihmisestä itsestään. Individualisoituun lähestymistapaan voidaan 
liittää muista työkyvyttömyyden arvioinnin määreistä esimerkiksi ikä ja koulutus. Toi-
saalta työkyvyttömyyden määritelmä liitetään kykyyn ansaita, jolloin esille nousee myös 
työn saatavuus. (Hytti 1993: 44–47.) Työkyvyn määritelmät heijastelevatkin eri ajanjak-
sojen painotuksia ja ratkaisuja, jotka ovat liittyneet paitsi työkyvyttömyyden asteen arvi-
ointiin myös työvoiman tarjonnan säätelyyn. Työkyvyttömyysongelma alkoi kasvaa Suo-
messa tasaisesti vuoden 1942 jälkeen, ja 1970-luvulla Suomi kipusi työkyvyttömyyseläk-
keiden kärkimaaksi Euroopassa: vuonna 1975 eläkkeen saajia oli noin 250 000 (Kivekäs 
– Rissanen 1999: 58–59). Syntyi tarve luoda varhaiskuntoutusjärjestelmä, jolla pystyttäi-
siin hillitsemään väestön poistumista työelämästä ennen varsinaista eläkeikää ja näin 
turvata työvoiman riittävyys. Toisaalta massatyöttömyys ja syvä lama antoivat pontta 
ajatukselle siirtää ikääntyvää väestöä eläkkeelle, jotta nuoremmat tekijät pääsisivät työ-
markkinoille. (Järvikoski 1990: 263.)  

Eskelinen (1976: 10–12) kritisoi 1970-luvulla sitä, että lainsäädännössä oli eri laeissa 
toisistaan poikkeavia mainintoja siitä, missä tapauksessa henkilöä voidaan pitää työky-
vyttömänä: " – – meillä on näin ollen eri järjestelmissä saman henkilön työkykyisyys 
juridisesti erilainen." Eskelinen esittää, että yksilön työkyky voidaan tarkastella myös 
lainsäädännöstä riippumattomana, ja määrittelee työkyvyn näin: 

 Yksilön työkykyisyys perustuu hänen psyykkiseen ja fyysiseen suorituskykyynsä eli hänen 
psyykkiseen työkykyisyyteensä ja hänen fyysiseen työkykyisyyteensä. Näiden yhteisvai-
kutus muodostaa hänen kokonaistyökykyisyytensä. (Eskelinen 1976.) 

Eskelisen määritelmässä kiinnittää huomiota se, että odotuksenvastaisesti psyykkinen 
kyky mainitaan ennen fyysistä kykyä. Ehkä näin halutaan murtautua ulos fyysiseen kun-
toon kietoutuneesta käsityksestä. Tähän viittaa sekin, että Eskelisen mukaan työkyvyn 
määritelmää olisi syytä täydentää ulkopuolisilla tekijöillä tarkastelemalla samalla työlli-
syystilannetta ja henkilön työllistymismahdollisuuksia, toisin sanoen sitä, millä toden-
näköisyydellä ihmisen potentiaalinen työkykyisyys voidaan realisoida. Eskelisen käsitteis-
tössä realisoitavissa oleva työkykyisyys tarkoittaa samaa kuin yksilön työllistettävyys. 
Hän näkee työkykyisyyden muodostuvan yksilöllisistä ominaisuuksista, jotka voivat 
muuttua esimerkiksi sairauden tai monen muunkin tekijän vuoksi lyhyissäkin aikayk-
siköissä. Eskelinen esittää, että "meidän tulisi eläkelakien mukaisesta työkykyisyydestä 
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puhuttaessa siirtyä pikemminkin puhumaan käsitteestä ansaitsemiskyky". (Eskelinen 
1976: 10–11; ks. myös Heikkilä 1996.)  

Seuraavalla vuosikymmenellä eläkeikäkriteerien todettiin kaipaavan uudistusta, ja nii-
den määrittämiseen haluttiin löytää yksilön työkyvyttömyyttä, terveyttä ja työn kuormit-
tavuutta kartoittavia tekijöitä. Työterveyslaitos teki kunta-alan työntekijöiden kuormitus-
tekijöistä ja työkyvystä tutkimuksen, jonka tulokset julkaistiin vuonna 1985. Tässä vai-
heessa työkyvyn käsite juurrutettiin työterveystutkimukseen, annettiin malli työkyvyn 
tutkimiseen ja tuotettiin eläkkeelle siirtämiseen tarvittava väline: työkyvyttömyyttä en-
nustava työkykyindeksi. Eläkeikäperusteissa työkyky sidottiin yksilön terveydentilaan 
sekä työ- ja toimintakykyyn. Lääketieteestä otetut tutkimusvälineet johtivat työkyvyn 
arvioinnissa siihen, että myös muista syistä johtuvaa työhön kykenemättömyyttä alettiin 
muuntaa sairauksiksi, vioiksi ja vammoiksi. (Ks. Launis ym. 2001: 13–17; Mäkitalo 
2001: 31–33.) 

Eläkeikäperusteiden tutkimuksessa (Tuomi ym. 1985: 89) työkyky määritellään toi-
mintakykyä72 rajatummin: 

 [työkyky on] kaikki ne ominaisuudet, joita työntekijä tarvitsee aktiivisessa toiminnassaan 
työssään. Työkyvyn asteeseen vaikuttavat työn vaativuuden aste ja ihmisen fyysinen ja 
psyykkinen rakenne. Psyykkisistä tekijöistä keskeisiä ovat persoonallisuuden rakenne, 
käsitys omasta itsestä, älyllinen ja psykomotorinen suorituskyky sekä asenteet. (Tuomi ym. 
1985.) 

Kymmenen vuotta myöhemmin Ilmarinen (1995: 31) liittää työkykyyn myös sosiaalisen 
toimintakyvyn. Työn ominaisuudet ja työntekijän asennoituminen työntekoon mainitaan 
niin ikään työkyvyn osatekijöinä: 

 Vaikka fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavatkin lukuisine eri 
tasoineen työkyvyn perustan työuran kaikissa vaiheissa, se ei vielä riitä kuvaamaan kaikkia 
työkykyyn tarvittavia edellytyksiä. Muun muassa motivaatio ja työhalukkuus vaikuttavat 
olennaisesti työsuoritukseen ja työtulokseen. Yhteistä tälle toimintakykypainotteiselle nä-
kökulmalle on, että ihmisen työkyvyssä on kysymys yksilön toimintaedellytysten ja työn 
vaatimusten välisestä vastaavuudesta. (Ilmarinen 1995.)  

Työn asettamat vaatimukset ja kuormittavuus ovat pysyneet työkyvyn osatekijöinä pit-
kään, samoin kuin fyysiset ja psyykkiset voimavaratkin. Työkyvyn merkitys kietoutuu 
läheisesti käsitteeseen toimintakyky, sillä työkyky voidaan määritellä toimintakyvyksi 
työssä (ks. esim. Järvisalo 1992: 95; Tuomi ym. 1985: 89). 1990-luvun kuluessa työky-
vyn käsite on laaja-alaistunut, kun esimerkiksi työkykyä ylläpitävässä toiminnassa on 
ryhdytty tarkastelemaan kokonaisuutta: työntekijää, työtä, työyhteisöä ja työympäristöä 
(ks. Mäkitalo 1999: 15). Vuosikymmenien keskustelu tiivistyy Ilmarisen (2001: 174) 
näkemyksessä, jossa keskeinen käsite on voimavara. Koska Ilmarisen määritelmä edustaa 
vaikutusvaltaista asiantuntijainstituutiota (Työterveyslaitosta), samaa ääntä toistettaneen 

                                                           
72 Toimintakyvyllä tarkoitetaan sellaisia työntekijän fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksista, joita tarvitaan 
työssä ja vapaa-aikana. Fyysinen toimintakyky rakentuu hengitys- ja verenkiertoelinten sekä tuki- ja liikunta-
elinten toimintakyvystä ja psyykkinen puolestaan psyykkisestä suorituskyvystä, työtyytyväisyydestä ja koetusta 
psyykkisestä kuormittuneisuudesta. (Tuomi ym. 1985: 89.) 
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organisaatioissa ympäri maata ja kansainvälisissäkin yhteyksissä (ks. Ilmarinen – Tuomi 
2004). 

 Työkyky rakentuu ihmisen voimavarojen suhteesta työhön. Voimavarat käsittävät tervey-
den ja toimintakyvyn, koulutuksen ja osaamisen, arvot ja asenteet sekä motivaation ja työ-
tyytyväisyyden. Voimavarojen tarve riippuu työn ruumiillisista ja henkisistä vaatimuksista, 
työympäristöstä ja työyhteisöstä. Työkyky ei ole siis pelkästään yksilön ominaisuus vaan 
myös työyhteisön ja -ympäristön ominaisuuksien sopivuus yksilön voimavaroihin. (Ilmari-
nen 2001.) 

Mäkitalon ja Palosen (1994) mukaan työkyvyn keskeiset käyttöyhteydet ovat historial-
lisesti olleet työkyvyn arviointi ja työkyvyn edistäminen. Työkyvyn eri käsitykset Mäki-
talo ja Palonen jakavat kolmeen ryhmään: lääketieteelliseen, tasopainomallin mukaiseen 
ja integroituun käsitystyyppiin. Jako perustuu siihen, millainen käsitys ihmisestä, työstä 
sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta kulloiseenkin työkyvyn käsitteeseen sisäl-
tyy. Lääketieteellisen käsitystyypin mukaisesti työkyky merkitsee terveyttä, joka määri-
tellään sairauksien puuttumisena. Yksilön psykofyysisen järjestelmän lääketieteellisesti 
tunnistettavat tilat ovat olennaisia yksilön toimintaa selittäviä tekijöitä. Työkyvyn tasa-
painomalli puolestaan painottaa yksilön toimintaedellytysten ja työn vaatimusten välistä 
mekaanista tasapainoa tai suhdetta. Yksilölliset edellytykset muodostuvat muun muassa 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä koulutustasosta, taidoista, 
kokemuksesta ja motivaatiosta. Lääketieteellinen ja tasapainomallin mukainen käsitys 
työkyvystä näkyy työkyvyn mittariksi kehitetyn työkykyindeksin osatekijöissä, joiksi 
nimetään koettu työkyky, sairauksien lukumäärä ja psyykkiset voimavarat sekä työn 
fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja kuormitustekijät. Integroidussa mallissa liitetään 
työkyvyn käsitteeseen yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi yhteisölliset tekijät. Lähtökoh-
tana on yksilön, hänen toimintansa ja toimintaympäristönsä muodostama systeemi. Käsi-
tys työstä ei muodostu pelkästään työn vaatimusten mukaan, sillä myös työn tarjoamat 
mahdollisuudet, sosiaaliset suhteet, työnantajan ja työyhteisön toimintatavat vaikuttavat 
työkykyyn. Integroitu käsitys ei rajoita työssä selviytymisen ongelmia yksilön terveyden 
tai toimintakyvyn ongelmiksi. (Mäkitalo – Palonen 1994: 157–160; vrt. Järvisalo 1996: 
68–70.)  

Taipumus liittää työkyky nimenomaan yksilön ominaisuuksiin on odotuksenmukaista, 
sillä kyky merkitsee Perussanakirjan mukaan juuri 'ominaisuutta tai henkilökohtaisia 
edellytyksiä pystyä tekemään jotakin' (PS s.v. kyky). Faircloughin mukaan kyvyn ja tai-
don (engl. skill) implikaatiot kytkeytyvät aktiivisuuteen ja yksilöllisyyteen. Kyvyt ovat 
arvostettuja ominaisuuksia, ja yksilöt erottuvat toisistaan niiden perusteella. Käsitteenä 
kyky on demokraattinen, sillä se implikoi, että jokaisella on periaatteessa mahdollisuus 
oppia ja kehittyä, kunhan koulutetaan. (Fairclough 1992: 209.)  

Tässä luvussa kuvattujen asiantuntijoiden näkemysten perusteella voidaan kiteyttää 
seuraavanlainen havainto: työkyvyn määritelmien pääkäsitteet liittyvät terveyteen, työn 
kuormittavuuteen, ikääntymiseen, eläköitymiseen sekä yhteiskunnan ja työn muutoksiin. 
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miten asiantuntijuusdiskurssi aktivoituu HS:n 
teksteissä. Rakentavatko lehtitekstit samanlaista käsitystä työkyvystä kuin esittelemäni 
asiantuntijoiden tekstit? Näkyvätkö esimerkiksi Mäkitalon ja Palosen (1994) luokittele-
mat käsitystyypit diskursiivisina kiistoina tutkimusaineistossani? 
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5.1.2  Tutkimus- ja tilastodiskurssi 

Työkyvyn yhteiskunnallinen merkittävyys käy HS:n teksteissä ilmi monin tavoin. Ensin-
näkin lukijan huomio kiinnittyy siihen, että teksteissä puhutaan varsin usein tutkimuk-
sista, selvityksistä ja raporteista. Toiseksi teksteissä aktivoituu taloudenpitoon ja kustan-
nuksiin liittyvä diskurssi. Tässä luvussa tarkastelen, miten työkykydiskurssi kytkeytyy 
kielellisissä valinnoissa talouspolitiikan ja rahan maailmaan. Teksteissä esiintyvät luvut 
eivät ole vain rahasummia vaan myös tilastoja, jotka kertovat ihmisistä. Tilastoinnit pal-
jastavat, että asioita tutkitaan, seurataan ja vertaillaan ja ilmiöitä suhteutetaan toisiinsa 
virallisina lukuina. Luvut tuottavat uskottavuutta. Järjestäytynyt yhteiskunta osoittaa 
luokitellullaan ja tilastoinnillaan hallitsevansa tilannetta; se ilmaisee tietävänsä, mitä 
kansalaisille kuuluu. 

5.1.2.1  Asiantuntijuus työkykytekstien kuvituksessa 

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti kokonaisaineistoni tekstien kuvitusta73, joka tuottaa 
silmiinpistävän usein asiantuntijuuden merkityksiä. Tutkimusten ja tilastojen maailman 
näkyviä representaatioita ovat erilaiset graafiset esitykset, kuten pylväskuviot, käyrät ja 
taulukot. Tällainen kuvitus on valittu kaikkiaan 17 tekstiin. Graafisella esityksellä luo-
daan kytkös tieteen ja asiantuntijuuden maailmaan. Se, mitä taulukoissa ja kuvioissa 
kuvataan, asettuu tutkimuskohteeksi, joka voidaan esittää mitattavina lukuina (ks. esim. 
Kress – Leuwen 2005: 169). Valokuvien tavoin graafiseen esitykseenkin kytkeytyy kult-
tuurisidonnaisia konnotaatioita. Siinä missä arvomerkit konnotoivat korkeaa arvoa (ks. 
Fiske 1996: 114–115), lehtiteksteihin liitetyt taulukot ja kuviot tuottavat konnotaatioita 
tieteellisesti mitatusta ja todistetusta asiantuntijatiedosta. Graafeissa kuvataan mitattavia 
muutoksia – nousuja ja laskuja – ja vertaillaan yksikköjä toisiinsa. Karvosen mukaan 
niillä tuotetaan määrien ideologiaa ja luodaan kokonaan uusia entiteettejä (ks. Karvonen 
1999: 153–154). Kress ja van Leeuwen uskovat tottumuksen ohjaavan vastaanottajan 
tulkintaa siinä määrin, että esimerkiksi tutkimustiedon esittämistä kaavioina pidetään 
"normaalina". Abstraktioiden ja säännömukaisuuksien katsotaan kuuluvan perinteisesti 
tiedemaailman tapoihin kuvata asioita. Graafeissa tieteellinen "todellisuus" määrittyy 
yleisyyden ja tavallisuuden perusteella; ne eivät vaadi niinkään syvyyttä tai yksityis-
kohtaisuutta. (Kress – van Leeuwen 2005: 163, 169.) 

Tutkimusaineistoni taulukoissa ja kuvioissa esitetään muun muassa seuraavanlaisia 
asioita: maatalousyrittäjien eläkelaitoksen korvaamat hengitystieallergiat (HS 7.2.99), 
työelämän tärkeimmät kehittämiskohteet (11.2.99), työkyvyttömyysriski TEL- ja LEL-
aloilla (HS 18.2.99), työtahti ja kiire eri aloilla (HS 16.12.99), kiireen lisääntyminen 
hoitoalalla (HS 3.12.00), lasten ja nuorten kunnon romahdus (HS 20.5.00) ja ikääntyvien 
työllisyys (HS 13.7.00). Merkityksellistä on, että tällaisia asioita ja ilmiöitä voidaan mi-
tata (ks. Karvonen 1999: 153). Graafeilla rakennetaan kuvaa instituutiosta samoin kuin 
                                                           
73 Vaikka kuvallisen viestinnän analysointi kuuluu kriittisen diskurssianalyysin periaatteisiin siinä missä tekstin-
kin tarkastelu, jätän kuitenkin tässä tutkimuksessa kuvien käsittelyn sivurooliin. Pidän lehtien kuvavalintoja 
tekstien tavoin asenteiden välittäjänä. Ne ovat kiinnostavia etenkin ideationaalisen ja interpersoonaisen funktion 
toteuttajina. (Ks. esim. Kress – van Leeuwen 2005: 12–13.) 
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teksteilläkin (esim. Fairclough 1992: 211). Kuvioiden otsikoista voi päätellä, että tieto – 
ja mahdollisesti taulukon mallikin – on peräisin jostakin asiantuntijalähteestä, joka 
yleensä mainitaankin kuvan yhteydessä. Olennainen tieto tarjotaan juuri otsikossa, sillä 
kuvioihin ei ole laadittu erillistä selittävää kuvatekstiä (ks. esim. Heikkilä 2006). Graa-
feilla voidaan tavoittaa tietynlaisten lukijoiden huomio, vaikka niitä ei muutoin kovin 
myyvinä ja visuaalisesti viettelevinä pidettäisikään. Niissä tiivistyy tietty puoli käsiteltä-
västä asiasta, kun taas jokin toinen seikka voi jäädä varjoon. Taulukoissa ja tilastoissa 
esitettyyn faktatietoon ei liity lieventelyä, toisin kuin esimerkiksi niistä kirjoitettuihin 
päätelmiin (Luukka 1995: 102). Kuvioiden tarkoitus on havainnollistaa asioita, mutta 
graafiset esitykset eivät kuitenkaan avaudu kaikille lukijoille yksiselitteisinä, sillä lukijoi-
den kyky tulkita niitä vaihtelee74.  

Graafisten esitysten lisäksi aineistoni teksteistä 44 on kuvitettu yhdellä tai useammalla 
valokuvalla ja 12 tekstiä on kuvitettu piirroksella. Valokuvat ovat valtaosaltaan varsin 
tavanomaisia henkilökuvia jostain uutiseen liittyvästä yksittäisestä ihmisestä. Hän edus-
taa joko alansa asiantuntijaa, poliittista päättäjää, työntekijää tai oikeuksiaan peräävää 
kansalaista potilaana ja etuuksien hakijana. Työntekijöiden työvälineistä kuvissa näkyvät 
tietokone, Postin uusi jakelukärry ja mansikanpoimijan uudet apuvälineet, jotka kaikki 
rakentavat suhteita tekniikan ja ihmisen välille. Passikuvaa muistuttava henkilökuva on 
liitetty niin ikään kuuteen asiantuntijan kirjoittamaan tekstiin. Lukijalle tällaiset kuvanva-
linnat eivät paljasta kirjoittajasta juuri muuta kuin sukupuolen ja suuntia ikäluokasta. 

Yhdeksässä tekstissä käytetään valokuvia, joissa on useampi kuin yksi ihminen. Niissä 
opiskelijat harjoittelevat työtehtäviään, työpari selaa tekemiään kirjoja, pakolaisnuoret 
asioivat kaupassa, koululaiset harrastavat liikuntaa, työntekijät palloilevat liikuntasalissa, 
kuntotestiin osallistuvat polkevat kuntopyörää, ja orkesterimuusikot harrastavat ohjattua 
liikuntaa. Liikunta painottuu erityisen selvästi uutisjutussa KUN ORKESTERI LÖYSI 
LIIKUNNAN RYTMIN (HS 8.3.00), jossa käytetään kolmen kuvan sarjaa. Niistä kahdessa 
urheiluasuiset muusikot punnertavat ja ponnistavat, ja yhdessä asiantuntija mittaa liikku-
jan rasvaprosenttia. Kokonaisuus tuottaa asiantuntijuutta, jonka mukaan työkyvyn katso-
taan pysyvän ja paranevan liikunnan avulla. Rasvaprosentin mittaaminen yhdistää kuntoi-
lun niin terveyteen kuin lääketieteen teknologiaankin.  

Piirroksissa puolestaan kärjistetään työelämän tilanteet ilmiriidoiksi ja kyräilyksi 
(esim. HS 1.8.99 ja HS 14.11.99). Avointa ironiaa esitetään UUPUMUSKONSULTEISTA 
TULLUT UUSI MENESTYVÄ AMMATTIKUNTA -uutiseen (HS 15.11.99) liitetyssä Karlssonin 
pilakuvassa, jossa Burnout Allstars Consulting -firman konsultti lepertelee puunoksassa 
roikkuvalle haalarityöläiselle: "Hyvä! Olet löytänyt sisäisen apinasi. Nami, nami, saat 
banaanin!" Työläinen pelkää putoavansa, mutta liituraitaan pukeutunut konsultti vaikuttaa 
luottavaiselta. Ironisoinnin kontekstuaalinen piikki kohdistuu erityisesti "julkkisasian-
tuntijoiden" puheisiin: Jari Sarasvuon sisäiseen sankaruuteen ja Marco Bjuströmin nami 
nami -ajatteluun75. Näiden kuvien tuottaja joutuu luottamaan katsojan kulttuuriseen ky-
                                                           
74 Tällainen tilanne nähtiin keväällä 1997 äidinkielen ylioppilaskokeessa, jossa taulukoiden tulkintataidot koitui-
vat kokelaiden kompastuskiveksi. Abiturienttien väärät johtopäätökset ja lukuvirheet tuottivat epämääräisiä 
tulkintoja suomalaisten uskonnollisuudesta ja suhtautumisesta kirkkoon. Usko pylväisiin oli niin vahva, että 
arkijärkikään ei auttanut oikaisemaan tyypillisintä tulkintaa, jonka mukaan 91 prosenttia suomalaisista käy 
kerran viikossa kirkossa. (Sinko 1997: 129–131.) 
75 Sisäinen apina viittaa intertekstuaalisesti yritysvalmentaja Jari Sarasvuon kirjoittamaan kirjaan Sisäinen san-
kari: uljaan elämän käsikirjoitus (1996). Nami nami puolestaan levisi kansan puheisiin viestintäkouluttaja 
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kyyn tulkita kuvia ja ymmärtää niiden tuottamaa todellisuutta. Kressin ja Leuwenin 
(2005: 163) mukaan muun muassa kulttuurinen kokemus, sosiaalinen ympäristö ja histo-
ria vaikuttavat tapaan katsoa visuaalisia tuotoksia. 

Ennen kuin lehtikuvat päätyvät lukijan katseen kohteiksi, tehdään monia valintoja: ot-
taako kuvat kirjoittava toimittaja vai ammattikuvaaja, valitaanko kuvat lehden arkistosta 
tai kuvapankista, mitä ja missä kuvataan, mitä kuvilla halutaan viestittää, keitä kuvissa 
esiintyy, miten kuvat rajataan jne. Valinta on sekin, että 55 tutkimusaineistoni teksteistä 
on julkaistu ilman minkäänlaista kuvitusta. Graafisena elementtinä käytetään 16 tekstissä 
erillistä tietolaatikkoa, johon on tiivistetty aiheeseen liittyviä olennaisia faktoja. Tällainen 
valinta korostaa asiallista uutislinjaa, jossa teksti on pääasia.  

Seppänen (2005: 249–254) esittää Foucault'n käsityksiä pohtiessaan, että lehtikuvituk-
sen valintaprosessi voidaan tulkita eräänlaiseksi valtapeliksi, jossa valta tulee esiin muun 
muassa toimijoiden vuorovaikutuksessa. Ammattikuvaajan valta perustuu asiantuntijuu-
teen, johon kirjoittavan rivitoimittajan ei katsota samalla tavalla yltävän. Lehden lopulli-
set kuvitusvalinnat tekee kuitenkin usein joku muu kuin kuvaaja itse, tavallisesti toimit-
taja tai toimitussihteeri. Valtasuhteet näyttäytyvät myös itse kuvissa, jos ne rakentavat 
tietynlaista subjektiutta ja identiteettiä niissä esiintyville ihmisille, esimerkiksi toiselle 
alamaisuutta ja toiselle aktiivisesti hallitsevaa toimijuutta.  

5.1.2.2  Työkykyyn liittyvää tutkimustietoa 

Helsingin Sanomat on tutkimustiedon välittäjänä tärkeä, sillä se tavoittaa vaikutusvaltai-
sia lukijoita, joilla on yhteyksiä niin tiedemaailmaan, talouselämään kuin poliittiseen 
päätöksentekoonkin. Tutkijan kannalta ei ole vähäinen tekijä, että hänen työnsä ja asian-
tuntijuutensa noteeraan mediassa (ks. esim. Karvonen 1999: 165). Tieteellisten aiheiden 
käsittely ei rajoitu vain tiedejournalismiin, sillä Väliverronen (1993: 51–54, 1996: 148–
150) näkee tutkimustiedon ja tieteellisten asiantuntijoiden käytön läpäisseen koko journa-
lismin kentän. Toimittajat eivät Väliverrosen mukaan vain välitä tietoa vaan myös tulkit-
sevat sitä ja luovat uutta tietoa. Tiede sinänsä tuottaa medialle uskottavuutta ja arvostusta. 
Tiedotusvälineiden seuraajat osaavat jo odottaakin, että asiantuntijat osallistuvan yhteis-
kunnallisten kysymysten ja ongelmien käsittelyyn julkisuudessa. Karvosen (1999: 161–
162) mukaan asiantuntijat ja auktoriteetit selittävät ja tulkitsevat mutkikasta todellisuutta 
tietäjän roolissaan esimerkiksi sanomalehtien taloussivuilla.  

Työkykyongelmien ja uupumuksen käsittely julkisuudessa voisi jopa kuivua kokoon 
ilman instituutioita, jotka tuottavat jatkuvasti aiheeseen liittyvää tietoa. Tutkijat, virka-
miehet ja poliitikot pitävät ongelmaa esillä samoin kuin muitakin huolta aiheuttavia asi-
oita, kuten ympäristöongelmia (ks. esim. Väliverronen 1996: 13; Solin 2001: 10). Jo 
HS:n otsikoissa esiintyy näkyviä viittauksia tutkimiseen ja tutkimustuloksiin: 

(1)  TUTKIMUKSESSA ETSITÄÄN POIMINTAA HELPOTTAVIA APUKEINOJA (HS 29.7.00) 
(2)  TERVEYS 2000 -TUTKIMUS KARTOITTAA MYÖS MIELENTERVEYTTÄ (HS 17.9.00) 

                                                                                                                                                
Marco Bjuströmin televisiojuonnoista ja luennoista. Positiivista elämänasennetta välittävä nami nami herätti 
yleisössä monenlaista vastakaikua. 
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(3)  HUONO TYÖILMAPIIRI LISÄÄ SAIRAUSLOMIA / SAIRAUSPOISSAOLOT LISÄÄNTYNEET KAIKISSA 

KUNNISSA 1990-LUVULLA (HS 5.12.00) 
(4)  VALTIOKONTTORI ONNISTUI KUNTOUTUKSESSA: ELÄKKEELLE LÄHTÖ SIIRTYI VUOSIA JA 

SAIRASLOMAT VÄHENIVÄT (28.5.99) 
(5)  MAATALOUSTYÖT AIHEUTTAVAT VUOSITTAIN SATOJA ALLERGIOITA (7.2.99) 
(6)  KUNTOTESTAAJA VAROITTAA SUOMEA LIIKALIHAVUUDESTA / KYMMENESSÄ VUODESSA 

SUOMALAISTEN KUNTO LASKENUT KOLMANNEKSEN (HS 11.10.00) 
(7) TUTKIJAT: UUPUNUT EI TOIVU JUOSTEN, VAAN TYÖELÄMÄN MUUTOKSILLA (18.5.99) 

Tieteen kieli on erottautumisen ja vallankäytön väline siinä missä muidenkin ammatti-
ryhmien kieli. Tieteellisessä keskustelussa pidetään yllä niin eri tieteiden kuin yksittäisten 
tutkijoiden tai tutkijaryhmien asemaa. (Ks. esim. Luukka 1995: 82.) Tutkimuksen teksti 
tuotetaan tekstinä uudelleen, kun siitä kirjoitetaan lehdessä. Tähän väliin sijoittuu yleensä 
muitakin tekstejä, kuten lehdistötiedotteita, tutkijoiden pitämiä suullisia esityksiä ja tutki-
joiden haastatteluja. Näissä tekstien, kontekstien ja viestijöiden kohtaamisissa tuotetaan 
tulkintoja. Merkitysten prosessuaalisuus jatkuu edelleen, kun tiedemaailmaan kytkeytyvä 
lehtiteksti kohtaa lukijan. (Ks. esim. Lehtonen 2000: 185–186.) 

Esimerkkien 1 ja 2 prosesseissa etsiä ja kartoittaa aktivoituu tulosten tavoittelu, kun 
muissa esimerkeissä viitataan jo saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimuskohteina ovat 
näiden otsikkojen mukaan työntekotavat, terveys, työilmapiiri, kuntoutus, kunto ja työssä 
uupuminen. Tutkimustulokset näyttäytyvät osittain uhkaavina, sillä ne kertovat sairauslo-
mien, sairauspoissaolojen ja liikalihavuuden kaltaisten huonojen ja ei-toivottavien asioi-
den lisääntymisestä. Esimerkkiin 3 sisältyy lisäksi implikaatio, että huono työilmapiirikin 
vaivaa entistä useammalla työpaikalla. Tieteen kielelle tyypillisesti rakenteissa ilmaistaan 
kausaalisia suhteita: huono työilmapiiri lisää sairauslomia, kuntoutus siirtää eläkkeelle 
lähtöä, maataloustyöt aiheuttavat allergioita. Hallidayn (1994b: 137) mukaan englannin-
kielisessä tieteellisessä tekstissä tällainen muotoilu on hyvin yleinen, ja se ilmaisee kahta-
laista suhdetta 'a aiheuttaa x:n / a aiheutuu x:stä' ja 'b todistaa y:n / b:n todistaa y'. Englan-
ninkielisissä teksteissä nominien välistä suhdetta, joka liittyy syyhyn, aiheuttajaan tai 
todisteeseen, ilmaistaan esimerkiksi verbeillä depend on, accelerate, produce, arise from 
ja lead to (Halliday 1994b: 140–141; myös 1994a: 126–127). Hallidayn tavoin Saukko-
nen (1984: 56–57) tunnistaa myös suomenkielisen tieteellisen tekstin suosivan abstrakteja 
ja staattisia verbejä (esim. esittää, osoittaa, tarkoittaa, muodostaa, aiheuttaa, johtua). 
Implisiittisesti vastaavanlainen ajatuksenkulku esiintyy myös esimerkissä 7, jossa tuote-
taan merkitystä 'työelämä aiheuttaa uupumusta'. Sitä vastoin esimerkissä 6 syyn ja seu-
rauksen suhde on epäselvempi, sillä lukija voi tulkita, että 'liikalihavuus aiheuttaa kunnon 
laskua' tai vastaavasti 'kunnon lasku aiheuttaa liikalihavuutta'. Lukija voi niin ikään pää-
tellä, että liikalihavuus ja kunnon lasku ovat seurauksia tekijöistä, joita tässä ei mainita, 
esimerkiksi liikunnan puutteesta.  

Merkille pantavaa on, miten tutkimustulokset kyseenalaistuvat esimerkissä 7. Kiellolla 
uupunut ei toivu juosten kumotaan käsitys, johon ilmeisesti yleisesti uskotaan tai on 
aiemmin uskottu. Näin teksteissä aktivoituu tieteen maailma, jossa erilaisista tuloksista 
kiistellään. Väliverrosen (1996: 100, 109) havaintojen mukaan tutkijoiden kiistat lisäävät 
median kiinnostusta aiheeseen, ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kuvataankin mediassa 
usein juuri kiistoina (ks. myös Kärki 1998: 64–71). Seuraavassa esimerkissä 8 kuuluu 
kuitenkin jo kyllästyminen tutkimusintoon, jolla tutkijat ovat tarttuneet uupumiseen. 
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Otsikon sananvalintojen vastakohtaisuus (uupuminen – jaksaa) virittää ironisia tulkintoja. 
Otsikko kuuluu Sunnuntai-liitteessä julkaistuun 1,5 sivun mittaiseen juttuun, jonka 
ingressissä (esimerkki 9) aktivoituu avoin kriittisyys:  

(8) Uupumista jaksetaan tutkia (HS 14.11.99) 
(9) Viiteensataan selvitykseen on käytetty satoja miljoonia markkoja. Työntekijöille tutkimuk-

sista ei ole ollut juuri mitään hyötyä. (HS 14.11.99) 

Tämä teksti näyttää toteen sen, että tutkimukset eivät jää vain tutkijoiden keskinäisiksi 
pelikentiksi, vaan tiedotusvälineet katsovat aiheelliseksi – ainakin toisinaan – arvioida 
niitä julkisuudessa. Tässä tapauksessa arvottaminen kohdistuu tutkimusten "hyödyt-
tömyyteen", jota ilmaistaan vähättelevällä kiellolla (ei ole ollut juuri mitään) ja epätar-
kalla mutta suurella lukumäärällä (satoja miljoonia markkoja). Hyötyideologian mukaan 
rahalle kuuluisi saada vastinetta. Näin kriittinen teksti on kuitenkin poikkeus tutkimusai-
neistossani. Sama toimittaja (Marjut Lindberg) tosin jatkaa aiheen käsittelyä vielä seuraa-
vanakin päivänä Kotimaa-sivun uutisjutussa UUPUMUSKONSULTEISTA TULLUT UUSI 
MENESTYVÄ AMMATTIKUNTA (HS 15.11.99). Siinä hän kritisoi muun muassa tutkijoiden 
ammattitaidottomuutta ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimusten runsauteen (lukuisia) viita-
taan myös toisessa yhteydessä esimerkin 11 pääkirjoituksessa, jossa tutkimuksia käyte-
tään argumentaation perusteena. 

(10) Tutkimusten laadullinen kirjo on suuri. Suurenkaan laitoksen työterveyshuolto ei aina 
onnistu yrityksissään, sen osoitti muiden muassa Hyksin viime vuoden tutkimus. Kysely-
lomakkeet eivät tavoittaneet läheskään koko väkeä, kysymykset oli aseteltu johdattelevasti, 
vastausprosentti jäi surkeaksi ja vertailutiedot puuttuivat. (HS 15.11.99) 

(11) Työuupumuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden valossa suomalainen työpaikkakult-
tuuri näyttää masentavalta. (HS 14.7.00) 

Kriittinen äänensävy paljastaa, ettei työkykyyn liittyvä tutkimus ole saavuttanut varauk-
setonta asemaa ongelmanratkaisijana, vaikka tieteelle sellaista roolia istutetaankin (Väli-
verronen1994: 16). Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistoni teksteissä nojaudutaan varsin 
usein tietoon, joka on peräisin tutkimuksien, raporttien, selvitysten ja muistioiden kaltai-
sista asiantuntijoiden tuottamista teksteistä. Tällainen selvä viittaus löytyy 46 tekstissä, 
mikä on 37 prosenttia kaikista teksteistä. Asiantuntijakirjoittajista vain kolme viittaa 
suoraan tutkimuksiin. Sitä vastoin 11 muussa asiantuntijan kirjoittamassa tekstissä ei 
tutkimuksia erikseen mainita. (Uutisten lähteistä ks. Heikkinen ym. 2005: 250–252.) 

Tutkimuksen siirtyminen yliopistojen ulkopuolelle muihin laitoksiin on nähtävissä 
HS:n teksteissä. Helsingin yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu mainitaan kerran, muu-
toin ahkerimpana tiedon tuottajana näyttäytyy seitsemän kertaa esillä oleva Työterveys-
laitos. Näiden lisäksi mainitaan tutkimustiedon lähteinä työministeriö, Valtion taloudelli-
nen tutkimuskeskus, Medivire, Valtiokonttori, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus, 
Maatalouden tutkimuskeskus, LEL Työeläkekassa, Eläketurvakeskus, Teollisuuden ja 
työnantajain keskusliitto TT, Kansanterveyslaitos, HRM Partners, Työtehoseura ja Stakes. 
Ulkomaista lähdettä edustaa belgialainen Gentin yliopisto. Toimittajan kannalta tunnetut 
tutkimustietoa tuottavat lähteet ovat käytännöllisiä, sillä ne ovat luotettavia ja tuotteliaita 
ja niillä on auktoriteettia. Kunelius (1998: 218) näkee tilanteen osittain ongelmallisena: 
kun toimitus tottuu saamaan rutiinilähteeltään tiedot, kommentit ja arviot nopeasti, se 
saattaa alkaa edustaa lähteitään enemmän kuin yleisöään. Tutkimuksia tuottaville laitok-



 124

sille julkisuus toimii paitsi tiedotuskanavana myös oman imagon rakentamisen ja markki-
noinnin välineenä. Tiedettä onkin alettu popularisoida kansantajuisemmaksi (ks. esim. 
Kunelius 1998: 210; lääketieteestä julkisuudessa ks. Kärki 1998: 22–25). Väliverronen 
(1994: 16) esittää, että ajatus tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja popularisoinnin 
tärkeydestä on vakiintunut osaksi poliittista retoriikkaa ja että "tiede ja tutkimus on alettu 
nähdä kansallisen hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailun keskeisenä perustana". 

Lukija tunnistaa tutkimusten maailman lehtiteksteissä numeroilmausten runsaudesta. 
Numerotietoja saatetaan käyttää argumentointiin, kun halutaan perustella ja pohjustaa 
yleistettäviä näkemyksiä ja mielipiteitä. (ks. esim. Kalliokoski 1996b: 87; Heikkinen 
1999: 202). Kun tutkimus kirjoittuu tekstiin kvantitatiivisina tuloksina prosenttilukuina ja 
muina määrän ilmauksina, rakennetaan maailmaa, jossa asioita voidaan mitata, luokitella 
ja laskea täsmällisesti ja objektiivisesti. Numerotieto on intertekstuaalista ainesta, mikä 
näkyy tekstissä avoimina viittauksina esimerkiksi selvitykseen, kyselyyn ja työolobaro-
metriin. (Numeroista ja tilastoista ks. Heikkinen 1999: 199–204.) 

(12) Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan noin 70 prosent-
tia työväestä nauttii jo tykystä. (HS 1.6.99) 

(13) Vastauksia [työministeriön selvityksessä] tuli kaikkiaan 176 ja vastausprosentti oli hyvä: yli 
83. Yli 90 prosenttia piti ohjelmaa tarpeellisena ja arvioi kehittämisohjelmia tarvittavan 
edelleen. Tärkeimpinä kehittämisen kohteina pidettiin henkilöstön johtamista sekä työky-
kyä ja työssä jaksamista. (HS 11.2.99) 

(14) LEL-alojen työntekijöiden enemmistö arvioi työkykynsä hyväksi ja erinomaiseksi ja yllätti 
sillä tutkijat. / Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 70–85 prosenttia arvioi työkykynsä 
hyväksi tai erinomaiseksi eikä merkittäviä eroja alojen välillä löytynyt työkyvyssä tai ter-
veydessä. (HS 18.2.99) 

(15) Noin 15 000 työntekijää tuntee olevansa kyvytön tekemään nykyistä työtään. Lisäksi yhtä 
suuri määrä työntekijöitä tuntee, että kyky omaan työhön on alentunut. Näin kertoo työky-
kyarvio, joka on ensimmäisen kerran liitetty työministeriön työolobarometriin. (HS 
16.12.99) 

Kysely ja vastaus viittaavat siihen, että tieto on kerätty vastaajilta. Edellisten esimerkkien 
verbiprosessit arvioida ja pitää (jonakin) ilmaisevat, että työkykyyn liittyvässä tutkimuk-
sessa kartoitetaan nimenomaan mielipiteitä ja arvioita. Esimerkkiin 15 liittyvässä uuti-
sessa NOIN 15 000 TYÖNTEKIJÄÄ SUOMESSA TUNTEE ITSENSÄ TYÖKYVYTTÖMÄKSI (HS 
16.12.99) huomio kiinnittyy siihen, että koko tekstin kaikista työntekijöihin liittyvistä 
verbiprosesseista 16 on mentaalisia, 11 materiaalisia ja 5 relationaalisia. Kun kyseessä on 
tutkimukseen perustuva uutinen, tällainen prosessien jakautuminen on jokseenkin yllättä-
vää. Relationaalisten prosessien vähyys selittyy sillä, että tekstissä korostetaan tutkimus-
tulosten olevan kyselyyn vastanneiden ihmisten tuntemuksia. Tuloksia ei ilmaista fakta-
tietona toteamalla esimerkiksi, että "suomalaisista työntekijöistä noin 15 000 on työky-
vyttömiä" tai että "suurten ikäluokkien työkyky on kaikista kehnoin". Valtaosa mentaali-
sista prosesseista kasautuu työkyvyn arvioimisen kenttään (tuntea, arvioida, ajatella), ja 
loput liittyvät lähinnä työntekijöiden odotuksiin tulevalta (kalvaa, epäillä, uskoa, odot-
taa). Tuloksia esitetään jonkin verran suhdeprosesseinakin (76 prosentilla työssäkäyvistä 
ei ole yhtään lääkärin toteamaa sairautta; Nuorimmista työntekijöistä 90 prosenttia on 
varma uudesta työpaikasta). Luukan (1995: 99–101) mukaan tieteellisen tekstin ilmaisun 
varmuusaste on vahvimmillaan silloin, kun kirjoitetaan aikaisempien tutkimusten tulok-
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sista. Samankaltainen tekstien välinen vuorovaikutus näkyy HS:n tavassa kirjoittaa tutki-
mustuloksista, jotka selostetaan lukijoille useimmiten annettuna faktana. Lieventely on 
kuitenkin tavanomaista tutkijan omassa tekstissä, minkä Luukka (1995: 106) katsoo selit-
tyvän sillä, että järjestelmällinen epäily ja kriittinen suhtautuminen tuloksiin kuuluvat 
tiedeyhteisön diskurssikäytänteisiin. Tieteellisiä löydöksiä ja totuuksia ei pidetä pysyvinä, 
ja tutkijan omatkin tulkinnat voivat ajan oloon muuttua. 

Esimerkin 15 luoma todellisuus tuntuu koskettavan laajoja ihmisjoukkoja. Työolo-
barometrin tietoja kerättiin 1 150 työntekijältä, mikä kerrotaan lukijalle vasta uutisen 
viimeisessä kappaleessa. Informaatiorakenteessa tärkeäksi lukumääräksi nousee uutisen 
otsikossa ja aloituskappaleessa mainittu 15 000 työntekijää, joka toistuu vielä parafraa-
sissa yhtä suuri määrä. Lukijan voi olla vaikea suhteuttaa työkyvyttömyyden laajuutta 
tämän luvun perusteella, koska hänelle ei kerrota, kuinka suurta osuutta 15 000 edustaa 
kaikista Suomessa työssä olevista ihmisistä. Informaation jakamisen kannalta on merkit-
tävää, että otsikkoon on nostettu nimenomaan työkyvyttömyyttä korostava luku eikä sitä, 
että lähes kaikki suomalaiset pitävät itseään työkykyisinä. 

Tutkimusaineistossani esiintyvillä lukumäärän ilmauksilla luokitellaan ja tilastoidaan 
ihmisryhmiä muun muassa sen perusteella, että he ovat tietyn ikäryhmän edustajia; he 
ovat kuntien työntekijöitä; he ovat eläkkeen hakijoita; he ovat työttömiä; he arvioivat 
työkykynsä tietynlaiseksi; he ovat osallistuneet tykyyn; he ovat osallistuneet kuntoutuk-
seen; he ovat jääneet eläkkeelle sairauden (esim. depression, tuki- ja liikuntaelinvaivojen 
tai mielenterveyshäiriöiden) takia; he sairastavat jotakin tautia (nivelreumaa); he ovat 
käyneet kuntotesteissä; tai he saavat yhtä aikaa sekä palkkaa että eläkettä. Lukusanojen 
runsas käyttö liittyy tieteellisessä tekstissä nominalisointiin (Saukkonen 1984: 61).  

Seuraavissa esimerkeissä näkyy, että tutkijoita kiinnostaa seurata tulosten kehitty-
mistä. Tämä osoittaa, että tutkimusalue on jokseenkin vakiintunut ja tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena on saada vertailuaineistoa.  

(16)  Tämä käy ilmi perjantaina julkistetusta Kansallisen ikäohjelman toisesta seurantaraportista. 
Raportti kuvaa lähinnä viime vuoden kehitystä. Raportissa on myös selvitys työolojen ke-
hityksestä, ja ensimmäistä kertaa siinä sovelletaan työkykyindeksiä. / – – / Raportin mu-
kaan tyky- eli työkykyä ylläpitävällä toiminnalla on vaikutuksensa: työkyky on parantunut 
huimasti kymmenessä vuodessa, vaikka se kyllä selvästi huononee 55 ikävuoden jälkeen, 
Sihto huomauttaa. (5.8.00) 

(17)  Kuntoutuksessa käyneiden valtion työntekijöiden työkykyindeksi pysyi kahden vuoden 
tarkastelujakson aikana keskimäärin ennallaan. (HS 28.5.99) 

(18)  Alustavat tutkimustulokset käyvät ilmi Työ ja terveys v. 2000 -kirjasta, jonka Työterveys-
laitos julkaisi maanantaina. Kirja on laitoksen asiantuntijoiden ajantasaisin katsaus työ-
oloista ja niiden kehityspiirteistä. / Haastattelututkimuksen mukaan työssä olevat, erityisesti 
yli 55-vuotiaat, kokivat työkykynsä parantuneen hieman kolmen viime vuoden aikana. (HS 
5.12.00) 

(19)  Nivelreuma alentaa lähes jokaisen sairastuneen työkykyä ajan mittaan, mutta vielä suurem-
pina vaikutukset koetaan elämän laatuun, todettiin Reumaliiton juuri valmistuneessa kyse-
lyssä. Samanlainen tutkimus on tehty myös muissa pohjoismaissa, mutta tuloksia ei ole 
vielä vertailtaviksi. (HS 5.5.00) 
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Edellisten esimerkkien kielelliset valinnat mukailevat tieteen kieltä, jossa asiaintiloja 
ilmaistaan yleisesti relationaalisilla suhdelauseilla ja nominaalistuksella76. Halliday on 
havainnut tällaisia piirteitä jo Isaac Newtonin vuonna 1704 julkaistuissa teksteissä. Ilmai-
sutapa on luonnollistunut teksteissä, joissa käsitellään tietoa, olipa kyseessä sitten oppi-
kirja, tietokirja, tieteellinen artikkeli tai uutisteksti. (Ks. Halliday 1994b: 137–139, 143; 
myös 1994a: 126–127.) Karvonen (1995: 217) luonnehtii oppikirjojen tietämisen kieltä 
abstraktiksi määritelmien kieleksi, jossa ei ole sijaa havainnoille ja elämyksille. Niinpä 
edellisissä esimerkeissä voidaan suhdelausein todeta, että raportissa on selvitys työolojen 
kehityksestä; työkykyä ylläpitävällä toiminnalla on vaikutuksensa; työkykyindeksi pysyi 
ennallaan ja että kirja on ajantasaisin katsaus. Myös kokea-verbillä, jolla referoidaan 
vastaajien mielipiteitä ja tuntemuksia, ilmaistaan niin ikään suhdeprosessia (kokivat työ-
kykynsä parantuneen). Nominaalistus monimutkaistaa ilmaisua, kun kirjoitetaan, että 
vielä suurempina vaikutukset koetaan elämän laatuun (vrt. esim. "Nivelreuma vaikuttaa 
elämän laatuun."). 

Tutkimustulosten seuraamiseen ja vertailuun viittaavat paitsi puhe tarkastelujaksosta, 
kehityspiirteistä, toisesta seurantaraportista ja samanlaisesta tutkimuksesta myös verbit 
parantua, huonontua ja pysyä ennallaan ja niiden yhteydessä esiintyvät aikaolosuhteiden 
ilmaukset (kymmenessä vuodessa; kahden vuoden tarkastelujakson aikana; kolmen viime 
vuoden aikana). Myös ajantasaisin katsaus ilmaisee, että vastaavanlaisia katsauksia on 
tehty aiemminkin. Tutkimusta varten kehitetty työkykyindeksi implikoi, että työkyvyn 
tutkimisessa tarvitaan erityinen tutkimusväline, jolla voidaan kerätä vertailukelpoista 
aineistoa eri yhteyksissä eri aikoina. Kehityksen suuntaa ja tutkimustuloksia kommentoi-
vat teksteissä tutkijat ja muut asiantuntijat sekä toisinaan toimittajat itsekin. Väliverronen 
(2002) huomauttaakin, että journalismin näkökulmasta tieteen tuloksissa uutisen arvoista 
on sen arviointi, millaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurausvaikutuksia tuloksilla 
voi olla ja miten niitä voidaan soveltaa käytäntöön. 

(20)  Haastattelututkimuksen mukaan työssä olevat, erityisesti yli 55-vuotiaat, kokivat työky-
kynsä parantuneen hieman kolmen viime vuoden aikana. "Toivottavasti työelämä voi 
käyttää heidän resurssejaan enemmän hyväksi", sanoi erikoislääkäri Juha Liira Työter-
veyslaitoksen Työkykykeskuksesta. (HS 5.12.00) 

(21)  "Olen testannut 80 000 suomalaista. On järkyttävää, että 45-vuotiaiden kuntotaso on 90-
luvun alusta laskenut viidenneksen. Ja armeijakin vastaanottaa nuoria miehiä, joiden kunto 
on kehnompi kuin aiemmin." [sanoo Vierumäen lääkäriaseman testauspäällikkö.] (HS 
8.3.00) 

(22)  "Depression diagnoosilla myönnettiin eläkkeitä vuonna 1987 noin kuusi sataa, mutta viime 
vuonna jo pitkälti yli 2 500", Tola [eläkevakuutusyhtiön ylilääkäri Sakari T.] havainnoi yk-
sityissektorin tilastoja. (HS 7.10.00) 

(23)  Työolobarometriä keskiviikkona esitellyt työministeri Sinikka Mönkäre (sd) kuitenkin iloitsi 
siitä, että 94 prosenttia kaikista työssä olevista arvioi työkykynsä hyväksi tai erinomai-

                                                           
76 Kieliopillisten metaforien synty liittyy olennaisesti tieteen ja teknologian evoluutioon. Jo antiikin Kreikassa 
kaivattiin teknisiä termejä, jotka voitiin tulkita abstraktissa mielessä ja jotka liittyivät toisiinsa säännöllisellä ja 
systemaattisella tavalla, niin että niistä voitiin luoda luokkia ja matemaattisia rakennelmia. Nominalisointi jatkui 
myös latinan kielessä, joka hallitsi koko Euroopan alueella tieteen ja opettamisen diskurssia keskiajalta lähtien. 
Nominalisoinnin perinne jatkui myöhemmin Euroopan muissakin kielissä. (Halliday - Matthiessen 1999: 539–
542.) 
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seksi. / Työministeriön barometrin tehneen tutkijan Pekka Ylöstalon mukaan työkyvyttö-
myystuntemukset ovat melko yhdenmukaisia lääkärien arvioiden kanssa – –./ Työkykynsä 
tuntevat kehnoimmaksi suuret ikäluokat, joiden pessimismi on tutkijan mukaan muihin ver-
rattuna yliedustettu. (HS 16.12.99) 

Tutkimustulokset näyttäytyvät sekä odotuksina (toivottavasti) että uhkakuvina (on jär-
kyttävää). Asiantuntijan kommentti esimerkissä 20 implikoi, että tulokseen sisältyy 
myönteisiä mahdollisuuksia, mikä näkyy kielellisinä valintoina kommenttiadverbissä 
toivottavasti, parantua-verbissä ja komparaatiossa käyttää enemmän hyväksi. Sen sijaan 
kuntotestien tuloksien kommentoinnissa aktivoituu kielteinen merkitys (on järkyttävää; 
kuntotaso on laskenut; kunto on kehnompi). Sitä vastoin esimerkissä 21 muutoksen suun-
taan ei oteta kantaa yhtä eksplisiittisesti mutta muutoksen suuruuteen viittaava merkitys 
aktivoituu mutta-konjunktiossa ja jo-adverbissa. Ne molemmat korostavat eroa aiempaan 
tulokseen. 

Samoin tutkija Pekka Ylöstalo kommentoi tuloksia neutraalisti vertaillen esimerkissä 
23. Kuitenkin referointirakenteeseen pessimismi on tutkijan mukaan sisältyy implikaatio, 
että juuri Ylöstalo arvottaa tutkijana vastaajien asenteita ja tulkitsee ne pessimismiksi. 
Työministerin asennoitumista ilmaisee mentaalista prosessia kuvaava verbi iloita. Tällai-
nen mielialaa kuvaava johtoverbi ei ole yleinen valinta, kun referoidaan suomalaisten 
ministerien puhetta. Poliittisissa lehtiteksteissä esiintyy Kalliokosken mukaan useimmiten 
näennäisesti neutraali ministeri, joka sanoo, kertoo ja toteaa sekä implisiittisesti neuvoo 
ja opastaa (esim. ehdottaa, esittää, huomauttaa ja korostaa). (A. Kalliokoski 1998; ks. 
myös Heikkinen 1999: 144–146.) Kuitenkin-konnektiivi implikoi, että työolobarometrin 
tiedot antavat aihetta päinvastaisiinkin reaktioihin – ministeri iloitsee siitä huolimatta, 
että 15 000 työntekijää Suomessa tuntee itsensä työkyvyttömäksi. Hyvä uutinen (94 pro-
senttia työssä olevista arvioi työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi) kuitataan yhdessä 
sivulauseessa, ja sen jälkeen palataan takaisin negatiivisiin työkyvyttömyystuntemuksiin. 
Tästä voi päätellä, että työkykydiskurssissakin ongelmalla on uutisarvoa enemmän kuin 
hyvällä tilanteella. 

Samassa uutisessa rakentuu tutkijoiden, tutkittavina olleiden (työntekijöiden) ja tutki-
muksen teettäjän (työministeriötä edustavan ministerin) välinen vuoropuhelu työuran 
jättämisestä. Seuraavassa esimerkissä ministeri kommentoi tutkimustuloksia sekä kansa-
laisten ajattelutapoja ja ratkaisuja koko yhteiskunnan kannalta. Ministerin puheenvuorot 
(yhteiskunta tukee verovaroin; yhteiskunta ei selviä siitä) kytkevät ihmisten työkyvyn 
kansantalouteen ja siten selittävät, miksi työministeriö on teettänyt vuosittaisia työolo-
barometrejä aina vuodesta 1992 lähtien.  

(24)  Työntekijän oma käsitys työkyvystä on tutkijoiden mukaan työuran kannalta ratkaiseva. 
Kun ihminen alkaa ajatella, että on kyvytön tai että on jo tehnyt riittävän pitkän työuran, 
ura onkin sen jälkeen pian ohi. / Työn jättämiseen saattaa vaikuttaa myös arvojen muutos, 
Mönkäre myöntää. Ihmiset arvostavat aikaisempaa enemmän omaa vapaa-aikaansa ja pitä-
vät tärkeänä sitä, että saavat itse vaikuttaa asioihinsa. / Mönkäre sallii sen, että ihmiset jää-
vät 58-vuotiaina eläkkeelle, mutta ei halua, että yhteiskunta tukee sitä verovaroin. Yhteis-
kunta ei selviä siitä, hän väittää. / Ministeri kannattaa osaeläkeratkaisuja pitkään työelä-
mässä oleille. Hän aikoo itsekin ehkä jäädä neljän vuoden kuluttua, 56-vuotiaana, osaeläk-
keelle. (HS 16.12.99) 
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Tuloksia pohtivaan työministeriin kytkeytyy verbiprosesseissa neuvominen (korostaa), 
väitteiden todenmukaisuuden tunnusteleminen (myöntää, väittää) ja kannanottojen ilmai-
seminen (sallii, kannattaa, ei halua) (ks. A. Kalliokoski 1998). Erikoinen sävy liittyy 
sallia-verbiin, jolla ministerille annetaan valtaa 'antaa lupa tehdä jotakin, suostua johon-
kin tai suoda jotakin'. Sallia-verbiin liittyvä valta on lähes jumalallista, sallimukseen 
viittaavaa. (Ks. PS s.v. sallia.) Ministerin myötämielisyyttä selittää maininta siitä, että 
hän suunnittelee monen muun tavoin osaeläkkeelle jäämistä. Pronomini itsekin ja modaa-
linen ehkä-partikkeli toimivat tässä takaporttina, poliitikon varauksena. Kokonaisuudes-
saan esimerkin tekstuaaliset valinnat (oma käsitys on ratkaiseva; ihminen alkaa ajatella, 
että; arvojen muutos; ihmiset arvostavat vapaa-aikaansa ja pitävät tärkeänä – –) akti-
voivat merkitystä 'työkyky on sidoksissa asenteisiin'. 

Työkykyyn kytkeytyvä tutkimus kirjoittuu HS:n teksteissä lähinnä suomalaisena tutki-
musalueena. Tutkimuksissa keskitytään suomalaisten terveyteen, työoloihin, tyky-toimin-
taan ja työkykykäsityksiin – työkyky näyttäytyy meidän suomalaisten asiana. Tutkimusai-
neistossani ulkomaista tiedeyhteisöä edustaa vain Gentin yliopisto, ja nivelreumatutki-
musta käsittelevässä uutisessa mainitaan muissa pohjoismaissa tehtävän vastaavia tutki-
muksia. Kansainvälisiä yhteyksiä on kuitenkin olemassa, sillä Ilmarisen (2004: iii) mu-
kaan ilmaus work ability77 otettiin käyttöön englanninkielisissä julkaisuissa (Suomessa) 
1990-luvulla ja yli 20 kielelle käännettyä työkykyindeksiä on käytetty useissa projek-
teissa eri maissa.  

Tiedemaailmassa ei voi enää välttää englanninkielisten vastineiden etsimistä. Pääsy 
tieteen teksteihin varmistuu, jos osaa valtakieleksi nousseen englannin lisäksi venäjää, 
saksaa ja ranskaa. (Ks. esim. Large 1989.) Hiidenmaan (2003: 79–83) mukaan joillakin 
aloilla on alettu suosia englannin kieltä tieteen kielenä niin laajasti, ettei suomeksi jul-
kaista juuri mitään. Muun muassa lääketieteen väitöksiä ja tutkimusjulkaisuja kirjoitetaan 
ennen muuta englanniksi. Suomen asema tieteen kielenä kapeutuu, kun kurssikirjoistakin 
tieto hankitaan jo pääosin englanniksi. Oman alan tiedon omaksuminen voi jäädä puut-
teelliseksi ja pinnalliseksi. Suomenkielinen terminologia ei pääse kehittymään, ja tieteen 
puhe jää entistä vieraammaksi niille, jotka eivät englantia hallitse. Tekstien ulkopuolelle 
jäävät etenkin ne, jotka eivät osaa englantia lainkaan. "Ennen koulutuksella tuotettiin 
eliitti, joka pystyi hoitamaan asiat vieraalla kielellä. Nyt tuotetaan eliitti, jonka ei tarvitse 
osata suomen kieltä", Hiidenmaa (mts. 84) toteaa. Työkykyyn liittyvässä tutkimuksessa 
tilanne ei ole ainakaan vielä näin kärjistynyt. Tieteen kielen levittämisessä toimittajat ovat 
avainasemassa, kun he arkityössään ratkaisevat, millaisilla kielellisiä valintoja he tekevät 
kansainvälisistä tiedeaiheista kirjoittaessaan. 

                                                           
77 Kielenkääntäjänä toimivan Sirkka-Liisa Leinosen mukaan work ability on vakiintunut ainakin suomalaisten 
tutkijoiden käyttöön. Luontevampaa englantia olisi käyttää ilmauksia working ability tai ability to work. 
Työhyvinvoinnin englanninkielisenä vastineena käytetään ilmausta work-related well-being. Sen sijaan työssä 
jaksaminen ja työviihtyvyys tuottavat päänvaivaa kääntäjällekin. Termit ovat siinä määrin suomalaisia, että 
kirjoittaja saattaa jäädä liiaksikin oman kulttuurinsa ja kielensä vangiksi. Itse työkykyongelmat lienevät tuttuja 
ainakin läntisessä maailmassa. (Luento 14.12.2005, sähköposti 6.2.2006.) Myös Tiittula (2001: 345–347) 
korostaa, että käännöskään ei elä tyhjiössä ja että käännettävän tekstin on ylitettävä kielten ja kulttuurien väli-
nen raja. Jos tekstin kulttuurinen tieto on lukijalle tuntematonta, hän päätyy helposti vääriin tulkintoihin. 
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5.1.3  Työkyvyn arviointi- ja määrittelydiskurssi  

On mielenkiintoista havaita, että yhdessäkään aineistooni kuuluvassa tekstissä työkykyä ei 
määritellä selkeästi. Käsite tarjotaan itsestään selvänä ja siitä puhutaan ikään kuin lukija 
tietäisi, mitä sillä tarkoitetaan. Työkykyä pidetään siis ennestään tuttuna ilmiönä. Tällai-
siin valintoihin vaikuttaa Faircloughin (1994: 144–145) mukaan intertekstuaalinen kon-
teksti: diskurssin osanottajat toimivat sen mukaan, mihin aiempiin teksteihin he olettavat 
kyseessä olevan tekstin liittyvän. He päättelevät, mitä voidaan pitää annettuna ja jo yhtei-
seen tietoon ja kokemuspohjaan kuuluvana ja mihin voidaan viitata. Valinnat ovat inter-
persoonaisesti motivoituneita, ja ne kertovat lehden liittävän lukijakuntaansa tiettyjä 
oletuksia (Kress 1983: 48). Lukijan voi kuitenkin olla vaikea ymmärtää yleistajuistakin 
tekstiä, jos siinä esiintyy käsitteitä, jotka ovat vieraita, abstrakteja, merkitykseltään hämä-
riä tai muutoin tulkinnanvaraisia (ks. esim. Kress 1983: 48). Tekstin ymmärrettävyys 
edellyttääkin usein sitä, että tällaiset käsitteet määritellään ja niiden sisältö avataan luki-
jalle tekstissä. HS:n uutisesta KUNTOUTUSTA HALUAVA SAATTAA PUDOTA KAIKKIEN TUKIEN 
VÄLIIN (HS 20.11.00) käy ilmi, ettei työkyvyn tai työkyvyttömyyden määritelmä ole suin-
kaan yksiselitteisen selvä: 

(25)  Pilottihankkeen tuloksia käyttää hyväkseen muun muassa työmarkkinajärjestöjen tymä-
ryhmä. Se pohtii työkyvyttömyysmääritelmää. (HS 20.11.00) 

Määritelmän tekemistä ilmaistaan pohtia-verbillä, mikä luo kuvaa perusteellista ajatte-
lutyötä vaativasta prosessista. Toiminnan luonne tosin jää epäselväksi: ryhmä voi punta-
roida nykyisten määritelmien hyvyyttä tai vaikkapa miettiä uusia muotoiluja. (Ks. PS s.v. 
pohtia.) Se, että toimijana on (työ)ryhmä, on jokseenkin odotuksenmukainen nykykäy-
tänne hankkeiden maailmassa, kuten sekin, että ryhmän nimessä käytetään lyhennettä78. 
Tymän kaltaisella lyhenteellä viestitään tehokkuuden ja tiiviyden tavoittelua, mutta sen 
merkitys tosin jää helposti vain sisäpiiritiedoksi (ks. esim. Mustamo 2002).  

Se, onko ihminen työkykyinen vai työkyvytön, voidaan ilmaista asiantuntijoiden jar-
gonista poiketen kansanomaisestikin. Uutisessa "PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIÄ TUIJOTETAAN 
VIINASILMÄLASEILLA" (HS 27.1.99) referoidaan psykiatri Ilkka Taipaleen näkemyksiä työ-
kyvyttömyydestä. Häneltä on peräisin seuraava määritelmä, joka kuvaa työelämän ja 
yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiden pitkäaikaistyöttömien työkykyä: 

(26)  Ellei hakija pysty kantamaan vettä kaivosta tai selviydy vaatteiden pesusta ja siivouksesta, 
hän on työkyvytön. (HS 27.1.99) 

Määritelmän lähtökohtana on negaatio (ellei pysty tai selviydy), ja eräänlaisiksi mitta-
reiksi asetetaan arkitoimet ja jokapäiväisessä elämässä selviäminen. Veden kanto edustaa 
fyysistä toimintakykyä, ja siisteys puolestaan viittaa sosiaalisiin normeihin. Seuraavissa 
esimerkeissä näyttäytyy kuitenkin toisenlainen, selkeästi ammattimainen lähestymistapa 

                                                           
78 Tymä on muodostettu tupon (tulopoliittinen) tapaan lähtösanojen alkutavuista. Etenkin lyhennesanat ovat 
Suomessa lisääntyneet (Lehtinen 2000: 31). Työkykymaailmassa tuttuja lyhenteitä ovat muun muassa Kela 
(=Kansaneläkelaitos), TTL (= Työterveyslaitos), STM (= sosiaali- ja terveysministeriö), TULES (=tuki- ja 
liikuntaelinsairaus), ASLAK (= ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus), TYK (= työkykyä 
ylläpitävä ja parantava valmennus), TYKY = työkyvyn ylläpito ja viime aikoina yleistynyt TYHY, jolla viitataan 
työhyvinvoinnin edistämiseen (ks. Kielikello 4/2000).  
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työkyvyn määrittämiseen. Hiidenmaahan (2003: 163) nojaten totean, että niissä on nähtä-
vissä päätöskielen piirteitä – asiakirjojen antia, joka on muokannut ajattelutapaa ja sitout-
tanut osallistujat tiettyihin periaatteisiin. Määrittäminen kuuluu instituutioiden tehtäviin. 

(27)  Yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää 58 vuotta täyttäneelle, jonka työkyky on pysy-
västi heikentynyt. Ennen vuotta 1940 syntyneillä ikäraja on 55 vuotta. Eläkettä harkittaessa 
punnitaan sairaus tai vamma, ikääntymisen vaikutus työssä selviytymiseen, ansiotyössäolon 
pitkäaikaisuus, työn aiheuttama rasitus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet. (HS 28.4.99) 

(28)  Työntekijä tai yrittäjä voi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle, jos hänen työkykynsä on 
heikentynyt sairauden, vamman tai vian vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Jos työkyky on 
alentunut 60 prosenttia, hakija on oikeutettu täyteen eläkkeeseen. Jos kyky on heikentynyt 
40 prosenttia, hän voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeen. (HS 7.10.00)  

(29)  Hakijalla pitää olla lääkärin lausunto terveydentilasta. Työkyvyn heikkenemisen lisäksi 
eläkkeen saamisessa huomioidaan hakijan ikä, koulutus, ammatti, asuinpaikka ja per-
hesuhteet sekä selvitetään, voiko hakija tehdä muuta työtä sairaudestaan huolimatta. Elä-
kevakuutusyhtiö voi pyytää myös lisäselvityksiä. (HS 7.10.00) 

(30) "Kysymys ei ole yksinomaan lääketieteellisestä arviosta, vaan myös hakijan sosiaalisten, 
taloudellisten, koulutuksellisten ja muiden vastaavien seikkojen arvioinnista. Lainsäädän-
tömme mukaan kahdesta täysin samalla tavalla tavoin sairaasta henkilöstä toinen voi olla 
työkykyinen, toinen työkyvytön", Paunio [eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena 
P.] sanoo. (HS 17.6.99) 

(31)  Työkykyä on pyritty arvioimaan työterveyslaitoksen laatiman mallin mukaan. Lopulliset 
arviot ovat kuitenkin henkilön omia tuntemuksia omasta osaamisesta, kyvyistä ja jaksami-
sesta. (HS 16.12.99) 

(32)  Peruspalveluita ovat muun muassa terveystarkastukset, työkykyarviot, työpaikkaselvitykset, 
ergonomiset kartoitukset, työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä 
ensiapuvalmiuden suunnittelu. (HS 19.9.00) 

(33)  Työterveyspalvelujen käyttö parantaa työkykyä ja vähentää erityisesti sydän- ja verisuoni-
sairauksia. Tämä selviää Medivire työterveyspalvelujen tutkimuksesta. Kohderyhmänä oli-
vat poliisit, joiden fyysistä kuntoa, työkykyä ja työtyytyväisyyttä tarkkailtiin neljän vuoden 
ajan. Tutkimuksessa todettiin myös, että työntekijän näkemykseen omasta työkyvystään 
vaikuttavat terveys, työpaikan olot ja oma elämäntilanne. (HS 18.8.99) 

Arvioimisen ja siihen tarvittavien havaintojen tekemisen diskurssi aktivoituu näkyvästi 
sekä verbivalinnoissa (arvioida, punnita, tarkkailla, selvittää, huomioida) että substantii-
veissa (arvio, arviointi, tutkimus, lausunto). Se liittyy implisiittisemmin esimerkin 28 
ehtolauseisiin: jos työkyky on alentunut ja jos työkyky on heikentynyt  implikoivat, että 
jonkun täytyy todeta työkyvyn aste ennen eläkkeelle pääsyä. Ihminen ja hänen työky-
kynsä ovat siis näiden prosessien kohteina. Arvioinnin suorittajina voivat olla muun mu-
assa työterveyslaitoksen (31), työterveyshuollon (32,33) ja vakuutuslaitosten (27, 28, 29) 
edustajat. Yhtä lailla institutionaalisuus näkyy siinä, että arviointiin on kehitetty tietty 
malli ja tutkimus, jotka luovat puitteet ja sisällön sille, mitä kuuluu arvioida. Toiminnan 
rutiinimaisuudesta kertovat esimerkin 32 ilmaus peruspalvelut sekä tarkastusten, arvioi-
den, selvitysten, kartoitusten ja suunnittelun esittäminen luettelona. Arviointia sinänsä ei 
kyseenalaisteta, vaikka arvioitavista seikoista tuntuukin olevan erilaisia näkemyksiä.  

Intertekstuaalisina kaikuvat lakitekstien äänet esimerkeissä 27 ja 28 edustavat järjes-
telmää, jossa jokin ulkopuolinen taho ratkaisee kansalaisen tilanteen (hän voi päästä; hän 
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voi saada; hänelle voidaan myöntää; hän on oikeutettu). Modaalinen voida-verbi voidaan 
tulkita tässä deonttiseksi niin, että jokin instituutio antaa kansalaiselle luvan johonkin ja 
että hänellä on ylipäätään mahdollisuus saada jotain. Tekstissä ilmaistaan, että hänellä on 
lain tai asetuksen takaama lupa ja oikeus toimintaan. (Ks. ISK 2004: 1494; Kangasniemi 
1992: 92.) Näissä esimerkeissä kansalainen kirjoittuu tekstiin rooliltaan hyötyjäksi. Toi-
saalta häneltä myös vaaditaan prosessissa tekoja, sillä hänellä pitää olla lääkärin lausunto 
ja instituutio voi pyytää lisäselvityksiä ilmeisesti joko häneltä itseltään tai eläkkeenha-
kuun liittyviltä asiantuntijoilta (29). Hän on (esimerkeissä 27, 28 ja 31) hallinnollisen 
päätöksenteon kohteena toiminnassa, jossa on mukana asiantuntijoita ja virkailijoita. 
Päätöksellä on juridinen pohja. (Päätöstekstistä ks. Tiililä 2000.) 

Arvioinnin vakiintuneet puitteet käyvät mallin lisäksi ilmi myös kieltoilmauksessa Ky-
symys ei ole yksinomaan lääketieteellisestä arviosta, vaan myös – –. Tunnusmerkkinen 
kielto presupponoi, että arvion ajatellaan yleensä perustuvan lääketieteeseen (ks. ISK 
2004: 1535; myös Fairclough 1992: 121–122). Asiantuntijan arvioinnin vajavuutta ja 
epävarmuutta tuottava merkitys aktivoituu, kun toimintaa ilmaistaan ilman selkeää tulosta 
(on pyritty arvioimaan). On olemassa mallin mukainen arvio mutta myös lopullinen ar-
vio, joka tarkoittaa ratkaisevampaa ja totuudenmukaisempaa lopputulosta. Arvioinnin 
kohteena oleva ihminen ei kirjoitu tekstiin erityisen aktiivisena toimijana vaan pikemmin-
kin mentaalisena kokijana, kun puhutaan henkilön omista tuntemuksista ja työntekijän 
näkemyksistä. Substantiivit tuntemus ja näkemys aktivoivat arviointidiskurssin, sillä nekin 
viestivät kognitiivisesta prosessista, jossa kansalainen itse arvioi työkykyään. Yleisesti 
ottaen arvioitavana olevan potilaan tai eläkkeen hakijan subjektiiviset kokemukset edus-
tavat maallikkonäkökulmaa, jonka lääketieteellinen asiantuntijatieto voi kyseenalaistaa ja 
kieltääkin (ks. esim. Lillrank 2005). 

Mitä sitten arvioidaan? Edellisissä esimerkeissä aktivoituu yleisimmin terveys-
diskurssi: arvioinnin kohteiksi nimetään sairaus, vika, vamma, rasitus ja kuluneisuus ja 
toisaalta terveys ja terveydentila (27, 28, 29, 30 ja 33). Ne viestivät, että sairastelu 
heikentää työkykyä ja että hyvän työkyvyn pohjana on hyvä terveys. Merkille pantavaa 
on kuitenkin se, että esimerkkien 29 ja 30 mukaan sairaskin henkilö voi olla työkykyinen, 
etenkin jos lakipykälät niin sanovat. Lakitekstien muotoilut kulkeutuvat lehtitekstiin 
esimerkkien 27 ja 28 kielellisissä valinnoissa: työkyvyn alenemista ilmaistaan täsmälli-
sillä prosenttiluvuilla79 ja alenemisen syitä kolmiportaisella sairaus, vika ja vamma -ki-
teytymällä. Se esiintyy yleisesti80 muun muassa Kelan teksteissä, sillä kiteytymä kuuluu 
eläkkeelle ja kuntoutukseen pääsyn perusteisiin (ks. esim. www.kela.fi). Vuoden 1956 
Kansaneläkelakiin kirjattu luettelo osoittaa, miten tietty muotoilu voi säilyä teksteissä 
elinvoimaisena, vaikka kieliasua ja ilmaisutapoja muuten uudistettaisiinkin (ks. esim. 
Heikkilä – Viertiö 2002). Rinnastuksen jäseniä voidaan pitää keskenään kohyponyy-
meinä, sillä ne ovat syntaktisesti, semanttisesti ja pragmaattisesti samafunktioisia (ks. 
Kalliokoski 1989: 99–100; Karvonen 1995: 127–132; ISK 2004: 1028 ). Luettelo on 
todennäköisesti tuttu asiantuntijoille mutta maallikoille vieraampi. Sairaus, vika ja 

                                                           
79 Työkyvyn arviointi kytkeytyy vanhastaan lääketieteellisen invaliditeetin käsitteeseen, johon liittyvät invalidi-
teettiprosentit ovat lähtöisin Saksasta ja Itävallasta. Lääketieteellisen haitan arvioinnissa vajaakuntoista ruu-
miinosaa verrataan terveeseen. (Rinne 1976: 3.)  
80 Luettelon yleisestä käytöstä kertoo mm. Googlen haku, jossa löytyi 378 sairaus, vika tai vamma -rinnastusta 
ja lisäksi kaksi sairaus, vika ja vamma -rinnastusta (14.1.2006). 
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vamma voidaan tulkita yksilön 'viallisuudeksi' ja 'vajavuudeksi' (ks. PS s.v. sairaus, 
vamma, vika). Ideologisesti ne implikoivat arvoa vähentävää huonoutta ja poikkeavuutta 
normaalista, kun sitä vastoin niiden vastakohdat terve ja kunnossa oleva edustavat yhteis-
kunnan kannalta hyvää.  

HS:n tekstien mukaan työkykyä arvioitaessa otetaan terveydentilan lisäksi huomioon 
myös työhön liittyviä seikkoja, kuten työolot (27, 33), työtyytyväisyys (33) ja työn rasit-
tavuus (27), jota tarkastellaan kuitenkin yksilön terveydentilan (rasituksen ja kuluneisuu-
den) kannalta. Osaamiseen ja koulutukseen liittyvät henkilökohtaiset taidot kuuluvat 
arvioitaviin seikkoihin (29, 30, 31). Työkykyyn vaikuttavia, asiantuntijoiden arvioimia 
asioita paketoidaan esimerkissä 30 yleisluonteisesti koulutuksellisiksi, sosiaalisiksi ja 
taloudellisiksi seikoiksi. Adjektiivien tehtävänä on tässä luokitella, ei niinkään luonnehtia 
(ks. Halliday 1994a: 184–185; Karvonen 1995: 145; Hiidenmaa 2000b: 55). Työkykyyn 
vaikuttavista tekijöistä ainoa, jota ei ihminen itse eivätkä asiantuntijatkaan voi muuksi 
muuttaa, on ikä. Ikääntymisdiskurssi on näkyvästi esillä tutkimusaineistossani, ja palaan-
kin siihen alenemisdiskurssin yhteydessä (ks. luku 5.2.3). 

Edelliset esimerkit tukevat Mäkitalon ja Palosen (1994: 156) näkemystä, että työkyvyn 
mittaamisesta on Suomessa tullut hallinnollisen päätöksenteon väline, jolla ratkaistaan 
eläkkeitä ja muita etuisuuksia. Arviointiin on kehitetty lääketieteelliset tutkimusmenetel-
mät, ja sen kohteena ovat siis pääasiassa yksilön kyvyt ja ominaisuudet. Tällainen lähes-
tymistapa on johtanut asiantuntijakeskeisyyteen.  

Olen tarkastellut lääkärin ja potilaan suhdetta, tehtäviä ja rooleja tässä luvussa lähinnä 
arvioinnin näkökulmasta. Varsinaisesti sairauteen ja terveyteen liittyviä kysymyksiä kä-
sittelen alenemisdiskurssin yhteydessä, kun selvitän, miten sairauksien katsotaan liittyvän 
työkykyyn ja miten sairauksista puhutaan mediassa (ks. luku 5.2.2). 

5.1.4  Arvioinnin institutionaalisuus 

Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on kiinnostanut monia tutkijoita institutionaalisena 
tilanteena (ks. esim. Raevaara 2000: 16–36; Nuolijärvi 1994: 52). Nuolijärvi (1994: 51–
52) arvelee institutionaalisen vuorovaikutuksen kiinnostavan jo siksikin, että institutio-
naalisuus kuuluu länsimaisen ihmisen arkeen ja sen roolit koskettavat jokaista: kansalai-
set kohtaavat näitä konventioita esimerkiksi kouluissa, oikeusistuimissa, lääkärin vastaan-
otoilla, virastoissa ja televisiokeskusteluissa. Lääkärin ja potilaan kanssakäymistä pide-
tään monin tavoin epätasa-arvoisena, sillä lääkäri hallitsee esimerkiksi vastaanottotilan-
teita niin tiedollisesti kuin työnjaollisestikin. Lääkärin dominoivan aseman katsotaan 
heijastavan yhteiskunnan valtarakenteita. Lainsäädäntö ja terveydenhuoltoinstituutio ovat 
luoneet lääkärille vallankäytön puitteet ja myös tietynlaisen institutionaalisen roolin jär-
jestelmässä, kuten potilaallekin. (Ks. esim. Peräkylä 1997: 178–180; Raevaara 2000: 20–
21.) Faircloughin (1998: 94) mukaan konventionaaliseksi muotoutunut suhde perustuu 
ideologisiin oletuksiin lääketieteen luonteesta, lääkärin ja potilaan sosiaalisista identitee-
teistä sekä lääkärin ja potilaan suhteesta.  

Lääkärin ja potilaan väliset jännitteet näkyvät HS:n tekstien työkykydiskurssissa. 
Aiemmat esimerkit (30, 31, 33) kertovat näkemyseroista, mutta vieläkin selkeämmin ne 
tulevat esiin asiantuntijan kirjoittamassa tekstissä TYÖKYKY PÄÄTELLÄÄN PAPEREISTA, joka 
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julkaistiin Vieraskynä-palstalla syyskuussa 1999. Suomen Lääkäriliiton varapuheenjoh-
taja ja Kunnallislääkärit ry:n puheenjohtaja Pirkko Valtola kirjoittaa:  

(34) Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat lääkärin kannalta ongelmallisimpia. Useimmiten työky-
vyttömyys perustuu potilaan ilmoittamaan kipuun ja toimintakyvyn vähenemiseen. Kipua on 
vaikea mitata objektiivisesti, joten sen havainnointi jää monesti potilaan kertomuksen tois-
tamiseen. Ei siis ole ihme, että potilaan koko kuva ei avaudu vakuutuslääkärille, jos emme 
osaa kuvata potilasta, hänen elämäänsä ja työkykyynsä vaikuttavia seikkoja perusteellisesti. 
(HS 18.9.99*) 

Keskeisiksi työkyvyn määrittäjiksi osoittautuvat toimintakyvyn väheneminen ja ennen 
kaikkea kipu. Lisäksi ilmaus elämään ja työkykyyn vaikuttavat seikat presupponoi, että 
'on seikkoja, jotka vaikuttavat työkykyyn'. Puhe elämästä ja potilaan koko kuvasta puo-
lestaan ilmaisee, että työkyky ei liity pelkästään sairasteluun vaan muihinkin asioihin. 
Työkyvyn asteen arvioinnin ongelmallisuuden merkityksiä tuottavat superlatiivi ongel-
mallisin, toimintaa luonnehtiva arviointilause on vaikea (mitata objektiivisesti) ja myös 
vastakkainasettelut (arviointilauseesta ks. Heikkinen 2002b: 48). Toisaalta on olemassa 
potilaan ilmoittama kipu ja toisaalta kipu, jota lääkäri mittaa objektiivisesti. Potilas pukee 
kivun verbaalisesti sanoiksi omilla ilmauksillaan; lääkäri puolestaan pystyy käyttämään 
tieteen tarjoamia käsitteitä ja mittareita. Potilas voi turvautua arkipuheeseen ja lääkäri 
taas omaan erikoiskieleensä. (Ks. esim. Fairclough 1992: 138–144.) Monet lääke-
tieteelliset termit ovat tosin potilaankin ulottuvilla, ja hän voi vahvistaa niillä kertomansa 
tiedon pätevyyttä ja ohjata keskustelua lääkärin asiantuntijuuden alueelle (Haakana ym. 
2001: 218).  

Yhteistä kieltä etsiessään lääkärin ja potilaan on nojauduttava niihin merkityksiin, joita 
kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ideologiat synnyttävät (ks. esim. Raevaara 2000: 21). 
Vaikeuksia voi aiheuttaa jo se, että sairauskäsitys ei välttämättä ole yhteneväinen eikä 
muuttumaton, saati sitten käsitys kivusta81 (ks. Raevaara 2000: 18–19; Lillrank 2005; 
Havas 1994: 270). On kyseenalaistettu, voiko subjektiivista kipukokemusta ylipäätään 
kuvata kielellä niin, että kaikki voisivat sen ymmärtää82 (ks. Lillrank 2005: 6). Eriasteista 
ja erityyppistä kipua kuvaavia ilmauksia on yksistään suomen yleiskielen sanavarastossa 
valittavana runsaasti, muun muassa kipu, tuska, särky, kirvely, kivistys, poltto, pakotus, 
jomotus ja kolotus (PS s.v. kipu; Leino – Leino 1993 s.v. kipu). Psyykkistä ja fyysistä 
kipukokemusta voidaan kuvata samoilla ilmauksilla: joskus vihlaisee, toisinaan riipaisee 
tai kouristaa (Havas 1994: 271). Lääkäri tulkitsee kipua tekemällä havaintoja potilaan 
reaktioista, kuten eleistä, voivottelusta tai kertomuksista (Nokso-Koivisto 2001: 43, 105). 
Ihmisten kipukynnys ei kuitenkaan ole samanlainen. Yhteisö määrittää, miten kipu käsite-
tään ja miten kipuun tulee asennoitua. Esimerkiksi miehisen kipukynnyksen odotetaan 

                                                           
81 Wittgenstein pohtii kivun käsitettä ja toisen tunteman kivun ymmärtämistä teoksessaan Filosofisia tutkimuk-
sia. Hän toteaa oppineensa käsitteen kipu kielen mukana. "Voin vain uskoa, että toisella on kipuja, mutta tiedän, 
jos minulla on kipuja." 
82 Lillrank (2005) käsittelee tätä kysymystä tarkastellessaan selkäpotilaan kärsimyksiä yksilöllisinä ja sosiaali-
sina kokemuksina ja myös moraalisina kysymyksinä. Potilaan kertomuksesta käy monin paikoin ilmi potilaan ja 
lääkärin vuorovaikutuksen vaikeus. Potilas kertoo kokemuksistaan omalla murteellaan, mikä tekee potilaan 
äänestä "aidon" ja "rehellisen". Se korostaa, miten eri tavalla potilas itse voi sairauksistaan puhua asiantuntijaan 
verrattuna. 
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olevan korkeampi kuin naisen. Kipua voidaan selittää uskonnollisuudesta käsin kärsi-
myksenä, joka jalostaa ihmistä. (Havas 1994: 270–272.) 

Esimerkissä 34 vahvistetaan käsitystä perinteisestä tehtävänjaosta vastaanottotilan-
teessa. Kun tekstissä ilmenevä toiminta puretaan prosesseiksi, potilaan tehtäväksi tulee 
kertoa ja ilmoittaa - siis kuvata vaivojaan - ja lääkärin tehtävänä on asiantuntijana mitata, 
havainnoida ja kuvata diagnoosiin liittyviä tekijöitä. Tämä muistuttaa amerikkalaisen 
psykiatrin ja sosiaalitieteilijän Elliot Mishler kuvaamaa keskustelukaavaa, jonka mukaan 
lääkäri kysyy ja potilas vastaa, minkä jälkeen lääkäri esittää uuden kysymyksen ja ehkä 
kommentoi potilaan vastausta (ks. Fairclough 1992: 140–142; Peräkylä ym. 2001: 14; ks. 
rooleista myös Peräkylä 1997; Raevaara 2000). Keskustelussa näyttää toteutuvan 
Hallidayn käsitys vuorovaikutustilanteista, joissa vaihdetaan informaatiota, joka on kie-
lellä tuotettua "tuotetta". Kun lääkäri ottaa itselleen roolin informaation vaatijana, poti-
laasta tulee puolestaan informaation antaja. Kielellisesti kongruentti tapa toimia dialo-
gissa on tarjota kysymykseen vastaus. (Halliday 1984: 11–14.) Ruusuvuoren (2001: 31) 
havaintojen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin yksioikoinen suomalaisten lää-
käreiden vastaanotoilla83.  

Valtolan kirjoituksessa (ks. myös luku 5.5) lääkärin asiantuntijuuteen liittyy vajavai-
suuden merkityksiä. Ne tulevat näkyviin paitsi jo mainituissa ongelmallisuuden ilmauk-
sissa myös kielloissa potilaan koko kuva ei avaudu vakuutuslääkäreille ja emme osaa 
kuvata. Tekstiin kirjoittuu me-muodon myötä kahdenlaisia lääkäreitä: me hoitavat lääkärit 
ja ne vakuutuslääkärit. Konflikti realisoituu hoitavan lääkärin laatimassa lausunnossa, siis 
tekstinä ja sanoina paperilla. Havu (1999) kuvaa näiden lääkäriryhmien työnjakoa totea-
malla, että vakuutuslääkärit ovat riippuvaisia hoitavien lääkärien lausunnoista, vaikka he 
eivät aina olisikaan samaa mieltä työkyvyttömyydestä. Hoitavat lääkärit eivät tee ratkai-
suja etuuskysymyksistä, vaan niitä tekevät vakuutuslääkärit, jotka asiantuntemuksellaan 
auttavat vakuutuslaitosta "täyttämään sille asetetut tehtävät". Vakuutuslääkärit eivät tapaa 
potilaita eivätkä osallistu potilaiden hoitoon, mutta sitä vastoin heidän on kontrolloitava 
yleisesti työkyvyn ja -kyvyttömyyden rajanvetoja. (Havu 1999: 28–29; ks. myös Juntu-
nen 1999: 49; Nokso-Koivisto 2001: 15–17.) Lääkärien asiantuntijuus ja näkemykset 
työkyvystä kyseenalaistuvat toisaallakin ydinaineistossa uutisessa KELA SELVITTELEE SYITÄ 
ELÄKEHAKEMUSTEN HYLKÄYKSIIN (HS 11.5.00): 

(35)  Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ihmetteli keskiviikkona eduskunnassa pidetyssä 
seminaarissa, eikö hoitava lääkäri kykenekään arvioimaan potilaansa työkykyä, koska yhä 
runsas viidennes eläkehakemuksista hylätään. / "Ennen lausunnon kirjoittamista lääkäri 
usein lähettää potilaansa varsin kattaviin erikoisalojen tutkimuksiin. Huolimatta kaikkien 
potilasta tutkineiden tahojen yhdenmukaisista lausunnoista, hakemukset saatetaan hylätä 
uudestaan ja uudestaan", Uosukainen sanoo. (HS 11.5.00) 

Kirjoittajan valinnat nostavat fokukseen lääkärin kyvyn arvioida potilaan työkykyä. Mo-
daalisuuden kannalta kyetä-verbi voidaan luokitella dynaamiseksi voimisverbiksi, joka 

                                                           
83 Raevaaran (2000: 213) tutkimus osoittaa, että potilas saattaa ryhtyä muotoilemaan omia diagnoosiehdotuksi-
aan ja kysymyksiään. Tällä potilas ei välttämättä kyseenalaista lääkärin auktoriteettia, mutta nostaa kuitenkin 
oman tietämyksensä lääkärin asiantuntijuuden rinnalle ja tarjoaa sen neuvoteltavaksi. (Ks. myös Ruusuvuori 
2002: 46–47.) Fairclough (1998: 100–101) arvelee keskustelevuuden (engl. conversationalization) lisääntymi-
sen näkyvän esimerkiksi siinä, että lääkärin puhe epävirallistuu ja potilaskin pystyy kontrolloimaan tilannetta. 
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ilmaisee tässä kontekstissa osaamista ja kykyjen riittämistä (ks. ISK 2004: 1492). 
Epäilevää sävyä tuottavat kysyvä sivulause, kielto ja liitepartikkeli -kAAn nimenomaan 
kyetä-verbiin kytkettynä. Tämäntapaiset kieltohakuiset ainekset ovat tavanomaisia sellai-
sissa interrogatiivisissa lauseissa, jotka ovat merkitykseltään epäileviä, ihmetteleviä tai 
arvelevia (ISK 2004: 1554). Kielteiset kysymyslauseet ovat pragmaattisesti erilaisia kuin 
joko/tai -kysymys (vrt. kykeneekö lääkäri arvioimaan), sillä niihin liittyy erityisiä impli-
kaatioita. Tässä eikö kykenekään arvioimaan implikoi, että 'lääkärin pitäisi kyetä arvioi-
maan' ja että 'lääkärin odottaisi kykenevän'. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 272.) Niin 
ikään liitepartikkeli -kAAn voidaan tulkita presuppositioltaan epäileväksi. Ensilukemalta 
vaikuttaa siltä, että Uosukaisen mielestä hoitava lääkäri ei osaa arvioida potilaansa työky-
kyä. Lauseyhteyden mukaan odotuksenmukaisempaa kuitenkin olisi, että koulutettu, 
potilaan tunteva lääkäri pystyy arviointiin ja että hänen lausuntonsa työkyvystä on pätevä. 
Tulkinnan tukena on kulttuurinen tietämys siitä, että asiantuntijana lääkärillä on arvioimi-
seen tarvittavaa tietoa ja taitoa. (Kiellon kontekstisidonnaisuudesta ks. ISK 2004: 1535.)  

Mentaalista prosessia kuvaava verbi ihmetellä kertoo hämmästyksestä ja kummaste-
lusta ja tässä kontekstissa se voi merkitä myös epäilystä (ks. PS s.v. ihmetellä). Uosukai-
sen ihmettely voi saada kahdenlaisia tulkintoja. Kyse voi olla siitä, että lääkäri ei todella 
kykene arvioimaan potilaan työkykyä, mutta toisaalta siitäkin, että hakemusten käsitteli-
jät eivät kykene tekemään pätevien lausuntojen perusteella eläkeratkaisuja. Jälkimmäistä 
tulkintaa tukevat Uosukaisen puheen suoran referoinnin kielelliset valinnat, jotka korosta-
vat toiminnan 'perusteellisuutta': hän painottaa, että "lääkäri usein lähettää potilaansa 
varsin kattaviin erikoisalojen tutkimuksiin" ja että "huolimatta kaikkien potilasta tutkinei-
den tahojen yhdenmukaisista lausunnoista" eläkehakemus hylätään. (Eläkehakemuksista 
ks. 5.5.1.) 

Lääkärien riitatilanteissa kohteena on kansalainen, joka arviointidiskurssissa nimetään 
yleensä potilaaksi tai hakijaksi. Seuraavissa esimerkeissä tilannetta katsotaan arvioita-
vana olevan ihmisen näkökulmasta. Työkyvyn arviointi näyttäytyy kierteenä tutkimuk-
sista testeihin, asiantuntijalta toiselle. Näihin teksteihin kirjoittuu uhri, joka on järjestel-
män pyörityksessä ja muiden valtaan alistettu. Testit, tutkimukset ja lausunnot rakentavat 
hänen identiteettiään yhteiskunnassa. 

(36)  Kotkalainen Armi Pohjansaro-Rikka, 42, on väliinputoaja: edes 46 erikoislääkärin 
lausuntoa, kaksi valituskierrosta ja lopulta turvautuminen oikeusavustajaan eivät ole 
saaneet Kansaneläkelaitosta vakuuttumaan siitä, että Pohjansaro-Rikka on työkyvytön. (HS 
20.11.00) 

(37)  "Kävin mielenterveystoimistossa testeissä. Tulos oli: olen keskivertoa älykkäämpi ja 
masennukseen taipuvainen. Tämä talo täynnä samanlaisia tarinoita", hän viittaa ympärilleen 
Heron toimitiloissa. / Testistä Savolainen jatkoi työkykytutkimukseen ja sitten 
lukihäiriöisten kurssille. (HS 8.9.00) 

Esimerkin 37 testattava on 52-vuotias lukihäiriöinen nainen, jolle oman ongelman nimi 
valkeni 1970-luvulla. "Normaalista poikkeavan" ihmisen ja instituutioiden välinen suhde 
kirjoittuu HS:n uutiseen KIRJOITUSKIPINÄ VOITTI LUKIHÄIRIÖN (HS 8.9.00) nöyryyttävänä 
ja alistavana. Vähättelyä synnyttävät sananvalinnat, fraasimainen lause ja liitepartikkelit 
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(kyllähän, alakoululainenkin84) implikoivat odotuksesta, että 'jokainen pystyy asioimaan 
virastoissa'. 

(38)  Hän on seissyt virkailijan tiskin ääressä, saanut eteensä lomakkeita ja ilmoittanut nieleskel-
len: en pysty täyttämään näitä. Virkailija on vastannut: kyllähän siihen pystyy alakoululai-
nenkin. (HS 8.9.00) 

Virkailija, tiski ja lomakkeet edustavat etäistä byrokratian maailmaa, jossa hoidetaan 
kansalaisten asioita. Etäisyyden tuntua tuottavat perfektin valinta aikamuodoksi sekä 
tiivis luettelomainen ilmaisu. Kerronnan sävy olisi toinen, jos käytettäisiin referointi-
rakennetta (vrt. Savolainen kertoo seisseensä tiskin ääressä / "Seisoin tiskin ääressä ja 
sain lomakkeita eteeni", Savolainen kertoo). Perfektin valinta vaikuttaa siihen, että men-
nyt tilanne on merkityksellinen puhehetkenkin kannalta ja että virastoissa koettu on läsnä 
nykyisyydessä. Perfektillä luodaan taustaa tilanteelle, jota tarkastellaan nykyhetken näkö-
kulmasta. Imperfekti sitä vastoin ankkuroisi tilanteen menneeseen aikaan. (Ks. ISK 2004: 
1460–1463; ks. myös Pallaskallio 2006.) Tekstissä rakentuu kansalaisen tarina, jossa 
edetään vaikeuksien kautta voittoon. 

Tässä luvussa olen pyrkinyt osoittamaan, miten kieli antaa mahdollisuuden ja resurssit 
määritellä ja arvioida työkykyä. Työkyvyn merkitysten tuottamisessa risteävät toisiaan 
monenlaiset tekstit, joista osa on peräisin asiantuntijoilta ja osa maallikoilta. Nykyiseen 
mediatulvaankin mahtuu tekstejä, jotka rakentavat käsityksiä terveydestä, sairaudesta ja 
potiluudesta (esim. Torkkola 2002; Kärki 1998). Odotuksenmukaisesti useissa HS:n teks-
teissä aktivoituu merkitys 'työkyky on jotain, jota lääkäri arvioi'. Koska arvioijan rooliin 
kirjoittuu lääkäri, työkyky kytkeytyy ensisijaisesti terveydentilaan ja lääketieteelliseen 
arviointiin. Se, jonka työkykyä arvioidaan, on arviointitilanteessa potilaan asemassa.  

Lääkärin ja potilaan välisissä keskusteluissa vaihdetaan informaatiota ja rakennetaan 
tietoa. Alun alkaenkin lääkärillä oletetaan olevan tietoa ja kokemusta työkykyongelmista, 
joihin hänellä on tietynlainen institutionaalisesti raamitettu lähestymistapa. Potilas itse 
voi tunnistaa esimerkiksi työuupumusoireensa sen perusteella, mitä hän on lukenut ja 
kuullut median välityksellä. Ideologisesti lääkärin ja potilaan välinen valtasuhde perustuu 
perinteisesti selkeään asetelmaan ja "tervejärkiseen" auktoriteetin kunnioittamiseen. Poti-
las kunnioittaa ja myötäilee asiantuntijaa, sillä lääkärin oletetaan tietävän lääketieteestä 
mutta potilaan ei. (Ks. esim. Raevaara 2000; Fairclough 1994: 2.) Yhteistä näkemystä 
ongelmista voi hämärtää osaltaan sekin, että lääkäri ei selitä käyttämiään lääketieteellisiä 
termejä potilaalle (ks. esim. Haakana ym. 2001; Haakana – Raevaara 1999). Asiantunti-
juus synnyttää yleensäkin virallisuutta ja etäisyyttä (ks.esim. Fairclough 1992: 165).  

Ennen vastaanottokeskustelua potilas on voinut täyttää tilaansa liittyviä kyselylomak-
keita. Lääkäri puolestaan tukeutuu potilasasiakirjoihin, jotka rakentavat ennakkokuvaa 
potilaasta jo ennen tapaamista (ks. Sukula 2002: 14–15). Vastaanottotilanteessa 
vaikuttavat niin arkikeskustelun säännöt kuin institutionaaliset normitkin. Lääkärin 
institutionaalisena tehtävänä on esittää kysymyksiä, tehdä päätelmiä sekä potilaan puheen 

                                                           
84 Tällaisessa myöntölauseessa esiintyvä liitepartikkeli -kin ilmaisee 'myös'-merkitystä. Se esiintyy myöntö-
lauseissa ja ilmauksissa, jotka eivät ole merkitykseltään täysin kielteisiä (esim. lapsikin ymmärtää). Vastaavasti 
-kAAn esiintyy kieltolauseissa sekä ilmauksissa, jotka eivät ole merkitykseltään aivan myönteisiä (esim. lapsi-
kaan ei ymmärrä). ISK:ssa tällaisia elementtejä kutsutaan positiivisesti ja negatiivisesti polaarisiksi. (ISK 2004: 
1548.) 
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että omien havaintojensa ja tutkimustensa pohjalta, määritellä diagnoosi ja antaa hoito-
ohjeita. (Ks. esim. Ruusuvuori 2001: 34–37; Ruusuvuori 2002: 37; lääkärin kysymyksistä 
ks. Raevaara – Sorjonen 2001, lääkärin ohjeista ks. Sorjonen 2001.) Lääkäri laatii lausun-
non, jossa realisoituu hänen valtansa määritellä, millainen potilaan työkyky on. Käsitys 
työkyvystä kiteytyy lausunnon sananvalinnoissa. Lääkärillä on tekstiä laatiessaan näke-
mys lausunnon tarkoituksesta eli siitä, millaista etuutta tekstillä tavoitellaan (Nokso-Koi-
visto 2001: 21–22). Työkyvyttömyyden arvioinnissa lääkäreiden asiantuntijavalta on 
kaksiportaista. Hoitavan lääkärin vallan yläpuolella ovat vakuutuslaitosten lääkärit, jotka 
käyttävät ratkaisuvaltaa yhdessä sosiaalivakuutuksen juridisten asiantuntijoiden kanssa. 
(Ks. esim. Hytti 1993: 48–49.) HS:n tekstitkin luovat maailmaa, jossa 'lääkäri arvioi 
työkykyä, mutta vakuutusalan instituutiot ratkaisevat työkyvyn asteen'.  

Työkykyä arvioidaan HS:n tekstien mukaan monestakin syystä: arviointeja tarvitaan 
eläkkeiden ja muiden etuuksien ratkaisussa ja kuntoutuspäätöksissä; niitä käytetään työn 
kehittämisessä ja tykyn suunnittelussa; niiden perusteella ohjataan ihmisiä koulutukseen 
ja lisätutkimuksiin; ja niitä käytetään tutkimusaineistoina. Käsitys siitä, mitä pitää arvi-
oida, on varsin laaja-alainen. Yksilön lisäksi arvioidaan kokonaista yhteisöä. Vaikka työ-
kyvyn arviointi kytkeytyy etupäässä lääketieteen kontekstiin, esimerkin 39 sananvalin-
noissa se sidotaan työnteon kontekstiin: 

(39)  Eräät kunnat ovat jo laatineet työyhteisön kehittämisohjelmia, jotka perustuvat työyhteisön, 
ihmissuhteiden, johtamistavan, työtaitojen, työolosuhteiden ja -välineiden sekä yksittäisten 
työntekijöiden työkyvyn arviointiin. Arviointien jälkeen tehdään yksityiskohtaiset toimen-
pideohjelmat. (HS 29.3.00) 

Tekstissä näkyy Mäkitalon (2005: 92) mainitsemia merkkejä siitä, että kun työn vai-
kutusta terveyteen ei enää tarvitse todistella, arvioinnissa voidaan ryhtyä erittelemään 
työn piirteisiin liittyviä seikkoja ja sitä, miten työ vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. 
Esimerkissä korostuu se, että arvioinnin ja kehittämisen kohteena on kollektiivinen työyh-
teisö. Kiintoisaa on, että työkyvyn arvioinnissa ei kuitenkaan puhuta työyhteisön työky-
vystä vaan nostetaan esiin yksilölähtöisyys, yksittäiset työntekijät. Johtajia sitä vastoin ei 
yksilöidä, vaikka johtamistapa heihin viittaakin implisiittisesti. Kehittämisen toteuttajia 
ei myöskään mainita, joten huomion kohteeksi eivät nouse niinkään ihmiset vaan toi-
minta. Luettelo osoittaa, miten työyhteisön asioita luokitellaan. Luettelo kertoo arvioinnin 
laajan kentän ulottuvan konkreettisista työvälineistä abstrakteihin ihmissuhteisiin ja 
implikoi, että juuri arvioinnin kohteina olevissa asioissa on havaittu jotakin kehitettävää. 
Arvioinnin merkittävyys näkyy siinä, että se määrää kehittämisen suunnan ja sisällön. 
Itse toimintaa tosin ei kuvata verbillä kehittää, vaan prosessi ilmaistaan kieliopillista 
metaforaa käyttäen nominaalistettuna asiana puhumalla kehittämisohjelmasta. Kehit-
tämisohjelma ja toimenpideohjelma viittaavat suunnitteluun ja paperityöhön: ensin laadi-
taan tekstejä, joilla sitten muokataan yhteistä ajattelutapaa ja sitoutetaan osanottajia yhtei-
siin periaatteisiin. Hiidenmaan mukaan ohjelmapaperit luovat ja ylläpitävät ajanhengen 
mukaisia suuntauksia – tässä tapauksessa ne välittävät käsityksiä työkyvystä. (Ks. 
Hiidenmaa 2003: 162–165; kehittämisilmaisuista ks. Heikkinen 2000b: 182–196.) 
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5.1.5  Tapaustutkimus: Asiantuntijatieto on valtaa 

Käsittelen seuraavaksi arviointi- ja määrittelydiskurssin tapaustutkimuksena yksittäistä 
uutista LÄÄKÄRIT TOIVOVAT PALAUTETTA LAUSUNNOISTAAN ELÄKEYHTIÖILTÄ (HS 5.1.1999), 
joka liittyy työkyvyttömyyden perusteella haettujen eläkehakemusten käsittelyyn (liite 1). 
Uutinen on julkaistu Kotimaa-osastossa sivun yläreunassa, ja se kuuluu pääjuttuna teksti-
joukkoon, jonka aiheet on ammennettu Helsingin Lääkäripäiviltä. Teksti on taitettu nel-
jälle palstalle ilman kuvitusta. Sen alapuolella toisen tekstin yhteydessä on kuitenkin 
Lääkäripäivien logo, joka liittää tämänkin tekstin samaan kokonaisuuteen. Tiedon läh-
teenä mainitaan terveyskeskuslääkäri Pirkko Valtola, jota siteerataan uutisen ensimmäi-
sestä kappaleesta lähtien läpi koko tekstin. Lisäksi vakuutusyhtiö Pohjolan ylilääkäri 
Ilkka Torstila kommentoi asiaa yhdessä kappaleessa. 

Jo ensilukemalta uutinen herättää tekstintutkijassa kiinnostuksen siihen, miten teks-
tissä representoidaan osapuolten välisiä suhteita ja miten se kytkeytyy valtaan ja hierarki-
aan. Keskitynkin analyysissani erityisesti näihin näkökulmiin. 

5.1.5.1  Tiedon ehdoilla toimiva maailma 

Uutisessa realisoituu kirkkaana tiedon kytkeytyminen valtaan. Tekstissä rakentuu kolmio-
draama, jossa osapuolina ovat eläkeyhtiöt ja vakuutuslääkärit, eläkehakemuksiin lausun-
toja kirjoittavat hoitavat lääkärit ja eläkettä hakevat potilaat. Tapahtumia ei sidota selvästi 
mihinkään paikkaan. Kerran mainitaan ylimalkaisesti joka kaupungissa. Paikalla ei si-
nänsä olekaan merkitystä, sillä eläkkeen hakijoita on jokaisella paikkakunnalla. Lukija 
saattaa yhdistää asian Itä-Suomeen, sillä haastateltavana on Mikkelissä toimiva terveys-
keskuslääkäri. 

Osallistujista lääkärit, eläkeyhtiöt ja Kela edustavat asiantuntijoita, ja potilas puoles-
taan kuuluu ns. tavallisten kansalaisten ryhmään, joka on näiden asiantuntijoiden työn 
kohteena. Asiantuntijuuden kriteereiksi voidaan lääketieteen kontekstissa määritellä Väli-
verrosen (1994: 72, 76; ks. myös Raevaara 2000: 20) tavoin teoreettinen tieto ja koulutus 
sekä niiden kautta määräytyvä asema yhteiskunnallisessa työnjaossa ja hierarkiassa. Väli-
verronen huomauttaa, että asiantuntijoiden yhteys valtaan ei ole yksiselitteinen, sillä 
toisaalta heiltä odotetaan puolueettomuutta ja toisaalta heidän katsotaan toimivan poliitti-
sen päätöksenteon apuna tietoa tuottamalla ja päätöksiä tekemällä. Diskurssin kannalta 
koulutuksen antamat tiedot ja taidot ovat ratkaisevia, sillä Faircloughin (1994: 64–65) 
mukaan ne oikeuttavat toisille pääsyn diskurssiin ja sulkevat toiset sen ulkopuolelle. 
(Vallasta ks. myös Fairclough 1992: 49–57.) 

Tässä uutisessa lukijan vievät erikoisalan maailmaan muun muassa sananvalinnat lää-
käri, potilas, lausunto, lääke, työkyky, työkyvytön, mielenterveysongelmat sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet. Heti otsikosta lähtien tekstiin alkaa rakentua maailma, jossa tieto 
on keskeistä. Hoitavat lääkärit ja eläkeyhtiöt asettuvat vastakkain sen perusteella, että 
eläkeyhtiöillä on sellaista erityistietoa, johon lääkäreillä ei ole pääsyä.  

(1)  Lääkärit toivovat palautetta lausunnoistaan eläkeyhtiöiltä (otsikko) 
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(2)  Eläkehakemuksiin lausuntoja kirjoittavat lääkärit kaipaavat palautetta lausunnoistaan. He 
joutuvat selittämään potilaalle tämän saamaa kielteistä tai myönteistä päätöstä, mutta eivät 
tiedä päätöksen perusteluja, sanoo mikkeliläinen terveyskeskuslääkäri Pirkko Valtola.  

Asiantuntijatieto tiivistyy paperilla ensin hoitavan lääkärin lausunnossa ja sitten eläke-
yhtiön päätöksessä. Ne kuuluvat virallisuuden maailmaan kuten eläkehakemuskin. Päätös 
on vastaus hakemukseen, ja se luo suhteen asiakkaaseen. Päätöksentekijän valta kirjoittuu 
vaihtoehtoihin kielteinen tai myönteinen, jotka ovat päättäjän kannalta tasavertaisia. (Ks. 
Tiililä 2000: 248–249, 260–261.) Tiedon jakamiseen puolestaan viittaavat niin palaute 
kuin perustelutkin. Toisinaan papereihin liittyvä tiedon muodostaminen, käsittely ja lii-
kuttelu muistuttaa Heikkisen (2002b: 30) mukaan teollista toimintaa85. Tässä tapauksessa 
ongelma kehkeytyy siitä, että tietoa ei jaeta. Lääkäreiden ja eläkeyhtiöiden välinen hie-
rarkkinen asetelma rakentuu jo otsikon asetelmassa: toinen antaa ja toinen saa. (Ks. myös 
Heikkinen 2002b: 37–37.) 

Hoitaviin lääkäreihin liitetyt mentaalista toimintaa kuvaavat verbit toivoa ja kaivata il-
maisevat tiedon tarvetta ja puutetta. Lääkärit kirjoittuvat näin tekstiin maltillisina, varo-
vaisina ja alistuvina – he eivät esimerkiksi vaadi tai edellytä palautteiden saamista. Tie-
don puutetta ilmaistaan vielä eksplisiittisemmin kielloissa eivät tiedä ja ei voi tietää. 
Tärkeä tieto kulkee ylhäältä alaspäin, ja eläkeyhtiöiden valta tuntuu perustuvan hoitavan 
lääkärin näkökulmasta katsottuna tiedon pimittämiseen86. Näkökulma kääntyy kiinnosta-
vasti esimerkin 3 suhdelauseessa, jossa lääkäri esitetään eläkeyhtiön näkökulmasta ulko-
puolisena ja jossa luonnollistetaan ideologiaa 'tieto ei kuulu ulkopuolisille'. Instituutioilla 
on yleensäkin sisäpiirinsä, joihin asiakkaat eivät kuulu (ks. esim. Fairclough1994: 63). 

(3) Lausunnon kirjoittaja on eläkeyhtiön näkökulmasta ulkopuolinen, eikä hän saa tietoa pää-
töksestä. 

(4)  Lääkärit saavat nykyään tietoa muun muassa määräämistään lääkkeistä. Eläkehakemukseen 
kirjoitetusta lausunnosta ei palautetta tule, eikä lääkäri voi tietää onko hänellä kovinkin 
poikkeava käsitys potilaidensa työkyvystä. 

(5)  "Hyvä lausunto menee läpi, mutta lääkäri ei voi tietää milloin lausunto oli hyvä", Valtola 
huomauttaa. "Olisi tärkeä myös saada tietää moniko puoltamani eläkehakemus hylätään, 
että tietäisin mitä lausunnossa on korjattavaa. Jos saisi palautetta, miettisi kirjoittaako lii-
kaa lausuntoja vai ovatko ne huonoja." 

(6)  Oikeusturvaan tarvitaan perustelut (väliotsikko) 
(7)  Perusteluja päätöksestä tarvittaisiin Valtolan mielestä jo potilaan oikeusturvan takia. Niin 

on etenkin silloin, kun Kela ja työeläkeyhtiöt ovat hakijan työkyvystä päinvastaista mieltä. 

Tiedon kulkemista kuvataan siten, että eläkeyhtiöt esitetään antavana osapuolena ja hoita-
vat lääkärit saavana osapuolena. Kielelliset valinnat korostavat kulkusuuntaa: eläkeyhti-
öön ei kertaakaan eksplisiittisesti liitetä antamista ilmaisevia verbejä, mutta lääkärit kir-
joittuvat mahdollisen vastaanottajan rooliin sitäkin selkeämmin. Tätä ilmaistaan niin 
myöntölauseilla (he toivovat, kaipaavat ja tarvitsevat tietoa) kuin kiellollakin (he eivät 

                                                           
85 Tähän Heikkinen päätyi tutkiessaan, miten tietoa tuotetaan ja välitetään kunnan viestintästrategiatekstissä 
(2002b: 35–39). 
86 Heikkisen (2002b: 38) analyysin mukaan Petäjäveden viestintästrategiaan kytkeytyy toisenlaisia ominaisuuk-
sia, kuten avoimuus, tasapuolisuus, kattavuus ja totuudenmukaisuus. Tässä suhteessa organisaatioiden tiedotus- 
ja markkinointiviestintä eroavat luonteeltaan ja funktioltaan päätösteksteistä. 
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saa tietoa; palautetta ei tule). Kielelliset valinnat osoittavat, että toimintaa katsotaan ni-
menomaan hoitavien lääkäreiden näkökulmasta.  

Esimerkeissä 4 ja 7 eksplikoidaan, että tiedon puutteessa on kyse siitä, miten työkykyä 
pitäisi arvioida. Kovinkin poikkeava käsitys paljastaa, että käsitykset työkyvystä ovat 
erilaisia eivätkä suinkaan yhteneväisiä. Samankaltaista merkitystä tuottaa sivulauseen 
toteamus, että Kela ja työeläkeyhtiöt ovat päinvastaista mieltä hakijan työkyvystä. Päin-
vastainen mieli viittaa ääritilanteeseen, jossa yksi asiantuntija arvioi saman hakijan ole-
van työkykyinen ja toinen työkyvytön. Fraasiutuneet rakenteet jollakin on käsitys jostakin 
ja olla jotakin mieltä jostakin ovat relationaalisia suhdeprosesseja, mutta kuitenkin niissä 
inkongruentisti esitetään mentaalista toimintaa, joka liittyy suhtautumiseen ja suhtautu-
mistapaan (vrt. käsittää, ajatella) (ks. ISK 2004: 578–579). Työkyky kirjoittuu tekstiin 
tulkinnanvaraisena ja kiistanalaisena ominaisuutena, josta tehty arvio on ainakin osittain 
mielipide. Varsinainen tiedon hallitsija työkyvyn arvioimisessa on eläkeyhtiön asiantun-
tija, joka tietää, miten näkemykset eroavat toisistaan. Hoitava lääkäri sitä vastoin ei tätä 
tietoa saa. 

Ristiriitatilannetta rakennetaan ahkerasti kiellon avulla, sillä tekstin 58 predikaattiver-
bistä 11 on kieltomuodossa. Tämän tekstin kielloissa tuotetaan todellisuutta, jonka mu-
kaan vastakkainen asiantila olisi toivottavampi. Esimerkeissä 3, 4 ja 5 kerrotaan kyllä 
asiaintilasta mutta samalla implikoidaan, että 'lääkärin pitäisi tietää päätöksen perustelut 
ja saada tietoa lausunnoista' ja että 'lausunnoista pitäisi tulla palautetta'. Esimerkissä 5 
konditionaali liittyy toteutumattomaan asiaintilaan ja tuottaa niin ikään merkityksen 'lää-
kärit eivät saa tietoa': olisi tärkeä myös saada tietää 'en saa tietää'; että tietäisin 'en tiedä'; 
jos saisi palautetta 'en saa palautetta'; perusteluja päätöksestä tarvittaisiin 'perusteluja ei 
saada'. Konditionaali ilmaisee samalla, että tällainenkin toimintamalli olisi Valtolan mie-
lestä mahdollinen. (Ks. ISK 2004: 1512–1513; ks. myös Kauppinen 1998; Kangasniemi 
1992: 247–249.)  

Tiedon puute näyttäytyy etenkin lääkäreiden ongelmana. Selvästi vähemmän puutu-
taan potilaan tiedon tarpeeseen. Potilaan kannalta ongelma esitetään tiedon vähyytenä. 
Esimerkissä 8 implikoidaan, että tietoa kyllä on, mutta sitä ei jaeta potilaille asti. 

(8)  Eläkkeen hakijan oletetaan kertovan päätöksestä, mutta paljon ei kerrottavaa ole: päätök-
sessä todetaan usein vain, ettei henkilöä voida lääkärinlausunnon perusteella pitää työky-
vyttömänä omaan työhönsä. 

(9) Päätöksissä ei aina oteta huomioon potilaan kokonaisuutta: kun päävaiva on reistaileva 
sydän, jäävät mielenterveysongelmat tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet hahmottamatta. 

Kiellolla paljon ei kerrottavaa ole ja vain-partikkelilla eksplikoidaan, että tietoa on vä-
hän, 'ei enempää' kuin pelkän toteamuksen verran. Potilaan kannalta eläkeyhtiön antaman 
päätöksen toteamus on lopulta kaikkein merkittävin, sillä se luokittelee hänet joko työky-
kyiseksi tai työkyvyttömäksi, jolla on oikeus eläkkeeseen. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan 
luokitella hakijat. Tämänkaltaisessa päätöksen teossa eläkeyhtiön tiedolla on yhteys sii-
hen, mitä pidetään totuutena (ks. Heikkinen 2002b: 35–36). Lopullisen sanansa potilaan 
työkyvystä sanovat siis eläkeyhtiöiden asiantuntijat, joiden päätös ilmaistaan hieman 
mutkikkaana negaationa ei voida pitää työkyvyttömänä omaan työhönsä – siis silloin 
hakija 'on työkykyinen'. Esimerkissä 9 kielteiset merkitykset (ei oteta huomioon, jäävät 
hahmottamatta) tosin kyseenalaistavat eläkkeistä päättävien asiantuntijoiden tiedon mää-
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rän ja kyvyn arvioida potilaan työkykyä (MA-infinitiivin abessiivista ks. ISK 2004: 
1543). 

5.1.5.2  Hierarkkiset valtasuhteet tuotetaan kielessä 

Uutisen prosessit paljastavat instituutioiden maailman, jossa toimintaprosessit liittyvät 
voittopuolisesti papereiden käsittelyyn. Virallisuuden tuntua lisää se, että tekstissä esiin-
tyy runsaasti papereiden ja virastojen maailmaa todentavia substantiiveja, kuten lausunto 
(12 kpl), päätös (9 kpl), perustelu (4 kpl), palaute (4 kpl), hakemus (6 kpl) ja hakija (3 
kpl) (hallinnon papereista ks. Tiililä 2000; Heikkinen 2000d: 304–310). Eläkkeen hake-
miseen on luotu oma byrokratiansa ja hierarkiansa, jossa tarvitaan tietynlaisia diskurssi-
tyyppejä, kuten virallisia hakulomakkeita, haastatteluja ja lääkärintarkastuksia (vrt. 
Fairclough 1994: 212–213). Heikkinen (2000d: 322) toteaakin virkatekstien toistavan 
todellisuuden luonnollistuneita rakenteita. 

Osallistujista eläkeyhtiöt jäävät uutisessa etäisiksi instituutioiksi, epämääräiseksi päät-
täjäjoukoksi, jolla on vallankäyttäjän rooli hierarkian huipulla. Tämä asema näyttäytyy 
suhteessa lääkäreihin esimerkiksi siinä, että lääkärit toivovat niiltä palautetta, että lääkäri 
on ulkopuolinen lopullisen eläkepäätöksen tekemisessä ja eläkeyhtiöillä on valta kumota 
lääkärin käsitys potilaan työkyvystä.  

Eläkeyhtiöt eivät kuitenkaan jää täysin kasvottomiksi, sillä uutisessa mainitaan kaksi 
kertaa vakuutuslääkärit ja heitä edustava ylilääkäri Ilkka Torstila. Eläkeyhtiö personoituu 
ylilääkärissä, joka kommentoi lyhyesti hyvän lausunnon merkitystä (esimerkki 13). Va-
kuutuslääkäreihin liitetään vain yksi aktiivinen prosessi, mutta sekin kiedotaan etäännyt-
tävään virkakielen univormuun: vakuutuslääkärit tekevät johtopäätöksen lausunnoista. 
Heidän toimintansa esitetään selvästi tuloksellisena materiaalisessa prosessissa tehdä 
johtopäätös, vaikka toiminta onkin pohjimmiltaan mentaalista päättelemistä, jossa osan-
ottaja asettuu kokijan eikä aktiivisen toimijan rooliin (ks. PS s.v. päätellä ja johtopäätös; 
ks. myös Eggins 1994: 229). Voidaankin tulkita, että tässä yhteydessä johtopäätöksen 
tekeminen merkitsee samaa kuin varsinaisen hyväksyvän tai hylkäävän päätöksen 
tekeminen, joka on luonteeltaan materiaalinen prosessi. 

Eläkeyhtiöiden toiminnasta puhutaan passiivissa, kuten organisaatioiden toiminnasta 
yleensäkin. Tottumuksessa passiiviin näkyy peruja weberiläisestä byrokratiakäsityksestä, 
jossa korostuu hierarkkisen organisaation tehokas virkatyö eikä yksittäinen ihminen. 
Niinpä lukija osaa yhdistää passiivilauseiden toiminnan (esimerkit 10–13) kontekstin 
perusteella instituutioon ja siellä toimivaan kollektiiviseen tekijöiden joukkoon. (Ks. 
Löflund 1998: 77–80; ks. myös Julkunen 2002: 115–116; Heikkinen 2000b: 158–159.) 

(10)  Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään 11–50 prosenttia. Yksilöllisen varhaiseläk-
keen hakemuksista hylätään jopa puolet. Naisten hakemuksiin tulee kielteinen päätös use-
ammin kuin miesten muun muassa siksi, että he hakevat yksilöllistä varhaiseläkettä enem-
män. 

(11) – – päätöksessä todetaan usein vain, ettei henkilöä voida lääkärinlausunnon perusteella 
pitää työkyvyttömän omaan työhönsä. 

(12)  Päätöksissä ei aina oteta huomioon potilaan kokonaisuutta – –. 
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(13) – – ylilääkäri Ilkka Torstila sanoo, että lausunto ratkaisee eläkepäätöksessä, koska jokaista 
hakijaa ei voida tutkia uudelleen. 

Vallanpitäjän asema näkyy molempiin suuntiin: siltä haetaan jotain, se tekee päätöksiä ja 
hylkää hakemuksia ja siltä tulee päätös (päättämisestä ks. Tiililä 2000: 258–261). Hyl-
käämispäätösten yleisyyttä koko Suomessa kuvaavat määrään liittyvät ilmaukset: laajasta 
vaihtelusta kertova 11–50 prosenttia, 'näinkin paljon' -merkitystä tuottava jopa puolet 
sekä vertailumuodot useammin ja enemmän. Kun yhtiö passivoidaan jokseenkin kasvotto-
maksi virastoksi, jossa eläkehakemuksia hylätään, jonka päätöksissä ei oteta huomioon 
potilaan kokonaisuutta ja jonka päätöksessä todetaan jotakin hakijan työkyvystä, viran-
omaisten toiminnasta luodaan etäinen vaikutelma. Kansalaisen maailmasta katsottuna se 
toimii ikään kuin itsestään ja tekee tekoja, jotka vaikuttavat ihmisten elämään hyvinkin 
ratkaisevasti. Hierarkian portaat eivät pysähdy eläkeyhtiöihin, sillä niidenkin valta on 
suhteessa lainsäädännölliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja hallinnolliseen valtaan (ks. 
Väliverronen 1994: 78; Fairclough 1994: 32–33).  

Jos eläkkeistä päättävät yhtiöt kirjoittuvat tähän tekstiin vallan huippuina, vähiten val-
lan syrjässä ovat kiinni kansalaiset, joiden työkyvystä on kyse. Heidät nimetään tekstissä 
seitsemän kertaa potilaiksi, kolme kertaa (eläkkeen) hakijoiksi ja kerran henkilöiksi ja 
lisäksi heidät luokitellaan miehiin ja naisiin. Luokittelu miehiin ja naisiin implikoi, että 
sukupuoli katsotaan eläkepäätöstilastoissa erottelun arvoiseksi tekijäksi. Nimeäminen 
rakentaa positiota kansalaiselle ja institutionaalisia suhteita osanottajien välille (ks. esim. 
Fairclough 1998: 38–39, 94). Suhteessa lääkäriin kansalaiset ovat potilaita, ja suhteessa 
eläkeyhtiöihin he ovat hakijoita. Kansalaiseen nähden instituutiot edustavat asiantunte-
musta; niillä ajatellaan olevan tietoa ja valtaa enemmän kuin potilaalla tai hakijalla. Poti-
laaseen kytkeytyy muutoinkin heikkouden merkityksiä: hän on avuton sairas, jonka puo-
lesta muut joutuvat tekemään asioita (ks. Fairclough 1994: 103). 

Kansalaiset ovat aktiivisimmillaan eläkkeen hakijoina. Kaikki verbiprosessit, joissa he 
ovat todella toimijoita eivätkä toiminnan kohteita, liittyvät eläkkeen hakuun (ks. esi-
merkki 14). Hakijoihin kytketään kuitenkin epäluotettavuuden merkityksiä, sillä lääkärin 
mukaan osa potilaista ylikorostaa oireitaan saadakseen työkyvyttömyyslausunnon. Näin 
tuotetaan kuva potilaista, jotka etuisuuksia tavoitellessaan rikkovat tietoisesti institutio-
naalisen identiteettinsä rajoja ja yrittävät vaikuttaa diagnoosiin (ks. Raevaara 2000: 57, 
200–202). Potilaan oireisiin ja työkyvyttömyyden syihin tekstissä ei lähemmin puututa, 
mutta lopussa mainitaan mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä 
sydänvaivat – tosin nekin lääkärin ja eläkeyhtiön näkökulmasta. 

(14)  Lääkärit tuntevat myös potilaita, jotka ovat päättäneet hakeutua eläkkeelle ja etsivät sille 
perusteluja. He ylikorostavat oireitaan eivätkä oivalla, että lääkärin tehtävä on arvioida jäl-
jellä olevaa työkykyä, ei todeta työkyvyttömyys. 

(15)  He [hoitavat lääkärit] joutuvat selittämään potilaalle tämän saamaa kielteistä tai myön-
teistä päätöstä, mutta eivät tiedä päätöksen perusteluja, sanoo mikkeliläinen terveyskeskus-
lääkäri Pirkko Valtola. 

(16)  – – kun päävaiva on reistaileva sydän, jäävät mielenterveysongelmat tai tuki- ja liikunta-
elinsairaudet hahmottamatta. 

Mentaalista toimintaa kuvaava päättää-verbi esittää potilaan toiminnan harkittuna. Poti-
laan kannalta eläkkeellä olo näyttäytyy tavoiteltavana olotila, sillä hän hakeutuu eläk-
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keelle (kuten sekin, että lääkäri voi kirjoittaa hänet eläkkeelle tuonnempana esimerkissä 
17). Koko eläkkeen haussa kansalaiset kirjoittuvat instituutioiden toiminnan kohteiksi 
(lääkäri arvioi heidän työkykyään, heidän hakemustaan käsitellään, heidän hakemuksensa 
hylätään tai hyväksytään) ja jossakin mielessä myös hyötyjiksi, joilla on mahdollisuus 
saada etuuksia. Potilaat edustavatkin tekstissä lähinnä vastaanottavaa osapuolta, jolle 
selitetään ja sanotaan, joka saa jotain, jota halutaan miellyttää ja jonka työkyvystä tode-
taan jotain. Heistä kirjoitetaan useimmiten yksikössä, mikä korostaa yksilön asemaa. 

Lääkärin ja potilaan välinen suhde perustuu viestintään, jossa asiantuntija kontrolloi 
kohtaamisen etenemistä (ks. esim. Raevaara – Sorjonen 2002; Peräkylä 2001). Potilas 
esitetään lääkärin arvioinnin kohteena, kokonaisuutena. Lääkäri selvittää, onko potilas 
työkykyinen tai työkyvytön, ja kirjoittaa lausuntonsa. Lopullisen arvion tekee kuitenkin 
eläkeyhtiö. Jos se kiistää arvion, lausunnon tehnyt lääkäri joutuu selittämään päätösten 
taustoja potilaalle. Modaaliverbi joutua ilmaisee välttämättömyyttä tai pakkoa, mikä saa 
tehtävän näyttämään eläkeyhtiön aiheuttamalta epämieluisalta velvollisuudelta (ks. Kan-
gasniemi 1992: 351–352). 

Esimerkissä 14 lääkärin toimintaa (lääkärin tehtävä on arvioida) eksplikoidaan infini-
tiivillä arvioida ja samalla ilmaistaan asioiden välisiä suhteita (A-infinitiivistä ks. ISK 
2004: 490–491, 499; ks. myös Halliday 1994a: 247–248). Tällainen olosuhdeprosessi on 
tyypillinen virkakielessä (ks. Heikkinen 2000b: 133). Relationaalisen prosessin valinta 
vähentää toiminnan aktiivisuutta mutta toisaalta korostaa arvioida-verbiä. Kun tekstissä 
puhutaan tehtävästä, tekeminen vaikuttaa velvoitteelta, jonka mukaisesti lääkärin tulisi 
toimia. Konteksti antaa käsityksen, että puhe saattaa olla peräisin terveyskeskuslääkäri 
Valtolalta. Joka tapauksessa tekstissä oikaistaan potilaiden "vääriä" näkemyksiä lääkärin 
tehtävästä ja tuotetaan merkitystä, ettei lääkäriä voi pitää eläkeautomaattina.  

Lääkärin tehtävään rakentuu vastakohtaisuus arvioida työkykyä, ei todeta työkyvyttö-
myys. Mitä eroa varsinaisessa toiminnassa silloin on? Onko työkyvyn arviointi jotenkin 
laajempaa ja perusteellisempaa tutkimista kuin pelkkä työkyvyttömyyden toteaminen? 
Kun todetaan työkyvyttömyys, arviointi perustetaan negaatioon. Näkökulmassa on inter-
tekstuaalisia kytköksiä siihen, miten asiantuntijat ovat tavanneet työkykyä määritellä ja 
arvioida (ks. 5.1.1). Vastakkainasettelu implikoi, että ainakin joidenkin potilaiden kan-
nalta näissä näkökulmissa on eroa. Jossain määrin syyllistetäänkin ihmisiä, jotka tulevat 
vastaanotolle työkyvyttömyysoletuksineen87. Jäljellä oleva työkyky ilmaisee työkyvyn 
olevan määrällinen ja muuttuva olio. Se on vähentynyt, mutta osa siitä on vielä kulu-
matta, käyttämättä ja häviämättä. Tekstiin rakentuvassa asteikossa jäljellä oleva työkyky 
on enemmän kuin työkyvyttömyys. 

Päällimmäinen kuva, jonka lukija todennäköisesti työkyvystä saa uutisen perusteella, 
on perinteinen: työkyky on jokin potilaalle kuuluva ominaisuus, jota lääkäri arvioi. Teks-
tissä kuitenkin kumoutuu oletus, että hoitavalla lääkärillä on aukotonta asiantuntemusta 
muodostaa käsitys työkyvystä, sillä eläkehakemuksia hyväksyvät asiantuntijat voivat olla 
työkyvystä eri mieltä. Suhteessa eläkeinstituutioihin hoitavat lääkärit asettuvatkin vas-
taanottajan rooliin: he saavat tietoa lääkkeistä, mutta eläkehakemukseen kirjoitetusta 
lausunnosta ei palautetta tule, he eivät saa tietoa päätöksestä ja he toivovat, kaipaavat ja 
tarvitsevat jotain taholta, joka on antajana heidän yläpuolellaan.  

                                                           
87 Nokso-Koiviston (2001: 53, 61) mukaan potilaalla ja lääkärillä on lausunnontekohetkellä mielessään tietty 
käsitys lausunnon toivotuista seurauksista. Lausuntolomake ohjaa tiedon keruuta. 
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Toimijoina lääkäreistä ei synny kovinkaan dynaamista kuvaa, sillä heidän toimintaansa 
liittyvistä prosesseista valtaosa on mentaalisia88 (esim. tietää, toivoa, kaivata, miettiä, 
olettaa, tuntea). Verbien nominaalimuodoissa esiintyvä toiminta voidaan purkaa proses-
seiksi, jotka kuvaavat lääkärin arkityötä: hän kirjoittaa eläkehakemuksiin lausuntoja ja 
puoltaa eläkehakemuksia, määrää lääkkeitä, arvioi työkykyä ja toteaa työkyvyttömyy-
den. 

Lääkäreistä nimetään erisnimellä terveyskeskuslääkäri Pirkko Valtola. Muuten ammat-
tikuntaan viitataan nimityksillä lääkäri, vakuutuslääkäri, omalääkäri, lausunnon kirjoit-
taja, asiantuntija ja guru. Arvostusta ja vaikutusvaltaa henkilöivä guru kirjoittuu lääkärin 
repliikkiin kielteisenä ja epäilyttävänä, sillä joka kaupungissa luo liioittelun vaikutelmaa 
(vrt. koko, aina, ei ikinä ISK 2004: 734–735,1623). Vaikka Perussanakirja luonnehtii 
gurua leikilliseksi tavaksi puhua jonkin alan arvostetusta vaikuttajasta, tässä leikillisyys 
ei aktivoidu (ks. PS s.v. guru). 

(17)  Joka kaupungissa on myös guruja, joiden luo mennään siksi, että he kirjoittaisivat eläk-
keelle, Valtola sanoo. / "Potilaalle ei saisi sanoa, että hän ansaitsee eläkkeen. On toimittava 
myönteisesti, työkykyä tukien. Jotkut haluavat miellyttää potilasta", Valtola korostaa. 

Kommentti implikoi, että on olemassa lääkäreitä, jotka ovat erityisen taitavia laatimaan 
eläkeyhtiöissä läpimeneviä lausuntoja – vaikka näyttö potilaan työkyvyttömyydestä ei 
aivan todellinen olisikaan. Olosuhdefunktio siksi, että he kirjoittaisivat eläkkeelle presup-
ponoi, että potilas tietää jo vastaanotolle mennessään, että nämä lääkärit kirjoittavat puol-
tavia eläkelausuntoja89. Lääkärin toiminta näyttäytyy potilaan kannalta reiluna mutta 
lääkäri Valtolan silmissä epäeettisenä. Valtolan puheen kritiikki kohdistuu kollegoihin, 
jotka haluavat miellyttää potilaitaan ja suosittelevat sen vuoksi työkyvyttömyyseläkettä. 
On toimittava on sävyltään kehottava ja opettava. Kontekstista näkyy, että kehotus suun-
nataan työkykyä arvioiville lääkäreille. Valtolan ohjetta noudattava lääkäri siis "oikealla 
tavalla" toimiessaan toimii myönteisesti ja tukee työkykyä.  

Tiililän (1999: 216, 231–232) mukaan erimielisyys päätöksistä perustuu usein tulkinta-
eroihin ja osapuolten toisistaan poikkeaviin päämääriin – ja asiakkaiden näkökulmasta 
myös päätöksentekijöiden epäpätevyyteen ja epäluotettavuuteen. Onko kyse siitä, että 
potilas saa myönteisen eläkepäätöksen, kunhan lääkäri vain osaa kirjoittaa riittävän hyvän 
lausunnon? Tätä ajatusta tukee Valtolan toinenkin kommentti esimerkissä 19. Puhe hy-
västä ja huonosta aktivoi arvottamisdiskurssin. 

(18)  Hyvästä lausunnosta vakuutuslääkärit tekevät saman johtopäätöksen. 
(19)  "Hyvä lausunto menee läpi, mutta lääkäri ei voi tietää milloin lausunto on hyvä", Valtola 

huomauttaa. 
(20)  "Olisi tärkeää myös saada tietää moniko puoltamani eläkehakemus hylätään, että tietäisin 

mitä lausunnossa on korjattavaa. Jos saisi palautetta, miettisi kirjoittaako liikaa lausuntoja 
vai ovatko ne huonoja." 

                                                           
88 Uutisen verbiprosesseista  21 on materiaalisia toimintaprosesseja, 16 mentaalista, 10 verbaalista ja 13 
relationaalista prosessia. 
89 Nokso-Koivisto (2001: 61–64) luonnehtii etuusprosessia kielipeliksi, jonka strategiaan kuuluu tavoitteeseen 
pyrkiminen. Potilaat hakeutuvat sellaisen lääkärin luo, jonka ajatusmalli tukee heidän tavoitteitaan. Jos potilasta 
hoitavat lääkäri ei kirjoita eläkelausuntoa, hän voi menettää potilaansa. Jos taas lausunto ei mene läpi, häntä 
pidetään huonona lausunnon kirjoittajana.  
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Valtolan sitaatit esimerkeissä 19 ja 20 herättävät monia kysymyksiä: Mitä lääkäri voi 
lausunnossa korjata? Täsmentää ilmaisua vai hioa luettavuutta? Vai pitäisikö hänen tar-
kistaa käsitystään työkyvyttömyydestä ja korjata lausunnon perusteluja? Pitäisikö hänen 
tiukentaa seulaansa? Mikä tekee lausunnosta hyvän tai huonon, ja nimenomaan eläkeyh-
tiön kannalta katsoen? Kuinka paljon lausuntoja kirjoitetaan silloin, kun niitä kirjoitetaan 
liikaa? Eläkeyhtiön ja lausuntoja kirjoittavien lääkäreiden keskeinen ristiriita kiteytyy 
kysymykseksi siitä, millainen työkykylausunnon pitää olla, jotta se on hyvä ja menee 
läpi. Uutisessa aktivoituu käsitys, että eläkeyhtiöillä on tieto "hyvästä" lausunnosta, mutta 
kaikilla hoitavilla lääkäreillä ei ole.  

Verbiprosesseissa personoidaan paperin voimaa: lausunto ratkaisee eläkepäätöksessä 
ja lausunto menee läpi. Todellinen tekijä lausunnon takana on luonnollisesti lääkäri, 
vaikka sitä ei erikseen mainitakaan. Hänen työkykyarvionsa realisoituu kielellisinä muo-
toiluina lausunnossa, jolla on omat tekstilajikonventionsa (ks. esim. Hiidenmaa 2003: 
142–143; lääkärinlausunnosta ks. Nokso-Koivisto 2001). Lääkärinlausunto on doku-
mentti, jossa työkyky tiivistyy sanoiksi. Potilaan puhe saa siinä lääkärin tulkinnan mukai-
sen kirjoitetun asunsa ja siirtyy tekstilajiin, jossa ei enää ilmaista epävarmuutta tai ristirii-
taisuuksia. Tekstin oletetaan olevan strukturoitua, kategorisoivaa ja kurinalaista. Kyse ei 
ole enää lääkärin ja potilaan keskinäisestä vuorovaikutuksesta vaan lääkärin viestinnästä 
toiselle instituutiolle. Eläkeprosessin vahva kietoutuminen tekstin tuottamiseen näkyy 
myös ilmauksessa kirjoittaa eläkkeelle. Esimerkissä 18 implikoidaan, että vastuu hyvästä 
lausunnosta kuuluu lääkärille eikä eläkeyhtiölle. 

Valtolan puheen referoinnissa lääkäri asettuu potilaan etujen puolestapuhujaksi vetoa-
malla potilaan aseman turvaamiseen. Seuraavissa esimerkeissä ei ajeta vain potilaiden 
etuja, vaan potilaiden asemaa käytetään perusteluna muutosehdotuksissa, jotka toisivat 
etua myös hoitaville lääkäreille: he saisivat tietoa eläkepäätöksistä ja vaikutusvaltaisem-
man aseman työkyvyn arvioinnissa. 

(21)  Perusteluja päätöksestä tarvittaisiin Valtolan mielestä jo potilaan oikeusturvan takia. 
(22)  Hän [Valtola] ehdottaa, että potilaan vuosien ajan tuntevista omalääkäreistä tehtäisiin 

asiantuntijoita työkykyä selvitettäessä. Päätöksissä ei aina oteta huomioon potilaan koko-
naisuutta: kun päävaiva on reistaileva sydän, jäävät mielenterveysongelmat ja tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet hahmottamatta. 

Esimerkin 22 ehdotus aktivoi ajatuksen, jonka mukaan hoitava lääkäri osaa selvittää 
parhaiten potilaan työkykyä. Puhe potilaan tuntevasta omalääkäristä tuottaa lääkärin ja 
potilaan suhteeseen läheisyyttä, ja selvittää-verbi puolestaan tuottaa lääkärin asiantunti-
juutta. Aikaa ilmaiseva vuosien ajan tukee molempia merkityksiä korostamalla niin koke-
musta kuin suhteen syvyyttäkin. Reistaileva sydän, mielenterveysongelmat ja tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet todentavat todellisuutta, jossa työkyvyn arviointi kytkeytyy potilaan 
sairauksiin. Terveyskeskuslääkärin ehdotukseen kirjoittuu merkitys, jonka mukaan valtaa 
pitää siirtää hierarkiassa alaspäin eläkeyhtiöiltä hoitaville lääkäreille – niille, joilla on 
"todellista" asiantuntemusta. 
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5.2  Työkyvyn alenemisdiskurssi 

Tässä luvussa otan fokukseen työkykydiskurssissa esiin nousevia tekijöitä, jotka HS:n 
tekstien mukaan alentavat työkykyä. Vuoden 1999 ydinaineistosta tekemäni merkitys-
suhdekaavion perusteella työkykyä haittaavista tekijöistä ylivoimaisesti yleisimmäksi 
osoittautui jokin sairaus ja toiseksi yleisimmäksi ikääntyminen (ks. 4.2). Tämän jälkeen 
kokosin vuosien 1999 ja 2000 ydinaineistoista kaikki tekstikohdat, jotka aktivoivat 
alenemisdiskurssin. Seuraavaksi tarkastelen, miten Helsingin Sanomissa kirjoitetaan 
keskeisistä työkykyä alentavista tekijöistä: a) sairaudesta b) ikääntymisestä ja c) työelä-
män ongelmista.  

5.2.1  Terveyden ideologisuudesta 

Länsimainen media välittää päivittäin ihmisihannetta, jonka mukaan olisi näytettävä 
nuorelta, terveeltä ja aktiiviselta. Samalla tuotetaan ideologiaa "hyvästä" ihmisestä, joka 
huolehtii itse hyvinvoinnistaan ja haluaa menestyä työmarkkinoillakin. Terveys esitetään 
tavoiteltavana asiana. Tällaista peruskuvaa välittää ja vahvistaa muun muassa mainonta, 
jossa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti pyritään luomaan terveyteen liittyviä puhe-
tapoja, käsitteitä ja arvoja. Suomalainen päivälehtimainonta ei luota yksin terveyteen 
tuotteiden myyntiargumenttina vaan sitoo sen yleensä muihin houkuttimiin, kuten hyvään 
ulkonäköön, hyvinvointiin ja nauttimiseen. Mainonta hyödyntää muiden medioiden ta-
voin terveysvalistuksen teemoja ja piirtää rajoja käsitteille terveys, sairaus, terveellinen ja 
epäterveellinen. (Ks. mainonnasta Lumme-Sandt – Aarva 2005.) 

Rose (2004) tunnistaa yhteiskunnallisen kontrollin piirteitä siinä, että aktiivinen ja 
vastuuntuntoinen kansalainen velvoitetaan tarkkailemaan terveyttään ja mukautumaan, 
sopeutumaan ja kehittymään muuttuvien toimintavaatimusten mukaan arkielämässään. 
Terveysideologioiden tunkeutuminen kieleen, ymmärrykseen ja uskomuksiin alkaa pal-
jastua siinä vaiheessa, kun ihmiset ilmaisevat mielialojaan ja sairauksiaan aivojensa 
neurokemiaan liittyvillä termeillä. He kertovat syövänsä suklaata tai käyvänsä juok-
sulenkillä, koska se "nostaa serotoniinin tasoa". (Rose 2004.) Erikoiskielen ja asian-
tuntijuuden sulautuminen yleiskieleen näkyy, kun laihduttaja ei valittele isoa mahaa vaan 
vyötärölihavuutta (Hiidenmaa 2003: 123). 

Terveydestä kiinnostumista (esim. Väliverronen 1994: 34) selittää osittain se, että lää-
ketiede kytkeytyy yhä uusiin ihmiselämän ilmiöihin. Ikääntymiseen ja vaihdevuosiin 
vaikutetaan hormonihoidoilla. Lihomisesta ja unettomuudesta on tullut sairauksia, joita 
pitää hoitaa. Surun tunteet hillitään mielialalääkkeillä, ja luova innostus tasoitetaan rau-
hoittavilla. Väsyminen ei saisi vaivata. Se mitä pidetään sosiaalisesti hyväksyttynä ja 
tavoiteltavana, otetaan "terveen" ja "normaalin" mittapuuksi. Päinvastainen käyttäytymi-
nen luokitellaan "sairaaksi", "epänormaaliksi" ja "epäterveelliseksi". Kyse on medikali-
saatiosta, jolla tarkoitetaan lääketiedeinstituution kasvua ja sitä, että elämäntapahtumat ja 
poikkeavuudet nähdään lääketieteellisinä. Näin lääketieteen valta laajenee sellaisille 
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alueille, joihin sen aiemmin ei ole katsottu kuuluneen. Medikalisaation 90määritykset 
poikkeavat osin tosistaan, mutta yhteistä on lääketieteen ja lääkäreiden vallan kasvu ja se, 
että tieteellisesti perustellut terveys–sairaus-kysymykset painottuvat. Tiedon välittymisen 
parannuttua lääketiede ja terveydenhuolto voivat muovata entistä tehokkaammin ihmisten 
käsityksiä terveyden edistämisestä, vanhenemisesta, kauneudesta, toimintakyvystä ja 
poikkeavuudesta. (Ks. esim. Tuomainen ym. 1999; Rintala 1995.) Media tuottaa luonte-
vasti lääketiede- ja terveysjuttuja yleisölleen, sillä lääketieteen julkisuuskuva on hyvä, 
aihepiirit sisältävät sopivasti uhkaa ja toivoa herättäviä jännitteitä ja lääketieteen edustajat 
läpimurtoineen sopivat sankarin rooliin (Väliverronen 2005; ks. myös Kärki 1998). 

Rintala (1995) näkee medikalisaation menetelmänä, jolla valtion harjoittama näkymä-
tön valvonta on pystytty laajentamaan eri yhteiskuntaryhmiin. Sosiaalisia ilmiöitä ja 
sairauksia kontrolloimalla on voitu opettaa sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen ra-
joja. Poikkeavuuden määrittely on institutionalisoitunutta ja yleensä valtion hyväksymää. 
Esimerkiksi homoseksuaalisuutta on aikojen saatossa pidetty niin syntinä, rikoksena kuin 
sairautenakin. Rintalan (1995: 18) tutkimuksessa nousee esiin monien tutkijoiden käsitys 
siitä, että länsimaisen terveyspolitiikan ideologia korostaa sairauksien yksilökeskeisyyttä 
ja häivyttää sosiaalisten ongelmien merkitystä. Näin aletaan uskoa, että ihminen on itse 
syypää sairastamiseensa, ei yhteiskunta.  

Sairauskäsitykset – kuten käsitykset terveestä elämästä ja kuolemastakin – ovat ylipää-
tään sidoksissa kulttuuriin, ja sairaudella on omat kulttuuriset koodinsa. Kun todelli-
suudenkuvat vaihtelevat, myös ihmisten terveyskäyttäytyminen vaihtelee. (Honko 1994: 
13, 24.) Länsimainen tautiluokitus ei päde sellaisenaan muissa kulttuureissa. Mielisairasta 
pidettiin ennen paholaisen riivaamana, ja Afrikassa sairastuminen liitetään edelleenkin 
kiroukseen, jonka taustalla ovat tulehtuneet ihmissuhteet. Muun muassa aika, paikka ja 
lääketieteellinen tieto muuttavat käsityksiä sairaudesta. (Harjula 1994: 117–118; Honko 
1994: 25; Torkkola 2002: 75–76.) Kulttuurisesti vakiintuneet hierarkkiset jaottelut ja 
asteikot luovat kehyksen merkityksenannolle, esimerkiksi terveyden ja sairauden suh-
teelle (ks. Hasan 1989: 101). 

Lääketieteen käsitteet ovat historiallisesti ja kulttuurisesti tuotettuja. Antropologisessa 
tutkimuksessa esitetään esimerkiksi, että naisten menopaussi on tuotettu ilmiö eikä fakta. 
Vaihdevuosien kulttuurisia eroja tutkinut Lock (1998) on todennut, ettei japanin kielessä 
ole tarkkaa vastinetta englannin kielen sanalle menopause eikä kuumia aaltoja tarkoitta-
valle ilmaukselle hot flash. Japanilaisnaiset kärsivät vain vähän oireista, jotka länsimaissa 
liitetään tyypillisinä menopaussioireisiin91. Japanilaisnaisten tuntemukset voivat kuiten-
kin muuttua, sillä paikalliset naistenlehdet ovat ryhtyneet kirjoittamaan menopaussin 
oireista. (Lock 1998: 410–419.) Lehtitekstit ovat muovanneet samoin suomalaisnaisten 

                                                           
90 Medikalisaatio-käsitteen katsotaan olevan peräisin lääketieteen sosiologiaan ja kyvyttömyystutkimukseen 
(engl. disability) erikoistuneen Irving Zolan teksteistä 1970-luvun alusta (Rintala 1995; Tuomainen ym. 1999). 
91 Kun USA:ssa 38 prosenttia naisista kertoi kärsivänsä kuumista aalloista ja hikoilusta ja 30,6 prosenttia uni-
vaikeuksista, Japanissa vastaavat luvat olivat 14,7 ja 11,7. Sen sijaan kanadalaisnaisten vastaukset myötäilivät 
USA:n tuloksia. Kyse voi Lockin mukaan olla siitä, että joko japanilaisnaiset kokevat kuumia aaltoja mutta 
eivät tunnista niitä; tunnistavat aallot mutta eivät nimeä niitä; tai että he eivät koe niitä kovin usein. (Lock 
1998.) 
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käsityksiä vaihdevuosista. Esimerkiksi Kauneus ja Terveys -lehdessä92 kirjoitettiin vaih-
devuosista luonnollisena tapahtumana 1950-luvulla, mutta parikymmentä vuotta myö-
hemmin ne alettiin nähdä ongelmallisena ajanjaksona, joka vaatii hoitoa. Oireiden ja 
hoitojen kuvaus sekä lääkäreiden haastattelut tuottavat käsitystä sairauden kaltaisesta 
tilasta. (Kangas 1998: 61–75.) Levittääkö media samoin työuupumusta pitäessään aihetta 
esillä julkisuudessa? 

Suomessa terveyspolitiikka ja valistus ovat tuottaneet tulosta: väestön terveydentila on 
kohentunut ja elinaika pidentynyt. Vaikka Suomessa on pyritty huolehtimaan koko väes-
tön hyvinvoinnista, eri sosiaaliryhmien välinen eriarvoisuus näkyy siinä, että hyvässä 
sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset ovat terveempiä kuin sosioekonomisen as-
teikon alaportailla olevat. (Palosuo ym. 2004.) 

5.2.2  Sairausdiskurssi ja työkyky 

Suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistettiin 1800-luvulla virallisesti näkemys, että ihmi-
nen pystyy tekemään työtä, jos sairaus, vika, vamma tai ikä ei sitä estä. Tämän periaat-
teen mukaan organisoitiin esimerkiksi vaivaishoitojärjestelmää. Sairaus yhdistetään edel-
leenkin työkykyyn. Esimerkit 1 ja 2 implikoivat, että jo oireet vaikuttavat työkykyyn: 

(1)  Lääkärit tuntevat myös potilaita, jotka ovat päättäneet hakeutua eläkkeelle ja etsivät sille 
perusteluja. He ylikorostavat oireitaan eivätkä oivalla, että lääkärin tehtävä on arvioida 
jäljellä olevaa työkykyä, ei todeta työkyvyttömyys. (HS 5.1.99) 

(2)  Moni viljelijä voi myös olla niin kiinni perinteisissä työtavoissa, että niistä suostutaan 
luopumaan vasta, kun hän saa oireita tai menettää työkykynsä. (HS 7.2.99) 

Oireet tulkitaan yleensäkin sairauden havaittaviksi ensimerkeiksi (ks. esim. PS s.v. oire). 
Kun ihminen alkaa oireilla, hän hakeutuu lääkäriin, jolla oletetaan olevan asian-
tuntemusta tutkia oireet ja tunnistaa niihin liittyvä sairaus. Kun lääkäri Pirkko Valtola 
(esimerkissä 1) sanoo lääkärin arvioivan potilaan jäljellä olevaa työkykyä, hän implikoi 
samalla, että oireet ovat heikentäneet työkykyä. Potilaan ajatusmaailmasta syntyy yksi-
oikoinen kuva: potilas ylikorostaa tietoisesti oireitaan, koska olettaa, että lääkäri toteaa 
hänet täysin työkyvyttömäksi niiden perusteella. Tässä näkyy se, että kieli tarjoaa poti-
laalle resurssit puhua sellaisistakin vaivoista, jota lääkäri ei pysty havaitsemaan eikä 
todeksi todistamaan (kielen merkityspotentiaalista ks. Halliday – Matthiessen 1999: x–xi; 
Halliday 1978: 28, 39–40). Oireiden korostamisessa saattaa olla kyse siitä, että potilailla 
on tarvetta osoittaa vastaanotolle tulonsa oikeutus ja että vasta riittävän vakavat oireet 
antavat syyn hakeutua lääkäriin (Ruusuvuori 2001: 41–43; Ruusuvuori 2002: 42–43; ks. 
myös Haakana ym. 2001: 215). Raevaara (2000: 12) on havainnut vastaanottotilanteita 
tutkiessaan, että potilaat esittävät omia diagnoosiehdotuksiaan, jotka kuvaavat oireiden 
aiheuttajaa ja syytä. Potilas voi tarjota selitykseksi oireilleen vaikkapa sään tai iän, eikä 
hän yritäkään pyrkiä lääketieteelliseen määritelmään. Esimerkkien 1 ja 2 kansalaisille 
kirjoittuu hyvin erilaiset sairastajan roolit. Toinen käyttää sairautta moraalisesti arvelutta-
                                                           
92 Kangas (1998: 62, 64) kävi läpi lehden vuosikerrat ajalta 1955–1994 ja havaitsi käsitysten muutoksen näky-
vän jo otsikoissa: Älä pelkää vaihdevuosia (50-luku), Ei enää vaihdevuosia (60-luku), Pehmeä lasku vanhuuteen 
(70-luku) ja Turha kärsiä vaihdevuosista (90-luku) kertovat eri vuosikymmenten painotuksista. 
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valla tavalla keinona päästä eläkkeelle. Helppouden vaikutelmaa tuottaa se, että lääkärin 
tarvitsee vain todeta työkyvyttömyys. Toisen kohdalla taas verbit (suostua luopumaan, 
menettää) kuvaavat prosesseja, joissa ihminen sinnittelee työssään oireistaan huolimatta.  

Ydinaineistoni kielelliset valinnat tuottavat todellisuutta, jonka mukaan sairaudet vai-
kuttavat työkykyyn eriasteisesti. Sairaus vaikuttaa työkykyyn; se haittaa, rajoittaa, hei-
kentää ja alentaa työkykyä; ja pahimmillaan sairaus estää tekemästä työtä ja ihminen 
menettää työkykynsä sen vuoksi. 

(3)  Mikäli kuntoutettava toivoo saavansa työkyvyttömyyseläkkeen, ikään liittyvistä pienistä 
vaivoista alkaa tiedostamatta kehittyä työkykyä rajoittavia sairauksia. (HS 7.1.99*) 

(4)  Hakijalla ei saa olla työkykyisyyttä rajoittavia sairauksia. (HS 18.2.99) 
(5)  Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sellaisen sairauden, vian tai vamman vuoksi, joka 

estää tekemästä entistä työtä tai sitä vastaavaa työtä. (HS 28.4.99) 
(6)  Työntekijä tai yrittäjä voi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle, jos hänen työkykynsä on hei-

kentynyt sairauden, vamman tai vian vuoksi vähintään vuoden ajaksi. (HS 7.10.00) 
(7)  Vajaakuntoisia työnhakijoita haittaa työkykyä heikentävä vika, vamma tai sairaus. Yleensä 

nämä ongelmat on osoitettava työvoimatoimistoille lääkärintodistuksin. (HS 22.8.00*) 
(8)  Lainsäädäntömme mukaan kahdesta täysin samalla tavalla tavoin sairaasta henkilöstä 

toinen voi olla työkykyinen, toinen työkyvytön – –. (HS 17.6.99) 
(9)  NIVELREUMA VIE TYÖKYVYN JA HANKALOITTAA ELÄMÄÄ (HS 5.5.00) 

Lausekkeessa työkykyä rajoittava sairaus luonnollistuu merkitys, jonka mukaan sairaus 
rajoittaa työkykyä. Samalla tavalla itsestään selvää merkitystä tuottaa lauseke työkykyä 
heikentävä vika. Edellä olevissa esimerkeissä aktivoituu asiantuntijoiden valta: on ole-
massa jokin taho, joka määrittelee, mitkä sairaudet ja viat vaikuttavat ihmisen työkykyyn 
– jopa siinä määrin, että hänet voidaan todeta työkyvyttömäksi. Yksittäisten asiantuntijoi-
den (kuten lääkäreiden) ja organisaatioiden (kuten Kelan ja työeläkelaitosten) lisäksi 
työkyvyttömyyden tulkintaan vaikuttaa Suomen laki (Lainsäädäntömme mukaan - - ). 
Sairauden lajiin tai laatuun viittaa myös pronominaalinen adjektiivi sellainen, joka ker-
too, että työkyvyttömyyseläkkeistä päättävät myöntävät eläkkeen vain tietynlaisten sai-
rauksien perusteella. (Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sellaisen sairauden - - 
vuoksi, joka estää tekemästä työtä - -). Tosin on huomattava, että sellainen-pronomini 
palvelee virkkeessä myös oikeakielisyyttä: kun joka-pronominin korrelaatti on kauem-
pana kuin edellä oleva sana, korrelaatin painokkuus osoitetaan useimmiten lisäsanalla se 
tai sellainen (Ikola 2001: 47). Edellisissä esimerkeissä aktivoituu luokitellun yhteydessä 
modaalinen ehtojen täyttymisen diskurssi. Kansalainen joutuu puntarointiin, jossa arvioi-
daan, miten hän täyttää "tietyt mitat" (mikäli hän toivoo saavansa eläkkeen; hän voi 
päästä eläkkeelle, jos; hänelle voidaan myöntää eläke; hän voi olla työkykyinen; hänellä 
ei saa olla sairauksia; hänen on osoitettava ongelmat). 

Väite, että kahdesta täysin samalla tavoin sairaasta henkilöstä toinen voi olla työky-
kyinen, toinen työkyvytön, tuottaa ristiriitaista merkitystä. Vastakohtapari työkykyinen – 
työkyvytön ohjaa tulkintaan, jonka mukaan työkyvyn tasoa ei määritetä vain lääketieteel-
lisin perustein sairautta arvioimalla. Sama merkitys toistuu esimerkeissä 10 ja 11: 

(10)  Subjektiiviseen käsitykseen työkyvystä vaikuttavat myös useat sairauksista riippumatto-
mat seikat: ympäristön asenne, taloudelliset tekijät, pelko että menettää työpaikan sekä iän 
tuoma työtehon aleneminen. (HS 7.1.99*) 
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(11)  – – selkeää lääketieteellistä syytä työkyvyttömyyteen ei välttämättä löydy. (HS 27.1.99*) 

Subjektiivinen käsitys työkyvystä on luonnollistava rakenne, jolla ilmaistaan, että ihminen 
ajattelee työkykynsä olevan tietynlainen. Kieliopillisella metaforalla käsitys korvataan 
mentaalista prosessia kuvaava käsittää-verbi. Todennäköistä onkin, että potilaan ja lääke-
tieteen käsitykset poikkeavat toisistaan. Potilaalle sairaus on etupäässä kokemuksellinen 
ja arkielämän sisältämien merkitysten muodostama vaiva tai tuntemus, mutta lääketiede 
suhtautuu tautiin oliona, jolla on selkeä biologinen, kausaalinen syy ja johon tarvitaan 
spesifistä hoitoa (Honkasalo 1994: 127). Ilmaus sairauksista riippumattomat seikat esit-
tää luonnollisena oletuksen, että sairaudella on yhteys työkykyyn. Luettelo siirtää fokuk-
sen muutenkin sairauksista muihin asioihin.  

Edellisten esimerkkien perusteella voidaan olettaa, että työkykyä arvioidaan ainakin 
sairauksien perusteella, mutta muitakin tekijöitä tarkastellaan, esimerkiksi asiakkaan 
konkreettista varallisuutta ja toimeentuloa sekä abstraktimpina seikkoina asennetta ja 
pelkoja. Jotta voidaan löytää lääketieteellinen syy, lääkärin on sitä etsittävä. Tämä vihjaa 
siihen, että lääkäri joutuu mahdollisesti medikalisoimaan potilaansa ongelmia, ennen kuin 
ne riittävät työkyvyttömyyden perusteiksi.  

5.2.2.1  Sairaudet, vaivat ja ongelmat 

Ydinaineistossani nimetään tiettyjä sairauksia, joiden katsotaan heikentävän työkykyä. 
On odotuksenmukaista, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat sekä 
sydän- ja verisuonitaudit mainitaan teksteissä, sillä ne ovat tätä nykyä työkyvyttömyys-
eläkkeen yleisimpiä syitä Suomessa93. Esimerkin 16 mukaan ne vaikuttavat myös menes-
tymiseen työmarkkinoilla. 

(12)  Hän [lääkäri Pirkko Valtola] ehdottaa, että potilaan vuosien ajan tuntevista omalääkäreistä 
tehtäisiin asiantuntijoita työkykyä selvitettäessä. Päätöksissä ei aina oteta huomioon poti-
laan kokonaisuutta: kun päävaiva on reistaileva sydän, jäävät mielenterveysongelmat tai 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet hahmottamatta. (HS 5.1.99) 

(13)  Lääkäri kertoi tapauksen, jossa potilaan kaularangan kulumat olivat eläkelaitoksen asian-
tuntijalääkärin käsittelyssä muuttuneet lieviksi lannerangan rappeumamuutoksiksi – ei tar-
peeksi työkykyä alentaviksi. (HS 17.6.99) 

(14) Neljä vuotta sitten Anja Huttunen arvioitiin lääkärinlausunnossa polvinivelten kulumisesta 
ja tukirangan lievästä rappeutumisesta huolimatta työrajoitteiseksi, muttei työkyvyttö-
mäksi. (HS 5.8.00) 

(15)  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat lääkärin kannalta ongelmallisimpia. Useimmiten työky-
vyttömyys perustuu potilaan ilmoittamaan kipuun ja toimintakyvyn vähenemiseen. (HS 
18.9.99*) 

(16)  Nykypäivänä etenkin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet sekä 
mielenterveyden ongelmat haittaavat monien työllistymistä. (HS 22.8.00*) 

                                                           
93 Vuonna 2005 julkaistussa Mielenterveysatlaksessa todetaan mielenterveyden häiriöiden olevan nykyään ylei-
sin diagnoosiryhmä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena.  
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Esimerkeissä 12 ja 13 asettuvat vastakkain kahden asiantuntijatahon erilaiset näkemykset 
saman henkilön työkyvystä. Molemmissa tapauksissa ristiriitaa katsotaan hoitavan 
lääkärin näkökulmasta, jolloin hänelle tulee tilaisuus kyseenalaistaa eläkkeistä päättävän 
tahon asiantuntemus. Hoitavan lääkärin asiantuntijuutta tuottaa eksplisiittinen puhe 
asiantuntijoista ja omalääkäreistä, ja siihen viittaa myös omalääkäriin liitetty positiivista 
henkeä luova määrite potilaan vuosien ajan tunteva ja puhe potilaan kokonaisuudesta. 
Sitä vastoin kielto ja ajan adverbiaali (päätöksissä ei aina oteta huomioon potilaan koko-
naisuutta) luovat asiantuntijalääkäreiden toiminnasta epävakaan käsityksen. He tarkaste-
levat kokonaisuuden sijasta yksittäisiä vaivoja.  

Asiantuntijalääkärit eivät näy prosessissa toimijoina vaan heidät häivytetään kasvotto-
mina ja etäisinä olosuhteeseen (päätöksissä). Substantiivit käsittely ja päätös viittaavat 
hallinnolliseen toimintaan, jossa saavutetaan jokin tulos ja tehdään sen perusteella rat-
kaisu. Päätöskielestä tuttu substantivointi (käsitellä > käsittely, päättää > päätös) kuvaa 
toimintaa staattisena oliona (ks. Tiililä 2002: 231, 261). Työkyvyttömyyttä käsitellään 
kirjallisesti ja virallisesti instituution sääntöjen – ja tässä tapauksessa myös lainsäädännön 
– mukaisesti, kuten muitakin etuusasioita (ks. Tiililä 2000: 215). Jännitettä luo kysymys 
siitä, kuka on todellinen asiantuntija, sillä lääkärin tekemä diagnoosi saattaa muuttua 
ikään kuin itsestään eläkelaitoksen asiantuntijan käsittelyssä. Esimerkit implikoivat, että 
hoitavan lääkärin diagnoosi on tutkimuksiin ja todellisiin havaintoihin perustuva ja siten 
luotettavin.  

Potilas esitetään esimerkeissä päätöksen teon kohteena ja tutkittavana, jonka vaivoista 
puhutaan lääkärien kielellä (kaularangan kulumat, lannerangan rappeumamuutokset, 
polvinivelet, tukiranka). Potilaan oma mielipide tulee esiin implisiittisesti ja jää lääkärei-
den asiantuntijuuden varjoon. Lukija voi tulkita yleisen käytännön perusteella, että lääkä-
riin hakeutunut potilas itse pitää vaivojaan tarpeeksi työkykyä alentavina (13) ja itseään 
työkyvyttömänä (14, 15). Superlatiivinen adjektiivi lauseessa Tuki- ja liikuntaelinsairau-
det ovat lääkärin kannalta ongelmallisimpia implikoi, että lääkäri pitää muitakin sairauk-
sia ongelmallisina työkyvyn arvioinnissa (15). Etenkin substantiivi kipu ja jossakin mää-
rin myös nominaalistettu toimintakyvyn väheneminen viittaavat siihen, että kirjoittajan 
mukaan potilas perustaa työkykyarvionsa omaan käsitykseensä terveydentilastaan. Poti-
laan ilmoittama kipu kiteyttää merkityksen, että on olemassa kipua, jonka todellisuutta 
lääkärin on vaikea lääketieteen keinoin diagnosoida (ks. myös 5.1.4). Esimerkki 15 on 
lääkärin kirjoittamasta mielipidetekstistä, jossa tilannetta katsotaan lääkärin näkökul-
masta. 

Suomalaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisyyttä on pohdittu niin tutkimuksissa 
kuin yleensäkin julkisuudessa. On esitetty, että esimerkiksi selkäkipu ei ole paikallistetta-
vissa vain ihmisen kehoon eikä se johdu vain fyysisistä syistä vaan myös psyykkisistä ja 
sosiaalisista tekijöistä (ks. esim. Raevaara 2000: 18–19). Suomessa on edelleenkin hy-
väksyttävämpää ja vähemmän häpeällistä potea fyysisiä sairauksia kuin myöntää psyyk-
kisen terveyden horjuvan. Tutkimusten mukaan suomalaisista noin neljäsosa kärsii 
psyykkisistä oireista. Tavallisimmin heitä vaivaavat masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt 
ja alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt. (Mielenterveysatlas 2005.) Suomalaiset eivät pode 
ongelmaansa yksin, sillä WHO:n mukaan depressio vaivaa 121:tä miljoonaa ihmistä94. 
Vaikka mielenterveysongelmien yleisyys tiedetään ja ihmiset puhuvat niistä jo jonkin 
                                                           
94 Tieto on peräisin World Health Organizationin kotisivuilta (www.who.int, luettu 2.12.2006). 
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verran, asia on edelleenkin monen muun sairauden tavoin tabu. Kiertoilmauksiin ja vai-
kenemiseen turvaudutaan etenkin silloin, kun sairauteen kytkeytyy kuoleman tai seksu-
aalisuuden kaltainen toinenkin tabu, kuten aidsissa, syövässä tai sukupuolitaudeissa (ks. 
esim. Varis 1998: 175–178). Medialla on ollut mahdollisuus murtaa tabuja käsittelemällä 
mielenterveysongelmia. Kun mediassa on muutoinkin alettu sairastaa julkisesti (ks. Tork-
kola 2002: 86), masennuksestaan ovat kertoneet muun muassa Tellervo Koivisto, Neil 
Hardwick ja Hilkka Ahde95.  

Masennuksen ja jaksamisen käsittely mediassa vaikuttaa ihmisten tietoihin ja usko-
muksiin ja siten myös osaltaan siihen, miten ihmiset raamittavat terveytensä. Sosiaalisella 
ja kulttuurisella ympäristöllä on ratkaiseva merkitys normaaliuden ja terveyden määritte-
lyssä, kuten Honko (1994) huomauttaa. On yhteisöjä, joissa valtaosa väestöstä sairastaa 
biolääketieteellisesti määriteltävissä olevaa sairautta ja joissa niitä, jotka eivät tautia sai-
rasta, pidetään sairaina. Myös aika muuttaa käsityksiä taudeista ja niiden hoidosta. 
(Honko 1994: 15, 25.) Medikalisoituneen maailman ihmiset ovat Rosen mukaan omaksu-
neet ajatuksen, että surun tunteet merkitsevät depressiota, joka johtuu kemiallisesta epäta-
sapainosta aivoissa. He ovat alkaneet nähdä niin työ- kuin kotihuolensakin aivotoimin-
nasta johtuvana yleistyneenä ahdistushäiriönä, jonka voi korjata lääkkeillä. Psykiatriasta 
onkin kehitetty maailmanlaajuisesti iso bisnes, jonka myötä ihmiset ovat alkaneet jär-
keillä mielentilojensa ja käytöksensä "häiriöiden" juontuvan aivojensa neurokemiasta. 
(Ks. Rose 2004.)  

Usko lääketieteen ja lääketeollisuuden parantavaan voimaan näkyy psyykenlääkkeiden 
kulutuksen kasvussa. Viime vuosikymmenien aikana psykiatristen sairauksien hoitoon on 
tullut jatkuvasti uusia lääkeaineita, jotka ovat kasvattaneet asemaansa masennustilojen ja 
ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Suomessa masennuslääkkeiden käyttö on vuorokau-
siannoksina mitattuna moninkertaistunut kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. 
(Mielenterveysatlas 2005.) Lääkitystä määräämällä vedetään rajoja etenkin silloin, kun 
käsitys sairauden tai häiriön olemassaolosta tai sen hoidettavuudesta on tulkinnanvarai-
nen, kenties kiistanalainenkin (ks. Rose 2004). Mielenterveysongelmien määrittelyssä 
asiantuntijan valtaa ovat perinteisesti käyttäneet lääkäreiden lisäksi papit, opettajat ja 
sosiaalivirkailijat. Ratkaisuja on tehty terveyden, sairauden, älykkyyden, työkyvyttömyy-
den, normaalin ja epänormaalin sekä sallitun ja ei-sallitun maastossa, kun on luokiteltu 
väestöä, annettu lausuntoja ja esitetty toimenpiteitä. (Ks. esim. Harjula 1996: 19.) Hul-
lun96 leimaa on ollut vaikea pyyhkiä pois, kun se on kerran ihmiseen lyöty. 

                                                           
95 Tellervo Koivisto, presidentin puoliso, kertoi julkisuudessa koulukiusaamisestaan ja masennuksestaan ja 
käsitteli aihetta myös kirjassaan Päiväkirjan uudet sivut (1999). Ohjaaja Neil Hardwick paljasti potevansa 
masennusta ja kirjoitti kokemuksistaan kirjassaan Hullun lailla (1999). Poliittisena vaikuttajana tunnetun Matti 
Ahteen puoliso Hilkka Ahde kertoi jaksamisongelmistaan, jotka johtuivat pitkälti perheasioista. Ahde purki ta-
pausta kirjoittamalla kirjan Inhimilliset tekijät (2001). 
96 Suomen kielessä on laaja kirjo sanoja, joilla mielen sairauksia potevat – joista osa tunnistettaisiin nykyisin 
kehitysvammaisiksi – on eroteltu "täysijärkisistä" viimeisen sadan vuoden aikana: mielipuoli, tylsäjärkinen, ei 
täysijärkinen, aistiviallinen, tylsämielinen, mielenvikainen, hassu, höperö, raivohullu ja idiootti. Koulussa 
heikosti menestyviä lapsia nimitettiin tylsiksi, puupäiksi, pöljiksi tai kankeaoppisiksi ja kylähulluja kutsuttiin 
löysäpäiksi ja mielenköyhiksi. (Harjula 1996: 28–29.) 
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5.2.2.2  Kiistanalaisia käsityksiä 

Mielenterveysongelmat ovat nousseet työkyvyttömyyseläkkeen yleisimmäksi perusteeksi 
1990-luvun kuluessa. Keskustelua on herättänyt se, että mielenterveyshäiriöiden esiinty-
vyys ei kuitenkaan ole lisääntynyt. Suuntauksen syitä on etsitty muun muassa työelämän 
luonteen muuttumisesta ja työn vaatimuksista, joista mielenterveysongelmaisen on vaikea 
selvitä. (Mielenterveysatlas 2005.) Mediassa käyty mielenterveysdiskurssi kytkeytyy 
jaksamiskeskusteluun, jossa esiin on noussut nimenomaan henkisten resurssien hupene-
minen. Psyykkisten vaivojen yleistyminen tulee esiin HS:n teksteissäkin, mikä viittaa 
siihen, että aiheella ajatellaan olevan uutisarvoa. 

(17)  Psyykkiset ja mielenterveyssyyt ovat jo yleisin työkyvyttömyyden syy. (HS 16.12.99) 
(18)  Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin aiheuttaja on jo useita vuosia ollut masennus, jonka 

takana on monesti työuupumus. (HS 7.1.2000) 
(19)  Työuupumus ja muut stressiperäiset taudit ovat kuntoutustutkija Jorma Mäkitalon mukaan 

yleistyneet työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisperusteina. (HS 26.5.99) 
(20)  Masennus on yleistynyt kaikkialla maailmassa. Maailman terveysjärjestön WHO:n uudessa 

strategiassa depressio luetaan toiseksi suurimmaksi haitaksi työkyvylle. (HS 7.10.00) 

Esimerkin 17 lause vastaa totuusehdoiltaan lausetta psyykkiset ja mielenterveyssyyt ovat 
yleisin työkyvyttömyyden syy, mutta adverbi97 jo antaa sille lisämerkityksen. Tässä jo 
ilmaisee kehityskulkua ja vertailua johonkin aikaisempaan ajankohtaan (ks. Sulkala 1981: 
89–90). Vertailua esimerkeissä ilmentävät myös superlatiivit yleisin (syy / aiheuttaja) ja 
toiseksi suurin (haitta). Esimerkin 17 voi tulkita siten, että psyykkiset ja mielenterveys-
syyt ovat jatkuvasti lisääntyneet ja ovat nyt, ehkä 'oletettua aiemmin ja nopeammin', 
nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyden syyksi. Esimerkissä 18 jo ilmaisee lähinnä 
aikaan liittyvää astetta, eikä kehityskulkuun liitetä samanlaista "dramaattisen" nousun 
sävyä. Yleistymisdiskurssin painokkuutta lisää osaltaan se, että tietolähteiksi mainitaan 
tutkija ja WHO.  

Psyykkisen voinnin aluetta koskevat myös teksteissä nimetyt vaivat, masennus, työ-
uupumus ja stressiperäiset taudit. Kun työuupumus ja muut stressiperäiset taudit rinnas-
tetaan, pronomini muut aktivoi luokittelun 'työuupumus on yksi stressiperäisistä taudeista' 
ja käsityksen, että työuupumus on siis lähinnä stressistä johtuvaa. Esimerkit 17, 18 ja 19 
eivät kerro, ovatko suomalaisten psyykkiset ongelmat todella lisääntyneet. Se, että niistä 
on tullut yleisin työkyvyttömyyden syy, yleinen työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämispe-
ruste ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin aiheuttaja, voi merkitä sitäkin, että nyt eläk-
keistä päättävät tahot hyväksyvät ne aiempaa useammin riittäviksi perusteiksi työkyvyttö-
myydelle. Lisäksi lääkärit pystyvät entistä tarkemmin diagnosoimaan mielenterveys-
ongelmia. Vaikka diagnoosit tehtäisiinkin, henkisesti väsyneiden ihmisten hoitomenetel-
mät herättävät kuitenkin mielipide-eroja. Seuraavassa esimerkissä rakentuu uuden ja 
vanhan käsityksen sekä biolääketieteen ja psykologian kilpakenttä. 

                                                           
97 ISK:ssa (2004: 812) jo nimetään temporaaliseksi fokuspartikkeliksi. Sulkala (1981: 90) huomauttaa, että jo-
adverbin merkitys ilmaisee ihmisen kykyä järjestää ja luokitella kokonaisuuksia. Ajan lisäksi se voi ilmaista 
mm. paikkaa, tilaa, astetta, määrää sekä ihmettelyä, päivittelyä ja tärkeän yksityiskohdan osoittamista. 
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(21)  Vuoden psykologiksi valittu psykologi ja psykoterapeutti Antti Aro pitää työuupuneiden 
hoitoa lääkkeillä ja sairaslomilla vanhanaikaisena ja passivoivana. Psykologiliitto valitsi 
Aron vuoden psykologiksi uusien näkökulmien tuomisesta työuupumuskeskusteluun. Aro 
toimii Medivireen työkykykeskuksen johtajana. – – / Aron mielestä työssä uupunutta ei 
saisi sysätä potilaan rooliin. Nyt hoidosta voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä 
mitä pitempi sairasloma, sitä vaikeampi palata töihin. (HS 21.11.99) 

Se, että pikku-uutisessa puhutaan työuupumuskeskustelusta, osoittaa aiheen herättäneen 
mielenkiintoa ja mielipiteitä. Kontekstin perusteella keskustelu on ainakin osittain viral-
lista, asiantuntijakeskeistä ja instituutioiden ohjailemaa. Sananvalinta keskustelu viittaa 
toimintaan, joka on sosiaalista ja julkista mutta toisaalta epäeksaktia. (Ks. PS s.v. keskus-
telu.) Keskustelun tärkeyttä puolestaan osoittaa se, että vuoden psykologiksi valitaan 
juuri tähän keskusteluun eikä johonkin toiseen – vaikkapa syöpäkeskusteluun – osallistu-
nut henkilö.  

Uutinen implikoi, että työuupumusta potevia pitäisi hoitaa uusilla menetelmillä, mutta 
lukijalle ei kuitenkaan suoraan kerrota, mitä vuoden psykologin uudet näkökulmat tar-
koittavat. Lääkkeet ja sairaslomat edustavat hoitodiskurssissa vanhaa, mikä realisoituu 
kielteisissä adjektiiveissa vanhanaikainen ja passivoiva. Ovatko uudet menetelmät niiden 
vastakohtia: uudenaikaisia ja aktivoivia? Viittaukset uusiin näkökulmiin jäävät varsin 
implisiittisiksi, mutta näkemysero vanhaan verrattuna on nähtävissä siitä, että työssä 
uupunutta ei saisi sysätä potilaan rooliin ja että nyt hoidosta voi olla jopa enemmän hait-
taa kuin hyötyä. Hoito viittaa tässä yhteydessä ongelman hoitoon sairaslomaa määrää-
mällä, ja hoidon 'haitallisuuden mahdollisuutta' tuottavat sekä modaalinen verbirakenne 
voi olla että partikkeli jopa. Kiellon ja modaaliverbin konditionaalimuodon käyttö yh-
dessä (ei saisi sysätä) saa deonttisen velvoitteen tulkinnan, ja se aktivoi arvottavan merki-
tyksen 'on vältettävää ja väärin sysätä uupunut potilaan rooliin'. Tässä referointitapauk-
sessa konditionaalin käyttö ilmaisee lähinnä ohjailemista ja ehdottamista (ks. Kauppinen 
1998: 178; ks. myös Kangasniemi 1992: 136). Sysätä-verbi kuvaa yhtäkkisesti tapahtuvaa 
toimintaa, jossa ihminen tyrkätään ehkä aggressiivisesti ja vasten tahtoaan johonkin tilaan 
tai tilanteeseen (ks. PS s.v. sysätä). Sitä ei mainita, kuka sysää, mutta kotekstin perus-
teella potilaan institutionaaliseksi vastapariksi asettuu uupunutta hoitava lääkäri. Uuti-
sessa ei mainita suoraan ammattiauttajia, vaikka arvostelu kohdistuu juuri heidän toimin-
taansa. Potilas, hoito, lääke ja sairasloma edustavat perinteistä hoivamaailmaa, joka tässä 
yhteydessä näyttäytyy vanhanaikaisena ja ei-suositeltavana tapana ratkaista työuupumuk-
seen liittyviä ongelmia. Tämä implikoi, että työuupumus98 ei ole tavallinen sairaus, joka 
on hoidettavissa lääkkeiden ja sairasloman avulla. Sellainenkin päätelmä voidaan tehdä, 
että jos uupunut ei ole potilas, työuupumus ei ole sairaus.  

Samalla tavalla voidaan kysyä, onko stressi sairaus vai enemmänkin rasitusta ja sai-
rauden aiheuttaja. Sairauden leimaa tuottaa se, että stressin yhteydessä puhutaan muun 
muassa oireista, stressihormoneista, stressilomasta, uupumuksesta ja mahahaavan kaltai-

                                                           
98 Uupunut jää jonkinlaiseen välitilaan, jossa hän ei ole sairas eikä tervekään. Näin voi päätellä niiden työuupu-
muskirjoitusten perusteella, joita Kaskisaari (2004: 127–137) keräsi tutkimusaineistoonsa. Yleinen kokemus oli, 
että kielessä ei ole sopivaa tapaa ilmaista uupumuksen syvyyttä eikä sanoja väsymykseen ja särkyyn. Uupumi-
nen purkautui fyysisenä väsymyksenä, unettomuutena ja itkuna. Se merkitsi Kaskisaaren mukaan haluttomuutta, 
kykenemättömyyttä ja kärsimistä. Suurin osa kirjoittajista oli 40–50-vuotiaita naisia.  
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sista stressisairauksista (ks. PS s.v. stressi). Joka tapauksessa stressi kietoutuu työky-
kyyn: 

(22)  Kovin tarkasti rahamääriä on mahdoton arvioida, sillä stressin vaikutusta henkiseen työ-
kykyyn ei voi suoraan mitata. (HS 10.6.99) 

Vaikka mittaamisen hankaluutta korostetaankin, virke sisältää silti presupposition 'stressi 
vaikuttaa henkiseen työkykyyn'. Puhe rahamääristä liittää mittaamisen tässä kontekstissa 
taloudellisiin mittareihin ja myös työkyvyn arviointiin. Sairauksien ja työkyvyn välinen 
syy-yhteys on siinä määrin kiistanalainen, että sitä voidaan arvioida toisinaan oikeus-
tasolla asti, kuten seuraavissa uutisissa: 

(23)  Helsingin kaupungin ei tarvitse maksaa korvauksia työntekijälleen, joka sairastui asbestista 
ja menetti työkykynsä. Mies työskenteli energialaitoksella vuodesta 1969 aina vuoteen 
1989, jonka jälkeen hän joutui sairastumisen vuoksi eläkkeelle. (HS 31.3.99) 

(24)  Psykiatrin lausunnon mukaan pelinvalvojalla oli sairaalloinen ja tahdosta riippumaton 
pelihimo, joka kuitenkaan ei haittaa hänen kykyään olla työaikana pelinvalvoja. Myös oi-
keus katsoi, ettei sairaus heikentänyt työkykyä – sen sijaan työntekijän käyttäytyminen va-
paa-aikana voi synnyttää perusteet irtisanomiselle. / Oikeus totesi, ettei pelinvalvoja ollut 
esittänyt varoitusten, lomautusten tai irtisanomisen yhteydessä sairaudesta johtuvia perus-
teita käytökselleen. Näin ollen työnantajalla ei ollut aihetta sairausepäilyyn ennen irtisano-
mista. (HS 8.12.99) 

Esimerkit 23 ja 24 osoittavat, että sairaudet, joiden yhteyttä työkykyyn arvioidaan, ovat 
hyvin erilaisia. Ne osoittavat myös, että tiettyä sairautta ja työkykyä on tarkasteltava 
yhteydessä työn luonteeseen (koneasentaja sairastui asbestoosiin ja pelinvalvoja poti 
pelihimoa). Asbestin aiheuttamat hengityselinsairaudet katsotaan nykyisin työperäisiksi, 
eikä asbestin yhteyttä työkyvyn heikkenemiseen kiistetä. Esimerkissä 23 nousee esiin 
työnantajan vastuun työkyvyttömyyskysymyksissä. Työnantajana Helsingin kaupunki 
vaikuttaa työntekijään nähden etäiseltä, sillä se on hierarkkisesti energialaitoksen yläpor-
ras, työpaikan omistaja (ks. myös Tiililä 2000: 255). Kieltomuoto yhdistettynä pakkoa ja 
täytymistä ilmaisevaan modaaliseen rakenteeseen ei tarvitse maksaa presupponoi, että on 
olemassa jokin taho, jolla on valta määrätä, onko Helsingin kaupungin pakko tehdä jota-
kin vai ei. Tässä tapauksessa velvollisuuksista päättää juridinen instituutio, Helsingin 
hovioikeus.  

Uutinen kertoo myös, että korkeimman oikeuden mukaan työantajalle ei aiheudu kor-
vausvelvollisuutta alaistensa asbestisairauksille, jos työntekijä on altistunut asbestille, 
ennen kuin sen todellista vaarallisuutta tiedettiin. Työkykynsä menettänyt työntekijä jää 
vaatimuksineen päätösvaltaa hallitsevien instituutioiden alapuolelle. Työkyvyn menettä-
misen syytä – työstä johtuvaa asbestisairautta – ei kiistetä, mutta työnantaja vapautetaan 
korvausvastuusta, koska "tietämättömyys asbestipölyn todellisesta vaarallisuudesta sai-
rauksien aiheuttajana oli vielä 1970-luvun puoliväliin saakka yleinen". Tämä osoittaa, 
että kaikki työkykyä uhkaavat vaarat eivät välttämättä ole työnantajien, työntekijöiden 
työturvallisuudesta vastaavien eivätkä terveydenhoidon ammattilaistenkaan tiedossa. 
Aika ja uusi tieto muuttavat käsityksiä ja syy-seuraussuhteita sairaustapauksissakin. 

Esimerkissä 24 uutisoidaan niin ikään oikeuteen asti edenneestä työkykytapauksesta 
(KÄRÄJÄOIKEUS VAHVISTI RAY:N PELINVALVOJALLE ANTAMAT POTKUT, HS 8.12.99). Aktiivi-
sena, ihmismäisenä toimijana on käräjäoikeus, jonka toimintaa kuvataan esimerkiksi 
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verbeillä katsoa ja todeta. Instituution päätös siitä, heikentääkö pelihimo pelinvalvojan 
työkykyä, pohjautuu muun muassa psykiatrin pelinvalvojasta antamaan lausuntoon. Tässä 
tapahtumaketjussa sairauden ja työkyvyn yhteyden arvioiminen on merkittävä rajapylväs. 
Otsikkotasolla kerrotaan työnantajan (RAY) antamista potkuista pelinvalvojalle, joka 
rikkoi henkilökunnan pelikieltoa. Maallikkona työantajan ei oletetakaan tunnistavan työn-
tekijöidensä "sairautta", jos työntekijä ei esitä sairaudesta johtuvia perusteita käytöksel-
leen. Teksti tuottaa ideologiaa, jonka mukaan kansalaisen olisi itse kannettava vastuuta 
itsestään ja osattava hakeutua asiantuntijan puheille. Pelihimon kaltaiset addiktiot ovat 
kuitenkin vaikeasti määriteltäviä vaivoja, eivätkä addiktiosta kärsivät helposti myönnä 
ongelmaansa, saatikka tunnista sitä sairaudeksi.  

Työntekijän ongelma nimetään sairaudeksi, kun psykiatri toteaa lausunnossaan sai-
raalloisen ja tahdosta riippumattoman pelihimon ja arvioi, haittaako se työkykyä. Psyki-
atrin ja käräjäoikeuden arvion mukaan pelihimo ei kuitenkaan heikennä työkykyä. Tapah-
tumaketjun predikaattiverbeihin liittyy huomiota herättävän usein kieltomuoto (ei hait-
taa; ettei sairaus heikentänyt työkykyä; ettei pelinvaloja ollut esittänyt; työnantajalla ei 
ollut aihetta). Oikeus perustelee negaatioilla päätöstään ja implikoi samalla, mitä työnte-
kijän olisi pitänyt ymmärtää tehdä. Kenties päätös olisi ollut toisenlainen, jos pelinval-
voja olisi esittänyt sairaudestaan johtuvia perusteita käytökselleen, joiden perusteella 
työnantajalla olisi ollut aihetta sairausepäilyyn. Olisiko oikeus katsonut, että sairaus 
heikentää työkykyä, jos psykiatri olisikin todennut, että pelihimo haittaa työntekijän ky-
kyä olla työaikana pelinvalvojana? Olennaiseksi osoittautuu kysymys, luokitellaanko 
pelihimo sairautena kylliksi työkykyä heikentäväksi vai ei. Oikeuslaitoksen ja lakien 
läsnäolo työkyvyn maailmassa tulee niin ikään esiin uutisessa, jonka otsikossa kerrotaan 
tulevan juristin törmäävän todellisuuteen (HS 31.1.99). Juristiopiskelijat setvivät asiak-
kaan ongelmaa, jossa lääkäri on suosittanut naiselle sairaseläkettä, mutta Kelan mielestä 
nainen on työkykyinen. Opiskelijoiden tehtävänä on laatia valitus sosiaalivakuutuslauta-
kunnalle. 

Virallisissa päätöksissä ei aina riitä se, että sairauden todetaan yleisesti heikentävän 
työkykyä. Esimerkiksi invalidisoitumisen yhteydessä joudutaan arvioimaan prosent-
tiasteikolla invaliditeetin (ts. työkyvyttömyyden) aste. Yksi ydinaineistoni teksteistä viit-
taa siihen ihmisryhmään, joka todella aktualisoi aikoinaan työkyvyn arvioimisen tarpeen: 

(25)  Kaikkiaan Repo oli sodassa etulinjassa lähes kolme ja puoli vuotta. Tautia sanottiin sodan 
aikana keuhkotaudiksi. Myöhemmin tauti määriteltiin myös muun muassa keuhkopussin-
tulehdukseksi ja kaularauhastuberkuloosiksi. Hapenottokyvyn huonontuminen aiheutti 
myöhemmin hengenahdistuksen ja sydämen vajaatoiminnan. / Revon invaliditeetin haitta-
asteeksi on määritelty 40 prosenttia. / "Siis minun pitäisi olla 60-prosenttisesti työkykyi-
nen", leskimies puhisee savonlinnalaisen kerrostalokodin sohvalla. (HS 28.9.99)  

Sairauden määrittelydiskurssi aktivoituu sairasteluun viittaavissa ilmauksissa keuhko-
tauti, keuhkopussintulehdus, kaularauhastuberkuloosi, hengenahdistus, sydämen vajaa-
toiminta, invaliditeetin haitta-aste ja 60-prosenttisesti työkykyinen. Se aktivoituu myös 
predikaattiverbeissä (tautia sanottiin, tauti määriteltiin, haitta-asteeksi on määritelty). 
Sairausdiskurssi korostuu, kun passiivilauseiden informaatiorakenteessa teemaksi asettu-
vat tauti ja invaliditeetin haitta-aste (esim. ISK 2004: 1257, 1260). Passiivi hämärtää 
tekijän, mutta kulttuurikontekstin ja institutionaalisten roolien perusteella tekijän henki-
löys on pääteltävissä: lääkärin tehtävä on määritellä tauti, ja vakuutusyhtiön asiantunti-
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jalla on valta määritellä invaliditeetin haitta-aste (ks. Löflund 1998: 77–78). Passiivia 
käyttämällä lääkäreistä muodostuu asiantuntijoiden kollektiivi. Passiivi palvelee tässä 
sotainvalidin näkökulmaa: epämääräisiksi jäävät asiantuntijat tekivät kyllä diagnoosinsa, 
mutta sotainvalidi itse on vaivastaan eri mieltä. Hänen kommentissaan Siis minun pitäisi 
olla 60-prosenttisesti työkykyinen konditionaali ja episteeminen modaalisuus (pitäisi olla) 
ilmaisevat puhujan käsitystä proposition todenperäisyydestä (ks. Kauppinen 1998: 199–
200; Kangasniemi 1992: 343). Sen perusteella, mitä puhuja itse tietää omasta työkyvys-
tään, hän kiistää lääkäreiltä saamansa arvion ja toteaa oikeastaan, että hän ei ole 60-pro-
senttisesti työkykyinen. Puhe sodan kovista oloista ja lukuisista taudeista tuottaa merki-
tyksen 'ei 60-prosenttisesti työkykyinen vaan vähemmän'.  

Mielipide-eroa ja puhujan närkästystä korostaa vielä se, että sotainvalidin referoin-
nissa johtolauseenverbiksi on valittu puhista-verbi (johtoilmausten verbeistä ks. Heikki-
nen 1999: 143–146; Kalliokoski 2005: 26–27; Routarinne 2005: 84–87). Kansalaisen 
arvio omasta työkyvystään ei ole kuitenkaan yhtä painava kuin asiantuntijoiden ja insti-
tuutioiden näkemys. Tekstissä piirtyy tarkasti yksilöity kuva kansalaisesta – toisin kuin 
passiiviin puetuista kasvottomista taudin määrittäjistä ja instituutioista. Hän on sodan 
etulinjassa taistellut sotainvalidi, hän on savonlinnalainen ja leskimies; hän antaa haastat-
telua kerrostalokodissa omalla sohvallaan. 

Työkykyongelmien taustalla on HS:n tekstien perusteella monia olosuhteista johtuvia 
tekijöitä, joiden ilmaistaan heijastuvan terveyteen. Seuraavissa esimerkeissä väkivallan 
kohteeksi joutuminen (26) tai konkurssin (27) kaltaiset tilanteet kuvataan rasittaviksi 
kokemuksiksi, jotka muuttavat yksittäisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä arkielämän kul-
kua huomattavasti. Kiinassa miehen kerrotaan menettäneen työkykynsä, kun hänet oli 
pahoinpidelty lähes kuoliaaksi (HS 28.11.99). Vaikeat tilanteet tuntuvat psyykkisesti, 
mikä korostuu esimerkissä 26 mentaaliseen maailmaan lukeutuvien substantiivien sar-
jassa (trauma, unihäiriö, ahdistus, pelkotila, mielenterveysongelma, masennus, usko 
itseen ja omiin mahdollisuuksiin) ja myös mentaalisesta prosessia kuvaavassa verbivalin-
nassa kärsiä. Sitä vastoin esimerkeissä 28 ja 29 työkykyyn vaikuttavat tekijät eivät ole 
yhtä konkreettisia eivätkä samalla tavalla ihmisten aiheuttamia, sillä työkyvyn rasitteena 
ovat ajan ja lämpötilan muutokset. Kellon siirto tosin on ihmisten päättämä asia, kuten 
ajan mittaaminen kellon avulla ylipäätään. Ihmisen terveys asetetaan talouselämän hyöty-
jen edelle – alun pitäenhän EU-direktiivissä säädetyllä kesäaikaan siirtymisellä tavoitel-
tiin tehokkuutta. 

(26)  Hoitamaton raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön trauma vaikuttaa pahimmillaan 
useiden ihmisten elämään. Teon kohteeksi joutunut kärsii usein mm. unihäiriöistä, ahdis-
tuksesta ja pelkotiloista. Mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö sekä parisuhdeongel-
mat kuuluvat kuvaan. Riskinä on masennus, vähentynyt työkyky sekä vähentynyt kyky van-
hemmuuteen. Usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin horjuu. (HS 25.8.00*) 

(27)  "On hyvä, että konkurssit ja muut asiat tutkitaan, mutta kun tutkitaan vuosikausia uudelleen 
ja uudelleen, eikä laiteta koskaan kirjan kansia kiinni. Siinä menee kaiken varallisuuden li-
säksi työkyky ja terveys." [sanoo Virpa Puisto]. (HS 18.2.00) 

(28)  Latviassa asiaa [kellojen siirtämistä kesäaikaan] pohtinut komitea ilmoitti: "Jokavuotinen 
muuttelu vaikuttaa kielteisesti ihmisen terveyteen, sillä se sekoittaa biologisen valve- ja uni-
rytmin ja haittaa työkykyä sekä psykologista hyvinvointia." (HS 16.3.00) 
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(29)  Totta puhuen epäilen, ettei helteillä juuri muita uhreja ollutkaan kuin työkykyni. Samaan 
aikaan, kun Suomen lehdet julkaisivat jättijuttuja Välimeren murhaavasta kuumuudesta, 
vuokratalomme lämpömittari näytti nimittäin leppeää 33 asteen päivälämpöä. (HS 16.8.00) 

Esimerkissä 29 työkyky-ilmaus esiintyy tavanomaisesta poikkeavassa kontekstissa. HS:n 
matkailusivulla julkaistu Saska Snellmanin teksti HIKINEN URAKKA (HS 16.8.00) edustaa 
lähinnä kolumnia. Vaikka tekstissä on kielellisesti pakinamaisiakin piirteitä, sen päätehtä-
vänä ei kuitenkaan ole lukijan huvittaminen (ks. esim. Eggins – Martin 1997: 235–236; 
Varis 1998: 239). Tekstissä käytetään omaleimaisia, humoristisia metaforia (kesähelteet 
harventavat vanhusväestöä; kreetalaista ei tarvitse kauan raaputella; Euroopan suurten 
ikäluokkien vanhainkotien saaristo; hellejournalismi), liioittelua (jättijuttu, murhaava 
kuumuus) ja rinnastuksia (kesähelteet – paukkupakkaset, suomalaiset – kreetalaiset, turis-
tit – kanta-asukkaat, Suomen rannat – Kreetan rannat, vaaleatukkainen ihminen kitke-
mässä helteessä bambuntaimia – somali katutöissä talvipakkasella). Kun tähän vauhdik-
kaasti soljuvaan tekstivirtaan uppoaa työkyky-ilmaus, sekin saa humoristista merkitystä. 
Luovassa tekstissä sanojen merkityspotentiaalia voidaankin käyttää resurssina normatiivi-
suudesta poiketen, niin että merkitysten moniselitteisyydellä ja horjuvuudella voidaan 
leikitellä (Fairclough 1992: 186–187). Suhdeprosessissa työkykyä luonnehditaan heltei-
den uhriksi, mikä ei ole valintana odotuksenmukaista. Konteksti kytkee ilmauksen todel-
lisiin helteiden uhreihin, jotka kärsivät Kreikassa poikkeuksellisesta kuumuudesta kesällä 
2000. Työkyvyn heikkenemisen tarkennetaan johtuvan höttöiseksi pehmenneestä päästä, 
joka estää reaaliaikaisten raporttien teon. Tämä liittää työkyvyn merkityksen työn suju-
miseen eikä niinkään terveyteen. 

5.2.2.3  Parantumisdiskurssi 

Osa ydinaineiston teksteistä konstruoi todellisuutta, jonka mukaan erilaisista sairauksista 
voi parantua takaisin työkykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Sairauksien ja työkyvyn 
parantajiksi nimetään perinteiset keinot: lääkkeet, terapiat ja sairaslomat. 

(30)  Työterveyspalvelujen käyttö parantaa työkykyä ja vähentää erityisesti sydän- ja verisuoni-
sairauksia. Tämä selviää Medivire työterveyspalvelujen tutkimuksesta. (HS 18.8.99) 

(31)  Koripalloilija Pekka Markkanen on ilmoittautunut työkykyiseksi lähes kahden kuukauden 
mittaiseksi venyneen sairasloman jälkeen. (HS 8.12.99) 

(32)  Kaikki järkkyneet eivät tietenkään enää koskaan saa terveyttään takaisin, kuten eivät kaikki 
muutkaan potilaat, mutta hyvin monet myös paranevat tasapainoisiksi ja työkykyisiksi. 
Toisten vaivat pidetään kurissa terapialla ja lääkkeillä niin hyvin, että he pystyvät elämään 
aivan kuten muutkin jatkuvaa lääkitystä vaikkapa sepelvaltimotautiin tai diabetekseen saa-
vat ihmiset. (HS 9.6.99) 

Esimerkissä 30 viitataan sairauksien ennaltaehkäisyyn ja aktivoidaan lääketieteen uuti-
sille tyypillistä toivon diskurssia (ks. Väliverronen 2005): kun käyttää työterveyspalve-
luja ajoissa, ei ehkä sairastukaan. Viestiä vahvistetaan vetoamalla tutkimukseen. Esimer-
keissä 31 ja 32 sairaudesta toipuminen esitetään yksilöllisenä prosessina. Fyysisistä vai-
voista voivat selvitä sairaslomalla koripalloilijan tavoin muutkin ihmiset, mutta henkisistä 
ongelmista toipuminen vaikuttaa olevan vaikeampaa. Mielenterveysongelmaisiin (32) 
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liitetään hyväksyttävyyden ja ymmärrettävyyden merkityksiä pääkirjoitustoimittajan teks-
tissä TAUDIKSI TAUTIEN JOUKKOON (HS 9.6.99). Ensinnäkin vedotaan ihmisten uskomuk-
siin ja asenteisiin toteamalla, että Kaikki järkkyneet eivät tietenkään enää koskaan saa 
terveyttään takaisin, kuten eivät kaikki muutkaan potilaat – – . Kieltolausetta vahvistaa 
kaksi negatiivisesti polaarista kieltohakuista partikkelia99 (eivät enää koskaan saa), mikä 
korostaa tapahtuman lopullisuutta. Lukijan roolin kannalta ratkaisevia valintoja ovat 
kuitenkin pronomini kaikki ja modaalinen partikkeli tietenkään sekä rinnastaminen mui-
hin potilasryhmiin. Tekstissä pyritään luonnollistamaan merkitystä 'mielenterveyshäiriöt 
ovat normaaleja sairauksia' ja implikoidaan, että on olosuhteisiin nähden odotuksen-
vastaista olettaa, että kaikki sairastuneet voisivat tulla täysin terveiksi ja parantua työky-
kyisiksi. Tekstin kritiikki kohdistuu mielisairaiden leimaamiseen ja kohtelemiseen alem-
piarvoisina muihin sairaisiin nähden. 

Arkaluontoisesta aiheesta ja hyväksymisen rajoista on kyse myös esimerkeissä 33 ja 
34, joissa kirjoitetaan tietynlaisten lääkkeiden käytöstä ja työpaikkojen huumetesteistä.  

(33)  "Moni pikatesti voi tarkistuksessa osoittautua vääräksi hälytykseksi, esimerkiksi sallituksi 
yskänlääkkeeksi. Jos testiä ei tarkisteta, työntekijä kärsii turhaan", Vuori painottaa. / Tär-
keää olisi myös pohtia, mitkä asiat testissä pitää tulla ilmi. "On väärin, jos esimerkiksi pa-
niikkihäiriöön käytettävä lääke näkyy huumetestissä, mikäli henkilö on sen avulla työky-
kyinen", Vuori [oikeuskemian professori Erkki V.] huomauttaa. (HS 17.8.00) 

(34)  Suurin osa bentsodiatsepiinejä käyttävistä henkilöistä nauttii lääkkeensä hoitotarkoituksessa 
ja lääkärin määräyksen mukaisesti täysin laillisesti. Lääkityksen turvin potilaat ovat työky-
kyisiä, eikä heitä saa syyllistää huumeiden käyttäjiksi. Heillä ei ole mitään velvollisuutta 
kertoa unettomuudestaan tai muista sairauksistaan ulkopuolisille. (HS 17.3.00*) 

(35) Yli 90 prosenttia näitä lääkkeitä käyttävistä käyttää niitä hoidollisin perustein, eikä seulon-
tatuloksesta voida päätellä, onko kyseessä väärinkäyttö vai ei. Monien työkyky saattaa vie-
läpä lisääntyä lääkityksen tuoman paremman yöunen myötä. Seulonnoissa näkyy toisaalta 
vain muutamat rauhoittavat lääkkeet, ja väärinkäyttäjät voivat käyttää reiluinkin yliannok-
sin seulonnoissa näkymättömiä lääkkeitä. (HS 29.7.00*) 

(36)  "Hän on nyt joutunut supistamaan Calmurilin käyttöä, vaikka hän tarvitsisi sitä ehdotto-
masti joka päivä. Vaikka hän käy työssä, rahat eivät kerta kaikkiaan riitä. Jos tässä taudissa 
ei ole varaa ostaa voiteita, pian ei olla enää työkykyisiä." (HS 30.5.00) 

Esimerkeihin 33 ja 34 kirjoittuu todellisuus, jonka mukaan lääkkeen käyttö vaikuttaa 
työkykyisyyteen (henkilö on sen avulla työkykyinen; lääkityksen turvin potilaat ovat 
työkykyisiä). Olla-verbin relationaalinen prosessi on attributiivinen ja luokitteleva, sillä 
puheena olevat henkilöt kuuluvat joko luokkaan työkykyiset tai luokkaan työkyvyttömät 
(ks. Halliday 1994: 119; Stillar 1998: 22–25). Suhdelauseet korostavat lääkkeen ratkaise-
vaa vaikutusta, ja myönteistä vaikutelmaa lisäävät vielä substantiivit apu ja turva. Näin 
implikoidaan, että ilman lääkettä nämä henkilöt olisivat työkyvyttömiä. Aivan yhtä voi-
makkaasti lääkkeen ja työkyvyn syy-seurausyhteys ei rakennu esimerkissä 35 (työkyky 
saattaa vieläpä lisääntyä), vaikka episteeminen modaaliverbi aktivoi hyödyn mahdolli-
suuden (ISK 2004: 1495).  

                                                           
99 ISK:ssa (2004: 1549) enää ja koskaan luokitellaan temporaalisiksi partikkeleiksi, jotka ovat negatiivisesti po-
laarisia, kuten myös partikkelit milloin, ikinä ja vielä. Vastaavia positiivisia temporaalisia partikkeleita ovat 
joskus, aina, vielä ja jo. 
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Teksteissä kytevä konflikti liittyy lääkkeen ja huumeen välisiin rajanvetokysymyksiin: 
Mikä on sallittua ja kiellettyä? Mikä on hoitoa ja mikä väärinkäyttöä? Lääke tuodaan 
esille myönteisessä ja vaarattomassa valossa määritteissä sallittu yskänlääke ja paniikki-
häiriöön käytettävä lääke. Lääkettä käytetään viattomasti, jotta vaiva (yskä, paniikkihäi-
riö) talttuisi. Samaa merkitystä välittävät ilmaukset lääkärin määräyksen mukaisesti, 
täysin laillisesti, hoitotarkoituksessa ja hoidollisin perustein. Vakuuttavuutta tuotetaan 
lääketieteen termillä bentsodiatsepiini100, joka jäänee monelle maallikolle vieraaksi, joten 
sitä on vaikea tuomita suoraan kielletyksi. Huumetestejä vastustava asenne kirjoittuu 
tekstiin, kun testeihin kytketään kansalaisen kannalta ikäviä merkityksiä sekä nomineissa 
(pikatesti, väärä hälytys, huumeiden käyttäjä, velvollisuus, ulkopuoliset) että verbivalin-
noissa (kärsiä, syyllistää). Etenkin esimerkeissä 33 ja 34 rakentuu uhkakuva, että huume-
testit voisivat ajaa työntekijän siihen pisteeseen, että hän menettää työkykynsä, koska ei 
uskalla käyttää lääkitystä vaivoihinsa. Kyse on kontrollin ja yksityisyyden rajoista. Toi-
saalta taas rakennetaan kategorioita 'tavalliset lääkkeiden käyttäjät' ja 'huumeiden käyttä-
jät'. 

Samanlainen sanoma lääkityksen tärkeydestä työkyvyn ylläpitäjänä tiivistyy myös esi-
merkin 36 lopussa. Kansalaisen oikeuksista on puhe tässäkin: vähävaraisenkin pitäisi 
saada lääkkeensä. Kansalaisesta ei tehdä syypäätä työkyvyn vaarantumiseen, vaan pikem-
minkin tekstissä rakentuu tarina hänen tukalasta tilanneestaan (hän on joutunut supista-
maan; vaikka hän käy työssä; rahat eivät kerta kaikkiaan riitä; ei ole varaa ostaa voi-
teita; pian ei olla enää työkykyisiä). Pienen ihmisen ponnistelu näyttäytyy lähes turhana 
ja kohtalo uhkaavana. Vastakkaisina osapuolina ovat Kela ja lääketehdas, joka päätti 
poistaa kalansuomutautia hoitavan Calmuril-voiteen Kela-korvausten piiristä. 

Työikäisten sairastelulla on merkittäviä taloudellisia seurauksia, niin työyhteisölle 
kuin koko yhteiskunnallekin. Talousnäkökulma herättää isoja ideologisia kysymyksiä: 
Minkälaisia sairauksia katsotaan tärkeäksi hoitaa? Millaisia potilaita hoidetaan? Missä 
hoito annetaan? Missä vaiheessa hoito lopetetaan? Kuinka paljon hoito saa maksaa? Ta-
loudellisen kannattavuuden pohjalta voidaan perustella sitäkin, millaisia hoitomuotoja 
kannattaa kehittää. Lääketieteen teknologia nousee esiin työkyvyn turvaajana uutisessa 
BIONX VALMISTAA IHMISEN VARAOSIA (HS 9.4.00), jossa kerrotaan biomateriaalista kehite-
tyistä kehon implanteista.  

(37)  Kehoon liukeneva ruuvi maksaa sairaalalle viisi kertaa enemmän kuin tavallinen teräsruuvi. 
Kokonaiskustannuksiltaan liukeneva ruuvi tulee yhteiskunnalle perinteistä halvemmaksi, 
koska sitä ei tarvitse poistaa leikkauksella. / "Näin säästetään kallista leikkausaikaa. Komp-
likaatioita leikkauksissa on vähän, sairaala-ajat lyhenevät ja potilaiden työkyky kohenee 
nopeammin", Törmälä [akatemiaprofessori Pentti T.] luettelee biohajoavan materiaalin 
etuja. (HS 9.4.00) 

Parantamisdiskurssi jää talousdiskurssin varjoon, sillä keskeiseksi nousee hoidon ta-
loudellisuus. Sairaala, leikkaus, komplikaatio ja potilas liittävät toiminnan hoitomaail-
maan, mutta muutoin sananvalinnat viittaavat rahan maailmaan, jossa maksetaan ja sääs-
tetään, vertaillaan halpaa ja kallista ja lasketaan kokonaiskustannuksia. Tässä konteks-
tissa työkyvynkin voi mieltää taloudelliseksi tekijäksi, johon komparatiivit (enemmän, 

                                                           
100 Bentsodiatsepiinit kuuluvat rauhoittaviin psyykenlääkkeisiin (esim. Valium, Diapam). Niitä voidaan käyttää 
huumaavassa tarkoituksessa.  



 161

halvemmalla ja nopeammin) kytkevät tehokkuuden merkityksiä: mitä nopeammin työ-
kyky kohenee, sitä vähemmän hoito maksaa ja sitä pikemmin potilas saadaan tuottavan 
työn pariin. HS:n parantamisdiskurssissa luonnollistuu näkemys sairauksien – ja myös 
työkykyongelmien – hoidosta lääkkeillä, terapialla ja leikkauksilla.  

Varaosista, teräsruuveista ja kehoon liukenevista ruuveista puhuminen konstruoi maa-
ilmaa, jossa ihminen näyttäytyy koneena. Tekniikka101 on muovannut käsitystä siitä, mil-
laisiin "hoitoihin" kansalaiset kokevat olevansa oikeutettuja, ja luonnollistanut tietyt 
toimenpiteet rutiiniksi, kuten ultraäänikokeet ja lapsivesitutkimukset (ks. esim. Rose – 
Novas 2005). Honko (1994: 38) ei usko ajatukseen ihmisestä koneena, joka korjataan 
sairaalassa. Ihmiset hakevat vaihtoehtoja sairaalateknologian varaan rakennetulle hoi-
dolle, mikä näkyy ehkäisevän hoidon, itseparannuksen ja vaihtoehtoisen lääketieteen 
suosion lisääntymisessä. 

Tarkastelen vielä sairausdiskurssin lopuksi kahta tekstiä, jotka sijoittuvat viihteen kon-
tekstiin (lääketieteen esittämisestä viihteessä ks. esim. Kärki 1998: 156–186). Tekstit ovat 
ydinaineistossani harvinaisia esimerkkejä siitä, miten työkyky-ilmaus on siirtynyt tavan-
omaisen kontekstinsa asiantuntijapuheesta uudenlaiseen ympäristöön. Ne osoittavat, että 
työkyky-ilmaus voi aktivoitua fiktiivistä maailmaa kuvaavassa tekstissä. 

(38)  Bruce Willis näyttelee nyt newyorkilaista psykiatria Bill Capaa. Naispuolisen potilaan 
onneton teko järkyttää Capaa, joka menettää työkykynsä. Hän muuttaa Los Angelesiin ja 
joutuu heti outojen uusien potilaiden piiriin. Capan työtoverille käy huonosti, joten paina-
jainen ei hellitä länsirannikollakaan. (HS 23.9.00) 

Esimerkki 38 on osa varsin kriittistä elokuva-arvostelua, jossa jännitysfilmiä Yön väreet 
luonnehditaan kammottavaksi, surkean suttuiseksi ja käsittämättömän matalamieliseksi. 
Tapahtumat sijoittuvat lääketieteen maailmaan, johon kuuluu psykiatri työtovereineen ja 
potilaineen. Onkin todennäköistä, että juuri tekstuaalinen konteksti aktivoi työkyky-ilma-
uksen. Työkyvyn menettämisen syyhyn viitataan peitellysti. Kun onneton teko järkyttää, 
on todennäköisesti kyse mielenterveyden horjumisesta. Tutkimusaineistoni toinen viihde-
kontekstin esimerkki on peräisin kirja-arvostelusta. Yhteistä on se, että työkyky kollokoi 
molemmissa menettää-verbin kanssa. 

(39)  Richard North Patterson todistaa olevansa myös novellin taitaja: kokoelman parhaisiin 
kuuluva Päämies on kaunis kuvaus nuoresta lakimiehestä, joka auttaa iäkästä kollegaansa, 
kun tämä on jo menettämässä vanhuuttaan työkykynsä. (HS 19.6.99) 

Verbiliitolla olla menettämässä luodaan vaikutelma prosessista, jossa ikä pikkuhiljaa 
heikentää ihmisen työkyvyn. Samalla ennakoidaan, että tapahtuma toteutuu pian ja väis-
tämättä. (Ks. ISK 2004: 1446–1447.) Iän aiheuttamaa heikkenemisprosessia ei kyseen-
alaisteta, vaan pikemminkin luonnollistetaan syytä ilmaisevan illatiiviadverbiaalin van-
huuttaan valinnalla (ks. ISK 2004: 611). Vaikka tässä onkin kyse fiktiivisen henkilön 
                                                           
101 Hoidon teknistyminen herättää arvopohdintoja. Filosofi Timo Airaksisen (2003: 183) mukaan lääketiede on 
yksi esimerkki siitä, miten teknisen kehityksen saavutukset muuttavat ihmisen arvoja, odotuksia ja koko elämää. 
Hän arvioi tekniikan kehityksen kasvattaneen lääkärien valtaa. Ennen hoitajana ja parantajana toimineesta 
lääkäristä on tullut valvoja ja jopa kehon insinööri: "Nykyään lääkäri voi tehdä tekniikan avulla niin paljon, ettei 
parantaminen sinänsä ole enää yksinomaisena tavoitteena. Kehoa voi muokata, uusia ja parannella niin suuressa 
määrin, että ihminen käy pian lääkärillä kuin kaupassa, ostamassa uusia tarvikkeita kehoonsa. Lääkäri tuottaa ja 
tekee, mitä ihminen tarvitsee."  
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työkyvyn hiipumisesta, ikääntymisen vaikutus työkykyyn esitetään samantyyppisenä 
todellisen elämän diskursseissakin. Seuraavassa luvussa etenen alenemisdiskurssin toi-
seen osaan tarkastelemaan, miten ikääntymisen ja työkyvyn välistä suhdetta rakennetaan 
HS:n teksteissä.  

5.2.3  Ikääntymisdiskurssi ja työkyky 

Nuoruutta ihannoivassa länsimaisessa yhteiskunnassa käydään kielen tasolla vanhuuden 
ja nuoruuden välistä kamppailua. Bourdieun (1983) tavoin tässä voidaan nähdä yhteis-
kunnallisiin luokituksiin liittyvä jatkuva kiista, joka liittyy sosiaalisten merkitysten tuotta-
miseen (Jyrkämä 1990: 92; ks. myös Hasan 1989: 101). Iän karttuminen pyritään peittä-
mään metaforisilla ilmauksilla. Sen sijaan, että käytettäisiin suoraan ilmauksia vanha 
ihminen tai vanhus, Suomessa puhutaan esimerkiksi seniorikansalaisista, varttuneesta 
väestä ja kypsään ikään ehtineistä, joilla ihmisistä annetaan dynaamisempi ja elinvoimai-
sempi kuva. Vanhuuden sijaan puhutaan kolmannesta ikäkaudesta, ja vanhus on ikinuori, 
josta on tullut seniorikansalaisiin kohdistuvan sosiaalityön (vrt. vanhustyö) asiakas (ks. 
Jyrkämä 1990: 92). Puhetavat välittävät toisenlaista asennoitumista silloin, kun vanhoihin 
viitataan vaikkapa ilmauksella kalkkis, kääpä, kääkkä, seniili tai fossiili. Perussanakirjan 
mukaan kypsä ikä viittaa tavallisesti keski-ikään (PS s.v. kypsä), mutta esimerkiksi nais-
tenlehtien sivuilla herätellään mielikuvia, että kypsä nainen on jo kuusissakymmenissä. 
Kun eläkepolitiikan maailmassa vanhuuden rajana on vanhuuseläkkeelle pääsy, mainos-
ten ja muun median luomassa todellisuudessa vanhuus tulee vasta myöhemmin. Halonen 
(2002) näkee iän kaupallistuneen mediassa. Kun mediassa tuotetaan nuoruutta represen-
toivia tekstejä ja hahmoja ja nuoruudesta tehdään kulttuurinen ihanne, vanhenemisesta 
tulee torjuttava asia, suorastaan tabu (ks. myös Varis 1998: 177). Kun ikääntymisestä 
sitten puhutaan, kyseessä on Halosen mukaan useimmiten virallinen diskurssi.  

Asiantuntijoilla – esimerkiksi eläkeikäperusteiden tutkijoilla – on ollut yhtenä lähtö-
kohtana näkemys siitä, että ammatillinen työkyky alenee ikääntymisen myötä ja samalla 
sopeutumiskyky uusiin oloihin heikkenee (ks. esim. Tuomi ym. 1985: 85; ks. myös asian-
tuntijuusdiskurssi 5.1). Ilmarinen (1995) arvelee, että työkyvyn ennenaikaisessa heikke-
nemisessä on ongelmana työn vaatimusten kasvun ja ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn 
muutosten yhteensovittaminen. Yli 45-vuotiaan olisi aiheellista turvata työkykynsä vä-
hentämällä fyysistä työkuormaa ja parantamalla fyysistä toimintakykyään esimerkiksi 
liikuntaa lisäämällä. Työn henkinen kuormittavuus olisi pidettävä kurissa ehkäisemällä 
työn psyykkisten ja sosiaalisten vaatimusten määrällinen ja laadullinen kasvu sekä kehit-
tämällä ammatillista pätevyyttä ja työnhallintaa. (Ilmarinen 1995: 34–35.) Yksilölliset 
toimenpiteet kohdennetaan "oikeisiin tekijöihin", joiden on tutkimuksissa todettu edistä-
vän tai heikentävän työkykyä. Työkykynsä säilyttämiseen pyrkivä työntekijä kantaa itse 
suurta vastuuta terveydestään ja elintavoistaan. Ikääntyvän työntekijän työkyky heijaste-
lee sitäkin, miten esimies suhtautuu häneen: myönteinen suhtautuminen edistää työkykyä, 
sitä vastoin vähentynyt arvostus heikentää työkykyä. (Ilmarinen 1995: 39, 45.)  

Ikääntyviin työntekijöihin kohdistuvat tutkimukset ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, 
että työkyvyn muutosten katsotaan korreloivan nimenomaan ikääntymiseen ja fysiologi-
seen heikkenemiseen (ks. esim. Järvikoski 1990; Launis ym. 2001: 15–17). Työkykyä 
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edistävät toimenpiteet on siis tämän näkemyksen mukaisesti kohdennettava jo riittävästi 
ikääntyneisiin ja selkeistä terveysongelmista kärsiviin. Toisaalta nähdään, että työkyky ei 
ole iästä kiinni, sillä innokkaat nuoret voivat polttaa itsensä loppuun hyvinkin nopeasti 
projektitöissä urakoidessaan. 

Tartun seuraavaksi työrupeamaan, jossa tarkastelen ikääntymisdiskurssia kahdesta nä-
kökulmasta. Ensin esitän tulkintoja siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa työkykyyn HS:n 
tekstien mukaan. Sen jälkeen analysoin, millaisina ikääntyvät työntekijät näyttäytyvät 
teksteissä. 

5.2.3.1  Ikääntymisen vaikutukset 

Ydinaineistoni teksteissä aktivoidaan käsitystä, jonka mukaan ikääntyminen heikentää 
työkykyä. Seuraavissa esimerkeissä ajatus luonnollistuu itsestään selväksi arkitiedoksi. 
Mitä useammin julkisesti todetaan, että ikääntyminen vaikuttaa työkykyyn, sitä enemmän 
ihmiset alkavat tarkkailla työkykyään ja ajatella, että ikä verottaa luonnostaankin osan 
työkyvystä. 

(40)  Eläkettä harkittaessa punnitaan sairaus tai vamma, ikääntymisen vaikutus työssä selviytymi-
seen, ansiotyössäolon pitkäaikaisuus, työn aiheuttama rasitus ja kuluneisuus sekä työ-
olosuhteet. (HS 28.4.99) 

(41)  "Ikääntymiseen liittyvät rajoitukset on otettava ajoissa huomioon ja suunniteltava työtehtä-
vät niin, että käytettävissä oleva työkyky on todella käytössä." [sanoo sosiaali- ja terveys-
ministeriön kansliapäällikkö Markku Lehto] (HS 10.11.00)  

(42)  Ikääntyvää henkilöä ei saada aina tuntemaan itseään työkykyiseksi vain parantamalla 
hänen terveyttään. Subjektiiviseen käsitykseen työkyvystä vaikuttavat myös useat sairauk-
sista riippumattomat seikat: ympäristön asenne, taloudelliset tekijät, pelko että menettää 
työpaikan sekä iän tuoma työtehon aleneminen. - - Mikäli kuntoutettava toivoo saavansa 
työkyvyttömyyseläkkeen, ikään liittyvistä pienistä vaivoista alkaa tiedostamatta kehittyä 
työkykyä rajoittavia sairauksia. (HS 7.1.99*) 

Esimerkin 40 tiiviissä kieliopillisessa metaforassa ikääntymisen vaikutus työssä selviy-
tymiseen rakentuu merkitys 'ikääntyminen vaikuttaa kykyyn tehdä työtä'. Kun samassa 
yhteydessä puhutaan eläkkeestä, vaikutus näyttäytyy negatiivisena. Työssä selviytyminen 
jää merkityssisällöltään avoimeksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten työntekijä 
pystyy terveytensä puolesta työskentelemään tai miten hänen fyysiset tai psyykkiset voi-
mavaransa ja osaamisensa riittävät tehtävien hoitamiseen. Merkitys 'ikä heikentää ihmis-
tä' paketoidaan itsestään selvänä rakenteeseen partisiippilausekkeissa, jotka määrittävät 
substantiiveja ilmauksissa ikään liittyvät pienet vaivat, ikääntymiseen liittyvät rajoitukset, 
käytettävissä oleva työkyky ja iän tuoma työtehon aleneminen. Iän vaikutus ilmaistaan siis 
valmiiksi todettuna partisiippilausekkeella ja muulla nominaalistuksella, jolloin siitä ei 
tarvitse enää neuvotella.  

Ikään viittaa myös puhe ansiotyössäolon pitkäaikaisuudesta, sillä odotuksenmukaista 
on, että pitkään työssä olleelle on jo kertynyt ikää. Työn aiheuttama rasitus ja kulunei-
suus voidaan niin ikään kytkeä ikääntymisdiskurssiin, vaikka eksplisiittisesti ei puhuta-
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kaan iästä. Kuluneisuus herättää konnotaatiota vanhasta ja ilmaisee sellaista huonone-
mista ja heikkenemistä, joka liittyy ajankin kulumiseen (ks. PS s.v. kulua).  

Esimerkin 42 ehtolauseessa mikäli kuntoutettava toivoo saavansa ihmisen toimintaa 
kuvataan mentaalisena prosessina (hän toivoo) ja kuntoutettavan asennoitumisen vihja-
taan myötävaikuttavan työkyvyn heikkenemiseen. Toimintaa ei kuitenkaan esitetä inten-
tionaalisena vaan pikemminkin viattomana, sillä tiedostamatta viittaa kognitioon ja sii-
hen, että jotakin tapahtuu tajunnassa ikään kuin itsestään. Näin tekstissä rakentuu vaiku-
telma, että kuntoutettavan suhde työkykyyn on mentaalinen tila: hänestä tuntuu, että 
työkyky heikkenee. Tekstissä konstruoituu kehityskulku, jonka liikkeelle paneva voima 
on vanheneminen. Kun ihminen ikääntyy, hän alkaa potea pieniä vaivoja, ja kun vaivoista 
kehittyy sairauksia, työkyky alenee.  

Sillä, mitä ikääntyvä työntekijä ajattelee itse omasta työkyvystään, näyttää olevan 
merkitystä työkyvyn arvioinnissa. Helsingin Sanomissa kirjoitetaan vuoden 1999 lopussa 
työolobarometrin tutkimustuloksista uutisessa NOIN 15 000 TYÖNTEKIJÄÄ SUOMESSA 
TUNTEE ITSENSÄ TYÖKYVYTTÖMÄKSI (HS 16.12.99). Mentaalista prosessia kuvaavan tuntea-
verbin toisto asettaa työntekijät kokijan rooliin. Esimerkissä 43 näkyy, että tutkimustulos 
vahvistaa ikääntymisen yhteyttä työkykyyn. 

(43)  Työkykynsä tuntevat kehnoimmaksi suuret ikäluokat, joiden pessimismi on tutkijan mukaan 
muihin verrattuna yliedustettu. Erityisesti 45–54-vuotiaat naiset tuntevat työkykynsä 
alentuneen. / Sen sijaan yli 55-vuotiaat eivät enää tunne yhtä paljon kehnoutta. / Selitys tä-
hän on tutkijan mukaan se, että rapakuntoisemmat ovat jo aikaisemmin poistuneet työ-
markkinoilta. Jäljelle ovat jääneet hyväkuntoiset veteraanit. (HS 16.12.99) 

Tutkimuksessa käytetyt ikä- ja sukupuolikategoriat kertovat, että työkykyisyyttä katso-
taan tarpeelliseksi tarkastella tällaisten muuttujien valossa. Kielteisiä merkityksiä aktivoi-
vat valinnat kehno, kehnous, pessimismi, alentunut, rapakuntoiset esittävät ikääntyvät 
työntekijät huonossa valossa. Hyväkuntoiset veteraanit näyttäytyvät suorastaan työn 
sankareina muihin "huonoutensa" myöntäviin ihmisiin verrattuna. Suuret ikäluokat, 45–
54-vuotiaat naiset ja yli 55-vuotiaat kuuluvat ikäryhmiin, joiden voidaan katsoa työelä-
mässä edustavan jo ikääntyneitä tai ikääntymistä lähestyviä ihmisiä. Käsite ikääntynyt saa 
merkityksensä kontekstissa. Arkipäättelyn mukaan työntekijän täytyy olla ikääntynyt jo 
ennen normaalia eläkeikää. Asiantuntijoiden nykyisen käsityksen mukaan työmarkkinoi-
den ikääntyvä työntekijä on 45–50-vuotias ja ikääntynyt tai vanha 55–60-vuotias (ks. 
esim. Rantanen 1999: 15). Jyrkämän mukaan Suomessa vanhuuden rajana on pidetty 
yleistä eläkeikärajaa: vanhuus koittaa 65 vuoden iässä, kun ihminen saavuttaa eläkeiän ja 
tulee tilastollisesti luokitelluksi vanhukseksi. Ennen nykyisenkaltaista ikäpaalua esimer-
kiksi Suomen Virallisessa Tilastossa (1870) rajaa vedettiin kohtaan, jossa ihmiset "eivät 
enää kykene omalla työllään korvaamaan mitä heidän elatuksensa maksaa, ja jotka siitä 
syystä eivät ainoastansa tuota yhteiskunnalle mitään, vaan vielä kuluttavat sen varoja". 
Tuolloin vanhus määriteltiin yli 70-vuotiaaksi. Ratkaisevana kriteerinä pidettiin työkykyi-
syyttä eikä niinkään kronologista ikää. Jyrkämän mukaan nykyisin on vaikea sanoa, kuka 
on vanha. Vanhuuden luokittelukriteerit ovat yhteiskunnassa tuotettuja, ja yhteiskunnan 
muuttuessa nekin ovat liikkeessä. 65 vuoden rajakin häilyy, kun eläkkeelle jäädään eri 
syistä jo tätä aiemmin. (Ks. Jyrkämä 1990: 88–91.) 

Helsingin Sanomien uutisjutussa TULEEKO ELÄKE TURHAN AIKAISIN? (HS 14.3.99) 
mainitaan, että Suomessa oli vuoden 1997 lopussa 60–64-vuotiaita eläkeläisiä 52 500 ja 
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sitä nuorempia 55–59-vuotiaita vanhuuden perusteella eläkkeelle siirtyneitä 5 700. Val-
tion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka Parkkisen kommentti 
liittää yhteen työkykydiskurssin keskeisiä asioita: ihmisten ikääntymisen, työssä uupumi-
sen, innokkuuden pyrkiä eläkkeelle ja työhalukkuuden (ks. myös 5.4.2 ja 5.5.2). Parkki-
sen mukaan suomalaisen eläkejärjestelmän jäykkyys näkyy eläkeluvuissamme: 

(44)  "Koko ajattelutapa perustuu siihen, että ihminen on työkykyinen 64-vuotiaana ja sitten 
eläkekypsä 65-vuotiaana. Työpaikoilla on viisikymppisiä täysin loppuunpalaneita ihmisiä, 
heitä varten on yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Sitten on näitä teräsvaareja ja harmaapantteri-
naisia, jotka ovat työkykyisiä ja -haluisia vielä 70-vuotiaina." (HS 14.3.99) 

Affektisen koko ajattelutapa -ilmauksen käyttö kyseenalaistaa käsityksen, jonka mukaan 
työkykyisyyden ja työkyvyttömyyden raja voidaan vetää tarkasti iän perusteella (ks. ISK 
2004: 734). Lauseeseen kirjoittuva kielteinen sävy kumoaa luonnollistumia 'iäkäs ei jaksa 
tehdä työtä' ja 'iäkäs kuuluu eläkkeelle'. Myös väsyneiden viisikymppisten ja sitkeiden 
seitsenkymppisten vertailu implikoi, että työkykyisen ja eläkekypsän ero ei perustu vain 
ikävuoden vaihtumiseen (ks. myös 5.5.2). Kun työkykyinen ja työhaluinen rinnastetaan 
70-vuotiaisiin, aktivoidaan "kyllä vanhanakin pystyy tekemään työtä" -asennetta. 
Ikääntymiseen kytketään myönteisiä merkityksiä puhumalla teräsvaareista ja harmaa-
pantterinaisista (metaforan affektiivisuudesta ks. Koski 1992: 21). Sympatian sävyttämä 
teräsvaari-metafora määritellään Perussanakirjassa 'ikäisekseen hyväkuntoiseksi ja nuo-
rekkaaksi vanhaksi mieheksi' (PS s.v. teräsvaari). Myös leikillinen harmaapantterinainen 
assosioituu samalla tavalla ihmiseen, joka on jo iän vuoksi harmaantunut mutta on pantte-
rin tavoin vielä vahva ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Parkkisen kommentit aktivoivat 
merkityksen 'työkykyyn vaikuttavat asenteet ja jaksaminen eikä niinkään ikääntyminen' 
(ks. myös 5.4.2.1). 

Tekstistä löytyykin muu syy kuin ikä työkykyongelmiin: työhön liittyvät seikat uuvut-
tavat työntekijät (Työpaikoilla on viisikymppisiä täysin loppuunpalaneita ihmisiä). 
Yleensä loppuun palaminen assosioituu ensimmäiseksi henkiseen jaksamiseen, johon se 
liitetään myös Perussanakirjan esimerkissä: Loppuun palanut työntekijä on 'uupumuk-
sesta työkykynsä, henkisen energiansa menettänyt' (PS s.v. palaa). Kun ihminen on aivan 
lopussa, hän on 'uupunut' ja 'nääntynyt'. Kun hän raataa itsensä loppuun, hän ajaa itsensä 
'lopen uuvuksiin, näännyksiin; sairaaksi'. Hän voi olla esimerkiksi loppuun ajettu virka-
äiti. (PS s.v. loppu.) Suomessa ilmiöstä on käytetty myös englanninkielistä sanaliittoa 
burn out, joka Perussanakirjassa määritellään stressin aiheuttamaksi 'henkiseksi uupu-
mukseksi' (PS s.v. burn out). Nykyisin ilmiölle on olemassa myös työuupumus-nimitys, 
joka esiintyy tutkimusaineistossanikin (ks. 4.3.3). Perussanakirjassa sen selitetään tarkoit-
tavan 'työn aiheuttamaa henkistä uupumusta' (PS s.v. työuupumus). Suomalainen voi 
uupua liiasta työstä (PS s.v. uupua) tai uuvuttaa itsensä työllä (PS s.v. työ). On kulttuuri-
sesti kiinnostavaa ja paljastavaakin, että uupuminen ja työ kytketään näin vahvasti yhteen 
kielenkäytössämme102.  

Ydinaineistossani on toinenkin esimerkki, joka ei yksioikoisesti tue merkitystä 'ikään-
tyminen alentaa työkykyä'. Myös siinä aktivoituu uupumisdiskurssi. Tutkija, professori 

                                                           
102 Näin voi päätellä siitä, että Perussanakirjan esimerkit edustavat sanojen tyypillisiä käyttöyhteyksiä. Sana-
artikkelien esimerkit on muokattu arkistotiedoista, jotka ovat peräisin kauno- ja tietokirjallisuudesta, sanoma- ja 
aikakauslehdistä ym. lähteistä. (PS 1994: VI, IX.) 
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Raija Kalimo Työterveyslaitoksesta esiintyy asiantuntijana HS:n tekstissä UUPUMISESTA 
TULI SAAVUTUS (HS 14.11.99) ja nostaa esiin ikääntymisen: 

(45)  Kalimon mielestä ikääntymisen vaikutusta jaksamiseen korostetaan aivan liikaa. Työ vaatii 
yhä enemmän sosiaalisia ja henkisiä valmiuksia, joita ikääntyvillä on enemmän kuin nuo-
rilla. Näyttö työkyvyn heikkenemisestä iän lisääntyessä on varsin vähäistä, varsinkaan jos 
työ ei vaadi fyysistä voimaa. (HS 14.11.99) 

Kalimon haastattelu kuuluu kainalojuttuna erikoisjuttuun UUPUMISTA JAKSETAAN TUTKIA, 
joka on taitettu näyttävästi Sunnuntai-liitteen etusivulle. Jonkinasteinen keskustelun 
kuumeneminen on nähtävissä, sillä saman asian käsittely jatkuu vielä maanantainkin 
lehdessä otsikolla UUPUMUSKONSULTEISTA TULLUT UUSI MENESTYVÄ AMMATTIKUNTA (HS 
15.11.99). Se, että ikääntymisen vaikutusta jaksamiseen korostetaan aivan liikaa, impli-
koi kuitenkin, että 'ikääntyminen jossakin määrin vaikuttaa jaksamiseen'. Passiivi jättää 
avoimeksi toimijat ja etualaistaa ikääntymisen vaikutuksen jaksamiseen. Mahdollisia 
tekijöitä voivat olla ihmiset, joiden työkykyä tutkitaan ja arvioidaan, tai asiantuntijat, 
jotka arvioivat ihmisten työkykyä, taikka sellaiset tutkijat, jotka tutkivat työkykyyn liitty-
viä asioita. Toisaalta kyse voi olla suomalaisten yleisestä suhtautumistavasta. (Ks. esim. 
Hakulinen – Karlsson 1995: 254–255; passiivin valinnasta ks. Halliday 1994a: 169.) 

Esimerkissä 45 vertailu nuoriin nostaa esiin hyvääkin kehityssuuntaa, sillä ikääntymi-
sen katsotaan lisäävän sosiaalisia ja henkisiä valmiuksia. Tutkijan ammattikieli tunkeutuu 
tekstiin näyttönä ja monitulkintaisena valmiutena, jolla viitataan yleensä kykyihin, tietoi-
hin ja taitoihin (PS s.v. valmius). Iän kielteinen vaikutus työkykyyn myönnetään tietyin 
varauksin. Kieltohakuinen ilmaisutapa (näyttö on vähäistä; varsinkaan jos työ ei vaadi) 
implikoi kuitenkin mahdollisuutta, että fyysistä voimaa vaativa työ ja ikääntyminen saat-
tavat heikentää työkykyä. Työkyvyn alaan liitetään tässä esimerkissä työntekijän sosiaali-
set, henkiset ja fyysiset voimavarat. 

5.2.3.2  Ikääntyvät työntekijät 

Ikääntymisen ja työkyvyn yhteys näyttäytyy ydinaineistossani monin paikoin asenne-
kysymyksenä. Esimerkissä 46 tuotetaan todellisuutta, jonka mukaan muiden ihmisten 
asenteet vaikuttavat siihen, kuinka "hyväksi" vanheneva työntekijä arvioi työkykynsä. 
Esimerkissä 47 taas häivähtää esiin asenteisiin liittyvä historiallinen diskurssi. 

(46)  Suomalaisessa yhteiskunnassa ei vanhenevia työntekijöitä paljon arvosteta. Taloudellisesti-
kin työntekijän kannattaa jäädä eläkkeelle "hyväkuntoisena" kuin sinnitellä vajaakuntoisena 
töissä viimeiseen asti. (HS 7.1.99*) 

(47)  Muuttaminen on ollut yhteiskunnan eri vaiheissa keino parantaa elinoloja. Viime vuosisa-
dan loppupuolella muuttoliike padottiin lain ja järjestyksen nimissä itsellisiltä, vanhoilta, 
vähemmän työkykyisiltä ihmisiltä tai pahantapaisen laiskurin elämää eläviltä. Ihmisten 
liikkuvuus nähtiin kyseenalaisena ilmiönä ja paikallaan pysyminen kuului siveelliseen 
maailmanjärjestykseen. Nyt on toisin. (HS 29.3.00*) 

Esimerkin 46 toteamus arvostuksen puutteesta vaikuttaa suoralta ja jopa tylyltä. Kieltosa-
nan paikka fokusoi huomion kielteiseen asennoitumiseen, ja passiiviin käyttö (yhteiskun-
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nassa ei arvosteta) yleistää asenteen koko kansakuntamme yhteiseksi. Koska kyse on 
työntekijöistä, suomalaiseen yhteiskuntaan sisältynee ainakin joukko päättäjiä ja työn-
antajia ja muita tahoja, joiden arvostuksella on jotakin merkitystä työntekijän aseman 
kannalta. Toisaalta teksti heijastaa yleisesti suomalaisen yhteiskunnan nuoruuspainottei-
suutta ja sitä, että nuoruutta arvostetaan ja korostetaan (ks. Jyrkämä 1990: 92). Työpaik-
kakontekstissa lukija liittää arvostamisen lähinnä siihen, kuinka hyödyllinen ikääntyvä 
ihminen on työntekijänä niin työnantajansa kuin koko yhteiskunnankin kannalta. Impli-
siittisesti vanha vertautuu nuorempiin työntekijöihin, joita todennäköisesti arvostetaan. 
Vanha leimataan vajaakuntoiseksi. 

Lainausmerkkien käyttö adverbiaalissa hyväkuntoisena ilmaisee, ettei työntekijä ole 
oikeasti hyväkuntoinen. Kenties huonokuntoisuus pitää muiden silmissä peittää, jotta 
saisi arvostusta. Materiaalinen verbiprosessi sinnitellä kytkee työntekijän toimintaan 
kamppailun ja ponnistelun merkityksiä. Tekstissä rakentuvan todellisuuden mukaan ihmi-
sen työuralla on olemassa ennen eläkeikää aika, jolloin häntä ei enää lueta täysitehoisiin 
työntekijöihin. Tällaisten asenteiden taustalla on pitkä yhteiskunnallinen kehityskulku, 
jonka aikana ihmisiä on luokiteltu suhteessa työntekoon. Esimerkissä 47 kaikuvat inter-
tekstuaalisina yli sadan vuoden takaiset lain ja järjestyksen äänet. Vanhat ihmiset rinnas-
tettiin siihen kontrolloitavaan väkijoukkoon (itselliset103, laiskat ja vähemmän työkykyi-
set), joka ei kyennyt itseään työllä elättämään. 

Myös seuraavissa esimerkeissä tuotetaan todellisuutta, jossa ikääntyvät työntekijät 
näyttäytyvät työnantajan näkökulmasta katsottuna 'ongelmallisina' nykyisillä työmarkki-
noilla.  

(48)  Ikääntyneiden työttömyys on pysynyt korkeana, vaikka heidän työllisyytensä onkin nyt 
selvästi kohentunut. Silti esimerkiksi 60–64-vuotiaista on työssä enää vain viidennes. (HS 
5.8.00) 

(49)  Melko yleisesti hyväksytty näkemys on, että työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksia voisi 
nykyistä enemmän jakaa, jolloin ikääntyneen palkkaamiseen ei liittyisi niin suurta riskiä 
kuin nykyisin. (HS 28.4.99) 

(50)  Lähes puolet nykyisistä yli 45-vuotiaista työtätekevistä on ilman ammatillista peruskoulu-
tusta. (HS 8.3.00) 

Ikääntyneet ihmiset näyttäytyvät työelämässä ei-toivottuina henkilöinä (ks. myös 
5.4.2.3). He ovat taloudellisia riskejä työnantajan kannalta, ja monella heistä on heikko 
koulutustaso. Heillä on oma paikkansa työelämään liittyvissä tilastoissa, joita he lähinnä 
synkistävät. Uhkakuvat syntyvät siitä, että ikääntyneen työntekijän pelätään sairastuvan, 
menettävän työkykynsä ja siirtyvän eläkkeelle ennenaikaisesti. Puhe työkyvyttömyyseläk-
keen kustannuksista eksplikoi, että menetys on taloudellinen ja että sitä katsotaan muiden 
kuin työntekijän näkökulmasta. Ikääntymisdiskurssissa kuuluu toki toisenlaisiakin äänen-
painoja. Ikäsyrjinnän vaihtoehdoksi kirjoittuu näkemys ikääntyvästä työväestä resurssina, 
voimavarana ja harmaina panttereina, joiden työkyvystä kannattaa pitää huolta: 

                                                           
103 Itsellisellä tarkoitetaan historiaan viitatessa varatonta henkilöä, joka eli ilman vakinaista tointa tilapäisansi-
oilla. Tilatonta ihmistä, joka asui isäntäväen taloudessa, nimitettiin myös loiseksi. Nykyisin itsellisen merkitys 
on myönteisempi, ja sillä viitataan yksityisyrittäjään ja muihin omien taitojensa varassa eläviin henkilöihin. (Ks. 
PS s.v. itsellinen.) 
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(51)  Ikäsyrjintä työmarkkinoilla on lyhytnäköistä, "Hollannin tauti", huomauttaa myös Ruotsin 
valtion vakuutuslaitoksen tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja, professori Edward Palmer. 
Hollannin taudiksi kutsuttiin takavuosina Alankomaiden tapaa saneerata ikääntyneitä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle eniten Euroopassa. (HS 10.11.00) 

(52)  Haastattelututkimuksen mukaan työssä olevat, erityisesti yli 55-vuotiaat, kokivat työky-
kynsä parantuneen hieman kolmen viime vuoden aikana. "Toivottavasti työelämä voi 
käyttää heidän resurssejaan enemmän hyväksi", sanoi erikoislääkäri Juha Liira Työterve-
yslaitoksen Työkykykeskuksesta. (HS 5.12.00) 

(53)  IKÄÄNTYVÄ TYÖVOIMA ON VOIMAVARA (HS 14.1.00*) 
(54)  IÄKKÄÄT PYSYVÄT TÖISSÄ NYT ENTISTÄ PIDEMPÄÄN (HS 13.7.00) 
(55)  KAUPUNGIT ALKANEET REKRYTOIDA VIISIKYMPPISIÄ / SUURET IKÄLUOKAT ARVOSTAVAT 

KALTAISIAAN HARMAITA PANTTEREITA (HS 17.9.00) 

Ikääntyvien puolesta puhujina näyttäytyvät eri alojen asiantuntijat, kuten professori (51), 
erikoislääkäri (52), Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja (53) ja Vatt:n 
tutkimuspäällikkö (54). Heidän viestinsä suuntautuu implisiittisesti työnantajille, vaikka 
yleisellä tasolla puhutaankin laveasti työmarkkinoista, työelämästä ja työvoimasta. Ikään-
tymisdiskurssissa tasapainotellaan kahden todellisuuden maastossa: toisaalla kerrotaan 
iäkkäiden työntekijöiden syrjinnästä ja saneeraamisesta pois työelämästä ja toisaalla taas 
viisikymppisten rekrytoinnista ja arvostamisesta. (Ks. myös 5.4.2.3.) Teksteissä tuotetaan 
myönteisen muutoksen merkityksiä vertaamalla puhetilannetta aiempaan ajankohtaan 
(kolmen viime vuoden aikana; nyt entistä pidempään), tulevaisuuteen suuntautumisella 
(toivottavasti voi käyttää) ja verbiketjun valinnalla (ovat alkaneet rekrytoida).  

Esimerkin 55 uutisessa KAUPUNGIT ALKANEET REKRYTOIDA VIISIKYMPPISIÄ (HS 17.9.00) 
myönteinen arvomuutoksen merkityskenttä rakentuu erityisen vahvana. Toimittajan ja 
haastateltavien äänellä todetaan, että ikään suhtautuminen muuttuu; käsite ikäsyrjintä 
joutaa roskakoppaan; meillä on menossa ajatustavassa voimakaskin muutos; suhtautumi-
nen on toisenlainen kuin aikaisempina aikoina; aikuisten ihmisten työkokemusta arvoste-
taan enemmän; arvostetaan kokemusta; jopa vanhanakin pystyy vielä olemaan luova; 
pystyy myös ajattelemaan monia asioita kypsemmin kuin nuoremmat; ja että kyllä vähän 
vanhempi työntekijä on aarre, josta yritetään pitää kiinni tulevaisuudessakin. Uutisen 
taustamateriaaliksi mainitaan HRM Partnersin tekemä tutkimus. Positiivinen puhe peittää 
lähes alleen ohimennen mainitun ennenaikaisen väsymisen ja pyrkimyksen nostaa eläk-
keelle jäämisen keski-ikään 58 vuodesta ylöspäin. Huoli ukkoutumisesta, mummoutumi-
sesta ja eläköitymisestä tulee esiin, mutta sitäkin vahvemmin tekstissä tuotetaan nuorek-
kuutta. Iäkkääseen työtekijään liitetään ehtoja: Jotta säilyy suosittuna työmarkkinoilla, 
ikääntyvän on kuitenkin syytä huolehtia vetreässä vedossa pysymisestä. Eksplisiittisesti 
riveiltä on luettavissa, että ollakseen todella haluttu työmarkkinoilla ikääntyvän ihmisen 
on oltava nuorekas, luova, terve, energinen, hyväkuntoinen ja hänen pitää huolehtia itses-
tään.  

Mitä ikääntyvän henkilön tueksi sitten tarjotaan? Tammikuussa 1999 Helsingin Sano-
mat uutisoi eduskunnan vaativan laajalla rintamalla lisää rahaa työkykyä ylläpitävään 
kuntoutukseen. Vaatimukset esitettiin hallituksen kuntoutusselonteon palautekeskuste-
lussa. Erikseen mainitaan, että ikääntyvien työkyky pitää turvata: 

(56)  Tuija Maaret Pykäläinen (vihr) vaati muiden mukana ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn 
säilyttämistä. (HS 28.1.99) 
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Se, että ikääntyvät työntekijät nostetaan omana ryhmänään mukaan keskusteluun, 
implikoi, että heidän työkykynsä on erityisesti uhattuna ilman toimenpiteitä. Kansanedus-
tajille rakentuu huolenpitäjän rooli. Itsestään selvänä tarjotaan käsitys, jonka mukaan 
ikääntyvien työkyky voidaan säilyttää, jos vain halutaan. Koska kyseessä on kuntoutuk-
seen liittyvä palautekeskustelu, työkyvyn säilyttäminen viitannee ikääntyvien työntekijöi-
den kuntoutukseen. (Ks. 5.3.1.) 

Tämä uutinen edustaa ydinaineistossani vaatimusdiskurssia, mikä näkyy verbiproses-
seissa. Jo otsikossa kerrotaan, että eduskunnassa vaaditaan. Vaatiminen toistuu uutisessa 
eri aikamuodossa (eduskunnassa vaadittiin) ja Pykäläisen puheenvuoron referoinnissa 
(Pykäläinen vaati muiden mukana). Muiden mukana osoittaa, että Pykäläisen vaatimuk-
seen yhtyivät muutkin eduskunnan jäsenet. Lisäksi ministeri Perho korosti työterveys-
huollon keskeistä roolia ja vaati, että terveydenhuollon ammattilaisten on pystyttävä tun-
nistamaan ongelmien syntyminen työpaikoilla (nesessiivirakenteesta ks. ISK 2004: 1502–
1503). Vaatimukset kohdistuivat hallitukseen. Vaatimusten painoarvoa vähentää kuitenkin 
lehden toteamus siitä, että suuressa salissa kuntoutuksesta ei syntynyt juuri minkäänlaista 
väittelyä tai keskustelua, koska paikalla oli niin vähän väkeä. Lukija voi tulkita vähäisen 
väkimäärän osoittavan, ettei suurin osa eduskunnan jäsenistä pitänyt palautekeskustelua 
merkittävänä.  

Politiikan kentällä yksimielisyyttä ei edes mielletä tyypilliseksi piirteeksi, vaan sen si-
jaan odotetaan asioiden synnyttävän väittelyä ja keskustelua. Poliittiset toimijat liittoutu-
vat keskenään ja kokoavat rivejään, jotta saisivat tavoitteensa läpi. Poliittinen toiminta 
näyttäytyykin usein taistelutantereena, jossa muodostuu rintamia (vrt. hyökkäysrintama, 
vihollisen rintama, kotirintama). Heikkisen (1996: 178) tutkimuksen mukaan pääkirjoi-
tuksissa tehdään hyökkäyksiä; taistellaan voitosta ja käynnistetään vastaiskuja; ammu-
taan verotykillä ja suunnataan iskuja; käytetään aseita ja hyökkäysvoimaa; ja toimitaan 
talvisodan hengessä. Sotametaforien käyttö luonnollistuu politiikan kieleen tarpeeksi 
taajaan viljeltynä (ks. Fairclough 1992: 195–196; 1997: 93–97). Ideologisesti metaforat 
vaikuttavat monella tavalla muun muassa rakentamalla toimijoille identiteettiä, tuotta-
malla voimakkaita vastakkainasetteluja ja herättämällä lukijoissa niin muistoja kuin mie-
likuviakin. Tässä kontekstissa ilmaus laajalla rintamalla viittaa yhteiseen (yksimieliseen) 
toimintakenttään ja laajoihin ihmisryhmiin (vrt. hallitusrintama, yhteisrintama; ks. PS 
s.v. rintama). Samaa metaforaa käyttää esimerkissä 57 myös Matti Sihto asiantuntija-
tekstissään VARHAISELÄKKEET TALOUSKASVUN UHKA (HS 14.10.99*). Sihto kirjoittaa työ-
ministeriön neuvottelevan virkamiehen roolissa, ja hän edustaa myös Kansallisen Ikäoh-
jelman seurantajärjestelmän valmistelevaa ryhmää. Ikääntyvä työväki kirjoittuu tekstiin 
"haasteena", joka vaatii monilta tahoilta toimia, projekteja, kampanjointia, vastuun kan-
toa, halua ja pyrkimystä. 

(57)  Toimet laajalla rintamalla ovat tarpeen, jotta ikääntyneet pysyvät työssä nykyistä kauemmin. 
Tärkeää on muun muassa, että asenteet muuttuvat ja ikääntyvien työkykyä ja ammatillisia 
valmiuksia kehitetään. / On myös huomattava, että ikääntyneet työttömät muodostavat mer-
kittävän työvoimareservin; todella vaativa tehtävä on integroida heidät takaisin työelämään. 
(HS 14.10.99*) 

(58)  Koska Kuntien eläkevakuutuksen vastuulla on kuntien työntekijöiden eläkkeiden maksu, se 
haluaa uudistaa kunnallista työelämää ja tukea vanhojen työntekijöiden työkyvyn ylläpitä-
mistä. / – – / Kuntien on pystyttävä samanaikaisesti hoitamaan kolme ongelmaa: iso osa 
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työntekijöistä lähtee pois, jäljelle jäävien ikääntyvien työkykyä on parannettava ja ylläpi-
dettävä ja samaan aikaan pitää onnistua houkuttelemaan uutta väkeä. (HS 29.3.00) 

(59)  Yrityksistä 75 prosenttia pyrkii ylläpitämään myös ikääntyvien eli 50–64-vuotiaiden työky-
kyä. (HS 8.3.00) 

(60)  Myös ikääntyvien työkykyä tulisi tukea. (HS 12.2.00) 

Esimerkeissä luonnollistuu käsitys, jonka mukaan ikääntyneiden työkykyä voidaan yl-
läpitää ja jopa kehittää ja parantaa. Kun esimerkissä 57 rinnastetaan työkyky ja ammatil-
listen valmiuksien kehittäminen, niiden implikoidaan vaikuttavan toisiinsa siten, että 
ammatillisia valmiuksia kehittämällä kehitetään samalla myös työkykyä. Myös Sihto 
peräänkuuluttaa asenteiden muutosta (ks. myös 5.4.2.3). Teksti tuottaa merkityksiä 'ny-
kyiset asenteet vaikeuttavat työkyvyn kehittämistä' ja 'ikääntyneiden työkyvyn kehittä-
mistä ei pidetä tärkeänä'. Kirjoittaja arvottaa sanottavaansa monin tavoin. Hän vaatii 
toimenpiteitä, ja käyttää vaatimustensa pontimena nesessiivirakennetta (on huomattava, 
että), tärkeyttä korostavaa arviointilausetta (tärkeää on, että) ja suhdelausetta (toimet ovat 
tarpeen) sekä arvottavia määritteitä (merkittävä, todella vaativa). Kuntasektorilla kuuluu 
samanlainen vaatimusdiskurssi uutisessa, jossa ikääntyvien työkyky nimetään suorasukai-
sesti ongelmaksi, joka kuntien on pystyttävä hoitamaan (esimerkki 58).  

HS:n teksteissä ennustetaan työmarkkinoille pulaa työntekijöistä ja kovenevaa kilpai-
lua työvoimasta (esim. HS 29.3.00). Ikääntymisdiskurssia aktivoiva motiivi onkin se, että 
yhteiskunta haluaa ikääntyneiden pysyvän työelämässä vanhuuseläkeikään saakka. Aihe 
on ajankohtainen, sillä sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat alkavat siirtyä vanhuus-
eläkkeelle 2010-luvulla. Päättäjien huolenaiheena näyttää olevan se, että monet tästä 
joukosta haluavat hakeutua ennenaikaisesti varhaiseläkkeelle. (Ks. jäljempänä luvut 5.4.2 
ja 5.5.2.) Ikääntymisdiskurssissa rakentuvassa maailmassa keskeistä on työkyvyn yllä-
pitäminen. Keinot ovat samoja kuin edellisissä esimerkeissä: ikääntyneitä työntekijöitä 
pyritään pitämään työkykyisinä kuntoutuksella ja koulutuksella (HS 3.7.99).  

Merkille pantavaa on, että ikääntymisdiskurssi aktivoituu Helsingin Sanomien kult-
tuurisivuillakin: 

(61)  Engdal ei ole kaihtanut työtä, vaan on työkykyisen ikänsä tutkinut ja kirjoittanut esseitä, 
artikkeleita ja arvosteluja. (HS 2.6.99) 

(62)  Aulis Sallinen itse kuuluu siihen harvenevaan joukkoon suomalaisia, jotka saavuttavat 
eläkeiän täysin työkykyisinä ja työhaluisina. Hän täytti huhtikuussa 65 vuotta ja jäi eläk-
keelle taiteilijaprofessorin virastaan, muttei – korviaan myöten tilausteosten sitomana – 
suunnittele vetäytyvänsä kuningas Learin tavoin vanhalle herralle sopivien harrastusten pa-
riin. (HS 15.9.00) 

Esimerkissä 61 on kyseessä 50-vuotias Horace Engdal, Ruotsin akatemian sihteeri. Lau-
seke työkykyinen ikä presupponoi, että 'ihminen on jossakin iässä työkykyinen, jossakin 
taas ei'. Jos ihmisikä syntymästä kuolemaan kuvataan janana, "työkykyinen ikä" ulottuu 
vain osaan siitä. Pohjoismaisessa kulttuurikontekstissa aikajanan ulkopuolelle jäävät 
todennäköisimmin lapsuus ja vanhuus, toisin kuin esimerkiksi niissä maissa, joissa käyte-
tään yleisesti lapsityövoimaa eikä eläkeikä katkaise työntekoa. Työkykyinen on adjektii-
vina sijoitettu uudenlaiseen käyttöön. Sen tavanomaiset edussanat tutkimusaineistossani 
viittaavat ihmisiin ja ihmisryhmiin (esim. ihminen, asiakas, potilas, työtön, kasvattaja, 
henkilöstö), mutta tässä se luonnehtiikin abstraktiota ikä.  



 171

Esimerkissä 61 asetetaan vastakkain työn vieroksuminen ja työnteko kiellon ja vaan-
konjunktion avulla (ei ole kaihtanut työtä, vaan on työkykyisen ikänsä tutkinut ja kirjoit-
tanut). Näin työkyky liitetään ahkeruuteen. Uutteruuden merkitystä tuotetaan myös sävel-
täjä Aulis Sallisen haastattelussa, jossa ei näy "olen osani jo tehnyt" -mentaliteettia. Il-
maus harveneva joukko suomalaisia asemoi Sallisen poikkeukseksi ja implikoi, että työ-
kyky ja -halu ovat yleensä heikentyneet eläkeikään mennessä. Tekstiin kirjoittuu luova 
ihminen, jonka työkykyä ikääntyminen ei rajoita. Pitääkö luova työ vireessä muuta työtä 
paremmin? Näyttäytyykö teksteissä asiantuntijoiden tunnistaman fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen työkyvyn lisäksi toisenlainen ulottuvuus: luova, kulttuurinen työkyky? 

Ikääntyvä taiteilija voi Sallisen tavoin jatkaa työntekoa, mikäli hän on työkykyinen. 
Sairaus ja työkyvyttömyys voivat kuitenkin muuttaa tarinan toisenlaiseksi. Seuraavassa 
esimerkissä rakentuu suhde taiteilijan työkyvyttömyyden ja itsemurhan välille. Odotuk-
senmukaista on, että lukija lukee tekstiä ketjuna, jossa ensin mainitaan itsemurha ja sen 
jälkeen nimetään teon syyksi työkyvyn menettäminen. 

(63)  Ranskan tunnetuin taiteilija Bernard Buffet teki itsemurhan Etelä-Ranskassa maanantaina. 
71-vuotias Buffet oli menettänyt sairauden vuoksi työkykynsä. (HS 6.10.99) 

Itsemurhista puhuminen on yleistynyt mediassa104, mutta silti uutinen hätkäyttää kysy-
mään, onko parempi olla kuollut kuin sairas ja työkyvytön (ks. esim. Varis 1998: 172–
174). Merkitsevätkö sairastuminen ja työkyvyn menettäminen myös ihmisarvon menettä-
mistä yhteiskunnassa? Menettääkö elämä arvonsa, jos ei kykene toteuttamaan itseään 
työtä tekemällä? Uutinen rakentaa taidemaalarin identiteetin systemaattisesti työn ja 
saavutusten varaan: Taiteilija oli Ranskan tunnetuin, erittäin työteliäs ja jopa liian suo-
sittu. Häntä kunnioitettiin ja arvostettiin. Hän maalasi paljon ja nopeasti eikä malttanut 
pysyä hetkeäkään erossa siveltimestään. Maalaamistyötä luonnehditaan intohimoksi, ja 
itse taiteilijaa Ranskan presidentti Jacques Chirac luonnehtii hyvin suureksi aikamme 
taiteilijaksi. Näin esitettynä työ alkaa merkitä elämäntapaa ja sen toteuttajasta tehdään 
sankari.  

Työkyvyttömyys voi johtaa itsemurhaan työtä korostavassa yhteiskunnassa, jossa ih-
misen arvon perustana on työ. Toisaalta esimerkiksi japanilaisessa työkulttuurissa työnte-
kijä voi päätyä itsemurhaan, jos työmäärästä ei enää selviä kasvoja menettämättä105. Tai-
teilijoiden suhdetta työhön kuvataan usein tavanomaista intensiivisemmäksi. Ikääntymi-
sen kipeys tuntuu, kun mahdollisuudet itsensä ilmaisuun kapenevat eikä henki vanhene 
samaan tahtiin ruumiin kanssa. Ruotsalainen elokuvaohjaaja Ingmar Bergman herätti 
kohua sanomalla televisiohaastattelussa, että hän tekisi mieluummin itsemurhan kuin jäisi 
"mätänevän ruumiinsa ansaan" (HS 6.4.00). Toinen ruotsalainen ikoni, kirjailija Astrid 
Lindgren, puolestaan totesi 90-vuotishaastattelussaan vuonna 1997, että "vanheneminen 
on pelkästään paskamaista" (Halonen 2002; ks. myös HS 15.11.97). 

                                                           
104 Näin voi päätellä siitä, että HS:n sähköisessä arkistossa itsemurha-hakusana antaa 4754 osumaa. Osumat 
jakautuvat tasaisesti koko 1990-luvulle. Vuonna 1999 itsemurha esiintyy 338 kertaa ja vuonna 2000 osumia on 
313. On huomattava, että sanaa käytetään myös metaforisesti (esim. poliittinen itsemurha). Tämän hetken 
puheenaiheeksi Suomessa ovat nousseet vanhusten itsemurhat. (Haku 1.2.2006.) 
105 Maaliskuussa 2000 HS uutisoi Japanin korkeimman oikeuden päättäneen, että työnantaja voi olla yksin 
vastuussa työntekijän itsemurhasta, jos kohtuuton työtaakka on ollut syynä tekoon. HS ennakoi, että "ennakko-
tapaus voi lähivuosina mullistaa Japanin työoloja, joissa ylitöistä ei tunnetusti pidetä lukua ja 90 tunnin työ-
viikko ei ole aivan harvinainen". (Japanissa työnantaja tuomittiin alaisensa tappamisesta työllä, HS 26.3.00.) 
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5.2.4  Työelämän ongelmat ja työkyky 

5.2.4.1  Työn muutosdiskurssi 

Tarkastelen tässä luvussa valintoja, jotka aktivoivat työelämässä tapahtuneen muutosdis-
kurssin106. Ydinaineiston teksteissä työssä tapahtuneisiin muutoksiin viitataan eksplisiitti-
sesti verbillä muuttua (esim. itse työ on muuttunut; työn luonne on muuttunut jyrkästi) ja 
substantiivilla muutos (esim. virastot ovat käyneet läpi merkittävän organisaatiomuutok-
sen; muutokset alalla ovat kovia; uudet muutosten hallinnan menetelmät; työelämän 
muutokset; työympäristössä tehtävät muutokset). Seuraavissa esimerkeissä osoitetaan 
muutosten vaikuttavan työkykyyn: muutos tulkitaan työkyvyttömyyden syyksi ja muu-
toksen oletetaan heijastuvan työkykyyn. 

(64)  – – tutkijaryhmä etsii työkyvyttömyyden syitä työelämän muutoksista. Työn luonne on 
Suomessa muuttunut jyrkästi melko lyhyessä ajassa. Viime vuosikymmenellä työntekijöi-
den vaihtuminen oli maailmanennätystasoa; noin 800 000 ihmistä poistui työvoimasta ja 
700 000 uutta tuli tilalle. (HS 18.5.99) 

(65)  Ensimmäinen ryhmä tutkii muutoksissa syntyviä työn organisoinnin uusia muotoja ja oppi-
misprosesseja. Toinen ryhmä tutkii työhön liittyvää hyvinvointia, siis työkykyä ja työssä 
jaksamista muutosten keskellä. (HS 28.7.99*) 

Muutoksia korostetaan luonnehtimalla niitä esimerkiksi ilmauksilla merkittävä, kova, 
jyrkkä ja maailmanennätystasoa. Muutokset näyttäytyvät lukijoille vakavasti otettavina, 
kun niiden laajuutta kuvataan lukumäärillä ja niiden kerrotaan olevan tutkimuskohteina. 
Muuttumisen merkitystä tuotetaan ydinaineistossa monilla verbeillä (kuten poistua, tulla 
tilalle, syntyä ja vanhentua), verbeistä johdetuilla nominaalistuksilla (esim. työntekijöi-
den vaihtuminen; organisaation uudistaminen) ja substantiiveilla (esim. kehitys). Työn 
luonteen muuttumista eksplikoidaan seuraavissa esimerkeissä komparatiivimuodoilla.  

(66)  Työ vaatii yhä enemmän sosiaalisia ja henkisiä valmiuksia, joita ikääntyvillä on enemmän 
kuin nuorilla. (HS 14.11.99) 

(67)  Sosiaali- ja terveydenhuollon työ on henkisesti yhä rasittavampaa (HS 19.9.00) 
(68)  Uraprojektin avulla puolustusvoimat aikoo suunnitella paremmin henkilöidensä työuraa ja 

tehtäväkiertoa. Armeijan leivissä menestymiseen vaikuttavat aikaisempaa enemmän ky-
vykkyysarvioinnit, kenttäkelpoisuus, fyysinen työkyky, kielitaito ja oma työhalukkuus. 
(HS 28.8.99) 

(69)  Yhä useammat tuntevat, etteivät voi vaikuttaa työnsä määrään tai sisältöön. (HS 16.12.99) 

Esimerkeissä aktivoituu puhe työelämän kovenemisesta ja siitä, että työntekijän on vai-
kea vaikuttaa työhönsä. Koska työn henkinen rasittavuus nousee selvästi esiin, käsittelen 
sitä tarkemmin tuonnempana luvussa 5.2.4.2. Teksteissä kerrotaan lähinnä kielteisistä 

                                                           
106 Suomalaista työelämää ovat 1990-luvun alusta lähtien muuttaneet etenkin uusi teknologia, työvoiman ikään-
tyminen, laman aikaiset leikkaukset ja työsuhteiden epävarmuuden lisääntyminen (ks. esim. Bjerstedt 2001: 8–
9). Pohjanheimo (1997: 136–146) havaitsi vuonna 1993, että työ oli muuttunut kymmenen vuoden aikana 
ihmispainotteisempaan suuntaan, tiedon käsittely oli lisääntynyt ja fyysisen työn painotus oli vähenemässä, työn 
itsenäisyys ja vaihtelevuus olivat lisääntyneet merkittävästi ja työtä tehtiin entistä useammin ryhmässä. Työn 
vaatima aikapaine ja tarkkuus olivat vielä tuolloin pysyneet ennallaan. 
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muutoksista. Positiivisen merkityksen muutos saa alaotsikossa Muilla aloilla kiire ja hen-
kinen rasittavuus vähentyneet (HS 19.9.00), jossa vertailukohtana on sosiaali- ja tervey-
denhuollon työ. Myös seuraavissa esimerkeissä on puhe työelämän koventumisesta: 

(70)  Suurena pulmana on määräaikaisten pätkätyöntekijöiden käytön yleistyminen. (HS 
21.11.00) 

(71)  Työkyvyn menetys johtaa usein jo osittaisenakin eläkeajatuksiin, sillä kiihtyvässä työ-
maailmassa ei ole sijaa puolikuntoisille. (HS 18.9.99*) 

Sekä substantiivi yleistyminen että partisiippi kiihtyvä eksplikoivat inkongruentisti li-
sääntymistä tarkoittavan muuttumisen merkitystä (vrt. yleistyä, kiihtyä). Puhe työntekijöi-
den käytöstä implikoi valta-asetelmaa, jossa on käyttäjä ja käytettävä. Kiihtyvä työmaa-
ilma antaa vaikutelman, ettei työntekijällä ole mahdollisuutta vaikuttaa tahtiin, joka voi-
mistuu lähes itsestään ja joka on yksi syy työkyvyn menetykseen. Ilmiöiden yleisyys tulee 
esiin ilmauksessa suuri pulma sekä toistumista merkitsevässä ajan adverbissä usein. Työ-
elämä on kilpailua: vahvat menestyvät, mutta puolikuntoiset ja vajaakykyiset jäävät työ-
markkinoilla huonompaan asemaan. 

Työkyvyn menetys kytketään esimerkin 71 tavoin työssä tapahtuneisiin muutoksiin 
myös esimerkissä 73 ja erityisen dramaattisesti esimerkissä 74. Ydinaineistossa aktivoitu-
vassa todellisuudessa työelämän muutokset liittyvät entisten työmenetelmien ja työssä 
vaadittavien taitojen vanhenemiseen. Muuttuneista työtavoista kertoo adjektiivi entinen. 
Se implikoi, etteivät entiset menetelmät ja entiset peräkkäiset vaiheet vastaa enää nyky-
ajan tarpeita. Entinen merkitsee jotakin 'ennen ollutta, tapahtunutta tai tehtyä' (ks. PS s.v. 
entinen). Myös adjektiivi perinteinen kertoo muuttumisesta. 

(72) – – itse työ on muuttunut niin paljon, ettei siitä entisin menetelmin ja järjestelyin selviydy 
kunnolla. – – Entisten peräkkäisten vaiheiden sijaan tarvitaankin ehkä yhdessä toimiva 
ryhmä. (HS 26.5.99) 

(73)  Moni viljelijä voi myös olla niin kiinni perinteisissä työtavoissa, että niistä suostutaan 
luopumaan vasta, kun hän saa oireita tai menettää työkykynsä. (HS 7.2.99) 

(74)  Kustannustoimittaja saa toisinaan seurata kirjailijan elämänkaarta vuosikymmenten verran. 
Parhaimmillaan työsuhde on luottosuhde, jonka katketessa kirjailija voi menettää työ-
kykynsä. (HS 13.7.99) 

Esimerkissä 74 arvotetaan kustannustoimittajan ja kirjailijan pitkään jatkunutta työ-
suhdetta myönteiseen sävyyn käyttämällä superlatiivimuotoa parhaimmillaan ja substan-
tiivia luottosuhde. Tekstissä aktivoituva 'pysyvyys' ja 'turvallisuus' näyttäytyy hyvänä 
piirteenä työkyvyn kannalta. Esimerkki 73 sitä vastoin implikoi, että juuttuminen vanhoi-
hin tapoihin saattaa olla kohtalokasta työkyvyn ja terveyden kannalta. Suostua-verbi 
presupponoi, että on olemassa jokin toinen taho, joka esittää pyynnön, ehdotuksen tai 
vaatimuksen viljelijälle. Viljelijä taipuu toisten tahtoon vastentahtoisesti, vasta, kun saa 
oireita. Toinen vaihtoehto olisi kieltäytyä. Jonkinlaista vastentahtoisuutta ja pakonomai-
suutta sisältyy myös luopumiseen – jostakin arvokkaana pidetystä on erottava ja se on 
hylättävä. Perinteissä pitäytymisen sijasta työntekijän olisi työkykynsä ja työpaikkansa 
säilyttämiseksi pystyttävä irrottautumaan vanhasta ja omaksumaan uutta: 

(75)  – – pitäisi kehittää johtamisjärjestelmiä ja varata aikaa työntekijöille uusien asioiden oppi-
miseen. (HS 24.9.99) 
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(76)  "Me olemme päättäneet opetella uuden työyhteisön mallin. Ulkopuolisia asiantuntijoita 
kutsumme tarpeen vaatiessa kehittämispäivän vieraiksi mutta muilta osin yritämme päh-
käillä asioita itse, opetella raskaimman kautta", sanoo Ahonen [sosiaalijohtaja Hanna A.] ja 
jatkaa, että konsulenttien käynneistä ja ulkoa tarjottujen mallien apinoinnista on heikkoja 
kokemuksia. (HS 5.12.00) 

(77) Työkyvyltään heikentyneen työntekijän ansiotaso voi laskea, kun työpaikalla sovitaan 
uusista työajoista, tehtävistä ja työympäristössä tehtävistä muutoksista. (HS 22.8.00*) 

(78) Lamavuosina työttömiksi jääneiden ammattitaito on vanhentunut. (HS 12.2.00) 

Työelämän uudistuminen ei merkitse vain vanhasta luopumista, vaan se edellyttää työnte-
kijöiltä kykyä ja halua oppia uusia asioita. Uuden oppiminen rinnastuu työkyvyn säilymi-
seen. Esimerkissä 75 modaalisuuden ja konditionaalin yhdistyminen ilmauksessa pitäisi 
varata aikaa implikoi, että 'nyt työntekijöillä ei ole aikaa', mutta jättää hämäräksi sen, 
kenellä tai keillä on mahdollisuus, velvollisuus ja valta toteuttaa näitä parannuksia (ks. 
esim. Kangasniemi 1992: 347–348). Sitä vastoin muutoksen tekijät näkyvät esimerkissä 
76, jossa työntekijöiden yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta ilmaistaan me-muodolla (me 
olemme päättäneet, kutsumme, yritämme) ja rakennetaan jakoa meidän työyhteisön ja 
ulkopuolisten välille. Työyhteisön toiminta näyttäytyy eteenpäin pyrkimisenä verbeissä 
päättää, pähkäillä ja opetella. Työntekijöiden aktiivisuus korostuu hyvin harvoin ydinai-
neistoni teksteissä. Esimerkin 76 voimakas me-henki ja määrätietoisuus erottuvat selvästi 
poikkeuksena muusta aineistosta.  

Ulkopuolisten asiantuntijoiden anti kirjoittuu tekstiin negatiivisena: konsulenttien 
käynti, mallien apinointi ja heikot kokemukset antavat asiantuntijoiden työlle hetkellisyy-
den, näennäisen helppouden ja tuloksettomuuden leiman. Ulkopuolisten nimeäminen 
vieraiksi luo etäisyyttä, ja konsulentti puolestaan vivahtaa hieman ironialta, joka saattaa 
olla tahatontakin. Konsulentti merkitsee neuvojaa, joka voi lukijoiden mielleyhtymissä 
yhdistyä ensimmäiseksi tuote-esittelijöihin tai maatalouskonsulentteihin. Valinnan voi 
tulkita tässä yhteydessä alentavaksi. Odotuksenmukaisempaa olisi puhua konsulteista, 
jotka toimivat liikemaailmassa taloudelliseen ja teknilliseen kehittelyyn erikoistuneina 
asiantuntijoina. (Ks. PS s.v. konsulentti ja konsultti.)  

Vanhan korvaaminen aktivoituu uusi-adjektiivin ahkerassa viljelemisessä ydinaineis-
tossa. Työelämässä tarvitaan muun muassa uutta ammattitaitoa ja uusien asioiden oppi-
mista sekä uusia työaikoja, työyhteisön malleja ja yhteistoimintamuotoja, ja tutkijat kehit-
tävät uusia muutosten hallinnan ja oppimisen menetelmiä. Uudistukset näkyvät konkreet-
tisesti esimerkeissä 79 ja 80, joissa kuvataan teknisen kehityksen aiheuttamia muutoksia. 

(79)  Lähivuosien aikana kaikkiin kouluihin rakennetaan lähiverkot ja lisätään tietokoneiden ja 
mikrotukihenkilöiden määrää. Opettajia koulutetaan käyttämään tietokoneita myös opetuk-
sessa. Kokkosen [kaupunginjohtaja Marketta K.] mukaan ensi vuoden suurimpia haasteita 
on edistää henkilöstön atk-osaamista ja lisätä työkykyä sekä jaksamista. Opetuksen tason 
parantamiseen panostetaan erityisesti. Opettajien osaamista kehitetään lisäämällä jatko-
koulutusmäärärahoja sekä järjestämällä seminaareja ja kursseja. (HS 10.10.00) 

(80)  "Postin tavoitteena on ottaa ensi vuonna laajemmin käyttöön uutta jakeluteknologiaa, joka 
auttaa henkilöstön jaksamista ja työkykyä. – – ", sanoi aluejohtaja Mikko Juntunen Pohjois-
Suomen Postista. (HS 21.1.00) 
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Teknologian vaikutus työkykyyn esitetään esimerkissä 79 myönteisenä rinnastamalla atk-
osaamisen edistäminen ja työkyvyn lisääminen. Esimerkissä 80 myönteinen linkki on 
eksplisiittisempi. Molemmat tuottavat merkitystä 'teknologia ja sen hallinta tukevat työ-
kykyä'. Työkyky ja jaksaminen puolestaan rinnastetaan yhteenkuuluvina toiminnan koh-
teina (ks. Hiidenmaa 2000: 51–53). Esimerkissä 79 toiminta puetaan passiiviin (rakenne-
taan, lisätään, koulutetaan, panostetaan, kehitetään). Ilmiö on virkakielelle tyypillinen ja 
opetusmaailmasta puhuttaessa odotuksenmukainen, sillä suunnitelmat laaditaan virka-
työnä virastoissa (ks. virkatekstien passiivimuodoista Hiidenmaa 2000b; Heikkinen 2002: 
34). Passiivimuoto on tulkittavissa velvoittamiseksi. Esimerkissä toteutuu Heikkisen 
(2000b: 206) näkemys passiivista resurssina, jonka avulla voidaan esittää velvoittajan ja 
velvoitettavan suhde "luonnonlainomaisena selviönä". Uudistukset tarjotaan opetustyötä 
tekeville ylhäältäpäin. Uudistusten vaikeudesta ei suoraan puhuta, mutta substantiivissa 
haaste aktivoituu vaativuuden merkitys, jota vahventaa vielä superlatiivimuotoinen mää-
rite suurimpia. 

Suomessa työelämän muuttuminen näkyy esimerkiksi ammattinimikkeiden häviämi-
sessä ja uusien syntymisessä. Graafisella alalla107 oli ennen töitä latojille ja asemoijille, 
mutta nyt palkataan painotuotannonassistentteja ja painopinnanvalmistajia108. Vasta 
hiljattain on alettu tarvita teatterikuraattoreita, matkailutiedottajia, urasuunnittelijoita, 
jalkaterapeutteja, mikrotukihenkilöitä ja sisällöntuottajia. Osa ammattinimikkeistä on 
englanninkielisiä, kuten sales designer tai product manager. Vieraskielisillä nimikkeillä 
viestitään kansainvälisyyttä ja tuotetaan mielikuvien maailmaa. (Hiidenmaa 2003: 94–
95.) Uudet nimikkeet kertovat paitsi työn luonteen muuttumisesta myös ammattirajojen, 
työnjaon ja osaamisalueiden murenemisesta (ks. esim. Palonen – Torniainen 2001: 69–
73). Työmarkkinoiden murros on koskettanut dramaattisesti kokonaisia ammattiryhmiä, 
esimerkiksi maanviljelijöitä. Aurat ja äkeet ovat vaihtuneet tehokkaisiin työkoneisiin, 
joille ei kuitenkaan enää tahdo löytyä käyttäjiä. Nyky-Suomessa EU sanelee puitteet 
maanviljelijän työlle, viljelijät vanhenevat ja tilat autioituvat. HS kuvaa tilannetta 
työntekijän näkökulmasta näin: 

(81)  Maatalon emäntä Hilkka Tyyskä siteeraa vinosti hymyillen Aimo Halilan Iitin historiaa: 
"Iittiläinen talonpoika on elinvoimainen, työkykyinen ja ahkera Hämeen tapaan." Hilkka 
katselee kotitilaansa haikeana. Tyyskän nimi on löytynyt Iitin maakartoista vuodesta 1610, 
mutta nyt loppu lähestyy. Viimeiset mullikat lähtevät syksyllä. (HS 13.6.99) 

Menneisyys aktivoituu sananvalinnoissa historia, talonpoika ja maakartat. Muutoksen 
lopullisuutta puolestaan vahvistavat ilmaukset nyt loppu lähestyy ja viimeiset mullikat 
lähtevät. Vanha ja uusi asetetaan vastakkain mutta-konjunktiolla. Emännän asennoitu-
mista tilanteeseen ilmaistaan kertomalla, että hän siteeraa vinosti hymyillen Aimo Halilaa 
ja katselee haikeana maatilaansa. Kirjoittaja asettuu emännän puolelle kutsumalla häntä 
tuttavallisesti etunimellä Hilkaksi ja nostamalla tylyltä vaikuttavan nykypäivän rinnalle 
maatilan pitkän historian ja yhden alan auktoriteeteista, professori Aimo Halilan.  

                                                           
107 HS käsittelee graafista alaa uutisessa TYÖVOIMAPULA JA TYÖTTÖMYYS KOETTELEVAT VIESTINTÄALAA (HS 
12.2.00). Teknisen kehityksen todetaan muuttavan tehtäviä niin nopeasti, että ammattitaitoa on vaikea päivittää. 
108 Nimikkeet mainitaan Viestintäalan ammattiliitto ry:n julkaiseman Kirjatyö-lehden jutussa Matkalla painopin-
nanvalmistajien olympialaisiin (ks. lehden verkkoversio http://www.viestintaliitto.fi/kirjatyo/2003/4/). Kirjapai-
noalalla tapahtuneita työn muutoksia ovat tutkineet muun muassa Palonen ja Torniainen (2001). 
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5.2.4.2  Työn fyysinen ja henkinen rasittavuus 

Tarkastelen tässä luvussa, miten työhön liitetään ydinaineistossa rasittavuuden merkityk-
siä. Asiantuntijat ovat tuottaneet työn rasittavuusdiskurssia vuosikymmenien ajan Suo-
messakin. Näkökulma kuormitustekijöihin, stressitekijöihin ja muihin rasitukseen viittaa-
viin tekijöihin on vaihdellut teorioiden ja aikakausien ilmiöiden mukaan109. Kun Työter-
veyslaitoksen asiantuntijat Suomessa ryhtyivät selvittämään kunta-alan työntekijöiden 
eläkeikäperusteita 1980-luvulla, tutkimusotteen perustaksi otettiin työn kuormitustekijät. 
Tavoitteena oli kartoittaa töiden sisällön ja vaatimusten yhteyttä sairastavuuteen, oirei-
luun ja koettuun työkykyyn. Tutkijoiden viitekehys perustui malliin, jonka mukaan ihmi-
nen on yksilö, jonka työssä selviämisessä olennaisia tekijöitä ovat voimavarat, ikä, suku-
puoli, taidot, minäkäsitys, motivaatio ja elämäntilanne. Ihmistä määrittävät hänet tervey-
dentilansa, työkykynsä ja toimintakykynsä. Kun ihmisen ominaisuudet eivät ole tasapai-
nossa työn vaatimusten kanssa, hän kuormittuu fyysisesti tai psyykkisesti ja alkaa oi-
reilla. Kuormaan ja kuormittumiseen perustuvassa mallissa ihminen nähdään kohteena, 
joka reagoi kehollaan ja mielellään rasitustekijöihin, jotka häneen kohdistuvat ympäris-
töstä. (Tuomi ym. 1985; stressiteorioiden kehityksestä ks. Mäkitalo 2005: 66–92.)  

Mäkitalo (2005: 89–92) pitää stressiteorioiden antia puolinaisena: teoreettiset ja meto-
dologiset välineet ovat kyllä todistaneet työn vaikuttavan työntekijän hyvinvointiin, mutta 
niiden avulla ei ole pystytty erittelemään miten. Työn kuormittavuuteen ja stressiin liitty-
vää puhetta pitävät yllä muun muassa instituutiot (työministeriö, Työterveyslaitos, työtur-
vallisuutta ja työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö, tutkimuslaitokset ym.), asiantunti-
jat (tutkijat, lääkärit, psykologit, työterveyshoitajat ym.) ja stressin mittaamiseen kehitetyt 
testausmenetelmät, esimerkiksi työstressikyselyt (ks. esim. Elo ym. 1990; Kalimo 1987). 
Nähtävissä on, että asiantuntijoiden sanomiset ovat löytäneet paikkansa poliitikkojen 
puheissa ja asiantuntijat ovat itsekin päässeet poliittisen vallan käyttäjiksi (ks. Heikkinen 
ja Hiidenmaa 1998). 

Instituutioiden äänet kirjoittuvat monin paikoin HS:n teksteihin, joissa käsitellään työn 
aiheuttamaa kuormitusta. Erityisen selvästi lainattu teksti on tunnistettavissa uutiseen 
EHDOTUS MUUTOKSISTA VARHAISELÄKKEISIIN VOI VENYÄ SYKSYYN (HS 28.4.99) liitetystä 
tietolaatikosta, johon on lyhyesti tiivistetty informaatiota yksilöllisestä varhaiseläkkeestä.  

(82) Yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää 58 vuotta täyttäneelle, jonka työkyky on pysy-
västi heikentynyt. Ennen vuotta 1940 syntyneillä ikäraja on 55 vuotta. Eläkettä harkittaessa 
punnitaan sairaus tai vamma, ikääntymisen vaikutus työssä selviytymiseen, ansiotyössäolon 
pitkäaikaisuus, työn aiheuttama rasitus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet. (HS 28.4.99) 

Ilmauksen työn aiheuttama rasitus ja kuluneisuus institutionaaliset juuret ulottuvat laki-
tekstiin110, jossa käytetään muotoa työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus. Suo-
                                                           
109 Teorioiden taustalla vaikuttivat aiempien vuosikymmenten uuvuttava tehdastyö ja siihen liittyvä "industrial 
fatigue". Mäkitalon (2005: 71–74) mukaan Karasek (1979) uudisti näkökulmaa stressiin nostamalla esiin työn 
psyykkiset vaatimukset ja työntekijän vaikutusmahdollisuuden työssä.  
110 Laki yksilöllisestä varhaiseläkkeestä tuli voimaan yksityissektorilla vuonna 1986 ja julkisella sektorilla 1989. 
Eläkkeen perusteeksi nimettiin alentunut työkyky. Eläkkeelle siirtämisestä vastaavat asiantuntijat joutuivat 
tarkistamaan asteikkojaan ja ratkaisemaan, milloin oli kyse alentuneesta työkyvystä ja milloin taas työkyvyttö-
myyseläkkeeseen oikeuttavasta työkyvyttömyydestä. (Ks. esim. Järvikoski 1990; Mäkitalo 1999:14; Mäkitalo 
2001:15.) 
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raan ei tosin sanota, että rasitus ja kuluneisuus olisivat pelkästään fyysistä, mutta etenkin 
kuluneisuus luo mielleyhtymiä nivelten kulumiin sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin. 
Selkeästi fyysiseen rasitukseen viitataan mansikkatilaa käsittelevän uutisen ilmauksessa 
poiminnasta johtuvat vaivat. Molemmissa tapauksissa aktivoituu merkitys 'työ rasittaa 
työkykyä'. Työn fyysinen rasittavuus kirjoittuu tekstiin vain harvoin yhtä eksplisiittisesti 
kuin esimerkissä 83. 

(83) Myös heikentynyt työkyky, huono palkka, alhainen arvostus työssä, työn fyysinen rasitta-
vuus ja tarpeettomuuden tunne työelämässä lisäävät eläkkeen houkuttelevuutta. (HS 
13.7.00) 

(84)  Työ vaatii yhä enemmän sosiaalisia ja henkisiä valmiuksia, joita ikääntyvillä on enemmän 
kuin nuorilla. Näyttö työkyvyn heikkenemisestä iän lisääntyessä on varsin vähäistä, varsin-
kaan jos työ ei vaadi fyysistä voimaa. (HS 14.11.99) 

Eläkkeeseen liitetään myönteinen houkuttelevuus, kun työhön sitä vastoin liitetään ne-
gatiivisia sananvalintoja (heikentynyt, huono, alhainen, rasittavuus, tarpeettomuus). Esi-
merkin 83 listaus rinnastaa fyysisen rasittumisen psyykkiseen vointiin, jota kuvaavat 
alhainen arvostus ja tarpeettomuuden tunne. Jos eläke nähdään työn taisteluparina, niin 
työ voittaa varmimmin silloin, kun se on "hyvää". "Hyvästä työstä" rakentuu tietynlainen 
kuva: siitä maksetaan hyvin, sitä arvostetaan, se on fyysisesti kevyttä ja henkisesti palkit-
sevaa, eikä se heikennä työkykyä. Heikentynyt työkyky on vakiintunut ja laajasti käyttöön 
levinnyt ilmaus työkykydiskurssissa, sillä sitä käytetään muun muassa kuntoutus- ja elä-
keperusteiden määrittelyssä111. Tässä yhteydessä – kuten monesti muulloinkin taajaan 
käytetyissä ilmauksissa – sen merkitys jää epäselväksi, ja lukija luo itse käsityksensä 
siitä, millaisesta heikkenemisestä on kyse ja mistä se johtuu. Esimerkki 84 eksplikoikin, 
että työkyvyn heikkenemistä fyysisesti keveissä töissä on vaikea osoittaa ja että pelkkä 
ikääntyminen ei useinkaan heikennä työkykyä. 

Ydinaineistossani puhutaan työkyvyn yhteydessä selvästi useammin työhön liittyvästä 
henkisestä paineesta kuin ruumiillisesta rasittavuudesta. Tämä ei ole yllätys, kun tiede-
tään, että työmarkkinoilla ei vaadita enää entistä määrää dynaamista lihastyötä, koska 
raskaat tehtävät ovat keventyneet tai hävinneet kokonaan. Tosin istumatyö ja tietokoneen 
ääressä työskentely kuormittavat sitäkin useamman työntekijän niskaa, hartioita, selkää ja 
käsiä. (Ks. esim. Louhevaara 1999.) Työkykyä määritelleet tutkijat ovat perinteisesti 
maininneet työkyvyn osa-alueiksi fyysisen ja psyykkisen työkyvyn, usein myös sosiaali-
sen toimintakyvyn (Ilmarinen 1995: 31; Tuomi ym. 1985: 89). Ydinaineistossani näin 
tarkan jaottelun tarve ei juurikaan näy, sillä vain kerran käytetään ilmausta henkinen 
työkyky.  

(85) "Ihmisten hyvinvointiin sijoittaminen on tietoyhteiskunnassa tuottavampaa kuin uusiin 
koneisiin investointi." Kovin tarkasti rahamääriä on mahdoton arvioida, sillä stressin 
vaikutusta henkiseen työkykyyn ei voi suoraan mitata. "Mutta minä ainakin tiedän itsestäni, 
että väsyneenä on vaikea olla luova", Rantanen huomauttaa. [Työterveyslaitoksen 
pääjohtaja Jorma R.] (HS 10.6.99) 

                                                           
111 Kelan www-sivuilla yksilöllisen varhaiseläkkeen ehdoissa käytetään ilmausta työkyky on pysyvästi heikenty-
nyt. Heikentynyt työkyky esiintyy Kelan lisäksi muun muassa eläkelaitosten, vakuutuslaitosten, kuntoutuslaitos-
ten, Kuntoutussäätiön ja Eläketurvakeskuksen teksteissä. 
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Esimerkissä kuuluu niin instituution kuin asiantuntijankin ääni, joka aktivoituu henkisen 
työkyvyn lisäksi ilmauksissa hyvinvointi, stressi, tietoyhteiskunta ja investointi. Työ-
terveyslaitoksen edustajalle odotuksenmukainen lääketieteen diskurssi yhdistyy talousdis-
kurssiin (sijoittaminen, tuottavampi, investointi, rahamäärät), mikä implikoi työkyvystä 
huolehtimisen olevan työpaikkojen ja koko yhteiskunnan kannalta rahanarvoinen asia. 
Esitystapa on niin koherenttia, että vaikka henkinen työkyky ei sijoitu suoraan lainauk-
seen, sen voi tulkita implisiittiseksi Rantasen puheen referoinniksi. Pyrkimys vakuutella 
aktivoituu tekstin monissa valinnoissa: suhdelauseen komparaatiossa (sijoittaminen on 
tuottavampaa), oman kannan korostamisessa (mutta minä ainakin tiedän), lieventävissä 
adverbiaaleissa (kovin tarkasti; ei voi suoraan mitata) ja mahdottomuutta korostavassa 
arviontilauseessa (on mahdoton arvioida). Argumentointi perustetaan vastakkainasette-
luille ihminen vs. kone, hyvinvointi vs. stressi ja väsynyt vs. luova. Yhteiseen positiivi-
seen merkityskenttään sijoittuvat kiteytymä henkinen hyvinvointi sekä nominit hyvin-
vointi ja luova. Esimerkissä esitetään arkitotuutena, että 'stressi vaikuttaa työkykyyn'. 

Tietotyöläiset edustavat työkykydiskurssissa nimenomaan sellaista henkistä työtä teke-
vien ryhmää, joka on kasvanut Suomessa nopeasti112. Perinteisen, fyysisesti rasittavan 
työn tekijöistä tutkimusaineistossa mainitaan esimerkiksi sairaanhoitajat ja maanviljelijät. 
Edellinen esimerkki 85 kuuluu uutiseen TIETOTYÖLÄISTEN UUPUMUS TULEE YRITYKSILLE 
KALLIIKSI (10.6.99), jossa todetaan, että tietotyötä tekevien hyvinvointi on yrityksille en-
tistä arvokkaampaa. Esimerkissä 86 perustellaan väitettä ja esimerkissä 87 kuvataan työn 
rasituksia: 

(86)  Työntekijöiden hyvinvointi on yrityksille entistä arvokkaampaa, kun niin sanottu tietotyö 
yleistyy. Henkisen työn markkinoilla tärkein tuotantokalu on työntekijöiden korvien vä-
lissä, joten työvireyteen sijoittaminen säästää selvää rahaa. – – Jorma Rantasen mukaan 
tietotyöläisen hyvinvointiin sijoitetut sataset voivat säästää tuhansia, kun poissaolot vä-
henevät ja tuottavuus lisääntyy. (HS 10.6.99) 

(87)  Pätkätyöstä toiseen pujottelu on henkisesti rankkaa, ja loputon tietokoneen ääressä istumi-
nen käy silmiin, selkään ja harteisiin. Lisäksi tulevat työn sisällölliset haasteet: työterveys-
laitoksen kyselyssä peräti 70 prosenttia tietoa työkseen käsittelevistä kertoi, ettei tunne hal-
litsevansa päivittäistä informaatiotulvaa työssään. / "Nykyisessä työelämän muutoksessa on 
sekä hyvä että huono puoli", pohtii professori Raija Kalimo Työterveyslaitoksen psykolo-
gian osastolta. / "Toisaalta tietotyö on aiempaa haastavampaa ja henkisesti palkitsevaa. Toi-
saalta on niskassa jatkuva kiire ja uuvuttava kilpailupaine." (HS 10.6.99) 

Aiemmin mainitsemani talousdiskurssi aktivoituu uutisen otsikossa ja aloituskappaleessa, 
joissa tuotetaan tietotyön arvon merkitystä adjektiiveilla kallis ja arvokas sekä säästää-
verbillä (säästää selvää rahaa). Työn arvokkuuden merkitystä tuotetaan myös sillä, että 
tietotyöläisten puolestapuhujat ovat alansa johtavan instituution (Työterveyslaitos) 
arvovaltaisia asiantuntijoita (pääjohtaja ja professori). Työterveyslaitoksen edustajat 
puhuvat ensisijaisesti työhön liittyvistä ongelmista eivätkä työntekijöiden sairauksista. 
Uutisessa konstruoidaan muuttunutta työelämää (esim. pätkä- ja tietotyöläisyyden yleisty-

                                                           
112 Tietotyön "uutuus" voidaan kyseenalaistaa. Blom, Melin ja Pyöriä (2000) esittävät, että opetus, tutkimus ja 
erilaiset asiantuntijatehtävät edustavat valtaosaa tietotyöstä. Pelkkä tietotekniikan käyttö ei riitä kriteeriksi 
tietotyön (tai tietointensiivisen työn) käsitteelle.  
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minen; nykyinen työelämän muutos; tietotyö on aiempaa haastavampaa) ja esitetään 
muutokset uupumisen syinä.  

Merkitystä 'työ vaatii erityisesti henkisiä voimia' aktivoivat substantiivi tietotyö ja sa-
maan merkityskenttään kytkeytyvät substantiivit työvireys, haaste ja informaatiotulva. 
Adjektiivia henkinen käytetään uutisessa runsaasti (henkinen työkyky; henkisen työn 
markkinat; henkiset työterveyspulmat; henkinen työergonomia; henkisesti palkitseva ja 
henkisesti rankka). Teksti luonnollistaa ajatusta, että henkisessäkin työssä voidaan mitata 
tuottavuutta ja käyttää tuotantokaluja, kuten tehdastyössä. Uutisessa ei määritellä erik-
seen, mitä tietotyöllä tarkoitetaan, mutta työ yhdistetään kognitiivisten taitojen käyttöön 
ilmauksella henkinen työ ja tietotyöläisen parafraasilla tietoa työkseen käsittelevä. Työtä 
kuvataan myös loputtomaksi tietokoneen ääressä istumiseksi. Tietotyön "käsitemäisyy-
destä" kertoo se, että uutisen alussa puhutaan niin sanotusta tietotyöstä. Tämä on tulkitta-
vissa siten, että tietotyön113 ei oleteta olevan kaikille lukijoille entuudestaan täysin tuttu 
käsite.  

Hiidenmaan (2003: 135–136; 2001: 402) mukaan tietotyön tärkeimmäksi tuntomer-
kiksi voidaan nimetä kielenkäyttö ja konkreettiseksi ilmentymäksi teksti. Tietotyö sisältää 
niin lukemista, kirjoittamista, kommentointia, tutkimista, julkaisemista, neuvottelemista 
kuin tiedon tallentamista, ryhmittelyä, luokittelua ja käsittelyäkin. Edellä analysoidussa 
uutisessa mainittu informaatiotulva kuvaa ihmisten yrityksiä hallita kielen välityksellä 
kulkevaa informaatiota, samoin kuin Hiidenmaan (2003: 136–137) mainitsemat substan-
tiivit informaatioähky, informaatiovyöry ja informaatiohäly. Ne viestivät ylenpalttista 
'runsautta' ja synnyttävät kuvaa informaatioajan työnteosta: asiakirjoja ja muita papereita 
kasautuu työpöydille ja kansioihin, sähköiset viestit kulkevat nopeasti maasta toiseen ja 
vielä on ehdittävä seurata verkkosivuja, televisiota ja radio-ohjelmia. Kieltä tarvitaan 
työvälineenä entistä enemmän nykyisissä työtehtävissä (ks. esim. Hiidenmaa 2000a: 20; 
Kasvio 1997). Hiidenmaa (2001: 402–403) epäilee tietoyhteiskunnan työntekijän esimer-
kiksi virastomaailmassa joutuneen uudenlaiseen liukuhihantyöhön, jossa työn tahdin 
määrittävät muun muassa kokousajat ja lakien säätämät käsittelyajat. Aikataulut ahdista-
vat. (Ks. myös Heikkinen 2000c: 293.) Vaikka tietotyön tiedetään olevan psyykkisesti 
raskasta ja kiivastahtista, Pyöriä ei näe syytä puhua varsinaisesta "teknostressistä". Joi-
denkin näkemysten mukaan tietotyön lisääntyminen on aiheuttanut uusia yhteiskunnal-
lisia jakoja114. (Pyöriä 2002: 60–61.)  

Asiantuntijat tuottavat kuormittumisdiskurssiin väistämättä omaa erikoistermistöään, 
vaikka toimittajat yrittäisivätkin etsiä yleiskielisiä ilmauksia. Lukijan kannalta hämäriksi 
jäävät erikoistermit ovat kiusallisia ymmärtämisen jarruja. Tekstejä tuottaville instituuti-

                                                           
113 Perussanakirjassa tietotyö määritellään 'tietotekniikkaan, -palveluun tms. liittyväksi työksi' (PS s.v. tietotyö). 
Sosiologian tutkimuksissa (esim. Pyöriä 2002) tietotyöläisiksi on luokiteltu ne palkkatyöntekijät, jotka käyttävät 
tietotekniikkaa työssään, jotka ovat suorittaneet vähintään ylemmän keskiasteen tutkinnon ja joiden työ 
edellyttää suunnittelua ja ideointia. Näin määriteltynä varsinaisten tietotyöläisten osuus on vuosien 1988 ja 2000 
välillä yli kolminkertaistunut 12 prosentista 39 prosenttiin. Kaikista palkkatyön tekijöistä jo 69 prosenttia käytti 
vuonna 2000 työssään joko mikrotietokonetta, työasemaa tai tietokonepäätettä. (Pyöriä 2002: 60.)  
114 Blom, Melin ja Pyöriä (2000) esittävät, ettei tietotyöläisyys ole merkinnyt luokkayhteiskunnan häviämistä ja 
ettei tietoyhteiskunnan syveneminen ole ollut sosiaalisilta vaikutuksiltaan tasa-arvoinen prosessi. Ala on vah-
vasti keskiluokan hallitsema, ja siinä on havaittavissa sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kasautumista. Samat 
tutkijat väittävät, että tietotyön ympärille on muodostunut sankarimyytti, joka ei kuitenkaan vastaa palkkatyötä 
tekevän enemmistön todellisuutta. (Pyöriä 2002: 60.) 
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oille ne voivat olla vallankäytön välineitä. Epäilen tosin, että asiantuntija ei välttämättä 
aina tiedosta itse erikoiskielensä epäselvyyttä ja koukeroisuutta enää siinä vaiheessa, kun 
hän on omissa ammattipiireissään tottunut kommunikoimaan tietyllä tavalla (ks. esim. 
Hiidenmaa 2003: 113–114). Esimerkkien 88 ja 89 kielellisissä valinnoissa aktivoituu 
asiantuntijoiden ääni. Sitä vastoin pääkirjoitustoimittaja (90) kirjoittaa kuormittuneisuu-
den ja rasittavuuden sijasta arkisemmin liian raskaasta työstä ja huonosta terveydestä. 

(88) Henkisen kuormittuneisuuden määrässä ei kuntoutujilla ja kuntoutumattomilla löytynyt 
mittavia eroja. Tutkijoiden mielestä kuormittuneisuuden pysyminen ennallaan on jo hyvä 
tulos, koska puolet tutkimukseen osallistuneista virastoista kävi tutkimusaikana läpi mer-
kittävän organisaatiomuutoksen. (HS 28.5.99) 

(89) Sosiaali- ja terveydenhuollon työ on henkisesti yhä rasittavampaa / Muilla aloilla kiire ja 
henkinen rasittavuus vähentyneet (HS 19.9.00) 

(90) Ikääntyneet ihmiset kokevat työnteon henkisesti tai ruumiillisesti liian raskaaksi ja tervey-
tensä huonoksi runsaasta kuntoutuksesta huolimatta. (HS 20.5.00) 

Esimerkissä 88 uutisoidaan laajasta tutkimuksesta, jossa seurattiin Valtiokonttorin kun-
toutukseen osallistuneita työntekijöitä, ja esimerkin 89 otsikot puolestaan kertovat Työ-
terveyslaitoksen tutkimusryhmän tuloksista. Kuormittuneisuus ja rasittavuus kuuluvat 
työterveysalan ammattislangiin115. Ammattilaisuus korostuu muutenkin, sillä kielellisistä 
valinnoista nominit määrä ja mittavat erot, substantiivilla ilmaistu toiminta pysyminen 
ennallaan, vertailumuoto yhä rasittavampaa ja verbimuoto vähentyneet implikoivat, että 
tutkijoilla on keinot mitata ja vertailla työstä johtuvaa henkistä rasitusta116. Tutkimus-
tulosten selostamisessa kielto ei löytynyt mittavia eroja ja arvottava ilmaus pysyminen 
ennallaan on jo hyvä tulos presupponoivat, että tutkijat olettivat kuormittuneisuuden 
lisääntyneen (kiellosta ks. esim. Fairclough 1992: 121–122). Jo-adverbi ilmaisee tässä 
määrää ja astetta (Sulkala 1981: 90) ja aktivoi merkityksen 'tämäkin tulos riittää'. Huo-
nompi vaihtoehto olisi ollut todeta merkittävän organisaatiomuutoksen kuormittaneen 
enemmän työntekijöitä. Presuppositiot aktivoivat merkityksen 'muutos kuormittaa työnte-
kijöitä'. 

Henkistä kuormittavuutta ja rasittavuutta voidaan ilmaista peitellymmin puhumalla 
henkisestä jaksamisesta. Vaikka työn raskautta ei korosteta, jaksamiseenkin kytkeytyy 
implikaatio voimien ja kykyjen riittävyydestä (PS s.v. jaksaa). Seuraavissa esimerkeissä 
työnteko näyttäytyy nimenomaan henkisesti kuluttavana toimintana. 

(91) Suurena pulmana on määräaikaisten pätkätyöntekijöiden käytön yleistyminen. Työajasta ei 
näin kehity tarpeeksi pitkää, jotta henkilö oppisi hallitsemaan niin työskentelytavat kuin 
henkisen jaksamisenkin. (HS 21.11.00) 

(92)  Jos omien tunteiden reflektointia opetettaisiin jo opettajankoulutuksen aikana, tunteiden 
tunnistamisen kyky siirtyisi myös työelämään. Loppuunpalamisen oireet uhkaavat tunnolli-
sia opettajia – heitä, jotka haluavat auttaa oppilaitaan ja antaa elämän eväitä myös sosio-

                                                           
115 Alan tutkimuksissa on käytetty ahkerasti muun muassa käsitteitä kuormittavuus, kuormittuneisuus, kuormi-
tustekijä, kuormitusongelma ja kuormittuminen (ks. esim. Tuomi ym. 1985; Eskelinen 1987; Mäkitalo 2001: 
22–26). 
116 Suomessa mittareina on käytetty muun muassa sairauspoissaolojen määrää, työkykyindeksilukemia, työstres-
sikyselyjen vastauksia ja haastattelutuloksia (esim. Tuomi ym. 1985; Mäkitalo 1999: 22–23; työkykyindeksi ks. 
Tuomi ym. 1992). 
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emotionaalisen kehityksen alueelle. Tunteiden kuormittavuus on säiliönä olemisen perus-
ongelma. (HS 10.9.00*) 

(93)  Työuupumuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden valossa suomalainen työpaikkakult-
tuuri näyttää masentavalta. Kokonaiset alat tuntuvat sairastuneen. Jos ilmapiiri työpaikoilla 
on turhautunut ja ahdistunut, ei ole ihme, että työnteko tympii ja varhaiseläke houkuttelee. 
(HS 14.7.00)  

Henkinen väsyminen – jonka ääripääksi nimetään loppuunpalaminen – juontuu näiden 
esimerkkien valossa muun muassa työn epävarmuudesta (91), tunnollisuudesta ja kyvyt-
tömyydestä käsitellä tunteita (92) sekä työpaikan huonosta ilmapiiristä (93). Tämän luvun 
aiemmissa esimerkeissä rakentuu todellisuus, jossa väsymistä aiheuttavat stressi, organi-
saatiomuutokset, arvostuksen puute ja ikääntyminen. Syyt kytkeytyvät ihmisen psyykkis-
ten ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi työyhteisöön ja työjärjestelyihin.  

5.2.5  Tapaustutkimus: Työkyky uhattuna kainalojutussa 

Työkykydiskurssissa työntekijöiden ääni kuuluu julkisuudessa esimerkiksi Helsingin 
Sanomissa marraskuussa 2000 julkaistussa uutisessa TYÖVOIMATOIMISTOT KAMPPAILEVAT 
PAINEEN ALLA (HS 21.11.00). Uutisessa kerrotaan Helsingin työvoimatoimiston tilan-
teesta. Uupumuksen, mielenterveysongelmien ja stressin vaivaaman työyhteisön tilan-
netta kuvataan monesta näkökulmasta: äänessä ovat kahden tason johtajat, työterveys-
huolto, työministeriö, akavalainen pääluottamusmies ja "eräs työvoimatoimiston työnte-
kijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen". Tarkastelen seuraavaksi uutisen kainalojuttuna 
julkaistua haastattelua VIRKAILIJAT SETVIVÄT YHÄ PAHEMPIA ONGELMAKIMPPUJA, jossa on 
haastateltu Kampin työvoimatoimiston työntekijöitä (liite 2). 

Kainalojutuksi sanotaan tekstiä, joka taitetaan useimmiten uutisen kainaloon osaksi 
kokonaisuutta tai omaan laatikkoonsa. Sen tehtävänä on taustoittaa, kommentoida ja 
tarjota esimerkkejä. Aihe on sama kuin pääjutussa, mutta näkökulma on yleensä eri. 
Kainalojuttu voi olla toimittajan omaan mielipiteeseen perustuva kommentti, mutta varsin 
usein se edustaa tavallisen kansalaisen ääntä ja on tekstilajiltaan haastattelu. Se antaa 
toimittajalle mahdollisuuden liittää juttukokonaisuuteen ihmiskohtaloita ja tunteita, jotka 
edustavat ns. human interest -ainesta. (Ks. Kuutti – Puro 1998.) 

5.2.5.1  Moniäänisyys lehtitekstissä 

Kun tavallinen kansalainen pääsee journalismin luomaan julkisuuteen, jutun aiheena 
on todennäköisimmin jokin harrastus. Myös järjestyksenpitoon liittyvät asiat nostavat 
kansaa esiin joko rikoksen uhreina tai tekijöinä. Sellaisiin yhteiskunnan uutisalueisiin, 
joita pidetään "tärkeinä", kansalaisten on vaikea päästä. Esimerkiksi politiikan sekä työ- 
ja yrityselämän puhetta hallitsevat asiantuntijat, poliitikot ja muut yleisön puolesta kes-
kustelevat henkilöt. Tällainen kuva toimijoista saatiin erästä suomalaista maakuntalehteä 
tutkittaessa117, ja tulos lienee totta monen muunkin lehden kohdalla. (Kunelius 1998: 
                                                           
117 Kunelius (1998) viittaa K. Koljosen julkaisemattomaan tutkimusraporttiin vuodelta 1997.  
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221–222.) Heikkisen, Lehtisen ja Lounelan (2005) havainnot ovat samansuuntaisia: maa-
kuntalehtien "pikku-uutisten" suosituimpia aiheita ovat erilaiset rikokset ja rangaistukset, 
joissa tavalliset kansalaiset – lähinnä miehet – ovat osallisina. Myös Faircloughin mukaan 
suurin osa uutisista, ajankohtaisohjelmista ja dokumenteista välittää julkisen elämän 
edustajien puhetta ja kirjoitusta, muun muassa poliitikkojen, virkavallan, lakimiesten ja 
erilaisten asiantuntijoiden. Fairclough huomauttaa, että yhteiskunnallinen kontrolli sääte-
lee puheääniä uutisjutuissa etenkin silloin, kun käsitellään yhteiskunnallisia tai poliittisia 
aiheita. (Fairclough 1997: 104, 112.) 

Eri tutkimusten (esim. Luostarinen 1994) pohjalta kokoamansa yhteenvedon perus-
teella Väliverronen (1996: 92–93) esittää, että julkisuuteen pääsevät varmimmin instituu-
tiot, joilla on poliittista ja taloudellista valtaa (myös Fairclough 1992: 110; ks. myös 
Holmberg 2004). Pääsy julkisuuteen helpottuu, jos toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
suoraan journalistiseen työprosessiin esimerkiksi tuottamalla valmista materiaalia viesti-
mien käyttöön. Yleinen yhteiskunnallinen arvostus avaa ovia tieteen, talouden ja politii-
kan edustajille, kun taas muiden ryhmien pääsy julkisuuteen riippuu siitä, millaisen ku-
van he ovat onnistuneet itsestään luomaan. 

Omassa tutkimusaineistossani valtaosa referoiduista puhujista puhuu virkansa puolesta 
johtajana, päättäjänä ja oman alansa asiantuntijana. Tavalliset työntekijät pääsevät ääneen 
vain 11 tekstissä118, joista viisi on julkaistu pääjutun ohessa kainalojuttuna. Työntekijän 
ääntä edustavat työvoimatoimiston virkailijoiden lisäksi erikoissairaanhoitaja, kaksi lää-
käriä, kirjailija, kustannustoimittaja, mansikanpoimija, mansikkatilan emäntä ja isäntä, 
puhelunvälittäjä, sinfoniaorkesterin soittajat, Nokian kaupungin sosiaalijohtaja ja työsuo-
jeluvaltuutettu, työttömäksi jäänyt tehdastyöntekijä, eläkeläinen, lukihäiriöinen ja onnet-
tomuudessa loukkaantunut projektipäällikkö. 

Haastattelujen runsaus lehdissä kertoo siitä, että ihmiskasvot kiinnostavat lukijoita ja 
toimittajilla on halu kertoa tarinoita yksittäisten henkilöiden kautta. Tekstiin saadaan 
vaihtelua ja rytmiä, kun sanomiset muotoillaan sitaateiksi muun kerronnan lomaan. Haas-
tateltavat tuovat tekstiin uskottavuutta, räväkkyyttä ja kannanottoja, ja heidät asetetaan 
samalla vastuunkantajiksi. (Ks. Hiidenmaa 2003: 206–209.) Hiidenmaan (2003: 248) 
mukaan ihmisten puheella luodaan autenttisuutta ja illuusiota todellisuudesta. Asiasta 
tehdään kiinnostavampi, kun siitä annetaan puhua jonkun, joka on sen itse kokenut119.  

Faircloughin mukaan toimittajat ja viralliset lähteet nojaavat usein samanlaisiin 
diskursseihin ja niiden välinen diskurssi virtaa molempiin suuntiin. Tiedotusvälineen hyö-
dyntävät virallisten lähteiden diskurssia, mutta virallisetkin tahot muokkaavat tekstinsä 
niin, että ne sopivat tiedotusvälineiden diskurssiin. (Fairclough 1997: 128–129.) Tämän 

                                                           
118 Haastattelut sisältyvät seuraaviin teksteihin: TYÖ ON SAMAA ULKOMAILLAKIN, ILMAPIIRISSÄ ON EROJA (3.12.00), 
KUTSUMUS KOVILLA (3.12.00), HULLUN LUOKAN TEKIJÖILLÄ ON TYÖSSÄKIN HULLUNHAUSKAA (13.7.99), 
MANSIKKAA VOI NOUKKIA MYÖS MAHALLAAN MAATEN (29.7.00), KOLMEKYMMENTÄ TUUBIA KUUSSA (30.5.00), KUN 
ORKESTERI LÖYSI LIIKUNNAN RYTMIN (8.3.00), NOKIAN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT OPETTELEVAT AVOIMUUTTA 
(5.12.00), "TYÖRAJOITTEINEN, MUTTEI TYÖKYVYTÖN" (5.8.00), "TÄYTYY TEHDÄ, KUN PÄÄSSÄ VIELÄ PEUHAA" 
(14.3.99), KIRJOITUSKIPINÄ VOITTI LUKIHÄIRIÖN (8.9.00) ja PARI VUOTTA ILMAN TULOJA JA TUKIA (27.7.00).  
119 Suuntaus näkyi dramaattisella tavalla joulukuussa 2004 laajan tsunamionnettomuuden käsittelyssä. Tavallis-
ten kansalaisten lisäksi kokemuksiaan purki mediassa Suomen poliittiseen kärkijoukkoon kuuluva Sauli Nii-
nistö, jonka selviämistarina selvästikin kiinnosti suurta yleisöä. Hänen haastatteluissaan ei kuitenkaan kuulunut 
pelkästään yksittäisen kansalaisen näkemys vaan myös valtaeliitin ääni, kun Niinistö arvioi suomalaispäättäjien 
toimintaa onnettomuustilanteessa. 
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tietävät myös organisaatioiden viestinnästä vastaavat henkilöt, jotka laativat lehdistö-
tiedotteesta valmiin uutisen, jonka voi julkaista sellaisenaan tai pienin muutoksin. Ter-
veydenhuollon ammattilaiset joutuvat yleistajuistamaan lääketieteen kieltä suurelle ylei-
sölle viestiessään (ks. Nordman 2002: 13–131; ks. myös Fairclough 1992: 109, 171–174), 
ja myös tieteen edustajat ovat ryhtyneet popularisoimaan tieteellistä ilmaisutapaansa (ks. 
esim. Hiidenmaa 2003: 109–110). Uutismaisuus ja markkinoiva sävy ovatkin Kankaan-
pään (2002) mukaan yleistyneet lehdistötiedotteissa. Vuolaassa paperivirrassa on herätet-
tävä toimituksen kiinnostus, oltava vakuuttava ja yritettävä ylittää uutiskynnys. Tekstiä 
tuskin kuitenkaan suunnataan ensisijaisesti toimittajalle vaan se kohdennetaan yleisölle, 
jolle asioista on tarvetta tiedottaa ja jonka toimintaan halutaan vaikuttaa.  

Virallisten lähteiden "läsnäolo" representoituu lehtiteksteissä asiantuntijan käyttäminä 
oman alan termeinä. Kirjakielisyydestä poikkeaminen on Hiidenmaan mukaan merkityk-
senantokeino ja jopa kannanotto. Haastattelusitaattien puhekielen ilmaukset ovat kirjoit-
tajan valintoja ja tulkintoja. Puhemaisuuden illuusion voi rakentaa tavallisimmin tyylin-
vaihtelulla, sananvalinnoilla ja partikkeleilla. (Hiidenmaa 2003: 249–254.) Lukijalla 
puolestaan on taustaoletuksia lehden uutiskynnyksestä, juttujen aiheista ja luotettavuu-
desta sekä myös kielellisistä ilmaisutavoista (ks. esim. Rahtu 2005: 297–304). Toimittajat 
ja lukijat kuuluvat tiettyyn diskurssiyhteisöön, jolla on yhteiset tekstiä ja sen tehtäviä 
koskevat normit ja odotukset (Kalliokoski 2002: 149, 153). Laatulehteä lukeva hätkähtää 
ainakin hieman, kun lehtitekstin sananvalintoihin kuuluu paska tai perse120. Tällaisilla 
valinnoilla lehti pienentää etäisyyttä arkeen. Toisen kielenkäytön alueen tai toisen teksti-
lajin lainaaminen – jota Fairclough nimittää interdiskursiivisuudeksi – on nykymediassa 
varsin yleistä, kun yksityisen alueella käytettyä kieltä sekoitetaan julkisen alueella käytet-
tyyn kieleen (Fairclough 1997: 118).  

Media rakentaa kielivalinnoillaan identiteettiä ihmisille, niin kielteistä kuin myön-
teistäkin. Etenkin laajoissa henkilöhaastatteluissa on palstatilaa kuvailla henkilöä ja 
säilyttää sitaateissa puheenomaisuus (ks. esim. Heikkinen 1998: 96). Alkuperäisen puhe-
tavan referoinnilla voidaan yllättää ja rikkoa odotuksenmukaisuutta, joka liittyy haastatel-
tavaan tai lehtijuttujen konventioihin. Autenttisuuden tavoittelusta esimerkkinä käy Hjal-
lis Harkimon 50-vuotishaastattelu HS:n Kuukausiliitteessä marraskuussa 2003. Tekstiin 
kirjoittuu urheilun maailma, jossa kiroilulla ja muilla kielellisillä karkeuksilla – joita 
käytetään 19 kohdassa – tuotetaan monenlaisia merkityksiä, kuten maskuliinisuutta121, 
sivistymättömyyttä, huonotapaisuutta ja rehvakkuutta. Affektiivisilla merkityksillä välite-
tään myös puhujan tunteita ja asenteita. Mitä affektiivisempi sana on, sitä varmemmin 
vastaanottajien reaktiot vaihtelevat. (Ks. Karlsson 1994: 218; Yli-Vakkuri 1986: 300–
312.) Karkeudet voidaan tulkita myös ironiaksi, jota Harkimon tapauksessa tuottaa jo 
määrän maksiimin rikkominen (ks. esim. Kalliokoski 1999b: 53). Lukija voi joutua kui-

                                                           
120 Helsingin Sanomien verkkoliite antoi 16.9.2005 paska-hakusanalla osastoittain osumia seuraavasti: urheilu 
131, kotimaa 90, kulttuuri 205, pääkirjoitussivu 4, kaupunki 69, ulkomaat 60, talous 20 ja mielipide 32. Perse-
sanan haulla löytyi 506 osumaa (mukana nimiä kuten Saint-John Perse). Omat lukukokemukseni ja pikainen 
katsaus Helsingin Sanomien verkkoliitteen arkistoon osoittavat, että tämänkaltaiset ilmaukset liittyvät lähes aina 
toisen puheen referointiin. Samanlaisen havainnon teki Yli-Vakkuri 1980-luvun lehtikielestä (1986: 313–314). 
121 Maskuliinisuuden merkitykset kytkeytyvät Harkimoon myös Heikkisen (1998) analysoimassa haastattelussa, 
jossa haastatellaan Harkimon silloista vaimoa, Leena Harkimoa. Harkimo näyttäytyy perheen sankarillisena 
yksinpurjehtijana, rahankäyttäjänä ja rauhaa tarvitsevana aviomiehenä, jolle vaimo antaa täyden tunnustuksen 
ja ihailun.  
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tenkin toteamaan Rahdun (2005) tavoin, että ironian tunnistaminen – kuten sen tuotta-
minenkin – on taitolaji. Siksi lukijoiden tulkinnat tekstin tarkoitusperistä ja suhtautumi-
nen sisältöön vaihtelevat joskus tuntuvastikin.  

Kielellisten valintojen tehovoima muuttuu sitä mukaa, mitä enemmän tiedotusvälineet 
välittävät ns. arkikielistä puhetta (esim. Yli-Vakkuri 1986: 307, 311). Televisiossa ja pai-
kallisradioissa puhekielisyyden läpimurto tapahtui 1900-luvun jälkipuoliskolla, ja nykyi-
sin rentoa ilmausta tapaa muissakin medioissa, esimerkiksi lehtien uutis- ja ajankohtais-
aineistojen haastatteluissa (Hiidenmaa 2003: 248; ks. myös Paananen 1996). Median 
diskurssikäytänteitä ovat muuttaneet Faircloughin mukaan (1997: 117–118) erityisesti 
kaupallistuminen ja viihteellistyminen, joka näkyy "jutustelunomaisuutena". Kun teksti-
lajien konventiot uudistuvat, tekstinlajin tajua ja muutokset oivaltavaa herkkyyttä kysy-
tään myös yleisöltä (Kalliokoski 2002: 147–148). Yleisön korva tottuu kirjakielisyydestä 
poikkeamiseen, eikä presidentin arvovaltaakaan enää mitata sillä, kuinka huoliteltua 
kirjakieltä hän puhuu. Murre- ja slangi-ilmaisujen käytöllä voi tietoisesti rakentaa sosiaa-
lista identiteettiä, ja Hiidenmaan mukaan (2003: 249) niistä voi tulla toisille jopa tavara-
merkki122. Murteen käyttö sitaateissa välittää kulttuurisia merkityksiä. Vastaanottajat 
voivat nähdä murteellisuudessa kielteistä maalaisuutta, ja toisaalta myös myönteistä mut-
kattomuutta ja reippautta. (Ks. Mantila 2004; Hiidenmaa 2003: 250; myös Koski 2002.) 
Toisaalta kansa hyväksyy sen, että virkansa puolesta puhuvat käyttävät monimutkaisia 
muotoiluja ja ammattislangia silloinkin, kun kyse on arkisista asioista.  

Puhujien erilaiset rekisterit erottuvat myös kokonaisaineistoni haastatteluissa. Asian-
tuntijoiden huoliteltu yleiskieli vaihtuu puhekielisemmäksi, kun referoitavana on tavalli-
nen kansalainen. Haastateltujen työntekijöiden suorat lainaukset tuottavat rentouden ja 
arkisuuden merkityksiä: heidän maailmassaan pähkäillään, pysytään remmissä, pelataan 
lätkää, pannaan näppejä väliin ja päässäkin vielä peuhaa. He puhuvat baanasta, koto-
maasta, vippaskonsteista, arvauskeskuksesta [terveyskeskus] ja superhyvästä. Puheen 
autenttisuutta tavoitellaan myös aloittamalla sitaatti partikkeleilla niin, joo, ai ja no sekä 
ja-rinnastuskonjunktiolla. Monikon 1. persoonan verbi voidaan sitaateissa korvata passii-
vimuodolla (Vaimon kanssa ollaan mietitty; Me otetaan; Me ollaan), kuten nykypuhekie-
lessä yleisesti tehdään (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 257). Normeista tingitään myös 
silloin, kun kirjoitetaan haastateltavan näkökulmasta muiden henkilöiden tavasta puhua: 
Että kyllä aikanaan sille ja sille kunnanlääkärille vaan pääsi aina, kun oli tarvetta [lää-
käri viittaa potilaiden tapaan puhua] ja Sä oot vain tuuraaja, sanottiin monesti [erikoissai-
raanhoitajan työtovereiden puhetta].  

Työntekijöiden referoinneissa johtolauseiden verbeistä käytetyimmät ovat sanoa ja 
kertoa, mutta toisinaan haastateltava puuskahtaa, puhisee, jupisee, virnistää, naurahtaa, 
myhäilee, päivittelee, sanoo hiljaa, muistelee silmät ymmyrkäisinä ja hämmästelee viatto-
mana. Lukijalle tarjotaan eläytyjän roolia kertomalla ilmeistä, eleistä, äänensävyistä, 
mielentiloista ja asenteista. (Ks. A. Kalliokoski 1998: 32.) Haastatteluissa ei juuri koros-
teta identiteettiä murrepiirteillä eikä sanomisia vahvisteta voimasanoilla. Kotkan seudulta 
                                                           
122 Murre voi toisaalta murtaakin imagoa. HS:n kuukausiliitteessä leikiteltiin maaliskuussa 2003 ristiriidalla, 
joka syntyy, kun heavy rockia esittävä, hirviöasuun pukeutuva Lordi kertoo rocktouhuistaan rovaniemeläisit-
täin. "Mie jätän pitkät kalsarit alle", Lordi päättää hirviöasuun sonnustautuessaan. Murre korostaa imagon takaa 
pilkistävää kansanomaisuutta ja rikkoo rockkulttuuriin kuuluvia stereotypioita – onhan rockpiireissä odotuk-
senmukaisempaa käyttää slangia kuin murretta. Lordi (Tomi Putaansuu) piti murteensa vielä voitettuaan Euro-
vision laulukilpailut Ateenassa 2006. 
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kotoisin olevan puheessa on tallella mie, ja tutkimusaineistoni ainoa karkeahkoksi luoki-
teltava arki-ilmaus kuullaan asiantuntijan suusta, kun kansanedustaja, lääkäri Ilkka Tai-
pale (HS 11.5.00) puhuu suorassa sitaatissa työelämästä pudonneista: Näitä ihmisiä on 
aivan liikaa. Aion piruuttanikin käydä joka toinen maanantai tutkimassa edes muutaman 
syrjäytyneen.  

5.2.5.2  Virastomaailman arki 

Vaikka tässä käsittelemäni HS:n haastattelu on sijoitettu varsinaisen uutisen kainaloju-
tuksi, se herättää lukijan huomion, sillä kahden palstan leipätekstin viereen, heti otsikon 
alle on taitettu kolmen palstan levyinen lähikuva naisen kasvoista. Siisti kampaus, huoli-
teltu meikki, hillityt korut ja jakku vastaavat mielikuvaa virkailijasta, ja sitä vahvistavat 
naisen takana näkyvä ovisummeri ja huoneen numero- ja nimikyltit. Kuvan elementit 
välittävät uutisgenrelle tyypilliseen tapaan todellisuusvaikutelmaa ja luovat vaikutelmaa 
paikallaolosta ja autenttisesta kokemuksesta (ks. Seppänen 2004: 203). Naisen katse ei 
kohtaa lukijan katsetta vaan suuntautuu sivuun vasemmalle. Lukija voi tulkita katseen 
kohteeksi toimittajan. Ilme ei paljasta erityisiä tunnetiloja, vaikka tämäntyyppisellä lähi-
kuvalla pystyttäisiin mainiosti tuottamaan tuntemuksiin kytkeytyviä merkityksiä esimer-
kiksi ilosta tai masennuksesta (ks. Seppänen 2004: 202). Kainalojutussa on haastateltu 
kolmea helsinkiläisen työvoimatoimiston työntekijää, joista tämä nainen nostetaan esi-
merkiksi. Vaihtoehtoisesti kuvassa voisi olla yksittäisen henkilön sijaan useampikin työn-
tekijä, jolloin lukijalle saattaisi välittyä työyhteisöön ja tekstissä mainittuun tiimityösken-
telyyn liittyviä merkityksiä.  

Kuvatekstissä henkilö nimetään kertomalla, että Kampin työvoimatoimistossa työsken-
televä Tuula Eklund ihmettelee virkojen vähentämistä (sanomalehtiuutisen kuvateksteistä 
ks. Heikkilä 1999, 2006). Eklundin työnkuvaa ei tarkenneta ammattinimikkeellä, mutta 
mentaalinen ihmetellä-verbi vihjaa, ettei hän itse kuulu siihen portaaseen, joka päättää 
työntekijöiden työsuhteista. Puhumalla virkojen vähentämisestä rakennetaan institutio-
naalisuutta voimakkaammin kuin esimerkiksi ilmaisulla työvoimatoimistoissa vähenne-
tään työntekijöitä. Nominaalistus peittää toimijoista ne, joilla on valta lakkauttaa virkoja. 
Virka-substantiivi abstrahoi työntekijäpuolen sen sijaan, että puhuttaisiin inhimillisistä 
toiminnan kohteista eli ihmisistä, joilta loppuu työ. 

Samantapaista abstrahoimista käytetään otsikossa, kun substantiivilla ongelmakimppu 
viitataan epäsuorasti työvoimatoimistojen asiakkaisiin. On varsin todennäköistä, että 
ongelmakimppu avautuu lukijalle työttömän metaforana. Vasta leipätekstin loppupuolella 
käy ilmi, että sillä ei tarkoiteta asiakasta vaan häntä vaivaavia ongelmia, joita hän itsekin 
yrittää ratkoa. Kun negatiivinen ongelmakimppu yhdistetään materiaaliseen verbiproses-
siin setviä, rakentuu kuva hankalasta toiminnasta, jossa selvitellään ja ruoditaan sotkuun 
menneitä asioita (PS s.v. setviä). Arkikielinen ilmaus tuo maanläheisyyttä virastomaail-
maan, joka muutoin todentuu tekstissä suhdeverbien runsautena. Verbiprosesseista kol-
mannes (12/36) rakentuu olla-verbin varaan ja asioita ilmaistaan muillakin relationaali-
silla prosesseilla (esimerkiksi työajasta ei näin kehity tarpeeksi pitkää ja tällaisen asiak-
kaan pulmia setviessä voi helposti vierähtää tunti – puolitoista). Valinnat luovat staatti-
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suutta. Virastojen toiminta mielletäänkin usein jähmeäksi, byrokraattiseksi ja hitaaksi – 
toisin kuin dynaamisena pidetty yritysmaailma. 

Leipätekstin alku muistuttaa kerronnaltaan tarinaa. Siinä annetaan lukijalle perustiedot 
paikasta ja ajasta: 

(1)  Kampin työvoimatoimistossa Helsingin Graniittitalossa on maanantaina aamupäivällä 
rauhallisen tuntuista. – – Kamppi on yksi Helsingin viidestä työvoimatoimistosta. Työnte-
kijöitä Kampissa on reilu 60.  

Tämäntyyppisillä tilanteen ja tunnelman kuvauksilla aloitetaan nykyään yleisesti etenkin 
henkilöhaastattelut mutta myös monet muut lehtijutut. Fokalisoijana on toimittaja, joka 
ikään kuin kuljettaa lukijan tapahtumapaikalle näkemään ja kuulemaan – toisinaan haista-
maan tai maistamaankin – asioita (toimittajan läsnäolosta lehtitekstissä ks. Makkonen-
Craig 2005). Toisaalta saman suhdeverbin (olla) runsaus rakentaa raportoivaa tyyliä. 
Preesens aikamuotona tuottaa tekstiin tapahtumahetkeen liittyvää intensiivisyyttä ja läs-
näolon vaikutelmaa (esim. Heikkilä 1999: 110; Yli-Vakkuri 1986: 152). Tarinan kehittely 
alkaa varsinaisen toiminnan kuvauksella: 

(2) Asiakkaat selailevat tietokoneiden ääressä työpaikkoja ja koulutusvaihtoehtoja. Ovet käyvät 
kuitenkin koko ajan.  

Näennäisen rauhallista tunnelmaa luodaan materiaalista prosessia kuvaavalla verbillä 
selailla. Verbinvalinta saa toiminnan vaikuttamaan leppoisalta, kiireettömältä, puolihuoli-
mattomalta ja keveältä. Jo vaihto selata-verbiin lisäisi aktiivisuuden astetta, saatikka 
vaihto verbiin etsiä, hakea tai metsästää. Toimijat nimetään asiakkaiksi. Heihin viitataan 
epäsuorasti myös metaforisesti, kun kerrotaan ovien käyvän. Pysähtyneen tunnelman 
harha rikotaan kuitenkin-konnektiivilla ja adverbiaalilla koko ajan. Koko ajan tuottaa 
toistumisen ja yleisyyden merkitystä 'jatkuvasti, lakkaamatta' (vrt. yhtenään 'lakkaamat-
ta', 'alinomaa', 'vähän väliä'; ks. PS s.v. aika ja yhtenään; Sulkala 1981: 133, 146–147). 
Näin kiireettömyys käännetään nopeasti vilkkaaksi toiminnaksi. 

Kun paikkana on työvoimatoimisto, asiakaskunta koostuu pääasiassa työttömistä ja 
opiskelijoista. Virastoissa ja kauppaliikkeissä puhe asiakkaista on luontevaa, sillä asiakas 
nimenomaisesti asioi niissä saadakseen palveluja tai tarvikkeita. Kaupankäynnin luon-
netta siirretään nykyisin muuallekin, kun esimerkiksi koulussa tai sairaalassa puhutaan 
oppilaiden tai potilaiden sijaan asiakkaista123. Oppilaisiin ja potilaisiin kytketään rahassa 
mittaamisen merkityksiä, ja opettamisesta ja hoitotyöstä tehdään entistä korostetummin 
tulosvastuullista, laadunvalvontaa vaativaa toimintaa. (Ks. esim. Hiidenmaa 2003: 195; 
Fairclough 1992: 115–117.) 

HS:n tekstissä työvoimatoimistossa asioivat nimetään useimmiten neutraalisti asiak-
kaiksi (neljä kertaa monikkomuodossa ja kerran yksikössä) ja heihin viitataan kerran 
myös yhdyssanassa asiakaskäynti. Ammattikielen vaikutus kuuluu sitaatissa, jossa virkai-
lija käyttää asiakkaistaan ilmaisua tietyn työttömyysajan kokeneet henkilöt. Se, että hen-
kilö kokee työttömyysajan, kuulostaa vieraalta A4-paperiin kuuluvalta ilmaisulta. Yleis-
kielen mukaisempaa olisi puhua "ihmisistä, jotka ovat olleet työttöminä tietyn ajan". 
Ilmauksessa näkyy merkkejä instituution tuottamasta kielestä, jonka vakiintuneita il-

                                                           
123 Fairclough tarkastelee yliopistojen opiskelijoita 'asiakkaina' ja sitä, miten kaupallistuminen ja markkinointi 
tunkeutuvat julkiseen diskurssiin (1995: 140 – 166). 
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mauksia on turvallista käyttää ja jotka tuovat arvovaltaakin puheeseen (Tiililä 2005: 89). 
Kokea-verbin käyttö on levinnyt muoti-ilmiöksi asti. Ansojen ja pyydysten lisäksi ihmiset 
kokevat nykyään muun muassa tappioita, sortoa ja syrjintää, mutta entistä useammin he 
kokevat asioiden olevan jonkinlaisia: esimerkiksi ohjelma koetaan yksipuoliseksi ja työ 
koetaan rasittavaksi (ks. PS s.v. kokea). Tämänkaltaiset muoti-ilmaukset löytävät tiensä 
erikoiskieliin siinä missä muuhunkin kielen käyttöön ja muovaavat ihmisten tapaa il-
maista asioita. 

Työelämän todellisuuteen tuotetaan epävarmuuden merkityksiä, kun puhutaan pitkä-
aikaistyöttömistä ja pätkätyöntekijöistä. Ne kertovat kategorioinnista (ks. Halliday 1994a: 
184–185) ja myös työttömyyden luonteen muuttumisesta. Enää ei riitä, että puhuttaisiin 
pelkästään työttömistä vaan rinnalle tarvitaan uusi käsite, jolla asiantuntijat voivat 
luokitella pitkään työttöminä olleet ihmiset omaksi ryhmäkseen. Haastattelussa esiintyvä 
ilmaus tietyn työttömyysajan kokenut henkilö implikoi samaa asiaa: yksi merkittävä mää-
rittäjä ilmiössä 'työttömyys' on aika. Aikaan kytkeytyy myös pätkätyöntekijä, joka puo-
lestaan kertoo työsuhteiden muutoksesta. Kun entistä useampi ihminen ansaitsee toi-
meentulonsa määräaikaisissa työsuhteissa, ilmiölle tarvitaan nimi. Vuoden 1994 perus-
sanakirjassa sanaa ei vielä mainita, sen sijaan esimerkkeissä mainitaan vanhempaa työ-
kulttuuria edustavat osa-aikatyöntekijä ja tuntityöntekijä (PS s.v. työntekijä ja pätkä). 
Pätkätyöntekijään kytkeytyy arkinen ja jossain määrin alentavakin merkitys. Pätkätyöläi-
sen ja pitkäaikaistyöttömän kaltaisilla leksikalisaatioilla on mahdollisuus luonnollistua 
kielenkäyttöön ja tulla "hyväksyttäväksi" osaksi yhteiskuntajärjestelmää niin, ettei niiden 
erityisluonnetta enää huomata (vrt. Fairclough 1998: 34). 

5.2.5.3  Työkykyä alentavia tekijöitä 

Työvoimatoimiston väen haastattelussa rakentuu kuva virkailijoista, joiden työpaineet 
aiheutuvat muutoksista. Kielessä muutosdiskurssi aktivoituu vertailumuodon (yhä pa-
hempia), ajan ilmausten (nykyaikana, ennen kun) ja nominaalistuksen (tietyn työttömyys-
ajan kokeneet henkilöt) yhteydessä: 

(3)  Virkailijat setvivät yhä pahempia ongelmakimppuja. 
(4)  Paineita tuo myös se, että työvoimatoimistojen on nykyaikana varauduttava väkivaltaisten 

asiakkaiden varalta. 
(5)  – – tiimi hoitaa tietyn työttömyysajan kokeneita henkilöitä eli ei ole niin kuin ennen, kun 

kaikki hoitivat kaikenlaisia asiakkaita. 

Yllä olevat esimerkit kertovat työn kohteen124 muuttuneen: asiakkailla on entistä enem-
män ongelmia, he voivat olla väkivaltaisia ja heidät luokitellaan entistä tarkemmin omiin 
ryhmiinsä. Myös tekemisen tapa on muuttunut, sillä työtä tehdään nyt tiimeissä (5). Ver-

                                                           
124 Kehittävässä työntutkimuksessa käytetään analyysiyksikkönä toimintajärjestelmää, jossa työn kohteella viita-
taan ihmisiin, asioihin, prosesseihin tai ilmiöihin, joihin toiminta kohdistuu. Esimerkiksi terveyskeskuksessa 
työn kohteena ovat potilaat, koulussa oppilaat ja vanhainkodissa asukkaat. Kohde voi olla yhtä lailla materiaali-
nen, kuten tuomarilla oikeuskäsittelyssä asiakirjat, syytekirjelmät ja lakitekstit. Kohde elää omaa elämäänsä ja 
on siten muuttuva. Muut toimintajärjestelmän osat ovat tekijä, yhteisö, väline, säännöt ja työnjako. (Engeström 
1998; Mäkitalo 2005.) 
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tailuilmauksessa yhä pahempia ei mainita vertailukohdetta, joten lukija joutuu etsimään 
sen lauseen ulkopuolelta joko tilanteesta tai tekstiyhteydestä (komparatiivirakenteista ks. 
Hakulinen – Karlsson 1995: 141). On luontevaa tulkita vertailun tarkoittavan samaa kuin 
pahempia kuin ennen eli nykytilannetta verrataan siis aiempaan aikaan. Samoin adverbi 
nykyaikana implikoi, että on ollut myös mennyt aika. Jos adverbiä ei virkkeessä käytet-
täisi, ajankohdan merkitys ei korostuisi eikä vertailu entiseen aktivoituisi. Esimerkki 4 
implikoi, että nyt on sellaisia asiakkaita, joita aiemmin ei ollut. Ilmiö näyttäytyy näin 
tekstissä uutena. Paineiden vakavuutta korostaa modaalinen on tehtävä -rakenne, joka ei 
jätä työvoimatoimistoille valinnanvaraa vaan osoittaa tekemisen olevan pakollista ja 
välttämätöntä (ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 265; Kangasniemi 1992: 63, 356–357). 
Se, mitä väkivaltaan varautumisella tarkoitetaan, jää epäselväksi. Onko työntekijän totut-
tava pelkoon ja opeteltava itsepuolustusta? Onko työnantajalla velvollisuus asentaa turva-
laitteita ja hälytysjärjestelmiä työhuoneisiin? Laitos kokonaisuutena korostuu, kun puhu-
taan institutionaalisesta oliosta työvoimatoimisto eikä esimerkiksi työntekijöistä. Sanan-
valinnassa korostuu, että kyse on yleisesti koko organisaatiota velvoittavasta asiasta. 

Myös johtotason toiminnassa näkyy ajan kuluminen (ensin lisätään, sitten otetaan 
pois). Johdon aiheuttamiin muutoksiin tekstissä viitataan ilmaisematta eksplisiittisesti, 
ketkä ovat toimijoita: 

(6)  Suurena pulmana on määräaikaisten pätkätyöntekijöiden käytön yleistyminen. 
(7)  "Eniten me olemme ihmetelleet, miten lyhytnäköistä on lisätä ensin virkoja ja ottaa ne 

sitten pois", hän [erityistyövoimaneuvoja] sanoo. 

Esimerkit kertovat työskentelyn muuttuneen: työt hoidetaan pienemmällä väellä ja 
työntekijät vaihtuvat useammin kuin ennen. Molemmissa virkkeissä rakentuu kuva toi-
minnasta, jossa joillakin on valta ohjata sitä ylhäältä ja toisten on siihen sopeuduttava. 
Johtotason oikeus määrätä viroista luonnollistuu tekstissä arkitodellisuudeksi. Esimer-
kissä 7 toimija (työnantaja) peittyy infinitiivimuotoisten verbien (lisätä ja ottaa) taakse, 
ja kun esimerkissä 6 puhutaan määräaikaisten pätkätyöntekijöiden käytön yleistymisestä, 
luodaan todellisuutta, jossa asiat vain tapahtuvat ikään kuin itsestään. Ideationaalinen 
sisältö on pakattu tiiviiksi nominaalilausekkeeksi, jossa jätetään varsinainen toimija mai-
nitsematta ja kohdistetaan huomio yleistymiseen, joka aktivoi muutoksen merkitystä. 
Kieliopillinen metafora muuttaa semanttisia ominaisuuksia: Pätkätyöntekijöiden käyttö 
tarkoittaa toimintaa, jota ilmaistaan asiana tai ilmiönä (vrt. "työnantajat käyttävät"). 
Käyttö saa semanttisen statuksen jonain, mikä voi osallistua prosessissa (vrt. "käyttö 
yleistyy"). (Kieliopillisesta metaforasta ks. Halliday – Matthiessen 1999: 270–271.) 

Kieliopillisen metaforan paketointi häivyttää tietoa tekijästä, ajasta tai tavasta, joten 
lukija joutuu esimerkiksi päättelemään, kuka, miten, missä ja milloin aiheuttaa tällaisen 
muutoksen. Tosiasiassahan tässä yhdessä nominaalilausekkeessa tapahtuu monenlaista: 
työnantajat palkkaavat (pätkä)työntekijöitä, työntekijät tekevät pätkätöitä, työntekijöiden 
työsuhteet päättyvät ja työntekijät vaihtuvat. Hallidayn mukaan tämänkaltainen in-
kongruentti ilmaisutapa on kotiutunut yleisesti "aikuisten diskurssiin" yhdeksi valtaa ja 
arvovaltaa viestiväksi merkiksi. Hän kuitenkin huomauttaa, että joissakin tilanteissa 
kongruentti ilmaisu voi vaikuttaa lattealta ja toisinaan taas inkongruentti muoto johtaa 
teennäisyyteen. (Ks. esim. Halliday 1994a: 344, 352–353; Hiidenmaa 2000b: 53–56; 
Heikkinen 2000b: 163–166.) Inkongruentteja muotoja suositaan esimerkiksi virkakie-
lessä, vaikka sujuvuutta ja ymmärrettävyyttä on vuosikymmenien ajan parannettu (viran-



 189

omaisten kielestä ks. Hiidenmaa 2000a: 19–34). Pietilä (1997: 313) puolestaan arvelee, 
että passivoinnit ja nominalisoinnit eivät välttämättä "vääristä" uutisointia, sillä uutisteks-
tien lukijoiden tulkinnat eivät rakennu vain kielellisen ilmaisutavan vaan myös aiemman 
tietämyksen ja muiden kontekstuaalisten seikkojen varassa. Halliday ja Matthiessen 
(1999: 233, 242) korostavat, että kieliopillinen metafora ei ole outo tai poikkeuksellinen 
kielessä vaan kielen sosiosemioottisen järjestelmän luontainen osa, joka rikastuttaa mer-
kityspotentiaalia. 

Sekä esimerkki 6 että 7 luovat vaikutelmaa, että työnantajapuolen toiminta ovat työn-
tekijöiden kannalta epämieluisaa: erityistyövoimaneuvoja luonnehtii sitä arviointilau-
seessa lyhytnäköiseksi ja toimittaja kirjoittaa suuresta pulmasta. Työntekijän puheesta 
lainatussa suorassa sitaatissa työntekijät asettuvat kokijan rooliin, ja mentaalinen ihme-
tellä-verbi implikoi, ettei heillä ole todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen – he 
voivat vain kummastella ja hämmästellä. Kun kvanttori eniten sijoitetaan temaattiseen 
asemaan, sillä luodaan merkitystä 'juuri tätä asiaa on ihmetelty'. Vertailurakenne puoles-
taan implikoi, että muitakin asioita on ihmetelty. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 147–
148.) Persoonapronomini me tekee puheesta yhteisöllistä puhetta. Vaikka lukijalle jää 
epäselväksi, keneen pronominilla viitataan, tässä kontekstissa se aktivoi vastakkainasette-
lun 'me' ja 'muut', jossa toisella puolella ovat työntekijät ja toisella työnantajat. Lukijalle 
tarjotaan roolia, jossa hän katsoo tilannetta työntekijöiden näkökulmasta. Uutinen raken-
taa kokonaisuutena maailmaa, jossa työntekijät ovat puristuksessa kahdelta suunnalta: 
työntekoa hankaloittavat niin vaikea asiakaskunta kuin työantajatahokin. Yritysjohdolle 
tyypillinen tuloksellisuusdiskurssi aktivoituu, kun työn mittareina mainitaan tilastot, 
asiakaskäynnit ja tehokkuus. Ne edustavat ideologiaa, jonka mukaan työnteon kuuluu olla 
(tilastollisesti) tehokasta ja tehokkuuden kannalta määrä on tärkeämpää kuin laatu. 

Mitä uutisessa mainitut stressi, paineet ja pulmat aiheuttavat työkyvylle? Työkykyyn-
kin kytkeytyy muutoksen merkityksiä:  

(8)  Hän itse myöntää tunteneensa joskus väsymystä, mutta apua hän on saanut työkykyä 
kohottavilta kursseilta, joilla tarjottiin niin psykologin neuvoja kuin jumppaakin. 

Haastateltavana olleen erityistyövoimaneuvojan kokemuksen perusteella on tulkittavissa, 
että työkyky voi muuttua ajan kuluessa laadullisesti. Partisiippistetussa ilmauksessa 
työkykyä kohottava kurssi luonnollistuu merkitys 'kurssit kohottavat työkykyä'. Ajan 
adverbi joskus on esimerkissä monimerkityksinen. Sen voidaan katsoa ilmaisevan tapah-
tumahetkeä, jonka tempus osoittaa menneeksi ('on tuntenut aikoinaan'), mutta se voi 
ilmaista myös tapahtuman esiintymistiheyttä ('silloin tällöin').125 Koska verbimuodot 
(tunteneensa, on saanut) ankkuroivat tapahtumat menneisyyteen ja mutta-konjunktio 
aktivoi vastakkainasettelun ennen – nyt, työntekijän työkyky vaikuttaa nyt paremmalta 
kuin ennen. Työntekijä kirjoittuu passiiviseen vastaanottajan rooliin: hän saa jotakin ja 
hänelle tarjotaan jotakin. Verbien valinta minimoi työntekijän oman panoksen ja tuottaa 
käsitystä, jonka mukaan työkyky kohenee ilman, että itse tarvitsee osallistua sen kohotta-
miseen aktiivisena toimijana. Työkyky-ilmauksen merkitys rakentuu tässä kontekstissa 
kahdesta osasta: psykologin neuvot viittaavat psyykkiseen työkykyyn ja jumppa fyysiseen 
työkykyyn. Esimerkin runsaat substantiivit tekevät työkyvyn maailmasta staattisen. Työn-

                                                           
125 Sulkalan mukaan on tavallista, että lause voi saada erilaisia aikatulkintoja adverbien vuoksi. Tulkintaan vai-
kuttavat muun muassa kielenpuhujan intuitio ja konteksti. (Sulkala 1981: 90–91, 158.) 
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tekijä tuntee väsymystä, hän saa apua, hänelle tarjotaan neuvoja ja hänelle tarjotaan jump-
paa sen sijaan, että hän itse olisi verbiprosesseissa aktiivinen toimija. Työntekijä näyttäy-
tyy toiminnassa vastaanottajana. 

Uutisen rakentamassa maailmassa työkyvyn kohottamista ei varsinaisesti liitetä niihin 
seikkoihin, jotka tekstin perusteella aiheuttavat työntekijöille ongelmia. Väsymystä on 
karkotettu jumpalla ja psykologin neuvoilla, mutta väsymyksen syyksi ei mainita esimer-
kiksi työntekijän huonoa kuntoa. Työkyvyn estämisdiskurssi aktivoituu nimenomaan 
silloin, kun kuvataan sitä, miten organisaatiossa tehdään työtä: 

(9)  Työajasta ei näin kehity tarpeeksi pitkää, jotta henkilö oppisi hallitsemaan niin työskentely-
tavat kuin henkisen jaksamisenkin. 

(10)  Eklundin kollegan Merja Kauppisen tiimin asiakkaina on pitkäaikaistyöttömiä, joista monet 
painivat varsinaisen ongelmakimpun kanssa. Tällaisen asiakkaan pulmia setviessä voi hel-
posti vierähtää tunti-puolitoista. 

Jo aiemmista esimerkeistä (3, 4, 5) rakentuu todellisuus, jossa asiakkaiden ongelmat ovat 
pahentuneet ja työntekijät vähentyneet. Hankaluuksiksi kirjoittuvat myös työsuhteiden 
lyhyys ja työn puutteellinen hallinta sekä aikataulut (9, 10). Esimerkissä 9 aktivoituu 
käsitys, jonka mukaan henkistä jaksamista voi itse hallita, mutta siihen ei anneta mah-
dollisuutta. Työntekijän ja työnantajan käsitykset työn tekemisestä selvästikin poikkeavat 
toisistaan. 

5.2.5.4  Puheen suorasta ja epäsuorasta referoinnista 

Seuraavaksi tarkastelen, miten HS:n haastattelussa referoidaan toisten puhetta. Lehtiteks-
teissä suoran esityksen referointia tapaa etenkin henkilöhaastatteluissa, reportaaseissa ja 
uutisissa. Lukijalle referointi näkyy eksplisiittisimmin juuri suorina lainauksina, jotka 
osoitetaan lainausmerkeillä tai ajatusviivalla (ks. esim. Fairclough 1992: 107). 

Johtolauseen verbin valinnalla kirjoittaja voi ilmaista jotakin haastateltavan sanomisen 
ja ajattelemisen lisäksi myös omasta näkökulmastaan ja suhtautumisestaan (esim. Kallio-
koski 2005a: 26). Fairclough (1992: 120) pitää verbin valintaa aina merkittävänä, sillä se 
tarjoaa suuntaa tulkinnalle. Viesti muuttuu, kun neutraali verbi sanoa, kertoa tai todeta 
korvataan vaikkapa verbeillä ärähtää, varoittaa, tingata, tyrmätä, paheksua, ihmetellä, 
kiistää tai myöntää. Johtolauseen verbit voivat kuvata paitsi verbaalista toimintaa myös 
mentaalisia prosesseja (esim. ajatella, pohtia, toivoa). Johtoilmauksissa voidaan korostaa 
myös puheeseen liittyviä ilmeitä ja eleitä (esim. hymyillä, irvistellä, kiemurrella, huo-
kaista). Tällaiset verbit tarjoavat mahdollisuuden ilmaista, miten puhuja itse suhtautuu 
asiaan, josta puhuu. (Halliday 1994a: 252; A. Kalliokoski 1998; Heikkinen 1999: 143–
146; puhumis- ja sanomisverbeistä ks. myös Pajunen 2001: 342–352.) Toimittaja käyttää 
niitä elävöittääkseen haastattelua, joten ne voivat olla liioiteltujakin. Mäntysen (2005: 
273) mukaan kertojan ääni pääsee suoraa esitystä voimakkaammin esille epäsuorassa 
esityksessä, jossa kertoja hallitsee näkökulmaa sekä johtoilmauksen ja referoinnin muo-
toa kielellisillä valinnoillaan. 

Uutisteksteissä referoinnin rajoja ja tiedon lähdettä – ja samalla myös kielellisiä va-
lintojen alkuperää – voi olla vaikea hahmottaa (Fairclough 1992: 107). Fairclough huo-
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mauttaa (1997: 128), että toisinaan uutisen "puheääni" perustuu diskursseihin, joiden 
alkuperää ei ilmoiteta. Referoinnissa onkin omat haasteensa siinä, miten puheen tai kir-
joituksen alkuperä osoitetaan, miten oma ja vieras puhe erotetaan ja miten lähellä refe-
rointijakso on alkuperäistä tekstiä (Kuiri 1984). Perusteellinen selvyys ei liene tarpeellis-
takaan, mutta merkityksellistä on kuitenkin tunnistaa, kenen äänet tekstissä kaikuvat ja 
kenen termeillä asioista puhutaan. Poliittinen retoriikka, asiantuntijoiden termit ja virasto-
kieli ujuttautuvat uutiskieleenkin siinä missä arkikielisyyskin. (Esim. Fairclough 1992: 
108–109; vieraan puheen esitystavoista uutisessa ks. Pietilä 1993: 345–366). Esimerkiksi 
HS:n haastattelua lukiessa mietityttää, kenen puheesta ilmaukset ongelmakimppu ja hen-
kinen jaksaminen ovat lähtöisin. Onko ongelmakimppu työntekijän tapa nimetä asiakkaita 
ja heihin liittyviä ongelmia? Henkinen jaksaminen puolestaan viittaa työkykydiskurssiin, 
jossa keskeisiä osallistujia ovat terveydenhuollon ammattilaiset.  

Nykyajan vilkkaassa informaatiovirrassa kielen ilmaukset siirtyvät entistä nopeammin 
ja tehokkaammin teksteistä ja keskusteluista toiseen. Kalliokosken (2005a) tavoin on 
nähtävissä, että ilmaukset saavat uudessa ympäristössä uusia tulkintoja ja voivat ajan 
oloon vakiintua johonkin tiettyyn kielenkäytön alueeseen tai tekstilajiin. Tällaista toisen 
kontekstin aktivoitumista puheessa tai kirjoituksessa nimitetään moniäänisyydeksi. Toi-
sen kontekstin läsnäolo näkyy eksplisiittisesti esimerkiksi avoimessa referoinnissa, jossa 
viitataan muihin teksteihin, ja sitaattien käytössä. Vaikeampi sitä voi olla tunnistaa silloin, 
kun erilaiset näkökulmat ja ideologiat aktivoituvat samanaikaisesti tekstissä kielellisten 
valintojen seurauksena. Esimerkiksi ironia perustuu moniäänisyyden havaitsemiseen. 
Ihmisen tietoisuus kielestä – esimerkiksi perinteiden ja konventioiden tuntemus – ohjaa 
kielellisten ilmausten merkityksen muodostumista ja tulkintaa. (Kalliokoski 2005a: 9, 
34–35.) 

Ennen HS:n haastattelun referointiosien analyysia valotan sitä, miten Halliday (1994a) 
käsittelee SF-kieliopissaan suoraa ja epäsuoraa referointia, jota hän nimittää projektioksi 
(engl. projection) eli projisoinniksi. Johtolausetta hän nimittää projisoivaksi lauseeksi 
(engl. projecting clause) ja referaattiosaa projisoiduksi lauseeksi (engl. projected clause). 
Projisoinnissa on Hallidayn mukaan kaksi tasoa: projisoitu lause ei toimi kuten (ei-kielel-
lisen) kokemuksen suora representaatio, vaan se on tuon representaation representaatio. 
Halliday jaottelee suoran puheen lainaamiseksi (engl. quoting) ja epäsuoran puheen ker-
tomiseksi (engl. reporting). Ne eroavat merkitykseltään siinä, että suorassa lainauksessa 
lauseet ovat samanarvoisia ja projisoitu osa on itsenäinen ja luonteeltaan välitön, kun sitä 
vastoin epäsuorassa kertomisessa projisoitu lause ei ole itsenäinen vaan alisteinen. Puhuja 
ei noudata alkuperäistä ilmaisutapaa eikä myöskään vastaan siitä samalla tavalla kuin 
suorassa lainauksessa. Suorassa esityksessä tuotetaan kieliasu (engl. wording) ja epäsuo-
rassa puolestaan merkitys (engl. meaning). Suoran esityksen projisoitu osa käsitellään 
kahdesti kielisysteemissä, kun se verbaalisesti toistetaan. Epäsuoran esityksen projisoitu 
osa käsitellään kielisysteemissä vain kerran. (Halliday 1994: 250–256; ks. myös Shore 
2005.) Käytän HS:n kainalojuttua analysoidessani selvyyden vuoksi tuttuja suomenkieli-
siä termejä suora ja epäsuora esitys enkä Hallidayn termejä. 

Hallidayn (1994a: 252) mallin mukaan suora lainaaminen yhdistyy ensisijaisesti 
verbaaliseen prosessiin. Englannin kielessä, kuten suomen kielessäkin, viestimisen perus-
verbi on sanoa (ks. esim. Haakana 2005: 125; Laitinen 2005: 196; Pajunen 2001: 345; 
Kuiri 1984: 167–168). Halliday luokittelee muut verbaalisten prosessien viestimisverbit 
vaihtoehtoisesti joko luonteeltaan väitteiksi tai kysymyksiksi (esim. say, ask, demand, 
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inquire), tai tilannekohtaisiksi verbeiksi (esim. reply, explain, interrupt) tai verbeiksi, 
joilla on erityisiä konnotaatioita (esim. complain, shout, stammer). Sitä vastoin epäsuoran 
esityksen projisoivassa lauseessa on yleensä mentaalinen (kognitiivinen) prosessi, jolla 
ilmaistaan ajattelua, tietämistä, ymmärtämistä tai pohtimista. Tämä perusasetelma on 
kuitenkin joustava, joten puhuja voi käyttää suoran lainauksen kanssa mentaalista proses-
sia ja epäsuoran esityksen yhteydessä verbaalista prosessia. Kun puhuja voi yhdistellä 
osia eri tavoin, kielen merkityspotentiaali uudistuu ja laajenee jatkuvasti. (Halliday 
1994a: 250–256, 272–273.) Halliday erottelee vielä omaksi ryhmäkseen verbit, joilla 
välitetään tarjouksia ja käskyjä. Tarjoamista ja käskemistä implikoivat muun muassa 
verbit suggest, offer, order, request ja decide. Ne voivat heijastaa olosuhteita tai muita 
semanttisia piirteitä (kuten threaten, urge, plead, warn, promise, agree) tai konnotaatioita 
(kuten moan, yell, fuss). Verbaalisten prosessien lisäksi ehdotuksien yhteydessä voidaan 
käyttää mentaalisia prosesseja, jotka ilmaisevat reaktioita, kuten toivomista (wishing, 
hoping), pitämistä (liking) ja pelkäämistä (fearing). (Halliday 1994a: 257–259.) 

Suomenkielisissä lehtiteksteissä verbaalista ja mentaalista toimintaa kuvaavien verbien 
valinta vaikuttaa joustavalta. Merkitysten syntymisessä ei ole suinkaan yhdentekevää, 
esitetäänkö referaattiosa puheena vai ajatuksena. Mentaalisilla prosesseilla voidaan ra-
kentaa kuvaa esimerkiksi älyllisestä pohtimisesta (pohtii), asiantuntijuudesta (tietää), 
vakuuttavuudesta (uskoo) ja kyseenalaistamisesta (hämmästelee). Ajatusreferaatteilla 
vihjaistaan, että pinnan alla tapahtuu ehkä jotain vieläkin enemmän kuin ääneen sanotaan 
(ks. esim. Haakana 2005: 122–133; Rahtu 2005: 308–321; ajattelua kuvaavista verbeistä 
myös Kuiri 1984: 174–176). 

Halliday nostaa esiin projektion yhteydessä myös sellaisen projisoivan lauseen, jossa 
ei ole näkyvissä ketään personoitua projisoinnin suorittajaa. Asioita voidaan esittää liittä-
mällä niiden alkuun projisoiva lause, kuten saattaa olla, että / näyttää siltä, että / tuntuu 
siltä, että / uskotaan, että / sanotaan, että / on vahinko, että / on todennäköistä, että. 
Halliday ei pidä näitä varsinaisina prosesseina vaan pikemminkin tapoina muotoilla 
(tosi)asia lauseeksi. (Halliday 1994a: 265–266, 271.) 

5.2.5.5  Työntekijöiden puheen referointi 

HS:n uutisessa yksilöidään tiedon lähteiksi kolme eri puhujaa. Heistä kahta referoidaan 
suoraa esitystä käyttämällä. Puheenvuorot ovat lyhyitä, ja niiden kielellinen rakenne 
aktivoi "virastotyylin" merkityksiä: 

(11)  "Ihmisten tavat kohdata ja käsitellä stressiä ovat erilaisia", muotoilee erityistyövoima-
neuvoja Tuula Eklund.  

(12)  "Eniten me olemme ihmetelleet, miten lyhytnäköistä on lisätä ensin virkoja ja ottaa ne sitten 
pois", hän [Tuula Eklund] sanoo.  

Haastateltavan suorat sitaatit luovat varovaisen ja pidättyväisen vaikutelman. Esimerkissä 
11 viitataan vihjailevasti työtovereihin puhumalla etäännyttävästi substantiivin ja infini-
tiivin yhdistelmällä ihmisten tavoista kohdata. Ihmisten tapojen erilaisuus tarjotaan suh-
delauseessa annettuna tosiasiana, lähes samalla tavalla kuin merkitykseltään itsestään-
selvyydeksi kuluneessa fraasissa "ihmiset ovat erilaisia". Puhuminen ihmisistä yleistää 
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asiaa enemmän kuin esimerkiksi puhuminen työntekijöistä. Kontekstin perusteella on 
tulkittavissa, että erityistyövoimaneuvoja tarkoittaa ihmisillä erityisesti määräaikaisia pät-
kätyöntekijöitä, jotka eivät opi hallitsemaan työskentelytapoja eivätkä henkistä jaksa-
mista, mistä puolestaan aiheutuu stressiä. Johtolauseen muotoilla-verbi implikoi, että 
puhuja valikoi sanansa ja formuloi sanottavansa tavanomaista tarkemmin. Johtolause ja 
suora lainaus tuottavat käsitystä, jonka mukaan puhuja välttää avoimuutta mutta vihjaa 
kuitenkin, että juuri pätkätyöntekijät suoriutuvat työtehtävistään heikosti.  

Esimerkissä 12 puolestaan kommentoidaan peittelevään sävyyn sitä, mitä päättäjä-
tason ihmiset organisaatiossa tekevät. Siteeratun lauseen infinitiivimuotoisissa verbeissä 
lisätä ja ottaa ei anneta täsmällistä tietoa siitä, kenen toiminnasta on kyse. Puhujan kan-
nanotto tulee esiin negatiivisen evaluaation sisältävässä adjektiivissa lyhytnäköinen. Näin 
implikoidaan, että työvoimatoimistojen henkilöstöpolitiikasta päättävä taho ottaa huo-
mioon vain hetken edut ajan mittaan saavutettavan suuremman hyödyn kustannuksella 
(ks. PS s.v. lyhytnäköinen). Neutraali johtolause hän sanoo ei kytke sitaattiin erityistä li-
sämerkitystä, sillä se voi kuvata millaista kielellistä toimintaa tahansa (Kuiri 1984: 168). 
Jos tavoiteltaisiin moittivaa sävyä, tavallisia vaihtoehtoja sanoa-verbille olisivat esimer-
kiksi kritisoida, arvostella, moittia, ihmetellä ja hämmästellä. Niillä tuotetaan implikaa-
tiota, että puheena oleva asia on 'huono' tai 'paha'. (Ks. esim. Koski 1985: 105–108, 117–
119; Leiwo 1985: 15,21; A. Kalliokoski 1998: 37–38.) 

Haastattelun epäsuorassa esityksessä käytetään kaksi kertaa myöntää-verbiä. Kun ky-
seessä on haastattelu, myöntää-verbillä luodaan dialogisuutta toimittajan ja haastateltavan 
välille: se implikoi, että toimittaja on kysynyt haastateltavalta jotakin, johon voi vastata 
niukimmillaan joko "kyllä" tai "ei". Toimittajat kirjoittavatkin yleisesti myös siitä, mitä 
joku kiistää, kieltää tai ei myönnä.  

(13)  Hän itse myöntää tunteneensa joskus väsymystä, mutta apua hän on saanut työkykyä ko-
hottavilta kursseilta, joilla tarjottiin niin psykologin neuvoja kuin jumppaakin.  

(14)  Työvoimaohjaaja Anna-Kaija Hannula myöntää, että puheet työvoimahallinnon virkailijoi-
den stressistä pitävät paikkansa.  

Myöntäminen implikoi, että on olemassa alkuoletuksia, joiden totuuden voi kieltää tai 
myöntää. Esimerkissä 13 aktivoituu alkuoletus 'työntekijät ovat väsyneitä' ja esimerkissä 
14 oletus 'työvoimahallinnon virkailijat ovat stressaantuneita'. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa oletuksen totuusarvoa vahvistaa myöntää-verbin lisäksi referoidun lauseen verbi-
prosessi pitää paikkansa. Molemmat sananvalinnat tuottavat merkitystä 'puheet ovat 
totta'. Tosiasiana esitetty asia ei kuitenkaan välttämättä ole totta, vaikka se kielen keinoin 
saadaan siltä näyttämään (Halliday 1994a: 272). 

Tekstin moniäänisyys kerrostuu, sillä myös substantiiviin puheet sisältyy referoinnin 
merkitys.126 Halliday nimittää kieliteoriassaan tämänkaltaista projektiota puheeksi tai 
ajatukseksi, joka on upotettu. Verbaalinen tai mentaalinen prosessi nominaalistetaan 
substantiiviksi, joka liittyy väittämiseen, kysymiseen, tarjoamiseen tai käskemiseen (esi-
merkiksi väite, uutinen, huhu, lausunto, ajatus, näkemys, käsitys, kysymys, ehdotus, lu-
paus, aikomus, päätös, ohje, vaatimus, pyyntö, käsky, toivomus). (Halliday 1994a: 263–

                                                           
126 Mäntynen (2005) käyttää nimitystä leksikaalinen viittaus esimerkiksi ilmauksesta viimeaikainen keskustelu. 
Leech ja Short (1981) kutsuvat vastaavaa ilmiötä puheaktin narratiiviseksi raportoinniksi. (Ks. myös Kallio-
koski 2005; Laitinen 2005). 
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264; ks. myös Shore 2005: 54–55.) Tällaiset substantiivit ovat niin tiiviitä, etteivät ne 
kerro, mitä ja millä sanoin jotakin on sanottu, eivätkä paljasta tiedon lähteestä juuri mi-
tään. Konteksti antaa kuitenkin yleensä lisätietoa, joka ohjaa tulkintaa. Esimerkissä 14 
mainitut puheet kytkeytyvät kontekstinsa perusteella kainalojuttua kehystävään uutiseen, 
jossa eri tahot kommentoivat työterveyshuollon asiantuntijoiden esittämiä huolestuttavia 
lukuja henkilöstön sairastelusta. 

Seuraavassa esimerkissä kirjoittaja kommentoi omaa ääntään: 

(15) Tilastoissa se on kuitenkin vain yksi asiakaskäynti, joten kärjistäen voisi sanoa, että tehok-
kuus kärsii.  

Kun kirjoittaja osoittaa eksplisiittisesti kärjistävänsä (kärjistäen voisi sanoa), hän samalla 
muuttaa referaattiosan merkitystä. Ilmaus tehokkuus kärsii ei kirjoitu tekstiin "rehelli-
sesti" kirjoittajan näkemyksenä. Tehokkuus – kuten myös tilastot ja asiakaskäynti – akti-
voi luontevammin johtoportaalle kuuluvan puhetavan kuin työntekijöiden tai kirjoittajan 
maailman. Tekstissä aktivoituu johdon näkökulma tehokkuuteen (se on vain yksi 'liian 
vähän'). Herlinin mukaan tällainen oman puheen kommentointi127 on kirjoittajan keino 
suhteellistaa sanomaansa vasten kulttuurisia ja tekstuaalisia odotuksia. Kirjoittaja tuo 
ilmaukseen toisen, rinnakkaisen äänen ja antaa samalla tulkintaohjeita lukijalle. (Herlin 
2005.) Tässä kirjoittaja ilmaisee, millaisesta skaalan kohdasta (vrt. esim. "lievästi sa-
noen") hän on ilmauksensa valinnut.  

(16)  Tiimityöskentelystä on Kauppisen mukaan paljon hyötyä. "Tiimin muilta jäseniltä voi 
saada apua. Toisaalta on myös hyvä, että tiimi hoitaa tietyn työttömyysajan kokeneita hen-
kilöitä eli ei ole niin kuin ennen, kun kaikki hoitivat kaikenlaisia asiakkaita."  

Neutraalilla rakenteella X:n mukaan vältetään lisämerkitysten kytkeminen puhujan asen-
teeseen. Kirjoittajan kannalta kätevä rakenne toimii monella tavalla: sillä voidaan osoittaa 
tiedon lähde, siirtää vastuu sanoista puhujalle ja myös argumentoida auktoriteettiin vetoa-
malla. X:n mukaan -rakennetta voidaan pitää johtoilmauksena samoin kuin esimerkiksi 
rakenteita X:n mielestä, minusta, hänestä ja tietääkseni (Kalliokoski 2005a: 26). 

Esimerkin 16 sitaatissa ja sitä edeltävässä johtoilmauksessa aktivoituu tässä haastatte-
lussa harvinainen 'hyvän' merkitys. Ilmaukset tiimi, tiimityöskentely ja tiimin muut jäsenet 
tuottavat myönteistä merkitystä yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä, etenkin kun 
puhuja käyttää niiden yhteydessä substantiiveja hyöty ja apu sekä adjektiivia hyvä. Vuo-
den 1994 perussanakirja liittää tiimiin ja tiimityöhön arkikielisyyden sävyn, joka on kui-
tenkin hälvennyt 1990-luvun aikana (PS s.v. tiimi). Paremminkin tiimityö ja tiimi ovat 
levinneet muoti-ilmauksiksi niin puheissa kuin papereissakin. Ne rakentavat modernia 
imagoa tehokkaammin kuin ryhmä tai ryhmätyö. Enimmäkseen haastattelussa kuitenkin 
konstruoidaan työmaailmaa, jossa on ongelmia. On ongelmakimppuja, pulmia, paineita, 
stressiä, väsymystä, työhuolia, väkivaltaisia asiakkaita, pitkäaikaistyöttömiä ja pätkä-
työntekijöitä. Työelämään kytketään kielteisyyttä myös verbeillä (setviä, painia, kärsiä, ei 
kehity).  

                                                           
127 Monet metakielelliset kommentit ovat määrämuotoon kiteytyneitä, kuten suoraan sanottuna, jos totta puhu-
taan, sivumennen sanoen, toisin sanoen, lyhyesti sanoen, suoraan sanoen, lievästi sanoen ja karkeasti sanoen 
(Herlin 2005: 361, 367). 
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Analyysin alkupuolella mainitsemani tarinan kerronnan rakenne näkyy myös tekstin 
lopussa. Kulttuuriset haastattelu- ja kerrontatraditiotkin ovat merkki moniäänisyydestä 
(Rahtu 2005: 284). Tässä haastatteluun limittyy tarina, joka etenee alkutilanteesta (työ-
päivän alkamisesta) vaikeuksien kautta kohti onnellista loppua (työpäivän päättymistä):  

(17)  Kauppinen on niitä onnellisia, jotka pystyvät jättämään työhuolet työpaikalle, kun kello-
kortti piippaa. 

Positiivisen lopetuksen sinetöi relatiivisella suhdeprosessilla ilmaistu työntekijän onnelli-
suus. Kun tarinan tavoin alkanut uutinen nostaa lopussa onnellisuuden esiin, interteksu-
aaliset yhtymäkohdat sadun onnelliseen loppuun ovat tunnistettavissa, ja tekstien välinen 
moniäänisyys aktivoituu. Niitä onnellisia implikoi, että on olemassa niitäkin, jotka eivät 
ole onnellisia, toisin sanoen kaikki eivät ole yhtä onnellisia. Onni ja onnellinen ovat ideo-
logisesti latautuneita sanoja. Onni merkitsee suurta 'iloa', 'tyytyväisyyttä' ja 'riemua' ja 
siihen liittyy myös 'kohtalon suopeutta' ja 'menestystä' (PS s.v. onni). Onnellisuus mielle-
tään yleisesti ihannetilaksi, jota ihmiset tavoittelevat. Tässä kontekstissa onnellisuuden 
lähde on vapaa-aika: se, että pystyy jättämään työhuolet työpaikalle. Näin implikoidaan, 
että työhuolien murehtiminen ei kuulu onnellisuuteen.  

Merkitys 'työhuolet kuuluvat työhön' kirjoittuu itsestäänselvyytenä tekstiin. Jotkut 
pääsevät niistä työajan jälkeen eroon, toiset taas eivät. Tekstiin kirjoittuu asetelma työaika 
vs. vapaa-aika. Kellokortti saa vapauttajan merkityksen: se ei vain mittaa työaikaa, vaan 
se antaa luvan irrottautua työpaikan velvollisuuksista. Ideologisesti kellokortti kuuluu 
kontrollin ja vallan diskurssiin. Se on väline, joka eksaktisti erottaa mitatun ja maksetun 
työajan muusta ajasta. (Ks. Foucault 1980: 170–175.) Kellokortilla ihminen – niin työn-
tekijä kuin työnantajakin – voi ikään kuin käydä kauppaa ajalla. Tekstin lopetusvirkkee-
seen sijoitettuna eloton toimija kellokortti ja verbaalista toimintaa kuvaava piipata-verbi 
saavat painokkaan merkityksen. Kellokortti näyttäytyy vallanpitäjänä, joka sanoo työpai-
kalla viimeisen sanan. 
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5.3  Työkyvyn edistämisdiskurssi 

Työkyvyn edistämisdiskurssi aktivoituu, kun HS kirjoittaa esimerkiksi siitä, miten työky-
kyyn yritetään vaikuttaa ja mitkä tekijät voivat parantaa työkykyä. Merkityssuhde-
kaaviota tehdessäni luokittelin työkykyä edistäviksi tekijöiksi kuntoutuksen, työkykyä 
ylläpitävän toiminnan, koulutuksen, työtapojen kehittämisen, liikunnan, työterveyshuol-
lon palvelut, työelämän kehittämisohjelmat, me-hengen, sitoutumisen työhön, työhaluk-
kuuden, terveyden ja toisen työn (ks. merkityssuhdekaavio luvussa 4.2). Keskityn seuraa-
vaksi tarkastelemaan erityisesti sitä, miten HS:n teksteihin kirjoittuu puhe kuntoutuksesta 
ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta128, josta käytetään myös lyhennettä tyky tai tyky-
toiminta. Ketkä nimetään kuntoutuksen kohteiksi tai määritellään sitä tarvitseviksi? Ketä 
Suomessa nykyään kuntoutetaan ja miksi? Kuinka itsestään selvänä ylipäätään esitetään 
se, että työkykyä voidaan ylläpitää ja parantaa erilaisin keinoin? Kuntoutuksen ja työky-
kyä ylläpitävän toiminnan lisäksi käsittelen tässä luvussa työn ongelmien ratkaisua.  

Kuntoutus-käsite vakiintui Suomessa käyttöön 1940-luvun lopussa. Se käännettiin 
englannin kielen rehabilitation-sanasta. Alussa käytettiin muotoa kuntouttaminen, mutta 
ajan oloon kuntoutus ja kuntoutuminen yleistyivät laajemmin käyttöön. Näin jo ilmauk-
sessa alettiin korostaa kuntoutujan omaa roolia ja aktiivisuutta kuntoutumisprosessissa. 
(Puumalainen – Vilkkumaa 2001: 17.) Asiantuntijoiden mukaan kuntoutus voidaan mää-
ritellä työterveyshuoltoa tukevaksi työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen keinoksi, joka 
kohdistuu vajaakuntoisiin työntekijöihin (Puhakka ym. 1999: 34).  

Käsite työkykyä ylläpitävä toiminta liitettiin ensimmäisen kerran tupo-ratkaisuun 
vuonna 1990. Samantyyppisestä toiminnasta puhuttiin 1970- ja 1980-luvulla käsitteillä 
kuntoutus, varhaiskuntoutus ja työpaikkakuntoutus. (Esim. Launis ym. 2001: 14.) Työter-
veyshuoltolakiin129 maininta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta lisättiin vuonna 1991, ja 
ilmaukset työkyvyn ylläpitäminen ja työkyvyn parantaminen juurtuivat moniin muihinkin 
lakipykäliin 1990-luvulla (ks. Työterveyshuoltolaki ja Työturvallisuuslaki). Juuri tällä 
vuosikymmenellä alettiin tuottaa laajemminkin suomalaista tyky-puhetta verkostossa, 
johon kuului tykyn käyttäjiä, toteuttajia, kehittäjiä ja suunnittelijoita (Launis ym. 2001: 
29). Puhe levisi niin tiedotusvälineisiin kuin työpaikoillekin. Jotkut ryhtyivät tutkimaan130 

                                                           
128 Työkykyä ylläpitävä toiminta -käsitteen perustana voidaan pitää sosiaali- ja terveysministeriön työterveys-
huollon neuvottelukunnan laatimaa määritelmää vuodelta 1992: "Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoite-
taan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä 
pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa 
kaikissa vaiheissa." Sama määritelmä toistuu lakitekstissä 1348/1994. (Ks. esim. Launis ym. 2001: 27.) 
129 Vuoden 1978 laissa työterveyshuoltoon todettiin kuuluvan "vian, vamman tai sairauden vuoksi vajaakuntoi-
sen työntekijän työssä selviytymisen seuranta työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen sekä 
tarvittaessa hoitoon tai kuntoutukseen ohjaaminen". Lain uudistuksessa vuonna 1991 työterveyshuollon velvol-
lisuuksiin lisättiin samaan pykälään "omalta osaltaan osallistuminen työkykyä ylläpitävään toimintaan työpai-
kalla". (Työterveyshuoltolaki 29.9.1978/743; Työterveyshuoltolain muutossäädös 27.3.1991/608.) 
130 Työkykytutkimuksen ja -tiedon katvealueita selvittänyt työryhmä totesi vuonna 2001, että tyky-tutkimus oli 
siihen mennessä kohdistunut pääasiassa työpaikkoihin ja työntekijöihin ja jossain määrin myös yritysjohtoon ja 
yrityksen asiantuntijoihin. Tietoa oli tuotettu lähinnä työpaikkatason toiminnasta. (Launis ym. 2001.) 
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tykyä, toiset markkinoimaan sen nimissä monenkirjavia aktiviteetteja työyhteisöille. Näin 
on luonnollistettu ideologiaa, jonka mukaan työkykyä voidaan ja sitä täytyy ylläpitää.  

5.3.1  Kuntoutus ja työkyky 

Puumalainen ja Vilkkumaa (2001) toteavat, että kuntoutusta on ollut olemassa siitä asti, 
kun sairasta, vammaista tai yhteisöstään syrjään joutunutta ihmistä on autettu 
saavuttamaan uudelleen tai ensimmäistä kertaa merkityksellinen asema yhteisössään ja 
elämäntilanteessaan. Kuntoutuksen esimuotoja ovat olleet esimerkiksi aistivammaisille 
lapsille ja nuorille suunnattu erityisopetus sekä köyhäinhuollon ja kriminaalihuollon 
käyttämät työhuollon menetelmät. Tavoite on vastannut kuntoutuksen periaatetta, jonka 
mukaan vammasta tai sairaudesta yksilölle aiheutuvia haittoja pyritään eliminoimaan, 
vähentämään ja kompensoimaan. (Puumalainen – Vilkkumaa 2001: 16.) Kuntoutus on 
ollut sidoksissa eri aikakausien yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin, ja etenkin 
suuret katastrofit ovat muokanneet kuntoutuksen käytäntöjä, menetelmiä ja sisältöjä 
(Järvikoski – Härkäpää 2001: 32; Rissanen – Järvisalo 2001: 438–439).  

Suomessa kuntoutuksen alkuvaiheet perustuivat lähinnä satunnaiseen hyväntekeväi-
syyteen. Valtion rooli alkoi vahvistua 1940-luvulla, kun talvi- ja jatkosodassa invalidisoi-
tuneiden kuntoutus tuli ratkaistavaksi131. Niin kuntoutuksen arvopohja kuin menetelmät-
kin olivat tosin jo muotoutuneet aiempien kokemusten pohjalta. (Puumalainen – Vilkku-
maa 2001: 16.) Suikkasen ja Lindhin mukaan kuntoutuksessa on painotettu lääketieteel-
listä, yksilöllistä ja henkilökohtaista mallia. Yksilöt on nähty erillisinä yhteisöllisinä toi-
mijoina, jotka ovat vastuussa kehostaan ja sen muutoksista. Tämä on ilmennyt erityisen 
voimakkaana käsityksissä, joiden mukaan vammaiset ovat itse vastuussa syrjäytymises-
tään valtaenemmistön taloudellisesta ja sosiaalisesta elämästä. Toisenlaista lähestymis-
tapaa edustaa vammaisuuden sosiaalinen malli, jonka mukaan ihmiset, joilla on sairaus 
tai vaurio, ovat vajaakuntoisia, koska yhteiskunta ei pysty vastaamaan heidän tarpei-
siinsa. Vammaisuutta pidetään sosiaalisesti tuotettuna; sitä ei nähdä yksilöllisenä rajoituk-
sena, vaan ongelma onkin itse yhteiskunnassa. Ratkaisuja ongelmaan haetaan taloudelli-
sen ja poliittisen järjestelmän muutoksista. (Suikkanen – Lindh 2001: 42–43.) 

Kuntoutus on laajentunut Suomessa tietyn suppean erityisryhmän palveluista miltei 
kaikkia kansalaisryhmiä koskettavaksi toiminnaksi. Kuntoutuspalvelut ovat lisääntyneet, 
kuntoutettavien määrä on kasvanut, käsitys kuntoutuksen piiriin otettavien sairauksista on 
laajentunut, kuntoutukseen pääsee entistä varhemmin ja kuntoutusta voi saada sairauden 
lisäksi muidenkin työ- ja toimintakykyä heikentävien syiden perusteella. (Puumalainen – 
Vilkkumaa 2001: 18, 21; Järvikoski – Härkäpää 2001: 32–33.) Tutkimusaineistoni teks-
teissä näkyy, että kuntoutusmaailmassa etsitään nykyisin ratkaisuja muun muassa sosi-
aaliseen syrjäytymiseen, työttömyyteen liittyviin psykososiaalisiin ja fyysisiin ongelmiin 
sekä yleiseen huono-osaisuuteen (ks. esim. Järvikoski – Härkäpää 2001: 36). Ydinaineis-
tossani kuntoutusdiskurssin semanttisessa kentässä esiintyy runsaasti yhteiskunnan ilmi-
                                                           
131 Invaliditeetin käsite rajattiin vuoden 1946 invalidihuoltolaissa siten, että sillä tarkoitettiin liikunta- ja aisti-
vammaisia sekä sellaisia henkilöitä, joille pitkäaikaissairaus oli jättänyt ”vajavuustilan”. Sitä vastoin esimer-
kiksi psyykkisesti sairaita tai vajaamielisiä ei luettu lain piiriin kuuluviksi. Suomalaiseen invalidihuoltolakiin 
heidät sisällytettiin vasta 1970-luvulla. (Järvikoski 1995: 121.) 
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öihin liittyvää sanastoa, kuten syrjäytyminen, köyhyys, työllisyys, pitkäaikaistyötön ja 
työllistettävä. Keskeisiä toimijoita ovat kuntoutukseen osallistuvien lisäksi sosiaali- ja 
terveysministeriö, työministeriö, Kela, eläkelaitokset, Valtiokonttori, työterveyshuolto ja 
lääkärit. Mainitaanpa joukossa oikeusavustajakin. 

Suomalaisten työtehtävien, työvoiman ja sairauskirjon muuttuminen asettaa uusia ky-
symyksiä kuntoutuksen asiantuntijoille. Heidänkin on pyrittävä reagoimaan siihen, että 
fyysisesti raskaat työt ovat vaihtuneet päättelykykyä, sosiaalisia taitoja ja tietojen käsitte-
lyä vaativiin tehtäviin. Nuorten ja vanhojen työntekijöiden kilpailuasetelma on korostu-
nut, ja ikääntyneiden osuus työvoimasta lisääntyy sitä mukaa, kuin suuret ikäluokat lä-
hestyvät eläkeikää. Mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeiden perus-
teena on seitsenkertaistunut 50 vuodessa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kolminker-
taistunut. (Rissanen – Järvisalo 2001: 425–427.) Työkykyongelmat kiusaavat nykyisin 
yhtä lailla sinikaulus- kuin valkokaulusammattejakin (Ilmarinen 1995: 45).  

5.3.1.1  Kuntoutuksen kohteet 

Nykyisen kuntoutuskäsityksen laajuus ja yhteiskunnan muuttuminen kirjoittuvat HS:n 
teksteihin. Kuntoutuksen kohteiksi nimetään ydinaineistossani odotuksenmukaisesti työ-
elämässä olevat ihmiset132. Heidän lisäkseen mainitaan erityisryhmiä, kuten työttömät, 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pakolaiset ja vangit. Kuntoutusta saavat näyttäytyvät 
hyötyjinä, joille jokin instituutio tarjoaa kuntoutusta ja joita kuntoutetaan ja koulutetaan. 

(1)  Lisäksi esitetään kahta kolmivuotista kuntoutuskokeilua, joihin tarvittaisiin 40 miljoonaa 
markkaa. Yksi tarjoaisi varhaiskuntoutusta syrjäytymässä oleville 15–17-vuotiaille nuo-
rille. Toinen tarjoaisi ammatillista koulutusta yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, joiden 
työkyky on selvästi alentunut. (HS 19.2.00) 

(2)  Avoimena on myös niin kutsutun aktiivisen sosiaalipolitiikan maksaminen. Termi tarkoittaa 
erityistoimia, joilla työelämästä syrjäytyneitä, lähinnä nuoria ihmisiä pyritään kuntoutta-
maan työkykyisiksi. Tämä on se noin 200 miljoonan syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy-
ohjelma, jonka Niinistö lupasi esitellessään budjettiesitystään julkisuuteen heinäkuussa. / 
Toiminta alkaa ensi vuonna vasta syyskuussa ja kulut ovat kuutisenkymmentä miljoonaa, 
mistä valtaosa lankeaa työministeriölle. Työministeri Tarja Filatov (sd) näkisi mieluummin 
sosiaaliministeriön päämaksajana, koska työministeriön mielestä kyse ei ole niinkään työl-
lisyyden kuin sosiaalitapausten hoidosta. (HS 10.8.00) 

(3)  Karjalainen [kunnanjohtaja Kari K.] arvelee, että Punkalaidun kiinnostuisi pakolaisten 
vastaanotosta, jos se kouluttaisi heidät ensin uudelleen ja saisi siten työkykyisiä asukkaita. / 
Usein pakolaiset haluavat suuriin kaupunkeihin, joihin suuntaavat paikallisetkin. Punkalai-
tumen asukkaista suuri osa on nykyään vanhuksia. (HS 9.7.99) 

Erityisryhmien kuntoutusdiskurssissa esiintyy 'mahdollisuuden' ja samalla 'epävar-
muuden' merkkejä. Tähän viittaavat konditionaalimuotoiset prosessit (tarvittaisiin, tarjo-
aisi, näkisi, kiinnostuisi, kouluttaisi, saisi) ja pyrkiä-verbi (pyritään kuntouttamaan). 

                                                           
132 Työelämässä mukana olevien kuntoutusta järjestävät Suomessa muun muassa Kela, työeläkelaitokset, tapa-
turma- ja liikennevakuutuslaitokset, työvoimahallinto ja kunnallinen terveydenhuolto (Rissanen – Järvisalo 
2001: 431). 
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Myös ilmaus avoimena on tuottaa merkitystä asioihin liittyvästä keskeneräisyydestä (ks. 
PS s.v. avoin). Epävarmuus liittyy pitkälti rahoitukseen, ja esimerkit 1 ja 2 kytkeytyvätkin 
sanastoltaan vahvasti talouspolitiikkaan (40 miljoonaa markkaa, 200 miljoonaa, kuutisen-
kymmentä miljoonaa, budjettiesitys, kulut, päämaksaja, maksaminen). Myös pakolaisten 
kouluttaminen työkykyisiksi asukkaiksi aktivoi talousajattelun: vanhusten lisäksi kuntaan 
pitäisi saada työtä tekeviä veronmaksajia. Käsitteeseen aktiivinen sosiaalipolitiikka pa-
laan tuonnempana tässä luvussa esimerkin 10 yhteydessä. (Talousdiskurssista ks. luku 
5.3.4.) 

Epävarmuudesta huolimatta teksteissä välittyy ideologia, jonka mukaan ihminen voi-
daan kuntouttaa tai kouluttaa työkykyiseksi. Vankien tilanne ei kuitenkaan näyttäydy yhtä 
myönteisessä valossa uutisessa HUUMEET ROMUTTANEET VANKIEN TERVEYDEN (HS 
25.8.00): 

(4)  Vankien terveys ja työkyky ovat laskeneet, ilmenee vankeinhoidon vuosikertomuksesta. 
Vankien huonontunut kunto näkyy siten, että viime vuonna vankeja pystyttiin sijoittamaan 
aiempia vuosia vähemmän työhön, opiskeluun tai muuhun kuntouttavaan toimintaan. / En-
nakkotietojen mukaan viime vuonna vain noin 40 prosenttia vangeista oli työ- ja toiminta-
kuntoisia, viidennes puolestaan oli sellaisia, joilla ei ole enää lainkaan näitä kykyjä jäljellä. 
(HS 25.8.00) 

Tekstissä todentuu vankilamaailma, jossa luokitellaan ihmisiä työkyvyn perusteella ja 
jossa "huonoimpia" vankeja ei aina pystytä kuntouttamaan. Terveyttä, työkykyä ja kuntoa 
käytetään lähes synonyymisina ilmauksina, ja niiden alaspäin suuntautuva muutospro-
sessi tulee esiin monissa ilmauksissa (huumeet romuttaneet; huonontunut kunto; ovat 
laskeneet; ei ole enää jäljellä). Vuosikertomuksen maailma tunkeutuu uutiseen viralli-
sina, raportoivina sananvalintoina. Esimerkiksi jokin asia ilmenee ja näkyy siten, että - -, 
ja vankeja sijoitetaan opiskeluun tai kuntouttavaan toimintaan. Relationaalinen suhde-
prosessi otetaan käyttöön, kun ilmaistaan prosenttimääriä (noin 40 prosenttia vangeista 
oli työ- ja toimintakuntoisia; viidennes oli sellaisia). (Intertekstuaalisuudesta ks. esim. 
Fairclough 1992: 104–105, 108; Fairclough 1997: 102–103.)  

Vankien huonon työkyvyn syyksi mainitaan huumeet, mikä aktivoi ydinaineistossa 
harvinaisen päihdediskurssin. Vain muutaman kerran työkyvyn yhteydessä puhutaan 
suoraan alkoholista tai viinasta, (esim. HS 27.1.99, HS 25.8.00), lääkeongelmasta (HS 
25.8.00) ja siihen liittyvistä työpaikkojen huumetesteistä133 (HS 17.3.00*, HS 29.7.00*, 
HS 17.8.00). On yllättävää, kuinka vähän alkoholin käytöstä puhutaan työkykydiskurs-
sissa, vaikka sen tiedetään vaikuttavan työkykyyn ja terveyteen134 (ks. luku 5.5.1). Koko-
naisaineiston uutisessa SAIRAUSLOMA JOHTUU TYÖYHTEISÖSTÄ USEAMMIN KUIN 
ELÄMÄNTAVOISTA (HS 5.12.00) tosin referoidaan Kunta8-tutkimuksen tuloksia viinan käy-
tönkin näkökulmasta. Viinan vaikutukset työkykyyn saavat vähäisyyden merkitystä, kun 

                                                           
133 Kaksi huumetestaukseen liittyvistä teksteistä on muiden kuin toimittajien kirjoittamia mielipidetekstejä, jotka 
on julkaistu Vieraskynä-palstalla 17.3.00 ja 29.7.00. 
134 Piirosen mukaan alkoholi aiheuttaa työelämässä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Oman 
kehänsä muodostavat alkoholi, työttömyys ja työkyky. (Ks. esim. Piironen 2004; Tommi 2004). Toisaalta on 
nähtävissä, että julkinen keskustelu alkoholin käytöstä ja sen haitoista on kiihtynyt selvästi vuoden 2004 
jälkeen, kun alkoholiveroa alennettiin ja Viron EU-jäsenyys vapautti alkoholin tuontia naapurimaasta 
(alkoholiolojen muutoksesta ks. esim. Österberg 2004). 
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vaikutuksia verrataan vielä 'pahempiin' tekijöihin ja vähätellään (vain puolitoistakertaisti; 
ei näkynyt juuri lainkaan). 

(5)  Yksipuolinen työ, vanhakantainen johtamistapa, puuttuva päätöksenteko- ja vaikutus-
mahdollisuudet sekä huono henki työpaikalla lisäävät enemmän sairauspoissaoloja kuin 
liikalihavuus, liikunnan puute, runsas tupakointi tai viinanjuonti. / – – / Runsas viinajuonti 
vain puolitoistakertaisti miesten pitkät sairauslomat, mutta naisilla se ei näkynyt juuri lain-
kaan verrattuna kohtuujuojiin. (HS 5.12.00) 

Ydinaineistoni teksteissä vaietaan lähes kokonaan siitä, että työkyvyttömyyden taustalla 
voi olla vakava päihdeongelma, joka vaikeuttaa työelämään sijoittumista ja työssä 
selviämistä (vrt. tausta-aineisto luvussa 3.3.4.1). Varis (1998: 177) pitää jokseenkin odo-
tuksenmukaisena sitä, että ihmisen yhteiskunnasta syrjäytymiseen liittyy tabuja ja kiusal-
lisuuden kokemuksia. Huono-osaisuutta tuottavat muun muassa köyhyys, yksinäisyys, 
työttömyys, asunnottomuus ja syrjäytyminen vallankäytöstä. Variksen havaintojen mu-
kaan alkoholisoitunutta ihmistä voidaan käsitellä julkisuudessa metaforilla ja muilla ke-
ventävillä ilmauksilla nimeämällä hänet esimerkiksi boheemiksi, Juoppo-Lalliksi, lalliksi, 
juopoksi ja elämäntapavanhaksi heimoksi. Viinan vaaroista varoittavan valistuksen pitkät 
perinteet (ks. Sääskilahti 2006) ja alkoholin aiheuttama moraalinen häpeä vaikuttanevat 
vieläkin suomalaisten suhtautumiseen alkoholiin. Vaikka julkisuuden ja yksityisyyden 
rajaa murretaan nykyisin mediassa (ks. Fairclough 1997), tiedotusvälineissä katsotaan 
yleensä korrektiksi välttää suorapuheisuutta etenkin silloin, kun puhutaan yksittäisten 
ihmisten päihteiden käytöstä tai muista arkaluontoisina pidettävistä aiheista, kuten seksu-
aalisuudesta, itsemurhista tai mielenterveysongelmista. Vankeja käsittelevän uutisen (HS 
25.8.00) sitä vastoin voidaan odottaa sisältävän "vaarallisia" aiheita (kuten paha ongelma 
viinan kanssa, suonensisäiset huumeet, hiv-tartunnat ja väkivaltarikokset), sillä rikolli-
suudessa on kyse "epänormaalista", johon liittyy ikään kuin luonnostaan sallittujen rajo-
jen rikkominen.  

Kokonaisaineistossa henkilöidään harvoin kuntoutusmaailman asiakkaita. Vuoden 
1999 aineistossa ei mainita nimeltä ainoatakaan asiakasta. Vuoden 2000 aineistossa haas-
tatellaan työkykyä kohottaville kursseille osallistunutta erityistyövoimaneuvojaa (HS 
21.11.00, ks. tapaustutkimus luvussa 5.2.5), kuntotesteihin osallistuneita orkesterimuusik-
koja (HS 8.3.00) sekä kahta tukijärjestelmien väliin pudonnutta, jotka ovat joutuneet 
eräänlaiseen työkyvyn arvioinnin loukkuun (HS 27.7.00 ja HS 20.11.00). Teksteissä ei 
käy täysin ilmi, onko kyse kuntoutuksesta vai muista työkykyä ylläpitävistä aktivitee-
teista. Aineistossa erottuu siten selvästi uutinen, jossa kuntoutusjärjestelmästä kirjoitetaan 
myös asiakkaan näkökulmasta (KUNTOUTUSTA HALUAVA SAATTAA PUDOTA KAIKKIEN TUKIEN 
VÄLIIN / AMMATILLINEN KUNTOUTUS EI AINA KÄYNNISTY AJOISSA, HS 20.11.00). Otsikkotason 
kielelliset valinnat saattaa pudota ja ei aina käynnisty aktivoivat riskien maailmaa. Asi-
akkaalle annetaan kasvot julkaisemalla hänestä passikuvaa muistuttava palstan levyinen 
henkilökuva, jossa pään asento on alaspäin painunut. Hänen rooliaan korostaa myös se, 
että koko teksti alkaa asiakkaan tilanteen kuvauksella: 

(6)  Kotkalainen Armi Pohjansaro-Rikka, 42, on väliinputoaja: edes 46 erikoislääkärin lausun-
toa, kaksi valituskierrosta ja lopulta turvautuminen oikeusavustajaan eivät ole saaneet Kan-
saneläkelaitosta vakuuttumaan siitä, että Pohjansaro-Rikka on työkyvytön. / Kelan mielestä 
hän on työkykyinen mutta Pohjansaro-Rikan mielestä vasta, kun hänet on kuntoutettu. /– – / 
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Pohjansaro-Rikka haluaa, että Kela maksaa hänelle kuntoutustukea eli entiseltä nimeltään 
määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Hän on saanut sen yhdeltä kuukaudelta 1999 rin-
talastan murtuman vuoksi. Hän haluaa sen kuitenkin taannehtivasti joulukuusta 1997 läh-
tien siihen asti, kunnes hänet on kuntoutettu työkykyiseksi. (20.11.00) 

Tekstin jännite rakentuu luokittelun ristiriitaisuudesta. Pohjansaro-Rikka määritellään 
monella tavalla. Otsikko implikoi hänen lukeutuvan kuntoutusta haluaviin. Teksti määrit-
telee hänet olla-suhdeverbiä käyttämällä väliinputoajaksi ja työkyvyttömäksi. Vastakkaista 
näkemystä ilmaisee referoiva ilmaus Kelan mielestä hän on työkykyinen mutta – – . Hen-
kilökuvaa piirretään myös mainitsemalla asiakkaan kotipaikka ja ikä. Myötämielisyyttä 
asiakasta kohtaan luodaan luetteloimalla hänen yrityksiään ratkaista tilannetta. Asiakkaan 
positiivista sitkeyttä ja uskoa asiaansa implikoi toistuvasti esiintyvä mentaalista toimintaa 
kuvaava haluta-verbi, joka ilmaisee etenkin ensimmäisessä tapauksessa (haluaa, että 
Kela maksaa) pikemminkin vaatimista ja toisen osapuolen kontrolloimista kuin omia 
haluja (ks. Kangasniemi 1992: 269–271; vrt. myös Yli-Vakkuri 1986: 295–296). Käsi-
tystä asiakkaan asenteesta vahvistavat myös maininnat lausuntojen ja valituskierrosten 
määristä sekä ajan adverbi lopulta, joka viittaa pitkän tapahtumaketjun viimeisimpiin 
vaiheisiin (lopulta ks. Sulkala 1981: 97).  

Toisaalta samat kielelliset valinnat ilmaisevat Kelan peräänantamattomuutta, joka vä-
rittyy kieltomuodon (edes – – eivät ole saaneet vakuuttumaan) vuoksi negatiiviseksi piir-
teeksi. Kelaan liitetään inhimillisiä piirteitä: se voi vakuuttua kuten ihminen ja sillä on 
mielipide. Ensisijaisesti se kuvataan kuitenkin instituutiona, jolta asiakkaat hakevat pää-
töksiä esimerkiksi eläkkeistä, tuista ja kuntoutuksesta. Se on eksplisiittisenä toimijana 
materiaalisessa prosessissa maksaa (tukea) ja implisiittisesti myös siinä, että joku kuntou-
tetaan työkykyiseksi. Tässä kontekstissa kuntoutuksen rahoittaja voidaan mieltää toimi-
jaksi (ts. Kela kuntouttaa), vaikka varsinainen työ tehtäisiinkin toisaalla. Instituution ja 
kansalaisen välinen suhde esitetään metaforisesti epäsuhtaisena taisteluna, joka viittaa 
ankaraan ponnisteluun, kilpailuun ja vaikeuksiin (ks. PS s.v. taistella). 

(7) Vastaavanlaisia esimerkkejä on Suomessa tuhansia. Useimmiten ihmiset taistelevat saadak-
seen joko ammatillista kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkkeen. Taustalla on hoitavien 
lääkäreiden ja eläkelaitosten eri näkemys potilaan työkyvystä. / Nyt esimerkiksi kuntoutus 
alkaa vasta, kun työntekijä on jo pitkään ollut sairauslomalla ja ehkä jo hakee eläkettä. 
Ratkaisun pitkittyessä potilas saattaa jäädä lopulta ilman mitään tukea. (HS 20.11.00) 

(8)  Ongelma on myös se, että kuntoutusverkostoon kuuluvat toimivat toisistaan erillään eikä 
kenelläkään ole kokonaisvastuuta työntekijän kuntoutuksesta. (HS 20.11.00) 

Materiaalinen prosessi taistella rakentaa ihmisen ja instituution välille voimakasta vas-
takkainasettelua, jossa ei suinkaan ole kyse yhteistyöstä vaan eräänlaisesta sotatilasta. 
Asiantuntijoiden välistä ristiriitaa puolestaan implikoi se, että heillä on työkyvystä eri 
näkemys. Asiantuntijoiden ongelmiin kytkeytyvät niin ikään kuntoutusverkosto ja koko-
naisvastuu, joissa molemmissa on kyse osien sovittamisesta yhteen. Negatiivisia merki-
tyksiä kuntoutuksen vääränlaisesta ajoituksesta tuottavat myös päätösprosessiin liittyvät 
ajan ilmaukset (alkaa vasta, kun; on jo pitkään ollut; ehkä jo hakee; pitkittyessä; saattaa 
jäädä lopulta). Kuntoutusta haluavasta kansalaisesta muodostetaan kuvaa järjestelmän 
uhrina, jolle voi käydä taistelun päätteeksi huonosti. Myöhemmin uutisessa puhutaan 
kielteiseen sävyyn liikkumista kuvaavin metaforin valituskierteestä, kivisestä ja kuoppai-
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sesta tiestä ja eläkeviidakossa harhailevista. Metaforisuus korostaa asioiden etenemisen 
epämääräisyyttä ja hankaluutta virkakoneistossa (diskurssin metaforisuudesta ks. esim. 
Fairclough 1997: 124–135).  

Tekstiin rakentuva kuva kansalaisen kovasta kohtelusta on ristiriidassa kuntoutuksen 
ideologian kanssa: kuntoutuksen katsotaan tuottavan hyvää yksilölle ja sen perustana 
pidetään oikeutta onnellisuuteen ja hyvinvointiin, vapauteen, itsenäisyyteen ja oikeuden-
mukaiseen kohteluun (ks. Järvikoski – Härkäpää 2001: 30). Kokonaisuudessa uutisteks-
tissä välittyy ongelmista huolimatta käsitys siitä, että kuntoutuksella voidaan vaikuttaa 
työkykyyn, etenkin jos se ajoitetaan oikein. Tekstiin kirjoittuu kuitenkin kuva epäoikeu-
denmukaisesta ja hajanaisesta järjestelmästä, johon kuntoutusta haluava ei välttämättä 
pääse mukaan. Seuraavissa esimerkeissä sen sijaan vihjataan "turhasta" kuntoutuksesta, 
joka suunnataan työkykyisille ihmisille:  

(9)  Eläkeputkeen pääsyä on määrä vaikeuttaa toisaalta työkykyisten ihmisten kuntoutuksella ja 
koulutuksella sekä toisaalta työvoimaviranomaisten toimin. (HS 6.7.99) 

(10)  SAK on jättänyt eriävän mielipiteen aktiivista sosiaalipolitiikkaa pohtineen ns. Välimäen 
työryhmän esitykseen. Liitto arvioi, että esitys on rakentamassa Suomeen rinnakkaiset, pal-
kattomaan työhön perustuvat työmarkkinat, jossa 70 000–100 000 täysin työkykyistä ih-
mistä "kuntoutettaisiin" sijoittamalla heitä töihin kuntiin ja kolmannelle sektorille. / Esityk-
sessä todetaan, että tällaisen kuntouttavan toiminnan on oltava työllistettävän kannalta 
mielekästä ja riittävän vaativaa. / Silloin kun työn puute on työttömän ainoa ongelma, on 
mielekäs ja vaativa toiminta kuitenkin SAK:n mielestä työtä, joka on teetettävä työsuh-
teessa ja josta on maksettava palkkaa. (HS 15.2.00) 

Molemmissa esimerkeissä tuotetaan kielteisiä käsityksiä "työkykyisten ihmisten" kun-
touttamisesta. Ylemmässä tekstissä pääkirjoitustoimittajan valinnat implikoivat, että 
kuntoutus on keino estää (on määrä vaikeuttaa) ihmisiä toteuttamasta todellisia tavoittei-
taan (eläkeputkeen pääsyä). Alemmassa esimerkissä lainausmerkein varustettu "kun-
toutettaisiin" vihjaa, että aktiivisen sosiaalipolitiikan keinot eivät edusta "todellista" kun-
toutusta ja että kuntoutus on paremminkin peitenimi toiminnalle, jossa työttömät sijoite-
taan palkattomaan työhön. Kannanottojen alkuperäinen lähde toistuu tekstissä auktoritee-
tin äänenä (SAK on jättänyt; Liitto arvioi; SAK:n mielestä). Tieto eriävästä mielipiteestä 
aktivoi aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä: Tehdäänkö työttömyydestä 
sairaus, kun täysin työkykyisiä työttömiä aletaan "kuntouttaa"? Onko kyse medikalisaa-
tion etenemisestä (ks. Tuomainen ym. 1999)? Toisaalta suuntaus osoittaa kuntoutusperi-
aatteiden myötäilevän yhteiskunnallista tilannetta ja reagoivan työttömyyden kaltaisiin 
ongelmiin (ks. esim. Puhakka ym. 1999: 29–30). 

5.3.1.2  Kuntoutukseen kytkeytyviä ideologioita 

HS:n kuntoutusdiskurssi osoittaa, että kuntoutuksen menetelmät ja kohteet ovat monen-
laiset. Kuntoutuksen lisäksi ydinaineistossa puhutaan kuntouttavasta toiminnasta, amma-
tillisesta kuntoutuksesta, varhaiskuntoutuksesta ja työkykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta. 
Asiantuntijoiden teknistyneet termit kertovat tarpeesta määritellä ja luokitella toimintaa ja 
luoda nimityksiä uusille toimintamuodoille (luokittelusta ks. Halliday 1994a: 184–185; 
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Fairclough 1994: 114–116). Sosiaali- ja terveysministeriö lanseerasi vuosituhannen vaih-
teessa aktiivisen sosiaalipolitiikan yhteydessä myös termiä kuntouttava työllistäminen 
(esim. HS 19.2.00). Maallikkolukijalle voi tosin jäädä epäselväksi monien kuntoutusmuo-
tojen sisältö ja sekin, tarkoittavatko esimerkiksi kuntouttava työllistäminen ja kuntouttava 
työllistyminen samaa asiaa.  

Käsitteen aktiivinen sosiaalipolitiikka135 uutuudesta ja tuntemattomuudesta kertoo se, 
että sen edellä käytetään ilmausta niin kutsuttu ja sen merkitystä määritellään eksplisiitti-
sesti: Termi tarkoittaa erityistoimia, joilla työelämässä syrjäytyneitä, lähinnä nuoria 
ihmisiä pyritään kuntouttamaan työkykyisiksi (HS 10.8.00). Sitä luonnehditaan saman 
uutisen suhdeprosesseissa syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisyohjelmaksi ja määritellään 
myös negaation avulla: työministeriön mielestä kyse ei ole niinkään työllisyyden kuin 
sosiaalitapausten hoidosta. Intertekstuaalisesti ilmaus kulkee tavanomaista reittiä siirty-
essään hallitus- ja puolueohjelmista ja ministeriöiden papereista median teksteihin ja 
ihmisten puheisiin (ks. esim. Heikkinen 1999: 164). Aktiivinen sosiaalipolitiikka kirjattiin 
hallitusohjelmaan vuonna 1999, ja sanapari palveli myös asiaa pohtineen työryhmän 
nimenä (AS 2004). Hänninen (2002: 41–43) liittää aktiivisen sosiaalipolitiikan poliitti-
seen kamppailuun nimistä ja käsitteistä. Hännisen tavoin sen voidaan katsoa edustavan 
sellaista työkeskeistä aktivointipolitiikkaa, jonka mukaan ihmisiä on autettava auttamaan 
itseään. Näin ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamalla pyritään muuttamaan työmarkki-
noiden toimintaa.  

Kuntoutusdiskurssissa näkyy merkkejä siitä, että ihmisille tuotetaan modernissa 
poliittisessa järjestelmässä bioarvoa (engl. biovalue). Kansalaisista tulee bioarvon poten-
tiaalisia lähteitä, kun yksilön keho ja vitaliteetti nähdään taloudellisena ja poliittisena 
arvona. (Rose – Novas 2005: 29.) Tämän arvon vaaliminen ja lisääminen alkoi kiinnostaa 
valtiota ja poliittisia päättäjiä 1800-luvulla. Väestön hallinnoimiseen liittyvää biovaltaa 
ovat pohtineet etenkin Foucault ja hänen työnsä jatkajat. Biovallalla viitataan siihen, 
miten elämän säilyttäminen nostetaan vallankäytön tavoitteeksi ja miten ihmisten elämi-
nen pyritään laskelmallistamaan. Erilaisin normien, tekniikkojen ja teknologioiden avulla 
pyritään hallitsemaan elämää ja ihmiskehoa ja pitämään huolta väestön hyvinvoinnista. 
Väestön biologisesta olemassaolosta tehdään poliittinen kysymys. (Ks. Hänninen – Kar-
jalainen 1997; Fairclough 1995: 136.) Kehon ja kuntoutuksen suhdetta tarkastellessaan 
Suikkanen ja Lindh (2001: 46–47) esittävät, että kuntoutuksen lääketieteellisessä mallissa 
yksilöiden yhteiskunnalliset eroavuudet on pyritty pelkistämään nimenomaan biologiseen 
eroavuuteen. Toisaalta voidaan ajatella niinkin, että yhteiskunta määrittelee ihmisen ke-
hoa ja että keho ilmentää yhteiskuntaa – niiden suhde on vuorovaikutuksellinen. Kuntou-
tuksessa keho on totuttu suhteuttamaan universaaleihin arviointikriteereihin ja mittoihin, 
jotka ovat perua lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntijatiedosta. Kehon 
arvioinnissa olennaista on kategorisointi, joka kuntoutuksessa tarkoittaa asiakkaan kehon 
yhteiskuntapoliittista problematisointia. Suikkasen ja Lindhin mukaan "keho suhteutetaan 
palkkatyöyhteiskunnan todellisuuden mahdollisuuksiin".  

Kaiken kaikkiaan kuntoutus istuu luontevasti hyvinvointi-ideologiaan, ja se tarjoaa 
väylän vaikuttaa väestön elämäntapavalintoihin ja itsekontrolliin. Se kiinnostaa vallan-
pitäjiä ja kuuluu monien instituutioiden intresseihin. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan 

                                                           
135 Analysoin aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan liittyviä HS:n tekstejä myös työttömyysdiskurssin yhteydessä 
luvussa 5.4.3. 
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taivu valtiovallan pyrkimyksiin, joilla heidät yritetään pitää kunnon kansalaisten jou-
kossa. Fysiatrian erikoislääkäri Leena I. Kauppilan tekstissä MIKSI KUNTOUTUS EI TEHOA? 
(HS 7.1.1999*) Vieraskynä-palstalla ilmaistaan suoraan sävyyn ihmisten haluttomuutta 
kuntoutua ja pysyä työelämän jäseninä. 

(11) Suomessa käytetään vuosittain miljardeja kuntoutukseen. Jotta kuntoutus onnistuisi, tarvi-
taan kuntoutettavan oma halu tulla terveemmäksi ja työkykyisemmäksi, halukkaaksi jat-
kamaan työelämässä. / – – / Miten kuntoutus "tehoaa", riippuu usein siitä kumpaa vaihtoeh-
toa – työkykyä vai työkyvyttömyyttä terveydellisistä syistä – kuntoutettava itse pitää it-
selleen parempana / – – / Mikäli kuntoutettava toivoo saavansa työkyvyttömyyseläkkeen, 
ikään liittyvistä pienistä vaivoista alkaa tiedostamatta kehittyä työkykyä rajoittavia sai-
rauksia. Tällöin kuntoutettava ei pyrikään vähentämään oireitaan, vaan pikemminkin 
osoittamaan ne kuntoutuslaitoksen henkilökunnalle. Se puolestaan raportoi oireet edelleen 
eläkkeistä päättävälle taholle, yleensä Kelalle. Näin tehokkaankin kuntoutuksen tulokset 
saattavat jäädä niukoiksi tai kääntyä suorastaan kielteisiksi, eli kuntoutettava "kipeytyy" en-
tisestään kuntoutusjakson aikana. / – – / Ei ole välttämättä kuntoutuslaitosten vika, että 
Suomessa kuntoutus tuottaa paljon heikompia tuloksia kuin monissa läntisissä hyvinvoin-
tiyhteiskunnissa, joissa yksilö vastaa osaltaan taloudellisesti terveytensä ja työkykynsä 
säilymisestä ja joissa terveyttä ihannoidaan. (HS 7.1.99*) 

Kuntoutukseen osallistuva ihminen voidaan tavallisimmin nimetä joko kuntoutujaksi tai 
kuntoutettavaksi. Kun valitaan partisiippimuoto kuntoutettava, kansalainen asetetaan 
passiiviseen vastaanottajan rooliin, teon kohteeksi (vrt. autettava ja hoidettava; ks. ISK 
2004: 526). Aktiivisempi vaihtoehto olisi muodostaa tekijän nimitys johtimella -jA (kun-
toutuja), jolloin substantiivi ilmaisee aktiviteetin suorittajaa (ks. ISK 2004: 256–258). 
Valintaan vaikuttaa se, ajatellaanko verbiksi kuntoutua vai kuntouttaa. Kuntoutua-verbiin 
sisältyy ihmiselle tapahtuva muutosprosessi, kun taas transitiivisessa kuntouttaa-verbissä 
nähdään osapuolina sekä tekijä että tekemisen kohde136. 

Kauppilan tekstissä aktivoituu kuntoutettavan "piiloaktiivisuus". Hänen (mentaalisen) 
toimintansa intentionaalisuuteen viittaavat substantiivi oma halu, adjektiivi halukas sekä 
verbiprosessit pitää itselleen parempana, toivoa saavansa ja  pyrkiä vähentämään. Kun 
kuntoutettavan toimintaa kuvataan kiellon kautta (ei pyrikään vähentämään oireitaan, 
vaan), kieltomuoto ja liitepartikkeli yhdessä implikoivat, että kuntoutettava hylkää toivot-
tavan ja odotuksenmukaisen toimintavaihtoehdon. Kuntoutettava pystyy ikään kuin itse 
ratkaisemaan, miten hän haluaa kuntoutuksen "tehoavan". Lainausmerkkien käyttö mate-
riaalisissa verbeissä tehota ja kipeytyä voi vihjata teeskentelystä ja oireiden tietoisesta 
korostamisesta. Kun pienistä vaivoista alkaa tiedostamatta kehittyä sairauksia, tuotetaan 
todellisuutta, jossa asiat tapahtuvat ikään kuin itsestään. Vaivoja tuovalle ikääntymiselle-
kään ihminen ei voi mitään. Ratkaisevana laukaisijana prosessissa (alkaa kehittyä) on 
kuitenkin ihmisen oma ajatus eläkkeelle pääsyn aiheellisuudesta. (Ks. myös 5.2.3 ja 
5.4.2.1.)  

                                                           
136 Kuntoutus-sanan lähtökohta on kunto, josta on johdettu verbi kuntouttaa ja siitä edelleen substantiivi kuntou-
tus. Kuntouttaa-verbin merkitys 'parantaa jonkun kuntoa' poikkeaa kuntoutua-verbin merkityksestä 'tulla pa-
rempaan kuntoon' (kuntoutua > kuntoutuminen). Kuntoutuminen luo vaikutelman, että parempaan kuntoon 
päästään ikään kuin itsestään. (PS s.v. kuntouttaa, kuntoutua; Kolehmainen 2000: 40–41.) 
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Tekstissä tuotetaan hoitamisen ideologiaa, jossa ei kyseenalaisteta asiantuntijoiden tai-
toja (Ei ole välttämättä kuntoutuslaitosten vika; Jotta kuntoutus voisi onnistua; tehok-
kaankin kuntoutuksen tulokset) vaan jossa etsitään syitä heikkoihin, niukkoihin ja suoras-
taan kielteisiin tuloksiin hoidettavien asenteista, passiivisuudesta ja vähäisestä vastuusta. 
Kuntoutuslaitosten vastuuta kevennetään aloittamalla virke kieltomuodolla ja kommen-
toivalla adverbilla (Ei ole välttämättä). Näin tuotetaan ajatusta, että kuntoutuksessakin 
voi joskus olla vikaa, mutta kieltomuodolla osoitetaan heti, että jossakin muuallakin on 
ongelmia. Tekstissä näyttäytyy asiantuntijayhteiskunta, joka kytkeytyy diskurssiin työky-
vystä yleisemminkin ja jossa kansalainen osana on olla lähinnä institutionalisoidun toi-
minnan kohde.  

Suomen vertailu muihin yhteiskuntiin korostaa asenteiden suomalaisuutta ja tekee ja-
koa meidän ja muiden välille. Vertailussa suomalaisten asenteet näyttäytyvät huonoina. 
Puhe hyvinvointiyhteiskunnasta, kuntoutuksen tuloksista ja terveyden ihannoinnista liittää 
työkyvyn sosiaalipoliittisiin ideologioihin. Työkyvyn ja terveyden välille punoutuu vahva 
side, kun ne toistuvasti liitetään yhteen (tulla terveemmäksi ja työkykyisemmäksi; työky-
kyä vai työkyvyttömyyttä terveydellisistä syistä; terveytensä ja työkykynsä säilymisestä; 
työkykyä rajoittavia sairauksia). Tällainen kollokatiivisluonteinen suhde ja taipumus 
esiintyä yhdessä tuottavat ideologista vaikutelmaa siitä, että terveys ja työkyky kuuluvat 
jokseenkin luonnollisesti yhteen (ks. Halliday 1994a: 333; Heikkinen 1999: 163–164). 
Samantyyppisiin yhteisesiintymiin kuuluvat muun muassa 1990-luvulla taajaan esiinty-
neet lama ja työttömyys ja työttömyyden puolittaminen (Heikkinen 1999: 164) ja 2000-
luvulla vakiintuneet työelämän kehittäminen, työssä jaksaminen, syrjäytymisen ehkäise-
minen ja syrjäytymisvaarassa oleva nuori. Syrjäytymisdiskurssissa uusinta ideologiaa 
välittää ilmaus varhainen puuttuminen, joka ei vielä ole mediapuheeseen137 kovin laajalti 
levinnyt (ks. Linnakangas – Suikkanen 2004; AS 2004). Näissä kiteytyneissä ilmauksissa 
kielellä luodaan todellisuutta, jossa työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen 
tulkitaan epätoivottavaksi vaaraksi ja uhaksi ja jossa muun muassa poliittisilla toimijoilla 
on oikeus puuttua tilanteeseen. Samalla kategorisoidaan nuoria "syrjäytyneisiin" ja "nor-
maalisti selviäviin". Kollokatiivisen hokeman luonteen ovat niin ikään saaneet työkykyä 
ylläpitävä toiminta ja työkyvyn ylläpitäminen. Siirrynkin seuraavassa alaluvussa tarkaste-
lemaan tyky-toimintaa osana työkyvyn edistämisdiskurssia. 

5.3.2  Työkykyä ylläpitävä toiminta 

Uutisotsikko TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMA SAI SUURSUOSION / TYÖNANTAJAT KAIKKEIN 
TYYTYVÄISIMPIÄ (HS 11.2.99) kertoo, että suomalaiset työpaikat innostuivat 1990-luvulla 
työkyvyn ylläpitämisestä. Samassa uutisessa todetaan, että työministeriön selvityksen138 
mukaan tärkeimpinä kehittämisen kohteina pidettiin henkilöstön johtamista sekä työky-
kyä ja työssä jaksamista. Tiedotusvälineiden rooli diskurssin etenemisessä ja merkitysten 

                                                           
137 HS:n sähköisessä arkistossa ilmaus varhainen puuttuminen esiintyy 26 tekstissä, joista 24 on julkaistu 2000-
luvulla (sanahaku 16.12.2005). 
138 Kansallisen työelämän kehittämisohjelman arvioinnit kerättiin hankkeisiin (63 kpl) osallistuneilta työnanta-
jilta, työntekijöiltä ja asiantuntijoilta. Vastauksia antoivat myös sidosryhmistä muun muassa työmarkkina-
järjestöt, tutkimuslaitokset ja eduskunnan työasiainvaliokunta. (HS 11.2.99.) 
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rakentumisessa on tärkeä etenkin silloin, kun vastaanottajalla ei ole omaa kokemusta eikä 
erityistä tietämystä puheena olevasta aiheesta ja hän joutuu rakentamaan käsityksensä 
tiedotusvälineiden varassa. Tiedotusvälineet todettiinkin Tyky-barometrissä (Peltomäki 
ym. 1999) työntekijöiden kannalta yleisimmäksi tyky-tiedon lähteeksi ja työnantajien 
kannalta toiseksi yleisimmäksi heti työterveyshuollon jälkeen (Launis ym. 2001). Mil-
laista kuvaa työkykyä ylläpitävästä toiminnasta HS:n tekstit rakentavat sellaiselle luki-
jalle, joka ei asiaa juurikaan tunne? Tykyn keinovarasto ja tavoitteet vaikuttavat varsin 
monenkirjavilta, mikä korostuu etenkin esimerkin 12 sitaatissa: 

(12)  Käskyttäminen sopii huonosti työkyvyn kohentamiseen, tietää työsuunnittelija Tuire Vää-
nänen. "Asenteet eivät muutu sillä tavalla, että käsketään muuttamaan asenteita. Teoria ei 
ole näissä asioissa tärkeää, ja tiukkapipoisuus on syytä unohtaa. Meillä toimintarajat ovat 
sellaiset, että mukaan mahtuu kaikki mitä maa päällään kantaa ja auringon alla on." (HS 
6.5.99) 

(13)  Nokian kaupungin työntekijät opettelevat avoimuutta / Suuret sairauspoissaolot käynnisti-
vät itsetutkiskelun (HS 5.12.00, otsikko) 

(14)  "Me olemme päättäneet opetella uuden työyhteisön mallin." – – / – – Työkykyyn satsataan 
liikuntalajeilla kirkkovenesoudusta sauvakävelyyn ja avantouintiin. Työyhteisöpsykologin 
saaminen on ollut edistysaskel. (HS 5.12.00) 

(15)  Hän [erityistyövoimaneuvoja] itse myöntää tunteneensa joskus väsymystä, mutta apua hän 
on saanut työkykyä kohottavilta kursseilta, joilla tarjottiin niin psykologin neuvoja kuin 
jumppaakin. / "Eniten me olemme ihmetelleet, miten lyhytnäköistä on lisätä ensin virkoja ja 
ottaa ne sitten pois", hän sanoo. (HS 21.11.00) 

Esimerkissä 12 työkyvyn kohentaminen näyttäytyy asennekysymyksenä, ja samalla 
aktivoituu merkitys 'nykyisiä asenteita pitää muuttaa'. Kieltämällä käskyttäminen, teoria 
ja tiukkapipoisuus tarjotaan vaihtoehtona toiminta, jossa tavoitellaan rentoutta ja vapa-
utta. Samanlaista henkeä on myös esimerkeissä 13 ja 14, joissa niin ikään korostuu yh-
dessä tekeminen ja se, että työyhteisön pitäisi ajatella olevansa 'me'. Tyky-toiminta liite-
tään työntekijöiden mentaaliseen maailmaan substantiiveilla (asenne, tiukkapipoisuus) ja 
verbeillä (päättää opetella). Se, että päätetään tai satsataan, kertoo kyllä tahdosta toimia 
mutta ei lopulta "todellisesta" aktiivisuudesta eikä tuloksistakaan. Työntekijät esitetään 
rooliltaan hyötyjinä, jotka saavat ja joille tarjotaan jotakin muiden järjestämää toimintaa. 
Itsetutkiskelu aktivoi merkityksen 'työpaikan ongelmien perimmäiset syyt voivat olla 
meissä itsessämme'. Ratkaisuja haetaan työntekijän fyysisen kunnon kohentamisesta 
(kirkkovenesoudusta, sauvakävelystä, avantouinnista, jumpasta) ja psyykkisten tekijöiden 
pohtimisesta (työyhteisöpsykologi, psykologin neuvot). Työntekijän kommentti esimer-
kissä 15 paljastaa kuitenkin, että väsymys saattaakin johtua epäselvistä työjärjestelyistä. 
Joka tapauksessa nähtävissä on, että etenkin liikuntaideologia on lyönyt itsensä läpi tyky-
maailmassa: 

(16)  "Monet tutkimukset paljastivat 1970-luvulla, että suurin motiivi liikuntaharrastukselle oli 
terveyden ja kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. / Seuraavalla vuosikymmenellä kär-
keen nousi ilo ja virkistäytyminen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpito liikunnan avulla. 
Nyt näyttää siltä, että liikunnan harrastamisen päämotiiviksi ovat taas nousseet terveys, 
kunto ja työkyky", sanoo Suomi [professori Kimmo Suomi Jyväskylän yliopistosta]. (HS 
30.9.99) 
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(17)  "Yksilön työkyvyn lisääminen ei kuulu testausjärjestelmän peruspilareihin, mutta silti reipas 
ja iloinen työkyky saa yksilöllekin hymyn suupieliin", sanoo [kuntotestaaja] Matti Heik-
kilä. / Henkilön omakohtaisen motivaation korostaminen liikunnan avulla on toisaalta 
helppoa: jos liikkuminen on hauskaa ja mieluisaa, hän haluaa sitä lisää. (HS 11.10.00) 

(18)  "Itsestä huolehtiminen on menestyneelle orkesterille yksi voimavaratekijä lisää. Hyvin-
vointi ja itseluottamus huokuvat lavalta." / Heikkilä [kuntotestaaja Matti Heikkilä] on ke-
hittänyt vuodesta 1988 terveysliikunnan ideaa. Hän tapaa yli 10 000 suomalaista vuosittain. 
Nykyisin firmat tuovat väkeään Vierumäelle muun muassa yleistyneiden työkykyhankkei-
den yhteydessä. (HS 8.3.00) 

Kun teksteissä liitetään liikunta ja työkyky yhteen, vahvistetaan ideologiaa 'liiku, jotta 
jaksat tehdä työtä'. Näin tuotetaan todellisuutta, jossa ihminen valjastaa vapaa-aikansa ja 
harrastuksensa palvelemaan työelämän tarpeita. Liikuntaharrastusta kuvataan – ja samalla 
perustellaan sen tärkeyttä – yksilön oman tavoitteen kautta (suurin motiivi; päämotiivi; 
omakohtainen motivaatio; itsestä huolehtiminen), mutta siitä on tullut myös koko työpai-
kan yhteinen intressi, mistä kertovat firmojen yleistyneet työkykyhankkeet. Monet sanan-
valinnat tuottavat liikunnan myönteistä merkitystä: se merkitsee reippautta, iloa, virkis-
täytymistä, terveyttä ja hyvinvointia; se voi olla hauskaa ja mieluisaa; ja se on voima-
varatekijä, joka liittyy menestymiseen. Näissä teksteissä ei tuoda esiin sitä, että liikunta ei 
kiinnosta kaikkia suomalaisia139. Suomalaisten työkykyongelmien lääkkeeksi on tarjottu 
perinteisesti nimenomaan liikuntaa (ks. myös tausta-aineisto luvussa 3.3.4.2). Tutkimuk-
set – kuten todennäköisesti myös ihmisten omat kokemuksetkin – ovat osoittaneet, että 
liikunta parantaa niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin työkykyä etenkin iän karttu-
essa. Tätä sanomaa on iskostettu kansan tajuntaan tehokkaasti monella tavalla, esimer-
kiksi Työterveyslaitoksen Ikääntyvä arvoonsa -tutkimusohjelman aikana. (Ilmarinen 
1995: 40–41; Mäkitalo 1999: 23–25.) Näin ihmiset ovat tottuneet työkykyään arvioides-
saan liittämään työkyvyn ensisijaisesti fyysiseen kuntoonsa ja terveyteensä. Ydinaineis-
tossani kuitenkin kyseenalaistetaan paikoin kuntoilun asemaa työkyvyn ylläpitämisessä. 

(19)  TYKY ON VALLOITTANUT SUOMALAISET TYÖPAIKAT / TYÖKYVYN EDISTÄMINEN ON JUMPPAA, 
HUMPPAA JA HÖLKKÄÄ (HS 1.6.99) 

(20)  TUTKIJA: UUPUNUT EI TOIVU JUOSTEN, VAAN TYÖELÄMÄN MUUTOKSILLA (HS 18.5.99) 
(21)  Huippu-urheilu on väistynyt, ja nykyisin Alénia kiinnostaa terveyden edistäminen liikunnan 

avulla. Hän korostaa, että liikunta on tärkeä osa ihmisen elämänlaatua, vaikka se ei yksin 
takaakaan työkykyä. / Professorin omat työpäivät tahtovat venyä jopa 12-tuntisiksi, kun ai-
kaa vaativat opetus, hallinto, tutkimus ja lukuisat luottamustehtävät. (HS 25.6.99) 

Liikunnan arvoa lasketaan kielellisin keinoin sanaleikin ironialla ja arkikielisyydellä 
(jumppa, humppa ja hölkkä) ja kieltomuodolla (ei toivu) ja (ei yksin takaakaan). Kielto-
muodot kiistävät alkuoletuksen 'liikunta takaa työkyvyn'. Siihen, että työkykyongelmat 
voivat johtua liikunnan puutteen sijasta työstä, viitataan sekä eksplisiittisesti ('työelämää 
muutettava') että hieman implisiittisemmin (työpäivät tahtovat venyä jopa 12-tuntisiksi). 
Tyky-kirjoittelussa eri tekstilajien äänensävyt poikkeavat toisistaan. Tyky-keinojen ky-

                                                           
139 Tämänhetkisten tutkimusten mukaan aikuisista naisista 58 % ja miehistä 49 % harrastaa terveyden kannalta 
riittävästi liikuntaa. Miesten joukossa on naisia enemmän niitä, jotka eivät harrasta mitään lajia. (Miehet ja 
naiset numeroina liikunnassa ja urheilussa 2005.) 
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seenalaistaminen ja kritisointi on näkyvintä HS:n reportaaseissa140 ja mielipideteksteissä 
(ks. tapaustutkimus luvussa 5.4.4). Sen sijaan uutisjutuissa kritiikki on peitellympää ja 
lopulta vähäistä. Kun ongelmien ja keinojen välinen ristiriita nostetaan uutisen otsikko-
tasolle (TUTKIJA: UUPUNUT EI TOIVU JUOSTEN, VAAN TYÖELÄMÄN MUUTOKSILLA, HS 18.5.99; 
SEMINAAREJA RIITTÄÄ, UUPUMUS KASVAA, HS 24.9.99), lähteeksi paljastuu viimeistään 
otsikkoja seuraavassa leipätekstissä asiantuntijan ääni, kuten esimerkissä 22 tutkijan ja 
kuntoutuksen asiantuntijan141 ääni ja esimerkissä 23 työterveyshuollon asiantuntijan ääni. 

(22)  Työuupumuksen hoitaminen pelkästään työntekijöitä juoksettamalla ja jumppauttamalla tai 
hankkimalla konsultti laskemaan stressipisteitä ei tuota tulosta Keuhkovammaliiton kun-
toutustutkija Jorma Mäkitalon mukaan. / Liian usein työelämän parannusyritykset jäävät 
puolitiehen; ongelmat löydetään, mutta itse työhön ei osata tai uskalleta puuttua. (HS 
18.5.99) 

(23)  "Suomessa järjestetään työkykyseminaareja varmaan eniten maailmassa, jäädään silti 59-
vuotiaana eläkkeelle ja eletään kuitenkin lähes vanhimmiksi maailmassa. Joku tässä asiassa 
ei toimi", sanoi työterveyshuoltoon erikoistuneen Medivire Oy:n toimitusjohtaja Kimmo 
Karvonen Työhyvinvointi-kampanjan tilaisuudessa. (HS 24.9.99) 

(24)  Työterveyslääkäri Risto Sutinen tutki työilmapiiriä Vaasan keskussairaalassa 1996. Lääkä-
rikunta oli kovin tyytymätön hallintoon ja sairaalan johtoon. Ylin johto ei näyttänyt työ-
ilmapiiristä välittävän, sillä se sai vain 3,3 pistettä kymmenestä mahdollisesta. / Vaasalaiset 
poliitikot ja sairaalan johto joutuivat niska punaisena kuuntelemaan tutkimuksen tuloksia 
monessa seminaarissa. Tulostakin tuli: keskussairaalasta löytyi kolme miljoonaa markkaa, 
jolla rakennettiin kuntosali, lisättiin työnohjausta sekä kohotettiin 1 428 ihmisen työkykyä 
ja -viihtyvyyttä kylpyläkursseilla. / Lääkäritkin saatiin osallistumaan, aluksi lievällä pakolla. 
Nyt on käynnissä tutkimus, joka mittaa, paransivatko miljoonat todella työilmapiiriä. (HS 
3.12.00) 

Käsitystä tyky-keinojen tehottomuudesta tuotetaan käyttämällä kieltomuotoa (ei toimi; ei 
tuota tulosta; ei osata tai uskalleta) ja vastakkainasettelua virittämällä (silti, kuitenkin, 
mutta). Fokuspartikkeli pelkästään nostaa fokukseen mAllA-infinitiivirakenteella142 il-
maistut tyky-keinot, joita joku työntekijän ulkopuolinen toimija ohjaa (juoksettamalla, 
jumppauttamalla, hankkimalla), ja korostaa, että 'tämä yksin ei riitä, muutakin tarvitaan' 
(ks. ISK 2004: 804–809). Teettojohdos143 painottaa entisestään, että toiminnalla on joku 
teettäjä, joka ei itse kuitenkaan osallistu varsinaiseen teon suorittamiseen. Samanlaista 
kieltohakuista ainesta edustavat myös myöntölauseessa esiintyvä liian (usein) ja ilmaus 
                                                           
140 Tarkoitan reportaasilla sellaista yhden tai useamman sivun mittaista tekstikokonaisuutta, jossa käsitellään 
uutistapahtumia ja ilmiöitä tavanomaista uutista monipuolisemmin. Tällaisesta juttutyypistä voidaan käyttää 
myös nimitystä feature. (Ks. Kuutti – Puro 1998.) 
141 Esimerkissä 22 haastateltu tutkija ja kuntoutuksen asiantuntija, lääkäri Jorma Mäkitalo on teksteissään 
kritisoinut näkemystä yksilöllisiin ominaisuuksiin keskittyvästä työkyvyn ylläpidosta ja sen sijaan korostanut 
sitä, miten työyhteisön eri osatekijät vaikuttavat työkykyyn (ks. esim. Mäkitalo 2005; Mäkitalo 2001; Mäkitalo 
– Launis 1998; Mäkitalo – Palonen 1994). 
142 Adessiivissa oleva mAllA-rakenne ilmaisee päämäärään pääsemisen keinoa. Sillä kuvataan tapaa ja menetel-
mää saada aikaan toinen tapahtuma (tässä tapauksessa uupumuksesta paraneminen). (ISK 2004: 509–513.) 
143 Teettojohdokset (ttA-, UttA- ja tUttA-) esiintyvät tyypillisesti transitiivisissa kantaverbeissä (esim. äiti maa-
lauttaa talon). Myös intransitiivikantaisia -ttA-verbejä voidaan lukea teettojohdoksiin. Kantaverbin subjekti 
edustuu tällöin objektina (esim. työntekijöitä jumppautetaan, vrt. työntekijä jumppaa). (Ks. ISK 2004: 311–
313.) 
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jäädä puolitiehen, jotka implikoivat, että yritykset eivät aina onnistu ja että ne jäävät 
kesken tavoitteeseen pääsemättä (ks. ISK 2004: 1552–1555; ks. myös PS s.v. puolitiessä). 

Tuloksellisuus kyseenalaistetaan myös koko sivun erikoisjutussa (24) käyttämällä ky-
syvää sivulausetta ja todella-adverbia (paransivatko miljoonat todella). Suoraan ei tuo-
mita yrityksiä ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja parantaa ilmapiiriä, mutta johtamiseen 
tyytymättömien lääkäreiden ja 'välinpitämättömän' johdon välinen konflikti esitetään 
siinä määrin vakavana, että lukijan voi olla vaikea uskoa kuntosalin tai kylpylän sitä 
ratkaisevan. Latautunut konteksti vihjailee keinojen olevan "vääriä". Vastakkainasette-
lussa rakennetaan ryhmäjakoa lääkärikuntaan ja johtoon. Lääkärien hienoinen yliote 
kirjoittuu verbivalintoihin: johto saa pisteitä lääkäreiltä ja joutuu kuuntelemaan tuloksia 
niska punaisena, mikä viittaa kiusaantumiseen ja häpeään. Johdon toiminta ei näyttäydy 
tekstissä aivan rehellisenä, sillä toiminnassa turvauduttiin pakkoon ('lääkärit olivat vasta-
hankaisia') ja jostakin löytyi rahasumma, joka mainitaan parikin kertaa ja jonka suuruutta 
korostetaan puhumalla yleistävästi monikkomuodossa miljoonista. Sitä vastoin työnteki-
jöiden määrä mainitaan täsmällisellä luvulla, joka kertoo työyhteisön suuruudesta ja sa-
malla kylpyläkurssien paljoudesta.  

Työkykyä ylläpitävän toiminnan paljoutta arvotetaan monessa muussakin tekstissä pu-
humalla muun muassa fyysisen kunnon kohotusvillityksestä; vuosien kampanjoista ja 
työkykyä lisäävistä ohjelmista; runsaasta kuntoutuksesta; kaikista kuntoutusponniste-
luista; kymmenistä hankkeista; sekä projekteista, joita on pilvin pimein. 

(25)  Tämän vuosikymmenen alkupuolella alkoi fyysisen kunnon kohotusvillitys, kun tutkimukset 
osoittivat, että hyvässä kunnossa oleva ihminen jaksaa paremmin kuin rapakuntoinen. Yri-
tyksissä keksittiin, että juoksuttamalla ja jumppauttamallahan ongelmat hoituvat. Vau-
raimmat firmat aloittivat erityisiä tyky-kursseja, joilla työväki pääsi sauvakävelylle ja 
naistentansseihin. Työntekijöiden fyysisen kunnon kohottaminen on sinänsä hyvä asia, 
mutta ei se juuri helpota ongelmia, jotka syntyvät epäselvästä työnkuvasta, taitamattomasta 
johtamisesta, liiasta työstä tai liian vähäisestä koulutuksesta. Kuntosalilippujen jakaminen 
on työterveyshuollolle paljon helpompaa kuin työongelmien rakenteisiin pureutuminen. 
(HS 15.11.99) 

(26)  Vuosien kampanjoista ja työkykyä lisäävistä ohjelmista huolimatta yli 45-vuotiaiden elä-
keunelmat eivät ole muuttuneet haluksi pysyä työssä 65-vuotiaaksi. Edes hallitusohjelmiin 
kirjatut tavoitteet myöhentää eläkkeelle lähtöä pari kolme vuotta nykyisestä noin 59 vuo-
desta eivät näytä toteutuvan. Ikääntyneet ihmiset kokevat työnteon henkisesti tai ruumiilli-
sesti liian raskaaksi ja terveytensä huonoksi runsaasta kuntoutuksesta huolimatta. (HS 
20.5.00) 

(27)  Ihmisten työkyky tuntuu vain laskevan kaikista kuntoutusponnisteluista huolimatta. (HS 
26.5.1999) 

(28)  Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työsuojelurahasto tukee parhaillaan kymmeniä työn-
tekijöiden henkisen hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä hankkeita. / Työkykykeskuk-
sella on oma tyky-ohjelmansa, joka on osa laajempaa eurooppalaista ohjelmaa. / Yksittäi-
sillä työnantajilla on lisäksi pilvin pimein projekteja, joista kukaan ei pidä lukua. (HS 
1.8.99) 
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Työkyvyn ylläpidon paljous ja menetelmät kyseenalaistetaan tuottamalla käsitystä toi-
minnan "tehottomuudesta"144. Tyky-keinoihin kytketään merkityksiä, jotka eivät herätä 
arvostusta eivätkä vakuuta: toiminta on näennäisen helppoa, pinnallista, suunnittelema-
tonta, trendikästä ja lähinnä naisten touhua ainakin lajeista päätellen (jumppa, sauva-
kävely ja naistentanssit). Jo sillä, että puhutaan villityksestä, leimataan yritysten tyky-
toiminta yli-innostuneeksi. Ironista tulkintaa tuottaa myös kognitiivista ajattelua – jopa 
äkillistä neronleimausta – implikoiva keksiä-verbi, kuten myös 'ongelmat helposti pois 
pyyhkivä' hoitua-verbi (Yrityksissä keksittiin, että juoksuttamalla ja jumppauttamallahan 
ongelmat hoituvat). Esimerkin 25 fokusointi kieltoon (mutta ei se juuri helpota) ja sitä 
seuraava negatiivissävyinen luettelo implikoivat, että yritysjohto väistelee "todellisia" 
ongelmia tyytyessään pelkästään työntekijöiden fyysisen kunnon kohottamiseen. Esimer-
kin 26 pääkirjoituksessa odotusten pettämistä korostetaan toistamalla huolimatta-rakenne 
sekä tuottamalla fokuspartikkelilla145 edes merkitystä 'ei tämäkään tavoite', ikään kuin se 
olisi vähintä, mitä oli voitu odottaa (fokuspartikkeleista ks. ISK 2004: 803–810).  

Toiminnan virallisuutta tuotetaan puhumalla hankkeista, ohjelmista, projekteista, kam-
panjoista ja kursseista. Näistä substantiiveista on tullut itsestään selviä toiminnan ni-
meämistapoja tyky-todellisuudessa, ja niihin liitetään luonnostaan tietynlaisia prosesseja: 
niitä esimerkiksi suunnitellaan, rahoitetaan, tuetaan, koordinoidaan ja toteutetaan ja niihin 
osallistutaan. Ne saattavat vaatia paljonkin paperityötä ja myös suullista neuvottelua ja 
sopimista – toisinaan vieraillakin kielillä, jos kyseessä on kansainvälinen eurooppalainen 
ohjelma. Virallisuus etäännyttää tyky-toiminnan työntekijöiden arjesta.  

5.3.3  Työn ongelmien ratkaiseminen 

Tässä luvussa tarkastelen HS:n tekstien antamaa käsitystä siitä, mitä työhön liittyvissä 
ongelmissa pitäisi tehdä ja kenen pitäisi kantaa vastuuta tilanteen kohentamisesta. Ydinai-
neiston teksteissä muotoillaan modaalisilla ilmauksilla varsin yleisluonteisia vaatimuksia 
tehdä jotain täsmentämättä selkeästi, ketä velvoitetaan toimimaan (pitää uusia). Vaati-
muksiin yhdistyy usein vielä konditionaali, joka antaa ohjeille suosituksen sävyn (pitäisi 
muuttua, pitäisi kehittää, pitäisi varata aikaa, olisi panostettava, tarvittaisiin, tulisi tukea, 
tulisi määrittää, tulisi hillitä, sietäisi pitää yllä). Passiivi-ilmausten tavoin epävarmuutta 
luovan vaikutelman toiminnan toteutumisesta antavat sellaiset ei-implikatiiviset raken-
teet, joissa joku aikoo suunnitella ja jonkun tavoitteena on ottaa käyttöön teknologiaa 
(ks. ISK 2004: 1501–1502). 

Kokonaisaineistoni tekstit kytkevät työkykyongelmiin seuraavat työhön liittyvät sei-
kat: työnjako, työyksikköjen organisointi, työajat, työtahti ja kiire, työn paljous, työmene-
telmät, työnhallinta, osaamattomuus, ammattitaidon vanheneminen, pätkätyöt, työn säi-

                                                           
144 Tyypillistä tyky-toiminnassa on ollut se, etteivät toimenpiteet ole juurikaan liittyneet siihen työhön, jota 
ihmiset päivittäin tekevät. Työterveyshuollon kokeilujen tyky-hankkeita arvioidessaan Mäkitalo totesi, että 
niiden lähtökohtana olivat lähes aina yleiset työterveydelliset syyt tai työterveyshuollon toiminta. Joissakin 
tapauksissa tyky-hankkeen kimmokkeena saattoi olla työ tai työn muutos ja tuloksena työnkehittämiskuvauksia. 
(Mäkitalo 1999: 17–18.) 
145 Fokuspartikkeleilla voidaan tuottaa asteikkotulkintaa, kuten Kuntoutus jopa tehosi. | Kuntoutus peräti tehosi. 
| Kuntoutus ei edes tehonnut. | Liikunta ei tehonnut, saati kuntoutus. (ks. ISK 2004: 810). 
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lymisen epävarmuus, kilpailu, kovat työolot, työpaikan ilmapiiri, viihtymättömyys, joh-
taminen, työvoimapula ja vähäinen alalle hakeutuminen (ks. työn diskurssi luvussa 5.4). 

Seuraavassa esimerkissä arvotetaan keinoja, joilla työhön liittyviä vaikeuksia yritetään 
voittaa työpaikoilla. Kritiikki kohdistuu eksplisiittisesti työterveyshuollon menetelmiin, 
joiden nähdään kärjistetysti keskittyvän lähinnä kuntoiluun (fyysisen kunnon kohottami-
nen; kuntosalilippujen jakaminen). Tekstin kielelliset valinnat implikoivat, että toiminta 
voisi olla parempaa (on sinänsä hyvä asia, mutta ei se juuri helpota ongelmia) ja perus-
teellisempaa (paljon helpompaa kuin – – pureutuminen).  

(29) Työntekijöiden fyysisen kunnon kohottaminen on sinänsä hyvä asia, mutta ei se juuri hel-
pota ongelmia, jotka syntyvät epäselvästä työnkuvasta, taitamattomasta johtamisesta, lii-
asta työstä tai liian vähäisestä koulutuksesta. Kuntosalilippujen jakaminen on työterveys-
huollolle paljon helpompaa kuin työongelmien rakenteisiin pureutuminen. (HS 15.11.99) 

(30)  Yksilön työkyky ei paranekaan testein ja kuntolenkein, vaan on puututtava itse työhön. 
Entisten peräkkäisten vaiheiden sijaan tarvitaankin ehkä yhdessä toimiva ryhmä. Osasto-
jako pitää kenties uusia tai miettiä kuinka rasittavimmat työt jaetaan tarkoituksenmukaisesti 
ja tasapuolisesti. (HS 26.5.99) 

Työn järjestelyyn keskittyvät menetelmät nostetaan liikuntaa tärkeämmäksi keinoksi 
puuttua ongelmiin myös esimerkissä 30, tosin ilmaukset ei paranekaan, ehkä ja kenties 
tekevät vaatimusten sävystä varovaisen. Toimittaja voi käyttää tutkijan näkemyksiä oh-
jeina implisiittisesti, kuten esimerkin 30 kolumnisti, joka viittaa tekstissään tutkija Jorma 
Mäkitaloon mutta ei kuitenkaan selkeästi osoita, milloin referoi tutkijaa ja milloin esittää 
omia kehittämisideoitaan (ks. tapaustutkimus 5.4.4). Seuraavissa neuvoissa tuotetaan 
käsityksiä siitä, miten työelämää kehittämällä voitaisiin ylläpitää ja tukea työkykyä. Tut-
kimukseen perustuvia ohjeita tarjoaa muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuslaitok-
sen tutkimuspäällikkö Antti Romppanen (31), jonka tutkimustulokset ovat intertekstuaali-
sesti läsnä päivää myöhemmin esimerkin 32 pääkirjoituksessa (ks. tapaustutkimus 5.5.3). 
Viestintäalaa koskevat ohjeet esimerkissä 33 ovat peräisin tutkija Aino-Maria Hansénin 
Turun kauppakorkeakoulussa toteuttamasta selvityksestä Tulevaisuuden tekijät.  

(31)  "Nyt pitäisi kehittää työelämää niin, että ihmiset viihtyisivät töissä. Jos ei, niin ihmiset 
heittäytyvät johonkin putkeen joka tapauksessa", Romppanen [tutkimuspäällikkö Antti R.] 
sanoo. (HS 13.7.00) 

(32) Signaalit työpaikoilta ovat hälyttäviä. Mistä työnantajat kuvittelevat jatkossa saavansa 
työvoimaa, elleivät he tosissaan paneudu ikääntyvien työntekijöiden ongelmiin ja heidän 
työkykynsä ylläpitoon? Ikääntyvää työntekijää hylkivästä yrityskulttuurista on päästävä 
eroon. (HS 14.7.00)  

(33)  Ammattiosaajien vetäytymistä työmarkkinoilta tulisi hillitä. Myös ikääntyvien työkykyä 
tulisi tukea. Työvoimareserviin kuuluvien työttömienkin ammattitaitoa sietäisi pitää yllä. 
Aloituspaikkojen määrä alan koulutuksessa tulisi määrittää osuvasti. / Täydennyskoulutuk-
sen merkityksen uskotaan kasvavan, koska muutokset alalla ovat kovia. Selvityksessä pe-
räänkuulutetaan alalle [viestintäala] seurantajärjestelmää. (HS 12.2.00) 

Politiikan kentällä vaikuttavista henkilöistä neuvojen antajiksi nimetään suoraan tai 
epäsuorasti ministeri Sinikka Mönkäre (34), ministeri Maija Perho (35) ja Kunta-alan 
ammattiliiton puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori (36). Korkean tason vaikuttajia sitee-
raamalla työelämän ongelmien pohtimisesta tehdään merkittävä asia.  
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(34) Mönkäreen mukaan työssä jaksaminen on enemmän kuin työkyvyn ylläpitoa. Tarvittaisiin-
kin riidatonta tietoa siitä, kuinka työaikajärjestelyt vastaisivat paremmin ihmisten voimia, 
pitäisi kehittää johtamisjärjestelmiä ja varata aikaa työntekijöille uusien asioiden oppimi-
seen. (HS 24.9.99) 

(35) Perhon mukaan esimerkiksi kunnissa on jämähdetty lama-aikaan. "Ei ole uskallettu palkata 
lisähenkilökuntaa." Hän kehottaakin kuntia laskemaan, mikä kannattaa pitemmän päälle pa-
remmin: liian tiukalle vedetyn henkilöstön sairaslomat vai lisähenkilöstö. (HS 5.8.00) 

(36)  Santamäki-Vuoren mukaan kuntasektori on kaikkiaan yksityistä puolta jäljessä työelämän 
ja sen yhteistoiminnallisuuden kehittämisessä. Nyt olisi panostettava erityisesti työkykyyn 
ja työssä jaksamiseen. (HS 8.9.99) 

Nämä esimerkit esittävät luonnollisena toimintakulttuurina sen, että asiantuntijat antavat 
toimintaohjeita muille. Ohjeista useimmat suuntautuvat työnantajille ja työnjohdolle, 
joilla on valta vaikuttaa alaistensa työhön. Tosin harvoin sanotaan seuraavan esimerkin 
37 tavoin suoraan, että työantajien ja johtajien pitää kantaa vastuuta kehittämisestä. Esi-
merkin perusteella saa käsityksen, että työn kehittäminen on kaavamaisesti etenevä pro-
sessi. Ensin selvitetään ja arvioidaan, sitten laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla 
työyhteisö kehittyy ja saavuttaa tuloksia. Valinnat selittynevät sillä, että kyse on kunta-
alasta, jossa asioiden käsittely etenee yleensäkin organisatorisesti virkateitä pitkin (ks. 
Heikkinen ym. 2000). 

(37) Antman [Helsingin koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Arto A.] korosti, että hyvän 
työyhteisön kehittymisessä ja hyvien tuloksien saavuttamisessa ratkaisevassa asemassa ovat 
ylin johto ja esimiehet. / Eräät kunnat ovat jo laatineet työyhteisön kehittämisohjelmia, 
jotka perustuvat työyhteisön, ihmissuhteiden, johtamistavan, työtaitojen, työolosuhteiden ja 
-välineiden sekä yksittäisten työntekijöiden työkyvyn arviointiin. Arviointien jälkeen teh-
dään yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat. (HS 29.3.00) 

Johtajien ratkaiseva asema, yksityiskohtainen ohjelma ja yksittäisten työntekijöiden 
työkyvyn arviointi rakentavat valta-asetelman, jossa johtajat päättävät ylhäältä päin toi-
minnan suunnasta ja jossa työntekijöiden rooli ja aktiivisuus jäävät hämäriksi. Tekstissä 
ei esimerkiksi mainita, että "työntekijät kehittävät työtään", vaan kieliopillisella metafo-
ralla hyvän työyhteisön kehittyminen konstruoidaan maailmaa, jossa työyhteisö kehittyy 
ikään kuin itsestään sen jälkeen, kun ohjelma on laadittu ja otettu käyttöön. Yksittäisen 
työntekijän rooli jää muutospaineiden yhteydessä huomaamattomaksi, kun puhutaan 
ongelmista, jotka koskettavat työelämää, työpaikkoja, kuntia, aloja ja sektoreita.  

Kehittämispuhe siitä, mitä pitäisi tehdä, nostaa esiin myös sen, mitä tähän asti on tehty 
"väärin" tai "huonosti". Teksteissä pätee osittain Heikkisen (2000b: 188) havainto kehittä-
misen merkityspotentiaalista, jossa todellisuutta jäsennetään abstraktin kehittämisen ja 
sen abstraktien kohteiden näkökulmasta, ilman että kehittämiselle on tarvetta osoittaa 
eksaktisti tekijää ("joku kehittää") tai kehittymiselle kokijaa ("joku kehittyy"). Vaikka 
edellisessä esimerkissä kerrotaan jo eräiden kuntien jo laatineen kehittämisohjelmia, 
useimmiten kunta-ala esitetään muutoksen rattaista tipahtaneena, hidasliikkeisenä sekto-
rina (se on jämähtänyt lama-aikaan ja se on jäljessä), jolta puuttuu rohkeutta ja arviointi-
kykyä. Ministeri Perhon sitaatin kieltoon ei ole uskallettu palkata sisältyy merkitys 'nyt 
pitäisi palkata'. Arviointikyvyn puutteesta vihjataan kysyvässä sivulauseessa mikä kan-
nattaa pitemmän päälle paremmin sekä ilmauksessa liian tiukalle vedetty henkilöstö. 
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Neuvonannossa rakentuu uhkakuviakin, jotka perustuvat ajatukseen 'jos ei tehdä näin, 
niin – –', kuten aiempana esimerkeissä 31 ja 32. Jos teksteihin kirjoittuvat uhkakuvat to-
teutuisivat, työmarkkinat menettäisivät ison osan työvoimastaan ennenaikaisesti eläk-
keelle tai muihin maihin, työntekijät väsyisivät ja sairastelisivat eivätkä viihtyisi tehtävis-
sään, koulutus ja osaaminen eivät riittäisi, työttömät menettäisivät ammattitaitonsa ja 
ikääntyneet työntekijät työkykynsä. Jottei näin kävisi, nyt on aika kehittää, panostaa, 
paneutua ja pureutua. 

5.3.4  Työkyvyn edistäminen ja talousdiskurssi 

Työkyvyn ylläpidon 'merkittävyyden' tekee luonnolliseksi asiaintilaksi jo tieto siitä, että 
toiminta on ylhäältä organisoitua ja laissa säädettyä. Se on osa hallitusohjelmaa, se on 
ministeriön yhteishanke, ja se kuuluu työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiöiden kal-
taisten organisaatioiden intresseihin. Oma vaikutuksensa merkityksen muodostumisessa 
on sillä, miten tällaiset vaikutusvaltaiset tahot välittävät työkyvyn ylläpidon ideologiaa 
(ks. Heikkinen 1999: 92–93). On "terveen järjen" mukaista, että toiminta on levinnyt 
laajalle, mutta sitä halutaan vielä lisää.  

(38) Työministeri Mönkäre kertoi hallitusohjelmassa luvatusta tutkimus- ja toimenpideohjel-
masta, jota valmistellaan työssä jaksamisen puolesta. Hänen mukaansa meneillään on "his-
toriallinen ristiretki työuupumusta vastaan". (HS 24.9.99) 

(39 ) VALTIO KÄYNNISTÄÄ OHJELMAN TYÖSSÄ JAKSAMISEN TUKEMISEKSI (HS 5.11.99) 
(40) EDUSKUNNASSA VAADITAAN LISÄÄ RAHAA TYÖKYVYN TURVAAMISEEN (HS 28.1.99) 
(41) Kolmen ministeriön yhteishankkeesta [Kansallinen ikäohjelma (1998-2002)] vastaa sosi-

aali- ja terveysministeriö. Se painottaa työkyvyn ylläpitämistä, opetusministeriö taas elin-
ikäistä oppimista ja työministeriö työoloja. (HS 5.8.00) 

(42) Lennonjohtajayhdistyksen mielestä lennonjohtajat olisi saatava myös työkyky-ohjelman 
piiriin. (HS 16.2.99) 

(43) Yrityksistä 75 prosenttia pyrkii ylläpitämään myös ikääntyvien eli 50–64-vuotiaiden työky-
kyä. (HS 8.3.00) 

Institutionaaliset oliot valtio, hallitus, eduskunta ja ministeriö esitetään teksteissä huo-
lenpitäjinä, joiden tavoitteena on – nominaalimuodoilla ilmaistuna – työkyvyn tukeminen, 
turvaaminen ja ylläpitäminen. Nämä elottomat oliot toimivat kuin elollinen ihminen, joka 
käynnistää, vastaa, vaatii ja painottaa (ks. myös Heikkinen ym. 2005: 241). Voidakseen 
toteuttaa edellä mainittuja prosesseja toimija tarvitsee tietynlaisen aseman, jossa voi oh-
jata muita ja toimeenpanna asioita. Yksilönä toimijoista nimetään työministeri Mönkäre, 
jonka kielikuva historiallisesta ristiretkestä antaa hallitusohjelman valmistelulle erityisen 
merkittävyyden ja laajuuden merkityksen. Ristiretken henkeen kuuluu paitsi "hyvän" 
aatteen levittäminen myös "huonon" kitkeminen. Työuupumus kirjoittuu tekstiin epäkoh-
tana ja tavoiteltavana asiana puolestaan työssä jaksaminen. Ristiretkeen sisältyy ajatus 
tekemisestä, johon tarvitaan yhteiseen tavoitteeseen pyrkivää joukkovoimaa. (ks. PS s.v. 
ristiretki). Samoin yhteisölliseen ääneen viittaavat yhteishanke ja (lennonjohtaja)yhdistys. 
Näin vankistuu vaikutelma siitä, että työkyvyn ylläpitäminen on yhteiskunnan ja yhteisö-
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jen intressi eikä vain yksilön oma asia, josta hän voi itse päättää. Poliittinen eliitti näkee 
työkyvyn ylläpitämisen talouspoliittisena asiana: 

(44)  Eduskunnassa vaadittiin keskiviikkona laajalla rintamalla lisää rahaa työkykyä ylläpitä-
vään kuntoutukseen, kun salissa käytiin hallituksen kuntoutusselonteon palautekeskustelu. 
Oikeaan aikaan annettu kuntoutus nähtiin yhteiskunnan kannalta tuottavana toimena. (HS 
28.1.99) 

Passiivi (vaaditaan, käytiin) häivyttää tekijän, mutta selvää on, että eduskunnassa vaa-
timuksia esittävät kansanedustajat. Eduskunta tekijänä implikoi työkyvyn olevan koko 
kansan asia, jonka puolesta kansanedustajat toimivat. Kansan hyväksi on valtion varoja jo 
käytettykin, sillä nyt tarvitaan lisää rahaa. Se, että lisää rahaa vaaditaan laajalla rinta-
malla ja kuntoutus nähdään tuottavana toimena, tukee Puumalaisen ja Vilkkumaan 
(2001: 28) havaintoa siitä, että sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan kytkeytyminen niin 
yksilöiden kuin yhteiskuntienkin tasolla näyttää lisäävän kuntoutuksen merkitystä. Talou-
delliset käsitteet kuuluvatkin entistä useammin hyvinvointipolitiikkaa koskevaan keskus-
teluun. Myös Järvikoski ja Härkäpää (2001: 30) toteavat kuntoutuksen liittyvän yhteis-
kunnan hyötynäkökohtiin, etenkin taloudellisiin arvoihin. Kuntoutus on pitänyt yllä yh-
teiskunnan harmoniaa hankkimalla työvoimapulan vaivatessa työmarkkinoille työvoimaa 
ja vastaavasti seulomalla työttömyyskausina huonokuntoisia työrajoitteisia ihmisiä työ-
voiman ulkopuolelle.  

Kansalaiset kirjoittuvat työkykydiskurssiin paikoin kansantaloudellisina yksikköinä, 
jotka joko tuottavat hyötyä tai aiheuttavat kustannuksia. Terve työntekijä näyttäytyy in-
vestointina, pääomana, säästönä ja taloudellisena hyötynä. (Vastaavanlaista havainnoista 
ks. Fairclough 1992: 192–194.) 

(45) Tutkijoiden mukaan investoinnit "elävään pääomaan" ovat yleensä hyvin pieniä vaikkapa 
laitteistohankintoihin verrattuna, mutta niillä voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä. 
/ Työntekijöiden hyvinvointi näkyy suoraan sairauspäivärahojen määrissä. Kun henkilöstö 
pysyy pitempään työkykyisenä, yritys säästää eläkemaksuissa. / Henkilöstön hyvinvointi 
todistaa osakkeenomistajillekin, että firma on vakaa ja kilpailukykyinen myös pitkällä aika-
välillä. (HS 1.8.99) 

(46)  Tunne-elämältään terveet ihmiset säilyvät todennäköisesti työkykyisinä pitkään. Tällä on 
merkitystä kansantaloudenkin kannalta. (HS 10.9.00*)  

(47) Hän kehottaakin kuntia laskemaan, mikä kannattaa pitemmän päälle paremmin: liian tiu-
kalle vedetyn henkilöstön sairaslomat vai lisähenkilöstö. (HS 5.8.00) 

Työntekijän hyvinvoinnista huolehtimista perustellaan positiivisilla talousnäkökulmilla. 
Adjektiivit vakaa ja kilpailukykykyinen, verbit säästää ja kannattaa ja etenkin puhe 
suuresta taloudellisesta hyödystä kytkeytyvät ideologiaan, jonka mukaan hyvän taloudel-
lisen tuloksen tavoittelu on ensisijaisen tärkeää työelämässäkin. Sitä vastoin sairaat ihmi-
set sairauslomineen ja eläketoiveineen kirjoittuvat tekstiin kuluerinä.  

(48)  Työperäisiksi luokitellut sairaudet ja työtapaturmat aiheuttavat yhteiskunnalle vuoden 1996 
arvion mukaan runsaan 15 miljardin markan vuosikustannukset. Puolet summasta kuluu 
työkyvyttömyyseläkkeisiin. Sairauspoissaolo maksaa ministeriöiden laskelmien mukaan 
sadan hengen teollisuusyrityksissä kansantaloudelle noin 1 700 markkaa päivässä ja yrityk-
selle noin 900 markkaa päivässä. (HS 5.11.99) 
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(49)  TIETOTYÖLÄISEN UUPUMUS TULEE YRITYKSILLE KALLIIKSI (HS 10.6.99) 
(50)  VARHAISELÄKKEET TALOUSKASVUN UHKA (HS 14.10.99*) 
(51)  PERHO TYRMÄSI OPTIOMILJONÄÄRIEN SUPERPÄIVÄRAHAT / – – / Lisäksi optioita saavat ihmiset 

ovat nuoria ja työkykyisiä ja sairastavat harvoin. (HS 21.11.00) 
(52)  Melko yleisesti hyväksytty näkemys on, että työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksia voisi 

nykyistä enemmän jakaa, jolloin ikääntyneen palkkaamiseen ei liittyisi niin suurta riskiä 
kuin nykyisin. (HS 28.4.99) 

Kansalaisen työkyvyttömyys tarkoittaa yrityksen ja yhteiskunnan kannalta ansioiden 
menetystä. Ihmiset, joiden työkyvystä ei ole takeita, kirjoittuvat teksteihin taloudellisina 
uhkina ja riskeinä, jotka aiheuttavat kustannuksia ja tulevat kalliiksi. Ihmisiin viitataan 
implisiittisesti kustannusten aiheuttajina silloinkin, kun puhutaan eläkkeistä, sairaus-
poissaoloista ja palkkaamisesta. 

Anu Kantolan (2002: 309–313) kuvaus 1990-luvun talouskriisin jäljistä valaisee osal-
taan vuosituhannenvaihteen työkykydiskurssia. Talouskriisi lamautti monia toimialoja ja 
johti irtisanomisiin. Valtiontaloudessa tehtiin lukuisia sosiaaliturvan supistuksia, jotka 
kohdistuivat muun muassa sairaus- ja työttömyysturvaan sekä eläkkeisiin. Etenkin julki-
sen sektorin työntekijät joutuivat paineeseen jatkuvien muutosten ja säästöjen vuoksi. 
Työtahti koveni, kun tehtävistä oli selviydyttävä vähemmällä väellä. Kantola arvioi ta-
louskriisin linjan vaikuttaneen pitkään työelämässä. Päättäjien puheissa korostettiin talou-
dellista tehokkuutta, mikä näytti tehoavan kansaan. Työssä tämä näkyi siten, että samaan 
taloudelliseen tulokseen käytettiin entistä vähemmän työtunteja. Tahtia kiristettiin, eikä 
vakinaisiin työsuhteisiin ollut enää entisen lailla varaa. Kantolan (2002: 313) mukaan 
"jatkuva työskenteleminen epätyypillisissä olosuhteissa tai kriisitunnelmissa alkoi vaatia 
veroaan". Työelämän ytimeen jäivät työnantajat ja ytimen työntekijät, laidoille pätkä-
työläiset ja ulkopuolelle jäi putoamisvaarasta muistuttava työttömien joukko.  

Talousdiskurssi liittää työkyvyn vanhastaan tuttuun kumppaniin: rahaan. Jos 
köyhyysdiskurssi hallitsi työkykykeskustelua 1800-luvun lopulla (ks. luku 3), pilkahtelee 
se nykyisissäkin teksteissä. Tuloerojen kasvusta tulee todellisuutta, kun HS:ssä kirjoite-
taan toisaalta optiomiljonääreistä ja supertuloisista (HS 21.11.00) ja toisaalta syrjäytymi-
sen ja köyhyyden ehkäisyohjelmasta (HS 10.8.00) ja leipäjonoista (HS 30.7.00). Aina 
talousdiskurssi ei liity yksittäisen ihmisen vaan myös ihmisistä koostuvan elimen (elin-
keinotoimiston, komission) tuottavuuteen, kuten seuraavissa esimerkeissä. 

(53)  Saneerausryhmä on nimennyt melko vähän käytännön ratkaisuja menojen vähentämiseksi. 
Yksi niistä on kuitenkin elinkeinotoimiston lopettaminen. Kaupungin virka- ja luottamus-
miesjohto on menettänyt uskonsa elinkeinotoimiston työkykyyn. (HS 8.1.99) 

(54)  Kyösti Virrankoski (kesk) on istunut budjetinvalvontavaliokunnassa läpi koko prosessin 
vuoden 1996 tileistä lähtien. Hänen mukaansa komissiossa "on paljonkin moitittavaa". Hän 
kuitenkin äänesti epäluottamuslausetta vastaan, koska komission työkyvyn säilyminen val-
tavan Agenda-uudistuksen alla on tärkeää. (HS 15.1.99) 

(55)  TYÖKYKYISEN KOMISSION NIMITTÄMISELLÄ ON KIIRE / – – / Jacques Santerin komission jäämi-
nen virkaatekeväksi eronsa jälkeen ei enää ole vaihtoehto. (HS 19.3.99)  

(56)  Maaseudun elinkyky on nyt vähintään yhtä tärkeä kuin kaupunkiyhteisöjen työkyky. (HS 
27.1.99) 
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Edellisissä esimerkeissä työkyvyn yhteys talouteen tuotetaan implisiittisellä puheella 
saneerauksesta, menojen vähentämisestä, budjetinvalvontavaliokunnasta ja tileistä. Myös 
maaseudun elinkyky viittaa eksplisiittisesti talouspoliittisiin näkökulmiin ja tulonjakopoli-
tiikkaan. Vierakynä-palstan kirjoittaja Arto Lahti pitää yrittäjyyttä "maaseudun ainoana 
toivona". Talouselämän tinkimättömät ideologiat tunkeutuvat tekstiin: työkykyinen osaa 
pitää budjettinsa ja säilyttää elinkykynsä, sen sijaan työkyvytön voidaan saneerata. Ko-
mission työkyvystä puhuminen laajentaa diskurssia Suomen kansantaloudesta Euroopan 
unionin piiriin. Talousdiskurssin käsitteet eivät toimi vain yksittäisinä sanoina, vaan ne 
tuovat mukanaan kokonaisen merkitysjärjestelmän suhteineen, yhteyksineen sekä käsi-
tyksineen hyvyydestä ja haitallisuudesta, kuten Karvonen (1999: 157) huomauttaa. 
Talouskäsitteet tarjoavat tavan puhua ilmiöistä, hahmottaa niitä ja käsitellä niitä päätök-
senteossa. Taloustieteeseen kytkeytyvä merkitysjärjestelmä ei luo kuvaa vain kansan-
taloudesta vaan koko maailmasta. (Mts. 163–166.) 

5.3.5  Työkyvyn edistämisen tavoitteita ja tuloksia 

Työkyvyn ylläpitämisestä kuuluu vain vähän ns. hyviä uutisia. Tutkimusaineistoni myön-
teisin uutisotsikko kertoo, että VALTIOKONTTORI ONNISTUI KUNTOUTUKSESSA: ELÄKKEELLE 
LÄHTÖ SIIRTYI VUOSIA JA SAIRASLOMAT VÄHENIVÄT (HS 28.5.99). Lähempi tarkastelu osoit-
taa, että "onnistunut" tulos kuntoutuksessa merkitsee tilanteen pysymistä ennallaan, ei 
varsinaista työntekijän työkyvyn kohenemista. Tulosten esittäminen perustuu siihen, että 
vertaillaan kuntoutukseen osallistuneiden ja osallistumattomien työntekijöiden eläkeikää 
ja työkykyindeksiä. Työkykyindeksin sisältöä ei avata lukijalle, vaan käsite tarjotaan luki-
jalle annettuna, luonnollisena välineenä arvioida työkykyä. 

(57)  Kuntoutuksessa käyneiden valtion työntekijöiden työkykyindeksi pysyi kahden vuoden 
tarkastelujakson aikana keskimäärin ennallaan. Kuntoutukseen osallistumattomilla se aleni. 
Henkisen kuormittuneisuuden määrässä ei kuntoutujilla ja kuntoutumattomilla löytynyt 
mittavia eroja. Tutkijoiden mielestä kuormittuneisuuden pysyminen ennallaan on jo hyvä 
tulos, koska puolet tutkimukseen osallistuneista virastoista kävi tutkimusaikana läpi mer-
kittävän organisaatiomuutoksen. / Yksilökuntoutuksessa olleiden eläkkeelle lähdön ikä oli 
lähes viisi vuotta korkeampi kuin valtion työntekijöillä keskimäärin, kun tarkastellaan työ-
kyvyttömyyseläkkeiden lisäksi myös yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Ryhmäkuntoutujatkin 
sinnittelivät lähes kolme vuotta kauemmin työssä kuin työtoverit keskimäärin. (HS 28.5.99) 

Kuntoutuksen arviointi146 perustuu uutisen mukaan tarkkaan mittaamiseen, jonka mit-
tareita ovat muun muassa työkykyindeksiluvut ja ikä. Teksti antaa vahvan vaikutelman 
tieteellisestä otteesta ja uskottavuudesta. Sanastollinen sidosteisuus (ks. Halliday – Hasan 
1976), substantiivivaltaisuus ja verbien staattisuus luovat intertekstuaalista suhdetta tie-
teelliseen tekstiin (ks. Saukkonen 1984: 61–62). Mittaamisen ja tutkimisen maailmaa 
rakentavat nominit työkykyindeksi, tarkastelujakso, määrä, mittava ero, tulos, tutkimus ja 
tutkimusaika, verbit pysyä (ennallaan), alentua, löytyä (eroja), tarkastella sekä määrää ja 
                                                           
146 Uutisen tiedot perustuvat Valtiokonttorin "laajaan kuntoutustutkimukseen", jossa "seurattiin yli 18 000 val-
tion virastojen ja laitosten ryhmäkuntoutukseen osallistunutta ihmistä ja noin 4 000 yksilökuntoutukseen osal-
listunutta". Muina mittareina käytettiin sairauspoissaoloja, joiden kerrotaan vähenneen. (HS 28.5.99.) 



 217

vertailua implikoivat ilmaukset keskimäärin, korkeampi kuin ja kauemmin kuin. Työnteki-
jöitä kuvataan mittaamisen kohteina, mikä kuvastaa "luonnollista" tutkimusasetelmaa. 
Ainoa tässä yhteydessä heihin liittyvä aktiivinen verbiprosessi sinnitellä on sävyltään 
kiinnostava: se vihjaa, että hyvä tulos eläkeiän nousussa voi johtua nimenomaan työnteki-
jöiden asenteesta eikä esimerkiksi kunnon kohenemisesta. Muutoinkin psyykkisyys ko-
rostuu, kun erikseen mainitaan henkisen kuormittuneisuuden määrä. Tekstiin sisältyy 
(tutkijoiden) oletus, että henkisessä kuormittuneisuudessa olisi ollut odotettavissa isom-
piakin eroja työssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tutkittua tietoa tykyn myönteisistä 
vaikutuksista on pohjana seuraavassakin uutisessa TALOUSKASVU ON HILLINNYT IÄKKÄIDEN 
VIRTAA ELÄKKEELLE (HS 5.8.00). 

(58)  Raportin [Kansallisen ikäohjelman 1998–2002 toinen seurantaraportti] mukaan tyky- eli 
työkykyä ylläpitävällä toiminnalla on vaikutuksensa: työkyky on parantunut huimasti kym-
menessä vuodessa, vaikka se kyllä selvästi huononee 55 ikävuoden jälkeen, Sihto [työmi-
nisteriön neuvotteleva virkamies Matti S.] huomauttaa. / Raportista ei kuitenkaan pysty 
päättelemään, miten paljon tyky-toiminta on vaikuttanut työssä pysymiseen. Sen Soinin-
vaara [peruspalveluministeri Osmo S.] aikoo vielä ministerikaudellaan selvityttää tarkem-
min. / Kuntoutukseen käytetään Soininvaaran mukaan 7–8 miljardia markkaa vuosittain ja 
se on paljon. "Siinä saattaa olla se vika, että joukko on valikoitunutta." (HS 5.8.00) 

Edellisen esimerkin ja monen muun HS:n tekstin tavoin tässäkin viitataan siihen, että 
työssä pysymistä on vaikea "hallita" työkykyä ylläpitävällä toiminnalla. Huomio kääntyy 
muun muassa ihmisten työasenteisiin ja haluun tehdä töitä (ks. työasenteista tuonnem-
pana luku 5.4.2). Ministeri Soininvaaran loppukommentti kuntoutujien valikoituneesta 
joukosta jää merkitykseltään epäselväksi, tosin vika viittaa negatiiviseen tulkintaan. Tu-
leeko kuntoutukseen liian heikkoa väkeä vai niitä, jotka jaksaisivat tehdä työtään ilman 
kuntoutustakin? Tykyn vaikutuksia joka tapauksessa käsitellään suhteessa työkykyyn, 
joka on laadultaan muuttuva: työkyky voi säilyä (ylläpitävä), parantua tai huonontua. 
Molemmat edellä olevat hyvät uutiset sitovat työkyvyn ikääntymiseen ja yhteiskunnan 
tarpeeseen pitää ihmiset työelämässä varsinaiseen eläkeikään asti. Samat seikat kirjoittu-
vat muutoinkin tyky-toiminnan perusteeksi: 

(59)  Eläkkeellejäämisiän nostamisesta kaavaillaan kokonaisuutta, johon kuuluisi muutoksia 
eläkejärjestelmiin sekä erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimia, kuten työterveyshuollon te-
hostamista ja koulutusta. Näitä muita kuin eläkejärjestelmää koskevia asioita selvitetään lä-
hinnä tulopoliittisen sopimuksen perusteella perustetuissa työryhmissä. (HS 28.4.99) 

(60)  Koska Kuntien eläkevakuutuksen vastuulla on kuntien työntekijöiden eläkkeiden maksu, se 
haluaa uudistaa kunnallista työelämää ja tukea vanhojen työntekijöiden työkyvyn ylläpitä-
mistä. (HS 29.3.00) 

(61)  "Työmarkkinajärjestöt korostavat yhä enemmän sitä, että työntekijällä pitää olla oikeus 
jäljellä olevan työkykynsä säilyttämiseen ennen kuin eläkkeestä aletaan edes puhua", Hai-
karainen [apulaisosastopäällikkö Tuulikki H. sosiaali- ja terveysministeriöstä] sanoo. (HS 
11.5.00) 

(62)  Ikääntyneitä työntekijöitä pyritään pitämään työkykyisinä kuntoutuksella ja koulutuksella. 
(HS 3.7.99) 

Verbit selvittää, kaavailla ja uudistaa kertovat tavoitteesta vaikuttaa nykytilanteeseen. 
Myös nominaalistukset nostaminen, tehostaminen ja kouluttaminen implikoivat muutosta 
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tilanteeseen. Esimerkit luonnollistavat ajatusta, että työkyvyn ylläpidolla voidaan saavut-
taa jotain "parempaa". Työntekijään vedotaan puhumalla oikeudesta työkyvyn säilyttämi-
seen ja siitä, että eläkeinstituutio haluaa tukea työkykyä. Näin häivytetään taka-alalle se, 
että suunnitteilla on eläkkeellejäämisiän nostaminen. 

Työkyvyn ylläpito kirjoittuu vakiintuneeksi osaksi yhteiskunnan toimintaa uutisessa, 
joka kertoo Vantaan kaupungin palkkaavan kokopäivätoimisen ihmisen koordinoimaan 
työkykyä ylläpitävää toimintaa (HS 17.9.00). Tyky siis työllistää; siitä on tullut työtä. 
Jonkinasteista institutionaalistumisen merkitystä tuottaa myös uutisointi palkinnoista, 
joita tyky-toiminnasta myönnetään: 

(63) Tuire Väänäsen [työsuunnittelija] tehtävänä on pumpata Tuusulan kunnan virkamiehiin me-
henkeä. Pumppaaminen on onnistunut niin hyvin, että kunta on saanut siitä kunta-alan työ-
kykypalkinnon. Kilpailuun osallistui 59 kuntaa tai kuntayhtymää. 50 000 markan palkinto 
käytetään helatorstain aattona iltapäivän mittaiseen ilotteluun. Tuusulassa ei kunnanjohtaja 
Jorma Hämäläisen mukaan ole tyydytty hokemaan, että työkykyä on parannettava. Virka-
mies- ja luottamusmiesjohto ovat sitoutuneet toimintaan, joka on kirjoitettu huoneentaulun 
muotoon 11 teesiksi. (HS 6.5.99) 

(64)  Hämäläinen [kunnanjohtaja] on tyytyväinen kunnan kuvaan. Tuusula sai toisen kerran 
imagopalkinnon valtakunnallisessa Kunnat kunniaan -kilpailussa. Lisäksi Tuusula sai vuosi 
sitten valtakunnallisen palkinnon henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämi-
sestä. (HS 1.4.00) 

Työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on tullut eräänlaista kilpailua, jossa palkitaan val-
takunnan "parhaat" työyhteisöt. Hyvä työyhteisö rakentuu näissä esimerkeissä yhteishen-
gestä ja sitoutumisesta, jotka kirjoittuvat tekstiin me-henkenä, ilotteluna ja huoneentaulun 
teeseinä. Palkinto puolestaan tuo tyytyväisyyttä ja rakentaa kunnan imagoa ja markkina-
arvoa. Jotakin suomalaisesta mentaliteetista kertoo se, että Suomessa ei arvioida ja mitata 
pelkästään työkykyä vaan myös työkykyä kohentavaa toimintaa. Toiminta Tuusulassa 
vaikuttaa aktiiviselta, sillä siellä pumpataan, siellä sitoudutaan ja siellä ei tyydytä hoke-
maan. Juuri kieltomuodolla tehdään eroa muihin kuntiin vihjaamalla, että joissakin toi-
sissa kunnissa vain puhutaan työkyvyn parantamisesta.  

Koska palkittu tyky luo kuvaa tyky-toiminnan ideaalista, analysoin uutista tässä koko-
naisuutena. Koko uutinen KUNTOREMONTIT NOSTAVAT TUUSULAN KUNNANVÄEN TYÖHALUJA 
paljastaa huoneentaulun teesien liittyvän muun muassa jämäkkään johtamiseen, tulos-
keskeiseen toimintaan, avoimeen vuorovaikutukseen ja selkeään tahdonilmaisuun. Sanan-
valinnat edustavat tyypillistä nykypäivän yritysretoriikkaa, joka on yleistymässä julkisen 
hallinnon teksteihinkin (ks. Heikkinen 2002b: 28–52; ks. myös Heikkinen ym. 2000). 
Väliotsikon mukaan teesit torjuvat näpertelyä, mikä ei kuitenkaan sulje kokonaan pois 
mahdollisuutta, että näpertelyn vaara vaanii työpaikoilla. Kielteisesti sävyttyneellä näper-
tely-substantiivilla luokitellaan osa työyhteisön toiminnasta vähäpätöiseksi ja samalla 
jokin muu osa tärkeäksi (vrt. esim. "Joutavaa näpertelyä pikkuasioiden parissa"; PS s.v. 
näpertely ja näperrellä). Tässä yhteydessä Tuusulan tyky-toiminta pyritään esittämään 
muuna kuin näpertelynä. Uutisen otsikossa mainittu kuntoremontti aktivoi kunnon kohot-
tamisdiskurssin, ja samaa liikunnan kenttää rakentavat myös kirkkoveneporukka, kävely 
työaikana, sporttiklubi, ratsastaminen, pehmolentopallo, hiihto, kuntoremontti kylpylässä 
ja Lapin vaellus. Dynamiikkaa luodaan kirjoittamalla rajojen kokeilusta, iskuryhmästä ja 
Tuusulan vauhtimimmeistä (sporttiklubin nimi).  
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Asenteiden muutoksesta, jossa epämääräisestä ja oudosta tulee normaalia ja hyväksyt-
tävää, kertovat kunnanjohtajan sananvalinnat: alussa huseeraamista oudoksuttiin, mutta 
nyt toiminnasta pitää tehdä työtapa ja osa arkijohtamista. Tekstissä puhutaan arkijohta-
misesta147 ikään kuin työelämässä olisi olemassa muunlaistakin johtamista. Ilmeisesti 
tykystä halutaan antaa kuva jokapäiväisenä ja tavallisena toimintana, joka ei edusta eri-
koisuutta (ks. PS s.v. arki). Rinnastamalla työtapa ja arkijohtaminen tuotetaan niin ikään 
jatkuvuuden ja sosiaalisten suhteiden kannalta epävirallisuuden merkityksiä – johtaminen 
lasketaan arkityön tasolle. Tavallisesta tehdään tärkeää, ehkä trendikästäkin. Arjesta on-
kin kehkeytynyt suosittu sana monella alueella, niin poliitikkojen, toimittajien, tutkijoi-
den kuin mainostajienkin kielenkäytössä (Heikkinen 2005: 12–15).  

Uutisessa kuljetetaan luontevasti rinnakkain fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ilmai-
suja ja puhutaan myös työilmapiirin kohennushankkeesta, työntekijöiden ja esimiesten 
välisestä luottamuksesta, palautteesta ja palkitsemisesta sekä työpaikkakiusaamisesta. 
Uutisen otsikossa työkyvyn kohentaminen kytketään työhaluun, millä korostetaan toimin-
nan mentaalisia ulottuvuuksia. Samaa viestivät kunnanjohtajan puheet innostuksesta, 
innostuneesta porukasta ja motivoitumisesta. Käsitystä täydellisestä onnelasta tasoittaa 
kuitenkin se, että uutisessa kerrotaan myös kunnan väelle tehdystä kyselystä, jossa kuu-
luu tyytymättömyyden ääniäkin. Joka tapauksessa ihannetykyyn kytkeytyy selvästikin 
monipuolisuuden merkitys.  

5.3.6  Työkyvyn edistämisdiskurssi ketjuuntuu 

Työkyvyn edistämisdiskurssin taustalla on lukuisia eri aikakausien tekstejä, jotka ovat 
heijastaneet omaa aikaansa. Fairclough (1992: 102) pitää tekstien intertekstuaalisuutta 
tärkeänä tarkastelun kohteena paitsi tekstien historiallisuuden ja heterogeenisyyden kan-
nalta myös teksteihin sisältyvien valtasuhteiden kannalta. Instituutioiden sisäiset ja niiden 
väliset käytänteet ovat vaikuttaneet tiettyjen intertekstuaalisten ketjujen muodostumiseen. 
Työkykydiskurssissa tällaisia ketjuja muodostuu esimerkiksi lakitekstin, Kelan standardin 
sekä kuntoutuslaitosten sisäisten toimintaohjeiden ja ulkoiseen markkinointiin tuotettujen 
esitteiden välille. Tyky-toimintaa ja kuntoutusta tarjoavat laitokset siirtävät edelleen kä-
sitteistöään ja ilmaustapojaan yrityksiin ja yhteisöihin, ja näin toisilta lainattu vieras puhe 
alkaa sulautua omaan puheeseen (vrt. esim. Fairclough 1997: 128; Heikkinen 2000a: 63–
98). Institutionaalinen kielenkäyttö antaa mahdollisuuden lainata osia toisten tekstilajien 
teksteistä ja hioa jo olemassa olevista, muiden laatimista teksteistä uusia tuotoksia oman 
instituutionsa tarpeisiin (Heikkinen ym. 2001: 81). Tällaisessa ketjussa on esimerkiksi 
muokattu käsitystä siitä, mitä tarkoitetaan työkykyä ylläpitävällä kuntoutuksella. Näiden 
tekstien tuottajiin kuuluu eri alojen edustajia asiantuntijoista poliitikkoihin ja yritysjohta-
jista mainostoimittajiin. Ketjut ulottuvat odotettavasti lehtiteksteihinkin. Virallisten taho-
jen vaikutus ei näy vain päiväkohtaisesti uutisoinnissa vaan vaikuttaa kielellisiin valintoi-
hin ja muotoiluihin pitemmälläkin aikavälillä (Fairclough 1997: 129).  

                                                           
147 Termi arkijohtaminen ei ainakaan Google-haun (19.12.2005) perusteella ole vakiintunut suomen kieleen. 
Yhteys työkykydiskurssiin on kuitenkin nähtävissä, sillä Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointiohjelmaan on 
hyväksytty hanke "Arkijohtaminen työhyvinvoinnin takeeksi 29.4.2004–31.12.2005" (ks. www.vm.fi). 
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Työkykydiskurssin ketjun tekstit edustavat keskenään hyvinkin erilaisia genrejä. Kun 
kirjoittaja voi tietoisesti valita kulloiseenkin tarkoitukseen sopivan genren, hän hyödyntää 
kielen merkityspotentiaalia. Ketjun sisäiset vuorovaikutusverkostot ovat monimutkaisia 
etenkin silloin, kun instituutiot tekevät keskenään säännöllistä yhteistyötä. Tämä ei tar-
koita välttämättä sitä, että ketjun eri osat sopisivat yhteen ongelmitta – ristiriidoista ja 
erilaisista näkemyksistä voi kehkeytyä osapuolten taistelukenttäkin. Instituutioiden vuo-
rovaikutuksen säännöllisyys ja siihen liittyvät konventiot pitävät diskurssia yllä ja voivat 
muuttaa tekstit rutiiniksi. (Ks. Fairclough 1992: 85.) Luonnollistumisesta on kyse silloin-
kin, kun osa kielellisistä valinnoista tulee tietyissä työtehtävissä ja tietyssä kulttuurissa 
siinä määrin itsestään selviksi, ettei kielenkäyttäjä enää havaitse valinnanvaraa olevan-
kaan. Samalla hän omaksuu määrätynlaisen tavan tarkastella todellisuutta. (Heikkinen 
ym. 2001: 85.) 

Alkujaan kuntoutus on nähty siis korjaavana ja palauttavana toimintana, joka kohdistui 
vajaakuntoiseen henkilöön, jonka työ- ja toimintakyky oli selvästi alentunut. Kuntoutetta-
vat olivat sodassa tai tapaturmassa vaikeasti vammautuneita ihmisiä, jotka haluttiin saada 
sairasvuoteelta takaisin työelämään. Tavoitteena oli estää työkyvyttömyyden jääminen 
pysyväksi. Vähitellen alettiin kuitenkin ajatella, että osa kuntoutuksesta148 voisi olla en-
naltaehkäisevää ja sen pitäisi ajoittua varhaisempaan vaiheeseen, kun työkyky on vielä 
tallella mutta jo selvästi uhattuna. Terveydenhuollossa ryhdyttiin 1980-luvulla käyttä-
mään käsitettä terveyden edistäminen (ks. esim. Järvisalo 1992: 97–101). Enää ei puhuttu 
vain sairauksien riskitekijöiden vähentämisestä ja sairauksien haittojen ehkäisystä. Tämä 
on vaikuttanut myös kuntoutuksen käsitteeseen ja tavoitteisiin: kuntoutus nähdään nykyi-
sin entistä selvemmin toiminta- ja työkyvyn edistämisenä, jossa tavoitteena on parantaa 
kuntoutujan hyvinvointia ja tukea elämänhallintaa. (Järvikoski 1995:123; Järvikoski – 
Härkäpää 2001: 32, 34–36.)  

Kun ilmaukset terveyden edistäminen ja perusterveydenhuolto ovat hiljalleen vallan-
neet alaa sellaisilta terveyspolitiikan käsitteiltä kuin terveyskasvatus, sairaanhoito ja 
terveydenhoito (Rimpelä 2005), samansuuntaista kehitystä on havaittavissa myös työky-
vyn edistämisdiskurssissa. Työkyvyn rinnalla on alettu käyttää sanaliittoa työssä jaksami-
nen, ja se on menettänyt käyttöalaansa myös ilmaukselle työhyvinvointi. Työkykyä yllä-
pitävän toiminnan sijaan nykyään puhutaan varsin yleisesti työhyvinvoinnin edistämi-
sestä. Uusi ilmaus on löytänyt paikkansa jo esimerkiksi työterveyshuollon oppaissa, ke-
hittämisprojekteissa, opintojaksoissa, tutkimusprojekteissa ja henkilöstöstrategiassa149. 
Tyky-lyhenne on saanut kumppanikseen lähes identtisen lyhenteen tyhy (myös TYHY ja 
TyHy), joka on levinnyt varsin luontevasti yhdyssanojen osaksi. Työpaikoilla tehdään nyt 
tyhy-työtä, tyhy-projekteja, tyhy-kyselyjä ja tyhy-suunnitelmia; järjestetään tyhy-seminaa-
reja, tyhy-kokouksia, tyhy-kursseja, tyhy-reissuja, tyhy-päiviä, tyhy-iltapäiviä ja tyhy-tuo-
kioita; työpaikoilla on tyhy-työryhmiä, tyhy-ryhmiä ja tyhy-tukihenkilöitä; ja tyhy-toimin-

                                                           
148 Maailman terveysjärjestö WHO määritteli vuonna 1969 kuntoutuksen sisältävän lääkinnällisiä, sosiaalisia, 
kasvatuksellisia ja ammatillisia toimenpiteitä, joilla tähdättiin yksilön toimintakyvyn kohentamiseen. WHO:n 
määritelmä laajensi kuntoutuksen käsitettä mutta korosti vielä yksilönäkökulmaa. Vuonna 1981 WHO totesi 
kuntoutuksen liittyvän myös sosiaaliseen integraatioon, ympäristöön ja elinoloihin. (Järvikoski – Härkäpää 
2001: 31.) 
149 Nämä ovat muutamia esimerkkejä teksteistä, joita Googlen hakuohjelma löysi 19.12.2005. Kaikkiaan haku-
sana "työhyvinvoinnin edistäminen" antoi lähes 600 osumaa. Myös esimerkit tyhy-alkuisista lyhenteistä on 
kerätty Googlen avulla. 
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taan tarvitaan tyhy-määrärahaa ja tyhy-varoja; voidaanpa tarjota tyhy-kahvitkin. Tämän 
perusteella voi päätellä, että tyhy on organisoitua toimintaa ja sisällöltään yhtä vaihtele-
vaa kuin tyky-toimintakin. 

Tyky-termistöönkin oletettavasti pätee Rimpelän (2005: 60) huomio siitä, että terveys-
politiikan ydinsanastoa muokataan etenkin niillä kielellisillä valinnoilla, joita tehdään 
terveyspolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa ja muussa kirjallisuudessa. Hiidenmaa (2003: 
176–177) näkee hallinnon suunnitelmien ja ohjelmapaperien iskostavan yhteiseen tietoi-
suuteemme ajankohtaisia tärkeitä käsitteitä, kuten tietoyhteiskunta tai medialukutaito. 
Päiväkohtaiset tekstit viljelevät kieltä, joka tuntuu selvältä ja kannatettavalta, mutta jonka 
sisältö voi sittenkin jäädä hämäräksi. Työhyvinvointi ja tyky käyvät niin ikään esimer-
keiksi ilmauksista, joihin suomalaiset ovat tottuneet liittämään tiettyjä merkityksiä. Lo-
pulta niiden merkitys rakentuu kulloisenkin tekstin antamista viitteistä ja omasta tulkin-
nastamme. 

5.3.7  Tapaustutkimus: Tyky-maailman rakentajat 

Seuraavaksi analysoin työkyvyn edistämisdiskurssiin liittyvää yksittäistekstiä TYKY ON 
VALLOITTANUT SUOMALAISET TYÖPAIKAT / TYÖKYVYN EDISTÄMINEN ON JUMPPAA, HUMPPAA JA 
HÖLKKÄÄ (HS 1.6.99, liite 3). Keskityn tarkastelemaan etupäässä sitä, ketkä tekstissä 
rakentavat käsitystä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja samalla työkyvystä, millaiseen 
toiminnan maailmaan tyky kytkeytyy ja millaisia diskursseja tekstissä aktivoituu.  

5.3.7.1  Omaa ja lainattua puhetta tykystä 

Toimittaja Marjut Lindberg kirjoittaa työkykyä ylläpitävästä toiminnasta uutisessa, joka 
on taitettu kolmelle palstalle Kotimaa-sivun yläosaan. Kuvitusta ei ole, mutta näkyvyys 
on kuitenkin hyvä juuri sijoittelun vuoksi. Uutisen pääotsikko kertoo, että tyky on valloit-
tanut suomalaiset työpaikat. Se herättää lukijan mielenkiintoa, sillä pääotsikon valloittaa-
verbi on merkitykseltään vahva ja kaksijakoinen. Valloittaminen liittyy sodan ja väkival-
lan metaforiin, mutta toisaalta siihen sisältyy myös erityisen positiivinen hurmaamisen ja 
ihastuttamisen merkitys. Toimintaprosessi toistuu toisenkin kerran lähes samanlaisena 
heti tekstin alussa: Tyky on vallannut suomalaiset työpaikat parin viime vuoden aikana. 
Sotametafora korostaa tykyn vahvaa tulemista osaksi työpaikkojen arkea. Valtaamisen 
taustalla ovat yleensä ulkopuolelta tulleet tekijät, esimerkiksi sotajoukot tai talonvaltaajat. 
Vallata-verbi on voimakas myös mielentilan yhteydessä käytettynä (esim. Ilo valtasi 
mielen). (Ks. PS s.v. vallata ja valloittaa.) Aikamuoto ilmaisee, että valtaaminen on jo 
tapahtunut. 

Alaotsikoksi nostettu väitelause työkyvyn edistäminen on jumppaa, humppaa ja hölk-
kää korostaa liikuntaa hieman huvittavallakin tavalla, sillä kolmiportaista luetteloa tehos-
taa iskevä soinnuttelu. Leksikaaliset valinnat jumppa, humppa ja hölkkä tuottavat kuvaa 
tyky-toiminnan kepeydestä ja yksipuolisuudesta. Relationaalista olla-verbiä käyttämällä 
todetaan asiaintila 'tällaista tyky on'. Näillä valinnoilla koodataan ideationaalisesti tykyn 
maailmaa ja samalla rakennetaan interpersoonaisia suhteita ja identiteettejä (vrt. esim. 
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Fairclough 1997: 39–43). Työkyvyn edistämiseen osallistuminen näyttäytyy viihdyttämi-
senä ja viihtymisenä, jolla ei ole juurikaan yhteyttä varsinaiseen työhön. Lukijan kannalta 
ei ole mitenkään samantekevää, että uutinen otsikoidaan näin leikkisällä tavalla. Otsikon 
oletetaan kiteyttävän jutun olennaisimman asian (ks. esim. Heikkinen ym. 2005: 249; 
Fairclough 1992: 161). Juuri otsikot houkuttavat lukijat tekstin pariin, antavat ensivaiku-
telmia tekstin sisällöstä ja sävystä ja vaikuttavat koko tekstin tulkintaan (ks. esim. Brown 
– Yule 1983: 91–93, 139–140; Kalliokoski 1996b: 74; Heikkinen 1999: 124–126, 193–
194; Fairclough 1994: 137). Jos otsikko vaikuttaa huvittavalta ja ironiselta, lukijalle tarjo-
taan jo valmiiksi tietynalaista asennoitumistapaa. Otsikko synnyttäisi toisenlaisia merki-
tyksiä, jos siinä nostettaisiin esiin, että tyky on muutakin kuin jumppaa, humppaa ja hölk-
kää. Tämä todellisuus kirjoittuu tekstiin kuitenkin vasta myöhemmin uutisessa.  

Tekstiä lukiessa paljastuu, että sananvalinnat jumppa, humppa ja hölkkä ovat peräisin 
tutkija Päivi Peltomäeltä, asiantuntijatiedon lähteeltä. Tutkijan tulkinta tykystä on jok-
seenkin yllättävä, sillä asiantuntijan odotetaan rakentavan arvovaltaansa ja asiantuntijuut-
taan ammattikielen termeillä (ks. esim. Karvonen 1999: 165). Toimittaja on käyttänyt 
valtaansa ja tehnyt merkittävän valinnan nostaessaan juuri tämän kohdan haastattelusta 
otsikkoon. Toisten puheita ja kirjoituksia hyödynnetään yleensä runsaasti niin sanoma- ja 
aikakauslehtien sisällöissä kuin radion ja television ohjelmatuotannossa (esim. Fairclough 
1997: 104–105; Kalliokoski 2005: 9–11). Näin tiedotusvälineet käyttävät mahdollisuut-
taan luoda yhteyksiä erilaisten instituutioiden, ryhmien ja puhetapojen välille, ja samalla 
ne organisoivat julkisuutta (ks. Väliverronen 1994: 17). Moniäänisyys tuo tekstiin useita 
konteksteja, näkökulmia ja ideologioita, jotka aktivoituvat kielellisissä valinnoissa ja 
jotka vaikuttavat lukijoiden tulkintoihin (ks. Kalliokoski 2005: 34). Tässä tekstissä sisältö 
rakentuu pitkälti vieraan puheen varaan. Vieras teksti ja tiedon lähde tuodaan monin pai-
koin esiin eksplisiittisesti perinteisin keinoin. 
 

(1) Tutkija Päivi Peltomäki Työterveyslaitokselta kertoo, että – –. 
(2) Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan – –. 
(3) Tutkija Peltomäen mielestä – –. 
(4) Suurimmat suomalaiset palkansaajien järjestöt SAK, STTK ja Akava ehättivät heti kom-

mentoimaan selvitystä. Niiden mielestä – –. 
(5) Järjestöjen mielestä – –. 
(6) Selvityksessä vain kolme prosenttia arvioi tykyn parantaneen jaksamista ja neljä prosenttia 

koki sen lisänneen henkistä vireyttä ja hyvinvointia. 
(7) Yhdeksän kymmenestä työntekijästä uskoo, että tyky tuottaa – –. 

Edellisissä esimerkeissä ilmaistaan referointia ja tiedon lähdettä sekä sanomiseen että 
ajatteluun liittyvillä verbeillä kertoa, uskoa, arvioida ja kokea ja myös johtoilmauksilla 
x:n mukaan ja x:n mielestä (ks. Kuiri 1984: 196–225; myös Koski 1985). Tekstissä on 
lisäksi yksi suora lainaus tutkija Peltomäen puheesta. Muutoin jää lukijan tehtäväksi 
tulkita, kuinka paljon tekstistä on implisiittisesti vierasta puhetta eli tässä tapauksessa 
työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön selvityksestä ja Peltomäen puheesta 
lainattua (lehtitekstin intertekstuaalisista tulkintaongelmista ks. esim. Fairclough 1992: 
105–110). Luettelomainen ja raportoiva kokonaisuus antaa vaikutelman, että tiedot ovat 
valtaosin peräisin alun pitäen selvityksestä. Tähän viittaavat etenkin tutkimusdiskurssia 
aktivoivat ilmaukset suurin osa tykystä; yhdeksän kymmenestä työntekijästä; vähiten 
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kiinnostaa kiireen ja aikapaineen vähentäminen; kolme prosenttia arvioi; ja neljä pro-
senttia koki. Intertekstuaalinen ketju ulottuu tutkimusraporteista työpaikkojen ihmisiin, 
jotka ovat selvitykseen osallistuneet. Kiinnostava aukko jää siihen, miten tekstissä kuva-
taan suhtautumista tykyyn, sillä passiivin käyttö (uskotaan) hämärtää tekijän.  

(8) Työkykyä ylläpitävän toiminnan lyhenteestä on tullut hokema, jonka uskotaan parantavan 
työolot, antavan väelle lisää voimia, puhdistavan ilmapiirin ja nostavan yhtiön tuotteiden 
laatua. 

(9) Tykyn uskotaan tuovan rahaa. 
(10) Tykyn uskotaan työpaikoilla auttavan melkein mihin tahansa. 

Lukija ei saa varmuutta siitä, uskooko tykyn vaikutuksiin työntekijä vai työnantaja vai 
jokin tyky-toimintaa tarjoava organisaatio. Passiivi toimii tehokkaasti yleistäjänä, jos 
halutaan viestittää, että valtaosa suomalaisista ajattelee samoin kuin selvityksessä mukana 
olleet. Odotuksenmukaista olisi, että tyky-toiminnan tulosten saavuttamisessa korostettai-
siin työntekijöiden omaa aktiivisuutta. Tässä tekstissä heistä syntyvään passiiviseen ku-
vaan vaikuttaa osaltaan se, että mentaalista toimintaa kuvaavan uskoa-verbin yhteydessä 
he asettuvat kokijoiden eivätkä toimijoiden rooliin. Valinnat ovat perusteltuja, sillä tekstin 
tavoitteena on selvästikin kertoa tykyyn liittyvistä tavoitteista, odotuksista ja mielipiteistä 
eikä niinkään itse toiminnasta. 

5.3.7.2  Tykyyn kytkeytyviä ideationaalisia merkityksiä 

Tekstin topiikkina on selvästi juuri työkykyä ylläpitävä toiminta. Tyky (josta käytetään 
myös muotoja työkyvyn edistäminen, työkykyä ylläpitävä toiminta ja tyky-toiminta) esiin-
tyy tekstissä kaikkiaan 17 kertaa, ja kolmesti siihen viitataan pronominilla se. Tekstissä 
on 24 virkettä, ja niistä 17:ssä mainitaan tyky-toiminta. Tyky asettuu useimmiten topikaa-
liseksi teemaksi. Tekstissä kirjoitetaan varsin kattavasti siitä, mitä tyky saa aikaan ja 
millaista toimintaa se on. Vaikka sen oletetaan olevan lukijalle ennestään tuttu asia, uuti-
seen on sijoitettu jakso, jossa taustoitetaan tykyn syntyä ja erilaisia vaiheita. 

Tarkastelen aluksi niitä prosesseja, joissa tyky on osallistujana. Tykyn on selvästikin 
odotettu tuovan paljon hyvää työpaikoille ja työntekijöille. Aktiivisimmillaan tämä 
abstrakti toimija on materiaalisten prosessien yhteydessä: se on valloittanut ja vallannut 
työpaikat, ja se antaa työntekijöille hyvän mielen ja auttaa pärjäämään työssä. Vastaa-
vanlaisista abstraktioista, jotka saavat aktiivisen toimijan roolin teksteissä hyvinkin luon-
tevasti, Karvonen (1999: 156) mainitsee laman, tulosvastuun ja kilpailukyvyn ja Heikki-
nen (1999: 140–141) muun muassa inflaation, markkinakorot ja markkinavoimat. Karvo-
sen (1999: 156) mukaan se, että abstraktin maailman oliot alkavat toimia itsenäisinä vaa-
tijoina, velvoittajina ja aiheuttajina, vaikuttaa yhteisön maailmakuvaan ja ilmiöiden yh-
teyksien tarkastelutapoihin. 

Osa tykyyn liittyvistä materiaalisista prosesseista projektoidaan mentaalisten proses-
sien (uskoa, arvioida) läpi. Projektiolla viestitään toisten ajatuksia ja puheita (ks. Halli-
day – Matthiessen 1999: 135). Ihmiset uskovat, että se parantaa työoloja, antaa väelle 
lisää voimia, puhdistaa ilmapiiriä, nostaa tuotteiden laatua ja tuo rahaa ja tuottaa talou-
dellista hyötyä. Osa ihmisistä arvioi, että tyky parantaa jaksamista ja lisää henkistä vi-
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reyttä ja hyvinvointia. Vahvimmillaan usko tykyyn on silloin, kun sen uskotaan työpai-
koilla auttavan melkein mihin tahansa. Tulkinnan kannalta on kyse merkittävästä ilmai-
sutavan valinnasta, jolla kyseenalaistetaan tykyn "todelliset" tulokset ja väittämien to-
tuusarvo. Tekstissä ei esimerkiksi kirjoiteta selvästi, että tykyn avulla työyhteisöt todella-
kin ovat parantaneet työoloja, puhdistaneet ilmapiiriä, nostaneet tuotteiden laatua ja saa-
vuttaneet taloudellista hyötyä. Tykyyn liittyvät verbiprosessit ovat kauttaaltaan myöntei-
siä, ja ne vahvistavat käsitystä tykyn suotuisista vaikutuksista. Antaa ja tuoda implikoi-
vat, että ihmiset saavat jotakin. Myönteinen määrällinen tai laadullinen muutosprosessi 
sisältyy verbeihin nostaa, lisätä, tuottaa, parantaa ja puhdistaa.  

Tämän tekstin perusteella tykyn sisällöstä syntyy varsin lavea kuva. Esimerkeissä 11–
15 tykyä määritellään ja luonnehditaan suhdelauseilla (vrt. esim. Halliday 1994a: 120–
129). Esimerkissä 16 tykyä määritellään mieltää-verbillä, joka ilmaisee ajattelua, ymmär-
tämistä ja mielipiteen muodostamista (samoin esim. "työkyvyttömyyttä pidetään ongel-
mana", "työkyvyttömyys nähdään ongelmana", "työkyvyttömyys koetaan ongelmaksi"). 

(11) Tutkija Päivi Peltomäki Työterveyslaitokselta kertoo, että tyky voi olla melkein mitä toi-
mintaa tahansa, kunhan se antaa työntekijöille hyvän mielen ja auttaa heitä pärjäämään 
työssään.  

(12) Suurin osa tykystä on vielä jumppaa, humppaa ja hölkkää. 
(13) Työkyvyn edistäminen on jumppaa, humppaa ja hölkkää. 
(14) Niiden mielestä on huolestuttavaa, että tyky on hyvin irrallaan tavallisesta arkityöstä ja 

varsinkin henkilöstön henkisen hyvinvoinnin kehittämisestä. 
(15) Työkykyä ylläpitävän toiminnan lyhenteestä on tullut hokema - -. 
(16) Niillä työpaikoilla, joilla tykyä vetävät henkilöstöhallinnon ihmiset, se mielletään yleensä 

laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi ja työn hallinnan kehittämiseksi. 

Tykyn luonnehdinta esimerkeissä 11 ja 12 on peräisin tutkijalta. Jälkimmäisen sisältö 
toistuu tekstin alaotsikossa (13). Suhdeprosessilla ilmaistaan myös SAK:n, STTK:n ja 
Akavan arvio tykystä esimerkissä 14. Tekstissä esiintyy kaikkiaan seitsemän suhde-
prosessia, joista kuusi määrittelee työkykyä ylläpitävää toimintaa. Vain yhden kerran 
relationaalista prosessia käytetään muussa yhteydessä, kun puhutaan siitä, mitkä ovat 
työpaikan kipeimmin korjausta vaativat kohteet. Edellisten esimerkkien valossa tykyn 
sisällöksi hahmottuu liikunta ja kehittämistoiminta. Epämääräisyyden leimaa luovat esi-
merkkien 11 ja 15 ilmaisu melkein mitä toimintaa tahansa ja tykyn nimittäminen hoke-
maksi. Molemmat valinnat välittävät paljouden merkitystä, ja hokema kertoo jo jonkinas-
teisesta kyllästymisestäkin. Vaarana on, että työelämän hokemat (strategia, visio, missio, 
elinikäinen oppiminen, laatu jne.) menettävät tehonsa ja yhteyden todellisuuteen tar-
peeksi toistettuna. Juha Siltala (2004: 311) toteaa niiden "lietsovan myyttiä tehokkuu-
desta edistyksenä sekä managereista perimmäisen todellisuuden tuntijoina". 

Tyky abstraktina osallistujana hallitsee siis koko tekstiä. Inhimillisistä toimijoista mai-
nitaan nimeltä vain tiedon lähde ja haastateltava, Työterveyslaitoksen tutkija Päivi Pelto-
mäki150, joka edustaa instituutiota, asiantuntijuutta ja itseäänkin (ks. esim. Karvonen 

                                                           
150 Peltomäki on yksi niistä tutkijoista, jotka osallistuivat 1990-luvun lopussa Työterveyslaitoksen tutkimus-
hankkeeseen Kansallinen Ikäohjelma. Vuoden 1999 aikana tutkijat tuottivat useita aiheeseen liittyviä julkaisuja, 
joista yksi käsitteli tyky-barometriä. Tyky-barometri on työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutuksen ja sisällön 
seurannan väline. (Peltomäki 1999: 43–56; ks. myös Työterveyslaitoksen kotisivut www.ttl.fi.) 
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1999: 162). Tykyn arvoa korostaa se, että se kuuluu Työterveyslaitoksen, sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja palkansaajajärjestöjen kaltaisten instituutioiden intresseihin. Muut 
inhimilliset osallistujat edustavat enimmäkseen ihmisryhmiä, eivät yksilöitä. Syntyy 
vaikutelma, että työkyvyn edistäminen on nimenomaan yhteisöllinen asia suomalaisilla 
työpaikoilla.  

Työntekijöihin viitataan yleistävillä ilmauksilla työntekijät, palkansaajat, henkilöstö, 
työväki, suomalaiset ja ihmiset. Lainkaan ei mainita esimerkiksi sitä, mitä ammattialoja, 
ikäryhmiä tai sukupuolta työntekijät edustavat. Vaikka työntekijät ovat juuri niitä, jotka 
tyky-toimintaan osallistuvat, he eivät nouse prosesseissa aktiivisiksi toimijoiksi, vaan he 
ovat pikemminkin toiminnasta hyötyviä osallistujia (tyky antaa työntekijöille hyvän mie-
len ja auttaa heitä pärjäämään työssään). Työntekijät saavat jotakin itselleen tyky-toi-
minnasta, jota heille tarjoaa jokin muu taho ylhäältä päin. Tekstissä nimetäänkin henki-
löstöhallinnon ihmiset ja työterveyshuollon väki toimijoiksi, jotka vetävät tykyä. Tyky on 
heille väline, jonka nimissä kehitetään ja parannetaan työpaikan asioita. Työntekijät ase-
tetaan eräänlaiseen hyötyjän rooliin myös toteamalla, että noin 70 prosenttia työväestä 
nauttii jo tykystä. Nauttia-verbissä yhdistyy kaksi merkitystä. Kun ihminen nauttii josta-
kin, hän sanakirjan mukaan tuntee voimakasta mielihyvää jostakin ja käyttää hyväkseen 
jotakin mielihyvää tuottavaa. Hän voi nauttia esimerkiksi elämästä. Nauttiminen merkit-
see myös jonkin edun saamista: yksi nauttii eläkettä, toinen suurta palkkaa ja kolmas 
luottamusta. (PS s.v. nauttia.) Työpaikan tarjoama tyky-toiminta kirjoittuu näin tekstiin 
sekä etuna että mielihyvän lähteenä. 

Työntekijät kirjoittuvat tekstiin yhteisönä, kun heihin viitataan puhumalla työpaikasta 
olosuhteena. Valinnalla tuotetaan institutionaalista merkitystä (ks. Heikkinen 2000b: 135) 
ja vaikutetaan käsitykseen osallistumisen asteesta (Halliday – Matthiessen 1999: 172–
173). Joissakin olosuhdeilmauksissa on Hallidayn (1994a: 150) mukaan tunnistettavissa 
epäsuora osallistuja. Esimerkissä 22 omalle työpaikalle muistuttaakin rooliltaan hyötyjää. 

(17)  Aivan viime aikoina on varsinkin suurilla työpaikoilla ryhdytty tykyn nimissä kehittämään 
organisaatiota, työympäristöä ja työntekijöiden osaamista. 

(18)  Tykyn uskotaan työpaikoilla auttavan melkein mihin tahansa. 
(19)  Niillä työpaikoilla, joilla tykyn nimissä on ryhdytty parantamaan työyhteisöä ja organisaa-

tiota, on innokkaimmin kehitetty laatua ja yhteistyötä, selkiytetty tavoitteita ja tehostettu 
tiedon välitystä. 

(20)  Niillä työpaikoilla, joilla tykyä vetävät henkilöstöhallinnon ihmiset, se mielletään yleensä 
laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi ja työn hallinnan kehittämiseksi. 

(21)  – – monella työpaikalla kannattaisi ensiksi miettiä, mitkä ovat juuri tämän työpaikan ki-
peimmin korjausta vaativat kohteet. 

(22)  – – tyky tuottaa omalle työpaikalle paljon tai jonkin verran taloudellista hyötyä. 

Paikkaa ilmaisevalla adverbiaalilla työpaikalla luodaan yleistys, että puheena voi olla 
mikä tahansa suomalainen työpaikka, jossa tyky-toiminta on tuttua. Työpaikka sisältää 
niin työtekijät kuin työnantajatkin työyhteisönä, joten heitä ei tarvitse tarkemmin eritellä. 
Kun työyhteisöä ilmaistaan olosuhdefunktiolla, siihen liittyvä prosessi on passiivimuotoi-
nen (työpaikoilla on ryhdytty, on kehitetty, on selkiytetty, on tehostettu, työpaikoilla usko-
taan ja mielletään). Esimerkit kertovat, että työpaikalla kyllä toimitaan, mutta avoimeksi 
jää se, millä tasolla toiminta tapahtuu. Lukija voi ounastella, että toimintaan voivat osal-
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listua niin työntekijät, esimiehet, työterveyshuolto kuin muutkin työpaikan ulkopuoliset 
tyky-konsultit.  

5.3.7.3  Tyky-tekstissä aktivoituvia diskursseja 

Tekstin alkupuolella aktivoituu terveyden ja kuntoilun diskurssi. Tutkija Peltomäki toteaa 
suurimman osan tykystä olevan vielä liikuntaa, jumppaa, humppaa ja hölkkää. Jumppa ja 
humppa ovat sävyltään arkityylisiä, ja samaa sävyä sisältyy hölkkäämiseenkin (vrt. esim. 
"harrastaa juoksemista kuntoiluna"). Arkityyli ja sanoilla leikittely vähentävät liikunnan 
uskottavuutta tyky-toiminnan keinona ja erottuvat muutoin asiatyylisestä tekstistä. Ilmai-
sutapa tuottaa ironiaa, jolla liioitellaan liikunnan ylivaltaa, vähätellään nykyistä tyky-
toimintaa tai kyseenalaistetaan suosittuja tyky-keinoja. Ironian monitulkintaisuus antaa 
lukijalle mahdollisuuden lukea valintoja hyväntahtoisena kielipelinäkin. (Ks. esim. Rahtu 
2004: 24–26). Toisenlainen kuva aktivoituisi, jos todettaisiin sen sijaan, että "työkyvyn 
edistäminen painottuu edelleenkin kuntoa kohottavaan liikuntaan". Liikuntaan viittaa 
myös uimahalli- ja jumppasalilippujen jakaminen, vaikka lippujen tarjoaminen ei vielä 
tarkoitakaan, että ihmiset todella liikkuisivat. Yleensä liikkuminen ja harrastaminen liite-
tään vapaa-aikaan, mutta tässä ne kuuluvat työpaikan järjestämään toimintaan. Näin työn 
maailma ulottaa valtaansa työtekijän vapaa-aikaan. Sairausdiskurssi aktivoituu, kun pu-
heena ovat sydänoireet, selän, niskan tai muiden nivelten ja lihasten kolotus, selkäsärky, 
masennus ja diagnoosi. Sitä vastoin hyvinvointi aktivoi terveysnäkökulmaa. 

Myös talousdiskurssi aktivoituu tekstissä. Tykyn uskotaan tuovan rahaa, tuottavan ta-
loudellista hyötyä ja nostavan yhtiön tuotteiden laatua. Tällaiset tykyyn kytkeytyvät odo-
tukset tuottavat ideologiaa, jonka mukaan väen pitää olla tuottavaa, ihmisten on jak-
settava ja organisaation kilpailukyvyn kestettävä. (Ks. myös 5.3.4.) Laatu puolestaan 
muistuttaa laatupuheesta151, joka kukoistaa nykyisillä työpaikoilla muun muassa laadun-
valvontana, laatujärjestelminä, laadunkehittämisenä, laatutyönä ja laatujohtamisena (ks. 
esim. Siltala 2004). Niin ikään taloudenpidon ja varojen jakamisen diskurssiin kuuluvat 
eläkemaksut. Ennenaikainen eläkkeelle pako ja pyrky eläkkeelle implikoivat, että ihmi-
sillä on kova halu poistua työelämästä – yhteiskunnan kannalta liiankin kova. Pako viestii 
voimakkaasta irrottautumisen tarpeesta, tässä tapauksessa pakoa työelämästä (ks. PS s.v. 
pako). Eläkkeelle pako herättää samanlaisia mielikuvia kuin maaltapako, pääoman maas-
tapako tai työpaikkojen pako siitä, että pako on laajaa, vaikeasti hallittavaa ja siten kan-
santalouden kannalta merkittävää (ks. PS s.v. maaltamuutto, maaltapako). Jos 
puhuttaisiin "eläkkeelle siirtymisestä" tai "eläkkeelle pääsystä", laajuuden merkitys ei 
aktivoituisi samalla tavalla. Myös pyrky on määrällisesti suurta, ja siihen sisältyy 
erityisen aktiivinen halu toimia jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Usein tähän 
arkikieliseen ilmaukseen liitetään luontevasti vielä vahvistava adjektiivi, kuten kova 
pyrky. (Ks. PS s.v. pyrky.) 

Nykytilanteen lisäksi HS:n uutisessa on nähtävissä tykyn ajallisia kerrostumia, mikä 
aktivoi muutosdiskurssin. Alussa tyky tarkoitti liikuntaa, mutta nyt siihen kuuluu liikun-
nan lisäksi myös työn kehittämiseen tähtäävää toimintaa.  
                                                           
151 Juha Siltala (2004: 323–324; 332) näkee laatujärjestelmien mekaanisuudessa taylorismin piirteitä, joiden 
seurauksena työn yksilöllisyys ja luovuus vähenevät. 
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(23) Tyky syntyi jo viime vuosikymmenellä, kun eläkekäyrien tutkijat havaitsivat, että ihmiset 
eivät enää lähdekään eläkkeelle sydänoireiden vuoksi vaan selän, niskan tai muiden nivel-
ten ja lihasten kolotuksen vuoksi. Päätettiin panna suomalaiset liikkumaan ja ehkäistä en-
nenaikainen eläkkeelle pako.  

(24)  Tavoite saavutettiinkin uimahalli- ja jumppasalilippuja jakamalla; nykyisin eläkkeelle ei 
lähdetä selkäsäryn, vaan masennuksen vuoksi. Pyrky eläkkeelle ei laimennut, eläkepäätök-
sen diagnoosi vain muuttui. 

Tykyn syntytarinan yhteydessä pilkahtaa kiinnostavalla tavalla kevyt ironia, joka voidaan 
tulkita peitellyksi kritiikiksi (ks. esim. Tiililä 1999: 212). Mieleen tulevat jopa tarinat 
hölmöläisistä, jotka yrittävät ratkaista ongelmia. Tekstissä toistuu samankaltainen ra-
kenne: kun ongelman luultiin ratkenneen, havaittiinkin uusi pulma. Eläkkeelle ei lähdetä 
tutun syyn vuoksi, vaan tilalle onkin tullut jo uusi syy: ensin sydänvaivat vaihtuvat selkä-
oireiksi ja sitten selkäoireet masennukseksi. Kielellisesti käänne ilmaistaan rakenteella ei 
– vaan. Tähän muutokseen vastaamista kirjoittaja käsittelee ytimekkäästi. Hänen valitse-
mansa verbimuoto päätettiin panna – – ja ehkäistä ilmaisee hyvin päättäväistä ratkaisun 
hakua. Koska verbi on passiivissa, päättäjistä ei saada täyttä varmuutta. Teksti luo vaiku-
telman, että päätöksen takana on yksittäisen päättäjän sijasta jokin ryhmä, jolla on valtaa 
ja harkintakykyä tehdä tämänkaltaisia päätöksiä jossakin päättävässä elimessä (ks. esim. 
Tiililä 2000: 259). Yleensähän yhteisöjä koskevista asioista päätetään kokouksessa tai 
hallituksessa, eikä ihmisillä ole läheskään aina tarkkaa tietoa siitä, ketkä mitäkin päätök-
siä tekevät. Päättäminen on mentaalista ja myös verbaalista toimintaa, johon kuuluu olen-
naisena osana myös asia, josta päätetään. Tämän päättämisprosessin vaikutusala on laaja, 
sillä se koskee yleisesti työssä käyviä suomalaisia. Päättäjien valtaa ja tehokkuuden ta-
voittelua vahvistaa panna liikkumaan -rakenne, sillä panna-verbin valinta aktivoi merki-
tykset pakottaa ja saada tekemään jotakin (ks. PS s.v. panna). Vaihtoehtoisesti suoma-
laisia olisi voitu houkutella, kannustaa, innostaa tai ohjata liikkumaan.  

Ehdottomuutta rakentaa myös ilmaus päätettiin ehkäistä ennenaikainen eläkkeelle 
pako. Huomio kiinnittyy aspektiin. Objektin sijan valinnalla tilanne esitetään aspektiltaan 
rajattuna ja ilmaistaan, että tavoitteena on selkeä muutos alkutilanteeseen. Sitä vastoin 
partitiivimuodossa ("päätettiin ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle pakoa") toiminnan lop-
putilanne jäisi avoimeksi ja kestokin epämääräisemmäksi. (Ks. ISK 2004: 1431, 1442.). 
Päättäväiset toimenpiteet romutetaan kuitenkin seuraavassa kappaleessa (esimerkki 24). 
Ilmaisulla tavoite saavutettiinkin lukijan annetaan ensin ymmärtää, että eläkkeelle pako 
todellakin pysäytettiin, mutta sitten kirjoittaja vetäiseekin takaisin kertomalla ongelman 
muuttuneen toiseksi. Lisämerkityksiä tuovat modaaliset liitepartikkelit -kin ja -kAAn, 
jotka toimivat myös sidosmekanismeina. Liitepartikkeli -kin implikoi jotakin tiedossa 
olleeseen nähden – tässä tapauksessa pyrkimykseen ehkäistä ennenaikaisesti eläkkeelle 
siirtyminen – ja sisältää merkityksen 'tavoite saavutettiin, kuten oli suunniteltu'. Vastaa-
vasti Ihmiset eivät enää lähdekään eläkkeelle sydänoireiden vuoksi saa liitepartikkelin 
myötä lisämerkityksen 'eivät lähde, vaikka niin on oletettu'. (Ks. Hakulinen – Karlsson 
1995: 328–330.)  

Edellisissä esimerkeissä muutosta entiseen korostavat kieltoon liittyvät adverbit enää 
(eivät enää lähdekään) ja adverbi nykyisin (nykyisin eläkkeelle ei lähdetä). Muutos-
diskurssia aktivoivat myös seuraavanlaiset aikaan liittyvät ilmaukset:  

(25) – – noin 70 prosenttia työväestä nauttii jo tykystä. 
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(26)  Suurin osa tykystä on vielä jumppaa, humppaa ja hölkkää. 
(27)  Tyky on vallannut suomalaiset työpaikat parin viime vuoden aikana. 
(28) Aivan viime aikoina on varsinkin suurilla työpaikoilla ryhdytty tykyn nimissä kehittämään 

organisaatiota, työympäristöä ja työntekijöiden osaamista. 
(29)  Tyky syntyi jo viime vuosikymmenellä – –. 

Ajan ilmaukset parin viime vuoden aikana ja aivan viime aikoina osoittavat, että tyky-
toiminta on yleistynyt vasta hiljattain. Esimerkissä 29 jo viime vuosikymmenellä implikoi 
kuitenkin, että tyky on vanha asia mutta vasta nyt suosittu. Vihjailevammin käytetään 
aikaa ilmaisevia adverbeja jo ja vielä esimerkeissä 25 ja 26. Se, että valtaosa työnteki-
jöistä nauttii jo tykystä, ilmaisee laajuutta, nopeutta ja ehkä kasvusuunnan jatkumista ja 
sitäkin, miten tavoite on saavutettu. Vielä puolestaan vihjaa tulevasta muutoksesta. Se 
implikoi, että suurin osa tyky-toiminnasta on vanhojen tottumusten mukaan 'vielä tässä 
vaiheessa' liikuntaa, mutta 'vain toistaiseksi'. (Ks. Sulkala 1981: 68, 89, 113–114.) 

Tulevaisuuteen suuntautuminen aktivoituu myös tekstin loppuosassa, jossa tutkija an-
taa suosituksia tulevan varalle ja palkansaajien järjestöt kritisoivat nykyistä toimintaa. 
Näin tuotetaan näkemyksiä siitä, mihin suuntaan tyky-toimintaa pitäisi kehittää. 

(30)  Tutkija Peltomäen mielestä monella työpaikalla kannattaisi ensiksi miettiä, mitkä ovat juuri 
tämän työpaikan kipeimmin korjausta vaativat kohteet. 

(31)  Järjestöjen mielestä koko tyky-toiminta pitää pikaisesti suunnata niille alueille, joilla pal-
kansaajien hyvinvointi työssä eniten vaarantuu. 

Esimerkissä 31 tulevaisuuteen viitataan nesessiivisellä modaaliverbillä pitää ja myös 
adverbiaalilla pikaisesti. Niin ikään kannattaa-verbissä on kehottava sävy (vrt. "pitäisi 
miettiä", "täytyisi miettiä"). Kannattaisi miettiä on kuitenkin luonteeltaan enemmänkin 
suositus ja ehdotus, sillä se on velvoittavuudeltaan laimeampi kuin esimerkiksi pitää 
suunnata. Valinnat implikoivat, että tutkija voi asiantuntijana esittää toimintaan liittyviä 
parannusehdotuksia, kun taas vaikutusvaltaisten palkansaajajärjestöjen sopii ja niiden 
kuuluukin vaatia toimenpiteitä. Avoimeksi toisin jää, mitkä ovat esimerkissä 31 mainitut 
alueet, jotka uhkaavat työkykyä. Molemmissa esimerkeissä tuotetaan näkemystä, jonka 
mukaan tyky-toiminta on syytä fokusoida suunnitelmallisesti kohteisiin ja alueisiin, 
eräänlaisena täsmä-tykynä. 

Tyky-uutisessa aktivoituu vahvasti kehittämisdiskurssi (kehittämisdiskurssista ks. 
myös 5.3.3). Sitä ilmaisevat kehittää-verbi (on ryhdytty kehittämään organisaatiota, 
työympäristöä ja työntekijöiden osaamista; on kehitetty laatua ja yhteistyötä) ja myös 
nominaalistus, kun puhutaan työn hallinnan kehittämisestä ja henkisen hyvinvoinnin ke-
hittämisestä. Vastaavasti esiintyvät neljä kertaa myös parantaa ja parantaminen. Paranta-
misprosessit liittyvät työoloihin, työyhteisöön, organisaatioon, työaikojen joustavuuteen 
ja jaksamiseen. Kehittämisen ja parantamisen merkitykset liittyvät toisin sanoen sekä 
yksilön voimavaroihin ja kykyihin työssä että työyhteisöön ja -organisaatioon152.  

On todennäköistä, että tämä vakiintunut jako, jonka Peltomäki tutkijana tuntee, jäsen-
tää uutisessa puheena olevaa selvitystä ja myös sen tulosten välittämistä lukijalle. Työter-
                                                           
152 Näin tulevat kutakuinkin katetuiksi ne osa-alueet, jotka yleensäkin mainitaan tyky-toiminnan yhteydessä: 1) 
työntekijä (voimavarat ja terveys), 2) työ ja työolot (ergonomia, työhygienia ja työturvallisuus), 3) työyhteisö ja 
-organisaatio (johtaminen, toimintatavat, vuorovaikutus), sekä 4) ammatillinen osaaminen (ks. esim. Peltomäki 
1999:146).  
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veyslaitos edustaa sellaisia Väliverrosen (1994: 41) mainitsemia instituutioita, jotka tuot-
tavat ja luokittelevat tietoa ja sen lisäksi tarjoavat asiantuntijapalveluja ja koulutusta, 
jossa näitä tietoja sovelletaan (ks. www.ttl.fi). Median kiinnostuminen instituution tuotta-
masta tiedosta palvelee pr-toimintaa, tiedottamista ja markkinointia. Julkisuudella on niin 
ikään yhteys siihen, kuinka tutkimusta rahoitetaan, kuten siihenkin, miten tutkimus vai-
kuttaa valtakunnan politiikkaan. (Ks. Väliverronen 1994: 27, 29; organisaation mediajul-
kisuudesta ks. myös J. Lehtonen 1998: 127–129.) 

Heikkinen (2000b: 182) toteaa kehittämispuheen sulautuneen etenkin politiikan ja yri-
tysmaailman puheeseen. Heikkinen luonnehtii kehittää-verbiä jopa semanttisesti tyhjäksi, 
sillä se hakee kulloisenkin merkityksen tekstiympäristöstä ja kielenkäyttöyhteydestä. 
Kehittämisen kohteet voivat Heikkisen mukaan vaihdella hyvin konkreettisista asioista 
erittäin abstrakteihin tarkoitteisiin. Perussanakirjassakin korostuu kehittämisen laaja 
kirjo: kehittäminen tarkoittaa muuttamista joksikin, muokkaamista, muovaamista ja myös 
kypsyttämistä, koulimista ja edistämistä sekä tuottamista, kasvattamista, synnyttämistä ja 
muodostamista. Niin ikään arkipuheessa voidaan kehittää rahaa tai ohjelmaa. (Ks. PS 
s.v. kehittää.) Kehittäminen ilmaisee siis lähes poikkeuksetta jonkinlaista muutosproses-
sia. Parantaa-verbille sanakirjassa annetaan merkitykset 'tehdä paremmaksi, kohentaa, 
korjata, oikaista, elvyttää, tehostaa, uudistaa, auttaa ja lisätä'. Kun puheena on terveys, 
parantaminen merkitsee 'terveemmäksi tekemistä' ja 'tervehdyttämistä'. (PS s.v. paran-
taa.) Hiidenmaan (2003: 163) mukaan tällaisilla prosessivalinnoilla kiinnitetään huomio 
muutosta tarvitseviin kohtiin ja jätetään sivummalle se, mikä on hyvää ja ennallaan. 

Muita projektien maailmaan liittyviä kehittämisprosesseja tekstissä ovat tehostaa, sel-
kiyttää, uudistaa, edistää, lisätä ja vähentää sekä toiminnan tulokseen liittyvät verbit 
suunnata, saavuttaa ja tuottaa. Samaan projektimaisen toiminnan merkityskenttään kuu-
luvat myös verbiprosessit järjestää, vetää ja ylläpitää (jotakin toimintaa). Prosesseissa 
aktivoituvat monet nykyiselle yrityskulttuurille ominaiset kilpailukykyä korostavat mer-
kitykset, kun toimintoja ja tuotteita pitää 'tehdä selkeämmäksi, tehokkaammaksi ja pa-
remmaksi', 'nykyaikaistaa' ja 'viedä eteenpäin' ja muutoinkin 'vaikuttaa edullisesti kehi-
tykseen'. Kehittämisilmaisujen runsaus viestii ideologiaa, jonka mukaan ei saa pysähtyä 
paikoilleen vaan on pyrittävä eteenpäin. Siltala (2004: 307) tulkitsee työelämän kehittä-
mispaineiden johtavan syyllistämiseen ja väsähtämiseen: "Edistys esitetään markkinaide-
ologiassa luonnonvoimaisena pakkona, elämän lakina, johon on ilolla alistuttava." 

Siltalan teos Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004) on täynnä tarinoita, jotka 
paljastavat työntekijöiden olevan kyllästyneitä kehittämispuheeseen, sanoihin ja seminaa-
reihin, joissa puhutaan käsittämätöntä yrityskieltä ja viedään aikaa varsinaiselta työltä. 
Tyky-diskurssiin on kotiutunut ilmauksia, jotka kuuluvat tiettyjen sektorien arkiretoriik-
kaan mutta eivät välttämättä herätä vastakaikua kaikissa työntekijöissä. Ideologisesti 
kiinnostavia ovat kollokaatiiviset kiteytymät, joista keskeisin on työkykyä ylläpitävä 
toiminta. Yhtä itsestään selvästi tyky-puheeseen kuuluvat työkyvyn edistäminen, henkinen 
hyvinvointi, hyvinvoinnin kehittäminen, organisaation kehittäminen, työntekijöiden osaa-
minen, ammatillinen koulutus, työaikojen joustavuus, kriisin hallinta, työn hallinta, talou-
dellinen hyöty ja ennenaikainen eläke (vastaavista kollokatiivisista skeemoista ks. Heik-
kinen 1999: 163–164). Ne ovat kielellisiä välineitä, joilla järjestellään nykyistä työmaail-
maa. Edellisen luettelon ilmauksista moni on Hallidayn (ks. esim. 1994a; myös Halliday 
– Matthiessen 1999) teorian mukaan kieliopillisesti metaforinen, sillä toimintaa ilmais-
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taan asiana substantiivilla eikä verbillä (edistää, kehittää, osata, kouluttaa, kouluttautua, 
hallita). 

Tyky-uutinen painottuu työkyvyn edistämisen keinojen käsittelyyn, mutta itse työky-
kyä ei kuitenkaan erityisesti määritellä. Viittaukset viime vuosikymmenen eläkepolitiik-
kaan ja ihmisten sairauksiin antavat ymmärtää, että työkyvyn edistämisellä haluttiin ai-
emmin edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia. Työkyky liitetään siis perinteisesti tervey-
teen. Lukija voi hakea työkyvyn muita merkityksiä tekstistä sen perusteella, mitä työky-
kyä ylläpitävällä toiminnalla tavoitellaan. 

(32) – – tyky voi olla melkein mitä toimintaa tahansa, kunhan se antaa työntekijöille hyvän mie-
len ja auttaa heitä pärjäämään työssään. 

(33)  Niiden [palkansaajien järjestöjen] mielestä on huolestuttavaa, että tyky on hyvin irrallaan 
tavallisesta arkityöstä ja varsinkin henkilöstön henkisen hyvinvoinnin kehittämisestä. 

(34)  Selvityksessä vain kolme prosenttia arvioi tykyn parantaneen jaksamista ja neljä prosenttia 
koki sen lisänneen henkistä vireyttä ja hyvinvointia. 

Tutkija Peltomäeltä lainatussa luonnehdinnassa tuotetaan merkitystä, että työkyky tar-
koittaa hyvää mieltä ja pärjäämistä työssä (esimerkki 32). Järjestöjen huoli puolestaan 
presupponoi, että tykyn pitäisi keskittyä nykyistä enemmän työhön ja henkisen hyvin-
voinnin kehittämiseen (esimerkki 33). Esimerkit 33 ja 34 implikoivat, että työkyky on 
henkistä hyvinvointia, vireyttä ja jaksamista. Molemmissa näyttäytyy ongelmana (on 
huolestuttavaa; vain kolme prosenttia) se, että tykyllä ei kuitenkaan ole saavutettu tavoi-
teltuja tuloksia. On mielenkiintoista havaita, että nykyisen työkyvyn edistämisen yhtey-
dessä puhutaan entistä useammin hyvinvoinnista eikä niinkään sairauksista, saatikka 
pahoinvoinnista. Näkökulma on muuttunut sairauksien hoitamisesta hyvinvoinnin edistä-
miseen.  
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5.4  Työn diskurssi 

Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten HS:n teksteissä konstruoidaan työhön liittyvää maail-
maa. Keskityn samoihin näkökulmiin, jotka nousevat esiin johdantoluvussa 5.4.1 Työn 
ideologiat rakentuvat kulttuurisesti. Johdannon jälkeen käsittelen työhön liittyviä arvoja 
ja asenteita, työhalukkuutta ja suhtautumista "B-luokan työntekijöihin" (vajaakuntoisiin 
ja ikääntyviin työntekijöihin). Lopuksi paneudun työttömyysdiskurssiin. Olen tarkastellut 
työelämän ongelmia ja niiden ratkaisuja aiemmissa luvuissa alenemisdiskurssin (5.2.4) ja 
edistämisdiskurssin (5.3.3) yhteydessä. Tapaustutkimuksena analysoin pääkirjoitustoimit-
tajan kolumnia TYÖKYKY ON KIINNI TYÖSTÄ (liite 4). 

5.4.1  Työn ideologiat rakentuvat kulttuurisesti 

Käsitykset työnteosta ja työn merkityksestä kulkeutuvat sukupolvelta toiselle kulttuuripe-
rintönä. Ne siirtyvät kielessä, ja niitä omaksutaan myös ihmisten toimintamallien kautta. 
Suomalaisuuteen liitetään myytti rehellisestä ja sinnikkäästä ihmisestä, joka arvostaa 
työntekoa enemmän kuin laiskottelua. Ahkeruuden lisäksi talonpoikaiskulttuurin moraali-
sina hyveinä on korostettu säästäväisyyttä, siisteyttä, kunnollisuutta ja omavaraisuutta 
(ks. esim. Heinonen 1998: 378). Protestanttinen työteliäisyys on ajateltu osaksi ihmisen 
kohtaloa, joka on säädetty Raamatussa: Sinun Casuos hijeste sinun pite sömen sinun 
Leipes. Agricolan suomennos153 vuodelta 1549 on muokkautunut Raamatun nykysuomen-
noksessa (1992) muotoon Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi (1. Moos. 3: 19). Lut-
herin oppi työn tekemisen yleisestä velvollisuudesta ja sen uskonnollista arvosta on tun-
nustettu (ks. esim. Mäki-Kulmala 2000: 51–52). Työn ihanteet elävät muussakin kirjalli-
suudessa ja etenkin J. L. Runebergin luomassa Saarijärven Paavossa. Maamme karu 
luonto ja luottamus Luojaan muistetaan mainita, kun pohditaan Saarijärven Paavon pon-
nisteluja työmiehenä. 

Työhön liittyvää arvomaailmaa on siirretty suullisena perinteenä muun muassa sanan-
laskuissa, joissa tiivistyvät niin opetukset ja elämänviisaudet kuin käytännön työohjeet ja 
yleistietouskin. Lukuisissa sananlaskuissa154 korostetaan ahkeruuden merkitystä menes-
tyksen mittana: Ei maaten markat sada, istuen isot hopeat / Työn loppu, toisen alku / Ei 
makkaavan kissan suuhun hiiri juokse / Ne on tiellä laiskat riihessä / Ei laiskan touko 
kasva. Työn tekemisen, näppäryyden ja nopeuden merkitys opitaan tällaisista elämänoh-
jeista jo lapsena. Suomalainen arvostaa vaatimatontakin työtä: Kyllä se työ tekijäänsä 
neuvoo / Yrittänyttä ei laiteta / Joka on nuornaki nopia, viel' on valpas vanhempana / 
Virka on virkoo vähhäe. Toisenlaisiakin äänenpainoja sananlaskuissa kuuluu. Viisastelun 
ja huumorin avulla ihminen tekee elämästään siedettävämmän. Työn raskaus, köyhyys ja 
vastoinkäymiset käännetään leikinlaskuksi ja laiskottelun ihannoimiseksi etenkin Savon 

                                                           
153 Martti Rapolan teoksesta Vanhan kirjasuomen lukemisto (1975: 30). 
154 Esimerkkien sananlaskut ovat peräisin äidiltäni Annikki Pasolta, Leea Virtasen teoksesta Selevä pyy (1990), 
Matti Kuusen teoksesta Vanhan kansan sananlaskuviisaus (1953) sekä Elias Lönnrotin vuonna 1842 julkaistusta 
kirjasta Suomen kansan sananlaskuja (1981). Sananlaskujen funktioita ja niihin liittyviä arvojen ja asenteiden 
välitysmekanismeja on tutkinut mm. Outi Lauhakangas väitöskirjassaan Puheesta ihminen tunnetaan (2004). 



 232

ja Kainuun suunnalla – työnteon pakkoa se ei kuitenkaan muuksi muuta: Ajastahan pa-
lakka maksetaa eikä työstä / Terve ruumis ei työtä kaepaa / Hullu palijo työtä tekkee, 
viisas ellää vähemmällä / Aenahan muu hullu hulluna männöö, voan työhullu se on kaek-
kiaan pahin. Suomalainen tyytyy asemaansa, vaikka välillä nuriseekin. Jos työ herkkua 
olisi, niin herrat sen tekisi. Matti Kuusi (1953) näkee sananlaskuissa suomalaisen elä-
mänkatsomuksen pelkistetyimmillään. Ne osoittavat, mitä esivanhempamme pitivät oi-
keana ja vääränä, mitä luonteenominaisuuksia he ihailivat ja halveksivat ja "missä va-
lossa he näkivät herransa ja orjansa, peltonsa ja aittansa, leipänsä ja oluensa".  

Työn ja toimeliaisuuden ideologiat välittyvät saduissakin. Yksi tunnetuimmista tari-
noista kertoo, miten muurahainen ahertaa ja menestyy, mutta heinäsirkka ajautuu turmi-
oon laiskottelun vuoksi155. Sekin – kuten mikä tahansa muu teksti – on representaatio 
maailmasta ja todellisuudesta. Kertojan näkökulma ja pyrkimykset muovaavat merkityk-
siä, samoin vastaanottajan ennakkotiedot ja odotukset. Tarinan kertominen on arvotta-
mista. (Ks. Lehtonen 2000: 116–118.) Muurahaisesta onkin tullut työteliään ihmisen 
metafora156. Ahkeruuden arvostus ja laiskuuden vaarallisuus kiteytyvät samassa hengessä 
myös Raamatun (1992) Sananlaskujen kirjassa: Syksyllä laiska ei kynnä – elopellolle hän 
palaa tyhjin käsin (20:4). / Laiskuus vaivuttaa syvään uneen, vetelys joutuu näkemään 
nälkää (19:15). / Omiin mielitekoihinsa laiska kuolee, kun kädet kieltäytyvät työnteosta 
(21:25). / Viisas se, joka kesällä kerää, häpeä sille, joka korjuuaikana makaa (10:5). 

Colemanin mukaan työn käsite ymmärretään eri tavoin eri kulttuureissa. Käsitystä 
työstä voisi muuttaa esimerkiksi mahdollisuus yhdistää entistä joustavammin työelämä 
lasten kasvatukseen, kouluttautumiseen ja osittaiseen eläkkeeseen. (1989: 112, 122.) 
Suomessa sanan työ merkitys on määriteltävissä Hiidenmaan tavoin kodin ulkopuolella 
tehtäväksi palkkatyöksi tai työntekopaikaksi. Se, että työksi on eri aikoina tunnustettu 
erilaisia tehtäviä, heijastuu ihmisten käsityksiin työstä. Vielä nykyäänkään ei ole itsestään 
selvää pitää esimerkiksi näkymätöntä ajatustyötä tai kokouksiin osallistumista "oikeana" 
työn tekemisenä. (Hiidenmaa 2000a: 26.) Työ-sanan merkitysten moninaisuus näkyy 
Perussanakirjassakin, jossa sille on kaikkiaan 11 eri selitystä. Työllä tarkoitetaan muun 
muassa 'työntekoa, työskentelyä, toimintaa, uurastusta, vaivannäköä, suoritusta, askaretta 
ja puuhaa'. Työ-sana on produktiivinen yhdyssanan edusosana157, jolloin merkitys laaje-
nee monenlaiseen tekemiseen ja toimintaan. Työn sanat kertovat työn sisällöstä (toimisto-
työ, tehdastyö, tietotyö), sen tekotavasta (urakkatyö, sarjatyö, etätyö, käsityö), työsuhteen 
luonteesta (pätkätyö, vuokratyö, työttömyystyö) ja myös työntekijän suhtautumisesta 
omaan työhönsä (pakkotyö, virkatyö, leipätyö). (Ks. PS s.v. työ.)  

Työnteko on ideologisesti latautunut kulttuurin alue. Jako työntekijöihin ja työnanta-
jiin – työvoimaan ja omistajiin – tuottaa todellisuutta, jossa toiset ovat "me" ja toinen 
puoli "ne" (ks. esim. Hall 1999: 81–84). Nykyisillä työmarkkinoilla vastaavanlaista jakoa 

                                                           
155 Aisopoksen antiikin ajan tarina levisi osaksi länsimaisen maailman yhteistä perinnettä, kun ranskalainen Jean 
de La Fontaine käytti samaa aihetta faabelissaan 1600-luvulla ja venäläinen Ivan Krylov myöhemmin 1800-
luvulla. Opetus muurahaisen työmoraalin tärkeydestä tuli suomalaisille tutuksi, kun Yrjö Jylhän käännös La 
Fontainen faabeleista julkaistiin vuonna 1935 ja Kirsi Kunnaksen käännös Krylovin versiosta 1970-luvulla. 
Vaikka tarina on sama, sen tulkinnat vaihtelevat eri kulttuureissa aikakausien hengen mukaan.  
156 Muurahaisen ahkeruuteen pohjautuu ruotsista lainattu työmyyrä, jolla on alun pitäen viitattu muurahaista 
tarkoittavaan sanaan arbetsmyra (Muikku-Werner 2003).  
157 Yhdyssanan leksikaaliset rakenneosat nimetään ISK:ssa määriteosaksi ja edusosaksi (2004: 392). Perintei-
sesti yhdyssanan jälkimmäistä osaa on kutsuttu perusosaksi (ks. esim. Ikola 2001: 106). 
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synnytetään monin muinkin perustein. Sosiologien mukaan luokkarakenne ei ole hävin-
nyt, vaikka se onkin muuttunut: nyky-Suomessa luokka-asemaa rakentavat esimerkiksi 
koulutus, uhka joutua työttömäksi ja tulotaso. Nyt työntekijät jaotellaan ammattitaitoisiin 
ja ei-ammattitaitoisiin. Koko aikuisväestön kuvaa muovaa etenkin se, että suuri osa 18–
65-vuotiaista kuuluu "taloudellisesti ei-aktiiviseen" väestöön, joka koostuu työttömistä, 
eläkeläisistä ja opiskelijoista. Palkkatyön yhteiskunnassa he ovat marginaalisessa ase-
massa ja riippuvaisia sosiaaliturvajärjestelmästä. (Ks. Melin 2000: 46–48; Laaksonen 
2000: 49–53.) Me ja ne -diskurssia tuottavat tässä tutkimuksessa muun muassa työttömät 
ja työtä tekevät, johtajat ja alaiset, seniorityöntekijät ja nuoret työntekijät sekä työkykyi-
set ja työkyvyttömät. 

Työhön kytkeytyvä vallankäyttö todentuu kielenkäytössä monin tavoin: johtajilla ja 
esimiehillä on oikeus esittää käskyjä, ihmisiä luokitellaan ammattinimikkeiden ja työteh-
tävien mukaan, virallisina äänitorvina ulospäin toimivat vain tietyssä asemassa olevat 
ihmiset jne. Työelämän ideologioita siirtävät yksittäiset ilmauksetkin, kuten naispappi ja 
miessihteeri, jotka sisältävät tiettyjä odotuksia ammatinharjoittajan sukupuolesta (ks. 
esim. Kangasniemi 1997: 12–13; miesten ja naisten valtasuhteista ks. Fairclough 1994: 
34). Joidenkin töiden "sopiminen" ensisijaisesti miehille on kiteytynyt ammattinimikkei-
siin, kuten kirvesmies, palomies, lehtimies, lakimies, ajomies, putkimies, tiedemies ja 
virkamies (ks. esim. Hakulinen 1987: 68; Karppinen 2002). Vastaavasti on puhuttu ter-
veyssisaresta, johon liittyy luonnostaan konnotaatio naispuolisen henkilön hoitamasta 
tehtävästä. Nykyisin saman työn tekijästä käytetään sukupuolen häivyttävää nimitystä 
terveydenhoitaja, mutta vanha konnotaatio ei silti ole välttämättä väistynyt. Siitä muistut-
taa myös kieleen kiteytynyt, naiseutta korostava sisar hento valkoinen, joka mainitaan 
Perussanakirjassakin naispuolisen sairaanhoitajan leikillisenä ilmauksena (PS s.v. sisar). 
Työmarkkinoilla on niin ikään ollut tarvetta erotella feminiinijohdoksella tAr158 ammat-
tien ja toimien naispuolisia harjoittajia, kuten myyjättäriä, keittäjättäriä, ompelijattaria, 
hoitajattaria ja opettajattaria. Johdoksen käyttö ammattinimikkeiden yhteydessä kertoo 
naisten sijoittumisesta tietynlaisiin työtehtäviin. (Sukupuolen ilmenemisestä kielessä ks. 
myös Fairclough 1992: 205–206.) 

Raud (1992) toteaa, että kielen konventiot eivät ole vapaaehtoisia etenkään silloin, kun 
kieltä käytetään sortavasti ja kun ajattelua ja tietämystä halutaan tietoisesti rajoittaa. Val-
lanpitäjä saattaa valjastaa sanat merkitsemään omalta kannalta spesifejä käsitteitä. Valta 
hallitsee informaation liikkumista. Kielen keinoja tarvitaan aatteiden ja ihanteiden levittä-
misessä ja yhteiskuntaideoiden toteuttamisessa. Stalinismi tarvitsi omat terminsä, ja yhtä 
lailla kieltä käytetään nykyisin uusliberalististen näkemysten välittämisessä (ks. esim. 
Susiluoto 1990: 69–80; Kantola 2002). Neuvostoliiton työelämään luotiin esimerkiksi 
käsitteet kolhoz (suom. kolhoosi 'maatalouden työosuuskunta') ja sovhoz (suom. sovhoosi 
'valtiontila') (PS s.v. kolhoosi ja sovhoosi). Työväestön parhaimmisto erotettiin muista 
työläisistä omalla käsitteellä udarnik, 'iskutyöläinen' (Susiluoto 1990: 73). Neuvosto-
aatteen ilmauksia tarvittiin Raution sanoin "sosialistisen rakennustyön aseeksi" muun 

                                                           
158 tAr-johdos on peräisin itämurteista, joissa se on esiintynyt sukunimissäkin (ISK 2004: 214). Esimerkiksi 
Puolangan Auhon kylällä omassa suvussani ovat 1700-luvulla olleet käytössä muun muassa nimet Hillutar (vrt. 
Hiltunen) ja Kinnutar (vrt. Kinnunen). Savolaisasutuksen alueilla tämä nimityyppi oli aidosti käytössä eikä vain 
asiakirjoissa. –tAr-pääte liitettiin isältä perittyyn nimeen, jonka naitu nainen piti vielä avioiduttuaankin. Tämän 
on tulkittu kuvastavan naisen asemaa. (Paikkala 2004: 556–561.) 
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muassa Karjalassa. Rautio puolusti suomenkielisten ilmausten käyttöä "vallankumouksel-
lisessa luokkataistelussa", koska piti niitä selkeämpinä, ymmärrettävämpinä ja vaikutta-
vampina kuin venäläisperäisiä lainoja. Hän epäili, että työläisväestölle sovhoosin ja 
kolhoosin kaltaiset lainasanat saattaisivat jäädä merkitykseltään vieraiksi. (Rautio 1932: 
33–36.) Karjalan alueen sanomalehtikielessä monia neuvostopolitiikan käsitteitä ilmais-
tiinkin 1930-luvun alkupuolella suomen omiin sanavaroihin perustuvien neologismien 
avulla, esimerkiksi udarnik oli iskuri ja kolhoosi oli yhteistalous. Kuitenkin jo samalla 
vuosikymmenellä vierassanojen käyttö lisääntyi voimakkaasti ja sanastoa alettiin korvata 
venäläisperäisillä lainasanoilla. Iskurista tuli udarnikka ja neuvostotilasta sovhoosi. Leh-
distön valintoihin vaikuttivat etenkin poliittiset ja ideologiset tekijät. Suomen kielen sanat 
sotivat neuvostoideologiaa ja venäjän kieleen perustuvaa yhtenäiskulttuuria vastaan; ne 
edustivat epäluotettavuutta ja kansallisia pyrintöjä. (Anttikoski 1998; ks. myös Kozjar 
2006.)  

Erityisen ahkeran työläisen käsite tunnetaan bulgarian kielessäkin. Bulgarian lehdistön 
naiskuvaa tutkineen Bratanovan (2004) tulkinta vuonna 1945 julkaistusta reportaasista 
Udarnichki (suom. Iskutyöläiset) viittaa tietoiseen ihmisideaalin rakentamiseen. Bulgaria-
laisia naistyöläisiä kuvataan vaatimattomina sankarittarina, jotka pystyvät tekemään töitä 
koneen lailla väsymättä ja kyllästymättä. Samantyyppisiä reippaita ja voimakkaita työ-
läis- ja talonpoikaisnaisia esiintyi myös Karjalassa 1920- ja 1930-luvulla ilmestyneissä 
suomenkielisissä lehdissä (Kozjar 2006: 53). Bratanovan mukaan Udarnichki-reportaasi 
rakentaa iskutyöläisnaisista ideaalia muun muassa sananvalinnoillaan ja huudahdus-
lauseillaan. Iskutyöläiseksi nimeämiseen sisältyy alkuoletus, että työntekijät ovat itsestään 
selvästi luokiteltavissa työmäärän perusteella. Ideologia realisoituu kielellisissä valin-
noissa, mikä tässä tapauksessa näkyy esimerkiksi diskurssin tavassa siten, että ihmiset 
ovat ryhmien edustajia eivätkä yksilöitä elämäntarinoineen (ks. Eggins 1994: 330–331). 
Työn ja työläisten kuvaamista julkisuudessa on kontrolloitu myös Virossa. Viron radio-
ohjelmissa pidettiin 1980-luvun taitteessa yllä myyttiä sankarillisesta työläisestä ja ideo-
logiaa työläisten ja talonpoikien valtiosta. Sensuurin avulla korostettiin työläisten saavu-
tuksia ja työn tärkeyttä, peiteltiin työhön liittyviä ongelmia ja tekniikan takapajuisuutta, 
ja poistettiin toiveet paremmasta johtamisesta ja järjestelyistä. Julkisuudessa työläistä 
edustivat harvat eliittityöläiset. (Lõhmus 2002.) 

Raudin (1992) mukaan valta manipuloi kieltä monella tavalla: kielessä jo oleva käsite 
nimetään uudelleen (lypsäjä-karjanhoitajasta tehdään lypsyteknikko, kolhoosista tulee yh-
teistalous); sinänsä neutraaliin käsitteeseen lisätään mitätöivä attribuutti (sosialistinen 
demokratia); käytöstä poistetaan valtaa uhkaavia käsitteitä; luodaan keinotekoisia käsit-
teitä (sosialistisen työn sankari); ja käytetään kollektiivikäsitteitä (kuten monikon 1. 
persoonaa). Vološinov (1990: 37) toteaakin, että jokaisella ajanjaksolla ja sosiaalisella 
ryhmällä on käytössään oman ideologiansa mukainen valikoima kielellisiä muotoja. 
Hierarkkisuudella on Vološinovin mukaan suuri merkitys kielellisessä vuorovaikutuk-
sessa. Yhteiskunnan hierarkkinen organisaatio vaikuttaa puhunnan muotoihin ja näkyy 
esimerkiksi kielellisessä kohteliaisuudessa, tahdikkuudessa ja tiettyjen tilanteiden etike-
teissä. Hiidenmaa (2000a: 23–24) nostaa kielen kiertokulussa hallinnon tekstit merkittä-
vään asemaan. Aikakaudelle ominainen retoriikka – kuten ympäristötietoisuus ja tasa-
arvo – omaksutaan hallinnon teksteihin, joista ne kulkeutuvat päätöksistä kertoviin lehti-
teksteihin ja arkipuheeseen. Hiidenmaa huomauttaa, että hallinnon kieli on aikakautensa 
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ja aatemaailmansa tulkki ja ylläpitäjä, ei vain organisaatioiden ja poliittisten luotta-
muselinten käyttämää kieltä.  

Työn hierarkia- ja organisointimalleihin liittyvät käsitykset ja puhetavat ovat muuttu-
via. Mallia uudisti rajusti 1900-luvun alussa taylorismi, jolle ominaista oli ositettu työ, 
urakkapalkka, toteutuksen ja suunnittelun erottaminen ja työnjohdon tehostaminen (ks. 
esim. Kantola 2002: 177–178). Taylorismin aikakausi tuottikin runsaasti tehokkuuden 
kieltä. Poliittisessa diskurssissa näkyi pyrkimys lisätä kansallista vaurautta ja kansainvä-
listä kilpailukykyä. Tieteen tuottamaa tietoa ja rationaalista tekniikkaa hyödynnettiin, 
jotta luonnon, tekniikan ja ihmisten tarjoamat resurssit saataisiin mahdollisimman tehok-
kaasti tuotannossa käyttöön. (Miller – Rose 1990: 175–176.)  

Työntekijöiden yksilöllistyminen alkoi syrjäyttää taylorismin ihanteita maailmansotien 
välisenä aikana, mikä näkyi poliittisessa diskurssissa työntekijöiden subjektivoimisena. 
Heistä tuli yksilöitä, joilla on pelkoja ja huolia ja joiden tyytyväisyys nousi puheisiin. 
Asiantuntijat eivät enää työn yhteydessä puhuneetkaan vain yksitoikkoisuudesta, väsy-
myksestä ja tarkkaavaisuudesta vaan motivaatiosta ja moraalista. Työnteon ja muun elä-
män välille viritettiin riippuvuussuhde. Sotien jälkeen työn psykologisointi- ja mielen-
terveysdiskurssi lisääntyi entisestään ja laajeni terveyspalveluista muun muassa sosiaali-
työntekijöiden, johtajien, poliitikkojen ja opettajien käyttöön. Seuraavaksi asiantuntija-
puhetta tuottavuudesta ja tehokkuudesta alettiin muotoilla työntekijöiden mielipiteiden, 
asenteiden ja hallinnan tunteen kautta159. (Miller – Rose 1990: 176–177.) 

Etenkin Max Weber (1864–1920) ja Karl Marx (1818–1883) ovat vaikuttaneet tie-
teelliseen keskusteluun ihmisen ja työn suhteesta. Weber viritti nyt jo sata vuotta jatku-
neen keskustelun protestanttisesta työmoraalista julkaisullaan "Protestanttinen etiikka ja 
kapitalismin henki"160 (ks. esim. Heinonen 1998: 14–17). Kasvio (1994: 112) arvioi, että 
johdonmukaisin "työn yhteiskunnan" teoreetikko on ollut Marx, joka näki ihmisen ni-
menomaan työtä tekevänä ihmisenä ja tulkitsi modernin yhteiskunnan kehittymisen olen-
naisten ristiriitojen syntyvän työn yhteiskunnallistamisprosessista. 

Marxin kurjistumiskäsitykset elävät edelleenkin (ks. luku 3.2). Näkemys työntekijän 
itsenäisyyden riistosta ja ammattitaidon latistamisesta liitetään teknologian ja automaa-
tion kiivaaseen kehitykseen. Automaation on pelätty tekevän työstä suorittamista ja vä-
hentävän työntekijöiden ongelmanratkaisutilanteita ja sosiaalisia kontakteja (ks. esim. 
Zuboff 1990). Esimerkiksi Kortteisen (1992) keräämät tarinat työn yksipuolistumisesta ja 
työntekijöiden turhautumisesta ovat karua luettavaa. Toisaalta niissä kuvastuu tyypillinen 
muutosvastarinta, joka liittyy aina uudistuksiin ja tukehduttaa halua oppia uutta ja kehit-
tää itseään ja työtään. Toisaalta taas esiin nousee ahdistus, jonka työn sisällön ja vaati-
musten raju muuttuminen aiheuttavat. Kortteisen tutkimuskohteista sekä koneistajat että 

                                                           
159 Länsimaissa tehtyjen tutkimusten mukaan työ antoi tekijöilleen suhteellisen hyvin tyydytystä vielä 1950-
luvulla. Ihmiset olivat tyytyväisiä työhönsä, vaikka kyseessä eivät aina olleetkaan hyvin palkatut, kiinnostavat 
tai yhteiskunnallisesti arvostetut työt. Sitä mukaa kuin elintaso ja koulutustaso paranivat, alettiin pohtia, miten 
työhön kohdistuvat odotukset ja vaatimukset muuttuisivat. 1960-luvun lopulla arveltiin, että tulevaisuudessa 
ihmisiä motivoisi palkan ja turvatun työsuhteen lisäksi entistä useammin mahdollisuus toteuttaa omaa persoo-
nallisuuttaan. Tehtaat eivät enää voineetkaan luottaa työvoiman saantiin ja pysyvyyteen. Poissaolot lisääntyivät, 
eikä tuottavuustavoitteita saavutettu. Uudentyyppisten konfliktien sytykkeenä oli työntekijöiden tyytymättö-
myys työtilanteeseensa. Seuraavalla vuosikymmenellä länsimaissa keskusteltiin taylorismin kriisistä ja tutkittiin 
tyytymättömyyden syitä. (Kasvio 1994: 112–114.)  
160 Weberin alkuperäiset tekstit julkaistiin 1904–1905. 
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pankkitoimihenkilöt ovat joutuneet luopumaan monista sellaisista tehtävistä, jotka he 
ovat aiemmin suvereenisti hallinneet. Tilalle ovat tulleet uudet ohjelmoidut järjestelmät, 
jotka vaativat toisenlaista osaamista ja vähentävät ihmistyövoiman tarvetta. Perinteisen 
jyrkkä työnjako voi painaa suoritustason työntekijät aputehtäviin, joissa omaa päätösval-
taa ja ajattelua ei voi juurikaan käyttää161. 

Työntekijän kiinnittyminen työyhteisöön ja solidaarisuus kuuluvat Millerin ja Rosen 
(1990: 179) mukaan menneeseen työmaailmaan. Työntekijä ei näyttäydy enää työelämän 
sanastossa sosiaalisen ryhmän jäsenenä vaan yksilönä, joka tavoittelee tyydytystä ammat-
tinsa merkityksellisyydestä ja henkilökohtaisista saavutuksistaan. Leimallisia "erinomai-
suutta" rakentavia piirteitä ovat yrittäjyyshenkisyys, itsensä toteuttaminen, luovuus, ta-
loudellinen menestyminen, urakehitys ja henkilökohtainen kehittyminen (ks. myös Fair-
clough 1992: 7). Tämäntapainen yrittäjyysdiskurssi on Faircloughin (1998: 122; myös 
1992: 131–133) mukaan levinnyt poliittisista puheista mediaan ja intertekstuaalisina 
ketjuina monille muillekin alueille, kuten koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalipalvelu-
jen ja henkilöstökoulutuksen teksteihin (ks. 5.4.2.2). Ideologisessa taistelussa ovat tällä 
hetkellä voitolla joustojen kannattajat, jotka hyväksyvät irtisanomiset, työajan venyttämi-
sen, pätkätyöt, työpäivän jatkumisen kotonakin, ennenaikaisen eläkkeen, sapattivapaat ja 
muut vaihtelut. Epävarmuutta ja ennustamattomuutta merkitsevät työelämän joustot näyt-
täytyvät jo "ajan hengen mukaisena kehityslinjana". (Ks. Riikonen ym. 2002.) 

Mäki-Kulmala (2000: 62–63) ennustaa Suomen säilyvän työyhteiskuntana, jossa ihmi-
set hankkivat elantonsa ja ns. täyden kansalaisuutensa tekemällä työtä tai omistamalla 
riittävän suuren omaisuuden. Työn loppumisen hän näkee kestämättömänä tilanteena, 
jossa ihminen joutuu tinkimään kunnioituksen ja tunnustuksen tarpeesta. Työttömästä voi 
tulla yhteisötön.  

Kuten Kasvio (1994: 111) toteaa, palkkaa vastaan tehtävästä työstä on kehittynyt yksi 
kiinteän institutionaalisen muodon saaneista nyky-yhteiskunnan toiminnoista, joiden 
välityksellä ihmiset pääsevät toteuttamaan itselleen tärkeitä asioita. Työ ja ammatti ovat 
nousseet keskeisimmiksi keinoiksi turvata aineellinen toimeentulo, ja työuralla etenemi-
sestä on tullut merkittävä sosiaalisen statuksen määrittäjä. Kasvio tosin huomauttaa, että 
ihmiset eivät ole olemassa työn tekemistä varten, ja arvelee työelämän murroksen ja 
työttömyyden vaikuttavan siihen, millä tavoin ihmiset näkevät työn ja sen tekemisen 
kulttuuriset merkitykset. Saman kulttuurin yksilöillä voi kuitenkin olla hyvinkin erilaisia 
arvoja, joita muokkaavat muun muassa omat kokemukset ja halu sopeutua ympäristöön 
(Pohjanheimon 1997: 59). 

                                                           
161 Työelämän tutkija Kari Toikka (1995) kritisoi Kortteisen olevan työntekijöiden haastatteluja tulkitessaan niin 
vankasti kiinni yhden tarinan teoriassa, ettei tämä ymmärrä tarttua kehittämisen ituihin, joita haastatteluissa 
tulee esiin. Koneistajat kertovat innovaatioistaan ja toiminnan kehittämistavoistaan, mutta Kortteinen tulkitsee 
ne nöyryytykseen perustuvaksi ”kusetukseksi” ja palkkataisteluksi. 
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5.4.2  Arvot, työasenteet ja työkyky 

Suomea on pidetty vahvan työkulttuurin maana, jossa työ kuuluu elämänarvojen listalla 
kärkipäähän. Suomessa on suorastaan kunnia-asia162 tehdä työtä ja selviytyä siinä hyvin. 
(Kasvio – Nieminen 1999: 178; ks. myös Kortteinen 1992.) Työssä selviytymisellä on 
Heikkilän (1996: 6) mukaan kytkös työkykyyn, sillä "ihmisen oma arvio omasta työky-
vystä on mielikuva selviytymisestä tai selviytymättömyydestä ammatissaan ja työtehtä-
vissään". Työkeskeisyydellä on kuitenkin kääntöpuolensa, joka näkyy toisaalta uupumi-
sena ja toisaalta syrjäytymisenä. Työelämään siirtymisessä suomalaiset eivät kiirehdi 
vaan opiskelevat varsin pitkään, ja toisessa päässä uraa useat heistä alkavat kaavailla 
ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. (Kasvio – Nieminen 1999: 179, 330–331.) Työhön 
liittyvä asennediskurssi aktivoituukin ydinaineistossani etenkin niissä teksteissä, joissa 
käsitellään suomalaisten halukkuutta siirtyä työelämästä eläkkeelle (ks. myös eläkedis-
kurssi 5.5). Muissa yhteyksissä kirjoitetaan työntekijöiden työhalukkuudesta, työn arvos-
tuksesta ja työhön liittyvistä odotuksista. Teksteissä muovataan kuvaa myös siitä, miten 
Suomessa suhtaudutaan työttömiin sekä ikääntyneisiin ja vajaakuntoisiin työntekijöihin. 
Työntekoa kuvaavat verbivalinnat ydinaineistossa ovat enimmäkseen neutraaleja (tehdä 
työtä, käydä töissä, työskennellä, ansaita toimeentulo), ja vain muutamassa verbissä työn-
teko näyttäytyy ponnisteluna: töissä sinnitellään ja töitä paahdetaan. Myös ilmauksissa 
ahkerasti raatava ja työssä ahertava aktivoituu samansuuntainen merkitys.  

Tarkastelen aluksi, miten työntekijöiden suhtautuminen työntekoon ja heidän odotuk-
sensa kirjoittuvat HS:n teksteihin. Onko niissä jälkiä Kortteisen (1992) mainitsemasta 
kovasta näyttämishalusta ja "pakkoperkelepärjätä"-asenteesta? Sinnikkyys ja kasvojen 
säilyttämisen tarve nousevat esiin työuupumuksesta kärsivän työntekijän haastattelussa: 

(1) Helenius joutui osastonhoitajan tehtävien lisäksi myös sairaanhoitajien töihin. Päivät alkoi-
vat varhain aamulla ja venyivät iltamyöhään, jolloin oli aikaa hoitaa paperiasiat. "En silti 
oikein kehdannut valittaakaan, kun katsoin omia potilaitani, jotka olivat todella huonokun-
toisia. Jaksoivathan hekin", Helenius muistelee. (HS 14.11.99) 

(2)  Ennen lopullista tukahtumista Hellevi Helenius oli jo hakeutunut kuntoutukseen ja kävi 
myös työpaikan järjestämässä venytys- ja rentoutusryhmässä. Juttelu kuntoutuspsykologin 
kanssa auttoi Heleniusta myöntämään, että jaksamisen raja alkoi tulla vastaan. Helppoa se 
ei ollut, sillä työasiat kulkivat jatkuvasti mukana. (HS 14.11.99) 

Työntekijän tilanteen tiukkuus kirjoittuu tekstiin välttämättömyyttä163 ilmaisevassa 
ilmauksessa joutua töihin ('joku määrää') sekä ajankohdasta ja ajan kulumisesta kerto-

                                                           
162 Etenkin Kortteinen (1992) on korostanut kunnian ja työn yhteyttä. Kunnia kuuluu Kortteisen mukaan suoma-
laisen kulttuurin syvärakenteisiin. Itsellisyyden pyrkimys on niin vahva, että kun suomalainen työntekijä istute-
taan japanilaistyyppisiin työnjohtorakenteisiin ja joustavaan tuotantoon, hän tuntee joutuneensa kollektiivisesti 
järjestetyn työn rautahäkkiin. (1992: 315.) 
163 Kangasniemen mukaan joutua-verbi osoittaa dynaamista välttämättömyyttä. Verbi on siinä mielessä erikoi-
nen, että ei-modaalisesti käytettynä se voi merkitä myös jonkinlaista muutosta ja liikettä. (Kangasniemi 1992: 
52–59, 351; ks. myös PS s.v. joutua). Hakulinen ja Karlsson luokittelevat joutua-verbin deonttiseksi, velvolli-
suutta ilmaisevaksi modaaliksi (1995: 262–264). 
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vissa ilmauksissa164 alkaa varhain aamulla ja venyä iltamyöhään (ks. ISK 2004: 640–
641). Ajankäytön ongelmien lisäksi hoitajan työn vaativuutta kuvaa potilaiden luonneh-
dinta todella huonokuntoisiksi. Haastateltavan halu pärjätä työssään vaikeuksista huoli-
matta todentuu hänen sitaatissaan En silti oikein kehdannut valittaakaan. Kehdata-verbi 
tuottaa tässä yhteydessä tahdikkuuden ja ilkeämisen merkitystä (PS s.v. kehdata). Myös 
virkkeen aloittaminen kiellolla ja oikein-partikkelin käyttö vahvistavat vähättelyä. Liite-
partikkeli -kaan (valittaakaan) implikoi, että tuollaisessa tilanteessa olisi ollut odotuksen-
mukaista valittaa. Samanlaista "kyllä minä, kun muutkin" -asennetta tuottavat liitepartik-
kelit työntekijän kommentissa jaksoivathan hekin. Liitepartikkeli -han tuo lausumaan 
implikaation, että väite on tunnettu, itsestään selvä tosiasia. Tässä väite toimii perusteluna 
ja selityksenä, jota voitaisiin ilmaista myös sillä-konjunktiolla (ks. Hakulinen 2001: 65–
67). Fokuspartikkeli -kin aktivoi merkityksen 'muutkin jaksavat'. (Liitepartikkeleista ks. 
ISK 2004: 797–798, 806–807.) Näin työntekijän oman jaksamisen mittana näyttäytyy se, 
mitä muut kestävät. Samanlaista haluttomuutta taipua tilanteeseen ja myöntää väsyminen 
eksplikoidaan esimerkissä 2 verbimuodoilla auttoi myöntämään ja alkoi tulla vastaan 
sekä lausekkeella lopullinen tukahtuminen. Vaikeutta korostaa helppoa-predikatiivin165 
nosto lauseen alkuun tunnusmerkkiseksi (helppoa se ei ollut). Fokusoinnilla saadaan 
aikaan kontrastiivinen tulkinta. Toisaalta myös kieltomuoto vahvistuu verbiloppuisen 
järjestyksen vuoksi. (Sanajärjestyksestä ks. ISK ja Hakulinen – Karlsson 1995: 308.) 

Perinteisen "kunnon työihmisen" kuva piirtyy esiin toisessakin tekstissä, tosin ironian 
sävyttämänä: 

(3)  Maatalon emäntä Hilkka Tyyskä siteeraa vinosti hymyillen Aimo Halilan Iitin historiaa: 
”Iittiläinen talonpoika on elinvoimainen, työkykyinen ja ahkera Hämeen tapaan.” Hilkka 
katselee kotitilaansa haikeana. Tyyskän nimi on löytynyt Iitin maakartoista vuodesta 1610, 
mutta nyt loppu lähestyy. Viimeiset mullikat lähtevät syksyllä. (HS 13.6.99) 

Talonpojan ominaisuudet elinvoimainen, työkykyinen ja ahkera saavat erityisen merki-
tyksen johtolauseen perusteella. Johtolauseen verbi on neutraali, mutta lukijalle ilmais-
taan ilmettä kuvailemalla (siteeraa vinosti hymyillen), miten alkuperäinen puhuja suhtau-
tuu sanomaansa. Vino hymy voidaan tulkita ivallisuudeksi, huvittuneisuudeksi tai viek-
kaudeksi ja Perussanakirjan mukaan myös pilkallisuudeksi (PS s.v. vino). Sitaatti tuottaa 
käsitystä, jonka mukaan agraariyhteiskunnassa hyvinä pidetyistä arvoista ei enää nykyään 
piitata. Vanhan työkulttuurin arvostus kirjoittuu teksteihin myös siinä, että maanviljelijä 
on kiinni perinteisissä työtavoissa eikä suostu luopumaan niistä, ennen kuin saa oireita 
tai menettää työkykynsä (HS 7.2.99). 

Pohjanheimon (1997: 48–50, 66) mukaan työn ominaisuuksien muuttuminen vaikuttaa 
työhön liittyviin arvoihin. Tällaisiksi ominaisuuksiksi hän nimeää itsenäisyyden, itse-
ohjautuvuuden, työn ja ajankäytön hallinnan, aktiivisuuden ja haastavuuden. Arvojen 
muuttuminen ja myös tuotannolliset muutokset vaikuttavat Pohjanheimon mukaan työhön 
kohdistuviin odotuksiin. Samansuuntaisista odotuksista kertovat myös Kortteisen (1992) 

                                                           
164 Sulkala (1981: 74, 123) päättelee esimerkkimateriaalinsa perusteella, että varhain esiintyy usein täsmentävän 
ajanilmauksen kanssa, kuten tässä varhain aamulla. Myöhään-adverbiin puolestaan sisältyy usein sekä ajan-
kohdan että keston merkitys yhtä aikaa. 
165 Hakulisen ja Karlssonin (1995: 189) mukaan predikatiivi on tematiikan kannalta ensisijaisesti remaattinen 
lauseenjäsen. Se ei siirry lauseen alkuun yhtä helposti kuin objekti ja adverbiaali. 
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haastattelemat työntekijät: työssä arvostetaan luovuutta, itsellisyyttä, vapausastetta ja 
ylipäätään tehtävien merkityksellisyyttä. Näistä piirteistä näkyy merkkejä työkyky-
diskurssin aineistossa.  

(4) Tutkimusten mukaan kuntien työntekijät pitävät työtään vaihtelevana ja haastavana, mutta 
ovat tyytymättömiä esimiesten työhön, tiedonkulkuun ja vähäiseen palautteeseen. (HS 
29.3.00) 

(5) Psyykkiset ja mielenterveyssyyt ovat jo yleisin työkyvyttömyyden syy. Yhä useammat 
tuntevat, etteivät voi vaikuttaa työnsä määrään tai sisältöön. (HS 16.12.99) 

(6) Yksipuolinen työ, vanhakantainen johtamistapa, puuttuvat päätöksenteko- ja vaikutus-
mahdollisuudet sekä huono henki lisäävät enemmän sairauspoissaoloja kuin liikalihavuus, 
liikunnan puute, runsas tupakointi tai viinanjuonti. (HS 5.12.00) 

(7) Sairaanhoitajia ja lääkäreitä muuttaa koko ajan kovien työolojen, työn puutteen tai palkka-
tason vuoksi Norjaan ja Ruotsiin. (HS 8.10.00) 

(8) Mansikkatilan emäntä ja isäntä Anne ja Heikki Koivistoinen palauttavat nopeasti maan 
pinnalle ne, jotka haaveilevat, että mansikan poimiminen sujuisi tulevina kesinä helposti 
makuuasennossa. (HS 29.7.00) 

Esimerkissä 4 työn vaihtelevuus ja haastavuus esitetään positiivisina, tavoiteltavina piir-
teinä asettamalla ne mutta-konjunktiolla vastakkain tyytymättömyyttä aiheuttavien piir-
teiden kanssa. Esimerkki 5 implikoi, että työn itsenäisyyden puute voi johtaa mielen-
terveysongelmiin, ja esimerkissä 6 sairauspoissaolot kytketään työntekijän vaikutusmah-
dollisuuksiin. Esimerkkien tiedot ovat peräisin tutkimustuloksista. Huoli työvoiman riittä-
vyydestä Suomessa (7) on pääkirjoitustoimittajan mukaan aiheellinen, sillä työntekijät 
eivät ole tyytyväisiä palkkatasoon eivätkä koviin työoloihin. Toiset taas eivät odotakaan 
työn olevan helppoa: esimerkissä 8 aktivoituu vahvasti arkirealismi, jonka mukaan työ on 
raskasta. Pohjanheimo (1997: 190) arvioi, että työtä koskevat odotuksetkin polarisoituvat 
samalla, kun ihmisten yleiset arvot hajaantuvat. Kun samassa tiimissä yksi arvostaa palk-
kaa, toinen työn mielenkiintoisuutta ja kolmas itsenäisyyttä, työntekijöiden yhteistyö 
vaikeutuu ja johtamiseltakin vaaditaan enemmän monipuolisuutta ja joustavuutta. Kort-
teinen (1992: 312–313) taas esittää, että yksilöityminen ei välttämättä tarkoita työmotii-
vien hajoamista ja erilaistumista. Hän uskoo kollektiivisen pohjan pitävän ja perinteisen 
selviytymisen eetoksen siirtyvän ja jäsentävän edelleenkin ihmisten käyttäytymistä. 

5.4.2.1  Työhalukkuus ja työkyky 

Työkykydiskurssissa näkyy merkkejä siitä, että suomalaisten rehtinä pidetty työasenne 
olisi rapautumassa. Kasvion (1994: 114–116) mukaan ihmisten halu kaihtaa liukuhihnoja 
enteili jo 1970-luvulla "työetiikan alkavaa eroosiota" ja etenkin nuorten vieraantumista 
työ- ja urakeskeisistä elämänarvoista. Vapaa-aika ja kuluttaminen lisääntyivät, ja vaihto-
ehtoinen elämäntapa alkoi kiinnostaa ihmisiä. Ihmisten arvomaailma ei kuitenkaan muo-
vautunut samaan suuntaan vaan erilaistui: toiset pyrkivät tietoisesti irti työelämän oravan-
pyörästä, mutta paljon oli niitäkin, joiden arjen mallin muodostivat työkeskeinen elämä, 
urapyrkimykset ja korkeat kulutustavoitteet. Ihmisten arvomaailman hajaantuminen oli 
nähtävissä Pohjanheimonkin tutkimuksessa vuonna 1993. Suuntausta selittävät taloudelli-
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nen taantuma, työttömyydestä ja lamasta seurannut epävarmuus sekä ihmisten jakautumi-
nen A- ja B-luokan kansalaisiin.  

Työhaluttomuusdiskurssi aktivoituu tutkimusaineistossani tammikuun alussa 1999. 
Uutisessa LÄÄKÄRIT TOIVOVAT PALAUTETTA LAUSUNNOISTAAN ELÄKEYHTIÖILTÄ (HS 5.1.99) 
kirjoitetaan, että jotkut eläkettä tavoittelevat ihmiset ovat päättäneet hakeutua eläkkeelle 
ja että he siksi lääkärissä käydessään ylikorostavat oireitaan (ks. tapaustutkimus luvussa 
5.1.5). Keskustelua jatkaa Leena I. Kauppila mielipidekirjoituksellaan MIKSI KUNTOUTUS 
EI TEHOA? (HS 7.1.99*) Vieraskynä-palstalla. Hän kyseenalaistaa suomalaisten halun 
pysyä työelämässä. 

(9) Suomessa käytetään vuosittain miljardeja kuntoutukseen. Jotta kuntoutus onnistuisi, tarvi-
taan kuntoutettavan oma halu tulla terveemmäksi ja työkykyisemmäksi, halukkaaksi jatka-
maan työelämässä. Tietysti oletetaan, että jokainen näin haluaa. Mutta onko asia suomalai-
sessa hyvinvointivaltiossa todella niin? / Yksilö pyrkii yleensä hänelle sopivimpaan ratkai-
suun. Olemassa olevia sääntöjä tarkastellaan oman hyvinvoinnin näkökulmasta, ei niinkään 
yhteiskunnan. (HS 7.1.99*) 

Kauppilan kirjoituksessa rakentuu useitakin ristiriita-asetelmia. Ensinnäkään kuntou-
tukseen käytetty raha ei tuota haluttua tulosta. Menojen määrä ilmaistaan epämääräisesti 
mutta suuruutta korostaen (vuosittain, miljardeja). Finaalinen jotta-lause ja konditionaali-
muotoinen onnistuisi-verbi sisältävät ajatuksen asiaintilan mahdollisesta toteutumisesta, 
mutta lopputulos jää kuitenkin avoimeksi. Hallitseva lause puolestaan esittää ehdon, 
jonka vallitessa voidaan päästä tavoitteeseen. Ehtoa lujitetaan vielä deonttista velvolli-
suutta osoittavalla modaalisella ilmauksella tarvitaan. (Ks. ISK 2004: 1079, 1514.) On-
nistumisen esitetään olevan kiinni suomalaisten asenteesta, mitä toistetaan käyttämällä 
substantiivia halu, adjektiivia halukas ja verbiä haluta. Kyse on siis pitkälti ihmisen men-
taalisesta tilasta, joka kytkeytyy hänen intentioihinsa ja asennoitumiseensa. Kirjoittaja 
kyseenalaistaa suomalaisten työhalukkuuden eräänlaisella kääntömenetelmällä. Ensin hän 
korostaa odotuksenmukaisuutta modaalisella kommenttiadverbilla tietysti ja viittaa ylei-
sesti ihmisiin pronominilla jokainen166 (ks. ISK 2004: 656, 726). Myös verbiin olettaa 
liittyy todennäköisyyden merkitys (PS s.v. olettaa). Varmuus ja todennäköisyys kuitenkin 
kumoutuvat, kun kirjoittaja aloittaa seuraavan kysyvän lauseensa mutta-konjunktiolla. 
Näin perspektiivi vaihtuu ja aiempi vakuuttelu vaihtuukin epäilyksi. (Ks. ISK 2004: 
1050, 1525; Kangasniemi 1992: 238–239.) Sama kyseenalaistaminen täydentyy vielä 
todella-partikkelilla, joka implikoi, että suomalainen ei aivan tosissaan ja tarkemmin 
katsoen haluakaan jatkaa työelämässä (vrt. partikkeli tosiaan ISK 2004: 779; ks. myös PS 
s.v. todella). 

Edellisessä esimerkissä asettuu vastakkain myös valtion ja yksittäisen kansalaisen 
käsitys "hyvästä". Valtioon viitataan substantiiveilla Suomi, hyvinvointivaltio ja yhteis-
kunta. Kirjoituksensa lopussa Kauppila puhuu myös hyvinvointiyhteiskunnasta167. Kansa-
laisen Kauppila nimeää yksilöksi ja kuntoutettavaksi, joka luo passiivisempaa vaikutel-
                                                           
166 Isossa suomen kieliopissa jokainen luokitellaan universaaliseksi kvanttoripronominiksi, joka vastaa merki-
tystä 'sanottu pätee koko joukkoon'. Jokainen on perinteisesti ryhmitelty indefiniittipronomineihin. (ISK 2004: 
726–727; Hakulinen – Karlsson 1995: 81, Ikola 2001: 46 - 47.) 
167 Kasvio ja Nieminen (1999: 295–296) pitävät käsitteellistä siirtymää hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteis-
kuntaan mielenkiintoisena ja laajemminkin yleistyneenä. He tulkitsevat hyvinvointiyhteiskunnan häivyttävän 
valtiokeskeisyyttä ja antavan sijaa muillekin palvelujen tuottajille.  
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maa kuin vaihtoehtoinen valinta kuntoutuja. Kuntoutettava näyttäytyy kohteena, johon 
valtion toimintaa ja rahoja suunnataan. Verbi pyrkiä sekä ilmaukset oma halu, oma hyvin-
vointi ja hänelle sopivin ratkaisu eksplikoivat kuitenkin, että suomalaisilla on toki tavoit-
teita, mutta ne eivät välttämättä vastaa yhteiskunnan tavoitteita. Teksti tuottaa käsitystä, 
jonka mukaan hyvinvointivaltiossa yksilö on valmis kiertämään olemassa olevia sään-
töjä. Vaikka sääntöjen laiminlyönti implikoi kapinallisuutta ja valtaa pitävien halveksun-
taa, verbiprosessien valintojen neutraalius (pyrkiä, tarkastella) antaa tilanteesta kuitenkin 
rauhallisen kuvan. 

Suomalaisten työkyky ja työhalu168 näyttävät kytkeytyvän toisiinsa.169 Ydinaineistossa 
tällaista merkitystä aktivoi esimerkiksi se, että substantiivit työhalukkuus ja työmotivaatio 
rinnastetaan työkykyyn (HS 28.8.99 ja HS 20.2.99*) ja yhdysadjektiivi työhaluinen rin-
nastetaan työkykyiseen (ks. myös 4.3.3). 

(10)  Armeijan leivissä menestymiseen vaikuttavat aikaisempaa enemmän kyvykkyysarvioinnit, 
kenttäkelpoisuus, fyysinen työkyky, kielitaito ja oma työhalukkuus. (HS 28.8.99) 

(11) "– – Sitten on näitä teräsvaareja ja harmaapantterinaisia, jotka ovat työkykyisiä ja -haluisia 
vielä 70-vuotiaina." (HS 14.3.99) 

(12) Aulis Sallinen itse kuuluu siihen harvenevaan joukkoon suomalaisia, jotka saavuttavat 
eläkeiän täysin työkykyisinä ja työhaluisina. (HS 15.9.00) 

(13) Lähivuosien tarpeisiin Suomella on vielä käytettävissään noin kaksisataatuhatta työkykyistä 
ja -haluista työtöntä. (HS 8.10.00) 

Rinnasteinen suhde implikoi, että rinnastettavat eroavat merkitykseltään ja että ne ovat 
yhtä lailla päteviä. Ne ovat tekstin osina samanarvoisia ja niiden välillä on relevanttia 
yhteenkuuluvuutta. (Kalliokoski 1989: 124–125; ISK 2004: 1028, 1040.) Se, että työky-
kyisellä näyttää olevan taipumusta nousta sanaparissa alkuasemaan, saattaa kertoa il-
mauksen vakiintuneisuudesta. Työkykydiskurssissa työhaluiselle ja työkykyiselle on yh-
teistä se, että ne molemmat liitetään ikääntymiseen ja työttömyyteen. Esimerkissä 12 
aktivoituu merkitys 'ikä voi vaikuttaa työkykyyn ja työhaluihin'. Päinvastaista merkitystä 
tuotetaan esimerkissä 11, jossa työhalujen säilymiseen kytketään positiivisia merkityksiä 
dynaamisilla metaforilla teräsvaari ja harmaapantterinainen. Esimerkissä 13 kaksisa-
taatuhatta työkykyistä ja -haluista työtöntä implikoi, että työttömyys ei vie työkykyä eikä 
työhaluja, sillä lukumäärä kattaa valtaosan silloisista työttömistä.170 Useissa teksteissä 
aktivoituu kuitenkin epäilys, että suomalaiset eivät halua tehdä töitä: 

(14)  Asennetutkimuksissa jopa puolet yli 45-vuotiaista suunnittelee siirtyvänsä eläkkeelle ennen 
aikojaan. Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, jotka eivät vain jaksa tai ha-
lua jatkaa työntekoa viralliseen eläkeikään saakka. – – Työntekijöiden asenteissakin saat-

                                                           
168 Vuoden 1994 Suomen kielen perussanakirjassa ei esiinny hakusanoja työhalu tai työhaluinen, mutta vuonna 
2005 julkaistuun Kielitoimiston sanakirjaan kuuluu hakusana työhalu, joka selitetään 'haluksi tehdä työtä' (KS 
s.v. työhalu). Vanhojen sanakirjojen perusteella työhalu on kuitenkin kuulunut aktiivisanastoon jo pitkään. 
Työnhalu (ruots. arbetslust) esiintyy esim. Ahlmanin vuonna 1874 toimittamassa Suomalais-Ruotsalaisessa 
Sanakirjassa (s.v. työnhalu) ja Forsmanin vuonna 1885 toimittamassa Ruotsalais-suomalaisessa Sanakirjassa 
(s.v. arbetslust). 
169 Jukka Vuori (1999: 33) esittää, että "motivaatio ja työhalukkuus ovat työkyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä, 
kun työkyky käsitetään toimintakyvyksi työtilanteessa". 
170 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1999 Suomessa oli 261 000 työtöntä ja seuraavana vuonna 253 000. Luvut 
ovat peräisin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta (http://www.stat.fi). 
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taa olla korjaamista. Viihtyvyys paranee, jos kumpikin osapuoli suuntaa tarmonsa työn 
mielekkyyden lisäämiseen ja työilmapiirin kohentamiseen eikä eläkevaihtoehtojen mietti-
miseen. (HS 14.7.00) 

(15)  Oman työkyvyn arviointiin voivat vaikuttaa myös motivaatio ja työhalut. "Puolet suomalai-
sista ajattelee, ettei tässä ole mitään tolkkua", Ylöstalo [tutkija Pekka Y.] huomauttaa. (HS 
16.12.99) 

(16)  Työntekijän oma käsitys työkyvystä on tutkijoiden mukaan työuran kannalta ratkaiseva. 
Kun ihminen alkaa ajatella, että on kyvytön tai että on jo tehnyt riittävän pitkän työuran, 
ura onkin sen jälkeen pian ohi. / Työn jättämiseen saattaa vaikuttaa myös arvojen muutos, 
Mönkäre [työministeri Sinikka M.] myöntää. Ihmiset arvostavat aikaisempaa enemmän 
omaa vapaa-aikaansa ja pitävät tärkeänä sitä, että saavat itse vaikuttaa asioihinsa. (HS 
16.12.99) 

(17)  Wärnin [Palvelutyönantajien työvoimapoliittinen asiamies Riitta W.] mukaan vapaa saattaa 
myös vieraannuttaa työelämästä: moni ei halua palata vuorotteluvapaalta enää entisiin töi-
hinsä. (HS 23.9.00) 

Asennoitumista työntekoon ilmaisevat edellisissä esimerkeissä mentaalista toimintaa 
kuvaavat prosessit haluta, ajatella, arvostaa ja pitää (tärkeänä). Myös nominaalistukseen 
arviointi sisältyy kognitiivisen toiminnan prosessi. Haluamista ilmaisevat verbit ovat 
semanttisesti ei-implikatiivisia, joten ne jättävät avoimeksi sen, mitä lopulta tapahtuu (ks. 
ISK 2004: 1501). Työntekijöiden suhtautuminen työhön vaikuttaa negatiiviselta, kun 
heidän toimintaansa kuvaaviin prosesseihin liitetään kieltomuoto (eivät vain jaksa tai 
halua, eikä, ettei ole, ei halua). Edellisten esimerkkien väitteisiin tuo arvelun ja asiantilan 
mahdollisuuden merkitystä (ks. Matihaldi 1979: 103–104; ISK 2004: 1483, 1495–1496) 
episteeminen modaalisuus (saattaa olla korjaamista, voivat vaikuttaa, saattaa vaikuttaa, 
saattaa vieraannuttaa). Paikoin suomalaisten työhaluttomuutta konstruoidaan tiukem-
milla kielellisillä valinnoilla: 

(18)  "Suomessa järjestetään työkykyseminaareja varmaan eniten maailmassa, jäädään silti 59-
vuotiaana eläkkeelle ja eletään kuitenkin lähes vanhimmiksi maailmassa. Joku tässä asiassa 
ei toimi", sanoi työterveyshuoltoon erikoistuneen Medivire Oy:n toimitusjohtaja Kimmo 
Karvonen Työhyvinvointi-kampanjan tilaisuudessa. (HS 24.9.99) 

(19) Vuosien kampanjoista ja työkykyä lisäävistä ohjelmista huolimatta yli 45-vuotiaiden elä-
keunelmat eivät ole muuttuneet haluksi pysyä työssä 65-vuotiaaksi. Edes hallitusohjelmiin 
kirjatut tavoitteet myöhentää eläkkeelle lähtöä pari kolme vuotta nykyisestä noin 59 vuo-
desta eivät näytä toteutuvan. Ikääntyneet ihmiset kokevat työnteon henkisesti tai ruumiilli-
sesti liian raskaaksi ja terveytensä huonoksi runsaasta kuntoutuksesta huolimatta. (HS 
20.5.00) 

Esimerkkejä voi tulkita siten, että asiantuntijoiden organisoimat työkykyseminaarit, 
kampanjat ja työkykyä lisäävät ohjelmat eivät vaikuta – ainakaan riittävästi – työssä py-
symiseen eivätkä siis työntekijöiden asenteisiinkaan. Superlatiivisilla ilmauksilla (var-
maan) eniten ja (lähes) vanhimmiksi Suomea verrataan kärjistäen koko muuhun maail-
maan. Näin työkykyseminaarit ja eläköitymishalukkuus näyttäytyvät erityisinä suoma-
laispiirteinä. Vastakkainasettelua rakentavat elementit varmaan eniten – silti – kuitenkin, 
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adpositio171 huolimatta ja kieltomuodot (ei toimi, eivät ole muuttuneet, eivät näytä toteu-
tuvan) välittävät viestiä, että suomalaisten käytös ei ole ollut odotuksenmukaista. Passii-
vin käyttö (järjestetään, jäädään, eletään) antaa tilaa itse toiminnalle häivyttämällä toi-
mijoita, joita kuitenkin rajaa informaatiorakenteessa etualalle sijoittuva paikan adverbi-
aali Suomessa. Näin asia yleistetään koskemaan laajasti suomalaisia (vrt. suomalaiset 
jäävät eläkkeelle ja suomalaiset elävät). Se, ketkä järjestävät suomalaisille työkykysemi-
naareja, jää tulkinnanvaraiseksi ja irrelevantiksikin. Subjektin sijasta teemaksi nostettu 
adverbiaali Suomessa korostaa yleisesti 'meidän' tilannettamme. (Passiivista ks. ISK 
2004: 1264–1269; Shore 1986: 46–49.) Samankaltainen odotusten pettäminen aktivoituu 
myös esimerkissä 18, jossa ponnistelujen laajuus (eniten maailmassa, vuosien kampanjat, 
runsas kuntoutus, hallitusohjelmiin kirjatut tavoitteet) implikoi, että paljon on tehty mutta 
tulos on siitä huolimatta heikko. Suomalaisten työasenne kiteytyy metaforisesti substan-
tiivissa eläkeunelmat. Lääkäri Pirkko Valtola esittääkin mielipidetekstissään (HS 
18.9.99*) kysymyksen Mikä muuttaisi Suomea vaivaavan eläkehalukkuuden työhaluk-
kuudeksi? ja implikoi samalla, että suomalaiset haluavat pois työelämästä. 

HS:n teksteihin ei kirjoitu vain suomalaisten työhalu. Myös presidentti Putiniin liitty-
vässä esimerkissä 20 rinnastetaan adjektiivit työkykyinen ja työhaluinen. Työhaluinen saa 
positiivisia merkityksiä, jotka viittaavat aktiivisuuteen ja toimeliaisuuteen. Tätä tulkintaa 
vahvistetaan vielä substantiivilla tarmo. Vaikka työkykyinen mainitaan adjektiiveista 
ensin, myös-partikkeli172 kohdistaa fokusoinnin työhaluiseen. 

(20) Länsihallitukset kiittelevät Putinia, koska tämä on työkykyinen ja selvästi myös työhalui-
nen. Osa tarmosta suuntautuu tosin Tshetshenian sotaan ja Moskovan keskusvallan otteen 
lujittamiseen tiedotusvälineistä ja Venäjän alueiden hallinnosta. (HS 25.7.00) 

Kehumista ja ylistämistä merkitsevä verbaalinen prosessi kiitellä implikoi, että adjektiivit 
työkykyinen ja työhaluinen esitetään positiivisina (PS s.v. kiittää ja kiitellä). Tulkinta 
kuitenkin muuttuu, kun tosin-konnektiivilla rakennetaan asiaintilojen välille konsessii-
vista suhdetta, jolla implikoidaan yhteensopimattomuutta: työhalut purkautuvatkin ikään 
kuin väärällä tavalla sotimiseen ja kontrolloimiseen. Yleensä tosin-lause rajaa edeltävän 
lauseen pätevyyden alaa ja ilmaisee sen sisällön odotuksenvastaisuutta. (Ks. ISK 2004: 
1085, 1087–1089.) Länsihallitukset viittaa yleisesti hallinnollisten instituutioiden maail-
maan ja muistuttaa samalla idän ja lännen vastakkainasettelusta. 

Edellinen esimerkki on peräisin pääkirjoituksesta PUTININ PAINO OLI POLIITTISTA (HS 
25.7.00). Venäjän presidentiksi toukokuussa 2000 valitun Vladimir Putinin työkyky kiin-
nosti ymmärrettävästi maailmaa, sillä edellinen presidentti Boris Jeltsin kärsi näkyvistä 
alkoholi- ja terveysongelmista, jotka ainakin osittain tulivat ihmisten tietoon tiedotusväli-
neiden kautta. Suomalaiset ovat tottuneet seuraamaan naapurimaansa tapahtumia erityi-
sen tarkasti. Suomalaisten kansallista identiteettipolitiikkaa tutkineet Harle ja Moisio 

                                                           
171 Isossa suomen kieliopissa huolimatta luokitellaan infiniittilähtöiseksi adpositioksi, vaikka koko adpositioi-
den sanaluokka todetaan periaatteessa suomessa kyseenalaiseksi. Perinteisesti adpositiot on luettu partikkelien 
alaryhmäksi. Merkitykseltään huolimatta määritellään kontrastiiviseksi tai konsessiiviseksi. (ISK 2004: 674–
687.) Nykysuomen lauseopin mukaan "tästä huolimatta" -rakenteessa on kyse postpositiolausekkeesta (Hakuli-
nen – Karlsson 1995: 154–155). 
172 Isossa suomen kieliopissa (2004: 803–805) myös luokitellaan inklusiiviseksi fokuspartikkeliksi, johon sisäl-
tyy implikaatio 'on siis jotain muutakin'. Tässä lauseessa myös ulottaa vaikutusalansa edellisen adjektiivinkin 
tulkintaan: 'Putin ei ole pelkästään työkykyinen vaan myös työhaluinen'. 
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pitävät venäläisiä keskeisinä suomalaisen identiteetin rakentajina, sillä nimenomaan 
suhde venäläisiin on luonut käsitystä siitä, keitä me emme halua olla. Ajatus venäläisistä 
vihollisina on siinä määrin luonnollistunut, että ryssävihaa pidetään ikään kuin äidin 
maidosta perintönä imettynä, vaikka historia osoittaa suomalaisten kyenneen yhdessä 
oloon ja läheiseenkin toimintaan venäläisten kanssa. (Harle – Moisio 2000: 65–67.)  

Puhetta Venäjän presidentin työkyvystä on aihetta tulkita van Dijkin (2001: 108) esit-
tämässä yleismaailmallisessa kontekstissa (engl. global context), jossa kommunikaatioon 
vaikuttavat yhteiskunnalliset, poliittiset ja historialliset rakenteet. Pidän niitä van Dijkin 
tavoin diskurssin ja sen analysoinnin olennaisena perustana. Kontekstin puitteet muodos-
tuvat Venäjää koskevassa diskurssissa kommunikaatiotilanteen alasta – joka tässä tapauk-
sessa on politiikka – ja sekä kirjoittajan että suomalaisten lukijoiden roolista, pyrkimyk-
sistä, tiedoista, normeista ja uskomuksista. Kiintoisaa on, että Venäjän vallanpitäjien 
työkyvystä kirjoitetaan kaikkiaan kolmessa pääkirjoituksessa. Tämä kuvastaa asian ole-
van merkittävä Suomen ja koko maailman kannalta. Putinin työkykyä ja muita toiminta-
edellytyksiä kommentoitiinkin pian virkaan astumisen jälkeen Helsingin Sanomien pää-
kirjoituksessa PUTININ LINJA KÄY SELVÄKSI VASTA KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ (HS 9.5.00): 

(21)  Toiveita herättää ennen kaikkea, että uusi presidentti on työkykyinen ja tarmokas, että 
hänellä on koulutusta, kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta ja että Jeltsinin virkakautta 
rasittanut pysyvä vihanpito duuman kanssa näyttää jääneen menneisyyteen. (HS 9.5.00) 

Muuttuneeseen tilanteeseen viritetään positiivista henkeä puhumalla toiveista. Lukijan 
huomio kiinnitetään "hyvien" asioiden listaan adverbillä ennen kaikkea. Listassa työky-
vyn olennaisuus korostuu, koska se mainitaan ensimmäisenä (ks. esim. Karvonen 1996: 
32). Relationaalisella suhdelauseella ilmaistu väite presidentti on työkykyinen esittää 
asian totena eikä kyseenalaista asiaintilaa. Samalla tavalla Putin luokitellaan työkykyisten 
joukkoon myös esimerkissä 20. Jos haluttaisiin ilmaista epäilyä, vaihtoehtona olisi todeta, 
että presidentti vaikuttaa tai näyttää olevan työkykyinen.  

Putinin työkykyyn viitataan myös uutisessa KUVERNÖÖRIT VAHVISTIVAT VENÄJÄN 
PÄÄSYYTTÄJÄN ERON / PITKÄ POLIITTINEN TAISTELU PÄÄTTYI KREMLIN VOITTOON (HS 20.4.00), 
jossa siteerataan Jaroslavlin kuvernööriä Anatoli Lisitsinia: "Venäjällä on nyt todellinen, 
vakavasti otettava presidentti, ja maa tarvitsee täysiverisen, työkykyisen pääsyyttäjän." 
Myönteisesti evaluoivat määritteet todellinen ja vakavasti otettava sekä täysiverinen ja 
työkykyinen luonnehtivat yleisesti sitä, millaista valtaeliittiä Venäjällä tarvitaan. Ajan 
adverbi nyt vihjaa, että yhtä myönteiset määritteet eivät päde aiempaan presidenttiin (ks. 
Sulkala 1981: 101).  

Venäjän tilanne luo työkyvylle erityisen kontekstin, jota valaisee vuoden 1999 lopussa 
julkaistu pääkirjoitus ASEVOIMAT SEKAANTUVAT JO POLITIIKKAAN VENÄJÄLLÄ (HS 15.11.99). 
Seuraavassa esimerkissä 'työkyvytön' Jeltsin rinnastetaan avoimesti 'työkykyiseen' 
Putiniin. Tässä tapauksessa toteutuu selkeästi ajatus siitä, että merkitykset selviävät vasta 
kontekstissa ja että tekstiin tuotuja käsitteitä tulkitaan suhteessa edeltäviin käsitteisiin (ks. 
esim. Kauppinen – Laurinen 1984: 20; Hakanen 1973: 31–32). Työkyvyn merkitys tuote-
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taan nimenomaan sillä, että Putinin työkyky asettuu suhteeseen Jeltsinin kyvyttömyyden 
kanssa173. 

(22) On aivan mahdoton ennakoida, milloin presidentti Boris Jeltsin seuraavaksi havahtuu pää-
tösten tekoon, tai kuka muu ehkä päättää sairaan johtajan nimissä. Venäjän järjestelmä 
keskittää presidentille hyvin suuren vallan, eikä se voi toimia tyydyttävästi ilman työhön 
kykenevää valtionpäätä. Asevoimien komentajat katsovat tyhjiöön ja koettavat varata siitä 
itselleen osan. / Venäjällä on kyllä työkykyinen pääministeri, mutta hänen asemansa on eri-
koinen. Vladimir Putin on vielä riippuvampi Jeltsinin ailahteluista kuin kenraalit, jotka 
sentään nojaavat armeijan suureen koneistoon. (HS 15.11.99) 

Tekstissä rakentuu kuva korkeaa valtaa käyttävän henkilön työkyvystä. Presidentti 
Jeltsinin toimintaan liitetään epävarmuuden leima monilla valinnoilla. On mahdoton -
rakenne ei yksin riitä, vaan sitä vahvistetaan intensiteettiä ilmaisevalla adverbilla aivan. 
Epätietoisuutta implikoi myös päättämiseen kytketty ehkä-partikkeli ja vaihtoehtoiseen 
toimijaan epämääräisesti viittaava kuka muu. Jeltsinin toimintaa kuvaa havahtua-verbi, 
joka implikoi 'palaamista todellisuuteen' ja 'horroksesta heräämistä' (ks. PS s.v. havah-
tua). Kirjoittaja viestittää epäilevänsä, ettei presidentti ymmärrä hoitaa tehtäviään.. Toi-
minnan nimeäminen ailahteluksi aktivoi epävakauden ja häilyvyyden merkityksiä (PS 
s.v. ailahdella). Työkyvyttömyyden merkitys aktivoituu, kun Jeltsin nimetään sairaaksi 
johtajaksi ja Venäjän vihjataan toimivan ilman työhön kykenevää valtionpäätä. Käsitystä 
toiminnan 'mahdottomuudesta' tuotetaan modaaliverbillä ja kiellolla, joka liitetään rinnas-
tuskonjunktioon heti lauseen alkuun (eikä se voi toimia). Jeltsinin työkyvyttömyyden 
vastapariksi nostetaan työkykyinen pääministeri, jonka työkykyisyyttä vakuutellaan kyllä-
partikkelilla. Kyllä – mutta-yhdyslause kuitenkin vihjaa, että kirjoittajan usko Putinin 
asemaan ei ole vankkumaton. Pääministerin näytöt olivatkin vielä vähäisiä, sillä Putin oli 
nimitetty virkaan vasta elokuussa 1999. (Modaalisuudesta ks. ISK 2004: 1518–1529.) 
Tekstit implikoivat, että HS:llä on erityistä tarvetta korostaa Putinin työkykyisyyttä.  

5.4.2.2  Onko työkyky mielentila? 

HS:n tekstejä lukiessa aktivoituu kysymys, kuinka paljon työkyvyssä on kyse ihmisten 
ajattelu- ja suhtautumistavoista. Voidaanko aineiston perusteella väittää, että työkyvyn 
merkitys on muuttumassa konkreettisista kyvyistä abstraktiksi ajattelutavaksi? Onko 
eläke- ja työvoimapoliittisessa diskurssissa erityinen tarve tuottaa merkityksiä, joissa 
työkyky kytkeytyy ihmisen omaan tahtoon tehdä työtä ja ottaa vastuuta elämästään? 
Korostuvatko diskurssissa sosiaalisen solidaarisuuden sijaan yksilöllinen vapaus, henkilö-
kohtainen valinta, itsensä toteuttaminen ja yritteliäisyys (ks. Miller ja Rose 1990: 180–
181)? Työhalukkuusdiskurssi osoittaa, että ihmisillä on Suomen kaltaisessa hyvinvointi-
valtiossa mahdollisuus välttää työntekoa esimerkiksi hakeutumalla eläkkeelle tai pysytte-
lemällä työttömänä. Viranomaiset näyttäytyvät vastapelureina, jotka yrittävät tukkia väy-
liä eläkeputkeen. 

                                                           
173 Suhteet luovat merkityksiä. Faircloughin (1994: 182–196) analyysit osoittavat, että Margaret Thatcherin 
poliittinen identiteetti rakentuu positioista, joissa hän asettuu suhteeseen esimerkiksi miesjohtajiin ja kansaan 
nähden. 
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(23)  "Nyt pitäisi kehittää työelämää niin, että ihmiset viihtyisivät töissä. Jos ei, niin ihmiset 
heittäytyvät johonkin putkeen joka tapauksessa", Romppanen [tutkimuspäällikkö Antti R.] 
sanoo. (HS 13.7.00) 

(24)  Eläkeputkeen pääsyä on määrä vaikeuttaa toisaalta työkykyisten ihmisten kuntoutuksella ja 
koulutuksella sekä toisaalta työvoimaviranomaisten toimin. Viranomaiset velvoitetaan tar-
joamaan työttömille töitä vaihtoehtona eläkkeelle siirtymiselle; heille on myös tulossa tu-
kityöllistämisvelvoite. Eläkeputken houkuttelevuutta työntekijän kannalta heikennetään 
leikkaamalla työttömyyseläkkeen tasoa vuoden 1944 jälkeen syntyneiltä. (HS 6.7.99) 

(25) Juuri tämä työstä pois johtavien eläkemahdollisuuksien runsaus on Lehdon [sosiaali- ja 
terveysministeriön kansliapäällikkö Markku L.] mielestä ensisijainen eläkepoliittinen on-
gelma Suomessa. Näihin kiertoteihin on perusteltua puuttua samalla kun on perusteltua si-
toutua säilyttämään nykyinen eläketaso, hän huomauttaa. (HS 10.11.00) 

Osapuolten vastakkaisuutta todentavat monet kielelliset valinnat. Ensinnäkin eläkkeeseen 
liitetyt nominaalistukset pääsy ja siirtyminen kuvaavat toiminnan työntekijän kannalta 
myönteisenä. Päinvastaista merkitystä tuottaisivat esimerkiksi valinnat "joutua eläk-
keelle" tai "siirtää eläkkeelle". Verbi heittäytyä luo dramaattista merkitystä ja implikoi 
uhkarohkeutta ja riskin ottamista seurauksia tuntematta (vrt. PS:n esim. "heittäytyä alas 
jyrkänteeltä" ja "heittäytyä rohkeasti uusiin asioihin") ja toisaalta tekeytymistä työkyvyt-
tömäksi (vrt. PS:n esim. "heittäytyä ymmärtämättömäksi tai kuuroksi") (ks. PS s.v. heit-
täytyä). Työntekijän valinta näyttäytyy tällaisessa verbiprosessissa tietoisena ja aktiivi-
sena toimintana.  

Näiden esimerkkien valossa kansalaisen aktiivisuus ja halu tehdä omia valintoja tule-
vat kyllä esiin, mutta yhteiskunnan kannalta ei-toivotulla tavalla. Tähän viittaa se, että 
kansalaisen pyrkimyksiä on päättäjien näkökulmasta syytä vaikeuttaa ja heikentää, heille 
on tarjottava vaihtoehto ja heille määrätään velvoitteita. Työntekijät näyttäytyvät rehelli-
siä reittejä välttävinä kiertoteiden käyttäjinä, jotka muodostavat valtion kannalta ongel-
man. Valtio puolestaan näyttäytyy tekstissä ehtojen säätäjänä, jonka tehtävänä on ohjata 
työkykyiset tekemään työtä: sen on määrä ja sen on perusteltua puuttua epäkohtiin. 
Kontrastiivisista suhteista ja 'toiselta kannalta katsomisesta' kertovat myös konnektiivi-
pari toisaalta – toisaalta (ks. ISK 2004: 1048–1051) sekä ilmaisu työntekijän kannalta, 
joka implikoi, että asiaan on olemassa jonkin toisenkin tahon näkökulma. Seuraavaan 
esimerkkiin 26 kirjoittuu kansalainen, joka tavoittelee eläkevaihtoehtoa valtion pystyttä-
mistä esteistä huolimatta. Suopeat sananvalinnat (ratkaisu ongelmiin; suosio; edullisuus; 
työtaakka voi keventyä) saavat eläköitymisen näyttämään kansalaisen kannalta hyvältä 
vaihtoehdolta.  

(26)  Yksilön ja usein työpaikankin ratkaisu ongelmiin on ennenaikainen eläke. Kun pääsy yksi-
lölliselle varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikeutunut, osa-aikaeläkkeen 
suosio on lisääntynyt huimasti. Yhtenä syynä on eläkkeen alaikärajan lasku 56 vuoteen, 
mutta myös vaihtoehdon edullisuus varsinkin hyvätuloisille. Lopullinen eläke ja käteen 
jäävä raha eivät pienene kovin paljon, mutta työtaakka voi keventyä puoleen. (HS 20.5.00) 

Niin yksilöllistä varhaiseläkettä kuin työkyvyttömyyseläkettäkin tavoittelevat kansalaiset 
joutuvat mittauttamaan työkykynsä. Arvioinnissa asiantuntijan valtaa käyttävät lääkärit, 
mutta ydinaineiston tekstit vihjaavat kansalaisen pystyvän vaikuttamaan lopputulokseen. 
(Ks. myös 5.1.3 ja 5.1.4.) Työkyvyn absoluuttinen mittaaminen kyseenalaistuu, kun työ-
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kyky kytketään kansalaisen omiin mielenliikkeisiin, jotka voivat vaihdella tilanteen mu-
kaan. Kansalaisen oma tahto- ja tunnetila aktivoituvat teksteissä puhuttaessa työkyvyttö-
myystuntemuksista ja kuntoutettavan omasta halusta tulla työkykyisemmäksi. Niiden 
yhteyttä työkykyyn implikoivat myös väitelauseet työntekijän oma käsitys työkyvystä on 
tutkijoiden mukaan työuran kannalta ratkaiseva; oman työkyvyn arviointiin voivat 
vaikuttaa myös motivaatio ja työhalut sekä työkykynsä tuntevat kehnoimmaksi suuret 
ikäluokat, joiden pessimismi on tutkijan mukaan muihin verrattuna yliedustettu. Työky-
kyään arvioivat kansalaiset esitetään mentaalisina olentoina, jotka tuntevat, haluavat, 
pelkäävät ja uskovat. Arviointi ei perustu siis vain tekijöihin, joita voisi selkeästi mitata. 
Asenteisiin viittaavat oma halu, työhalut ja pessimismi luovat kuvaa kansalaisesta, joka 
voi "keinotella" työkyvyllään. Asiantuntijat myöntävät tämän ja myös sen, että monet 
erilaiset yksilöön liittyvät syyt vaikuttavat työkyvyn arvioinnissa, kuten seuraavat esimer-
kit osoittavat (ks. myös 5.1.3 ja 5.2.2). 

(27)  Työkykyä on pyritty arvioimaan työterveyslaitoksen laatiman mallin mukaan. / Lopulliset 
arviot ovat kuitenkin henkilön omia tuntemuksia omasta osaamisesta, kyvyistä ja jaksami-
sesta. (HS 16.12.99) 

(28)  Subjektiiviseen käsitykseen työkyvystä vaikuttavat myös useat sairauksista riippumattomat 
seikat: ympäristön asenne, taloudelliset tekijät, pelko että menettää työpaikan sekä iän 
tuoma työtehon aleneminen. Miten kuntoutus "tehoaa", riippuu usein siitä kumpaa vaihto-
ehtoa – työkykyä vai työkyvyttömyyttä terveydellisistä syistä – kuntoutettava pitää itselleen 
parempana. (HS 7.1.99*) 

(29)  Tutkimuksessa todettiin myös, että työntekijän näkemykseen omasta työkyvystään vaikutta-
vat terveys, työpaikan olot ja oma elämäntilanne. (HS 18.8.99) 

(30)  Lääkärin ei ole aina helppoa olla objektiivinen. Potilas pyrkii siirtämään käsityksensä 
työkyvystään lääkärille, ja tästä tulee helposti potilaan "asianajaja". Potilas on jopa va-
kuuttunut, että ratkaisu on pelkästään lääkärin kädessä. / Uskoakseni jokainen potilas, jolle 
lääkäri tokaisee, ettei hänestä ole enää töihin, uskoo varmasti lääkärin sanaa, ja hänen 
palauttamisensa työmaailmaan on lähes mahdotonta. (HS 18.9.99*)  

(31)  Työkyvyttömyyseläkkeelle lähtee Tolan [eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon ylilääkäri 
Sakari T.] mukaan paljon enemmän väkeä masennuksen takia kuin siihen lääketieteellisten 
tutkimusten perusteella tuntuisi sairastuvan. Masennuksen poteminen on hänen mukaansa 
jonkin verran lisääntynyt. (HS 7.10.00) 

Tutkimusten ja yksilöiden omien käsitysten välille rakentuu ristiriitoja ja jonkinlainen 
taistelutilanne, jossa kamppailevat työterveyslaitoksen arviointimalli vs. työntekijän oma 
tuntemus työkyvystä; sairaudet vs. muut syyt työkyvyn taustalla; työkyky vs. työkyvyttö-
myys kuntoutuksen tuloksena; lääkärin arvio vs. potilaan käsitys työkyvystä; sekä työky-
vyttömyyden lääketieteelliset diagnoosit vs. eläkeperusteet. Esimerkeissä konstruoituu 
maailma, jossa kansalaisella ei ole oikeutta itse ratkaista työkykyarviotaan ilman asian-
tuntijoiden lausuntoja, mutta silti taustalla piilee ajatus kansalaisen näkymättömästä mah-
dollisuudesta vaikuttaa. Auktoriteettien horjuttamiseen viitataan ei-implikatiivisella ver-
biprosessilla on pyritty arvioimaan, jonka 'mahdollisuus' kiistetään ilmauksilla lopulliset 
arviot ja pätemistä kyseenalaistetaan vielä adverbilla kuitenkin. Sitaateilla varustettu 
tehota-verbikään ei implikoi 'todellista' tehoamista ja vihjaa, että kuntoutuja voi itse rat-
kaista tehoamisasteen. Ei ole aina helppoa olla objektiivinen ja se, että lääkäristä tulee 
helposti potilaan "asianajaja" antavat lääkäristä asiantuntijana inhimillisen mutta poti-
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laan vaikutukselle alttiin kuvan. Teksteissä implikoidaan, että asiantuntijat eivät ole pys-
tyneet luomaan työkyvyn mittaamiseen mittareita, joita mitattavat eivät pystyisi manipu-
loimaan. Etenkin esimerkissä 31 kuultaa lääketieteellisiin tutkimuksiin luottavan lääkärin 
epäilys siitä, että työntekijöiden masennusongelmat eivät kaikissa työkyvyttömyys-
tapauksissa olisikaan todellisia (ks. myös 5.2.2.1 ja 5.2.2.2). 

Työn diskurssissa ei juurikaan yritetä aktivoida kansalaisia ottamaan vastuuta elämäs-
tään. Vaivuttivatko lamakausi ja suurtyöttömyys suomalaiset kyyniseen pessimistisyyteen 
niin, että enää ei jakseta uskoa siihen, että yksilöistä tulisi työelämässä "yrittäjiä", oman 
elämänsä sankareita? Onko vain hyväosaisilla todellinen mahdollisuus toteuttaa hyvin-
vointivaltion näkemystä yksilöistä, jotka muovaavat elämästään merkityksellisen ja ovat 
omien valintojensa tuloksia (vrt. Miller – Rose 1990: 181)? Esimerkissä 32 herätellään 
aktivointidiskurssia vetoavilla ilmauksilla itse tienatut ansiot ja itse ansaittu markka, ja 
myös esimerkissä 33 vedotaan yksilön taloudelliseen vastuuseen omasta työkyvystään. 
Passiivisuuden tuottajana näyttäytyy suomalainen järjestelmä, joka ei kannusta eikä pa-
kota aktiivisuuteen. 

(32)  Toinen keskeinen neuvotteluaihe on perustulo. / "Se on raha, jonka jokainen vailla tuloa 
oleva saa yhteiskunnalta. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että kukaan työkykyinen elää pel-
kästään sen varassa. Itse tienatut ansiot pienentävät perustuloa, mutta jokaisesta itse an-
saitusta markasta jää kuitenkin myös jotain käteen. Eli järjestelmä yhtä aikaa kannustaa 
työn tekoon ja parantaa pätkätöitä tekevien turvaa nykyisestä." [sanoo Satu Hassi, Vihreän 
Liiton puheenjohtaja] (HS 12.2.99) 

(33)  Ei ole välttämättä kuntoutuslaitosten vika, että Suomessa kuntoutus tuottaa paljon heikom-
pia tuloksia kuin monissa läntisissä hyvinvointiyhteiskunnissa, joissa yksilö vastaa osaltaan 
taloudellisesti terveytensä ja työkykynsä säilymisestä ja joissa terveyttä ihannoidaan. (HS 
7.1.99*) 

Työkykydiskurssin kytkeytymistä asenteisiin ja työhalukkuuteen voidaan verrata yrit-
täjyysdiskurssiin. Yhteiskunnallinen diskurssi on ohjannut niin työkyvyn kuin yrittäjyy-
denkin merkitysten tulkintaa. Pohdin seuraavaksi Faircloughin (1998) yrittäjyysdiskurssia 
käsittelevään artikkeliin nojaten, miten eri käyttöympäristö voi vaikuttaa työkyvyn merki-
tyksen tulkintaan. Fairclough (1998: 118–119) tarkastelee enterprise-sanan174 kehityskaa-
ressa tapahtunutta perusmuutosta semanttisena prosessina. Lähtökohtana on, että poliitti-
sessa diskurssissa on mahdollisuus manipuloida merkitystä vaihtelemalla kielellistä 
kontekstia. Kun ilmausta käytetään perinteisessä bisnesmerkityksessä ilman tavallisia 
määritteitä (esim. private tai free), luodaan kaksijakoista merkityspotentiaalia. Ilmauksen 
tavanomaiset syntaktiset kumppanit ovat työllisyys, aloitekyky, yksilöllinen vastuu, itse-
luottamus, taidot, ammattilaisuus ja lahjakkuus. Tietynlainen konteksti korostaa siten 
tiettyjä merkityksiä.  

                                                           
174 Fairclough (1998) tarkastelee artikkelissaan What might we mean by 'enterprise discourse', miten brittipolii-
tikko, silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Young käyttää enterprise-ilmausta puheissaan vuosien 1985 ja 
1988 välillä. Enterprisen suomenkielisiä vastineita ovat sanakirjan mukaan yritys, hanke ja liikeyritys sekä 
yritteliäisyys, yrittäjähenki ja yrittäjyys (Englanti–suomi suursanakirja 1994; Uusi Suomi–englanti suursanakirja 
1994) Yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen yhdistetään näissä sanakirjoissa määritteet vapaa (free enterprise) ja 
yksityinen (private enterprise). Faircloughin (1998: 112–113) mukaan yrittäjyysdiskurssin (engl. enterprise 
discourse) kaltaisia käsitteitä ei pitäisi ymmärtää liian tiukasti, sillä siinä määrin hajanaista diskurssi on.  
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Faircloughin (1998: 115–116) analyysin mukaan ministeri Young korostaa puheissaan 
enterprise-ilmauksen eri merkityksiä. Kyseessä on merkitysten hierarkkisesta muotou-
tumisesta, ei niinkään merkityspotentiaalinen tiettyjen elementtien korostamisesta. En-
simmäisessä Youngin puheessa enterprisen kielellinen konteksti viitaa selvästi liike-elä-
mään, sanan bisnesmerkitykseen. Muissa tapauksissa konteksti antaa painoarvoa yhdelle 
merkitykselle mutta ei kuitenkaan sulje pois muitakaan merkityksiä. Esimerkiksi lau-
seessa The task of government (is) to produce a climate in which properity is created by 
enterprise Fairclough tulkitsee kontekstin viittaavan ensisijaisesti bisnesmerkitykseen 
mutta muutkin merkitykset (kuten private enterprise, enterprising activity, enterprising 
individuals) olisivat asianmukaisia samassa kontekstissa. Suhteita rakennetaan myös sillä, 
miten enterprise-sana yhdistetään muihin ilmauksiin (kuten bisnesmerkitystä korostavaan 
sanastoon attitudes which regard business, enterprise and the job of wealth creation as a 
positive benefit to society). Sitä vastoin henkilökohtaiseen ominaisuuteen viittaava merki-
tys aktivoituu, kun ilmaus liitetään aloitekykyyn: Competition provides the spur to 
greater efficiency. Incentives provide the spur for individual initiative and enterprise.  

Vuoden 1987 puheiden analyyseissa Fairclough (1998: 117) havaitsee merkittävän 
eron aiempiin puheisiin: nyt konteksti vähentää kaksijakoista merkityspotentiaalia sel-
västi useammin ja tuottaa lähinnä ominaisuuteen liittyvää merkitystä, kuten I hope the 
same will happen in management education and development so that we can fully use the 
talents and enterprise of people. Näin enterprise-ilmaus liitetään toiseen substantiiviin, 
joka ilmaisee henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

Fairclough (1998: 114) tulkitsee, että puheissa esiintyvä enterprise-ilmaus saa merki-
tyssisältöä sekä sanakirjoista175 että muista erityisistä teksteistä. Kielellisissä prosesseissa 
suhteellisen vakiintunutkin sanakirjamerkitys voi olla avoin muutoksille. Ministeri 
Youngin puheissa käytetään strategisesti hyväksi ilmauksen merkityspotentiaalia ekspli-
siittisissä määritelmissä. Ministeri antaa ilmaukselle laadullisen, ominaisuuksiin viittaa-
van merkityksen, joka alkaa ajan myötä liittyä yhä enemmän nimenomaan ihmisen henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin. Tietoista tällainen eri merkitysten hyödyntäminen ei välttä-
mättä ole, mutta Fairclough pitää kuitenkin merkittävänä sitä, että sanaa on mahdollista 
käyttää kaksijakoisesti. Tämä on myötävaikuttanut siihen, että arvostuksen puutteesta 
kärsivä yksityisyrittäjien sektori on hyötynyt assosioitumisesta kulttuurisesti arvostettui-
hin yritteliäisyyden (engl. enterprisingness) ominaisuuksiin. Vastaavanlainen "yrittä-
jyysilmiön" leviäminen näkyi Suomessakin 1990-luvulla. Esimerkiksi kouluissa alettiin 
puhua yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Useimmiten tuotiin esiin juuri myönteisiä 
ominaisuuksia, joita oppilaatkin voivat tavoitella, kuten oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja 
intoa itsenäiseen, päämäärätietoiseen työskentelyyn. Yrittäjyys assosioitui sisäiseen maa-
ilmaan eikä niinkään kovaan bisnekseen – usein puhuttiinkin sisäisestä yrittäjyydestä. 
Liiketalouden ulottuvuuden sijaan korostettiin yksilöulottuvuutta, yrittäjämäistä toiminta-
tapaa. 
                                                           
175 Vuonna 1995 julkaistussa sanakirjassa Collins Cobuild English Dictionary enterprise-sana määritellään 
neljällä tavalla: 1) An enterprise is a company or business, often a small one; 2) An enterprise is something 
new, difficult, or important that you do or try to do; 3) Enterprise is the activity of managing companies and 
businesses and starting new ones; 4) Enterprise is the ability to think of new and effective things to do, together 
with an eagerness to do them. Jälkimmäisin merkitys liittyy henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Sitä vastoin esi-
merkiksi vuoden 1978 sanakirjassa Longman Dictionary of Contemporary English mainitaan kohtia 1–3 vas-
taavat merkitykset mutta ei kohtaa 4 vastaavaa merkitystä.  
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Myös työkyky-sanan merkityspotentiaalia voidaan tarkastella sen perusteella, millaisiin 
yhteyksiin se kytketään. Työkyvyn perinteiset ympäristöt tulevat esiin esimerkiksi sana-
pareissa työkyky ja terveys sekä työkyky ja kunto. Ne korostavat ihmisen henkilökohtai-
siin ominaisuuksiin kytkeytyvää merkitystä. Uudempaa kerrostumaa edustavat muun 
muassa työkyky ja (työssä) jaksaminen; työkyky ja hyvinvointi ja kaikkein uusinta työkyky 
ja työhyvinvointi. Niissä merkityspotentiaali ulottuu kokonaisvaltaisempaan näkemyk-
seen, jossa osien sijaan korostuu kokonaisuus. Työkyvyn yhteydessä aktivoituu myös 
taidon merkitys (pyritään pitämään työkykyisinä kuntoutuksella ja koulutuksella; työky-
kyä ja ammatillisia valmiuksia kehitetään). Merkityspotentiaalia hyödynnetään ideologi-
sesti, kun rinnastamalla työkykyisyys ja työhalukkuus tuotetaan käsitystä, jonka mukaan 
suomalaisten asenteet vaikuttavat heidän työkykyynsä. Seuraavan esimerkin attribuutit 
reipas ja iloinen ovat harvinaisia valintoja työkyvyn määritteiksi, ja ne tuottavat eksplisiit-
tisesti uudenlaista asennoitumisen ja tuntemisen merkitystä. Sen sijaan perinteiseen dis-
kurssiin kuuluvat määritteet alentunut työkyky ja heikentynyt työkyky assosioituvat edel-
leenkin pääasiassa työkyvyn yksilölliseen mitattavuuteen. 

(34)  "Sen [kuntoliikunnan] avulla on mahdollista parantaa myös yksilön sosiaalista kanssa-
käymistä ja yhteenkuuluvaisuutta ympäristöön, luoda menossa olevaa päivää parempia 
suhteita lähinaapureihin." / "Yksilön työkyvyn lisääminen ei kuulu testausjärjestelmän pe-
ruspilareihin, mutta silti reipas ja iloinen työkyky saa yksilöllekin hymyn suupieliin", sanoo 
Matti Heikkilä [Suomen Urheiluopiston lääkäriaseman testipäällikkö]. (HS 11.10.00) 

Fairclough (1998: 128) huomauttaa, että moninaisuutta ilmausten tulkinnassa lisää se, 
että vastaanottajat lukevat tekstejä eri tavalla. Heidän omat tavoitteensa ja sitoumuksensa 
samoin kuin koko tekstin vastaanottamisen konteksti vaikuttavat tulkintaan, etenkin kun 
kyseessä on poliittinen diskurssi. Merkitysten väliset valtataistelut liittyvät valtaan ja 
ideologiaan yleisemminkin. Diskurssin muutos voi ilmentää yhteiskunnallista kiistelyä ja 
eri ryhmien välistä valtataistelua muutoinkin. Tämä on nähtävissä työkykydiskurssissa-
kin, jossa kielellisiin valintoihin vaikuttavat monet vallan kahvaan ulottuvat tahot: sosi-
aalipolitiikan ja työvoimapolitiikan päättäjät, lääkärit ja tutkijat, eläkelaitosten ja vakuu-
tuslaitosten edustajat, konsultit ja kuntouttajat, työantajat ja työterveyshuolto (valinnoista 
ks. esim. Fairclough 1992: 185). 

5.4.2.3  B-luokan työntekijöitäkö? 

Suhtautuminen vajaakuntoisiin työntekijöihin nousee esiin Jeltsinin tapauksen (ks. 
5.4.2.1) lisäksi muissakin tutkimusaineiston teksteissä. Suomalaisen työelämän arvo-
maailmasta piirtyy varsin kova kuva. Ihmisiä arvotetaan työkyvyn perusteella. Yhteiskun-
nan kannalta 'työkykyinen ihminen on hyödyllinen', kuten seuraavat esimerkit osoittavat. 

(35)  Sodan jälkeen Piipari toimi Kotkan huoneenvuokralautakunnan tarkastajana. Hän näki, että 
vanhukset asuivat kaikkein heikoimmissa asunnoissa. Paremmat asunnot haluttiin antaa 
työkykyisille ihmisille, että maa saataisiin nopeasti jaloilleen. (HS 6.12.99) 

(36)  Työkyvyn menetys johtaa usein jo osittaisenakin eläkeajatuksiin, sillä kiihtyvässä työ-
maailmassa ei ole sijaa puolikuntoisille. (HS 18.9.99*) 
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(37)  Jos vajaakuntoisten palkkatyöhön osallistumisesta halutaan yhä kantaa huolta ja eriarvoi-
suutta halutaan pienentää, yksi mahdollisuus on kehittää sosiaalivakuutusjärjestelmää. (HS 
22.8.00*) 

Esimerkin 36 tekstuaaliset valinnat voivat herättää joissakin lukijoissa jopa raamatullista 
intertekstuaalisuutta (ks. PS s.v. sija). Raamatun kertomuksessa Beetlehemissä Josefille 
ja Marialle ei ollut sijaa majatalossa176; nyt puolikuntoiselle ei ole sijaa työmaailmassa. 
"Vähempiarvoisten" epäoikeudenmukaisesta kohtelusta on kyse myös esimerkissä 35. 
Esimerkit kertovat Suomessa tapahtuneesta muutoksesta, joka etenee (on kiihtyvä) ja joka 
vertautuu aiempaan tilanteeseen yhä-adverbin välityksellä ('aiemminkin on kannettu 
huolta'). Yhä-adverbin merkitys 'edelleen, vielä' ulottuu kahteen suuntaan, sillä se ilmai-
see viittaushetkeä seuraavaa tapahtumahetkeä, mutta samalla se kertoo myös jotakin 
aikaisemmin vallinneesta tilasta tai tapahtumasta (ks. Sulkala 1981: 117–118; PS s.v. 
yhä). Ehtoa ilmaiseva jos-lause kyseenalaistaa sen, että vajaakuntoisista todella 
haluttaisiin kantaa huolta nykypäivänä tai tulevaisuudessa. 

Tutkimusaineistossani esiintyvään ilmaukseen työhaluinen vajaakuntoinen (HS 
22.8.00*) kirjoittuu ihminen, joka haluaa tehdä töitä heikentyneilläkin voimilla. Seuraa-
vissa esimerkeissä tuotetaan käsitystä, ettei vajaakuntoinen kuitenkaan ole haluttu työ-
markkinoilla. Ratkaisevassa asemassa ovat työnantajat, joilla on valta päättää, keitä he 
työllistävät. Työnantajat ovat implisiittisesti mukana toiminnassa, vaikka heitä ei suoraan 
nimetäkään: 

(38)  Neljä vuotta sitten Anja Huttunen arvioitiin lääkärinlausunnossa polvinivelten kulumisesta 
ja tukirangan lievästä rappeutumisesta huolimatta työrajoitteiseksi, muttei työkyvyttömäksi. 
/ Huttunen arvelee, että lääkärinlausunnon takia hänelle ei enää ole tarjottu työvoima-
toimistosta edes työllistämis- tai pätkätöitä, joita hän viiden ensimmäisen työttömyysvuo-
tensa aikana teki. (HS 5.8.00) 

(39) Vaikka palkkatulojen kompensaatio olisi ainakin tyypillisissä työsuhteissa jatkuvaa, on 
tämä parempi vaihtoehto kuin maksaa työhaluisille vajaakuntoisille siitä, että he eivät tee 
mitään. Kuntoutusjärjestelmän toimintatapoja on kaikkien tahojen yhdessä punnittava, että 
nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa voidaan vajaakuntoisille luoda uusia mahdolli-
suuksia. (HS 22.8.00*) 

(40)  Ministeri Mönkäre korostaa, että työmaailman pitäisi muuttua. "Vajaakykyisenäkin pitää 
voida tehdä työtä." (HS 16.12.99) 

Esimerkeistä näkee, että ihmisiä luokitellaan hyvinkin tarkasti sen mukaan, mitä heidän 
arvellaan pystyvän tekemään työelämässä: ihminen voidaan nimetä työrajoitteiseksi, 
vajaakuntoiseksi, vajaakykyiseksi, puolikuntoiseksi tai työkyvyttömäksi. Yhteinen piirre 
heille on se, että he ovat viranomaisten ja asiantuntijoiden toiminnan kohteina, kun heitä 
arvioidaan; heille tarjotaan työtä; heille maksetaan siitä, että he eivät tee mitään ja heille 
luodaan mahdollisuuksia. Tällainen toiminta esitetään luonnollisena asiaintilana, mikä 
tuottaa käsitystä lähes automaattisesta 'systeemistä, joka Suomessa toimii näin'. Edellä 
mainittujen prosessien tekijät ilmaistaan olosuhteina (lääkärinlausunnossa, työvoimatoi-
mistosta) tai niitä ei ilmaista lainkaan. Nykyiseen tilanteeseen vaaditaan ministerin ää-
                                                           
176 Jeesuksen syntymästä kerrotaan Uudessa testamentissa Luukkaan evankeliumissa. 1930-luvun suomennok-
sesta tutuksi tullut ilmaus on vuoden 1992 käännöksessä muutettu muotoon heille ei ollut tilaa majapaikassa 
(Luuk. 2:7).  
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nellä muutosta esimerkissä 40 nesessiivisillä modaaliverbeillä pitäisi muuttua ja pitää 
voida tehdä. Esimerkissä 39 toimien tarpeellisuutta ilmaistaan verbiliitolla on punnittava. 
(Ks. esim. Kangasniemi 1992.) Velvoittaminen jää kuitenkin yleiselle tasolle, sillä kaikki 
tahot ja työmaailma ovat varsin täsmentymättömiä ilmauksia. Suorimmin viranomaisten 
toimenpiteistä kirjoittaa sosiaalityön dosentti Keijo Piirainen Vieraskynä-palstalla mieli-
pidetekstissään TYÖTILAISUUKSIA VAJAAKUNTOISILLE (HS 22.8.00*). Tässäkään esimerkissä 
ei nimetä vastuullisia toimijoita vaan puhutaan laveasti harjoitetusta politiikasta ja toi-
mintatavoista. 

(41)  Tavoitteena on ollut, että vajaakuntoisten palkkatyössä käynti olisi mahdollista. Vajaa-
kuntoisten työttömien määrä on kuitenkin kasvanut. Voidaan katsoa, että sekä harjoitettu 
politiikka että toimintatavat vajaakuntoisten työllistämiseksi ovat epäonnistuneet. (HS 
22.8.00*) 

Jos työmaailman nykyiset asenteet eivät ole suopeita vajaakuntoisia kohtaan, eivät ar-
vostusta työmarkkinoilla näytä saavan ikäihmiset eivätkä työttömätkään. Näin voi pää-
tellä siitä, kuinka voimakkaasti HS:n teksteissä vaaditaan toimenpiteitä heidän tilanteensa 
kohentamiseksi: 

(42)  Suomalaisessa yhteiskunnassa ei vanhenevia työntekijöitä paljon arvosteta. (HS 7.1.99*) 
(43)  Toimet laajalla rintamalla ovat tarpeen, jotta ikääntyneet pysyvät työssä nykyistä kauem-

min. Tärkeää on muun muassa, että asenteet muuttuvat ja ikääntyvien työkykyä ja ammatil-
lisia valmiuksia kehitetään. (HS 14.10.99*) 

(44)  Kuntien on pystyttävä samanaikaisesti hoitamaan kolme ongelmaa: iso osa työntekijöistä 
lähtee pois, jäljelle jäävien ikääntyvien työkykyä on parannettava ja ylläpidettävä ja sa-
maan aikaan pitää onnistua houkuttelemaan uutta väkeä.(HS 29.3.00) 

Yhteiseksi vaatimukseksi kirjoittuu kehotus arvostaa enemmän sellaisia työntekijöitä, 
jotka lähentelevät jo eläkeikää. Modaalisilla aineksilla ilmaistaan asiaintilasta jotain, 
millä pyritään vaikuttamaan tilanteeseen. Esimerkin 42 kiellolla kiistetään (ei arvosteta) 
asiaintila, ja näin tuotetaan merkitystä 'vanhenevia työntekijöitä pitäisi arvostaa'. Esimer-
kin 43 sananvalinnoissa vältetään varsinaisia velvoittavia ilmauksia, mutta toiminnan 
tärkeyttä korostetaan arvottavilla ilmauksilla toimet ovat tarpeen ja tärkeää on, jotka 
tuottavat merkityksiä 'on tehtävä jotain', 'asenteiden on muututtava' ja 'työkykyä ja val-
miuksia on kehitettävä'. Hämäräksi jää se, keneen velvoittaminen kohdistuu ja kenen 
asenteista lopulta on kyse. Varsinaista toimijaa ei nimetä, vaan puhutaan olosuhteesta 
laajalla rintamalla. (Ks. myös 5.2.3.2.) Esimerkissä 44 velvoittamista ja suoranaista 
pakkoa ilmaistaan selkeästi modaalisilla verbirakenteilla (on pystyttävä, on parannettava, 
on ylläpidettävä) ja modaaliverbillä pitää. Ikääntyvien työntekijöiden työkyky nimetään 
ongelmaksi. Esimerkki presupponoi, että ikääntyvien työkyky on huono tai ainakin hei-
kentynyt, sillä sitä on parannettava. (Ks. myös 5.2.3.)  

Valoa diskurssiin tuovat muutamat asenteiden muuttumista eksplikoivat otsikot, kuten 
KAUPUNGIT ALKANEET REKRYTOIDA VIISIKYMPPISIÄ (HS 17.9.00) ja SUURET IKÄLUOKAT 
ARVOSTAVAT KALTAISIAAN HARMAITA PANTTEREITA (HS 17.9.00) Metafora harmaa pantteri 
tuottaa myönteisesti merkitystä 'vanha voi olla vahva'. Vahvuuden metafora voidaan sä-
vyttää peruspalveluministeri Osmo Soininvaaran tavoin ironisestikin: "Kun ei ole saata-
vana ramboja, aletaan kiinnostua rammoistakin." Leikitteleminen lekseemien monitul-
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kintaisuudella177 (ks. Laalo 1990) höystää Soininvaaran väitettä, jonka mukaan ikääntyvät 
kelpaavat työmarkkinoilla vasta siinä vaiheessa, kun työvoimapula alkaa vaivata 
(TALOUSKASVU ON HILLINNYT IÄKKÄIDEN VIRTAA ELÄKKEELLE, HS 5.8.00). Työntekijän 
metaforana Rambo on kärjekäs, sillä se herättää ajatuksen, että työmarkkinoiden armotto-
massa viidakossa pitäisi olla yhtä väsymätön taistelija kuin Vietnamin sodassa ryvettynyt 
Rambo178. 

Puhe vanhenevista ja ikääntyneistä työntekijöistä presupponoi, että työmarkkinoilla on 
tarve jaotella työntekijät vanhoihin ja nuoriin. Iällä on siis erityistä merkitystä työelä-
mässä. Tietyillä aloilla voidaan suosia nuoria työnhakijoita, joita saatetaan pitää nopeina, 
oppivaisina ja jaksavina. Innokkuudella ja menestymishaluilla on kääntöpuolensa, sillä 
nuoretkin työntekijät potevat tätä nykyä työuupumusta (ks. esim. Bjerstedt 2001: 7–8). 
Toisaalta nuorten työuran on todettu olevan epävakaa, koska vakituisen työsuhteen kor-
vaa usein pätkätyö tai työtä ei tahdo edes löytyä (ks. esim. Vuori 1999).  

Nuoret esiintyvät tutkimusaineistossani esimerkiksi silloin, kun kirjoitetaan nuorten 
työttömyydestä, syrjäytymisuhasta ja koululaisten hyvinvoinnista (esim. HS 10.9.00*, HS 
21.9.00, HS 10.8.00, HS 20.5.00). Seuraavissa esimerkeissä rakentuu todellisuus, jossa 
nuortenkaan työkykyä ei voida pitää itsestäänselvyytenä: 

(45)  Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa ja ylläpitää heikossa koulutus- tai työ-
markkina-asemassa olevien nuorten koulutusvalmiuksia ja työkykyä. (HS 21.9.00*) 

(46)  Työvoiman määrän ja laadun ennakointia sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyötä on 
tehostettava. Työyhteisöjä on kehitettävä niin, että nuorten rekrytoitavien samoin kuin 
ikääntyvien henkilöiden hyvinvointi, työkyky, työmotivaatio ja osaaminen säilyvät. (HS 
20.2.99*) 

(47)  Armeijaan tulee yhä huonokuntoisempia alokkaita ja Helin ennustaa, ettei tulevien työnteki-
jöiden toiminta- ja työkyky riitä useimpiin ammatteihin. / Näin jos tilannetta ei nopeasti 
korjata. (HS 20.5.00) 

Tekstiin kirjoittuu vaatimus pitää huolta nuorten työkyvystä siinä missä ikääntyvienkin. 
Keinoja on jo olemassa (kuten työpajatoiminta esimerkissä 45) tai niitä vaaditaan lisää 
(on tehostettava, on kehitettävä). Esimerkkiin 47 sisältyy ennustus 'näin käy, jos jotain ei 
tehdä', jolla myös kehotetaan asiaintilaa muuttamaan. Mikä on johtanut siihen, että nuoret 
ovat heikossa koulutus- tai työmarkkina-asemassa ja että he ovat yhä huonokuntoisem-
pia? Millaisia ylipäätään ovat nuorten nykyiset asenteet koulutusta ja työtä kohtaan?  

Muun muassa Kasvio (1994: 122–125) on arvioinut nuorten asenteiden muutoksia. To-
sin hän huomauttaa, että on vaikea puhua nuorten suhtautumisesta työhön yleensä, koska 
nuoret ja heidän kulttuurinsa ovat monenlaisia ja toisistaan selvästi poikkeavia. Jo 1980-
luvun aikana todettiin, että nuorten suhtautumisessa työhön korostuvat yksilö, hänen 
tarpeensa ja elämäntilanteensa. He pitivät tärkeänä työn mielenkiintoisuutta. Jos taas 

                                                           
177 Klaus Laalon (1990) tutkimus osoittaa, että suomen kielessä esiintyy paljon monitulkintaisia sananmuotoja. 
Ne voivat johtaa virhetulkintoihin, mutta yhtä lailla ne tarjoavat resurssin tarkoitukselliselle sommittelulle 
esimerkiksi mainoksissa, kirjallisuudessa ja sanaleikeissä. Soininvaara hyödyntää homonymiaa erityisen tehok-
kaasti, sillä rampa ja Rambo ovat asultaan sopivasti samansuuntaisia mutta merkitykseltään suorastaan päin-
vastaisia. Jos suomen kielessä olisi substantiivi rampo, se taipuisi monikossa samalla tavalla kuin rampa (vrt. 
kanta – kannoista; kanto – kannoista). 
178 Rambon taistelijahahmo perustuu 1980-luvulla tehtyihin elokuviin, joissa pääosaa esittää Sylvester Stallone. 
Rambo on vakiintunut fyysisen vahvuuden metaforaksi siinä missä Tarzankin. 
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työelämä ei tuntunut lainkaan mielekkäältä, ilman työtä elämisestä saattoi muodostua 
monelle elämäntapa. Vaikka vuosina 1972 ja 1973 syntyneille pienille ikäluokille ennus-
tettiin hyviä näkymiä työmarkkinoilla, kävikin niin, että korkea työttömyys tulppasi 
1990-luvulla heiltä pääsyn työelämään. Joka tapauksessa Kasvio arvioi, että osa nuorista 
tavoittelee määrätietoisesti haluamaansa työtä ja hankkii edellytyksiä siihen ulkomailla-
kin. Valtaosa tyytyy ammattiin, jossa jotakuinkin viihtyy, mutta iso osa nuorista jättäytyy 
työmarkkinoiden ulkopuolelle.  

Ihmisten arvomaailman hajaantuminen oli nähtävissä myös Pohjanheimon (1997: 
122–123, 183–184) tutkimuksessa vuonna 1993. Suuntausta selittävät Pohjanheimon 
mukaan taloudellinen taantuma, työttömyydestä ja lamasta seurannut epävarmuus sekä 
ihmisten jakautuminen A- ja B-luokan kansalaisiin. Koko yhteiskunta siis jakaantui ja 
individualismi korostui tuossa vaiheessa. Yksilöllisyyden vahvistuminen näkyi siinä, että 
itsensä ylittämistä pidettiin työelämässä edelleenkin tärkeänä, mutta arvostusten paino-
piste oli siirtynyt selkeämmin itsensä korostamiseen. Omaa menestystä ja asemaa arvos-
tettiin aikaisempaa enemmän. Vuori (1999: 33) toteaakin, että nuoren työhalut ja myös 
työkyky ovat heikentyneet sellaisessa työssä, joka ei vastaa koulutusta. Vuoden 1998 
Nuorisobarometrin mukaan työn sisällön arvostus nousee sitä mukaa kuin koulutuksen 
määräkin. Kaiken kaikkiaankin nuoret pitävät työn sisältöä tärkeimpänä asiana työsuh-
teessa. Valtaosa nuorista ei pidä työttömyyttä todellisena vaihtoehtona. Nuoret ovat val-
miita aloittamaan työuransa joustavin tai poikkeavin keinoin, ja he uskovat kouluttautu-
misen merkitykseen. (Nuorisobarometri 1/98.) 

5.4.3  Työttömyysdiskurssi 

Tarkastelen tässä luvussa, millainen työttömyyden maailma HS:n teksteissä rakentuu ja 
millaisia käsityksiä niissä luodaan työttömiin kohdistuvista asenteista. Heikkisen (1999: 
110–111) mukaan "työttömyyden syvin semanttinen olemus on sellainen, että sitä ei ole 
olemassa ilman vertailukohtaa työllisyys tai työ". Heikkisen analysoimassa pääkirjoituk-
sessa179 puhutaan tosin myös tosiasiallisesta työttömyydestä, mikä osoittaa, että on ole-
massa monenlaista työttömyyttä ja kenties peiteltyäkin totuutta. Nykyisin työttömyys ei 
selvästikään merkitse vain yhdenlaista asiaintilaa, vaan sitä on tarve luokitella ja määri-
tellä eri näkökulmista. Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaamista kuvataan muun mu-
assa ilmauksilla pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys, nuorisotyöttömyys, alueelli-
nen työttömyys, kitkatyöttömyys ja pitkittynyt työttömyys. 

5.4.3.1  Työttömien ja viranomaisten suhteet 

Pääkirjoituksessa VÄHÄN TYÖHÖN TOTUTTELUA TUEN JA TURVAN VASTIKKEEKSI (HS 22.2.00) 
viritellään keskustelua työttömien velvollisuuksista osallistua tuki- tai totuttelutöihin. 
Työttömyyspääkirjoituksella (nimitän pääkirjoitusta tämän luvun analyysissa työttömyys-

                                                           
179 Heikkinen (1999: 107–118) analysoi väitöskirjassaan pääkirjoitusta Työttömyys kasvoi taas, joka julkaistiin 
Suomenmaa-lehdessä 16.7.1996. 
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pääkirjoitukseksi erottaakseni sen muista pääkirjoituksista) on intertekstuaalisia kytken-
töjä aiemmin julkaistuihin uutisiin, joissa kerrotaan ns. aktiivista sosiaalipolitiikkaa poh-
tineen työryhmän esityksestä. Ensin uutisoidaan SAK:n jättäneen esitykseen eriävän 
mielipiteen180, koska liitto arvioi sen rakentavan Suomeen rinnakkaiset, palkattomaan 
työhön perustuvat työmarkkinat, jossa 70 000–100 000 täysin työkykyistä ihmistä "kun-
toutettaisiin" sijoittamalla heitä töihin kuntiin ja kolmannelle sektorille (HS 15.2.00). 
Asian käsittelyä jatketaan uutisessa PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT HALUTAAN TÖIHIN ILMAN 
PALKKAA ja sen kainalojutussa "TÄYTYY OLLA HALU KUNTOUTUKSEEN" (HS 19.2.00). Työttö-
myysuutisen (nimitän 19.2.00 julkaistua uutista tämän luvun analyysissa työttömyysuuti-
seksi) alussa kerrotaan, että aktiivista sosiaalipolitiikkaa hahmotellut työryhmä jätti ehdo-
tuksensa riitaisena ja osa työryhmässä istuneista tyrmäsi ehdotuksen kuntouttavasta työl-
listämisestä. Suomea pitkään vaivanneen työttömyysongelman ratkomiseen liitetään näin 
taistelun dramatiikkaa ja myös uudenlaisia toimintamalleja kuvaavia termejä. Lukija ei 
välttämättä ennestään tiedä, mitä aktiivinen sosiaalipolitiikka ja kuntouttava työllistämi-
nen tarkoittavat.  

Seuraavan esimerkin ote työttömyyspääkirjoituksesta muodostaa kuvaa työttömän roo-
lista nyky-Suomessa. Kirjoittajan oman kannan rakentuminen (osoitettu esimerkissä 
kursiivilla) etenee selväpiirteisesti. Alussa aktivoituvat mahdollisuuksien diskurssi ja 
merkitys 'riskeistä huolimatta uutta kannattaa kokeilla'. Argumentoinnissaan kirjoittaja 
vetoaa muiden maiden malleihin ja kehottaa kulkemaan samaan suuntaan.  

(48)  Uuteen järjestelyyn liittyisi tukien vähennyksiä, jos työtön laiminlöisi sovitut tehtävät. 
Nähtävästi juuri rangaistukset saavat vaihtoehdon tuntumaan nöyryyttävältä pakolta. Työt-
tömät epäilevät joutuvansa yhteissuunnittelussa alakynteen ja pompottelun uhreiksi. Uu-
distuksissa on riskinsä, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä ei voi jättää syrjäytymään lop-
puelämäkseen, varsinkaan kun monet ovat nuoria tai vielä parhaassa työiässä. / Useimmissa 
EU-maissa ratkotaan samaa ongelmaa ja mietitään yksilön ja yhteiskunnan velvollisuuksien 
rajaa. Monet ovat jo päätyneet järjestelmään, jossa työkykyisille ei suoda pitkää vastik-
keetonta sosiaaliturvaa, vaan heidän on osallistuttava erilaisiin työllistämisratkaisuihin. Sen 
sijaan työhön päässyt voi saada pitää tukensa jonkin aikaa lyhentämättömänä kannustuk-
seksi, ja jotta saisi taloutensa tasapainoon. / Sama keskustelu täytyy käydä Suomessakin. 
Vaikka valtaosa pitkäaikaistyöttömistä joutui kortistoon omatta syyttään ja sopeutui olojen 
pakosta minimituloihin, heidän pitää kantaa sen verran vastuuta kohtalostaan, että osal-
listuvat tarjottaviin työllistämistoimiin. (HS 22.2.00) 

Asiaintilojen 'mahdollisuutta' ja 'vaihtoehtoisuutta' tuottavat monet modaaliset kielen-
piirteet: verbipohjainen evidentiaalinen partikkeli nähtävästi, modaaliverbi saada, kiellon 
ja modaaliverbin yhdistelmä (ei voi), episteemistä tajunnantilaa kuvaava intensionaalinen 
epäillä-verbi ja konditionaali, joka osoittaa ennustamista ja kuvittelua (liittyisi, laimin-
löisi). Vaihtoehtojen puntaroinniksi voidaan tässä tulkita myös se, että asioita kontrastoi-
daan mutta-konjunktiolla. (ISK 2004: 1048–1050, 1487, 1494, 1512, 1523, 1528–530; 
Yli-Vakkuri 1986: 197.) 

Puhe työttömistä ja työllistämistoimista aktivoi diskurssin, joka on tullut suomalaisille 
tutuksi lehtien sivuilla, televisiossa ja radiossa. Heikkinen (1999: 177) huomauttaa, että 

                                                           
180 Uutisessa referoidaan SAK:n laatimaa tiedotetta; esimerkiksi tässä lainattu sanamuoto on alun pitäen lähtöi-
sin SAK:n tekstistä (ks. http://netti.sak.fi/sak/tiedotteet). 



 256

samalla aktivoituu monia ajan myötä luonnollistuneita 'työttömyys'-skeemoja. Työttö-
myydestä on tullut itsestään selvä joukkotiedotuksen puheenaihe. Tässä työttömyys-
pääkirjoituksessa aktivoituu maailma, jossa työtön elää muiden ohjailemassa järjestel-
mässä. Tällaista todellisuutta tuottavat etenkin ilmaukset järjestely, yhteissuunnittelu, 
järjestelmä, rangaistukset, työllistämisratkaisut, tukien vähennykset, sovitut tehtävät ja 
tarjottavat työllistämistoimet. Substantiivien valtaama työttömyysdiskurssi sisältää pro-
sesseja, joita viranomaiset tekevät työvoimapolitiikkaa toteuttaessaan: he järjestelevät, 
suunnittelevat, ratkaisevat, sopivat, tarjoavat, vähentävät ja tarvittaessa myös rankaisevat. 
Staattisuuden vaikutelma saa toiminnot tuntumaan arkisilta ja luonnollisilta asiaintiloilta, 
joita ei ole aihetta kyseenalaistaa. (Staattisuudesta ks. Heikkinen 2000b: 133–136.)  

Viranomaisiin ja muihin työvoimapolitiikasta vastaaviin päättäjiin liitetään verbi-
prosesseja, jotka kuvastavat asioiden pulmallisuutta (ratkoa, miettiä). Näitä tahoja ei 
kuitenkaan täsmällisesti nimetä toimijoiksi, vaan niistä puhutaan hyvin yleisellä tasolla 
olosuhteina (useimmissa EU-maissa, Suomessakin). Työttömän näkökulmasta asiat näyt-
täytyvät toisenlaisina. Työttömyyspääkirjoituksen kielellisissä valinnoissa kuuluu ristik-
käisiä ääniä. Tekstiä hallitsee viranomaisten – ja yleensäkin työtä tekevien – näkökul-
masta tuotettu puhe, johon kuuluvat esimerkiksi aktiivisen sosiaalipolitiikan uusi palvelu-
muoto, kuntouttava työllistäminen, sosiaalituki, vastike, vastikkeeton sosiaaliturva, työl-
listämisratkaisu, kannustus, kannustusraha ja vastapalvelus. Vastahankaan asettuvat 
puolestaan todentuvat ilmauksissa pakkokuntoutus, pakkotyö, pakkotyökuohut, halvan 
työvoiman markkinat ja nöyryyttävä pakko.  

Työtön kirjoittuu työttömyyspääkirjoitukseen sekä yksilönä (vuosia työttä ollut, yksilö, 
työkykyinen, vaikeasti työllistettävä, työhön päässyt) että ihmisjoukkona (pitkäaikais-
työttömät, kymmenet tuhannet ihmiset, työttömyyteen juuttuneet, ihmiset, vapaaehtoiset 
kuntoutettavat). Sekä työttömyysuutinen että -pääkirjoitus korostavat työttömän roolia 
aloitekyvyttömänä saajana, joka elää sen varassa, mitä toiset tarjoavat181. He saavat ja 
heille suodaan töitä ja tukia; heille järjestetään, tarjotaan, löydetään ja luodaan töitä; 
heitä autetaan ja heidät velvoitetaan työhön; heidät pyritään työllistämään; heitä ei voi 
jättää syrjäytymään; heidät halutaan töihin ilman palkkaa ja he voivat saada pitää tu-
kensa. Työtön ei näyttäydy teksteissä aktiivisena toimijana182 vaan hänelle lankeaa luon-
nollisena samanlainen toiminnan kohteen rooli kuin vajaakuntoisellekin (ks. 5.4.2.3).  

Työttömän arkeen kasautuu tekstissä lukuisia ikäviä asioita: tukien vähennykset, 
tehtävien laiminlyönti, rangaistukset, nöyryyttävä pakko, alakynteen joutuminen, kortis-
toon joutuminen, pompottelu, riskit, syrjäytyminen, velvollisuudet, pitkäaikaistyöttömät 
ja minimitulot. Työttömyyspääkirjoituksen valinnoissa kuuluu toisaalta ymmärrys työttö-
miä kohtaan (– – valtaosa pitkäaikaistyöttömistä joutui kortistoon omatta syyttään ja so-
peutui olojen pakosta – –) mutta toisaalta päällimmäisenä aktivoituu selvä velvoittamis-
diskurssi. Velvoittaminen kohdistuu paitsi työttömiin (heidän on osallistuttava erilaisiin 
työllistämisratkaisuihin; heidän pitää kantaa vastuuta kohtalostaan) myös työvoimapoli-
tiikkaa toteuttaviin tahoihin (ihmisiä ei voi jättää syrjäytymään; keskustelu täytyy käydä). 
                                                           
181 Ala-Kauhaluoma (2005: 52) kritisoi sitä, että suomalaisessa aktivointipolitiikassa keskitytään työllistymisen 
tukemiseen irrallaan työssä jaksamisen tukemisesta eikä huomiota kohdisteta työnantajiin, kuten monissa 
muissa maissa Euroopassa. Ala-Kauhaluoma epäilee suomalaismallin olevan heijastusta yksilöä syyllistävästä 
hallintatavasta.  
182 Myös Heikkinen (1999: 111) havaitsi työttömyyttä käsittelevän pääkirjoituksen analyysissa saman passiivi-
sen roolin. 
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Työttömän velvollisuuksia ilmaistaan myös substantiiveilla velvollisuus ja vastuu, jotka 
luovat alkuoletuksia arvomaailmasta, jonka mukaan ihminen haluaa kantaa moraalista ja 
sosiaalista vastuuta. Yksilön ja yhteiskunnan velvollisuuksien rajan miettiminen implikoi, 
että tietyillä tahoilla on oikeus säädellä kansalaisten velvollisuuksia esimerkiksi lakia ja 
säädöksiä laatimalla. Vastikkeettomaan sosiaaliturvaan sisältyy implikaatio, että vaihto-
ehtona voisi olla "vastikkeellinen sosiaaliturva", joka velvoittaisi työttömän tekemään 
jotain.  

Samanlaisia äänenpainoja esiintyy aiemminkin pääkirjoituksessa VASTIKKEETTOMAN 
TUEN SAANTIA VOI TIUKENTAA (HS 3.9.99), jossa puhutaan räväkästi muun muassa hyvin-
vointijärjestelmän tyhmyyksistä, selvien virheiden oikaisemisesta, säilömispolitiikasta ja 
tulppien räjäyttämisestä. 

(49)  Vastikkeeton avustaminen on vakiintunut. Siihen ovat tottuneet niin asiakkaat kuin viran-
omaisetkin. Muutokset koetaan uhaksi. Vasta ihan viime aikoina rohkeimmat poliitikot ovat 
uskaltaneet vaatia, että työkykyisten ja työikäisten ihmisten pitäisi antaa jotain vastineeksi 
saamastaan yhteiskunnan tuesta. Tämä itsestäänselvyys pääsi melkein unohtumaan hyvien 
vuosien tulonjaossa ja sitä seuranneessa syvässä lamassa. (HS 3.8.99) 

Tekstissä kuultaa 'kyllästyminen' päättäjien pelkurimaiseen toimintaan. Sitä tuottavat 
tiukka ajanilmaus (vasta ihan viime aikoina), superlatiivinen adjektiivi (rohkeimmat), 
luonnollistava substantiivi (itsestäänselvyys) ja ironialla sävyttyneet verbimuodot (pääsi 
melkein unohtumaan; ovat uskaltaneet vaatia). Kirjoittaja kannustaa päättäjiä jatkamaan 
samaan, "hyvään" suuntaan. Pahan ihmisen rooli lankeaa nuorille, jotka ajelehtivat koko-
naan työn ulkopuolella ja jotka eivät ehkä edes tunne muuta kuin työttömän elämäntavan, 
johon he ovat tutustuneet jo kotona. He ovat toimeentulotukiasiakkaita ja koulutuksen 
keskeyttäjiä. He ovat piittaamattomia, vastahakoisia, työstä kieltäytyviä nuoria, joita on 
yritetty houkutella mukaan normaaliin yhteiskunta- ja työelämään. Osa nuorista kieltäy-
tyy kaikesta työhön ja koulutukseen vivahtavastakin, sillä rahaa saa toimeentuloluukulta. 
Tekstiin kirjoittuu erityisen negatiivinen kuva nuorista, joiden toiminta näyttäytyy tietoi-
sena valintana. Kirjoittaja ei asetu ymmärtäjän rooliin eikä osoita myötätuntoa nuorille. 
Sen sijaan hän tukee sosiaali- ja terveysministerin tiukentunutta linjaa (On syytä toivoa, 
että hän menestyy pyrkimyksissään). Näin aggressiivinen teksti on kuitenkin poikkeus 
kokonaisaineistossa. Yleisempää on huoli nuorten syrjäytymisestä.  

5.4.3.2  Syrjäytymisdiskurssi 

Työttömyyttä käsittelevissä teksteissä aktivoituu syrjäytymisdiskurssi, joka kytkeytyy 
etenkin nuoriin työttömiin. Heitä voidaan äskeisen ärhäkkyyden (esimerkki 49) sijaan 
nimittää virkamiestyyliin heikossa koulutus- ja työmarkkina-asemassa oleviksi nuoriksi. 

(50)  Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa ja ylläpitää heikossa koulutus- tai työ-
markkina-asemassa olevien nuorten koulutusvalmiuksia ja työkykyä. Työpajat tarjoavat 
nuorille mahdollisuuden saada käytännön kokemusta eri alojen töistä. (HS 21.9.00) 

(51)  Avoimena on myös niin kutsutun aktiivisen sosiaalipolitiikan maksaminen. Termi tarkoittaa 
erityistoimia, joilla työelämästä syrjäytyneitä, lähinnä nuoria ihmisiä pyritään kuntoutta-
maan työkykyisiksi. Tämä on se noin 200 miljoonan syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy-
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ohjelma, jonka Niinistö lupasi esitellessään budjettiesitystään julkisuuteen heinäkuussa. 
(HS 10.8.00) 

(52)  Lisäksi esitetään kahta kolmivuotista kuntoutuskokeilua, joihin tarvittaisiin 40 miljoonaa 
markkaa. Yksi tarjoaisi varhaiskuntoutusta syrjäytymässä oleville 15–17-vuotiaille nuorille. 
Toinen tarjoaisi ammatillista koulutusta yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, joiden työ-
kyky on selvästi alentunut. (HS 19.2.00) 

(53)  Työttömät epäilevät joutuvansa yhteissuunnittelussa alakynteen ja pompottelun uhreiksi. 
Uudistuksissa on riskinsä, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä ei voi jättää syrjäytymään lop-
puelämäkseen, varsinkaan kun monet ovat nuoria tai vielä parhaassa työiässä. (HS 
22.2.00) 

Työkyvyn ja syrjäytymisen välille rakentuu suhde, joka voidaan purkaa erilaisiksi ket-
juiksi. Esimerkin 50 ketjun mukaan työkyvystä huolehtimalla saatetaan ehkäistä syrjäyty-
mistä: heikko työkyky > syrjäytymisvaara > työkyvyn parantaminen > syrjäytymiseltä 
vältytään. Esimerkin 51 ketjussa esitetään luonnollisena ajatus työkyvyttömyyden ja 
syrjäytymisen yhteydestä: heikko työkyky > syrjäytyminen > työkykyiseksi kuntouttami-
nen > pääsy työelämään. Syrjäytymisprosessi todentuu ilmauksissa jättää syrjäytymään, 
syrjäytymässä oleva ja työelämästä syrjäytynyt. Yhdyssanan edusosa substantiiveissa 
työpajatoiminta, ehkäisyohjelma ja kuntoutuskokeilu implikoi organisoitua toimintaa, jota 
tarjotaan nuorille ylhäältä päin. Tämä viittaa siihen, että syrjäytymisongelma otetaan 
vakavasti ja sitä pyritään hallitsemaan. Arvottamisesta kertovat myös satojen miljoonien 
markkojen budjetit.  

Ratkaisujen onnistuminen jää kuitenkin epävarmaksi, kun toimintaa ilmaistaan 'aiko-
misena' ja 'tavoitteena' (tavoitteena on, pyritään) ja konditionaalilla (tarjoaisi). Esimer-
kissä 53 syrjäytymistä ehkäisevään aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan yhdistetään epäonnis-
tumisen mahdollisuutta implikoiva substantiivi riski. Syrjäytyä-verbin nominaalistuksesta 
syrjäytyminen on tullut vakiintunut käsite ilmiölle, joka kuvaa yhteiskunnan "tavallisten" 
järjestelmien ulkopuolelle joutumista. Useimmiten syrjäytynyt on irti työelämästä. (Ks. 
PS s.v. syrjäytyä.) Provosoivasti voidaan puhua myös syrjäytetyistä, kun halutaan koros-
taa yhteiskunnan vastuuta kansalaisistaan ja nähdä syrjäytyminen yhteiskunnan epäonnis-
tuneen toiminnan tuloksena. Varsin taajaan käytetään substantiiveja syrjäytymiskierre, 
syrjäytymisuhka ja syrjäytymisvaara, joka on kiteytynyt ilmaukseen syrjäytymisvaarassa 
oleva nuori. Ydinaineistossa nousee esiin nuorten lisäksi huoli ikäihmisistäkin, joiden 
tukemiseksi valtioneuvosto käynnisti niin ikään monivuotisen ohjelman, jolla on tavoite 
ja jolla pyritään johonkin. Kielellisessä muotoilussa heijastuu viranomaistausta ja suun-
nittelukieli: 

(54)  Kansallisen ikäohjelman (1998–2002) tavoite on ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle siirty-
mistä, työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä sekä edistää ikääntyvien työllisyyttä. Ohjelmassa 
pyritään uudistamaan työelämän rakenteita ja lainsäädäntöä sekä järjestetään koulutusta, 
kokeiluja ja tutkimusta. (HS 5.8.00) 

Syrjäytymisdiskurssiin kirjoittuu kokeiluja, uudistuksia, koulutusta, tutkimusta ja kuntou-
tusta. Ne näyttäytyvät tarpeellisina, sillä suomalaisen työelämän tila esitetään vuoden 
2000 työttömyyspääkirjoituksessa (HS 22.2.00) vakavin äänenpainoin: kärjistäen kyse on 
kymmenien tuhansien / pysyvältä näyttävään työttömyyteen juuttuneiden / pitkäaikais-
työttömien / loppuelämästä ja kohtalosta (vinoviiva osoittaa tiivistykseksi koottujen il-
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mausten rajoja). Puheet pakkotyöstä ja pakkokuntoutuksesta implikoivat kuitenkin, että 
kaikki työttömät eivät halua saada töitä. Samanlaisen tausta-ajatuksen voi tunnistaa siitä, 
että työttömille esitetään kehotuksia osallistua toimintaan ja kantaa vastuuta, ja myös siitä 
mahdollisuudesta, että "työtön laiminlöisi sovitut tehtävät". Työttömien aktivointisuunnit-
telun vaikuttavuutta hyvinvointiresursseihin tutkinut Mika Ala-Kauhaluoma (2005: 48–
49) arvioikin, että työttömyys saattaa joillekin ihmisille olla toivottava olotila ja mahdol-
lisuus irtautua stressaavasta työelämästä. Joidenkin tutkimusten mukaan työttömyys voi 
lisätä työttömien hyvinvointia. Hyvinvoinnin saavuttaminen ei siis yksin riitä perusteeksi 
työssäololle.  

5.4.3.3  Suomalaisen työttömyyden kuva 

Työttömyyden kaltaisessa koko kansakuntaan vaikuttavan ongelman käsittelyssä olisi 
odotuksenmukaista käyttää yhtenäistä henkeä luovaa me-muotoa. Näin ei kuitenkaan 
tapahdu. Ainoastaan tekstin aloitusvirkkeessä Periaatteessa kaikki ovat yksimielisiä siitä, 
että – – on implikaatio 'meistä suomalaisista', mutta sananvalinnalla periaatteessa vihja-
taan, ettei yhtä yhteistä näkemystä ole olemassa kuin teoriassa (ks. PS s.v. periaate). 
Työttömyysaiheisia lehtikirjoituksia tutkinut Valtonen (2000: 67–69) havaitsi, että lama-
vuosina 1990-luvulla kirjoitetuissa työttömyyttä käsittelevissä Helsingin Sanomien pää-
kirjoituksissa ja kolumneissa käytettiin paljon me-muotoa. Kansalaisia pidettiin työttö-
myyteen syyttöminä laman alkuaikoina, mutta sen loppupuolella asenne alkoi muuttua ja 
kysyttiin, mikä meissä suomalaissa on vikana, kun työkyvyttömyyseläkettä nauttivia on 
niin paljon. Valtosen mukaan alettiin epäillä, mihin me kykenemme ja osaammeko me. 
Kansalaisten yhtenäisyys mureni. Me-henkisen viestinnän katoaminen voi kertoa työttö-
myystilanteen vakiintumisesta ja vastuun siirtymisestä yksilöistä (meistä) järjestelmään. 

Työkyvyn ja työttömyyden välille rakentuu suhde ydinaineistoni epäsuorissa lainauk-
sissa, joissa referoidaan ministeriä ja kansanedustajaa:  

(55) Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre (sd) muistuttaa, että työttömyyden syynä on 
useimmiten puutteellinen ammattitaito tai heikentynyt työkyky. (2.8.00) 

(56)  Hän [kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen] huomauttaa, että työvoimatoimisto ei voi 
tarjota kuin hakijan työkykyä vastaavaa työtä. (HS 20.11.00) 

Se, että heikentynyt työkyky määritellään työttömyyden syyksi ja että tietynlainen työkyky 
on suhteutettavissa tietynlaiseen työhön, implikoivat, että työvoimatoimistojen virkaili-
joilla täytyy olla tietoa ja näkemystä työkyvyn eri tasoista. Työttömäksi joutuneen kan-
nalta tilanne vaikuttaa kierteeltä, josta on vaikea päästä pois, jos työkyky ei enää vastaa 
työelämän vaatimuksia183. Poliitikkojen referoinnin verbivalinnat muistuttaa ja huomaut-
taa tuottavat mielikuvaa, että puhujat puolustavat järjestelmää, ja samalla heidät asetetaan 
tekstuaalisesti neuvojaksi ja opastajaksi184 (esim. A. Kalliokoski 1998: 34–35). Puoluste-

                                                           
183 Ala-Kauhaluoman (2005: 48, 50) tutkimustulokset osoittavat työkyvyn kytkeytyvän työttömyyteen. Hyvän 
työkyvyn ennustama todennäköisyys irrottautua työttömyydestä on yli kolminkertainen huonoon työkykyyn 
verrattuna. Ala-Kauhaluoman mukaan työkyky vaikuttaa merkittävästi työttömän elämänlaadun tasoon.  
184 Heikkinen (1999: 145) jakaa johtaviin poliitikkoihin liitetyt verbaaliset ja käyttäytymisen prosessit neljään 
ryhmään: 1) Näennäisesti neutraalit viestimisaktia representoivat ilmaukset, 2) Keskustelun kulun representoi-
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levaa sävyä täydentävät myös suhteuttavat ilmaukset useimmiten ja ei voi tarjota kuin. 
Useimmiten tekee tavanomaisiksi ja normaaleiksi tapaukset, joissa työttömyys johtuu 
yksilön omista 'heikkouksista'. Kielto ja kuin-sanojen yhdistelmä ei voi kuin tuottaa mer-
kitystä 'vain'. (Ks. ISK 2004: 643, 1122.) Vaihtoehdot siis luonnostaan vähenevät, kun 
työttömän työkyky heikkenee. Päättäjät puolestaan ovat päätyneet kiistelyyn siitä, missä 
vaiheessa työttömyys voi vaihtua eläkkeeksi. Eläkediskurssi (ks. 5.5) kietoutuu työttö-
myysdiskurssiin muun muassa seuraavissa esimerkeissä, jotka antavat viitteitä siitä, mi-
ten eri tavalla työttömien eläkkeelle siirtymisestä puhutaan. 

(57) Pitkäaikaistyöttömän työkyvyttömän saaminen eläkkeelle on nostanut monen itsetuntoa ja 
elämisen laatua. Työtön on ehkä ensi kertaa vuosiin tuntenut, että joku välittää ja omat vi-
ranomaiset tutkivat. Raha tulee ansaittuna eläkkeenä eikä sosiaalitoimistosta köyhäinapuna. 
(HS 27.1.99) 

(58)  Kansaneläkelaitoksen uusi pääjohtaja Jorma Huuhtanen (kesk) ei aio helpottaa työkyvyttö-
myyseläkkeelle pääsyä. Aamulehdessä ja Turun Sanomissa sunnuntaina julkaistussa haas-
tattelussa Huuhtanen sanoo, ettei hyväksy sitä, että pitkään kortistossa olleet työttömät siir-
rettäisiin eläkkeelle, vaikka työelämään palaaminen näyttäisi epätodennäköiseltä. / "Vii-
meiseen saakka pitää uskoa, että ihminen vielä pitkänkin työttömyyden jälkeen palaa työ-
elämään. Se on työkykyiselle työttömälle kuitenkin ihmisarvoisin ratkaisu", Huuhtanen sa-
noi. (HS 18.12.00) 

Diskurssin tuottama ääni ei ole yksiäänistä, vaan siihen kietoutuu keskenään ristiriitaisia 
ääniä ja keskinäistä keskustelua (ks. esim. Valtonen 2000: 63). Ylemmän esimerkin 
ajatukset ovat peräisin kansanedustajana ja psykiatrina toimivalta Ilkka Taipaleelta (ks. 
5.5.1) ja alemmassa esimerkissä referoidaan Jorma Huuhtasta, Kelan pääjohtajaa. Työky-
vyttömyysongelmista kärsivän työttömän tilannetta voidaan katsoa eri suunnista. Kun 
hänet saadaan eläkkeelle, prosessi implikoi jonkin ulkopuolisen tahon toiminnan onnis-
tuneen, ja eläke näyttäytyy ponnistelujen positiivisena tuloksena. Esimerkissä 57 kytke-
tään eläkkeelle pääsyyn muitakin positiivisesti värittyneitä sananvalintoja, kuten välittää-
verbi, itsetunto, elämisen laatu ja ansaittu eläke. Eläkkeelle pääsyn myönteisyyttä lisä-
tään vielä, kun kiellon ja -kä-liitepartikkelin sulauman eikä avulla rakennetaan kontras-
toiva suhde ansaitun eläkkeen ja vanhahtavan köyhäinavun välille. Merkitysero on selvä, 
sillä ansaita-verbiin sisältyy 'omalla työllä ja toiminnalla hankitun' merkitys, mutta köy-
häinapu on vähävaraisille 'annettua' aineellista apua. Molemmat ilmaukset heijastavat 
ihmisen arvoon liittyviä merkityksiä. (PS s.v. ansaita ja köyhäinapu; ks. myös ISK 2004: 
1043.)  

Coleman (1989) esittääkin, että työttömyys koettelee identiteettiä ja ihmisen 
sosiaalista arvoa etenkin sellaisissa yhteisöissä, joissa työn käsite liittyy arvostamiseen ja 
sosiaaliseen luokitteluun. Työ liittyy itsekunnioitukseen ja siihen, että ihmisillä on taipu-
mus mitata toisia sen mukaan, mitä he tekevät työkseen, eikä niinkään sen, mitä he ovat. 
Tällaisissa kulttuureissa työn menetys voi herättää vahvoja arvottomuuden tunteita ja 
muuttaa identiteettiä. Häpeän merkityksiä sisältävä köyhäinapu aktivoi ihmisarvodiskurs-
sia samoin kuin Huuhtasen käyttämä määrite ihmisarvoinen (köyhäinavusta ks. myös 
luvut 3.1, 3.3.2.1 ja 3.3.4). 

                                                                                                                                                
miseen painottuneet, erityisesti vuorovaikutusta ilmaisevat sanat, 3) Puheena olevan asian sisältöön suuntautu-
neet ilmaukset ja 4) Sanojaa arvottavat ilmaukset. Muistuttaa-verbin Heikkinen sijoittaa ryhmään 2. 
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Sitä vastoin esimerkissä 58 aktivoituu toisenlainen perspektiivi. Samaa tapahtumaa 
kuvataan ilmauksella eläkkeelle siirretään, jossa siinäkin on kyse muutoksesta entiseen 
olotilaan nähden. Siirtää-verbi kuuluu instituutioiden ja byrokratian maailmaan. Se impli-
koi, että jollakin on valta muuttaa tai vaihtaa joku toinen ihminen jostakin asemasta tai 
tilasta toiseen, esimerkiksi valta siirtää toiseen virkaan tai toisiin tehtäviin työpaikalla, 
seuraavalle luokalle koulussa tai, kuten tässä, siirtää työtön eläkkeelle. Vallankäytön verbi 
sopiikin kuvaan, kun haastateltavana on Kelan pääjohtaja. Siirtää-verbiin sisältyy pelaa-
misen metaforaa, jolloin ihmiset voidaan nähdä pelilaudan pelinappuloina. (Ks. PS s.v. 
siirtää.) Saman alan metaforaa käytetään uutisen lopussa, kun kerrotaan, että Huuhtanen 
"lupaa uudistaa pelisääntöjä niin, ettei kenenkään tarvitse vuositolkulla odotella eläke-
päätöstä". Kuvakielinen pelisäännöt ja arkikielisyyteen kuuluvat ilmaukset kortisto, vuo-
sitolkulla ja petrata sekoittavat instituutioiden puheeseen arkisuutta, joka luo toisaalta 
läheisyyttä Kelan, pääjohtajan ja kansan välille mutta toisaalta taas vähentää pääjohtajan 
arvovaltaa (ks. PS s.v. kortisto, tolkku ja petrata). Uuden pääjohtajan rooliin ripautetaan 
korkeasta asemasta ja tiukasta mielipiteestä huolimatta annos kansanmiestä, mikä on 
merkki Faircloughin (1992: 147) havaitsemasta yleisestä epävirallisuuden ja luonnolli-
suuden arvostamisesta.  

Kieltomuotoinen verbiprosessi (ei aio helpottaa) esimerkissä 58 voidaan tulkita en-
nakko-oletukseksi, että uuden pääjohtajan toivotaan muuttavan työkyvyttömyyseläk-
keelle pääsyä helpommaksi (kiellon tulkinnasta ks. esim. Hoddge – Kress 1993: 145). 
Pääjohtajan mielipiteen perustelussa vahvoja valintoja ovat affektiivisen adjektiivin su-
perlatiivimuoto ihmisarvoisin, asteikon ääripäätä ilmaiseva viimeiseen saakka ja velvoit-
tava modaaliverbi pitää. Uskoa-verbi implikoi, että kyse on asioista, jotka 'voivat toteu-
tua'. Uskoa ei kuitenkaan vakuuta samalla tavalla kuin esimerkiksi tietää. Modaaliverbin 
velvoitus voi ulottua pääjohtajaan itseensä ja myös ulkopuolisiin tahoihin. Kun persoona 
jää avoimeksi, kyseeseen voi tulla kuka hyvänsä (ks. ISK 2004: 1491). Kela toimii kui-
tenkin maailmassa, jossa on muitakin 'mahdollisuuksia'. Kieltomuotoiseen prosessiin ettei 
hyväksy kytkeytyy oletus, että kenties 'joku muu hyväksyy' [sen, että pitkään kortistossa 
olleet työttömät siirrettäisiin eläkkeelle]. Menettelyn hyväksyy esimerkiksi Ilkka Taipale, 
joka sanoo, että "työttömyyskortistossa on 10 000 sairaseläkkeelle kuuluvaa". Samassa 
uutisessa todetaan, että myös "kunnat näkevät mielellään, että pitkäaikaistyöttömien jou-
kosta poistetaan ne, jotka eivät tule koskaan saamaan työtä". Työttömyysuutisten lukijat 
joutuvat itse ratkaisemaan, kuinka pitkää aikaa tarkoitetaan, kun puhutaan pitkäaikais-
työttömistä, pitkään kortistossa olleista työttömistä ja pitkästä työttömyydestä. Ilmiön 
merkitys on luonnollistunut kielessä siinä määrin, että lukijan oletetaan jo tietävän, mistä 
pitkäaikaistyöttömyydessä on kyse (vrt. työttömyys Heikkinen 1999: 155). 

Edellä käsitellyissä esimerkeissä 57 ja 58 hahmottuu kuva työkyvyn ja työttömyyden 
skaalasta, johon sijoittuvat niin pitkäaikaistyötön työkyvytön kuin työkykyinen työtönkin. 
Kun tämä skaala ei enää riitä, työkyvyttömästä työttömästä tehdään eläkeläinen. Skaalan 
toisessa päässä olevalla työkykyisellä työttömällä sen sijaan on mahdollisuus päästä työ-
elämään. Yhteiskunnan tilanne luo kehyksen, jossa heikkojen yksilöiden on sinniteltävä 
voimatta itse juurikaan vaikuttaa asemaansa ja olotilan muutokseen. Tällaista kuvaa ra-
kentavat esimerkissä 60 verbit vaatia, päästä ja saada. Verbeissä on mukana voimak-
kaampi toimija, jolla on valtaa esimerkiksi ottaa töihin ja antaa hoitoa. 
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(59)  Luukisen [työvoima-asiamies Matti L.] mukaan elinkeinoelämä suhtautuu aikaisempaa 
myötämielisemmin työttömien kouluttamiseen. Ainakin osaksi Luukinen arvelee sen johtu-
van uhkaavasta työvoimapulasta. / "Siellä on nähty, että työttömän kouluttaminen on hal-
vempaa kuin vierastyövoiman tuominen ja kouluttaminen. Nyt on kyse vain siitä, miten 
työtön saadaan työkykyiseksi." (HS 9.12.99) 

(60)  Parhaassakin tapauksessa vaikeuksissa olevilta vaaditaan paljon sitkeyttä ja kärsivällisyyttä 
odottaa vielä vuosi pari, että leipäjonot jäävät historiaan, että työkykyiset pääsevät töihin ja 
että sairaat saavat riittävän hoidon. (HS 30.7.00) 

Esimerkissä 59 kuuluu kaksi ääntä, joista toinen (abstrakti toimija elinkeinoelämä) tuntuu 
uskovan koulutuksen vaikuttavan työkykyyn ja toinen (työvoima-asiamies Matti Luuki-
nen) esittää epäilevänsä keinojen löytymistä kysymyslauseessa miten työtön saadaan 
työkykyiseksi. Kun interrogatiivilause on alisteinen, hallitseva lause määrää viime kädessä 
sen, onko yhdyslause tulkittava funktioltaan kysyväksi vai voiko sen tulkita sisältävän 
enemmänkin kieltoa tai epäilyä (ISK 2004: 846). Tässä tapauksessa päälause saa erityisen 
sävyn vain-partikkelin185 vuoksi. Perussanakirjan mukaan se ilmaisee muun muassa 
rajoitusta, arviota ja epäilyä. Tässä yhteydessä sen voi tulkita ilmaisevan varausta johon-
kin edellä mainittuun eli juuri siihen, että työttömästä tulisi kouluttamalla työkykyinen. 
(PS s.v. vain.) On huomattava, että muidenkin osapuolten näkökulmat referoidaan Luuki-
sen näkökulmasta, osin epäsuorasti (Luukisen mukaan, Luukinen arvelee) ja osin suorana 
lainauksena ("Siellä on nähty, että – –"). Näin Luukisen puhe nousee tekstissä hallitse-
vaksi "totuudeksi".  

Vaikutelma on varsin optimistinen esimerkissä 59, jossa aktivoituu merkitys 'nyt voi-
daan toimia'. Sitä implikoi komparaatio aikaisempaa myötämielisemmin, joka suhteuttaa 
nykytilannetta menneeseen tilanteeseen ja ilmaisee ajankohdan otollisuutta (ks. esim. ISK 
2004: 640–641; Sulkala 1981: 73–74). Myös ajan adverbi nyt kytkee asiaintilan tiiviisti 
puhehetkeen ja implikoi, että 'aiemmin oli toisin' (ks. Sulkala 1981: 100). Toiminnan 
(työttömien kouluttaminen) motiiveiksi mainitaan taloudellinen etu (on halvempaa kuin) 
ja uhkaava työvoimapula. Jännitettä luova partisiippimuoto uhkaava ilmaisee, että jotakin 
vaarallista, haitallista tai harmillista on tapahtumaisillaan (ks. PS s.v. uhata). Esimerkissä 
60 sen sijaan rakentuu käsitys, jonka mukaan on liioitellulta optimismia uskoa vaikeuk-
sien väistyvän, kun odotetaan vielä vuosi pari – siinä määrin tehokkaasti leipäjonot, työ-
kyvyttömyys ja sairaudet toimivat rinnastuksena. Toiveet ovat niin epäuskottavia, että 
kirjoituksen sävy on tulkittava ironiaksi ja mustaksi huumoriksi. Merkitykset häilyvät, 
kun lukija ei voi luottaa parhaassa tapauksessa -tilanteen toteutuvan. (Ks. esim. Lehto-
nen 2000: 140–142.) 

Suurtyöttömyyden aikakaudet nakertavat Valtosen (2000: 54) mukaan yhteiskunnan 
arvoperustaa, sillä työllä mitataan ihmisen arvoa ja tavoitellaan itsenäisyyttä ja oman 
elämän hallintaa. Valtonen toteaa työn arvostuksen kuuluvan suomalaisuuden perus-
piirteisiin, kun taas joutenolon katsotaan uhkaavan järjestelmää ja synnyttävän ahdistusta. 
Kivikuru näkee median säädelleen muiden instituutioiden tavoin vuosikymmenten aikana 
kunnon kansalaisen avuja: työteliäisyyttä, rationaalisuutta, kohtuullisuutta ja pyrkimystä 
parempaan huomispäivään. Hyveitä on tarjottu niin suoraan kuin rivien välissäkin. Kivi-
                                                           
185 Isossa suomen kieliopissa (2004: 803–804) vain luokitellaan eksklusiiviseksi fokuspartikkeliksi, joka sulkee 
muut vaihtoehdot pois. Muita fokuspartikkeleita ovat ainoastaan, pelkästään, juuri, just, justiin(sa), jo, enää, 
vaan, vasta, edes, sentään, hädin tuskin, enintään, korkeintaan ja itse.  
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kurun mukaan mediainstituution yhtenä funktiona on luoda yhteistä historiaa ja vahvistaa 
arvoyhteisyyttä. (Kivikuru 2000: 22, 29.) 

5.4.4  Tapaustutkimus: Roolit ja asenteet mielipidetekstissä 

Työn diskurssiin liittyvänä yksittäistekstinä analysoin Arja Leppäsen kirjoitusta TYÖKYKY 
ON KIINNI TYÖSTÄ (HS 26.5.99, liite 4). Sen julkaisupaikkana on Merkintöjä-palsta, joka 
sijaitsee pääkirjoitussivun oikeassa alareunassa. Teksti on taitettu neljälle palstalle, ja 
kokonaisuus on kuvitettu piirroksella vanhanaikaisesta mustekynästä. Kirjoittajan nimi 
mainitaan näkyvällä kirjainkoolla tekstin lopussa, samoin hänen sähköpostiosoitteensa, 
joka antaa vihjeen kommentointimahdollisuudesta. Nimen alla kerrotaan, että Leppänen 
on Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja. Kaikki nämä elementit rakentavat konteks-
tia, joka ohjaa paitsi tekstin tuottamista myös lukijan tulkintaa (vrt. esim. Fairclough 
1997: 45–46; van Dijk 1998: 28; Karvonen 1995: 24–25; Katajamäki 2003: 181–182.) 
Halliday (1989: 47) korostaakin dialektisuutta: konteksti luo tekstiä yhtä lailla kuin teksti 
luo kontekstia. 

5.4.4.1  Tekstin tuottamisen ja tulkinnan puitteet 

Merkintöjä-palstan kirjoittaja erottuu rivitoimittajista, ja pääkirjoitussivu luo odotuksia 
tekstin sisällöstä ja luonteesta. Teksti ei vastaa institutionaalisuuden asteeltaan pääkirjoi-
tusta, joka edustaa lehden virallista linjaa ja on lehden mielipideteksteistä painokkain. 
Pääkirjoituksessa tartutaan kaikkein ajankohtaisimpiin asioihin, jotka ovat usein päivän 
uutisina toisaalla lehdessä. Myös Merkintöjä-palstan tekstin oletetaan liittyvän ajan ilmi-
öihin mutta kuitenkin väljemmässä aikaperspektiivissä. Kun pääkirjoitus liittyy yleensä 
päivän politiikkaan, Merkintöjä-palstalla toimittaja voi valita vapaammin aihepiirinsä, 
joka kuitenkin todennäköisimmin liittyy jollakin tapaa yhteiskunnan toimintaan. Valites-
saan aiheitaan pääkirjoitustoimittaja arvottaa niitä: hän päättää, mikä on riittävän ajan-
kohtainen ja tärkeä aihe nostettavaksi esiin. (Tekstien diskursiivisista elementeistä ks. 
Fairclough 1992: 124–127; pääkirjoituksesta ks. esim. van Dijk 1996; Fairclough 1997: 
81–83.) 

Arja Leppäsen teksti on kiinnostava etenkin interpersoonaisten merkitysten tuottajana. 
Muiden mielipidetekstin tavoin sekin on harkittu tekstilaji, jossa kirjoittaja ottaa kantaa ja 
pyrkii vaikuttamaan lukijaan. Niinpä onkin todennäköistä, että tekstissä rakentuu rooleja 
niin kirjoittajalle itselleen kuin lukijoillekin, samoin niille ihmisille ja ihmisryhmille, joita 
tekstissä käsitellään. Teksti on luonteeltaan sosiaalinen, yhteisiin käytänteisiin perustuva, 
ja sillä halutaan herättää keskustelua ja ehkä uusia kirjoituksiakin samasta aiheesta (ks. 
esim. Heikkinen 1999: 23). Kun kirjoittaja arvottaa asioita, hän haastaa lukijankin punta-
roimaan arvomaailmaansa ja käsityksiään. Jos monet oppikirjojen tekstit luonnollistavat 
oppijan jokseenkin passiivisen roolin valmiin tiedon vastaanottajana (Karvonen 1995: 
217; ks. myös Väisänen 2005), mielipidetekstien lukijan rooli ei ole yhtä lailla passiivi-
nen ja staattinen, sillä kirjoittaja saattaa vaihdella rooliaan milloin tarkkailijasta tietäjään, 
arvottajasta opastajaan ja selostajasta markkinoijaan (ks. Heikkinen 1999: 282). Mieli-
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pideteksteissä toimittaja voi nojata näkyvästi omiin kokemuksiinsa, havaintoihinsa, tie-
toihinsa ja ideologiaansa (ks. esim. Kalliokoski 1999b: 73–74). Tällaisissa kirjoitustilan-
teissa ihmiset lienevätkin tavanomaista tietoisempia kielellistä valinnoistaan, "terveen 
järjen" mukaisista oletuksista ja ideologian välittämisestä (ks. esim. Fairclough 1994: 2).  

Toimittajan valinnat tukeutuvat aina jossain määrin konventioihin, joita erityyppiset 
tiedotusvälineet edustavat. Helsingin Sanomien kaltaisessa sanomalehdessä lukija ei 
odota kohtaavansa samanlaista liioittelua, dramaattisten käänteiden korostamista eikä 
henkilöiden ja tunteiden myymistä kuin iltapäivälehdissä. Mielipidetekstissä toteutuu 
erityisellä tavalla tiedotusvälineen sosiaalinen vaikutus, joka Faircloughin (1997: 30) 
mukaan ulottuu siihen, miten valikoivasti maailmaa representoidaan, ja myös siihen, 
minkälaisia sosiaalisia identiteettejä ja kulttuurisia arvoja tekstit heijastavat. 

Lehden ja sen lukijoiden suhteessa on kyse vallasta ja vuorovaikutuksesta. Tärkeää 
näyttää olevan saman maailmankuvan jakaminen, mikä näkyy nykyisin entistä selvem-
min siinä, että etenkin aikakauslehtiä suorastaan räätälöidään tietyille lukijakunnille. 
Toisaalta moniäänisyyteen luottava lehti voi tavoittaa useitakin erilaisia yleisöjä (ks. 
Fairclough 1992). Arja Leppänen on Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja, joten 
hänellä on käytössään Suomen suurimman sanomalehden mielipidekanava. Hän on rivi-
toimittajaa vaikutusvaltaisemmassa asemassa, koska hän pystyy ottamaan tekstissään 
avoimesti kantaa ja siten vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. Tavallisten kansalaisten 
lisäksi hän saa yhteyden asiantuntijoihin ja päättäjiin. Oletukseni on, että Merkintöjä-
palstaa lukevat ihmiset, joita yhteiskunnallinen toiminta, politiikka ja tieteen tapahtumat 
kiinnostavat. Tämän tekstin otsikko koskettaa isoa lukijakuntaa, sillä työkyky ja työ liit-
tyvät jollakin tavalla koko kansan kokemuspiiriin. 

Tarkastelen Leppäsen tekstiä erityisesti roolien ja identiteettien näkökulmasta vuoro-
vaikutuksen rakentajana, sosiaalisena toimintana. Halliday (1989: 12, 24–26) luonnehtii 
diskurssin sävyn viittaavan vuorovaikutuksen osapuoliin, heidän asemaansa ja roo-
leihinsa puhetilanteessa ja yleisimminkin sosiaalisissa suhteissa. Interpersoonaisen meta-
funktion tarkastelussa keskeistä on tutkia, millaisin kielen keinoin tekstissä arvotetaan ja 
arvioidaan asioita; onhan kielenkäyttö aina jollakin tapaa yhteydessä arvoihin, tunteisiin 
ja uskomuksiin (ks. esim. Vološinov 1990: 89, 126–129; Kalliokoski 1999b: 91). Teks-
teissä interpersoonaisia merkityksiä rakentavat muun muassa tapaluokka, modaalisuus, 
persoona, aikamuoto, negaatio sekä sananvalinnat ja kommentit siitä, kuinka toivottavaa, 
uskottavaa tai itsestään selvää jokin on (Halliday 1994a; Halliday – Matthiessen 1999: 
526–527). 

Modaalisuudella tarkoitetaan puhujan keinoja ilmaista suhtautumistaan propositoon. 
Modaalisilla kielenaineksilla puhuja ilmaisee, onko asiaintila hänen mielestään tai ylei-
sesti varma, välttämätön, todennäköinen, mahdollinen, epävarma tai mahdoton, pakolli-
nen tai luvallinen, toivottava tai epätoivottava, tai ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä 
riippuvainen (ISK 2004: 1479). Lauseen sisältö on jaettavissa semanttisesti kahtia: 1) 
varsinaista (objektiivista) asiaintilaa ilmaisee lauseen ytimenä oleva väite, propositio, ja 
2) puhujan tai kirjoittajan (subjektiivista) suhdetta propositioon ilmaisee modaliteetti. 
Myös Shore (1992: 36) puhuu merkitysten kaksijakoisuudesta: kanssakäymismerkitykset 
liittyvät viestijöiden rooleihin ja asennemerkitykset puolestaan viestijän yhteyteen sanot-
tavaan eli siihen, miten viestijä arvioi totuutta, mahdollisuutta, toistuvuutta ja vapaa-
ehtoisuutta. Orpana (1988: 34–35) huomauttaa kuitenkin, että proposition totuusarvo voi 
vaihdella sen mukaan, millaisessa maailmassa se esitetään. Totuus on erilainen esimer-
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kiksi tiedon, uskon, kuvitelman ja leikin maailmassa. Orpanan mukaan tietyn todellisuu-
den luonne ratkaisee, millaiset tilanteet kussakin todellisuudessa ovat mahdollisia. Kielel-
lisen ilmauksen totuus on suhteellinen, ja puhuja tarvitsee keinoja ilmaista eri maailmojen 
välisiä suhteita. Kun propositio sanoo jotakin tietyn maailman sisältämistä asiaintiloista, 
modaaliset ainekset sanovat puolestaan jotakin siitä, miten on ymmärrettävä puheena 
olevien asiantilojen maailma.  

5.4.4.2  Kirjoittaja yleistäjänä ja tietäjänä 

TYÖKYKY ON KIINNI TYÖSTÄ -tekstissä työkyky tarjotaan lukijalle ennestään tuttuna asiana. 
Lukija ymmärtää jo otsikon perusteella, että teksti on jatkumoa paljon puhutun asian 
käsittelylle. Otsikon relationaalinen prosessi ilmaisee työkyvyn ja työn välistä suhdetta. 
Se, että otsikon mukaan työkyky on liitettävä nimenomaan työhön, implikoi, että työkyky 
voidaan liittää muihinkin asioihin. Kenties kirjoittaja olettaakin, että lukijan maailmassa 
työkyky ei yhdisty ensisijaisesti työhön vaan joihinkin muihin seikkoihin. Kun työkyky 
nostetaan otsikossa teeman asemaan, se ei enää ole vain eläkepolitiikkaan tai työterveys-
huoltoon liittyvä osatekijä vaan jo itsessään tärkeä ilmiö, joka vaatii lähempää tarkaste-
lua. 

TYÖKYKY ON KIINNI TYÖSTÄ -teksti on otsikosta lähtien sävyltään varma jo senkin 
vuoksi, että kirjoittaja käyttää verbimoduksista vain indikatiivia. Indikatiivisen väitelau-
seen päätehtävä on todeta asiantila kyseenalaistamatta sen totuudellisuutta. Näin tekstiin 
kirjoittautuu joku, joka on asiantilojen tietäjä ja selostaja ja paikoin myös suhteuttaja ja 
arvottaja. Kirjoittaja ei käytä konditionaalia, joka herättäisi tulkintoja enemmän kuin 
indikatiivi (ks. Hakulinen – Karlsson 1979: 275; myös Kauppinen 1998: 164–167). Teks-
tissä ei myöskään spekuloida ehtolauseilla, vaan todetaan asiat tosina ja peruuttamatto-
mina. Konteksti kokonaisuudessaan luo vaikutelman, että kirjoittaja perustaa väitteensä 
työkykyyn liittyviin tutkimuksiin. 

Teksti on jaksotettu tyhjillä riveillä ja mustalla pallolla kolmeen eri osaan. Kahden 
kappaleen mittainen alkuosa johdattaa aiheeseen työntekijöiden ahdingon kuvauksella. 
Toisen osan seitsemässä kappaleessa kerrotaan, miten työkykyongelmia on pyritty ratkai-
semaan, ja loppukappaleessa lukijalle vihjataan ongelmien syklisestä luonteesta. Tekstin 
edetessä kirjoittaja asemoi itsensä useaan erilaiseen rooliin, joista alussa painottuu yleis-
täjä, minkä jälkeen vahvistuvat kyseenalaistajan ja opastajan roolit. 

Yleistäjän rooli tulee esiin heti tekstin alussa, kun kirjoittaja kuvaa nimettyjen ammat-
tiryhmien uupumista työssä ja implikoi, että ongelma koskee laajasti suomalaisia. Nais-
valtaisten alojen186 (siivoojat, opettajat, hoitajat, sosiaalityöntekijät) mainitseminen tuot-
taa implisiittisesti käsitystä, jonka mukaan etenkin naiset ovat työelämän vuoksi vaikeuk-
sissa. Muiden alojen edustajista ovat esillä lääkärit ja atk-väki. Valtaosa näiden ryhmien 
edustajista on sellaisia, jotka tekevät ihmisiin kohdistuvaa työtä oppilaiden, potilaiden ja 
asiakkaiden parissa. Atk-väki puolestaan edustaa modernia työtä, jossa tekniikka kehittyy 
nopeasti.  

                                                           
186 2000-luvun tilastot kertovat, että Lähi- ja perushoitajaliiton jäsenistä yli 96 % on naisia ja peruskoulun 
opettajista 72 % ja kaikista opettajista 63 % on naisia. Lääkäriliitossakin naisia on jo miehiä enemmän, 51 %. 
Siivooja kuuluu naisten yleisimpiin ammatteihin. (Ks. www.stat.fi; www.lahihoitaja.fi; www.laakariliitto.fi.)  



 266

Seuraavien esimerkkien perusteella voi jo päätellä, miksi kirjoittaja on aiheeseen tart-
tunut. Tekstiin kirjoittuu huoli työntekijöiden uupumisesta ja halu arvioida kriittisesti 
asiantuntijoiden tutkimuksia ja ratkaisuja työkykyongelmissa. 

(1)  Tutkittiinpa mitä ammattiryhmää hyvänsä, huolestuttava osa sen jäsenistä paljastuu uupu-
neiksi. 

(2)  Ihmisten työkyky tuntuu vain laskevan kaikista kuntoutusponnisteluista huolimatta. Työ-
uupumus ja muut stressiperäiset taudit ovat kuntoutustutkija Jorma Mäkitalon mukaan 
yleistyneet työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisperusteina. 

Preesens aikamuotona tukee yleensä sanoman "totuutta", ja sitä kirjoittaja enimmäkseen 
käyttääkin. Tässä tekstissä perfekti esiintyy kymmenen kertaa ja ainoaa imperfektiä käy-
tetään esimerkin 1 verbiprosessissa tutkittiinpa, johon yhdistetään liitepartikkeli -pA. Niin 
imperfektiä kuin preesensiäkin käytetään tähän tapaan samantekevyyttä ilmaisevissa 
fraaseissa187, jotka viittaavat menemättömään aikaan (ks. Yli-Vakkuri 1986: 162–163, 
173–176). Kiteytyneeseen rakenteeseen liittyvät olennaisina osina verbialkuisuus ja mitä 
hyvänsä -ilmaus, jolla viestitään, että mitä tapahtuukin, puheena oleva asiantila pätee tai 
toteutuu (samoin esim. "Tekipä hän mitä tahansa, hänestä pidetään"). Mitä hyvänsä nime-
tään ISK:ssa samantekevyyden kvanttoriksi. (Ks. ISK 2004: 739–740, 1089–1090, 1460; 
ks. myös Makkonen-Craig 2005: 56–59.)  

Yli-Vakkuri (1986: 161) huomauttaa, että konsessiivisen fraasin sävy on harvoin neut-
raali ja että neutraaleimmillaankin se painottaa sanottavaa. Tässä asiaintilojen konsessii-
vinen suhde ilmaisee, että lisätutkimuksetkaan eivät muuta tiedossa olevaa tilannetta 
toiseksi. Käyttämällä tutkittiinpa-muotoa kirjoittaja nostaa huomion kohteeksi itse 
tapahtuman, ei agentteja (ks. myös Shore 1986: 43–44), ja viestii, että asiaa on jo tutkittu 
paljon ja monessa yhteisössä, mutta todellista viisasten kiveä ei ole vielä löydetty. Valittu 
muoto tuo ilmaisuun sävyä, joka vähättelee tutkimusten merkitystä: totuushan jo tiede-
tään ilman tutkimuksiakin, joten uusia tutkimuksia ei enää tarvita asiaa todistamaan. 

Yleistäminen on ilmeistä myös esimerkissä 2, jossa ongelman implikoidaan koskevan 
laajoja joukkoja puhumalla ihmisten työkyvystä. Samoin kaikista kuntoutusponnisteluista 
huolimatta antaa vaikutelman, että asian parantamiseksi on jo yritetty tehdä paljon ja 
monenlaista vaivoja säästämättä mutta heikoin tuloksin. Puhe ponnistelusta voidaan tul-
kita työntekijöiden työlääksi toiminnaksi mutta myös kuntoutusta tarjoavien yritykseksi 
parantaa tilannetta. Esimerkkiä edeltävän tekstin perusteella vaihtoehdoista aktivoituu 
jälkimmäinen, joten kritiikki kohdistuu asiantuntijoiden kuntoutusratkaisuihin ja tuottaa 
merkitystä 'ainakaan kuntoutuksella ei ole kyetty estämään työkyvyn heikkenemistä'. 
Verbivalinta tuntuu laskevan viittaa 'itsestään tapahtumisen' prosessiin. Heikkisen (1999: 
139) mukaan tällaisessa määrällisessä tai laadullisessa muutosprosessissa asiat tapahtuvat 
omalakisesti ilman näkyvää aiheuttajaa. Tässä korostuu se, että muutosprosessi tapahtuu, 
vaikka ihmiset yrittäisivät estää sen. Verbiprosessiin liitetty vain korostaa toiminnan tu-
loksettomuutta ja riittämättömyyttä. ISK:n (2004: 803–804, 808) luokittelun mukaan vain 

                                                           
187 Vastaavanlaisina tapauksina ISK:ssa (2004: 1460) mainitaan esimerkit a) Kaikki tutkimustyön tekijät, olipa 
heidän perusasenteensa teoreettinen tai käytännöllinen, eivät voi vapaasti valita ongelmiaan sekä b) Useim-
milla on kesävaatetus, olipa tuuli kuinka raaka tahansa ja satoipa lunta tai ei. Liitepartikkelien avulla osoite-
taan yleensä suomen kielessä asenteita ja painotuksia. Liitepartikkeli -pA on luonteeltaan emfaattinen ja suos-
tutteleva, ja sen tehtävä voi liittyä fokusointiin. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 308, 327, 330.) 
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kuuluu sellaisiin fokuspartikkeleihin188, jotka sulkevat pois muut vaihtoehdot (toisin sa-
noen 'työkyky ei ainakaan ole noussut'). Tässä tapauksessa vain merkitsee vääjäämättö-
myyttä ja vahvistaa entisestään merkitystä 'kaikesta huolimatta' (ks. myös PS s.v. vain). 
Samansuuntainen merkitys aktivoituu myös toteamuksessa mutta työnilo ei vain palaa. 

Avointa tai vihjailevaa kannanottamista voi sisältyä myös nominilausekkeiden määrit-
teisiin. Määritteitä ei tarvitse perustella tai kyseenalaistaa eikä asettaa arvioinnin koh-
teeksi samalla tavalla kuin erikseen toteamalla. Tällaista kielen resurssia kirjoittaja hyö-
dyntää todetessaan, että huolestuttava osa ammattiryhmien jäsenistä paljastuu uupu-
neiksi. Arvio esitetään relationaalisella samuuslauseella (kuten engl. turn out; ks. 
Halliday 1994a: 120) ikään kuin tuttuna asiana, mutta kuinka moni tosiasiassa on uupu-
nut ja kenen mielestä määrä on huolestuttava? Määrää vaikuttaa suurelta, koska asia 
huolestuttaa kirjoittajaa ja ilmeisesti tutkijoitakin. Kirjoittajan kannanotto näkyy samalla 
tavalla hänen arvioidessaan työntekijöille asetettuja vaatimuksia kohtuuttomiksi (Työn-
tekijää vaaditaan muistamaan ulkoa kohtuuton määrä pirstaleista tietoa).  

5.4.4.3  Kirjoittaja arvottajana ja kyseenalaistajana 

Myönteisiä ja kielteisiä sananvalintoja tarkastellessa huomaa, että teksti on kokonaisuu-
dessaan negatiivisesti sävyttynyt. Avoimesti arvottavia kielteisiä adjektiiveja esiintyy 
runsaasti: laiska, kyvytön, kelvoton, innoton ja uupunut (työväki), huono henkilökemia, 
puutteellinen lihaskunto, heikko työkyky, kohtuuton tietomäärä, pirstaleinen tieto, rasit-
tava työ, mahdoton työtilanne sekä levoton, vaativa, huonokuntoinen (asiakas, oppilas tai 
potilas). Palaan myöhemmin tarkemmin kielteisiin merkityksiin, jotka liittyvät työnteki-
jöihin nimenomaan työnantajien ja työkykyongelmien asiantuntijoiden näkökulmasta 
katsottuna. 

Myönteiset adjektiivit puolestaan liittyvät työn kehittämiseen, kun puhutaan tarkoituk-
senmukaisesta ja tasapuolisesta työnjaosta, hyvästä tuloksesta ja oikeasta ratkaisusta. 
Hyvän ja huonon välimaastossa liikkuvat aiheen kannalta tärkeät adjektiivit uusi, vanha 
ja entinen. Tekstissä konstruoidaankin juuri sitä vanhan ja uuden murrosta, joka kytkey-
tyy työkykytoimintaan. 

Työkykymaailmaa kirjoittaja rakentaa etenkin tekstin alkuosassa negatiivisia 
merkityksiä tuottavilla substantiiveilla unettomuus, masennus, kivut, taudit, riittämättö-
myys, taitamattomuus, haluttomuus, vaiva, työuupumus ja työttömyyskortisto. Myöntei-
setkin substantiivit kääntyvät tässä kontekstissa kielteisiksi käyttämällä kieltolausetta ja 
ujuttamalla sananvalintoihin hieman ironiaa (kimppajumppa). 

(3)  Viikonloppu ei riitä palauttamaan voimia, vaan uusi työpäivä rasittaa jo etukäteen. 
(4)  – – työnilo ei vain palaa. 
(5) – – kehottavat lähtemään lenkille, kuntosalille ja kimppajumppaan. 

                                                           
188 Heikkisen mukaan vain kuuluu vihjailuadverbeihin, jotka implikoivat 'vähyyttä' tai 'paljoutta'. Heikkinen kut-
suu vihjailuadverbeiksi myös sellaisia aikaa ja määrää ilmaisevia adverbeja, jotka voivat ilmaista 'aiemmin 
tapahtunutta', 'tulevaa tapahtumaa', 'myöhässä oloa' jne. Esimerkiksi taas, vielä, jo, enää, viimeistään ja 
vihdoinkin luonnollistavat Heikkisen mukaan ajatusta aiemmin tapahtuneesta tai tulevista tosiasioista. 
(Heikkinen 1999: 228–229.) 



 268

Toisessa jaksossa toimittaja ryhtyy kyseenalaistamaan asiantuntijoiden tulkintoja työ-
kykyongelmista ja keinoja vaikuttaa työkykyyn ja ihmisten jaksamiseen. Kirjoittajan 
kannanotto ja väheksyvä suhtautuminen työnantajien ratkaisuihin tulevat esiin modaali-
sessa ilmaisussa kumma kyllä189 esimerkissä 6. Samassa yhteydessä vaikka-lause esittää 
hallitsevan lauseen sisällön odotuksenvastaisena, joten tällaisella valinnalla kirjoittaja 
ironisoi oletuksia, että tulokset paranisivat irtisanomisilla (ks. ISK 2004: 1086). Modaali-
sista keinoista näkyvin on kuitenkin kielto, sillä se esiintyy tekstissä kaikkiaan 13 kertaa. 
Merkille pantava piirre on se, miten tekstin kieltolauseissa nostetaan esiin alkuoletuksia 
työkykyongelmien ratkaisutavoista. 

(6)  Kumma kyllä tulokset eivät ole parantuneet, vaikka kelvottomana ja innottomana pidetystä 
väestä on päästy eroon. 

(7)  Päävika ei ehkä olekaan yksilöiden heikossa työkyvyssä, taitamattomuudessa tai halutto-
muudessa tehdä hyvää jälkeä, vaan itse työ on muuttunut niin paljon, ettei siitä entisin me-
netelmin ja järjestelyin selviydytä kunnolla. 

(8)  Silloin vika ei ole huonossa henkilökemiassa, puutteellisessa lihaskunnossa tai ikävuosissa, 
vaan työtilanne on mahdoton. 

(9)  Muutamat kuntoutustutkijat eivät ole tyytyneet vain mittamaan työntekijöiden stressiä, vaan 
ovat menneet – –. 

Näissä esimerkeissä kiellolla kiistetään sellaista aiempaa tietoa, jonka arvellaan olevan 
lukijoille jossain määrin jo ennestään tuttua. Kirjoittaja käy intertekstuaalista dialogia 
sellaisten tekstien kanssa, joissa työkykyongelmat on liitetty muun muassa taitamatto-
muuteen, henkilökemiaan, ikääntymiseen, fyysiseen kuntoon tai stressin mittaamiseen. 
Kontrastiivisuus korostuu, kun kiellon jälkeen esitetään vaihtoehto rakenteilla ei – vaan 
ja ei – vaikka, jotka toistuvat tekstissä peräti kuusi kertaa. Kyseenalaistaminen perustuu 
toisen näkökulman tarjoamiseen ('ei noin, vaan näin' ja 'ei tämä, vaan tuo'), ja kirjoittaja 
asettuu samalla selittäjän rooliin. Kaikkiaan vanha ja uusi käsitys työkyvystä ja ongel-
mien ratkaisusta asetetaan tekstissä vastakkain kymmenisen kertaa. Lukijan rooliin tämä 
vaikuttaa siten, että hänkin joutuu puntaroimaan vaihtoehtoja. Hänelle vihjataan, mitkä 
tavat ovat "oikeita" ja mitkä "vääriä". Häntä kannustetaan luopumaan vanhasta näkökul-
masta ja siirtymään uudenlaiseen ajatteluun, joka liittyy ensisijaisesti työntekoon.  

Edellisten väitteiden vakuuttavuus perustuu osaltaan relationaalisten suhdelauseiden 
käyttöön. Suhdelause on tieteellisen tekstin suosima lausetyyppi (Halliday 1994a: 126), ja 
faktojen toteaminen ja luokitteleminen tyyliin 'x on y' tai 'x on y:ssä' on tuttua myös oppi-
kirjoista (Karvonen 1995). Kokemukset tämänkaltaisista tiedon konteksteista vahvistavat 
lukijan taipumusta uskoa suhdelauseen totuuteen. Tätä hyödynnetään jo otsikon väit-
teessä työkyky on kiinni työstä, kuten myös työkykyongelmia selittävässä väitteessä kaaos 
uuvuttaa, kun tehtävä ei ole hallinnassa. 

Kyseenalaistamisen jälkeen kirjoittaja siirtyy tekstin loppupuolella opastajan rooliin. 
Samalla kun hän kuvailee työn muuttumista, hän esittelee lukijalle uusia keinoja vaikut-

                                                           
189 Vastaavilla modaalisilla kielenaineksilla voidaan luonnollistaa, suhteuttaa, kommentoida ja vihjailla (esim. 
kai, varmasti, ilmeisesti, todennäköisesti, ehdottomasti, ehkä, ilmeisesti, mahdollisesti, pakostakin, varmaankin) 
ja ilmaista asennetta eksplisiittisesti (esim. kumma kyllä, tietenkin, ilman muuta, onneksi, todella, valitettavasti, 
kuulemma, muka, ymmärrettävästi) (ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 263; Kangasniemi 1992: 263–269; 
Halliday 1994a: 81–85). 
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taa muutoksiin liittyviin ongelmiin. Tämän voi tulkita Hallidayn (1994a: 68–71) perus-
jaottelun mukaan siten, että kirjoittaja antaa aluksi informaatiota lukijalle ja alkaa sen 
jälkeen esittää ehdotuksillaan myös vaatimuksia. Vaatimukset ja velvoittaminen näkyvät 
ekplisiittisimmin modaaliverbeissä ja on tehtävä -tyyppisissä nesessiivisissä rakenteissa. 
Tällaiset modaaliset valinnat paljastavat aina jotakin kirjoittajan vaikutusvallasta ja 
tekstilajistakin (ks. esim. Fairclough 1994: 126–129). 

(10)  Yksilön työkyky ei paranekaan testein ja kuntolenkein, vaan on puututtava itse työhön. 
Entisten peräkkäisten vaiheiden sijaan tarvitaankin ehkä yhdessä toimiva ryhmä. Osasto-
jako pitää kenties uusia tai miettiä kuinka rasittavimmat työt jaetaan tarkoituksenmukaisesti 
ja tasapuolisesti. 

(11)  Elämäntapaohjelmien ja ilmapiirikartoitusten sijaan täytyykin kehittää työtä ja kokeilla 
uusia välineitä ja menetelmiä, joilla pullonkauloja ja kaaostilanteita saadaan puretuksi. Apu 
ei tule ulkoapäin, vaan keinot pitää kehittää itse työssä. Lisäksi aivan valmista ei tule ehkä 
koskaan. Juuri kun liika kiire ja stressi on voitettu, kukin ala tekniikoineen ja vaatimuksi-
neen saattaa taas muuttua ja kaikki on aloitettava alusta. 

Kirjoittaja ilmaisee välttämättömyyttä modaaliverbeillä täytyä ja pitää sekä nesessiivi-
rakenteilla on puututtava ja on aloitettava (ks. Laitinen 1992: 172; ISK 2004: 1480). 
Pitää ja täytyä ovat välttämättömyyden ilmaisijoina siinä määrin väljämerkityksisiä, että 
ne voidaan tulkita joko deonttisiksi tai dynaamisiksi lauseyhteyden mukaan. Näissä esi-
merkeissä ne ilmaisevat lähinnä olosuhteista juontuvaa pakkoa, dynaamista190 modaali-
suutta. Välttämättömyyteen kytkeytyy tässä tekstissä implikaatio, että tavoitteen saavutta-
minen – työkyvyn paraneminen, työn jakaminen ja kaaoksen purkaminen – edellyttää 
tietynlaista toimintaa. (Ks. Kangasniemi 1992: 59–60, 64–66; ISK 2004: 1497–1500.) 
Myös passiivilla tarvitaan on tässä yhteydessä velvoittava funktio (ks. Laitinen 1992: 
146; Heikkinen 2000b: 145), ja sen voidaan tulkita tarkoittavan muun tekstin perusteella 
jokseenkin samaa kuin työ 'pitää organisoida' uudella tavalla, jotta työ sujuisi. Modaali-
verbien käyttö tuo esiin kirjoittajan oman näkökulman ja tuottaa merkitystä 'on tarve 
tehdä asioita uudella tavalla'. Interpersoonaiseen merkitykseen vaikuttaa se, että tekstissä 
käytetään indikatiivia konditionaalin (vrt. olisi puututtava, tarvittaisiin, pitäisi, täytyisi) 
sijaan, jolloin sävy on jyrkempi (Yli-Vakkuri 1986: 197). Kontekstin perusteella on 
tulkittavissa, että kirjoittajan vaatimukset nojaavat pitkälti asiantuntijoiden tietoon. 

Esimerkkien partikkelit ehkä ja kenties ilmaisevat puolestaan episteemiseen modaali-
suuteen liittyvää mahdollisuuden merkitystä. Puhuja tai kirjoittaja tarvitsee tällaisia suh-
teuttajia, kun hän ei jostain syystä voi tai halua esittää asiaansa totena, kielellisesti tun-
nusmerkittömänä. Niiden avulla hän voi suhteuttaa lauseen todellisuuden omaan tietä-
mykseensä ja pienentää ilmauksen totuuteen kohdistuvia vaatimuksia. (Orpana 1988: 33–
34, 100; Hakulinen – Karlsson 1995: 263; ks. myös Halliday 1994a: 81–83.) Ehkä ja 
kenties ilmaisevat mahdollisuutta ja todennäköisyyttä (ISK 2004: 1520–1521) ja toivotta-
vuuttakin. Tässä tekstissä ne toimivat osin eri suuntiin, modaalisesti epäharmonisesti (ks. 

                                                           
190 Modaliteetissa erotetaan kolme päälajia (deonttinen, dynaaminen ja episteeminen) sen mukaan, mistä mah-
dollisuuden tai välttämättömyyden ajatellaan riippuvan. On huomattava, että täytyä ja pitää saavat lopullisen 
tulkintansa kontekstissa. Mahdollisuutta voidaan ilmaista modaaliverbeillä voida, saada, saattaa, sopia, taitaa, 
mahtaa, pystyä, kyetä, päästä, ehtiä, tarjeta, viitsiä, tohtia ja välttämättömyyttä puolestaan verbeillä pitää, 
täytyy, tulla, joutua, tarvita, kuulua ja kannattaa. (Ks. ISK 2004: 1480; Kangasniemi 1992.) 
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ISK 2004: 1486–1487), kun episteeminen kenties yhdistetään deonttiseen pitää-verbiin. 
Ne tuovat epävarmuutta ehdotuksiin samalla tavalla kuin esimerkin 7 väitteeseen päävika 
ei ehkä olekaan yksilöiden heikossa työkyvyssä – –. Kenties ja ehkä lieventävät opastajan 
ehdottomuutta ja toimivat samalla vaihtoehdon ilmaisijoina. Myös liitepartikkelit -kin ja -
kAAn yhdistettyinä verbeihin täytyykin, tarvitaankin ja ei paranekaan ilmaisevat, että 
aiempi käsitys ei päde. Ehkä ja kenties rakentavat mahdollisuuksien maailman vuoro-
puhelua, jota toimittaja käy uusia ajatuksia esittävien tutkijoiden kanssa.  

Mahdollisuuksien maailmaa tuotetaan myös tekstin muilla modaaliverbeillä voida ja 
saattaa, jotka ovat luonteeltaan episteemisiä ja joissa mahdollisuuden merkitys perustuu 
kirjoittajan tietoon, päättelyyn tai arveluun. 

(12)  – – kukin ala tekniikoineen ja vaatimuksineen saattaa taas muuttua – –. 
(13)  Kuntoutukseen lähetetty saattaa palata virkistyneenä, mutta on pian yhtä uupunut kuin 

ennenkin. 
(14)  Selkä- ja niskavaivoihin laaditaan henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, jotka kyllä voivat 

pitää vaivan kurissa, mutta työnilo ei vain palaa. 
(15)  Työpaikalla kyllä tiedetään, mikä on pielessä, mutta vähän jokaisella voi olla oma ajatus 

oikeasta ratkaisusta tai sitä ei jakseta edes miettiä. 

Kiintoisa modaalisuuden ilmaisija on partikkeli kyllä, jota tässä tekstissä käytetään kont-
rastiivisesti kyllä – mutta -yhdyslauseissa. Kyllä toimii eräänlaisena keskustelun väli-
neenä kirjoittajan ja lukijan vuoropuhelussa, jossa myöntöä seuraa kyseenalaistava mutta. 
Heikkinen (1999: 226, 280) nimittää strategiaa myöntämisen ja takaisinvetämisen kuvi-
oksi. Esimerkit implikoivat samaa asiaa: tähänastiset tyky-keinot voivat auttaa hieman, 
mutta niillä ei ratkaista ongelmia. Epävarmuuden ja vaihtoehtoisuuden ilmaiseminen 
vaikuttaa tietoiselta valinnalta, niin runsasta se on. Kirjoittaja välttää ehdottomuuden ja 
antaa samalla ymmärtää, että työkykyä parantavat keinot on ratkaistava kulloisenkin 
tilanteen mukaan – yhtä valmista pakettiratkaisua ei ole. 

Teksti opastaa työkyvyn parantamisesta päättäviä toimimaan uudella tavalla: uusikaa 
osastonjako; miettikää, kuinka rasittavimmat työt jaetaan tarkoituksenmukaisesti ja tasa-
puolisesti; kokeilkaa uusia välineitä ja menetelmiä; kehittäkää keinot itse työssä; ja puut-
tukaa itse työhön. Ohjeet liittyvät kauttaaltaan työhön eivätkä esimerkiksi terveyteen tai 
kunnon ylläpitämiseen. Opastaja suuntaa siis lukijan huomion tiettyyn lähtökohtaan, 
työhön. Painotus kirjoittuu tekstiin selkeästi, sillä ilmausta itse työ käytetään tekstissä 
kolme kertaa, pelkkä työ esiintyy neljää kertaa ja työhön viitataan myös puhumalla työti-
lanteesta ja tehtävistä sekä työpäivästä. 

Kirjoittaja ei mainitse suoraan, kenelle hän kohdistaa vaatimuksensa. Lukijan olete-
taan ymmärtävän, että vastuu työn kehittämisestä kuuluu työnantajille – se on todellisuu-
teen kuuluva selviö. Kehottaessaan toimimaan tietyllä tavalla kirjoittaja arvottaa vanhan 
toimintatavan tuloksellisuutta. Elämäntapaohjelmat, ilmapiirikartoitukset, ulkoapäin 
haettu apu, kuntolenkit ja testit tarjotaan lukijalle jo tuttuina työkykyä kohentavina mene-
telminä. Uudet menetelmät kirjoittuvat niiden vaihtoehdoiksi, tosin parempina ratkai-
suina.  
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5.4.4.4  Kirjoittaja vuoropuhelun rakentajana 

Tiedotusvälineiden diskurssissa on yleensä mukana toimittajan ja yleisön lisäksi kolmas-
kin "muu taho", joka koostuu tavanomaisimmin julkisen elämän edustajista. Faircloughin 
(1997: 165–166) tavoin pidän kiinnostavana tarkastelun kohteena sitä, mitkä muun tahon 
ryhmät konstruoidaan erillisiksi, mitkä muistuttavat toisiaan ja mitkä puolestaan konst-
ruoidaan toisilleen vastakkaisiksi. 

Maailma, jota pääkirjoitustoimittaja käsittelee, koskee ensisijaisesti työntekijöitä ja 
työnantajia mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vaikuttaa työ-
kykyongelmiin. Koska kyseessä on nimenomaan työntekijöiden työkyky, on syytä tarkas-
tella, millaisen kuvan toimittaja antaa työntekijöiden maailmasta. 

TYÖKYKY ON KIINNI TYÖSTÄ -tekstissä toimittaja katsoo tilannetta ulkopuolisena. Hän 
näkee työntekijöiden ahdingon ja työnantajien tuloksettomat toimenpiteet, ja hän käyttää 
tilaisuuttaan välittää lukijoille tietoa uudenlaisesta ajattelutavasta. Kirjoittaja luo etäi-
syyttä työntekijöihin sillä, että ei ilmaise erityistä sympatiaa heitä kohtaan. Hän ei esimer-
kiksi säälittele tai valittele vaan esittää asiansa faktana: tällainen tilanne on. Kuva uupu-
neista työntekijöistä kaaosmaiseksi muuttuneen työnsä ääressä on kärjistetyn lohduton: 
Työ aiheuttaa stressiä, uupumista, unettomuutta, kipuja ja tauteja. Työnilo ja voimat ovat 
kadonneet. Kiire, vaatimukset, pullonkaulat ja hallitsemattomat tehtävät rasittavat. Työ-
kyky laskee, eikä kuntoutus auta. Tekstin luettelomaisuus piirtää esiin oravanpyörä, jota 
nykyinen työelämä monen mielestä muistuttaa (ks. esim. Siltala 2004: 425–426). Teksti 
tuottaa kokonaisuudessaan maailmaa, jossa tapahtuu paljon. Työelämän dynaamisuus 
näkyy verbiprosesseissa, joista valtaosa (31/55) on materiaalisia. Työhön liitetään kieltei-
syyttä aktivoivia prosesseja (kuten kärsiä, rasittaa, jäytää, uuvuttaa), joilla viestitään, 
että työntekijät ovat eläviä ihmisiä, jotka reagoivat rasituksiin. He kirjoittuvat tekstiin 
uhreina, jotka menettävät työkykynsä ja voimansa työelämän stressaavissa rattaissa. 

Työntekijästä tehdään selviytyjä, jonka on kohdattava muuttuneen työn ja 
työnantajansa vaatimukset. Jos hän ei selviydy, työnantaja ja asiantuntijat etsivät ja esittä-
vät hänelle sopivia toimenpiteitä. Itse hän ei voi vaikuttaa tilanteeseen. Kirjoittaja vihjaa 
työntekijöiden oivaltavan ongelmiensa "todellisia" syitä, sillä työpaikalla kyllä tiedetään, 
mikä on pielessä – –. Työntekijän passiivista roolia toiminnan kohteena ja kokijana 
kuvastaa esimerkiksi se, että hän ei hakeudu itse kuntoutukseen vaan hänet on 
kuntoutukseen lähetetty. Työntekijöitä on myös lähetetty eläkkeelle ja työttömiksi, ja 
heistä on päästy eroon. Työnantajan roolia tämänkaltaisissa epämiellyttävissä yhteyksissä 
häivytetään passiivilla. Työntekijät näyttäytyvät työnantajien silmin katsottuna kaiken 
kaikkiaankin kielteisessä valossa, jos heidän potentiaalinsa ei ole tehokkaasti työantajan 
käytettävissä. 

(16)  Kun työ ei tuota hyvää tulosta, työnantajat ovat pitäneet väkeään liian ikääntyneinä uusiin 
haasteisiin tai muuten laiskoina ja kyvyttöminä. Ihmisiä on lähetetty joko varhaiseläkkeelle 
tai työttömyyskortistoon, jotkut ovat itse vaihtaneet työpaikkaa. Kumma kyllä tulokset eivät 
ole paljon parantuneet, vaikka kelvottomana ja innottomana pidetystä väestä on päästy 
eroon. 

Kun työntekijöihin liitetään vielä taitamattomuus, haluttomuus ja heikko työkyky, heidät 
esitetään kielellisissä valinnoissa yksilöinä, joiden ominaisuudet aiheuttavat työkyky-
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ongelmia. Ideologisesti toistetaan tuttua asetelmaa valtaapitävistä työnantajista, jotka 
syyllistävät työntekijöitään ja kohtelevat heitä tylyin ottein. Työnantajille kirjoittuu myös 
ongelman ratkaisijan rooli, jossa he eivät kuitenkaan ole onnistuneet. He turvautuvat 
työterveyshuoltoon, jonka kanssa mitataan työntekijöiden stressiä, tehdään testejä ja 
kartoituksia. 

Agentiivin rooli teon ja toiminnan aikaansaajana kirjoittuu työntekijöiden lisäksi työ-
terveyshuollolle, kuntouttajille ja tutkijoille. Työterveyshuolto ja kuntoutuspalvelujen 
tarjoajat kirjoittuvat tekstiin asiantuntijoina, joiden tehtäviin kuuluu tarjota ratkaisuja 
työkyvyn kohentamiseen. Keinot leimautuvat liikunnaksi. 

(17)  Avuksi työterveyshuolto ja muut kuntouttajat kehottavat lähtemään lenkille, kuntosalille tai 
kimppajumppaan. Selkä- ja niskavaivoihin laaditaan henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, 
jotka kyllä voivat pitää vaivan kurissa, mutta työnilo ei vain palaa.  

(18)  Muutamat kuntoutustutkijat eivät ole tyytyneet vain mittaamaan työntekijöiden stressiä, 
vaan ovat menneet työpaikoille ottamaan selvää, mikä oikein vie työntekijöiden voimat.  

Asiantuntijoita edustavat esimerkissä 18 epämääräisesti mainitut kuntoutustutkijat. Juuri 
he saavat erityisen merkittävän agentiivin roolin, sillä he ovat aktiivisesti lähteneet kar-
toittamaan työkykyongelmien perimmäisiä syitä. Ilmeisesti myös Jorma Mäkitalo kuuluu 
tähän ryhmään; onhan hän ainut, joka tutkijoista mainitaan. Juuri Mäkitalon mielipiteen 
myötä kirjoittaja siirtyy yleistäjän roolista kyseenalaistajaksi tekstin neljännessä kappa-
leessa. Kirjoittaja ei kuitenkaan selvästi kerro lukijalle, kuuluuko Mäkitalo tutkijoihin, 
jotka näkevät jaksamisongelmien liittyvän työhön. 

Puhe muutamista kuntoutustutkijoista paljastaa, että 'vain harvat' yrittävät tosissaan 
selvittää, mistä työkykyongelmat johtuvat. Näin implikoidaan, että suurin osa tutkijoista 
etsii selityksiä edelleenkin vain mittaamalla työntekijöiden stressiä, ja tehdään eroa tutki-
jaryhmien välille. Nämä mittaukset rinnastuvat tuloksettomina muihin vanhaa kantaa 
edustaviin toimintoihin (kuntoutusponnisteluihin, liikuntaohjelmiin, testeihin, elämän-
tapaohjelmiin ja ilmapiirikartoituksiin). "Oikean totuuden" jäljille pääsyä kuvaa se, että 
nyt muutamat tutkijat ovat menneet työpaikoille ottamaan selvää, mikä oikein vie voimat. 
Tutkijat itse ja heidän tekemänsä kartoitukset edustavat asiantuntijuuden auktoriteettia, 
jolla tuotetaan uskottavuutta uuteen näkemykseen.  

Tekstissä rakentuu kiinnostavasti uuden ja vanhan välinen vuoropuhelu ja paikoin tais-
telukenttäkin. Työnantajien vanhat tulkinnat työntekijöiden työkyvyttömyydestä ja sen 
ratkaisuista kyseenalaistetaan. Tekstin jälkipuoliskolla esitetään vanhojen työtapojen ja 
uusien vaatimusten välinen ristiriita, joka sävyttää työnantajien ja työntekijöiden suh-
detta. Ideologisesti on kyse siitä, että muuttunutta työtä ei voi tehdä vanhoin menetelmin, 
kuten seuraavat esimerkit kertovat: 

(19) – – tekniikaltaan, vaatimuksiltaan ja laadultaan kokonaan muuttunutta työtä yritetään tehdä 
samoin tavoin ja järjestelyin kuin ennen muutosta. 

(20)  Vanhat aikataulut pettävät uudessa tilanteessa. 
(21)  Entisten peräkkäisten vaiheiden sijaan tarvitaankin ehkä yhdessä toimiva ryhmä. 
(22)  Elämäntapaohjelmien ja ilmapiirikartoitusten sijaan täytyykin kehittää työtä ja kokeilla 

uusia välineitä sekä menetelmiä – –. 
(23)  Työntekijää vaaditaan muistamaan ulkoa kohtuuton määrä pirstaleista tietoa tai selviyty-

mään tehtävistään yhä nopeammin. 
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(24) Asiakkaat, oppilaat tai potilaat ovat aina vain vaativampia, levottomampia ja huonokuntoi-
sempia. 

(25)  Juuri kun liika kiire ja stressi on voitettu, kukin ala tekniikkoineen ja vaatimuksineen saat-
taa taas muuttua ja kaikki on aloitettava alusta. 

Uuden ja vanhan välinen jännite rakentuu asiantuntijoiden eriävistä näkemyksistä sekä 
modernin työn dynaamisuudesta. Edellä olevat esimerkit tuottavat maailmaa, jossa muu-
toksen tahti kiihtyy ja kasvattaa eroa entiseen. Etenkin esimerkki 25 aktivoi käsityksen, 
että työelämän muutokset etenevät syklisesti eikä pysähtymistä ole näköpiirissä. Taulu-
kossa 10 esitän huomioita tekstiin kirjoittuvasta uuden ja vanhan maailman vastak-
kainasettelusta. 

Taulukko 10. Vanhan ja uuden maailman vastakkainasettelua (HS 26.5.99). 

Tarkastelun kohde Vanha maailma Uusi maailma 
Syitä ja selityksiä 
työkykyongelmiin 

laiskuus  
kyvyttömyys 
ikääntyminen 
kelvottomuus 
innottomuus 
taitamattomuus 
haluttomuus  
huono työkyky 
huono henkilökemia 
huono lihaskunto 

työn muuttuminen 
työn kohteen muuttuminen 
työtilanteen mahdottomuus 
kaaos 
työn vaativuus 
tiedon pirstaleisuus 
kiire 
tehtäviä ei hallita 

Asiantuntijat kartoittavat 
ongelmia 

mittaavat työntekijöiden stressiä,  
tekevät ilmapiirikartoituksia ja testejä 

tutkivat työn sujumista (työpaikalla) 

Ratkaisuja 
työkykyongelmiin 

apua haetaan ulkoapäin 
liikunta 
kuntoutus 
elämäntapaohjelmat 
varhaiseläkkeelle 
työttömäksi 
toiseen työpaikkaan 

keinot etsitään työssä 
uudet menetelmät 
uudet järjestelyt 
uudet välineet 
uudet aikataulut 
uusi työnjako 
työn kehittäminen 

Ideologia Ongelmat johtuvat yksilöstä. 
> Ratkaisut kohdistetaan yksilöön. 

Ongelmat johtuvat työstä ja sen 
muuttumisesta. 
> Ratkaisut kohdistetaan työhön ja 
työyhteisöön. 

Mielipidetekstin kirjoittajan intentiot yhdistetään yleensä tiedon välittämiseen sekä ha-
luun vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja herättää keskustelua, joskus tosin kiukun purka-
miseenkin. TYÖKYKY ON KIINNI TYÖSTÄ -teksti ottaa kantaa siihen, mistä työkykyongelmat 
johtuvat ja miten niitä ovat Suomessa perinteisesti ratkoneet työterveyshuolto, Kansan-
eläkelaitos, kuntoutuslaitokset ja alan tutkijat. Painavimman sanan toimittaja antaa niille 
kuntoutustutkijoille, jotka esittävät uudenlaista tulkintaa työkykykeskusteluun. Näin 
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väitteet työntekijöiden uupumuksesta eivät perustu vain arkikokemukseen vaan tietoon. 
Teksti toimii äänitorvena, jolla kirjoittaja haluaa esittää entisille ratkaisuille uusia vaihto-
ehtoja. Argumentointikeinoista korostuvat vastakohta-asettelu, luettelointi ja liioittelukin. 
Vanhan ja uuden vertailu pohjautuu sellaisiin faktoihin, jotka paljastavat vanhan toimin-
nan tehottomuuden. Uuden toiminnan tuloksia kirjoittaja ei vielä edes arvioi, mutta silti 
uusi näyttäytyy vanhaa parempana vaihtoehtona.  

Intertekstuaalisuuden kannalta on kiinnostavaa pohtia, mistä nämä uudet vaihtoehdot 
ja velvoittamispuhe ovat peräisin. Tekstissä viitataan tiedon lähteeseen ilmauksella kun-
toutustukija Jorma Mäkitalon mukaan. Se osoittaa esitetyn tiedon perustuvan jostain 
kuultuun tai luettuun mutta ei kuitenkaan yksilöi viestintätilannetta (ks. Kuiri 1984: 29). 
Tutkijoihin viitataan puhumalla muutamista kuntoutustutkijoista ja tuloksista (kartoituk-
sista käy ilmi, että). Mäkitalon tekstejä (esim. 2001: 15–55; 2003b: 155–168; myös 2005) 
tunteva voi tunnistaa niin ilmaisuun kuin argumentointiinkin liittyviä sidoksia Leppäsen 
kirjoitukseen. Työn ja työkyvyn suhdetta pohtiessaan Mäkitalokin kirjoittaa kaaostilan-
teista, pullonkauloista, työn jakamisesta, työn kehittämisestä sekä uusista välineistä ja 
menetelmistä, joita voidaan kehittää itse työssä. Niin ikään hän asettaa vastakkain työky-
vyn ja työn kehittämiseen liittyviä lähestymistapoja ja korostaa ideologiaa 'työkyky liit-
tyy työhön' (kuten otsikko Työkyky on kiinni työstä).  

Pääkirjoitustoimittajan tekstissä kuuluva puhe kytkeytyy intertekstuaalisesti Mäkitalon 
edustamaan toiminnan teoriaan (Mäkitalo 2005; ks. myös Engeström 1998: 36–74), kun 
kirjoitetaan työn kohteista (asiakkaista, oppilaista ja potilaista), työnjaosta, välineistä, 
menetelmistä, järjestelyistä ja työn muuttumisesta (tekniikaltaan, vaatimuksiltaan ja 
laadultaan). Näin intertekstuaalisten viittausten verkko laajenee tieteellisiin teorioihin ja 
muihin saman suuntauksen teksteihin, joilla taas on suhteita ideologioihin ja toisiin dis-
kursseihin. Toisaalta esimerkiksi historioitsija Juha Siltala käsittelee samoja asioita teok-
sessaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004), jossa hän ammentaa tietoa 
laaja-alaisesti erilaisista teksteistä: tilastoista, tutkimuksista, henkilökohtaisista haastatte-
luista, kirjeistä sekä HS:n työelämäjutuista ja yleisönosastokirjoituksista. 

Pääkirjoitustoimittajan tekstissä rakentuva kritiikki kohdentuu samoihin asioihin, joita 
Mäkitalokin on arvioinut käsitellessään työkykyyn ja jaksamiseen liittyviä ratkaisuja (ks. 
esim. Mäkitalo 2001: 15–55, 2003b: 155–168; ks. myös Mäkitalo 2005). Tässä pätee 
Heikkisen (2000: 72–73) ajatus siitä, että tietyissä tekstilajeissa on aivan luonnollista 
ottaa käyttöön tiettyjä tapoja omia vierasta puhetta (ks. myös Kalliokoski 2005a: 35; 
Mäntynen 2005: 258–281). Esimerkissä uutistekstissä tai haastattelussa kuuluu konven-
tioihin ilmaista eksplisiittisesti viittaukset "toiseen tekstiin" (ks. Koski 1985: 70), mutta 
sitä vastoin tämänkaltaisessa mielipidetekstissä191 kirjoittaja voi tarjota lukijoille muiden-
kin näkemyksiä, kuin ne olisivat kirjoittajan omia. Merkitysten muodostumisen ja tulkin-
nan kannalta olennaista on ylipäätään havaita moniäänisyys (ks. Kalliokoski 2005a: 35), 
vaikka lukija ei aina tarkasti voisikaan päätellä, kenen ääni milloinkin tekstissä kuuluu. 
Vološinovin (1990: 144) mukaan juuri "vieraan sanan terävien ulkoisten ääriviivojen 
hälventäminen" tuottaa tekstiin puheiden välistä dynamiikkaa.  

                                                           
191 Mielipideteksteistä vastine vaatii muita enemmän referointia ja viittaamista toisiin teksteihin (ks. esim. 
Mäntynen 2005: 262–264). 
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5.5  Eläkediskurssi 

Vuosina 1999 ja 2000 työkykydiskurssin keskiössä käydään vilkasta eläkepoliittista kes-
kustelua. Esillä on kaksi toistuvaa aihetta: työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäämiset 
ja eläkeiän korottaminen. Keskityn tässä luvussa tarkastelemaan etenkin hylkäämis-
päätöksiin liittyviä tekstejä. Keskeinen kysymys hylkäämiskeskustelussa kilpistyy siihen, 
että potilasta hoitavalla lääkärillä on erilainen käsitys potilaan työkyvystä ja tämän oikeu-
desta saada työkyvyttömyyseläkettä kuin eläkkeistä päättävillä laitoksilla. Eläkediskurssi 
kietoutuu vahvasti työkyvyn arviointiin ja määrittelyyn (ks. 5.1.3 ja 5.1.4), mutta käsitte-
len sitä kuitenkin omana osa-alueenaan.  

Tällä kertaa tarkastelen tutkimusaineistoani diskurssiketjuna, jossa tekstit ruokkivat 
toisiaan. Ne hahmottuvat lukijalle eri tahoja edustavien ihmisten dialogina, jossa eri nä-
kökantoja vertaillaan, myötäillään, puolustetaan ja vastustetaan. Ratkaisuni perustuu 
Wodakin (2001) esittämään ajatukseen, että tiettyyn aiheeseen liittyvä diskurssi voi saada 
alkunsa yhdeltä toimintakentältä192 ja edetä siltä toiselle. Näin diskurssit leviävät eri ken-
tille ja toisiin diskursseihin. Toimintakentät voidaan jaotella sen mukaan, millaisia toi-
mintoja tai sosiaalisesti institutionaalistuneita tavoitteita diskurssikäytänteillä on. Esimer-
kiksi poliittisessa toiminnan kentässä voidaan erottaa toimintoja, jotka liittyvät lainsää-
däntöön, yleisen mielipiteen ja oman julkisuuskuvan muokkaamiseen, puolueen sisäiseen 
kehittämiseen tai poliittiseen mainontaan, markkinointiin ja propagandaan. Näihin toi-
mintakenttiin sisältyy monenlaisia genrejä, kuten lakitekstejä, lehdistötiedotteita, haas-
tatteluja, artikkeleita, puolueohjelmia, vaaliohjelmia, iskulauseita ja puheita. (Wodak 
2001: 66–68.) Tässä luvussa tavoittelen näkymää siihen, miten eläkediskurssia viedään 
eteenpäin useanlaisissa teksteissä monella eri kentällä. 

Ajankohtaisten keskustelujen etenemistä mediassa ja intertekstuaalisesti kutoutuvaa 
tekstiketjua on yleensäkin jännittävä seurata, niin myös Helsingin Sanomien eläke-
diskurssia. Epäilemättä tilanne on kiinnostava myös toimittajien kannalta, kuten muiden-
kin toimijoiden, jotka osallistuvat lehtitekstien välityksellä keskusteluun ja pääsevät vai-
kuttamaan teemojen valintoihin. Barthes kirjoittaa, että teksti (etenkin kaunokirjallinen) 
ilmentää moniulotteista avaruutta, jossa monet tekstit yhtyvät ja kilpailevat. Tekstit ovat 
ainutkertaisia, mutta yksikään niistä ei ole alkuperäinen, sillä teksti on "kulttuurin tuhan-
sista kehdoista syntynyt lainausten kudos". (Barthes 1993: 115.) Fairclough (1994: 155) 
näkee kaikki tekstit intertekstuaalisina tuotoksina, jotka perustuvat muodoltaankin kon-
ventioihin. Esimerkiksi toimittajat käyttävät tietyntyyppisiä sananvalintoja ja rakenteita 
aina sen mukaan, onko tehtävänä tuottaa pääkirjoitus, kolumni, uutinen vai reportaasi. 
Genrerajojen häilyminen on tosin Faircloughin (1997: 114–119) mukaan nykyisin varsin 
yleistä. Eläkehakemusten hylkäämispäätöksiin liittyvistä HS:n teksteistä yksi on lääkärin 
kirjoittama mielipideteksti ja muut uutisia. Merkille pantavaa on, että sama lääkäri puhuu 
aiheesta myös uutisen haastateltavana ja muutama muukin henkilö on tekstiketjussa esillä 
useammin kuin kerran. Intertekstuaalisuus toteutuu tälläkin tavalla toimittajien valin-
noissa. (Intertekstuaalisuudesta ks. myös Heikkinen 2000a: 77–77.) 

                                                           
192 Toimintakenttä (engl. field of action) tarkoittaa tässä kunkin yhteiskunnallisen "todellisuuden" lohkoja. Ne 
muodostavat ja muovaavat diskurssin raamit. (Wodak 2001: 66.) 
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5.5.1  Työkyvyttömyyseläkkeistä päättäminen 

Tammikuussa alkavan keskustelun eläkehakemusten hylkäyksistä käynnistää uutinen 
LÄÄKÄRIT TOIVOVAT PALAUTETTA LAUSUNNOISTAAN ELÄKEYHTIÖILTÄ (HS 5.1.99). Asiaa käsi-
tellään uutisessa eläkelausuntoja kirjoittavien lääkäreiden näkökulmasta. Eläkediskurssin 
kannalta silmiinpistävää on se, että eri osapuolilla – potilaalla, hoitavalla lääkärillä ja 
lopullisen päätöksen tekevän eläkeyhtiön asiantuntijalla – on usein poikkeava käsitys 
hakijan työkyvystä. Eläkkeen hakeminen kirjoittuu uutiseen kutakuinkin seuraavalla 
tavalla: Potilas hakeutuu lääkäriin lausuntoa hakemaan. > Lääkäri kirjoittaa lausunnon 
työkyvystä eläkehakemukseen. > Eläkelaitoksen asiantuntijat arvioivat potilaan työkyvyn 
tason hakemuksen perusteella. > Eläkelaitokset joko hylkäävät tai hyväksyvät eläkehake-
muksen. > Jos hakemus hylätään, lääkäri ja potilas eivät saa tietää hylkäysperusteita. 
Kuhunkin vaiheeseen kytketään tekstissä omat vaikeutensa: epärehelliset potilaat, huo-
nosti tehdyt lausunnot, vähäiset perustelut päätöksestä ja potilaan heikko oikeusturva. 
(Ks. tapaustutkimus luvussa 5.1.5.) 

5.5.1.1  Kuka kuuluu eläkkeelle? 

Eläkkeelle hakeutumiseen ja "kuka kuuluu eläkkeelle" -problematiikkaan palataan tam-
mikuun lopussa uutisjutussa, jossa kerrotaan, että psykiatri Ilkka Taipale lähettää eläk-
keelle hiljaisia miehiä. Pääotsikossa "PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIÄ TUIJOTETAAN VIINA-
SILMÄLASEILLA" (HS 27.1.99) siteerataan Taipaletta ja kuvatekstissä kerrotaan, että Ilkka 
Taipale tahtoo työkyvyttömät pois työttömyyskortistoista ja sosiaaliluukuilta. Viittaus 
työvoimatoimistoon ja sosiaalitoimistoon aktivoi käsityksen, jonka mukaan työkyvyttö-
myys liittyy sosiaalisiin ongelmiin. Puhe kortistoista ja luukuista korostaa virastoissa 
asioimisen arkipäiväistymistä ja aktivoi sosiaalisten ongelmien diskurssia. Taipale on 
yksi niistä lääkäreistä, jotka selvittävät, onko asiakas työkyvytön. Hänen asiakkaansa 
ovat toisten asiantuntijoiden – kuntien sosiaaliviranomaisten ja työvoimatoimistojen – 
valitsemia.  

(1)  Hänen tehtävänsä on selvittää, onko viranomaisten hänelle lähettämä asiakas työkyvytön, 
joka ansaitsee eläkkeen. / – – / Taipale tahtoo vain sellaisia potilaita, jotka viranomaisten 
mielestä ovat työkyvyttömiä. (HS 27.1.99) 

Taipaleen asiakkaat nimetään työelämän ja yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiksi pitkä-
aikaistyöttömiksi, joita avioero, yksinäisyys ja viina vaivaavat. Tällaisissa tapauksissa 
työkyvyn voi siis viedä muukin tekijä kuin selkeä sairaudeksi määriteltävä vaiva. Taipa-
leen mukaan osa pitkäaikaistyöttömistä kärsii häiriöistä, joita lääkärit eivät yleensä ha-
vaitse, mikä luo käsitystä asiantuntijuuden rajoista. Puhe oppimishäiriöistä, synnynnäi-
sistä aivovaurioista, heikkolahjaisuudesta tai liimanhaistelusta aktivoi laajaa ongelmien 
diskurssia. Tekstissä kuvataan ihmiselämää syiden ja seurausten suhteina: asiakkaiden 
työkyvyttömyyden taustalla oleva syrjäytyminen on saattanut alkaa jo lapsena, eikä moni 
vaikeasti työllistettävä ole kyennyt käymään koulua. Eläkkeistä päättävä taho vaatii kui-
tenkin ensisijaisesti lääketieteellisen perusteen työkyvyttömyydestä: 
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(2)  Monen aivoja on viinakin tuhonnut. Sitkeästi tuloksetta eläkettä selän vuoksi hakenut nai-
nen suostui vaivoin tekemään uuden hakemuksen: eläke haettiin alkoholin aiheuttamien pa-
rantumattomien aivotuhojen vuoksi. Näin "onnellisesti" ei kuitenkaan aina käy eli selkeää 
lääketieteellistä syytä työkyvyttömyyteen ei välttämättä löydy. (HS 27.1.99) 

(3)  Taipale selvittää sairaudet, tekee normaalit neurologiset kokeet, soittaa entiselle työnanta-
jalle, työtovereille ja esimiehelle. Hän kyselee miten hakija selvisi työssä ollessaan vielä 
työkykyinen. Usein selviää, etteivät työt sujuneet kunnolle ennenkään. Joku oli hyvä am-
mattimies 20 vuotta sitten. (HS 27.1.99) 

(4)  Ellei hakija pysty kantamaan vettä kaivosta tai selviydy vaatteiden pesusta ja siivouksesta, 
hän on työkyvytön. (HS 27.1.99) 

Taipaleen arvio asiakkaan työkyvystä kirjoittuu edellä tekstiin varsin laaja-alaisena. Uu-
tiskynnyksen ylittävää on se, että institutionaalisen asiantuntemuksen rinnalle nostetaan 
arjen näkökulma ja samalla kyseenalaistetaan työkyvyn arvioinnin nykykäytänteet. Lää-
kärin ja viranomaisten lisäksi työkykyarvion voivat antaa maallikotkin, muun muassa 
työyhteisön jäsenet, naapurit, kotiavustajat ja suoja-asuntoloiden henkilökunta. Näissä 
keskusteluissa työkyky suhteutetaan siihen, miten työt ja arkiaskareet sujuvat. Taipaleen 
määritelmässä (esimerkki 4) työkykyä ei liitetä ansiotyössä selviämiseen vaan tavallisiin 
kotitöihin: vedenkantoon, siivoukseen ja pyykinpesuun. Esimerkki implikoikin, että työ-
kyky ei liity vain ansiotyöhön. Tässä tapauksessa työkyvyn merkitys lähestyy käsitettä 
toimintakyky. Työkyvyn yksimielisen arvioinnin vaikeutta perustellaan lukumäärillä 
toteamalla, että Taipaleen asiakkaiden hakemuksista on hyväksytty 40 prosenttia.  

Nämä eläkkeen hakijat eivät kirjoitu uutiseen valtaväestönä, joka hakeutuu eläkkeelle 
tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Heidät kuvataan ihmisinä, jotka haluavat näyttää 
"kunniallisilta" hakemalla eläkettä mieluummin selkävaivojen kuin alkoholismin perus-
teella. Teksti antaa heille jokseenkin kaunistelemattomat kasvot. Työelämän ja yhteiskun-
nan ulkopuolelle pudonneilla pitkäaikaistyöttömillä voi olla rankka tausta; he ovat 20–
60-vuotiaita maan hiljaisia, jotka eivät osaa pitää puoliaan; useimmat heistä eivät itse 
osaa ryhtyä toimeen päästäkseen eläkkeelle. Työkykymaailman osallistujista pitkäaikais-
työttömät edustavat passiivista joukkoa, joka on avuttomuudessaan muiden osapuolten 
tekojen kohteena. Heidät nimetään useimmiten asiakkaiksi ja myös potilaiksi, tutkitta-
viksi ja hakijoiksi. Aktiivista osallistumista ilmaisevia verbiprosesseja heihin ei juurikaan 
liity, sillä he ansaitsevat eläkkeen, tekevät eläkehakemuksen ja kärsivät häiriöistä. Heidän 
toimintaansa leimaa negaatio: he eivät selviä työstä, eivät osaa pitää puoliaan, eivät pysty 
kantamaan vettä, eivät selviydy vaatteiden pesusta ja siivouksesta, eivät ole kyenneet 
armeijaan, eivät ole aiemmin hakeneet eläkettä, eivät osaa ryhtyä toimeen päästäkseen 
eläkkeelle eivätkä koskaan tule saamaan työtä. Monet asiat ovat ikään kuin vain tapahtu-
neet (koulu on jäänyt kesken; syrjäytyminen on alkanut jo lapsena; monen aivoja on vii-
nakin tuhonnut; työt eivät sujuneet kunnolla). Uutisessa ei esimerkiksi kirjoiteta, että 
pitkäaikaistyöttömät olisivat tarkoituksellisesti jättäneet koulunkäyntinsä kesken, käyttä-
neet runsaasti alkoholia ja tehneet huonosti työnsä. Valintoja voidaan pitää tässä tapauk-
sessa suojelevina. Ne korostavat, että kaikki eivät kykene selviytymään yhteiskunnan 
vaatimuksista ongelmitta, mutta heitä ei pitäisi sen vuoksi syyllistää.  

Uutisessa rakentuu Ilkka Taipaleelle vahva rooli, joka luo lukijallekin roolipaineita. 
Miten pitäisi asennoitua mieheen, joka nostaa esiin kipeitä ongelmia ja väittää esimer-
kiksi, että työttömyyskortistossa on 10 000 sairaseläkkeelle kuuluvaa? Taipaleesta tulee 
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aktiivinen ja ärhäkkä vaikutelma. Kolmen palstan levyisessä uutiskuvassa hänellä on vir-
kamiesmäisesti puku päällä ja solmio kaulassa, mutta elekieli viestii kärsimykseen eläy-
tyvästä ihmisestä: koukistuneet sormet ja otsaryppyjen varjostama katse kertovat myötä-
tunnosta ja huolesta. Ilme on vilpitön ja vailla poseerausta. Käsien eleestä päätellen hän 
todellakin haluaa puhua näiden ihmisten puolesta.  

Uutisessa päästetään näkyvästi kuuluviin juuri Taipaleen ääni: häneen viitataan ekspli-
siittisesti kaikkiaan 30 kertaa joko nimellä tai hän-pronominilla. Hän puhuu aiheesta eri 
tavalla kuin asiantuntijat yleensä, sillä sananvalinnat ovat suorempia, ilmaisu on ytime-
kästä ja eteneminen dynaamista, ikään kuin Taipale kertoisi tarinaa, jonka toimittaja tois-
taa. Värikäs tyyppi uskaltaa rikkoa konventioita esiintyessään ja kyseenalaistaa yhteis-
kunnan käytänteitä. Mielikuvaa vahvistetaan kertomalla, että mielisairaalan ylilääkärin 
virasta irtisanoutunut ja ovet paukkuen lähtenyt ikuinen radikaali tekee nyt lääkärin, 
tutkijan ja salapoliisin työtä syrjäytyneiden puolesta. Työn tulosta arvioidaan pitkäaikais-
työttömän kannalta ja samalla yleisinhimillisestä näkökulmasta: 

(5)  Pitkäaikaistyöttömän työkyvyttömän saaminen eläkkeelle on nostanut monen itsetuntoa ja 
elämisen laatua. Raha tulee ansaittuna eläkkeenä eikä sosiaalitoimistosta köyhäinapuna. 
(HS 27.1.99) 

Uutinen muistuttaa, että kaikki eivät yhteiskunnan rattaissa omin avuin selviä. Tyyliltään 
vanhahtava köyhäinapu on konnotaatioltaan vahvasti alentava ja häpeän tunnetta herät-
tävä ilmaus, johon sisältyy yhteiskunnan elätin leima (ks. 5.4.3). Kaiken kaikkiaan syr-
jäytyneisiin suhtaudutaan tekstissä ihmisarvoa kunnioittaen, mutta sitäkään ei peitellä, 
että monen silmissä he ovat 'roskia'. Taipaleen yrityksestä huolimatta valtio ei ole ryhty-
nyt siivoamaan tai putsaamaan pitkäaikaistyöttömien jonoja.  

5.5.1.2  Eläkepäätösten luotettavuus 

Eläkepäätöksiin palataan kesäkuussa, jolloin otsikkoon nostetaan eduskunnan apulais-
oikeusasiamiehen esitys: LISÄÄ SUULLISIA KÄSITTELYJÄ JA PERUSTELUJA ELÄKEPÄÄTÖKSIIN 
(HS 17.6.99). Uutisessa purkautuu turhautuneisuus monessakin kohdassa: 

(6)  Työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusten oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta käsittelystä 
ovat Suomessa vakuuttuneita vain eläkelaitosten päättäjät. (HS 17.6.99) 

(7)  Epäoikeudenmukaisuuksia työkyvyttömyyseläkkeiden hakumenettelyssä käsiteltiin keski-
viikkona eduskunnassa pidetyssä keskustelutilaisuudessa. /– – / Suuri joukko kansalaisia on 
vakuuttunut siitä, että juuri oma eläkepäätös on virheellisesti ratkaistu, kun eläkehakemus 
on evätty, vaikka hakemuksen tukena olisi viiden lääkärin lausunnot hakijan työkyvyttö-
myydestä. (HS 17.6.99) 

(8)  Apulaisoikeusasiamiehen mukaan hylkypäätösten ongelma on se, ettei niitä pidetä uskotta-
vina. (HS 17.6.99) 

(9)  Suurin epäluottamus syntyy eläkelaitosten ja valitusistuimien asiantuntijalääkäreitä koh-
taan. He eivät näe potilasta, vaan antavat lausunnon papereiden perusteella. (HS 17.6.99) 

(10)  Lääkäri kertoi tapauksen, jossa potilaan kaularangan kulumat olivat eläkelaitoksen asian-
tuntijalääkärin käsittelyssä muuttuneet lieviksi lannerangan rappeumamuutoksiksi – ei tar-
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peeksi työkykyä alentaviksi. / Soitto eläkelaitokseen toi kahdessa päivässä uuden, nyt 
myönteisen, eläkepäätöksen potilaalle. (HS 17.6.99) 

Teksteissä aktivoituu uskottavuus- ja oikeudenmukaisuusdiskurssi, joka kyseenalaistaa 
eläkepäätösten pätevyyden (asiantuntijuuden kiistämisestä ks. Tiililä 1999). Epäilijöiden 
rooliin asettuvat kansalaiset ja heitä hoitavat lääkärit, jotka eivät luota eläkelaitosten 
kykyyn arvioida hakijan työkykyä. Eläkkeiden hylkääminen implikoi, että eläkkeistä 
päättävät puolestaan eivät luota hoitavien lääkäreiden lausuntoihin. Uutisen alussa (esi-
merkki 6) vain-partikkeli tuottaa implikaation, että 'kukaan muu' ei luota eläkehakemus-
ten käsittelijöiden kykyihin kuin käsittelijät itse. Muiden näkemys kirjoittuu siten tekstiin 
päinvastaisena: 'käsittely on epäoikeudenmukaista ja tehotonta'. Se, että epäoikeuden-
mukaisuuksia hakumenettelyssä käsiteltiin, presupponoi, että 'epäoikeudenmukaisuudet 
ovat totta' eivätkä vain kuvittelua. Päätöksiin kytketään epäuskottavuuden ja epäluotetta-
vuuden merkitys monella tavalla: kieltämällä uskottavuus (ei pidetä uskottavina), määrit-
telemällä tekemisen tapaa (on virheellisesti ratkaistu), vertailemalla eri toimijoiden epä-
uskottavuutta (suurin epäluottamus) ja vihjaamalla diagnoosien tulkinnan ailahtelevuu-
desta ja virheellisyydestä (kaularangan kulumat olivat asiantuntijalääkärin käsittelyssä 
muuttuneet lieviksi lannerangan rappeumamuutoksiksi). 

Työkyvyn arviointi näyttäytyy vallankäyttönä. Kansalaisen asennoituminen kärjiste-
tään väittämällä, että viiden lääkärin lausunnot eivät ylitä eläkelaitosten asiantuntija-
lääkäreiden näkemystä työkyvystä. Esimerkeissä todentuu virkakoneiston hallitsema 
papereiden maailma: ensin eläkkeenhakija tekee hakemuksen, johon liitetään lääkärin 
lausunto; sitten hakemus siirtyy eläkelaitoksen käsittelyyn ja lopulta eläkepäätös ratkais-
taan. Päätös ei kuitenkaan välttämättä ole pysyvä, sillä se voi muuttua pelkän soiton 
perusteella. Vallankäyttäjät näyttäytyvät pienenä joukkona (vain eläkelaitoksen päättä-
jät). Sitä vastoin suuri joukko kansalaisia – siis päätösten kohteina olevat ihmiset – ja 
lääkärit nimetään edustamaan heikompaa osapuolta. Joukkovoima ei kuitenkaan ratkaise 
ongelmaa, sillä valta kuuluu selkeästi hierarkian huipulla olevalle tietylle ryhmälle, joka 
voi virkatyönään ratkaista, päättää, evätä ja hylätä (ks. Tiililä 2000). Papereiden ja kie-
len valta on merkittävä eläkepäätösprosessissa, jossa tuotetaan lausuntoja, hakemuksia, 
päätöksiä, valituksia, kanteluja ja perusteluja. 

Uutisessa tuotetaan käsitystä, jonka mukaan 'työkykyä on vaikea arvioida'. Lääketie-
teellinen arvio ei riitä, sillä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio sa-
noo, että kysymys on myös hakijan sosiaalisten, taloudellisten, koulutuksellisten ja mui-
den vastaavien seikkojen arvioinnista. Samaan asiaan viittaa hänen toteamuksensa, että 
lain mukaan kahdesta täysin samalla tavoin sairaasta henkilöstä toinen voi olla työkykyi-
nen, toinen työkyvytön. Muiden kuin lääketieteellisten tekijöiden vaikutusta vahvistetaan 
kirjoittamalla, että Paunion mielestä [eläkepäätökseen vaikuttaneiden lausuntojen] perus-
teluissa pitää olla erityisen tarkka silloin, kun ne koskevat eläkkeen hakijan sosiaalis-
taloudellisia oloja ja mahdollisuutta tehdä muuta kuin nykyistä työtään. Työkyvyttömyy-
den ratkaisevana perusteena voi siis olla jokin muukin tekijä kuin diagnosoitu sairaus. 

Tekstissä asetutaan tukemaan hoitavaa lääkäriä. Seuraavan esimerkin verbiprosessin 
(joutua ottamaan kantaa) modaalisuus viittaa lääkärin pakkoon ja velvollisuuteen, joka 
voi olla epäedullista ja epämieluisaa (ks. Kangasniemi 1992: 351–353; ISK 2004: 1500). 
Pakkoon liittyy yleensä toinen osapuoli, jolla on mahdollisuus velvoittaa tekemään jota-
kin. Tässä tapauksessa implisiittinen velvoittaja on eläkelaitos. Verbiprosessissa ottaa 
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kantaa yhdistyy materiaalinen ja mentaalinen toiminta, jossa lääkäri muodostaa mielipi-
dettä, käsitystä ja näkemystä työkyvystä (ks. PS s.v. kanta). 

(11)  Paunion [eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena P.] mukaan tilannetta voitaisiin 
korjata selkiyttämällä potilasta hoitavan lääkärin roolia. Nyt lääkäri joutuu hoitotyönsä 
ohella ottamaan varsin lopullisesti kantaa siihen, onko hänen potilaansa työkyvytön. (HS 
17.6.99) 

Apulaisoikeusasiamiehen rooliksi tulee opastaa ja etsiä ratkaisuja: hän esittää, mitä pitäisi 
tehdä, mitä voitaisiin tehdä, miten pitää tehdä ja missä on kehittämisen varaa. Sen sijaan 
lääkäreille kirjoittuu tekstissä selvästi aggressiivisempi rooli. He ovat raivoissaan, 
kokevat eläkelaitosten päätökset ylimielisiksi ja he ovat kyllästyneitä taistelemaan mahdo-
tonta vastaan. Huomio kiinnittyy siihen, että lääkäreiden toimintaprosessit ovat näinkin 
mentaalisia ja tunnepitoisia193. Lääkäripuolen ääni annetaan interteksuaalisella viittauk-
sella työterveyslääkäri Risto Sutiselle, joka aiemmin keväällä Lääkärilehdessä sätti eläke-
päätökset pahasti lyttyyn. Sutisen kirjoituksesta valitaan suorana lainauksena kärjekkäät 
väitteet, että lääkärinlausuntoja ei lueta lainkaan, tai ne luetaan ylimalkaisesti ja huoli-
mattomasti ja että päätöksentekijät eivät ymmärrä, mitä he ovat lukeneet tai mitä sairau-
det merkitsevät työssä selviytymiselle. Päättävän portaan toimintaa kuvataan kieltohakui-
sesti (ei lueta; ei ymmärretä; ylimalkaisesti; huolimattomasti).  

5.5.1.3  Hoitavat lääkärit ja asiantuntijat 

Eläkediskurssi etenee syyskuussa, kun Pirkko Valtola kirjoittaa Suomen Lääkäriliiton 
varapuheenjohtajan ja Kunnallislääkärit ry:n puheenjohtajan roolissa Helsingin Sanomien 
Vieraskynä-palstalla. Häntä haastateltiin aiemmin tammikuisessa uutisessa (HS 5.1.99, 
ks. liite 1). Jos lääkärikunta saa jo edellisissä HS:n teksteissä äänensä hyvin kuuluviin, 
tässä eläkkeenhakua kuvataan sitäkin selkeämmin hoitavan lääkärin näkökulmasta. Artik-
kelin otsikko TYÖKYKY PÄÄTELLÄÄN PAPEREISTA (HS 18.9.99*) antaa lukijalle ennakkokäsi-
tyksiä, kuten että 'työkyky on päättelemisen tulos' ja 'työkyky voidaan päätellä näkemättä 
potilasta'. Paperit viittaavat asiakirjoihin ja päättelyn virallisuuteen. Päättely on siis jon-
kin virallisen tahon mentaalista toimintaa. Otsikko ei spesifioi, millaisten ihmisten työky-
vystä on kyse. 

Työkyky-substantiivi esiintyy artikkelissa kaikkiaan seitsemän kertaa ja työkyvyttömyys 
yhden kerran. Valtolan tekstistä voi koota tapahtumaketjun, joka kuvastaa sitä, mitä työ-
kyky eri osapuolten kannalta merkitsee. Lääkärin ja potilaan välinen kanssakäyminen 
muistuttaa neuvottelua (ks. esim. Raevaara 2000: 212–213), jossa pyritään jonkinlaiseen 
yhteisymmärrykseen potilaan työkyvystä. Potilaalla on jo ennakkoon käsitys omasta 
työkyvystään, ja lääkäri muodostaa näkemyksensä arviointitilanteessa. Tekstiin kirjoittuu 
ensinnäkin potilas, jonka mukaan kipu ja toimintakyvyn väheneminen aiheuttavat työky-
vyttömyyttä, ja toiseksi lääkäri, jonka kyvyn arvioida työkykyä pitäisi ulottua sairauksien 
tunnistamista laajemmalle. Potilaan kannalta työkyky on käsitys terveydestä ja voimista. 
Lääkärille taas työkyky merkitsee tutkimuksen kohdetta, jonka määrää pitää pystyä mit-
                                                           
193 Sama ilmiö näkyy uutisessa LÄÄKÄRIT TOIVOVAT PALAUTETTA LAUSUNNOISTAAN ELÄKEYHTIÖILTÄ (HS 5.1.99), 
jota käsittelen tapaustutkimuksena luvussa 5.1.5. 
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taamaan ja kuvaamaan sanallisesti lausunnossa. Vakuutuslaitoksen asiantuntijoiden kan-
nalta työkyky on asia, josta heidän on tehtävä virallinen päätös. Päätös työkyvystä perus-
tuu lääkärinlausuntoon, ei heidän omiin havaintoihinsa tai keskusteluihinsa potilaan 
kanssa. Työkyvyn maailmassa on selvä hierarkkinen rakenne. Osallistujien välinen suhde 
näyttäytyy tekstissä epätasa-arvoisena ja virallisten käytänteiden kangistamana.  

Interpersoonaiselta rooliltaan kirjoittaja asettuu asioiden tietäjäksi, joka osoittaa eks-
plisiittisesti kuuluvansa lääkäreiden ryhmään: 

(12)  Omalääkärinä olen monesti pohtinut koordinaation puutetta, joka näkyy selvimmin hylätty-
jen eläkehakemusten yhteydessä. Monesti lähdetään prosessiin yksittäisen sairauden poh-
jalta, eikä tarpeeksi aikaisin sairausloman kuluessa haeta kokonaiskartoitusta potilaan työ-
kyvystä. (HS 18.9.99*) 

(13)  Ei siis ole ihme, että potilaan koko kuva ei avaudu vakuutuslääkärille, jos emme osaa ku-
vata potilasta, hänen elämäänsä ja työkykyynsä vaikuttavia seikkoja perusteellisesti. (HS 
18.9.99*) 

(14) Hoitavana lääkärinä tuntee monesti itsensä epäonnistuneeksi, kun tutkiskelee potilaan 
kanssa hylättyä eläkehakemusta. Oliko arviointini potilaan toimintakyvystä suhteessa poti-
laan työhön väärä? (HS 18.9.99*) 

Käyttämällä minä-muotoa ja essiivisijaista predikatiiviadverbiaalia (omalääkärinä, hoita-
vana lääkärinä) kirjoittaja ilmaisee, että hänellä on omakohtaista kokemusta ja tietoa 
asioista. Predikatiiviadverbiaalilla hän voi lyhyesti luonnehtia ammattiaan ja asemaansa 
(ks. ISK 2004: 928). Me-muoto esimerkissä 18 puolestaan erottaa 'meidän' ryhmän 'nii-
den' toisten ryhmästä eli tässä tapauksessa vakuutuslääkäreistä ja muista eläkkeistä päät-
tävistä asiantuntijoista. Jakoa 'me ja ne' tuottaa myös se, että kirjoittajan mukaan vakuu-
tuslääkärit ovat kasvottomina suojassa arvostelulta. Me-muoto konstruoi maailmaa, jossa 
hoitavat lääkärit toimivat yhtenä rintamana ja ovat asioista samaa mieltä. Se viittaa myös 
siihen, että kirjoittaja ilmeisesti olettaa muidenkin lääkäreiden lukevan artikkelin. Poti-
laista kirjoittaja puhuu myönteisesti ja jopa yllättävän tuttavallisesti siihen nähden, että 
potilaan ja lääkärin suhde nähdään yleensä hierarkkisena (ks. esim. Peräkylä 1997: 178–
180).  

(15) Potilaan ja hoitavan lääkärin välille kehittyy monesti lähes ystävyyttä vastaava side. Siksi 
eläkehakemuksen hylkääminen voi tuntua lääkäristä jopa henkilökohtaiselta epäonnistumi-
selta. Lääkärin ei ole aina helppoa olla objektiivinen. Potilas pyrkii siirtämään käsityksensä 
työkyvystään lääkärille, ja tästä tulee helposti potilaan "asianajaja". Potilas on jopa va-
kuuttunut, että ratkaisu on lähes pelkästään lääkärin kädessä. / Uskoakseni jokainen potilas, 
jolle lääkäri tokaisee, ettei hänestä ole enää töihin, uskoo varmasti lääkärin sanaa, ja hänen 
palauttamisensa työmaailmaan on lähes mahdotonta. (HS 18.9.99*) 

(16)  Tarvitaan työterveyslääkärin tai omalääkärin paneutumista potilaan tilanteeseen ja hänen 
tuntemustaan potilaasta pitemmältä ajalta. (HS 18.9.99*) 

(17)  Hoitavan lääkärin on oltava rehellinen potilailleen. On kirjoitettava objektiivisia ja kuvaa-
via lausuntoja. (HS 18.9.99*) 

Lääkärin ja potilaan suhde kirjoittuu tekstiin luottamuksellisena. Niin lääkärit kuin 
potilaatkin näyttäytyvät ihmisinä, joilla on inhimillisiä tunteita ja arvoja, kuten ystävyys, 
objektiivisuus ja rehellisyys. Lääkäri ja potilas muodostavat yhdessä "meidän joukon", 
jota vastassa ovat "ne toiset" eli vakuutuslaitosten edustajat. Hoitava lääkäri representoi-
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tuu tekstissä osapuolena, jolla on työkyvyn arvioinnissa enemmän valtaa ja asiantunte-
musta kuin potilaalla. Potilaan toimintaa kuvaavat verbit kielivät tiedollisesta epäsym-
metriasta (ks. esim. Raevaara 2000: 13) ja lääketieteellisen auktoriteetin myötäilystä, sillä 
hän uskoo lääkärin sanaa ja on vakuuttunut lääkärin ratkaisujen olevan oikeita. Hän ei 
myöskään itse osaa hakea kaikkea sitä tietoa, joka hänestä on kertynyt sairaskertomuk-
siin. Artikkelinsa lopussa kirjoittaja esittää kysymyksen, joka asettaa eläkkeen haun uu-
denlaiseen valoon. Kysymys voidaan tulkita vaatimukseksi kiinnittää huomiota työnteki-
jöiden asenteisiin. 

(18)  Työkyky säilyy vain sitä hoitamalla. Mikä muuttaisi Suomea vaivaavan eläkehalukkuuden 
työhalukkuudeksi? Avoimuutta ja luottamusta tarvitaan kaikkien tahojen kesken. (HS 
18.9.99*) 

Eläkehalukkuuden ja työhalukkuuden asettaminen vaihtoehdoiksi implikoi, että työkyky-
ongelmat johtuvatkin siitä, etteivät suomalaiset halua tehdä työtä, ja että työhalukkuus 
voisi lisätä työkykyä. Kysymys ja modaalisuus (mikä muuttaisi) rakentavat kieltoa 'ehkä 
mikään ei muuta' (ks. esim. Hodge – Kress 1993: 143). 

Eläkepäätökset otetaan seuraavan kerran esiin joulukuussa. Otsikko VAKUUTUS-
LÄÄKÄREIDEN ESTEELLISYYDELLE TARKEMMAT RAJAT (HS 3.12.99) tiivistää eduskunnassa 
käydyn keskustelun sisällön. Keskustelussa on jälleen mukana eduskunnan apulais-
oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, jonka mukaan eläkelautakuntien ja vakuutusoikeu-
den lääkäreiden pitää olla paitsi esteettömiä myös riippumattomia. Esillä on myös heidän 
puolueettomuutensa. Keskusteluun sisältyy siten implikaatio, että kaikki lääkärit eivät ole 
riippumattomia ja puolueettomia eläkepäätöksiä tehdessään. Eläkeyhtiöiden toiminnasta 
tuotetaan kielteinen kuva. Se, että eläkeyhtiöitä pitää moneen kertaa patistaa, kertoo 
taipumattomuudesta, ja tekstissä aktivoituu muutoinkin eläkeyhtiöiden kyvyttömyys 
antaa selkeitä perusteluja päätöksilleen. Ongelman ajankohtaisuus ja laajuus korostuvat 
määritteissä lukuisat (puheenvuorot) ja tuoreet (tapaukset). 

(19)  Eläkeyhtiöitä on moneen kertaan patistettu antamaan varsinkin hylkypäätöksistä selkeät 
perustelut. Lukuisissa puheenvuoroissa esitettiin torstaina tuoreita tapauksia, joissa perus-
teluksi kirjattiin vain, ettei eläkelaitoksen mielestä hakijan työkyky ole alentunut riittävästi, 
jotta edellytykset eläkkeelle pääsyyn täyttyisivät. / Ongelma on vaikea, sillä missään laissa 
ei ole määräyksiä siitä, mitkä ovat kunkin ihmisen kohdalla työkyvyttömyyseläkkeen pe-
rusteet. Ne vaihtelevat hakijan asuinpaikan, ammatin, työtehtävän, iän ja sukupuolen mu-
kaan. Naisten eläkehakemuksista hylätään suurempi osa kuin miesten. / Vireillä on myös 
hanke, jolla yritetään opettaa potilasta hoitavat ja eläkelausuntoja kirjoittavat lääkärit pu-
humaan samaa kieltä kuin vakuutuslääkärit. Eläkelaitoksen edustajien mukaan hylkypää-
töksiä syntyy myös siksi, ettei B-lausunto ole riittävän selkeä. (HS 3.12.99) 

Kommunikaatiovaikeuksien syyksi kirjoittuu se, että eri asiantuntijat eivät puhu samaa 
kieltä, mikä viittaa siihen, että työkyvylle ei ole olemassa selkeää määrittelyä ja että mer-
kityksistä joudutaan neuvottelemaan (ks. myös Heikkinen 2000d: 304–305). Näin voi 
päätellä siitäkin, että asuinpaikka, ammatti, työtehtävä, ikä ja sukupuoli vaikuttavat työ-
kyvyn arviointiin. Sukupuoleen liittyviä implikaatioita luodaan, kun vuoden 1999 ydin-
aineistossa mainitaan kolme kertaa, että naisten eläkehakemuksista hylätään suurempi osa 
kuin miesten (HS 5.1.99, HS 3.12.99 ja HS 16.12.99). Tämä tieto aktivoi käsitystä, jonka 
mukaan naiset "valittavat turhaan" vaivojaan ja haluavat pois työelämästä vielä enemmän 
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kuin miehet. Vaikka työkyvyttömyys olisi konkreettinen asia potilaalle itselleen kipui-
neen ja kolotuksineen, eläkehakuprosessissa se muuttuu paperilla olevaksi abstraktioksi. 
Instituutioiden ja kansalaisten väliset työkyvyttömyyskiistat kytkeytyvätkin vahvasti 
kieleen ja teksteihin. Virkatekstien valtaa työkyvyttömyyden ratkaisemisessa edustavat 
lait ja myös hakemusten, lausuntojen, päätösten ja perustelujen muotoilut194. 

5.5.1.4  "Virheellisiä hylkäämispäätöksiä syntyy"  

Eläkehakemusten hylkäämisestä kirjoitetaan toistamiseen joulukuussa. Otsikointi 
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN HYLKÄÄMISET SELVITETÄÄN KELASSA / TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
MITTAAMISEEN HAETAAN STANDARDIA (HS 16.12.99) osoittaa, että keskustelu on johtanut 
toimenpiteisiin. Uutisen aluksi kerrotaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 
pyytäneet Kelalta selvityksen työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäämiseen liittyvistä ongel-
mista. Selvitysten tekeminen edustaakin tyypillistä viranomaisten toimintaa. Keskeisim-
mäksi ongelmaksi tekstissä nimetään se, että hoitavan lääkärin ja Kelan asiantuntija-
lääkärin lausunnot usein poikkeavat toisistaan. Toistuvuutta ilmaiseva adverbi usein 
osoittaa, että kyse ei ole vain muutamista yksittäistapauksista (ks. ISK 2004: 642–643; 
Sulkala 1981: 132). Tällainen epäkohdan syöpyminen systeemiin antaa syyn ja perusteen 
tehdä selvitystä, jonka yhtenä tarkoituksena on hakea työkyvylle yhtenäisiä kriteerejä. 

(20)  Kelan valtuutettujen työvaliokunta pyysi selvitysmieheksi Kelan ylilääkäri Antti Huunan-
Seppälän. Hän selvittää, onko hoitavilla ja asiantuntijalääkäreillä eri käsityksiä hylkäämisen 
syistä. Lisäksi hän selvittää, voidaanko työ- ja toimintakykyä mitata luotettavasti ja va-
kuutetun kannalta oikeudenmukaisesti. (HS 16.12.99) 

(21)  "Katsotaan, voisiko olla keinoja muuttaa nykyisiä käytäntöjä, että saataisiin sellaisia kritee-
rejä, jotka olisivat selkeämmin tutkittavissa kuin nämä nykyiset mahdolliset mielipide-erot 
hoitavien ja vakuutuslääkärien välillä." (HS 16.12.99) 

Edelliset esimerkit implikoivat, että työkyvyn luotettavaa mittaria ei ole olemassa. Mo-
daalisuus (voidaanko mitata; voisiko olla; saataisiin; olisivat tutkittavissa) luo vaikutel-
maa, että "oikeudenmukaisten" kriteerien löytyminen on mahdollista mutta epävarmaa. 
Konditionaali vähentää toiveikkuutta kriteerien löytymisestä ja kertoo myös tehtävän 
vaikeudesta (ks. Yli-Vakkuri 1986: 197). Esimerkkien välittämät merkitykset leimaavat 
asiantuntijoiden nykyisen toiminnan huonoksi implikoimalla, että 'nyt työkykyä ei mitata 
luotettavasti eikä oikeudenmukaisesti'; 'nykyiset työkyvyn kriteerit eivät ole selkeästi 
tutkittavissa' ja 'nykyinen työkyvyn arviointi perustuu lopulta mielipiteeseen eikä luotet-
taviin kriteereihin'.  

                                                           
194 Nämä tekstit kuuluvat asiantuntijoiden työvälineisiin ja arkirutiineihin, mutta eläkkeen hakijalle ne ovat vie-
raampia. Lakitekstien perusteella voi olla vaikea tulkita, onko oikeutettu eläkkeeseen. Viertiön mukaan eläke-
lakitesteissä käytetään edelleenkin tuntemattomia termejä, etäännyttäviä sanamuotoja ja vaikeaselkoisia lauseita 
ja virkkeitä. Nykyisessä kunnallisessa eläkelaissa määritellään eläkeoikeutta tähän tapaan: "Ennen vuotta 1944 
syntyneellä työntekijällä, joka on täyttänyt 58 vuotta, on oikeus saada yksilöllistä varhaiseläkettä, jos hänen 
työkykynsä, huomioon ottaen sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät tekijät, ammatissa olon pitkä-
aikaisuus, hänelle työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään." (Viertiö 2004: 32–34.) 
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Aiheeseen palataan toukokuussa uutisessa KELA SELVITTELEE SYITÄ ELÄKEHAKEMUSTEN 
HYLKÄYKSIIN (HS 11.5.00). Alaotsikoissa aktivoituu hylkäysdiskurssi (Lausunnot entistä 
tarkempia, silti joka viides anomus hylätään) mutta myös vastuukysymys (Kukaan ei 
kanna vastuuta hylätyn hakijan toimeentulosta). Uutisessa ääneen pääsevät eduskunnan 
puhemies Riitta Uosukainen ja sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö 
Tuulikki Haikarainen. Keskustelun käynnistäjän ja kriitikon rooli kirjoittuu Uosukaiselle, 
joka tekstin mukaan ihmetteli, eikö hoitava lääkäri kykenekään arvioimaan potilaansa 
työkykyä (ks. 5.1.4) ja häntä huoletti myös hylkäämispäätöksen saaneen ihmisen toimeen-
tulo, josta kenelläkään ei tunnu olevan vastuuta. Uutisessa rakentuu dialogi, jossa toisen 
instituution viranhaltija (esimerkissä 22) vastaa eduskunnan keskustelunavaukseen, jonka 
kielteisyys (eikö kykenekään; kenelläkään ei tunnu olevan) on tulkittavissa syytökseksi. 

(22) Eläkelaitosten pitää neuvoa nykyisenkin lain mukaan ihmistä eteenpäin, vaikka eläkehake-
mus hylättäisiinkin, vakuutti apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä. Hänen mukaansa työeläkejärjestelmässä selvitetään parhaillaan, mikä on 
55–64-vuotiaiden todellinen työkyky. / "Työmarkkinajärjestöt korostavat yhä enemmän 
sitä, että työntekijällä pitää olla oikeus jäljellä olevan työkykynsä säilyttämiseen ennen 
kuin eläkkeestä aletaan edes puhua", Haikarainen sanoo. (11.5.00) 

Vaikka ministeriön edustaja vakuuttaa huolenpitoa, vastuu kansalaisista esitetään teks-
tissä velvoitteina (pitää neuvoa; lain mukaan), ja sen sijaan, että puhuttaisiin kansalaisten 
mahdollisuudesta siirtyä eläkkeelle, korostetaankin työssä pysymistä ja oikeutta jäljellä 
olevan työkyvyn säilyttämiseen. Verbaalinen verbiprosessi vakuuttaa implikoi epäluotta-
musta ja sitä, että kuulijan ei oleteta täysin uskovan puhujan väitteiden olevan totta (ks. 
PS s.v. vakuuttaa). Ministeriön edustajan puheessa toimijoiksi asemoituvat elottomat 
instituutiot: eläkelaitokset neuvovat, työeläkejärjestelmässä selvitetään ja työmarkkina-
järjestöt korostavat.  

Arkisemmin aihetta lähestytään kainalojutussa "LAUTOJEN PINOAJILLE EI OLLUT TÖITÄ 
SEN JÄLKEEN KUN SAHA PALOI". Otsikon sitaatti on peräisin kansanedustaja Ilkka Taipaleen 
haastattelusta. Intertekstuaalisesti palataan tammikuussa 1999 uutisoituun aiheeseen, sillä 
Taipaleen roolina on toistamiseen esiintyä työelämästä pudonneiden syrjäytyneiden ja 
heikkolahjaisten puolustajana. Työkykydiskurssin eri säikeet kiertyvät toisiinsa Taipaleen 
haastattelussa, jossa ongelmien todetaan kasautuvan sellaisille ihmisille, jotka eivät ole 
haluttuja nykyisessä työelämässä. Työkyvyttömyydestä päättämisessä ei ole tekstin mu-
kaan ongelmana vain lääkärinlausunnon puutteellisuus vaan enemmänkin se, että päätök-
siä tekevät virkamiehet eivät tunne työelämän kehitystä. Näin lääketieteen ja sosiaali-
politiikan kehyksestä siirrytään työelämän alueelle.  

Eläkediskurssin etenemisessä on nähtävissä, että vuosituhannen vaihteessa eri osapuo-
let myöntävät hylkäämispäätöksiin liittyvän puutteita ja virheellisyyksiä. Kerran laaditut 
kriteerit eivät enää päde. Esimerkeissä 23 ja 24 kiinnittää huomiota intertekstuaalisuus, 
joka näkyy samankaltaisissa sananvalinnoissa. Esimerkiksi millaisten puutteiden vuoksi 
virheellisiä hylkäämispäätöksiä syntyy luo vaikutelman, että virheitä syntyy ikään kuin 
itsestään, ilman virheen tekijöitäkin. 

(23)  Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat käynnistäneet hylkäämispäätösten selvittelyn. Yli-
lääkäri Antti Huunan-Seppälän johtama työryhmä käy läpi toista tuhatta lääkäreiden kir-
joittamaa B-lausuntoa, ja selvittää, millaisten puutteiden vuoksi virheellisiä hylkäämispää-



 285

töksiä syntyy. Samalla pyritään antamaan ohjeet toimintakyvyn arviointia varten tärkeim-
missä sairausryhmissä. (11.5.00) 

(24)  Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa 1999 työkyvyttömyyseläkkeitä 
koskevan selvityksen tulkintaerojen vuoksi. Tarkasteltavana on Kelan, työeläkelaitosten ja 
tapaturmavakuutuslaitosten sekä muutoksenhakulautakuntien menettely työkyvyttömyys-
eläkehakemusten kanssa. / Kelassa selvitellään myös hylkäämispäätöksistä sitä, millaisten 
puutteiden vuoksi virheellisiä hylkäämispäätöksiä syntyy. Samalla pyritään antamaan ohjeet 
toimintakyvyn arviointia varten tärkeimmissä sairausryhmissä. (HS 20.11.00) 

(25)  Huuhtanen [Kelan pääjohtaja Jorma H.] myöntää, että työkyvyttömyyseläkkeen hakupro-
sessissa on kuitenkin paljon petraamisen varaa. Hän lupaa uudistaa pelisääntöjä niin, ettei 
kenenkään tarvitse vuositolkulla odotella eläkepäätöstä. (HS 18.12.00) 

Esimerkkien 23 ja 24 kielellisissä valinnoissa kuuluu instituution toimintaan viittaava 
virallinen ääni: jokin taho käynnistää, selvittää ja pyrkii antamaan ohjeet, ja toiminnan 
alaan kuuluvat selvitys, menettely, muutoksenhakulautakunta ja tärkeimmät sairaus-
ryhmätkin. Arkisempi puhe petraamisesta ja pelisäännöistä liitetään Kelan Jorma Huuh-
taseen, joka oli vastikään syyskuussa valittu Kelan uudeksi pääjohtajaksi. Pääjohtaja 
kirjoittuu tekstin verbiprosesseihin yhteistyöhaluisena uudistajana, sillä hän myöntää ja 
lupaa uudistaa. Näin luodaan odotuksia asioiden muuttumisesta, työkyvyn arvioimisen 
uusista tulkinnoista ja ylipäätään diskurssin jatkumisesta. 

Intertekstuaalisuus ei liity vain jo olemassa oleviin teksteihin vaan myös tuleviin. 
Bahtin (1986: 94) esittää, että jo lausumaa muotoillessaan puhuja tai kirjoittaja ennakoi 
tulevaa: niitä vastareaktioita, joita lausuma synnyttää ja joiden vuoksi lausuma lopulta 
luotiin. Lausuma suunnataan tietoisesta jollekin vastaanottajalle. Tekstit ovat osa vuoro-
vaikutusketjua, jossa yksittäinen teksti saa aineksia aiemmista teksteistä ja on potentiaali-
nen lähde tuleville teksteille (ks. esim. Solin 2001: 11). Koska diskurssit toistuvat, eläke-
diskurssinkaan tuottaminen ja seuraaminen eivät vaadi jatkuvaa uusien merkitysten luo-
mista. Siteeraaminen ja referoiminen – yleensäkin mahdollisuus toistaa kielellisiä muo-
toja – tarjoavat resurssin, jota käytetään hyväksi niin virkatyössä kuin toimitustyössäkin 
(ks. esim. Heikkinen 2000d: 315). Kielenkäyttöä helpottaa se, että tuttu diskurssi tunnis-
tetaan ja sitä voidaan varioida. Halliday ja Matthiessen (1999: 24) pitävät merkitysten 
varastoimista toistuvaa käyttöä varten yhtä tärkeänä kuin potentiaalia luoda uutta. Yksit-
täinen kielenkäyttäjä on dialektisessa suhteessa kahden semioottisen toiminnan välissä: 
hän voi kierrättää elementtejä, muotoja ja jaksoja, joita on käyttänyt usein ennenkin, tai 
hän voi rakentaa uusia, jotka siinä vaiheessa koodautuvat ensimmäistä kertaa.  

5.5.2  Eläkeikärajat ja työkyky 

Ydinaineistossani keskustelun eläkeikäratkaisuista aloittaa maaliskuussa 1999 näyttävä 
uutinen, jonka otsikossa esitetään kysymys TULEEKO ELÄKE TURHAN AIKAISIN? (HS 
14.3.99). Puolen sivun kokoisessa uutisessa käsitellään eläketapauksia, joissa ihmiset 
saavat samanaikaisesti sekä palkkaa että vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä. Suomessa 
todetaan tällaisia henkilöitä olevan liki 20 000. Esimerkkinä mainitaan aivan uutisen 
alussa nimeltä Suomen Pankin pääjohtajan virasta eläkkeelle jäänyt Sirkka Hämäläinen. 
Hämäläisen päätös yhdistää 60 000 markan eläke ja 100 000 markan tulot Euroopan 
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keskuspankin johtajana herätti kohun välittömästi, kun tapaus vuoti julkisuuteen helmi-
kuussa 1999 (ks. esim. HS 11.2.99). Käsitteet eläkepommi, jättieläke ja huippueläke sai-
vat aivan uudet mittasuhteet, ja kiivas julkinen keskustelu taustoittaa myös TULEEKO 
ELÄKE TURHAN AIKAISIN? -uutista. 

Otsikon sananvalinnoissa viitataan kieltohakuisesti eläkkeensaajan ikään (turhan ai-
kaisin), ja materiaalisella tulla-verbiprosessilla annetaan vaikutelma itsestään tapahtu-
vasta toiminnasta, jolla ei ole näkyvää tekijää. 'Automaattisuus' viittaa vakiintuneeseen 
järjestelmään, jonka järkevyyttä kysymyslause haastaa pohtimaan. Kun kysymyksessä 
käytetään kO-partikkelia, minimivastauksen oletetaan olevan vaihtoehtoisesti195 kyllä tai 
ei. Tässä tapauksessa suurin osa suomalaisista vastaisi todennäköisesti ei, joten aidon 
kysymyksen esittäminen tuntuu jokseenkin turhalta. Kysymyksellä kyseenalaistetaan 
nykyjärjestelmää. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 286–288; Yli-Vakkuri 1986: 222–
223.) Sen taustalla aktivoituvat hakukysymys 'missä iässä eläkettä pitäisi alkaa maksaa' ja 
implikaatio, että vaihtoehtona on myöhentää eläkeikärajaa (vrt. aikaisin).  

Tekstissä asettuvat vastapareiksi adjektiivit työkykyinen ja eläkekypsä, joiden rajana on 
ikävuoden vaihtuminen. Vastapareina ovat myös työpaikalla täysin loppuunpalaneet 
ihmiset ja työkykyiset 70-vuotiaat. Puheenvuoron keskeinen argumentti perustuu ajatuk-
seen, että eläkkeelle siirtymisen perusteena ei pitäisi olla tietty ikä vaan se, miten ihminen 
jaksaa tehdä työtään (ks. 5.2.3.1). Uutisessa haastateltu tutkimuspäällikkö ehdottaa, että 
ihmisiä pitäisi ennemminkin kannustaa olemaan töissä siten, että eläkettä kertyisi, vaikka 
olisi duunissa satavuotiaaksi. Ikärajat näyttäytyvät keinotekoisina ja jäykkinä. Asian 
ytimeen käy vieläkin suoraviivaisemmin professori Teivo Pentikäinen, 81, jota kutsutaan 
tekstissä Suomen työeläkejärjestelmän isäksi. Hän pukee sanansa neuvoiksi (pitäisi myö-
hentää; kannattaa harkita) nykyisille eläkkeiden säätäjille: 

(26)  "Eläkkeelle siirtymistä pitäisi myöhentää. 65 vuoden eläkeiän nostamista kannattaa har-
kita", Pentikäinen sanoo. (HS 14.3.99) 

Keskustelua jatkaa Kuntien eläkevakuutuksen suunnittelujohtaja Jari Sokka asiantuntija-
artikkelissaan ELÄKEIÄN KOROTTAMINEN ON ONGELMALLISTA (HS 30.3.99*). Kirjoittajan 
kielteinen asenne ilmenee otsikon suhdelauseessa. Hän arvioi laskelmiin tukeutuen, 
voitaisiinko esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden alkamisiän nostamisella vaikuttaa 
keskimääräiseen eläkkeellesiirtymisikään. Puhumalla yksinkertaisista laskuharjoituksista 
hän viestittää, etteivät esitetyt suunnitelmat perustu pitävään pohjaan. Monet muutkin 
tekstin kielelliset valinnat ilmaisevat kyseenalaistamista, mikä tulee esiin muun muassa 
seuraavissa katkelmissa: 

(27)  Yhtenä lääkkeenä kaikkeen kurjuuteen, keksittyyn ja todelliseen, nähdään keskimääräisen 
eläkkeellesiirtymisiän nosto. Eikä sitä olekaan syytä arvostella, päinvastoin: jos eläkkeelle 
menoa todella voitaisiin säädellä, monet asiat varmasti olisivat paremmin. / – – / Harva 
haluaa tunnustaa, että eläkeiän nosto esimerkiksi vain yhdellä vuodella todella edellyttää 
kaikkien eläkkeiden alun siirtoa yhdellä vuodella. Tämä koskee yhtä hyvin jo nuorena työ-
kyvyttömäksi tulleita kuin vanhuuseläkeikään saakka työssä pysyneitäkin. / – – / Toistai-
seksi on vielä oletettu, että kaikkien työkyvyttömyyseläkkeiden alkua on todella mahdol-

                                                           
195 Tällaista interrogatiivilausetta nimitetään vaihtoehtokysymykseksi. Sen perustyyppi on esimerkkini kaltainen 
verbikysymys. (ISK 2004: 1597.) 
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lista lykätä. Kuitenkin verraten nuorella iällä – alle 45-vuotiaana – alkavia työkyvyttö-
myyseläkkeitä on erittäin vaikea myöhentää, koska niiden syyt ovat usein vakavia sairauk-
sia, joihin normaali kuntoutus ei pure. (HS 30.3.99*) 

Suunnitelmien epäuskottavuuden merkityksiä tuotetaan liioittelulla (yhtenä lääkkeenä 
kaikkeen kurjuuteen) sekä ehtolauseella, vahvistavilla partikkeleilla ja konditionaaleilla 
(jos todella voitaisiin; varmasti olisivat). Samoin harva haluaa uskoa ja toistaiseksi on 
vielä oletettu nostavat esiin sen, että ihmisillä on olemassa "vääriä käsityksiä", joihin 
sisältyy epävarmuutta ja jotka tässä halutaan oikaista. Vastapuolen mahdollisiin argu-
mentteihin vastataan kuitenkin-konnektiivilla, arvottavilla modaalisilla rakenteilla (on 
todella mahdollista lykätä; on erittäin vaikea myöhentää) ja kiellolla (ei pure). (Ks. esim. 
ISK 2004: 1503–1504, 1508–1508; 1085.) Jos työkyvyttömyys ja työkykyisyys ajatellaan 
vastakohtina, tässä kontekstissa kyse on jo senasteisesta työkyvyttömyydestä, ettei sitä 
voida parantaa. 

Kun edellä puhuttiin työssäkäyvistä vireistä eläkeikäisistä, jotka pystyisivät tekemään 
töitä pitkäänkin, nyt nostetaan esiin huomattavasti nuorempi ikäpolvi. Näin eläkediskurs-
sin keskiössä olevat kansalaiset alkavat saada monenlaisia kasvoja. Myös eläkeverkoston 
monisäikeisyys – ja samalla kirjoittajan asiantuntijuus – paljastuu, kun lukija kohtaa 
puheen varsinaisesta ja alennetusta vanhuuseläkkeestä, varhaiseläkkeestä, varhennetusta 
vanhuuseläkkeestä, työttömyyseläkkeestä, työkyvyttömyyseläkkeestä ja osa-aikaeläkkeestä 
sekä vielä KVTEL-eläkejärjestelmästä ja TEL-eläkejärjestelmästä. 

Huhtikuussa HS uutisoi eläkeratkaisua pohtineen työryhmän työskentelyn etenemi-
sestä varsin pessimistiseen sävyyn otsikolla EHDOTUS MUUTOKSISTA VARHAISELÄKKEISIIN 
VOI VENYÄ SYKSYYN / PURON TYÖRYHMÄLLÄ PALJON PALIKOITA, VÄHÄN YKSIMIELISYYTTÄ (HS 
28.4.99). Työryhmän tulosten oli alun pitäen ollut määrä valmistua jo vuodenvaihteessa. 
Puhuminen työryhmän palikoista esittää toiminnan negatiivisessa valossa; palikat tuotta-
vat mielikuvia leikkikentästä ja hajallaan olevista pienistä yksityiskohdista. 

Eläkkeellejäämisiän nostamiseen pyrkivässä kokonaisratkaisussa käsitellään työkyvyt-
tömyyseläkkeiden yhteydessä muitakin varhaiseläkkeitä. Osapuolten välille rakentuu 
jännitteitä, sillä lehden mukaan työntekijäpuolella työnantajien näkemykset ovat nostatta-
neet hiuksia: 

(28)  Työnantajapuoli on kehitellyt sellaista ajatusta, että alle 60-vuotiaille ei jatkossa tarjottaisi 
mitään erityisiä eläke-etuuksia työkyvyttömyyseläkettä lukuun ottamatta. Tämä tarkoit-
taisi yksilöllisen varhaiseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ikärajojen nostamista 60 vuoteen./– –/ 
Melko yleisesti hyväksytty näkemys on, että työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksia voisi 
nykyistä enemmän jakaa, jolloin ikääntyneen palkkaamiseen ei liittyisi niin suurta riskiä 
kuin nykyisin. (HS 28.4.99) 

Ikääntymisen katsotaan heikentävän työkykyä ja lisäävän ennenaikaista eläkkeelle-
siirtymistä, joka työnantajan kannalta on suuri riski taloudellisesti (ks. 5.2.3.2). Työ-
ryhmä kaavailee, että työkyvyttömyyden uhkaa voitaisiin vähentää varhaiskuntoutuk-
sella. Uutiseen on liitetty tietolaatikko varhennetuista eläkkeistä. Myös työkyvyttömyys-
eläkkeen säännöt määritellään: 

(29)  Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sellaisen sairauden, vian tai vamman vuoksi, joka 
estää tekemästä entistä työtä tai sitä vastaavaa työtä. Jos haitta aiheuttaa vain siirtymisen 
osa-aikatyöhön tai toiseen työhön, eläke voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyys-
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eläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkkeessä ei ole ikärajoja, mutta se myönnetään vain toistai-
seksi. (HS 28.4.99) 

Työkyvyn menettämisen syyksi ja eläkeperusteeksi nimetään sairaus, vika tai vamma. 
Haittoja ei arvioida vain sen työn kannalta, jota työntekijä on tehnyt, vaan myös toisen-
laisten tehtävien kannalta. Työelämän vaihtoehtoina ovat tekstissä entinen työ, vastaava 
työ, osa-aikatyö ja toinen työ. Eläkerintamalla voidaan myöntää vaihtoehtoisesti työkyvyt-
tömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke.  

Puron työryhmän eläkepaketti valmistuu heinäkuussa. Helsingin Sanomien otsikoin-
tiin kirjoittuu dramatiikkaa: HALLITUS JA JÄRJESTÖT SIUNASIVAT ELÄKERATKAISUN / 
TYÖTTÖMYYSELÄKEPUTKEN IKÄRAJASTA JÄI KYTEMÄÄN RIITA (HS 3.7.99). Uskonnolliseen 
diskurssiin viittaavan siunata-verbin käyttö antaa oman leimansa hallituksen toiminnalle. 
Suomen kielen perussanakirjan mukaan tämän tapaisessa uskonnollisesta käytöstä etään-
tyneessä käytössä siunata merkitsee 'hyväksymistä' ja 'vahvistamista', mutta sanaan kir-
joittuvat silti merkitykset 'antaa', 'suoda' ja 'lahjoittaa' (PS s.v. siunata). Kyseessä on joka 
tapauksessa toiminta, jonka voi suorittaa vain jokin valtaansa käyttävä ns. ylempi taho, 
kuten pappi, eduskunta tai johtokunta. Otsikko toistaa huhtikuussa julkaistun uutisen 
sanomaa yksimielisyyden puutteesta: riita jäi edelleenkin kytemään. Jännitteistä viestii 
väliotsikko Eläkeputkesta vielä jupinaa, jonka adverbi vielä voidaan tulkita siten, että 
riitely olisi 'kohta lopussa' tai että ratkaisuun 'ei olla vieläkään' tyytyväisiä (ks. esim. 
Sulkala 1981: 113–115).  

Kielellisillä valinnoilla tuotetaan eläkepoliittisten ratkaisujen hankaluutta, riitaisuutta 
ja erimielisyyttä. Ratkaisuun päästiin pitkän väännön jälkeen, mutta ratkaisu jäi hiertä-
mään. Sopimukseen kuuluu pino hyvää tarkoittavia lauseita ikääntyneiden työntekijöi-
den kuntoutuksesta, koulutuksesta ja erikoistoimista, ja STTK:n vaatimusta pidetään 
hurskaana toiveena. Työnantajapuolen mukaan kovatkin konstit on otettava käyttöön ja 
silloin arsenaaliin kuuluu yhä myös eläkeputken ikäraja tai sen tukkiminen. Hyvää tar-
koittavat lauseet ja hurskaat toiveet implikoivat, että 'toimenpiteet tuskin tuottavat tu-
losta, jos edes toteutuvat'. Metaforat vääntö, kovat konstit ja arsenaali kertovat kovaottei-
sista toimintatavoista, joilla on tarkoitus voittaa vastustajat. Erimielisyyksien käsittelyn 
jatkumiseen viitataan uutisen loppupuolella vielä kahdesti: ministeri Perho sanoo, että 
eläkeputken ikäraja saattaa nousta keskusteluun hallituksessa, ja SAK:n puheenjohtaja 
Ihalainen toivoo, että keskustelu eläkeputken ikärajasta nyt rauhoittuu vähäksi aikaa. 
Riitely loivennetaan näin keskusteluksi. 

Työkyvyttömyyseläkkeisiin eläkeratkaisu tuo muutoksen, joka helpottaa työnantajan 
asemaa:  

(30)  Työnantajan omavastuuta työttömyyseläkkeistä korotetaan ja työkyvyttömyyseläkkeistä 
pudotetaan. Yli 50-vuotiaan palkkaavan työnantajan vastuuta työttömyys- ja työkyvyttö-
myyseläkkeistä pudotetaan. (HS 3.7.99) 

Vastuu ikääntyvän työntekijän eläkekuluista vaikuttaa työnantajan kannalta lähinnä vel-
vollisuudelta. Se, että työnantajapuoli ajaa tällaista uudistusta eläkepakettiin, viestittää, 
että 'ikääntyminen lisää työkyvyttömyysriskiä' ja että 'ikääntyvän työntekijän palkkaami-
nen on riski yritykselle' (ks. esimerkki 28). 
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Eläkeratkaisuun liittyvä diskurssi jatkuu vielä kolmen päivän päästä pääkirjoituksessa 
ELÄKERATKAISUN VAIKUTUKSET JÄÄVÄT ROIKKUMAAN ILMAAN (HS 6.7.99). Eläkeratkaisun 
syntymistä kommentoidaan heti pääkirjoituksen alussa jossain määrin kielteiseen sävyyn: 

(31)  Työmarkkinajärjestöt sopivat jo viime viikolla hieman yllättäen – – eräistä keskeisistä elä-
kepoliittisista uudistuksista. – – mutta tuskin kukaan arvasi, että sopu syntyisi jo keskellä 
kesää – eivät edes Puron työryhmän jäsenet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. (HS 
6.7.99) 

Tekstissä tuotetaan oletusta, jonka mukaan ihmisten usko työryhmän tuloksiin on ollut 
yleisesti vähäistä (hieman yllättäen; tuskin kukaan arvasi). Jo viime viikolla ja jo keskellä 
kesää implikoivat, että etenkin aikataulun odotettiin ajallisesti venyvän. Pääkirjoitus 
rakentaa ilmausten valinnoissa yllätyskäänteen lisäksi muutoinkin draamaa, jossa pela-
taan taktikoinnilla ja tunteilla. Ratkaisuun pääsyä kuvataan kirjoittamalla, että hallituksen 
ja varsinkin ministeri Sauli Niinistön aiheuttama pelko oli niin kova, että järjestöt katsoi-
vat viisaimmaksi sopia keskenään. Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi kiltisti 
ratkaisun, ja STTK joutui taivuttelemaan SAK:ta ratkaisuun. Järjestöjä voidaan kehua 
siitä, että ne pystyivät taas kerran sopimaan vaikeista asioista ja näyttämään, etteivät ne 
ole turhaa joukkoa. Ministeri Niinistön valta-asema tulee selväksi lukijalle samoin kuin 
se, että samanlaiset kädenväännöt on käyty lukuisia kertoja ennenkin. Kun tiukka kisa 
saadaan päätökseen, lukijaakin houkutellaan varovaisesti arvostamaan työmarkkina-
järjestöjen ponnistelua ja neuvottelukykyä – vaikka hän ehkä pitikin aluksi niitä turhana 
joukkona. 

Jos työryhmän toimintaan kohdistuu epäluuloa alun pitäenkin, sama kritisoiva ja epä-
luottamusta ruokkiva tyyli jatkuu tekstin loppupuolellakin, jossa arvioidaan työn tuloksia: 

(32)  Eläkeputkella keinottelevia työnantajia rangaistaan – –. Suurin kala putosi kuitenkin Puron 
ryhmän haavista. Työttömyyseläkeputkea ei katkaistu – –. Työttömyyseläkekin säilyy, 
vaikka se kuuluu lama-ajan välineistöön. – – Eläkeratkaisun välittömät taloudelliset vaiku-
tukset ovat olemattomat. Paketilla voi kuitenkin olla huomattaviakin eläkepoliittisia seu-
rauksia, jos se hillitsee eläkkeellepakoa käytännössä. Tästä ei kuitenkaan ole mitään var-
muutta. (HS 6.7.99) 

Kirjoittajan negatiiviset kommentit liittyvät nimenomaan työttömyyseläkkeen säilyttä-
miseen. Työttömyyseläkkeestä käytetään vahvaa superlatiivista metaforaa suurin kala, 
sitä kuvataan putkena (samoin esim. opintoputki) ja se leimataan vanhanaikaiseksi lama-
ajan välineistöksi. Ratkaisun tuloksellisuus kyseenalaistetaan ehtolauseella (jos se hillit-
see), erityisen vahvalla negaatiolla (Tästä ei kuitenkaan ole mitään varmuutta) ja adjektii-
villa olematon. Esimerkki 32 on katkelma pääkirjoituksen lopusta, joka jättää päällim-
mäiseksi mielikuvan ratkaisun epäonnistumisesta. Osa työnantajista leimautuu epärei-
luiksi keinottelijoiksi, jotka tunnistavat systeemissä olevat porsaanreiät. 

Mielenkiintoisia ovat myös muutamat sananvalinnat, jotka esiintyvät työkykyinen-ad-
jektiivin yhteydessä. 

(33)  Eläkeputkeen pääsyä on määrä vaikeuttaa toisaalta työkykyisten ihmisten kuntoutuksella 
ja koulutuksella sekä toisaalta työvoimaviranomaisten toimin. Viranomaiset velvoitetaan 
tarjoamaan työttömille töitä vaihtoehtona eläkkeelle siirtymiselle; heille on myös tulossa 
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tukityöllistämisvelvoite. Eläkeputken houkuttelevuutta työntekijän kannalta heikennetään 
leikkaamalla työttömyyseläkkeen tasoa vuoden 1944 jälkeen syntyneiltä. (HS 6.7.99) 

Kirjoittaja asettuu työntekijän asemaan eläkeputkea katsoessaan. Eläkeputkeen kytketään 
houkuttelevuus, ja sinne päästään, ei esimerkiksi siirrytä, hakeuduta tai jouduta. Pääsy ei 
ole useimmiten itsestäänselvyys, sillä Perussanakirjan mukaan siihen saatetaan tarvita 
joskus pääsylippua, joskus taas pääsykokeen tai -tutkinnon läpäisyä, pääsyvaatimusten 
täyttämistä tai pääsykiintiöön mahtumista. (PS s.v. pääsy.) Tässä pääsyä tehdään vielä 
vaikeammaksi kuntouttamalla ja kouluttamalla ihmisiä. Teksti liittää ristiriitaisella tavalla 
kielteiseen verbiin vaikeuttaa myönteiset asiat, kuntoutuksen ja koulutuksen.  

Suomalaisten halu siirtyä eläkkeelle toistuu teksteissä ja rakentaa näin osaltaan uuden-
laista kuvaa suomalaisten työmoraalista (ks. 5.4.2.2). Niin työntekijät kuin työnantajatkin 
(32, 35) yrittävät käyttää järjestelmää hyväkseen "väärin". Järjestelmän kannalta suoma-
laisten valinnat eivät näyttäydy teksteissä suotavina. 

(34) Suomen sosiaaliturvajärjestelmää ei ole rakennettu sellaiseksi, että ihminen voisi itse valit-
semanaan ajankohtana poistua lopullisesti työelämästä sosiaaliturvan piiriin. Monet työky-
vyttömyyseläkettä hakeneet ovat joutuneet toteamaan eläkkeelle siirtymisen vaikeuden. / 
Eläkkeelle siirrytään meidän järjestelmässämme, kun ehdot täyttyvät. Tärkein ehto on ikä, 
jonka tulee olla sama niin työllisille kuin työttömillekin. Poikkeuksena ovat työttömienkin 
joukossa työkykynsä menettäneet - näinhän on työelämässäkin. (HS 14.1.00*) 

(35)  Yksilön ja usein työpaikankin ratkaisu ongelmiin on ennenaikainen eläke. Kun pääsy yksi-
lölliselle varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikeutunut, osa-aikaeläkkeen 
suosio on lisääntynyt huimasti. Yhtenä syynä on eläkkeen alaikärajan lasku 56 vuoteen, 
mutta myös vaihtoehdon edullisuus varsinkin hyvätuloisille. Lopullinen eläke ja käteen 
jäävä raha eivät pienene kovin paljon, mutta työtaakka voi keventyä puoleen. (HS 20.5.00) 

(36)  Ikääntyvä Suomi tarvitsee sellaisen eläkejärjestelmän, joka turvaa hyvän eläkkeen mutta 
koostuu vain vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeestä, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön 
kansliapäällikkö Markku Lehto. / – – / Lehdon mielestä tarvitsemme eläkejärjestelmän, 
jonka myös tulevat sukupolvet hyväksyvät eikä sellaista, joka vastaa vain kulloinkin eläk-
keellä olevien käsitystä oikeudenmukaisuudesta. / Nyt Suomessa on vanhuus- ja työkyvyt-
tömyyseläkkeiden lisäksi käytössä myös osa-aika-, työttömyys- ja yksilöllinen var-
haiseläke. / Juuri tämä työstä pois johtavien eläkemahdollisuuksien runsaus on Lehdon 
mielestä ensisijainen eläkepoliittinen ongelma Suomessa. Näihin kiertoteihin on perusteltua 
puuttua samalla kun on perusteltua sitoutua säilyttämään nykyinen eläketaso, hän huo-
mauttaa. (HS 10.11.00) 

Asiantuntijoiden mukaan eläkepolitiikassa haetaan ratkaisua, joka olisi hyvä 'meidän' 
kannaltamme puhumalla meidän järjestelmästämme, (ikääntyvän) Suomen järjestelmästä 
ja tulevien sukupolvien järjestelmästä. Silti eläkediskurssissa on nähtävissä, että toisistaan 
poikkeavia näkökulmia on useita, esimerkiksi eläkkeen hakijoiden, työnantajien ja eläke-
järjestelmän edustajien. Ei ole tarkoituskaan, että ihminen voisi vapaasti valita, milloin 
siirtyy eläkkeelle. Järjestelmällä on valta hillitä epäedullisten valintojen tekemistä, mikä 
esitetään kansalaisen kannalta vaikeutena ja vaikeutumisena. Eläkemahdollisuuksien 
runsautta voidaan pitää kansalaisen kannalta myönteisenä, mutta järjestelmän edustaja 
(Lehdon mielestä) näkee sen eläkepoliittisena ongelmana. 
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5.5.3  Tapaustutkimus: Eläkediskurssia pääkirjoituksessa 

Tarkastelen eläkediskurssin tapaustutkimuksena pääkirjoitusta TYÖPAIKKOJEN VINOU-
TUNUT KULTTUURI SYSÄÄ ELÄKKEELLE (14.7.00, liite 5), jossa käsitellään suomalaisten 
halukkuutta siirtyä työelämästä eläkkeelle ennen 65 vuoden ikää. Teksti on taitettu kah-
delle palstalle ja sijoitettu ensimmäiseksi pääkirjoituksista. Tekstuaaliset merkitykset 
alkavat rakentua jo näiden havaintojen pohjalta: tietty paikka lehdessä ja tietty muoto 
auttavat tunnistamaan tekstin pääkirjoitukseksi ja vakiintuneisuus kertoo sen merkityk-
sestä informaatiovirrassa (ks. Heikkinen 1999: 280–281). Otsikko on rakenteeltaan uutis-
mainen: maailman tapahtumista kerrotaan lukijoille tuttuun tyyliin 'jotakin tapahtuu jolle-
kin'. Samaan tapaan väistämättömältä tapahtuma vaikuttaa, kun uutisotsikoissa kerrotaan, 
että "Verotus kevenee" tai "Öljyn hinta nousee". Indikatiivi verbimuodossa ja preesensin 
käyttö kertovat ajankohtaisuudesta ja myös totuudellisuudesta. Leksikaalisilta valinnoil-
taan (vinoutunut, sysää) otsikko on kuitenkin kantaaottavampi kuin keskivertouutinen. 
(Uutismaisuudesta pääkirjoituksessa ks. Heikkinen 1999: 190–204.)  

5.5.3.1  Pääkirjoituksen piirteitä 

Pääkirjoitukset ovat mielipidetekstejä, joiden kirjoittajilla on selkeä tehtävä: esittää näkö-
kantoja ja suostutella. Kirjoittajat ovat yleensä toimittajia, jotka ovat alansa kokeneita 
ammattilaisia, mutta he edustavat myös muita ryhmiä (kuten miehiä, keskiluokkaisia, 
akateemisesti koulutettuja, konservatiiveja jne.). Mielipiteen muodostus on institutionaa-
lista, sillä pääkirjoitus ei edusta vain kirjoittajan henkilökohtaista mielipidettä vaan koko 
lehden kantaa. Toimittaja on institutionaalisessa roolissa, jossa hän toteuttaa instituution 
antamaa tehtävää tai tavoitetta ja jossa hän voi käyttää tiettyjä oikeuksiaan ja asiantunte-
mustaan. Institutionaalinen identiteetti rakentuu muun muassa kielellisissä valinnoissa. 
(Ks. van Dijk 1996; Nuolijärvi – Tiittula 2000: 14–15; Katajamäki 2003: 196–199.) 

Toimittajan oman äänen lisäksi tekstissä on mukana toisten toimittajien, johdon tai 
tiettyjen ryhmien yhteinen ääni. Oman ja lehden tarjoaman lähtökohdan lisäksi pääkirjoi-
tustoimittajan työhön vaikuttavat oletukset lukijakunnan odotuksista, tiedoista ja asen-
teita. Lukijat puolestaan tietävät pääkirjoitukseen tarttuessaan odottaa mielipiteitä, ja he 
olettavat, että tekstissä pyritään vakuuttavasti asioita perustelemaan, puolustamaan tai 
kiistämään. Merkittävää on myös havaita, mitä tekstissä ei eksplikoida. (Ks. van Dijk 
1996.) Pääkirjoitus kuuluu lehden rutiineihin, sillä sen on synnyttävä määräaikaan men-
nessä ja mahduttava sille annettuun tilaan (ks. Kunelius 1998: 216.) Tietty paikka on 
merkki lukijallekin, jotta tekstin voi tunnistaa pääkirjoitukseksi ja lehden viralliseksi 
kannanotoksi. Tekstilaji on sosiokulttuurinen käsite; siihen kasvetaan lukijoina ja kirjoit-
tajina diskurssiyhteisön jäseninä (Kalliokoski 2002: 147, 159). 

Tekstin tuottamisen ja kuluttamisen kannalta katsottuna pääkirjoitus on Faircloughin 
(1997: 81–83) mukaan diskurssikäytännöltään konventionaalinen: teksti on muodoiltaan 
ja merkityksiltään suhteellisen yksiaineksinen, toisin kuin luova diskurssikäytäntö, joka 
on moniaineksinen ja muuttuva, erilaisia genrejä ja diskursseja sisältävä sekamuoto. Pää-
kirjoitukseen pätee ajatus, että viestinnällinen konteksti määrää tyyliä automaattisesti, 
kielenkäyttäjän tahdosta huolimatta. Tyylinormeja noudattamalla yksittäinen kielenkäyt-
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täjä varmistaa, että sanoma soveltuu viestintätilanteeseen ja säilyttää tehonsa. Funktio-
naalistilistiikan periaatteen mukaisesti kielen sosiaaliset viestintäfunktiot ovat tärkeämpiä 
ja perusluonteisempia kuin kielen systeemi tai muodot. Näin ajatellen esimerkiksi journa-
listisen tyylin funktio – ajatteluun, tahtoon ja tunteeseen vaikuttaminen – määrää kielel-
listen ilmaisukeinojen valinnan. Tarkoitukset välittää tietoa, viihdyttää ja ottaa kantaa 
saattavat yhdistyä yhdessä tekstissä. (Ks. Saukkonen 1984: 24–25; Heikkinen 1999: 23.)  

Pääkirjoitusten teho ei perustu suuren lukijakunnan kulutukseen, vaan pikemminkin 
siihen, että arvostetuimpien lehtien pääkirjoituksia seuraavat eliittiin kuuluvat ihmiset, 
kuten eduskunnan ja hallituksen jäsenet, ministerit, yritysjohtajat ja muut johtoasemissa 
vaikuttavat henkilöt. Pääkirjoitukset auttavat lukijoita rakentamaan omaa käsitystään 
maailmantapahtumista. Ne muokkaavat ja myös muuttavat yleistä mielipidettä. (van Dijk 
1996.) Edellä mainitut van Dijkin luonnehdinnat mielipiteenmuokkaajasta ja poliittisesta 
vaikuttajasta vastaavat hyvin niitä käsityksiä, joita suomalaisten sanomalehtien (Helsin-
gin Sanomat, Demari, Nykypäivä, Suomenmaa, Kansan Uutiset) päätoimittajat esittivät 
pääkirjoituksia tutkineelle Vesa Heikkiselle (1999: 18–19). Pääkirjoitukset vaikuttavat 
sosiaalisia asioita koskeviin erimielisyyksiin, päätöksentekoon ja muuhun sosiaaliseen ja 
poliittiseen toimintaan. Sosiaaliset ja kulttuurisesti jaetut normit, arvot ja uskomukset 
heijastuvat pääkirjoituksissa, kuten muissakin teksteissä. Ideologiat ilmentävät sosio-
kulttuurisia arvoja, jotka ovat kullekin ihmisryhmälle relevantteja. Esimerkiksi käsitys 
tasa-arvosta on relevantti asia vähemmistöjen ja naisten kannalta, ja vapaus taas merkit-
see eri asiaa johtajille kuin nuorisolle, naisille tai siirtolaisille. (van Dijk 1996.) 

Pääkirjoitus tyypillisimmällään on rakenteeltaan vakiintunut tiettyyn muotoon. Aluksi 
esitetään yhteenvetoa tapahtumasta, josta kirjoitetaan. Sitten arvioidaan tapahtumaa, 
tekijöitä ja toimintaa. Lopuksi esitetään johtopäätöksiä, viitataan tulevaisuuteen (Mitä 
tapahtuu? Mitä pitäisi tehdä?) ja esitetään suosituksia, neuvoja ja varoituksia. (van Dijk 
1996.) Kuvaus, kommentti ja kehotus -rakenne näkyy pääkirjoituksen aikarakenteessa 
siten, että mennyttä ja nykyhetkeä on luontevaa kuvata ja kommentoida. Usein kerrotaan, 
mitä on tapahtunut, mitä parhaillaan tapahtuu ja mitä asiasta on aiemmin sanottu. Sitä 
vastoin kehotukset, opastukset ja käskyt liittyvät tulevaisuuden tekemisiin. (Heikkinen 
1999: 190.) 

5.5.3.2  Eläkepääkirjoitus tekstivirrassa 

Pääkirjoitus TYÖPAIKKOJEN VINOUTUNUT KULTTUURI SYSÄÄ ELÄKKEELLE on kuvitettu yhden 
palstan levyisellä piirroksella, jossa tyytyväisen näköinen mies loikoilee kädet niskan ta-
kana riippumatossa. Matto on viritetty maahan iskettyjen työkalujen – talikon ja haravan 
– väliin. Aurinko paistaa täydeltä terältä, ja lippalakki varjostaa mukavasti suljettuja sil-
miä. Piirroksen perusteella lepo on miellyttävä olotila. Työvälineisiin ei tarvitse tarttua. 
Kulttuuriset käsitykset työstä ja suomalaisesta työntekijänä peilautuvat kuvan luomassa 
maailmassa. Maanviljelykseen kuuluviin tarvekaluihin sisältyy tunteita herättäviä ideolo-
gisia merkityksiä, sillä ne edustavat perinteistä työtä, jolla suomalaiset ovat toimeen-
tulonsa pitkään hankkineet. Onko ahkeruutta ja sitkeyttä symboloiva Koskelan Jussin 
kuokka saanut nykyihmisen maailmassa toisenlaisen tehtävän palvella raivaamisen sijasta 
riippumaton kannattimena? Toisaalta kuvassa kiteytyy klisee siitä, miten monet suomalai-
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set haluaisivat vapaa-aikaansa viettää: päivät kuluvat parhaiten lepäillessä ja välillä puu-
tarhan multaa möyriessä. Otsikko ja kuva muodostavat ristiriitaisen parin, sillä kuvan 
tyytyväinen tunnelma ei implikoi, että riippumatolla loikoileva ihminen olisi sysätty eläk-
keelle. Lukijoiden ennakkokäsitykset tekstin sävystä ja sisällöstä voivat siten vaihdella 
hyvinkin paljon. Tavallisempaa lienee, että kuvan ja tekstin merkitykset ohjaavat tulkin-
taa samaan suuntaan. Heikkisen (1999: 180–181) mukaan kuvalla voidaan vahvistaa 
kielen ja kielenulkoisen todellisuuden tietyllä tavalla ideologisesti luonnollistunutta vas-
taavuutta ja koherenssia. Karvonen (1994: 49–50) toteaakin, että tekstin kaikki osat to-
teuttavat tekstin merkitystä, niin sanat, lauseet, typografia kuin retoriset valinnatkin. Leh-
titekstiin liitetty kuva on tärkeä merkitysten välittäjä, sillä se huomataan helposti ja toisi-
naan se voi olla otsikon ohella ainoa tekstin osa, jonka lukija panee merkille. 

HS:n pääkirjoituksessa keskitytään pohtimaan eläkehalukkuuden syitä mutta ennakoi-
daan hieman sen seurauksiakin. Tekstissä näkyy avoin intertekstuaalisuus, sillä sen tieto-
lähteeksi nimetään Vattin selvitykset. Epämääräisemmin lähteisiin ja asiantuntijoihin 
viitataan puhumalla asennetutkimuksista, asiantuntijoista, tutkijoista ja tutkimuksista. 
Yksittäisiä henkilöitä ei mainita nimeltä. Myös passiivi-ilmaus on selitetty vahvistaa 
käsitystä siitä, että asiantuntijat ovat tietojen taustalla: Eläkkeiden suosiota on selitetty 
muun muassa vanhenevien työntekijöiden kohtelulla nuoruutta, tehokkuutta ja kilpailua 
korostavassa työelämässä. Pääkirjoituksessa osoitetaan, että Vattin (Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus) selvityksistä on kirjoitettu myös edellisenä päivänä HS:ssa.  

Tämän pääkirjoituksen intertekstuaalisuuteen liittyy yllättävyyttäkin, sillä edellisen 
päivän otsikkojen perusteella lukijalla olisi syytä odottaa toisenlaisia painotuksia pääkir-
joitukseen. Vattin tutkimuspäällikkö Antti Romppasen raportista nostettiin edellisen päi-
vän uutisotsikoihin selvästi myönteisempää näkökulmaa: IÄKKÄÄT PYSYVÄT TÖISSÄ NYT 
ENTISTÄ PIDEMPÄÄN ja NOUSUKAUSI PYSÄYTTI ELÄKKELLE PAON. Tekstiketjun alkupäänä on 
Vattin sosiaali- ja terveysministeriölle laatima raportti "Ikääntymisen vaikutuksista työ-
markkinoilla", josta Vatt julkaisi tiedotteen verkkosivuillaan 6.7.2000 (www.vatt.fi). 
Tiedotteessakin todettiin kehityksen kulkeneen positiiviseen suuntaan: "Varttuneen väen 
työmarkkina-asema on kohentunut selvästi parin viime vuoden aikana. Tähän on vaikut-
tanut ennen kaikkea talouden nopea kasvu, mikä on hillinnyt irtisanomisia. Ikäryhmässä 
50–59-vuotiaat työllisyysosuudet ovat kohonneet ja eläkeläisten osuudet alentuneet. 
Myös 60–64-vuotiaiden työllisyys on kohonnut, mutta tässä ikäryhmässä eläkeläisten 
osuudet ovat niin ikään nousseet työttömyyseläkkeiden ja osa-aikaeläkkeiden kasvun 
myötä." (Leipätekstin alku tiedotteesta Tutkimuksia ikääntyvien työllisyydestä ja eläk-
keelle siirtymisestä 6.7.2000, Vattin kotisivujen Tiedotearkisto, ks. www.vatt.fi). 

Siihen, mihin suuntaan tämänkaltainen työelämän diskurssi lähtee etenemään, 
vaikuttaa merkittävästi se, millaisia painotuksia tiedotusvälineet tekevät: mitä nostetaan 
esiin, mikä jätetään mainitsematta ja kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Journalisti 
joutuu valintojen eteen etenkin silloin, kun tietolähteinä toimivat organisaatiot eivät ole 
yksimielisiä ja niiden näkemykset eroavat huomattavasti toisistaan ja aiheuttavat kiistoja. 
Konflikteihin ja paljastuksiin voivat antaa aihetta myös lähdeorganisaatioiden sisäiset 
kiistat ja kamppailu siitä, millaiset näkemykset pääsevät julkisuuteen. (Ks. Kunelius 
1998: 221–220; ks. myös Väliverronen 1996: 89, 171–174.) HS:n pääkirjoitus osoittaa, 
että alkuperäisen lähteen tarjoamaa tarkastelutapaa voi viedä suuntaan, joka todennäköi-
sesti kirjoittajasta itsestä tuntuu tärkeältä.  
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Tieto kulkee nykyään nopeasti kanavasta toiseen. Mediat seuraavat etenkin Internetin 
ja televisiolähetysten kautta uutistarjontaa ja poimivat materiaalia toisiltaan. Aina tiedon 
luotettavuutta ei ehditä tarkistaa. Jos uutinen osoittautuu perättömäksi, virhe voidaan 
oikaista, mutta uutisvirrassa se jää yleisöltä helposti huomaamatta. Solin on löytänyt 
ympäristödiskurssia tutkiessaan valaisevia esimerkkejä siitä, että väitteillä, jotka hyväk-
symme neutraaleina faktoina, saattaa olla monimutkainen tausta. New Scientist -lehdessä 
vuonna 1994 julkaistu amerikkalaisen tutkijan Joel Schwartzin arvio siitä, että pakokaa-
suissa olevat hiukkaset tappavat 10 000 ihmistä vuodessa Englannissa ja Walesissa, tois-
tui eri lehtien teksteissä useiden vuosien ajan. Väite muuttui jonkin verran ajassa ja pai-
kassa liikkuessaan – toisinaan virheelliseksikin –, eikä sen yhteydessä enää esimerkiksi 
vuoden 1997 Guardianissa mainittu tiedon alkuperäistä lähdettä eikä sitä, missä, milloin 
ja miksi väite oli esitetty. Merkityksiä luodaan tekstien välisessä vuorovaikutuksessa, ja 
väitteet välittyvät yhdestä tekstistä toisiin. (Solin 2001: 7–9.) 

5.5.3.3  Miten luodaan kuva ongelmasta ja sen osapuolista? 

HS:n pääkirjoituksen otsikossa ja leipätekstin alkuosassa luodaan kuva maailmasta, jossa 
jokin abstrakti järjestelmä säätelee ihmisen toimintaa. Otsikkoon valitulla adjektiivilla 
vinoutunut ja verbillä sysätä luodaan negatiivisesti latautuneita merkityksiä. Sysäämistä 
on vaikea vastustaa, se on nopeaa, pakottavaa toimintaa, jossa joku tai jokin tyrkätään, 
työnnetään tai tuupataan pois jostakin. (PS s.v. sysätä). Teksti presupponoi siis jo alkuvai-
heessa, että sen kuvaama maailma ei ole hyvä eikä ehkä oikeudenmukainenkaan. Otsi-
kossa esiintyvä työpaikkojen kulttuuri on laaja käsite, johon sisältyy yhteisöjen vakiintu-
neet toimintatavat. Erkki Karvonen (1998: 30–31) luonnehtii kulttuurin "tavaksi, jolla 
ihmiset järjestävät elämänsä annetuissa olosuhteissa". Kun ihmisten käsitys olosuhteista 
ja mahdollisuuksista tulee itsestäänselvyydeksi, vaihtoehtoja ei nähdä eikä tiedosteta. 
Puhumalla kulttuurista (ja myöhemmin tekstissä myös työpaikkakulttuurista ja yrityskult-
tuurista) luonnollistetaan käsitystä, että suomalaisilla työpaikoilla on olemassa jotakin 
perusteellista, kaikille yhteistä problematiikkaa. Kyse ei ole niinkään yksittäisten ihmis-
ten teoista vaan koko yhteisön toiminnasta. Sananvalinnat virittävät ajatuksen, että työn-
tekijä on toiminnan kohde, jota jokin taho kohtelee epämiellyttävällä tavalla työpaikalla.  

Järjestelmän edustajat jäävät tekstissä kasvottomiksi. Heidät nimetään epämääräisesti: 
yhden kerran mainitaan monikkomuodossa asiantuntijat, kerran tutkijat ja kerran työn-
antajat. He edustavat järjestelmän rakenteita ja malleja, joiden mukaan kansan oletetaan 
toimivan. Koska heillä on tietoa, heillä on myös valtaa enemmän kuin työntekijällä. Kas-
vottomuudesta kertoo sekin, että monia yhteiskunnan institutionaalisia toimintoja kuva-
taan passiivimuodolla: (eläke)mahdollisuudet on luotu, ihmisille tarjotaan eläkemahdolli-
suutta ja pakotiet on tukittu. Myös se, että ihmisten odotetaan pysyvän töissä, viittaa 
eläkejärjestelmästä vastaaviin tahoihin ja yleensäkin päättäjiin. Osa passiiveista on tulkit-
tavissa työelämään perehtyneiden asiantuntijoiden toiminnaksi (Eläkkeiden suosiota on 
selitetty; Työuupumuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia). Suomen passiiville on omi-
naista, että se ilmaisee henkilötekijyyttä. Vaikka passiivi ilmoittaa tekijäksi epämääräisen 
henkilön (yleensä kyseessä on inhimillinen agentti), sen merkitys voidaan tarkemmin 
tulkita tekstiyhteyden perusteella. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 254–255, Makkonen-
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Craig 2005: 18–19.) Näinkin runsasta passiivin käyttöä voi selittää sillä, että itse toiminta 
on tärkeämpää kuin sen taustalla olevat henkilöt. Tekstissä nouseekin näkyvimpään osaan 
työntekijöiden toiminta, jolle muiden tahojen toiminta muodostaa kehikon. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, että kaikkiaan 16 lauseessa on temaattisessa asemassa ennen predi-
kaattiverbiä jokin ilmaus, jolla viitataan työntekijöihin (kuten työntekijät, ihmiset ja koko-
naiset alat). 

Työnantajat otetaan avoimesti puheeksi vasta tekstin toiseksi viimeisessä kappaleessa, 
kun heitä kehotetaan paneutumaan työntekijöiden ongelmiin ja työkyvyn ylläpitoon. 
Implisiittisiä viittauksia työnantajien toimintaan on purettavissa nominilausekkeista van-
henevien työntekijöiden kohtelu nuoruutta, tehokkuutta ja kilpailua korostavassa yhteis-
kunnassa ('työnantajat kohtelevat') ja ikääntyvää työntekijää hylkivä yrityskulttuuri 
('työnantajat hylkivät'). Molemmat esimerkit ovat kuitenkin hämäriä siinä mielessä, että 
näiden prosessien tekijöiksi voidaan lukea myös työtoverit. Kun tekeminen sulautetaan 
metaforaan saneeraus- ja irtisanomiskierre, piilotetaan tekijä ja dynaaminen prosessi: 
työnantajat (ja omistajat) saneeraavat ja irtisanovat.  

Asettamalla abstraktit työ- ja talouselämään liittyvät substantiivit aktiivisen toimijan 
rooliin korostetaan sitä, miten järjestelmät vaikuttavat ihmisen toimintaan:  

(1)  Eläke houkuttelee ikääntyviä työntekijöitä enemmän kuin työnteko 65-vuotiaaksi asti, 
vaikka talouskasvu ja eläkejärjestelmien viime vuosien muutokset ovat hillinneet pahinta 
joukkopakoa työmarkkinoilta, kuten Vattin selvitykset osoittavat (HS 13.7.). 

(2)  Varhennetut eläkejärjestelmät tarjoavat heille taloudellisesti kohtuullisen turvatun oikotien 
vapauteen tai ainakin lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Totta kai mahdollisuuksia käytetään 
hyväksi, kun ne kerran on luotu.  

Tekstiin kirjoittuu ristiriitainen maailma: on järjestelmiä, jotka on luotu ihmisiä varten 
mutta joita heidän ei silti odoteta aktiivisesti käyttävän. Eläkejärjestelmään liitetään mo-
nia positiivisia merkityksiä: se houkuttelee, se tarjoaa ihmisille vapautta ja vapaa-aikaa, 
se on mahdollisuus ja sen yhteyteen liitetään suosio ja vaihtoehdot. Konflikti syntyy siitä, 
että ihmisten ei toivota tarttuvan mahdollisuuksiin: heidän odotetaan pysyvän töissä ja 
työntekijän pitäisi kuitenkin jaksaa kauemmin. Tilanne nimetään ongelmaksi käyttämällä 
ilmausta ongelmana on se, että – –. Samankaltaisia merkityksiä voi kielellisesti aktivoida 
nimeämisen lisäksi esimerkiksi korostamalla ongelman luonnetta tai laajuutta: 

(3) Työilmapiirin ja työpaikan käytäntöjen täytyy olla perusteellisesti vialla, jos lähdetään siitä, 
ettei vika ole suomalaisten psyykessä. 

(4)  Koveneva kilpailu ja töiden vaativuus eivät kuitenkaan ole pelkästään vanhenevien työn-
tekijöiden ongelma. 

(5)  – – elleivät he tosissaan paneudu ikääntyvien työntekijöiden ongelmiin – –. 
(6) Signaalit työpaikoilta ovat hälyttäviä. 
(7) Pelosta ja turvattomuuden tunteesta on vaikea päästä irti.  
(8) Kokonaiset alat tuntuvat sairastuneen. 
(9)  Asennetutkimuksissa jopa yli puolet 45-vuotiaista suunnittelee siirtyvänsä eläkkeelle ennen 

aikojaan. Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä – – 

Sanomalehdistössä voidaan asioista ja ilmiöistä tehdä ongelmia jo sillä, että kirjoitetaan 
aiheesta (ks. esim. Väliverronen 1996: 13, 43, 89–91). Esimerkiksi vanhojen metsäaluei-
den hakkuista, turkiseläinten tarhaamisesta ja suomalaisten lihavuudesta tuskin edes 
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kirjoitettaisiin, jos ne edustaisivat tavallista arkista – ja täysin hyväksyttävää – toimintaa 
ja olotilaa eikä niihin liittyisi mitään erityistä uutisarvoa. Kirjoittamalla suomalaisten li-
homisesta voidaan lihavuudesta tehdä "epänormaalia" ja sitä aletaan tarkastella ongel-
mana, jota asiantuntijat määrittelevät, kommentoivat ja yrittävät ratkaista. Tässä pääkir-
joituksessa eksplikoidaan avoimesti monilla kielivalinnoilla, että työelämässä todellakin 
on jotakin ongelmallista. Tempusvalinta tuottaa tekstiin "tässä ja nyt" -vaikutelmaa, sillä 
valtaosa tekstin predikaattiverbeistä sitoo tapahtumat ja tekemiset nykyhetkeen preesen-
sillä (37/53). Preesensmuoto implikoi myös tulevaa aikaa (7/53). Nykyistä varhempaan 
tekemiseen viitataan lähinnä perfektillä (8/53) ja harvoin imperfektillä (1/53).  

Kirjoittaja tarkastelee ongelmia työntekijöiden kannalta katsottuna. Tekstissä mainitut 
inhimilliset toimijat edustavat työntekijöitä, työnantajia, asiantuntijoita ja tutkijoita. 
Työntekijään viitataan kaiken kaikkiaan 24 kertaa. Merkille pantavaa on, että työnte-
kijään viitataan selvästi useammin monikkomuodossa (20/24) kuin yksikössä (4/24). 
Yksikkömuodoistakin työvoima ja osapuoli tarkoittavat ihmisryhmää. Sananvalinnassa 
työvoima aktivoituu valtaa pitävien käsitteistö, sillä työntekijät ovat työvoimaa nimen-
omaan yhteiskunnan, yrityksen ja työantajan kannalta katsottuna. Heidän taitojaan ja 
voimavarojaan voidaan käyttää ja hyödyntää (vrt. esim. "Yrityksen palkkaama työvoima" 
ja "Työntekijä myy työvoimansa työnantajalle", PS s.v. työvoima). Samankaltaisia merki-
tyksiä tuotetaan, kun työntekijöistä puhutaan "resurssina". Monikon runsas käyttö impli-
koi, että kyseessä on ihmisjoukkoja eikä pelkästään satunnaisia ihmisiä koskeva asia. 
Yleisimmin työntekijöihin viitataan substantiiveilla työntekijä(t) (8 kertaa) ja ihmiset (4 
kertaa), yhden kerran substantiiveilla suomalaiset (1), osapuoli (1) ja työvoima (1) ja 
myös pronomineilla kukaan, he ja jotka (7 kertaa). Työntekijöistä kirjoitetaan ikäryhmit-
täin ilmauksilla yli 45-vuotiaat (1) ja 30-vuotiaat (1).  

Työtekijöihin liitetään muutenkin ikään liittyviä määritteitä, kuten adjektiivit ikään-
tyvä, vanheneva, ikääntyneempi (yhteensä 6 kertaa). Partisiippimuodot ikääntyvä ja van-
heneva ilmaisevat tapahtumista, joka on parhaillaan meneillään. Kirjoittaja käyttää myös 
vertailumuotoa ikääntyneempi. Muodon valinnan taustalla saattaa olla ns. absoluuttinen 
komparatiivi, jota käytetään ilman todellista vertailua ilmaisemaan ominaisuuden suureh-
koa määrää. Suomessa puhutaan yleisesti – kielioppaiden vastaisesti tosin – esimerkiksi 
vanhemmasta naishenkilöstä, kun tarkoitetaan vanhahkoa, vanhanpuoleista, iäkästä tai 
keski-ikäistä naista. (Ks. esim. Hakulinen – Karlsson 1995: 142; Leino 1993: 61–62.) 
Pääkirjoituksessa ei täsmällisesti määritellä, minkä ikäisiä työntekijöitä ikääntyvät ja 
vanhenevat ovat. Ikään kasaantuu ideologisia merkityksiä: iän mukaan voidaan luokitella 
työntekijöitä; ikä vaikuttaa ihmisten työhaluihin ja kohteluun työelämässä; ja ikä aiheut-
taa jaksamisongelmia. Ikään viitataan myös lausekkeella harmaantuva Suomi. Se, että 
kyseessä on erityisesti suomalaisia ja koko kansakuntaa koskeva asia, kirjoittuu tekstiin 
monessa yhteydessä: 

(10) – – jos lähdetään siitä, ettei vika ole suomalaisten psyykessä. 
(11)  Se [työilo] on suomalaisilta työpaikoilta kadonnut 
(12)  Työuupumuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden valossa suomalainen työpaikka-

kulttuuri näyttää masentavalta.  
(13)  Suomessa eläkkeelle jäädään keskimäärin 58–59-vuotiaana. Työntekijän pitäisi kuitenkin 

jaksaa kauemmin, jos harmaantuva Suomi ja muu Eurooppa aikovat säilyttää hyvinvoin-
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tinsa nykyisellään. Suomessa asiantuntijat haluavat nostaa keskimääräistä eläkkeelle-
lähtöikää vuodella tai parilla. Sillä selvitään jo pitkään. 

Suomalaisiin viitataan substantiivilla (11), adjektiivilla (12, 13) ja paikkaa ilmaisevalla 
adverbilla (14). Suomalaiset mainitaan ensimmäisen kerran pääkirjoituksen toisessa kap-
paleessa (suomalaisten psyyke), ja siitä lähtien implikoidaan, että jokin suomalaiselle 
kulttuurille ominainen piirre on olennainen tekijä työpaikkojen ongelmakentässä. Merki-
tyksen 'me suomalaiset' aktivoi myös passiivilause Sillä selvitään jo pitkään; onhan sitä 
edeltävissä lauseissa Suomi mainittu kolme kertaa ja näin rajattu tietty ihmisjoukko, 
johon passiivilla viitataan. 

Työntekijät näyttäytyvät verbiprosesseissa tuntevana, inhimillisenä kokijoiden jouk-
kona: eläke houkuttelee heitä; he saattavat tuntea itsensä turhaksi painolastiksi; he 
masentuvat, koska tuntevat itsensä liian vanhoiksi. Mentaalista epävarmuuden tunnetta 
sisältyy myös ilmaukseen he eivät voi olla varmoja työpaikkansa säilymisestä, vaikka 
verbin valinnassa on päädytty relationaaliseen prosessiin. Relationaalinen rakenne olla 
varma (kuten engl. I'm sorry ja I'm afraid) voidaan tulkita mentaalisen prosessin metafo-
riseksi ilmaukseksi (ks. Halliday 1994: 121–122). Verbissä houkutella on kieliopillisesti 
nähtävissä materiaalisen prosessin piirteitä. 'Joku tekee jollekin jotakin' on totta, jos aja-
tellaan eläke aktiiviseksi toimijaksi ja työntekijät kohteeksi. Prosessissa on kuitenkin niin 
vahvasti mukana inhimillinen osapuoli (työntekijät), jonka tiedostamisesta ja tuntemi-
sesta prosessissa on keskeisesti kyse, että se on tulkittava mentaaliseksi196. Suomen kielen 
perussanakirjan mukaan esineisiin ja asioihin liittyvä houkuttelu tarkoittaa sitä, että jokin 
– esimerkiksi kaunis sää tai pehmeä sohva – vetää puoleensa, kiehtoo ja kutsuu (PS s.v. 
houkutella). Esineet ja asiat vaikuttavat inhimilliseen osapuoleen: ne herättävät haluami-
sen, pitämisen ja ihailun tunteita. Myös substantiivi psyyke viittaa mentaaliseen maail-
maan, kuten myös seuraavat kuvaukset työelämän luonteesta: 

(14) – – tilalle ovat tulleet riittämättömyyden tunteet, ahdistus ja ilmapiiriä kiristävä kiire. Osit-
tain ilottomuus saattaa olla laman peruja – –. Pelosta ja turvattomuuden tunteesta on vaikea 
päästä irti. 

(15)  Jos ilmapiiri työpaikoilla on turhautunut ja ahdistunut, ei ole ihme, että työnteko tympii ja 
varhaiseläke houkuttelee. 

Ideologisesti tunne-elämän korostuminen rakentaa käsitystä, jonka mukaan työnteko on 
entistä enemmän tunteisiin ja tuntemuksiin liittyvä asia. Vielä 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä työnteossa oli tärkeintä fyysinen kestävyys ja itsensä elättäminen eikä työnte-
kijällä ollut varaa miettiä työniloa. Kun työn fyysinen rasittavuus on vähentynyt, mutta 
henkinen vaativuus, tulosvastuun vaatimukset ja kiire ovat kasvaneet, ihmisillä on tarve 
tunnustella, miltä työnteko milloinkin tuntuu. Työntekijöiden tunteet kirjoittuvat tekstiin 
substantiiveissa työnilo, ilottomuus, pelko ja turvattomuus ja adjektiiveissa masentava, 
turhautunut ja ahdistunut. Ne kaikki edustavat suomen kielessä keskeisiä tunteita. Tuovi-
lan mukaan kognitioperustaiset sanat ilo, pelko, ahdistus, turhautuneisuus, masennus ja 

                                                           
196 Prosessi voidaan sijoittaa Hallidayn (1994a: 112–119) esimerkin mukaisesti samaan tyyppiin kuin englannin 
kielen verbit like ja please. Esimerkiksi Mary liked the gift on kaksisuuntainen, joten sama asia voidaan ilmaista 
prosessilla the gift pleased Mary. Huokutella-verbin englanninkieliset vastineet tempt ja attract voidaan mie-
lestäni luokitella samaan ryhmään kuin Hallidayn (1994a: 117) mainitsemat verbit amaze, puzzle, delight ja 
impress.  
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turvattomuus voidaan nimetä mielen tiloiksi, joille yhteistä on se, että "joku tuntee jota-
kin mielessään". Ilottomuuden Tuovila nimeää mielialaksi, jolle ominaista on pitkäkestoi-
suus, "mieli on tällainen kauan aikaa". (Tuovila 2005: 75–76) Merkille pantavaa on tun-
teiden negatiivisuus. Tuovila (2005: 141) päätteleekin, että kielteiset tunteet ovat suoma-
laisille tärkeämpiä kuin myönteiset. 

Toimintaprosessit tuottavat työntekijöistä varsin yksipuolista kuvaa. Heidän aktiivinen 
toimintansa suuntautuu tietoisesti poispäin työelämästä. He suunnittelevat eläkkeelle 
siirtymistä ennen aikojaan, he eivät jaksa tai halua jatkaa työntekoa, he kiirehtivät pois 
työelämästä ja he pelaavat varman päälle. Toimintaa, johon kirjoittaja toivoo työntekijöi-
den osallistuvan, ilmaistaan nominaalistuksilla työn mielekkyyden lisääminen ja työilma-
piirin kohentaminen. Ei-toivottua sen sijaan on eläkevaihtoehtojen miettiminen. Substan-
tiivilla ilmaistuna tekeminen menettää osan dynaamisuudestaan verbin käyttöön verrat-
tuna (ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 392; Halliday 1994a: 248–249, 352–353). Tässä 
staattisuus tukee jos-ehtolauseen vaikutelmaa siitä, että 'nyt työntekijät eivät itse lisää 
työnsä mielekkyyttä eivätkä kohenna ilmapiiriä'. Myös passiivimuotoisilla verbeillä 
(mahdollisuuksia käytetään hyväksi, Suomessa eläkkeelle jäädään) ilmaistaan työnteki-
jöiden toimintaa. Suomen kielen passiivi luo vaikutelmaa toiminnan yleisyydestä tehok-
kaammin kuin aktiivimuodon käyttö, jossa nimettäisiin subjekti (vrt. "työntekijät käyttä-
vät mahdollisuuksia hyväksi" ja "työntekijät jäävät eläkkeelle keskimäärin 58–59-vuo-
tiaina"). Kaksi edellistä esimerkkiä implikoi, että työntekijät hyötyvät järjestelmästä. 
Vielä selkeämmin he asettuvat hyötyjän rooliin, kun heille tarjotaan eläkemahdollisuutta 
ja eläkejärjestelmät tarjoavat heille vapautta. Työntekijät näyttäytyvät osapuolena, jolta 
muut osapuolet odottavat jotakin ja jolla on velvollisuuksia, sillä heidän odotetaan pysy-
vän töissä ja heidän pitäisi jaksaa kauemmin.  

Käsitys siitä, ketkä näiden odotusten ja vaatimusten takana ovat, rakentuu tekstiympä-
ristössä: 

(16)  – – samalla kun ihmisille tarjotaan sangen varhain eläkemahdollisuutta, heidän odotetaan 
pysyvän töissä nykyistä selvästi pitempään. Suomessa eläkkeelle jäädään keksimäärin 58–
59-vuotiaana. Työntekijän pitäisi kuitenkin jaksaa kauemmin, jos harmaantuva Suomi ja 
muu Eurooppa aikovat säilyttää hyvinvointinsa nykyisellään. Suomessa asiantuntijat halua-
vat nostaa keskimääräistä eläkkeellelähtöikää vuodella tai parilla. Sillä jo selvitään pitkälle. 

Kirjoittajan ääni yhdistyy järjestelmän edustajien ääneen. Passiivimuodot tarjotaan ja 
odotetaan implikoivat, että on luontevaa tulkita tekijä samaksi: järjestelmän edustajiksi. 
Sitä vastoin dynaamista modaalisuutta197 ilmaisevaan työntekijän pitäisi kuitenkin jaksaa 
kirjoittuu asiantuntijoiden ja järjestelmän kannan lisäksi myös kirjoittajan oma asenne, 
johon konditionaali kytkee epäilyksen sävyä (ks. Kangasniemi 1992: 59–60, 343). Totea-
mus Sillä jo selvitään pitkälle on kommentti asiantuntijoiden esittämään ratkaisumalliin 
ja implikoi, että 'ratkaisu on hyvä'. Kangasniemi (1992: 344) huomauttaa, että pitää-ver-
bin tulkinta riippuu muun muassa velvoitteen alkuperästä ja kirjoittajan intentioista. Kon-
tekstin perusteella vaatimusten taustalla on jonkin intentionaalisen virka-/toimivaltaa 

                                                           
197 Modaalinen pitää-verbi voidaan tulkita myös episteemiseksi (esim. "Tämän pitäisi siis ennakkolaskelmien 
mukaan olla melko tasaväkinen pari") tai deonttiseksi (esim. "Tämä lausunto pitäisi saada valmiiksi perjantaihin 
mennessä") (ks. Kangasniemi 1992: 341–345, Hakulinen – Karlsson 1995: 262–264). 
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edustavan tahon tahto. Palaan analyysin loppupuolella tarkemmin siihen, miten pääkirjoi-
tuksessa esitetään ratkaisuehdotuksia työelämän ongelmiin. 

Työntekijäjoukkojen halukkuutta siirtyä eläkkeelle suhteutetaan pääkirjoituksessa toi-
siin vaihtoehtoihin (eläke houkuttelee ikääntyviä työntekijöitä enemmän kuin työnteko, 
he pelaavat mieluummin varman päälle kuin rasittuvat työstä), aiempaan tilanteeseen 
(talouskasvu ja eläkejärjestelmien viime vuosien muutokset ovat hillinneet pahinta jouk-
kopakoa työmarkkinoilta; pahimmassa saneeraus- ja irtisanomiskierteessä kukaan ei 
voinut olla varma työpaikkansa säilymisestä) ja muihin valtioihin (jos harmaantuva 
Suomi ja muu Eurooppa aikovat säilyttää hyvinvointinsa nykyisellään). 

Käsitystä tavallisen kansalaisen turvattomasta roolista toimintaa ohjaavan järjestelmän 
osana vahvistetaan metaforilla. Joukkopako työmarkkinoilta, oikotie vapauteen ja pako-
teiden tukkiminen aktivoivat voimakkaita liikkumisen kuvia, joissa joku pakenee ja joku 
toinen ajaa takaa. Reittien etsimisellä rakennetaan yhteyksiä pelaamisen ja kilpailemisen 
maailmaan, jossa työntekijät pelaavat varman päälle ja jossa kumpikin osapuoli tekee 
jotain. Jatkuvan liikkeen merkitys sisältyy myös ilmaukseen saneeraus- ja irtisanomis-
kierre. Saneeraaminen ja irtisanominen tarkoittavat työntekijän kannalta lähinnä kirosa-
noja, mutta työantajien puolella ne edustavat keinoa järkeistää ja tehostaa toimintaa. 
Perussanakirjan mukaan saneeraus tarkoittaakin talouselämässä 'terveelle pohjalle saatta-
mista' ja 'terveyttämistä' (PS 1994 s.v. saneerata). Tällaisen kierteen käynnistäjänä on 
työnantaja, ei työntekijä. Voimakasta liikettä ilmaisee myös vellova keskustelu, jota eläk-
keiden ympärillä käydään. Metafora luo kuvan hallitsemattomasta tilanteesta, joka on 
epämiellyttävä ja sekava. Epäselväksi jää, ketkä keskusteluun osallistuvat. 

Kun ihmisistä puhutaan esimerkiksi työntekijöinä, ihmisinä ja suomalaisina yksilöi-
mättä ketään tarkemmin, heidät esitetään kasvottomana massana. Samankaltaisen huo-
mion teki Heikkinen (1999) tutkiessaan työttömiin liittyvää lehtikirjoittelua. Valtion nä-
kökulmasta katsottuna ajattelevat, elävät ja tuntevat ihmiset voidaan niputtaa tilastojen, 
käyrien ja lukujen muodostajiksi. Heitä voidaan määrän lisäksi suhteuttaa ajankohtiin ja 
paikkoihin, kuten muihin maihin. Heikkisen mukaan pääkirjoituksessa on luonnollis-
tuneempaa kuvata laajaa joukkoa, sitä koskevaa asiaintilaa ja siihen liittyviä prosesseja 
kuin kertoa asiasta yksittäisen ihmisen kokemana. Yleistäminen voi olla tietoinen ideolo-
ginen valinta, mutta myös luonnollistunut kielisysteemin osa. (Heikkinen 1999: 110, 
115–116; työttömien kuvaamisesta lehtitekstissä ks. myös Onikki 1998: 90–94.) 

5.5.3.4  Jotain on vialla työelämässä 

Työnteko ja lisääntynyt vapaa-aika näyttäytyvät keskeisinä vaihtoehtoina HS:n pääkirjoi-
tuksessa: toisessa vaakakupissa houkuttelee eläkkeelle siirtyminen ja toisessa kupissa on 
työelämässä pysyminen varsinaiseen eläkeikään asti. Seuraavaksi tarkastelen, millainen 
työelämän maailma ja millaisia työhön liittyviä kannanottoja ja asenteita tekstiin kirjoit-
tuu. Se, miten mielipiteitä ja argumentointia ilmennetään kielen keinoin, on olennainen 
tutkittava, kun kyseessä on pääkirjoitusgenre. Tekstin kautta lukijalle välittyy tietoa ja 
uskomuksia, joilla on sosiaalinen ja kulttuurinen tausta. Van Dijk (1996) määrittelee mie-
lipiteetkin uskomuksiksi, jotka eivät kuitenkaan täytä tiedon kriteerejä. Tiedon perustana 
on tieteellinen totuus, se on muuten todistettua tai sosiokulttuurisesti terveellä järjellä 



 300

perusteltua. Mielipiteistä sen sijaan voi kiistellä; jonkun oikeana pitämä käsitys voi toisen 
mielestä olla väärä. Van Dijk esittää, että ideologisesti uskomuksiin liittyvätkin nimen-
omaan käsitykset siitä, mikä on hyvä tai paha ja mikä oikein tai väärin. 

HS:n pääkirjoituksessa etenemisstrategia on selkeälinjainen. Aluksi kirjoittaja nimeää 
ongelman (suomalaiset haluavat eläkkeelle ennen virallista eläkeikää) ja tarjoaa sille 
selitystä (työilmapiiri ja käytänteet ovat vialla). Sitten hän kuvaa ihmisten asenteita työ-
hön ja järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia siirtyä eläkkeelle. Kirjoittajan strategiana 
on mennä suoraan asiaan ja osoittaa jo alussa, minkälaatuisesta ongelmasta on kyse: 

(17) – – miksi ihmiset heti neljänkymmenen ikävuoden jälkeen alkavat suunnitella, miten työstä 
pääsisi eroon. 

(18)  Asennetutkimuksissa jopa puolet yli 45-vuotiaista suunnittelee siirtyvänsä eläkkeelle ennen 
aikojaan. 

(19)  Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, jotka eivät vain jaksa tai halua jatkaa 
työntekoa viralliseen eläkeikään saakka. 

Tekstiin on valittu asenteita heijastavia adverbeja. Aikaan liittyvä heti aktivoi merki-
tyksen 'niinkin pian', 'viipymättä', 'välittömästi' ja määrään liittyvä jopa puolestaan merki-
tyksen 'niinkin moni' (ks. Sulkala 1981: 86). Esimerkeissä korostetaan ajallista varhai-
suutta ja määrällistä suuruutta – ilman korostusta ongelma vaikuttaisikin pienemmältä. 
Esimerkissä 19 eksplikoituu arkaluontoinen "totuus": ihmiset hakeutuva eläkkeelle, 
vaikka voisivat aivan hyvin tehdä vielä töitä. Heillä ei ole "todellista" syytä siirtyä pois 
työelämästä, sillä he ovat terveitä ja työkykyisiä. Syyksi kirjoittuu lähinnä mielentila ja 
asenne: kyllästyminen, jaksamattomuus tai haluttomuus tehdä töitä. Adverbi vain impli-
koi myös, että kirjoittajan mukaan ne eivät kuitenkaan riitä päteväksi syyksi. Vaikka 
asetelma on ristiriitainen, olisi suoraviivaista pukea esimerkki 19 ideologiseksi väitteeksi 
'terveen ja työkykyisen ihmisen kuuluu tehdä töitä'. Se tuntuisi uskottavalta, jos virke 
olisi muotoiltu käyttämällä alistuskonjunktiota vaikka ("Vaikka suurin osa heistä on ter-
veitä ja työkykyisiä ihmisiä, he eivät vain jaksa tai halua jatkaa työntekoa – –") tai kytke-
mällä mutta-konjunktiolla ("Suurin osa heistä on terveitä ja työkykyisiä ihmisiä, mutta he 
eivät vain jaksa tai halua jatkaa työntekoa – –"). Koska vastakkainasettelua ilmaisevaa 
valintaa ei ole tehty, sävy on jopa ymmärtävä. Vain-adverbi voi heijastaa kirjoittajan ar-
viota siitä, että 'tilanne on yksinkertaisesti tällainen': työntekijät jaksavat kyllä tehdä jota-
kin muuta kuin työtään ja ovat terveitä mutta henkisesti väsähtäneitä vinoutuneen työ-
kulttuurin vuoksi. Esimerkkiin kytkeytyy terveen järjen ja kulttuurisen kontekstimme 
mukainen oletus, että työkykyinen ihminen haluaa tehdä töitä. 

Tekstin alkupuolen perusteella kirjoittajalla olisi mahdollisuus antautua moralisoimaan 
suomalaisten työntekijöiden käytöstä, mutta näin ei kuitenkaan käy. Kirjoittaja ei syyllistä 
työntekijöitä vaan pikemminkin osoittaa avoimesti ymmärrystä.  

(20)  Totta kai mahdollisuuksia käytetään hyväksi kun ne kerran on luotu. 
(21)  Jos ilmapiiri työpaikoilla on turhautunut ja ahdistunut, ei ole ihme, että työnteko tympii ja 

varhaiseläke houkuttelee. 

Luonnollistavalla adverbilla totta kai ja ilmauksella ei ole ihme kirjoittaja osoittaa, että 
työntekijöiden halu päästä eläkkeelle on odotettavissa oleva vaihtoehto. Samalla annetaan 
ymmärtää, että eläkejärjestelmien suunnittelijoiden ja päättäjien ei tarvitse kummastella 
suomalaisten ratkaisuja. Ei ole ihme on myönnytys, joka tuottaa merkitystä 'työntekijöi-
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den käytös on ymmärrettävää'. Paremminkin olisi ihme, jos työntekijät viihtyisivät työ-
paikoilla. Jos-ehtolause kuitenkin implikoi, että kirjoittajalla ei ole kuitenkaan täyttä 
varmuutta työpaikkojen ilmapiirin heikkoudesta. Ymmärtäjän rooli tuo kirjoittajan lähelle 
"tavallista kansalaista". Suhdetta kansaan lähentävät sananvalinnat: arkikielinen tympii 
häivyttää etäisyyttä enemmän kuin esimerkiksi tympäistä tai kyllästyttää. Tunteisiin ve-
toava sanasto luo vaikutelmaa työntekijän tilanteeseen eläytymisestä (vapaus, turha pai-
nolasti, työnilo, ilottomuus, ahdistus, pelko, turvattomuus, masentua). 

HS:n pääkirjoituksessa työelämää luonnehditaan kielteiseen sävyyn: se on kulttuuril-
taan vinoutunutta, masentavaa ja ikääntyvää työntekijää hylkivää; se on ilmapiiriltään 
turhautunutta ja ahdistavaa. Työ tuntuu rasitukselta ja työnilo on kadonnut. Kaiken kaik-
kiaan tekstissä tiivistyy merkitys 'työnteko kyllästyttää, tympäisee ja väsyttää'. Työelä-
mään liitetään runsaasti ilmauksia, joiden mukaan työmaailma on kova: koveneva kil-
pailu, vaativuus, tehokkuus, kiire, riittämättömyys, ilottomuus, saneeraus- ja irtisanomis-
kierre, työuupumus ja lama.  

Työelämään kytketään inhimillisen haavoittuvuuden merkityksiä metaforassa Koko-
naiset alat tuntuvat sairastuneen. Verbi sairastua aktivoi terveysdiskurssin, joka nousee 
tekstissä eksplisiittisesti aiemmin esiin vain silloin, kun kirjoittaja mainitsee terveet ja 
työkykyiset ihmiset. Perussanakirjan mukaan adjektiivilla sairas on perusmerkityksensä 
('jotakin sairautta, tautia poteva', 'kipeä', 'viallinen') lisäksi kuvallinen merkitys, joka 
synnyttää voimakkaita negatiivisia merkityksiä: sairastunut on 'epänormaali', 'rappeutu-
nut', 'vinoutunut', 'mätä', 'nurja'. Esimerkiksi työttömyydestä voidaan puhua koko yhteis-
kuntaa jäytävänä sairautena (PS 1994 s.v. sairas, sairaus), ja Väliverrosen (1996: 114–
118) mukaan myös ympäristön tilaan liittyviä ongelmia käsitellään mediassa sairauden 
sananvalinnoilla. Kun metaforassa subjektiksi nimetään alat, ihminen luokitellaan am-
mattiryhmänsä kasvottomaksi edustajaksi, joka kuuluu yhtenä linkkinä yhteiskuntajär-
jestelmään. Relationaalinen suhdeverbi tuntua ei viesti samanlaista varmuutta kuin esi-
merkiksi olla-verbin käyttö (vrt. "Kokonaiset alat ovat sairaita"). Verbin valinta selittynee 
tiedon alkuperällä: kirjoittaja on edellisessä virkkeessä käyttänyt vastaavaa suhdeproses-
sia näyttää mainitessaan, että työuupumuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden va-
lossa suomalainen työpaikkakulttuuri näyttää masentavalta. Kirjoittaja tekee päätelmiä 
siitä, miltä todellisuus vaikuttaa tutkimustulosten perusteella. Ideologisesti on nähtävissä, 
että työntekijöiden ongelmia ei liitetä ensisijaisesti terveyteen vaan muihin seikkoihin: 
siihen, miltä työnteko tuntuu ja millainen ilmapiiri työpaikalla on. 

Kun tilanteesta rakentuu tekstissä näinkin ikävä kuva, on syytä kysyä, millaisia syitä ja 
perusteluja työelämän tympeydelle esitetään. Varmoina eläköitymishalukkuuden tausta-
tekijöinä esitetään työilmapiiriin ja työkäytänteisiin liittyvät syyt (22) ja myös itse eläke-
järjestelmää luonnehditaan ongelmalliseksi (23): 

(22) Työilmapiirin ja työpaikan käytäntöjen täytyy olla perusteellisesti vialla, jos lähdetään siitä, 
ettei vika ole suomalaisten psyykessä. Muuten ei ole selitettävissä, miksi ihmiset heti nel-
jänkymmenen ikävuoden jälkeen alkavat suunnitella, miten työstä pääsisi eroon.  

(23)  Ongelmana on se, että samalla kun ihmisille tarjotaan sangen varhain eläkemahdollisuutta, 
heidän odotetaan pysyvän töissä nykyistä selvästi pitempään. 

Modaalinen täytyy olla aktivoi episteemistä varmuuden merkitystä, jota vankistetaan 
vielä ääri-ilmaisua edustavalla adverbilla perusteellisesti (ks. Kangasniemi 1992: 346). 
Tämänkaltaisilla ääri-ilmaisuilla (vrt. joka kerta, täysin, ei koskaan, ei mitään) koroste-
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taan – minimoidaan tai maksimoidaan – niitä piirteitä, joita asiaan halutaan liittää (Joki-
nen 1999: 150–151). Ehdottomuuden sävy kuitenkin himmenee, kun päälausetta seuraa-
kin alisteinen ehtolause. Jos lähdetään siitä, ettei vika ole suomalaisten psyykessä sisältää 
hienoisen mahdollisuuden, että vikaa voi olla psyykessäkin. Tällainen vaihtoehto ei kui-
tenkaan tunnu uskottavalta, vaan pikemminkin kirjoittajan ironiselta heitolta. Suomessa-
han on päinvastoin totuttu ajattelemaan, että suomalaiset ovat ahkeria ja kunnollisia työ-
ihmisiä. Tulkintaa ironiasta tukee se, miten kirjoittaja jatkaa tekstiään. Muuten ei ole 
selitettävissä vahvistaa vaihtoehdottomuuden merkitystä, 'vain näin asia voidaan selittää'. 
Kieltojen avulla kirjoittaja kiistää samalla "väärät" käsitykset, joita joissakin yhteyksissä 
on saatettu esittää, ja oikaisee ne: vika on jossakin muualla kuin suomalaisten psyykessä. 
Asenne tulee esiin myös ajan ilmauksessa sangen varhain, joka tuottaa tekstiin merki-
tystä 'hyvin varhain', 'erittäin varhain' ja jopa 'liiankin varhain'. Kannanotto on hieno-
varainen mutta havaittavissa, ja sen voi tulkita aktivoivan ajatusta 'eläkemahdollisuutta 
pitää tarjota ihmisille myöhemmin'. (Muista neuvoista tarkemmin ks. 5.5.3.5). 

Kirjoittaja kirjoittaa itseään tekstiin tekstuaalisin keinoin myös niissä kohdissa, joissa 
hän kieltää jotakin. Tässä pääkirjoituksessa kielto on käytössä seitsemässä lauseessa ja 
yhden kerran rinnastuskonjunktiossa eikä. Kiellon avulla puhuja ilmaisee käsityksensä 
lauseen propositionaalisesta sisällöstä: hän epää sen totuuden ja osoittaa kannanotollaan 
tai kommentillaan, että tilanne ei ole hänen odotuksensa mukainen. Kieltolauseen ja kon-
tekstin yhteys on kiinteämpi kuin myönteisessä lauseessa. (Hakulinen – Karlsson 1995: 
266.) Kielto implikoi, että sillä torjutaan esimerkiksi jossakin toisessa tekstissä oleva 
väittämä (Karvonen 1995: 105; Fairclough 1992: 121–122), kuten seuraavassa esimer-
kissä: 

(24) Eläkkeiden suosiota on selitetty muun muassa vanhenevien työntekijöiden kohtelulla nuo-
ruutta, tehokkuutta ja kilpailua korostavassa työelämässä. Ikääntyneemmät työntekijät 
saattavat tuntea itsensä työpaikalla turhaksi painolastiksi. Koveneva kilpailu ja töiden vaa-
tivuus eivät kuitenkaan ole pelkästään vanhenevien työntekijöiden ongelma. 

Muista lähteistä saadun tiedon johtaminen omiin päätelmiin on nähtävissä edellisessä 
esimerkissä. Aluksi kirjoittaja viittaa epämääräisen intertekstuaalisesti tietolähteisiin 
passiivimuodolla on selitetty. Sitten kirjoittaja esittää oman tulkintansa tilanteesta (saatta-
vat tuntea). Lopuksi hän kiistää alussa mainitsemiensa selitysten aukottomuuden. Kielto-
muodolla eivät kuitenkaan ole vähennetään aiemmin esitetyn näkökulman arvoa (väitettä, 
että erityisesti vanhenevilla työntekijöillä on vaikeuksia työelämässä). Tekstissä kiteyty-
vät merkitykset 'työn ongelmat eivät liity ainoastaan ikään' ja 'muillakin on ongelmia 
iästä riippumatta'. Kuitenkin-konnektiivilla luodaan yleensä tekstiin koheesiota. Sillä on 
myös ideologinen tehtävä: sen avulla asiasta voidaan nostaa esiin jotakin olennaista, 
jonka osoitetaan olevan vielä tärkeämpää kuin aiemmin kerrottu. (Ks. Heikkinen 1999: 
167–169.)  

Tekstiin kirjoittuu näkyvästi myös mahdollisuuksien maailma. Se aktivoituu neljä ker-
taa modaalisen saattaa-verbin yhteydessä: 

(25)  Eläkkeiden ympärillä vellova keskustelu saattaa kuitenkin olla yksi syy siihen, että ihmiset 
kiirehtivät pois työelämästä. He pelaavat mieluummin varman päälle kuin joutuvat tilantee-
seen, jossa työ tuntuu rasitukselta, mutta pakotiet on tukittu. 
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(26)  Osittain ilottomuus saattaa olla laman peruja; pahimmassa saneeraus- ja irtisanomis-
kierteessä kukaan ei voinut olla varma työpaikkansa säilymisestä. 

(27)  Ikääntyneemmät työntekijät saattavat tuntea itsensä työpaikalla turhaksi painolastiksi. 
(28)  Työntekijöiden asenteissakin saattaa olla korjaamista. 

Kirjoittaja ei valitse selkeitä väitelauseita vaan vihjailevamman esitystavan. Hän osoittaa 
arvelevaa modaaliverbiä saattaa käyttäessään, että hän pitää asiaa mahdollisena tai 
todennäköisenä mutta ei varmana. Arvelua voi ilmaista yhtä lailla verbeillä mahtaa, tai-
taa ja voida. (Ks. Matihaldi 1979: 103–106.) Kirjoittaja ottaa itselleen pohdiskelijan 
roolin, jossa on lupa ehdottaa mahdollisia perusteluja tarvitsematta tarjota niitä peruutta-
mattomina totuuksina. Lukija saa tilaisuuden päättää, kuinka uskottavina hän näitä perus-
teluja pitää. Syitä puntaroivan pohtijan roolia rakentaa sekin, että yksi syy siihen, osittain 
ja -kin-liitepartikkelin käyttö tuottavat merkitystä 'muitakin syitä on olemassa'. Kangas-
niemi (1992: 156–157) esittää, että saattaa-verbiin voidaan kytkeä merkitykset 'joskus' ja 
'jotkut' silloin, kun lauseet kuvaavat jotakin usein ja yleisesti ilmenevää asiaintilaa ei-
vätkä vain yksittäistä hetkeä. Tämän mukaisesti esimerkeistä 27 ja 28 voidaan muotoilla 
parafraasit "Jotkut ikääntyneemmät työntekijät tuntevat itsensä työpaikalla turhaksi pai-
nolastiksi" ja "(Joidenkin) työntekijöiden asenteissa on joskus korjaamista". 

Epävarmuutta ja ehdollisuutta selittää se, että pääkirjoituksessa lomittuvat asiantunti-
joiden tuottama "varma" tieto (kuten Vattin selvitykset, asennetutkimukset ja työuupu-
musta koskevat tutkimukset) ja kirjoittajan omat päätelmät, jotka eivät ole samalla tavalla 
tutkimuksin todistettuja. Ne ovat enemmänkin arveluja. Egginsin mukaan kirjoittaja voi 
modalisaatiota käyttämällä pyrkiä luomaan vähemmän autoritaarista, suostuttelevampaa 
sävyä. Kun puhuja tai kirjoittaja on varma tiedosta, modalisaation taso jää matalaksi. 
(Eggins 1994: 315.)  

5.5.3.5  Mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä? 

Pääkirjoitus on tyypillisesti teksti, jossa esitellään jokin ongelma, pohditaan sen merki-
tystä ja vaikutusta ja tarjotaan jonkinlaisia ratkaisumalleja. Heikkisen (1999: 189) mu-
kaan pääkirjoituksille on ominaista tulevaisuuden tietäminen ja välttämättömien tekojen 
esiin nostamiin, ns. välttämättömyyspuhe. Tässäkin tekstissä kirjoittaja ottaa neuvonanta-
jan roolin, mutta jo aiemmin mainitsemani vaihtoehtojen tarjoaminen näkyy myös siinä, 
miten neuvoja tekstissä tarjotaan. Ainoastaan yhden kerran tekstissä esiintyy selkeä vel-
voittava vaatimus (29), muissa esimerkeissä velvollisuuden aste on keskitasoa (30) tai 
sitäkin matalampi (31). 

(29) Ikääntyvää työntekijää hylkivästä yrityskulttuurista on päästävä eroon.  
(30)  Työntekijän pitäisi kuitenkin jaksaa kauemmin, jos harmaantuva Suomi ja muu Eurooppa 

aikovat säilyttää hyvinvointinsa nykyisellään. 
(31) Työntekijöiden asenteissakin saattaa olla korjaamista.  

Deonttista modaalisuutta vahvimmillaan voidaan ilmaista suomen kielessä esimerkiksi 
ilmauksissa täytyy, on pakko ja pitää. Esimerkissä 29 samaa ilmaistaan kiteytyneellä sa-
naliitolla on päästävä. Vaatimus on selkeä, ja sitä edeltäneen virkkeen perusteella on 
tulkittavissa, että vaatimus kohdistetaan erityisesti työnantajille, vaikka sitä ei suoraan 
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ilmaistakaan. Yhteisöllisyyden merkityksiä tuottava sanasto (työpaikka, ilmapiiri, kult-
tuuri) sitoo vaatimuksen piiriin myös työtoverit. Esimerkissä 30 konditionaalin käyttö 
lieventää pitää-verbiin sisältyvää velvollisuuden astetta. Sitä, kenen näkemystä vaatimus 
edustaa, ei tarkasti ilmaista, vaan pikemminkin yhdistetään monen tahon ääni: kirjoitta-
jan, eläkkeitä tarjoavan järjestelmän ja jopa koko suomalaisen yhteiskunnan. Tässä kon-
tekstissa konditionaaliin kirjoittuu mahdollisuuden ja todennäköisyyden merkitys. 'toden-
näköisesti pitää jaksaa, jotta Suomi säilyttää hyvinvointinsa'. Pitäisi jaksaa viitaa tulevai-
suuteen ja implikoi vastakkaista todellisuutta 'mutta nyt eivät jaksa'. Vieläkin alhaisempi 
velvoittavuuden aste tulee esiin esimerkin 31 episteemisen saattaa-verbin yhteydessä. 
Merkitys 'työntekijöiden asenteissa on korjattavaa' kirjoittuu tekstiin mahdollisuutena ja 
aktivoi samalla lievänä vaatimuksen 'työntekijöiden pitää korjata asenteitaan'. Jos kirjoit-
taja olisi valinnut kaikkein kongruenteimman velvoittamisen muodon, hän olisi käyttänyt 
imperatiivia Työntekijät, korjatkaa asenteitanne! (Kongruentti ja metaforinen valinta ks. 
Halliday 1994a: 342, Eggins – Martin 1997: 245–246). Kirjoittajan valinta implikoi kui-
tenkin, että työntekijöiden asenteiden korjaaminen ei ole tärkein keino ratkaista ongel-
maa. (Modaalisuudesta esim. Hakulinen-Karlsson 1995: 262–265, Matihaldi 1979, Kan-
gasniemi 1992, Halliday 1994a: 88–92, 362–363.)  

Kahdessa viimeisessä kappaleessa tiivistyy se, mitä kirjoittajan mielestä olisi tehtävä, 
jotta tilanne kohenisi. Työnantajille suunnattu neuvo 'nyt on tosissaan paneuduttava on-
gelmiin' on muotoiltu kysymykseksi: 

(32)  Mistä työnantajat kuvittelevat jatkossa saavansa työvoimaa, elleivät he tosissaan paneudu 
ikääntyvien työntekijöiden ongelmiin ja heidän työkykynsä ylläpitoon? 

Mentaalista toimintaa kuvaava prosessi kuvitella kertoo, että työnantajat eivät toimi 
aktiivisesti. Tässä kontekstissa verbin merkitys kääntyy negatiiviseksi: he luulottelevat ja 
haaveilevat (PS s.v. kuvitella). Kuvittelu implikoi, että työnantajilla ei ole todellista käsi-
tystä asiasta. Kirjoittaja osoittaa siis ensin epäilevänsä työnantajien toimintaa ja antaa 
varsinaisen neuvonsa vasta sen jälkeen ehtolauseessa. Tekstiin sisältyy tulevaisuuteen 
(jatkossa) viittaava ennustus 'tilanne vain pahenee' ja vaatimus 'nykyisen toiminnan on 
muututtava'. Kirjoittaja osoittaa tietonsa ulottuvan tulevaisuuteen, mikä on Heikkisen 
(1999: 232) mukaan tyypillinen piirre pääkirjoituksissa. Retorinen kysymys on valinta, 
jolla kirjoittaja herättää vastaanottajan tarkkaavaisuuden ja vaatii kysymykseen reagointia 
niin lukijoilta kuin työnantajiltakin. Semanttisesti kyseessä ei ole aito kysymys vaan 
väite, jolla kirjoittaja esittää käsityksensä asiasta ja ilmaisee asenteitaan, kuten ihmetystä, 
hämäännystä, suuttumusta ja paheksuntaa. (Ks. Hakulinen – Karlsson 1995: 281, 285–
286; Matihaldi 1979: 166; Yli-Vakkuri 1986: 222–223.) Tässä tapauksessa retoriseen 
kysymykseen liittyy selvimmin paheksunnan lisäksi ihmetys, mitä vahvistaa vielä kuvi-
tella-verbin käyttö. Kysymyksellä on mahdollista myös esittää epäsuora kehotus: 'älkää 
kuvitelko'. Kirjoittaja käyttää myös kieltolausetta vihjatessaan, mitä pitää tehdä tai mitä ei 
pidä tehdä. Neuvossa aktivoituu merkitys 'työnantajien pitää paneutua työtekijöiden on-
gelmiin ja työkyvyn ylläpitoon'.  

Esimerkissä 32 aktivoituu monia merkityksiä, kuten 'työvoimaa ei saada mistään, jos 
ei paneuduta ongelmiin', 'työnantajat eivät ole tosissaan paneutuneen ongelmaan eivätkä 
työkyvyn ylläpitoon' ja 'työvoiman saanti turvataan selvittämällä ongelmia ja ylläpitä-
mällä työkykyä'. Käsitettä työkyvyn ylläpito ei selitetä lukijalle, vaan se tarjotaan itses-
täänselvyytenä. Koska pääkirjoitus keskittyy henkiseen hyvinvointiin, työkyvyn saamat 
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merkitykset kytkeytyvät henkiseen jaksamiseen, työpaikan ilmapiiriin ja ylipäätään tun-
teisiin. Jos työkyvyn ylläpidon katsotaan tarkoittavan samaa kuin ongelmien ratkaisu, 
siihen kuuluu tekstin luoman maailman perusteella "työn mielekkyyden lisääminen", 
"työilmapiirin kohentaminen" ja "työpaikan käytäntöjen" muuttaminen. 

Halliday väittää, että me korostamme olevamme varmoja – esimerkiksi ilmaisuilla 
varmasti ja aina – silloin, kun tosiasiassa emme olekaan täysin varmoja. Väite, jossa ei 
näy modaalisuuden merkkejä, ilmaisee siis sellaisenaan varmuutta. (Halliday 1994a: 89, 
362–363.) Seuraavan neuvon indikatiiviset verbit paranee ja suuntaa osoittavat varmuut-
ta ja viestivät, että 'näin tapahtuu, jos tehdään näin' (ks. esim. Yli-Vakkuri 1986: 197). 

(33) Viihtyvyys paranee, jos kumpikin osapuoli suuntaa tarmonsa työn mielekkyyden lisäämi-
seen ja työilmapiirin kohentamiseen eikä eläkevaihtoehtojen miettimiseen.  

Preesensmuotoinen paranee-verbi implikoi viittausta tulevaisuuteen. Monessa muussa 
kielessä sama asia voitaisiin ilmaista selkeästi futuurilla. Viittaukset tulevaisuuteen – 
toisin kuin menneisyyteen – liittyvät episteemiseen modaalisuuteen: niillä ilmaistaan 
oletuksia, toiveita, aikomuksia ja haluja (Lyons 1977: 816, ks. myös Hakulinen – Karls-
son 1995: 246–251). Viihtyvyys paranee on eräänlainen ennustus, jonka toteutumiseen 
liittyy ehto (jos kumpikin osapuoli suuntaa). Rinnastuskonjunktiolla eikä nostetaan esiin 
vastakkainasettelu ja implikoidaan neuvoa 'ei pidä miettiä keinoja päästä eläkkeelle'. 
Vaatiminen kohdistuu sekä työnantajiin että työntekijöihin, joihin viitataan ilmauksella 
kumpikin osapuoli. 

Kirjoittaja esittää kannanottonsa asiantuntijoiden ratkaisuvaihtoehtoon yhtymällä hei-
dän esitykseensä: 

(34)  Suomessa asiantuntijat haluavat nostaa keskimääräistä eläkkeellelähtöikää vuodella tai 
parilla. Sillä jo selvitään pitkälle. 

Vaikka asiantuntijoita ei selkeästi yksilöidä, heidät mainitsemalla vedotaan auktoriteet-
teihin, jotka edustavat tietoa. Monikkomuoto niputtaa asiantuntijat yhdeksi joukoksi, joka 
tavoittelee samaa (eläkeiän nostoa), mikä puolestaan rakentaa merkityksiä 'ratkaisuehdo-
tus on pätevä' ja 'ratkaisulla on paljon kannatusta'. Tulevaisuuteen viittaava passiivimuoto 
(sillä) selvitään implikoi, että kirjoittaja uskoo ratkaisun olevan yleisesti hyvä koko Suo-
men kannalta. Adverbi jo osoittaa tässä määrää ja aktivoi merkityksen 'yksistään eläk-
keellelähtöiän nosto sellaisenaan riittää tilannetta parantamaan'. Samankaltainen kannan-
otto eläkeiän noston puolesta kirjoittuu tekstiin aiemminkin (samalla kun ihmisille tarjo-
taan sangen varhain eläkemahdollisuutta). 

Kirjoittajan rooli neuvojana on kaiken kaikkiaan hienovarainen, ei kaikkitietävä eikä 
selkeästi opastava. Heikkisen (1996: 144) mukaan neuvomisen ja opastamisen taustalla 
hahmottuu ideologia, jonka mukaan lehdellä on valta neuvoa niin päättäjiä kuin kansa-
laisiakin. Mahdollisuuksien puntaroiminen tuo pääkirjoitukseen keskustelevuuden piir-
teitä. Se näkyy kielellisinä valintoina muun muassa modaaliverbeissä (saattaa), konditio-
naalissa (pitäisi), retorisessa kysymyksessä (Mistä työnantajat kuvittelevat jatkossa saa-
vansa työvoimaa – – ?) ja kiistävässä negaatiossa (eivät kuitenkaan ole, muuten ei ole se-
litettävissä). Keskustelevuutta synnyttävät myös intertekstuaaliset viittaukset asian-
tuntijoiden tietoon. (Ks. Heikkinen 1999: 204–207.) Kirjoituksessa keskustelutetaan 
etenkin työntekijöiden, työnantajien, eläkejärjestelmien edustajien ja tutkijoiden näkökul-
mia. Lukijan roolissa joutuu ottamaan kantaa ainakin kolmeen kysymykseen: pitäisikö 
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työntekijöiden eläkehaluja ymmärtää, pitäisikö eläkeikää nostaa ja pitäisikö työpaikkojen 
muuttua?  

Analyysini lopuksi esitän taulukkomuodossa (taulukko 11) yhteenvedon siitä, miten 
pääkirjoitusteksti etenee ja miten kielelliset valinnat aktivoivat diskursseja ja merkityksiä.  

Taulukko 11. Pääkirjoituksen rakenne ja diskurssien aktivoituminen (HS 14.7.00). 

Mitä kirjoittaja tekee? Kappale Kielellisisten keinojen valintoja 
Esittelee aiheen lukijalle. 
Tulkitsee ongelman syitä. 

I  Abstraktit toimijat prosesseissa: talouskasvu; eläkejärjestelmien 
muutokset; selvitykset 
Ihmiset esitetään joukkona: ikääntyvät työntekijät; suomalaiset; 
ihmiset 
Ongelmanratkaisudiskurssi aktivoituu: ongelma; täytyy olla vialla; 
vika ei ole; ei ole selitettävissä; miksi; miten 

Kuvailee tilannetta. II  Asennediskurssi aktivoituu: asennetutkimukset; eivät jaksa tai halua; 
oikotie vapauteen; mahdollisuuksia käytetään hyväksi 

Esittää tekijöitä, jotka 
aiheuttaneet tilanteen. 

III  Eläkediskurssi aktivoituu: eläkemahdollisuutta tarjotaan sangen 
varhain; eläkkeelle jäädään; pitäisi jaksaa kauemmin; 
eläkkeellelähtöikä; eläkkeiden ympärillä vellova keskustelu; ihmiset 
kiirehtivät pois työelämästä; pakotiet on tukittu 

Pohtii, millaisia ongelmia 
työpaikoilla on. 
Tulkitsee ongelmien syitä. 

IV  Työpaikkaan liittyvät ilmaukset enimmäkseen negatiivisia: nuoruutta, 
tehokkuutta ja kilpailua korostava työelämä; turha painolasti; 
koveneva kilpailu; töiden vaativuus; ongelma; masentua; liian vanha; 
[työnilo] on kadonnut; riittämättömyyden tunteet; ahdistus; ilmapiiriä 
kiristävä kiire; ilottomuus; lama; saneeraus- ja irtisanomiskierre; 
työpaikan säilyminen; pelko; turvattomuuden tunne 

Esittää yhteenvedon 
tutkimusten valossa. 

V Ongelmien laajuutta ja luonnetta kuvaavat ilmaukset: työuupumus; 
suomalainen työpaikkakulttuuri; kokonaiset alat; masentava; 
turhautunut; ahdistunut; sairastua; työnteko tympii; varhaiseläke 
houkuttelee 

Vetoaa työnantajiin.  
Esittää ratkaisuja. 

VI ja  
VII  

Parantamisdiskurssi aktivoituu: paneutua tosissaan ongelmiin;  
on päästävä eroon; saattaa olla korjaamista; suunnata tarmo; 
viihtyvyys paranee; työkyvyn ylläpito; työn mielekkyyden lisääminen; 
työilmapiirin kohentaminen 



III Tuloksia 

 
 



6 Tulosten tarkastelua 

Olen selvittänyt tutkimuksessani sitä, millaisia merkityksiä aktivoituu, kun Helsingin 
Sanomissa kirjoitetaan työkyvystä. Vuosilta 1999 ja 2000 keräämässäni tutkimusaineis-
tossani esiintyy kaikkiaan 286 työkyky-ilmausta. Useimmiten kyseessä ovat työkyky, 
työkyvyttömyys, työkykyinen, työkyvytön ja työkykyä ylläpitävää toimintaa tarkoittava 
lyhenne tyky. Kokonaisaineistooni kuuluu 126 tekstiä. Lisäksi olen käyttänyt tausta-ai-
neistonani 1800-luvun sanomalehtitekstejä, joissa kirjoitetaan työkyvystä. Olen selvittä-
nyt työkyky-ilmausten vakiintumista institutionaaliseen käyttöön myös vanhoista sanakir-
joista, hallinnon teksteistä ja lääketieteeseen liittyvistä teksteistä. 

Olen jakanut työni kolmeen osaan. Taustassa käyn läpi tutkimusotteeni päälinjoja 
(luku 2) ja työkykydiskurssin historiaa (luku 3). Analyysiosassa tarkastelen työkyky-
ilmauksia ensin merkityssuhteiden ja kollokaatioiden näkökulmasta (luku 4) ja sitten 
paneudun varsinaisiin diskursseihin (luku 5). Tässä viimeisessä osassa on aika tarkastella 
tutkimukseni tuloksia. 

Tutkimusmatkastani tuli pitkä mutta avartava. Uteliaana kielitieteilijänä ja entisenä 
toimittajana käväisin välillä sosiologian, kulttuurintutkimuksen, journalistiikan ja lääke-
tieteenkin poluilla. Mielestäni tämä kannatti, sillä ymmärrys tuntui syvenevän – ja työky-
kykin säilyi. Tutkimusotteeni tarjosi niin runsaasti mahdollisuuksia paneutua aineistoni 
teksteihin, että työstäni tuli ennakoitua laajempi. Lukuisat esimerkit kartuttavat 
sivumäärää, mutta uskon niiden parhaiten osoittavan lukijalle, mitä ja miten työkyvystä 
kirjoitetaan. 

6.1  Merkitykset syntyvät kontekstissa 

Tartun tutkimuksessani työkyky-ilmausten merkityksiin M. A. K. Hallidayn systeemis-
funktionaalisen kieliteorian ja kriittisen tekstintutkimuksen ottein. Tukeudun näkemyk-
seen, että merkitykset ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuja. Merkitykset myös 
tuottavat käsityksiä todellisuudesta, ja niissä kuljetetaan ideologioita, joita saatetaan 
tulkita ja arvottaa eri tavoin aina aikakauden, kulttuurin ja yhteiskuntajärjestelmän mu-
kaan. Ideologioissa viljellään vallankäytön siemeniä, muotoillaan ihmisen identiteettiä ja 
asemaa, siirretään arvoja ja asenteita ja rakennetaan yhteiskunnallista järjestystä. 
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Työkykydiskurssin yhteydessä ideologioita on vaikea välttää; ovathan niin työ kuin 
terveyskin ideologisesti latautuneita elämänalueita. 

Yksittäisen työkyky-ilmauksen sijaan olen tarkastellut työkyvyn merkitystä suhteessa 
ympäröivään tekstiin ja myös tekstin ulkoiseen todellisuuteen. Merkityksen rakentumi-
sessa vaikuttavat suomalainen konteksti ja intertekstuaalinen tekstien ketjuuntuminen. 
Merkitykset eivät ole muuttumattomia eivätkä pysyviä. Esimerkiksi käsitystä työkyvyttö-
myydestä ovat Suomessa muovanneet eri aikakausina suhde työntekoon, työn saatavuus, 
sosiaalinen asema, sukupuoli, ikä ja sairaudet. 

Pidän arvokkaana sitä avoimuutta, jota hallidaylainen ajattelutapa tuo tekstien ja kie-
len tarkasteluun. Kieli nähdään resurssina eikä sääntöinä. Merkitykset eivät ole annettuja 
ja lukkoon lyötyjä, vaan ne rakentuvat aina tulkinnassa, kulloisenkin kontekstin mukaan. 
Resurssiajattelun mukaan olemassa olevat merkitykset hioutuvat ja ne kulkeutuvat uusil-
lekin käyttöaloille. Ne myös varastoituvat toistuvaa käyttöä varten. Vaikka tekstien tuot-
tamia merkityksiä tulkitaan lukutilanteessa "tässä ja nyt", niiden intertekstuaaliset ketjut 
ulottuvat toisiin teksteihin, niin nykyisiin kuin menneisiinkin.  

Juuri tästä syystä olen käsitellyt tutkimukseni 3. luvussa myös sitä, millaista historial-
lista diskurssia työkyky-ilmausten käyttöön liittyy. Työkyvyn määrittämisen institutionaa-
liset juuret ulottuvat vaivaisten ja köyhien hoitoon. Työkyvyn rajoja on paalutettu muun 
muassa lakiteksteissä ja muissa säännöissä, joilla on hallittu kansaa ja rakennettu yhteis-
kuntajärjestelmää. HS:n tekstien kielellisissä valinnoissa näkyy pilkahduksia lakiteks-
teistä ja muista hallinnon teksteistä esimerkiksi silloin, kun työkyvyttömyyttä määritel-
lään vian, vamman tai sairauden näkökulmasta. Kun valinta toistuu riittävästi, käsitys 
vikojen, vammojen ja sairauksien vaikutuksesta työkykyyn luonnollistuu. Kansalaisen 
velvollisuus elättää itsensä työllä kaikuu 1800-luvun jälkipuolen moraalidiskurssissa, 
jossa tuomitaan laiskuus ja köyhäinavulla keinottelu. Puhe etuuksista aktivoituu HS:n 
teksteissäkin, eikä köyhyyskään ole taakse jäänyttä. Kun 1800-luvun sanomalehtiteks-
teissä varoiteltiin viinan vievän työkyvyn, nykyisessä HS:n työkykydiskurssissa alkoho-
lin vaikutuksista työkykyyn ei juurikaan puhuta. Tutkimukseni mukaan työkyky-yhdys-
sana vakiintui suomen kieleen 1880-luvulla. Varhaisin löytöni sanomalehtitekstistä on 
1850-luvulta. Samasta asiasta on toki kirjoitettu muillakin kielellisillä valinnoilla (esim. 
kelwottomuus työhön, työhön kykenewä ja työhön kykenemätön).  

Luvun 4 tutkimusosuudessa, jossa tarkastelen työkyvyn kollokaatioita, korostuu 
merkitys, jonka mukaan työkyky on muuttuva olio. Se voi pysyä ennallaan, lisääntyä tai 
vähentyä. Siihen voidaan vaikuttaa parantamalla ja ylläpitämällä. Myös määritteissä 
(esim. jäljellä oleva, heikentynyt, alentunut) tuotetaan muuttumisen merkitystä. Työkyky 
on laadultaan ja asteeltaan mitattava: sitä luonnehditaan erinomaiseksi, hyväksi tai hei-
koksi. Se on prosenttiasteikolla määriteltävissä. Työkyvyn arviointiin on kehitetty oma 
välineistönsä, joista eniten on esillä työkykyindeksi. Toiminnan institutionaalinen luonne 
näkyy myös siinä, että työkykyä mitataan, tutkitaan, testataan, tarkkaillaan ja kartoite-
taan. HS:n teksteissä muutoksessa on tavallisimmin kyse siitä, että työkyky heikkenee, 
alenee tai paranee. Yleisenä näyttäytyy sekin, että työkykyä ylläpidetään ja arvioidaan. 
Samoin tausta-aineiston vanhoissa lehtiteksteissä työkyky karttuu, vähenee, taantuu ja 
katoaa. Tietyt tekijät lisäävät, parantavat, kohottavat, kehittävät, enentävät, ehkäisevät, 
riistävät, heikontavat, vähentävät ja poistavat työkykyä. Työkyky näyttäytyy 1800-lu-
vulla hyödykkeenä, jota voidaan kuluttaa, käyttää ja myydä.  
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Tietynlainen työkyvyn merkitys rakentuu niissä kollokaatioissa, joissa työkyky kytke-
tään terveyteen, toimintakykyyn, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Näistä terveys ja toiminta-
kyky ovat kiteytyneet työkyvyn perinteiseksi pariksi, kun taas jaksaminen ja hyvinvointi 
vaikuttavat tuoreemmilta valinnoilta. Tutkimusaineistoni mukaan näyttääkin siltä, että 
työkyvyn sijasta aletaan entistä useammin kirjoittaa (työssä) jaksamisesta ja työhyvinvoin-
nista. Osa asiantuntijoista on ryhtynyt puhumaan työhyvinvoinnin edistämisestä ja tyhystä 
ja jättänyt työkyvyn ylläpitämisen ja tykyn sivummalle. Näin tuodaan keskusteluun uusi 
ilmaus, jolla voidaan häivyttää entisiä merkityssuhteita ja muuttaa merkityksen paino-
pistealuetta, niin että yksilön kykyjen sijaan korostetaan laajempaa hyvinvointinäkemystä. 
Jaksamisen kanssa samaa merkityskenttää rakentaa myös työuupumus, joka on vallannut 
alaa englanninkieliseltä vastineeltaan burn out. 

Valitsemani tutkimusote suuntaa huomion siihen, miten kieli kytkeytyy vallankäyt-
töön. Totesin tällaisen näkökulman tutkimusongelmani kannalta täysin perustelluksi, sillä 
työkyky liittyy eittämättä hierarkkisiin valtasuhteisiin ja instituutioihin. Esimerkiksi työ-
paikoilla työntekijät ovat työantajien käskyvallan alla, ja työantajat puolestaan toimivat 
markkinavoimien ehdoilla.  

Työkykydiskurssissa kansalaisen kannalta ratkaisevimpana valta-asetelmana näyttäy-
tyy eläkeyhtiön ja hoitavan lääkärin yhteisymmärrys työkyvystä. Eläkeyhtiön antama 
päätös työkyvystä vaikuttaa monin tavoin elämän perusasioihin, kuten taloudelliseen 
toimeentuloon, työuran pituuteen, terveydentilan muutoksiin ja ihmisarvoonkin. Päätös-
valta on lopulta pienen asiantuntijajoukon käsissä. Työkyvyn arvioinnissa valtaa käyttä-
vät asiantuntijat, jotka ovat yleensä hoitavia lääkäreitä ja etuuksia myöntävien instituu-
tioiden asiantuntijoita. Erityisen heikkoon rooliin kirjoittuvat työkykyongelmista kärsivät 
työttömät ja syrjäytyneet, joiden passiivisuus ja avuttomuus kertovat alistuvuudesta. 
Kärjistetyimmillään vallan vähyys näyttäytyy ihmisessä, jonka työkyvyttömyys kytkey-
tyy pitkäaikaistyöttömyyteen, mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen, päihdeongelmiin 
ja köyhyyteen. Vallan huipulla sitä vastoin toimivat tahot, jotka säätävät työkykyä määrit-
televiä lakeja ja luokittelevat kansalaisia työkyvyn perusteella virallisilla päätöksillään 
erilaisiin ryhmiin. Lainsäädäntö ohjaa työkyvyn arviointia. 

Valta on kytköksissä myös rahan käyttöön: poliittiset linjaukset ohjaavat valtion 
varojen käyttöä ja kertovat samalla siitä, millaisia asioita pidetään tärkeinä ja rahoittami-
sen arvoisina. Poliittisella kentällä työkykyä pitävät julkisuudessa esillä etenkin sosiaali- 
ja terveysministeriö sekä työministeriö. Puoluepoliittiset kiistat kehkeytyvät keinoista 
ratkaista ongelmia. Ne purkautuvat julkisuudessa esimerkiksi puheena pakkokuntouttami-
sesta ja Mauri Pekkarisen (kesk) näkemyksessä, että valtiovarainministeri Sauli Niinistön 
(kok) työttömyysturvaesitys tarjoaa sadoilletuhansille työttömille kylmää oikeistolaista 
keppiä. Toiset tulkitsevat aktiivisen sosiaalipolitiikan pakottamiseksi ja toiset taas yksilön 
vastuuta korostavaksi keinoksi ratkaista ongelmia. Aktiivisella sosiaalipolitiikalla yrite-
tään saada passiivinen kansalainen toimimaan. Talousnäkökulma nousee tutkimus-
aineistossani siinä määrin esiin, että kansalaisen työkyvyn kansantaloudellinen merkitys 
tulee lukijalle sangen selväksi. 
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6.2  Työkyvyn diskurssit pääpiirteittäin 

Tavoitteenani on ollut kartoittaa HS:n teksteissä realisoituvaa työkykypuhetta. Tutkimus-
aineistoni 126 tekstissä aktivoituu hyvinkin monenlaisia diskursseja, joista olen tarkastel-
lut tässä viittä pääryhmää: asiantuntijuusdiskurssia, työkyvyn alenemisdiskurssia, työky-
vyn edistämisdiskurssia, työn diskurssia ja eläkediskurssia. Olen tunnistanut nämä dis-
kurssit lukemalla kokonaisaineistoani, kartoittamalla työkyky-ilmausten yhteydessä esiin-
tyviä semanttisia kenttiä ja jäsentämällä aineistoa merkityssuhdekaavion avulla. Vaikka 
olen rajannut näkökulmani tiettyihin diskursseihin, toivon havainneeni myös valtavirrasta 
erottuvia erikoisuuksia. Kuten Halliday toteaa, yksikin poikkeava havainto voi olla mer-
kityksen tulkinnan kannalta merkityksellinen. Esitän tuonnempana taulukossa 12 yhteen-
vedon tunnistamistani merkityksistä ja ideologioista, jotka kytkeytyvät työkykyyn. 

Asiantuntijuusdiskurssissa aktivoituu merkityksiä, jotka liittävät työkyvyn asian-
tuntijatietoon. HS:n tekstien mukaan etenkin tutkijoilla ja lääkäreillä on erityistietoa, 
jonka perusteella he määrittelevät ja luokittelevat työkykyisyyden asteita. Tieto ei kuiten-
kaan ole yhteneväistä eikä tasapuolisesti jaettua. Ylin tiedollinen valta kuuluu etuuksista 
päättäville tahoille, jotka asettuvat vallan hierarkiassa hoitavien lääkäreiden yläpuolelle. 
Lääkäreillä on enemmän tietoa kuin potilailla, joiden työkykyongelmia ratkotaan. Tutki-
mukseni osoittaa, että työkykyä arvioidaan HS:n tekstien mukaan monestakin syystä: 
arviointeja tarvitaan eläkkeiden ja muiden etuuksien ratkaisussa ja kuntoutuspäätöksissä, 
niitä käytetään työn kehittämisessä ja tykyn suunnittelussa, niiden perusteella ohjataan 
ihmisiä koulutukseen ja lisätutkimuksiin ja niitä käytetään tutkimusaineistoina. Merkille 
pantavaa on, että yksilön ominaisuuksien ja kykyjen lisäksi pyritään arvioimaan koko-
naisten yhteisöjen toimintaa.  

Työkyvyn alenemisdiskurssissa työkyvyn heikentäjiksi kirjoittuvat yleisimmin sai-
raus, ikääntyminen ja työhön liittyvät ongelmat. Käsitykset sairaudesta ja terveydestä – 
kuten nuoruudesta ja vanhuudestakin – rakentuvat kulttuurisesti. Suomalaisten työkykyä 
alentavat HS:n tekstien mukaan eniten mielenterveysongelmat. Diskurssissa korostuukin 
käsitys, jonka mukaan työntekijöitä rasittavat nykyään henkiset paineet, stressi ja niihin 
liittyvä uupuminen. Kiintoisaa keskustelua syntyy siitä, miten työkyvyn asiantuntijoiden 
pitäisi vastata tällaisiin ongelmiin. Toisaalta turvaudutaan perinteiseen tapaan sairauslo-
miin ja lääkkeisiin, mutta vaihtoehtona tarjotaan myös työn kehittämistä ja ongelmien 
käsittelyä muilla kuin lääketieteen keinoilla. Työkyvyn toisena – jokseenkin itsestään 
selvänä – alentajana pidetään ikääntymistä. Sen yhteys työkykyyn annetaan lukijalle 
ennalta valmiina kielen rakenteissa, kun kirjoitetaan esimerkiksi ikään liittyvistä pienistä 
vaivoista, ikääntymiseen liittyvistä rajoituksista ja iän tuomasta työtehon alenemisesta. 
Muutoinkin muistutetaan taajaan, että juuri ikääntyvien ja ikääntyneiden työkyvystä pi-
täisi huolehtia. 

Työkyvyn edistämisdiskurssissa aktivoituu näkyvimmin kolme näkökulmaa. Työky-
kyä voidaan tukea perinteisesti kuntoutuksella ja myös uudempaa mallia edustavalla 
työkykyä ylläpitävällä toiminnalla. Suomalaisten tyky-innostukseen suhtaudutaan HS:n 
teksteissä paikoin huvittuneestikin luonnehtimalla sitä jumpaksi, humpaksi ja hölkäksi. 
Työkykyä ylläpitävä toiminta näyttäytyy kirjavana. Teksteissä rakentuukin kiista vanho-
jen tyky-keinojen (liikunta, kunnon kohottaminen, virkistyspäivät) ja uusien tyky-näke-
mysten (työn ongelmien ratkaisu) välille. Kriittiset äänenpainot kuuluvat, kun esitetään 
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epäilyjä niin kuntoutuksen kuin tyky-ohjelmienkin tehottomuudesta vastata työkyky-
ongelmiin. Kolmantena keskustellaan siitä, miten työtä muuttamalla voitaisiin vaikuttaa 
työkykyyn. Kaikkiaan työkyvyn edistäminen näyttäytyy virallisena ja organisoituna 
hankkeiden, ohjelmien, projektien, kampanjoiden, kurssien ja seminaarien maailmana. 

Työn diskurssissa aktivoituu puhe suomalaisten työasenteista ja työhalukkuudesta. 
Työkansa ei näyttäydy yhtenäisenä joukkona, vaan jakautuu muun muassa työtä tekeviin, 
vajaakuntoisiin, työttömiin ja työelämästä syrjäytyneisiin. Teksteissä rakentuvassa työelä-
mässä kohdataan muutoksia, taistellaan kiirettä vastaan ja uuvutaan. Toisaalta kuvataan 
sitäkin, miten yritetään uudistaa työskentelytapoja, jotta ongelmat vähenisivät ja työnilo 
palaisi. Kansalaisten halu irrottautua työelämästä kirjoittuu tekstiin ongelmana, joka 
hiertää päättäjien ja työnantajien pyrkimystä pitää väki töissä. 

Eläkediskurssissa erottuu kaksi pääaihetta. Ensinnäkin kirjoitetaan eläkepäätösten te-
kemisestä ja erityisesti kiistoista, jotka liittyvät eläkehakemusten hylkäämiseen. Toiseksi 
esillä ovat eläkeiän muuttaminen ja eläkejärjestelmän uudistamistarpeet. Suomalaisten 
eläkehakuisuus näyttäytyy osittain haluttomuutena tehdä työtä ja osittain työkulttuurin 
heikkoutena. Työkyvyttömyys puolestaan näyttäytyy kiistanalaisena arvioinnin kohteena, 
jonka perusteella myönnetään eläke ja jonka turvin hakija voi "keinotella" itsensä eläk-
keelle. Eläkediskurssissa merkityksiä ja tulkintoja ohjaa paljonkin se, kenen näkökul-
masta eläkeprosessia katsotaan.  

6.3  Työkykydiskurssin tuottajat ja ylläpitäjät 

Työkyky-ilmauksia tarvitaan, kun määritellään, millainen ihminen kykenee tekemään 
työtä ja millainen taas on oikeutettu eläkkeeseen tai muihin etuuksiin. Työkyvyttömyyttä 
käytetään siten välineenä ihmisten luokittelussa. Työkyvyttömyyden määritelmiä muo-
toillaan lakiteksteissä, ja niitä sovelletaan institutionaalisissa toiminnoissa esimerkiksi 
lääkärin vastaanotolla ja eläkeyhtiöiden päätöksenteossa. Tätä väljemmin työkyky-il-
mauksia käytetään työpaikoilla, jotka pyrkivät pitämään yllä työntekijöiden työkykyä 
erilaisin keinoin. Tyky-ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana usein 
ulkopuolinen asiantuntija, työterveyshuolto tai jokin muu vastaavia palveluja tarjoava 
organisaatio. Tykyn päälinjat on kirjattu niin ikään lakipykäliin. HS:n tekstit rakentavat 
suhteita edellä mainittujen ryhmien välille, ja havaintojeni mukaan kyseenalaistavat ryh-
mien ja yksilöiden keskinäisiä valta-asetelmia.  

Helsingin Sanomien työkykydiskurssi näyttäytyy asiantuntijoiden maailmana, sillä 
moni teksti perustuu tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Eksplisiitti-
nen viittaus tarkoituksellisesti koottuun tietoon (esim. tutkimus, raportti, selvitys, työolo-
barometri) sisältyy 37 prosenttiin tutkimusaineistoni teksteistä, ja lisäksi 14 tekstissä 
kirjoittaja on itse asiantuntija eikä toimittaja. Kytköksiä tieteeseen ja tilastointiin luodaan 
myös graafisilla esityksillä, joita on käytetty 16 tekstin kuvituksena. Työkykydiskurssin 
ylläpitäjinä tutkijat ovatkin ratkaisevassa asemassa, sillä he tuottavat aktiivisesti tietoa ja 
tulkintoja kansalaisten työkyvyn tilasta, työkykyyn liittyvistä ongelmista ja ongelmien 
ratkaisuista. Osa tutkimuksista tehdään valtiovallan tarpeisiin, esimerkiksi työministeriön 
toimeksiannosta. Työkykydiskurssissa julkisuuteen pääsevät tutkijat edustavat useimmi-
ten muita instituutioita kuin yliopistoja. Työkyvyttömyys ilmenee teksteissä yhteiskunnal-
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lisena ongelmana, jota asiantuntijat yrittävät ratkaista. Kun tutkimustieto tarjotaan luki-
jalle auktoriteettitietäjän tuottamina valmiina tuloksina ja faktoina, hänen passiivinen 
roolinsa vastaanottajana muistuttaa oppikirjan lukijan osaa. HS:n uutisissa asiantuntija-
tietoon tukeudutaan jokseenkin rutiininomaisesti, sitä vastoin mielipidetekstissä ja laa-
jassa reportaasissa toimittaja voi kyseenalaistaa työkykyä koskevan tutkimuksen paljou-
den, samoin työkykykonsulttien rynnistyksen työpaikoille (HS 26.5.99; HS 14.11.99; 
HS 15.11.99). Tällaiset tekstit yllyttävät lukijaakin puntaroimaan paitsi asenteitaan ja 
käsityksiään myös tutkimusten tuottamaa tietoa. Mielipidetekstissä kirjoittajalla on mah-
dollisuus asettua monenlaisiin rooleihin, kuten tietäjäksi, yleistäjäksi, arvottajaksi, ky-
seenalaistajaksi ja vuoropuhelun rakentajaksi. 

Ongelmanratkaisijoina esiintyvät tutkijoiden ohessa poliitikot, etenkin sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja työministeriön edustajat. He muun muassa vaativat rahoitusta työky-
vyn ylläpitoon, kommentoivat kansalaisten työkykytuntemuksia kartoittavia tutkimus-
tuloksia ja linjaavat eläkepolitiikkaa. Poliitikot kirjoittuvat tutkijoiden tavoin neuvonanta-
jiksi, jotka tuottavat vaatimus- ja kehittämispuhetta (pitäisi kehittää, olisi panostettava, 
tulisi tukea, tarvittaisiin tietoa jne.) Kansalaisten työkyvyn heikkeneminen kirjoittuukin 
teksteihin kansantaloudellisena ja poliittisena ongelmana, jota pyritään hallitsemaan. Työ-
kyvyttömyyden katsotaan aiheuttavan kuluja ja heikentävän kilpailukykyä. Poliitikkojen 
puheissa välittyy ideologia, jonka mukaan ihmisten pitäisi pysyä tuottavina varsinaiseen 
eläkeikään saakka. Poliittiset päättäjät joutuvat ratkaisemaan työttömyys- ja syrjäytymis-
kysymyksiä ja lanseeraamaan aktiivista sosiaalipolitiikkaa. He ovat mukana laatimassa 
työkykyä tukevia valtakunnallisia ohjelmia, joihin työministeri Sinikka Mönkäre lataa 
toiveita puhumalla "historiallisesta ristiretkestä työuupumusta vastaan". Kansalaisen 
asianajajaksi poliitikko asettuu esimerkiksi silloin, kun hän vaatii selvittämään, miksi 
Kela hylkää joka viidennen eläkehakemuksen, tai kun hän vaatii lisää rahaa työkykyä 
ylläpitävään toimintaan.  

Asiantuntijaryhmistä hoitavat lääkärit kohtaavat kansalaisen työkykyongelmat kou-
riintuntuvimmin. Myös työterveyshuollon ja kuntoutusalan ammattilaiset vastaavat 
työssään asiakkaiden työkyvyn arvioimisesta ja kohentamisesta. HS:n teksteissä lääkä-
reille annetaan perinteinen rooli, jossa he tutkivat ja diagnosoivat potilaan vaivat ja anta-
vat toimintaohjeet. Tavallisimpina vaihtoehtoina mainitaan lääkkeet, sairausloma, kun-
toutus tai eläkkeen haku. Institutionaalinen asetelma korostuu siten, että potilaan oma 
käsitys työkyvystä jää asiantuntijatiedon varjoon. Hoitavien lääkäreiden asiantuntemus 
kuitenkin kyseenalaistuu lehtiteksteissä useastikin, kun kirjoitetaan siitä, miten eläkeyh-
tiöiden asiantuntijat kiistävät lääkärin lausunnon työkyvyttömyydestä ja hylkäävät 
eläkehakemuksen. He ovat esimerkiksi hakijan työkyvystä päinvastaista mieltä kuin 
lääkärit ja osapuolilla on mahdollisia mielipide-eroja. Tosin eläkeyhtiöiden asiantunte-
mustakaan ei tarjota itsestään selvänä totuutena, sillä hylkypäätöksiä ei pidetä uskotta-
vina. Ongelmat myönnetään Kelassakin, jossa selvitetään, millaisten puutteiden vuoksi 
virheellisiä hylkäämispäätöksiä syntyy. Epäluottamuksen ilmapiiriä tuottaa puhe epä-
oikeudenmukaisuuksista ja epäluottamuksesta.  

Kirjoitettujen tekstien maailma on vahvasti esillä asiantuntijuusdiskurssissa, sillä käsi-
tys kansalaisen työkyvystä kiteytyy lääkärin laatimassa lausunnossa. Sen perusteella 
tehdään ensin eläkettä varten hakemus ja sitten eläkepäätös, joka saattaa johtaa valituk-
siin. Lausuntoon kertynyt merkitysten ketju on kiintoisan monivaiheinen. Valtahierarkian 
huipulla olevat eläkeyhtiön asiantuntijat tekevät päätöksensä, joka on heidän tulkintansa 
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lääkärinlausunnosta. Lausunto pohjautuu lääkärien tekemiin tutkimuksiin, päätelmiin ja 
diagnooseihin. Niiden taustalla ovat potilaan omat kertomukset työkyvystään. Potilas 
kuvaa tuntemuksiaan omien kielellisten resurssiensa varassa. On todennäköistä, että 
potilas rakentaa käsitystä ongelmistaan toisten tekstien perusteella, esimerkiksi median 
kautta omaksumansa tiedon pohjalta. Lääketieteellinen asiantuntijuus hallitsee HS:n 
työkykykeskustelua. Työkyvyttömyyttä määriteltäessä nostetaan kuitenkin esiin, etteivät 
syyt ole aina lääketieteellisiä vaan ne voivat olla myös sosiaalisia, taloudellisia tai koulu-
tuksellisia. Lääketieteen ääni syrjäytyy teksteissä, joissa työkykyä tarkastellaan esimer-
kiksi psykologien tai työn kehittämisen asiantuntijoiden näkökulmasta. 

Kansalaiset, joiden työkyvystä on puhe, asettuvat HS:n teksteissä useimmiten institu-
tionaalisen toiminnan kohteiksi. Heidän työkykyään arvioidaan, mitataan ja tutkitaan. He 
ovat hyötyjiä, joita kuntoutetaan työkykyisiksi ja jotka saadaan työkykyisiksi. Heidän 
työkykyään ylläpidetään ja parannetaan erilaisin (suunnitelmallisin) keinoin. Heille 
myönnetään tai annetaan eläke; heidät saadaan tai kirjoitetaan eläkkeelle. Hyötyjän rooli 
muuttuu verbiprosesseissa, joissa kansalainen joutuu eläkkeelle tai hänet saneerataan 
eläkkeelle. Kansalaisen ja instituution suhde kirjoittuu HS:n teksteihin epätasa-arvoisena 
ja erimielisyyksiä sisältävänä. 

Kansalaiset osallistuvat aktiivisina toimijoina tyky-toimintaan ja kuntoutukseen, tosin 
tämäkin tapahtuu ammattilaisen ohjauksessa ja joskus jopa vastentahtoisesti. Kielellisesti 
eroa tuotetaan jo sillä, puhutaanko heistä kuntoutujina vai kuntoutettavina. Kansalaiset 
kirjoittuvat teksteihin aktiivisina myös silloin, kun he pyrkivät eläkkeelle. Omaa työkyky-
ään arvioidessaan he edustavat kokijoita mentaalisissa prosesseissa ja mentaalisissa asi-
aintiloissa (he esimerkiksi arvioivat, kokevat ja tuntevat työkykynsä jonkinlaiseksi). 

Kansalaisista kirjoitetaan teksteissä yhteiskunnan ja instituutioiden määrittämässä roo-
lissa, jossa tavallisin vastapari on työnantaja, lääkäri tai muu asiantuntija. Kansalaiset 
kirjoittuvat teksteihin työntekijöinä, joiden työkykytuntemuksia tutkijat tutkivat ja joiden 
työkykyä pyritään ylläpitämään. He ovat potilaita, joiden työkykyä arvioidaan ja joiden 
työkykyongelmia hoidetaan. He ovat eläkkeen hakijoita, joiden työkyky on arvioinnin 
kohteena päätöksenteossa. He ovat työttömiä ja syrjäytyneitä, joiden työkyky on uhat-
tuna. He ovat kuntoutukseen ja tyky-toimintaan osallistujia.  

Jonkinlaisiksi B-luokan kansalaisiksi, joita ei juurikaan arvosteta yhteiskunnassa, kir-
joittuvat työttömät ja vajaakuntoiset (kiihtyvässä työmaailmassa ei ole sijaa puolikuntoi-
sille; heille ei tarjota edes työllistämis- tai pätkätöitä). Työttömien passiivisuus esitetään 
jokseenkin luonnollistuneena: he saavat; heille suodaan; heille järjestetään, tarjotaan, 
löydetään ja luodaan töitä; heitä autetaan ja heidät velvoitetaan töihin; heidät pyritään 
työllistämään; ja heitä ei voi jättää syrjäytymään. Sen sijaan mielipideteksteissä perään-
kuulutetaan kansalaisen omaa vastuuta ja kyseenalaistetaan vastikkeettoman tuen jaka-
mista. Työmarkkinoilla rakentuvat hierarkiat arkipäiväistyvät pitkäaikaistyöttömistä ja 
pätkätyöläisistä puhuttaessa. Esimerkiksi työttömyyspääkirjoitus (HS 14.7.00) tuottaa 
ilmauksillaan (järjestely, yhteissuunnittelu, järjestelmä, rangaistukset, työllistämisratkai-
sut, tukien vähennykset, sovitut tehtävät ja tarjottavat työllistämistoimet) todellisuutta, 
jossa työtön elää muiden ohjailemassa järjestelmässä. Substantiivivaltaiseen tekstiin 
sisältyy kuitenkin prosesseja, joita viranomaiset tekevät työvoimapolitiikkaa toteuttaes-
saan: he järjestelevät, suunnittelevat, ratkaisevat, sopivat, tarjoavat, vähentävät ja tarvitta-
essa myös rankaisevat. Staattisuuden vaikutelma saa toiminnot näyttämään arkisilta ja 
luonnollisilta asiaintiloilta, joita ei ole aihetta kyseenalaistaa. 



 315

Myös ikääntyvä kansalainen näyttäytyy uhkana ja riskinä yhteiskunnan ja yrityksen 
talouden kannalta, mutta toisaalta hänessä nähdään myös voimavara, joka pyritään pitä-
mään työkykyisenä työuran loppuun saakka kuntoutuksen ja tyky-toiminnan avulla. Sillä, 
että ihmisiin liitetään HS:n teksteissä varsin usein määrite ikääntyvä, ikääntynyt tai x-
vuotias, luonnollistetaan ajatusta, että työkykyongelmat liittyvät ikään. Samansuuntaista 
merkitystä tuottaa myös ilmaus työkykyinen ikä. 

Merkille pantavaa vuosituhannen vaihteen kirjoittelussa on se, että työkykyongelmat 
eivät uhkaa vain ikääntyviä ja sairastelevia ihmisiä vaan yhtä lailla nuoria, jotka eivät ole 
päässeet vielä työuran alkuunkaan. He kirjoittuvat teksteihin passiivisina syrjäytyneinä tai 
syrjäytymisvaarassa olevina nuorina, joille yhteiskunta suuntaa erityistä tukea. Fyysisesti 
huonokuntoiset nuoret eivät enää täytä yhteiskunnan odotuksia esimerkiksi armeijassa, 
mikä näyttäytyy uhkana työmarkkinoidenkin kannalta. 

Kansalainen asettuu uhrin rooliin esimerkiksi sellaisissa teksteissä, joissa sairastuneen 
kansalaisen kerrotaan pudonneen tukijärjestelmien väliin. Hän joutuu taistelemaan saa-
dakseen kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkettä. Uhrin kuva piirtyy myös silloin, kun 
työnhakijalle ei enää ole olemassakaan hänen taitojaan vastaavaa työtä. Työelämän muu-
toksiin liittyvissä teksteissä työntekijät näyttäytyvät uhreina, jotka väsyvät kiireeseen, 
stressiin, huonoon johtamiseen ja epäselvään työnjakoon.  

Kansalaiset kirjoittuvat työkykydiskurssiin paikoin kansantaloudellisina yksikköinä, 
jotka joko tuottavat hyötyä tai aiheuttavat kustannuksia. Terve työntekijä näyttäytyy in-
vestointina, pääomana, säästönä ja taloudellisena hyötynä. Sairaat ihmiset sairauslomi-
neen ja eläketoiveineen kirjoittuvat tekstiin kuluerinä. Aina talousdiskurssi ei liity yksit-
täisen ihmisen vaan myös ihmisistä koostuvan elimen (elinkeinotoimiston, komission) 
tuottavuuteen. 

6.4  Vastakkainasettelujen maailma 

Työkyvyn merkitys rakentuu enimmäkseen kaksissa kehyksissä: toisaalta se kytkeytyy 
yksilön terveyteen ja muihin ominaisuuksiin ja toisaalta työhön ja työelämässä tapahtu-
neisiin muutoksiin. Osa teksteistä keskittyy jompaankumpaan näkökulmaan, mutta osassa 
rakentuu jännitettä ja kiistaa näiden kahden maailman välille. Selkeimmin näin käy teks-
teissä, joissa pohditaan työkykyongelmien ratkaisuja. Yksilön ominaisuuksiin keskittyvä 
näkemys edustaa ns. vanhaa maailmaa ja työn ongelmia kartoittava näkemys ns. uutta 
maailmaa. Vanha uskoo lääkkeisiin, sairauslomiin, liikuntaan ja kunnon kohottamiseen; 
uusi puolestaan kehottaa ratkaisemaan työhön liittyviä ongelmia. Kiistaa tuottavat lääkä-
rien asiantuntemus, tutkijoiden näkemykset, tyky-toimintaa tarjoavien asiantuntemus ja 
kansalaisten omat työkykykäsitykset. 

Teksteissä aktivoituvissa vastakkainasetteluissa rakentuu kiistakenttiä, joissa ristirii-
toja aiheuttavat muun muassa seuraavat tekijät: 

− instituutioiden arviointimallit vs. työntekijän oma tuntemus työkyvystä, 
− sairaudet vs. muut syyt työkyvyn taustalla, 
− työkyky vs. työkyvyttömyys kuntoutuksen tuloksena, 
− lääkärin arvio vs. potilaan käsitys työkyvystä, 
− työkyvyttömyyden lääketieteelliset diagnoosit vs. eläkeperusteet. 
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Näkemyserot nousevat esille myös kysymyksessä, millainen työkyvyttömyys oikeuttaa 
eläkkeeseen ja millainen työkyky riittää työn jatkamiseen tai työn hakemiseen työvoima-
toimiston asiakkaana. Tekstit implikoivat, että asiantuntijan arvio voi olla "oikea ratkaisu" 
mutta myös "epäoikeudenmukainen virheellinen ratkaisu". Työelämä on muuttunut niin, 
että osa vanhoista työtehtävistä on yksinkertaisesti hävinnyt ja uusilla aloilla tarvitaan 
uudenlaisia taitoja. Työkyvyn merkitys kytkeytyykin työn diskurssissa osaamiseen. Dis-
kurssissa vihjataan, että kaikille työttömille ei ole enää edes tarjolla sopivaa työtä. HS:n 
teksteissä representoituu nykymaailma, jossa työkyvyttömyydessä ei ole kyse vain fyysi-
sestä ja psyykkisestä heikkoudesta vaan myös sosiaalisista ongelmista, kuten päihteiden 
käytöstä ja syrjäytymisestä. Ristiriitaa tuottaa se, että näitäkin ongelmia tarkastellaan 
lääketieteen asiantuntijoiden näkökulmasta, kun lääkärit tekevät työkykyarvioita. 

Työkykydiskurssin aktivoima ideologia 'terveen ihmisen kuuluu tehdä työtä' ei ole lo-
pulta yksiselitteinen, sillä ristiriitaisia kysymyksiä herättää jo se, kuka on terve ja kuka 
sairas. Asiantuntijatieto ohjaa kulloisiakin terveyskäsityksiä, jotka vaihtelevat ajan ja 
paikan mukaan. Kun elämänalueita medikalisoidaan, tuotetaan uusia käsityksiä sairauk-
sista. Ongelmia, jotka ovat pohjimmiltaan sosiaalisia tai kulttuurisia, aletaan diagnosoida 
ja hoitaa lääketieteen menetelmin sairauksina. HS:n työkykydiskurssissa aktivoituu käsi-
tys, jonka mukaan työuupunutta ei pitäisi hoitaa potilaana, vaan uupumisen syitä ja työ-
kyvyn kohentamisen keinoja pitäisi etsiä muualta. Lääketieteen asemaa haastaa myös 
näkemys, joka korostaa työn ja työkyvyn yhteyttä.  

Ikuisuuskysymyksenä esiin nousee työntekijöiden ja työnantajien maailman ero. Työn-
antaja- ja johtoporras ovat yllättävän vähän eksplisiittisesti esillä teksteissä, mutta impli-
siittisesti ne ovat mukana työntekijän tilanteesta puhuttaessa. Työnantajalle työkyky on 
taloudellinen kysymys: työntekijän pitäisi olla tuottava eikä aiheuttaa ylimääräisiä me-
noeriä. Työantajapuolesta on esillä esimerkiksi kuntasektori, johon liittyy vanhastaan 
konnotaatioita pysähtyneisyydestä, jähmeydestä ja vähistä resursseista. Diskurssi impli-
koi, että jähmeänkin organisaation on reagoitava työmaailman muuttumiseen dynaamisen 
yritysmaailman tavoin. 

Työelämässä tarvitaan muun muassa uutta ammattitaitoa ja uusien asioiden oppimista 
sekä uusia työaikoja, työyhteisön malleja ja yhteistoimintamuotoja, ja tutkijat kehittävät 
uusia muutosten hallinnan ja oppimisen menetelmiä. Uudistukset näyttäytyvät esimer-
kiksi teknisen kehitykseen kytkeytyvinä muutoksina: on tarve edistää henkilöstön atk-
osaamista ja lisätä työkykyä sekä jaksamista ja ottaa käyttöön uutta jakeluteknologiaa, 
joka auttaa henkilöstön jaksamista ja työkykyä. Tämänkaltaisilla kielellisillä valinnoilla 
tuotetaan merkitystä 'taitoja ja työtapoja kehittämällä vaikutetaan työkykyyn'. 

Hyvinvointiyhteiskunnan jakautumista ilmaisevat tekstit, joissa puhutaan syrjäyty-
neistä, leipäjonoista, köyhyydestä, väliinputoajista ja toisaalta työkykyisistä, nuorista 
optiomiljonääreistä ja supertuloisista. Hyvinvointiyhteiskunnan perusideologia rakentuu 
työkykyisten kansalaisten varaan. Työkyvyttömyys tuottaa huono-osaisuutta. Toisaalta se 
näyttäytyy välineenä päästä eläkkeelle, vapaaksi työelämän kireästä tahdista. 

Kokoan päätelmäni taulukossa 12, jossa listaan työkykydiskurssissa aktivoituvia mer-
kityksiä ja ideologioita. Se, että teksteissä näyttäytyy keskenään kiisteleviä intressikent-
tiä, ei ole vierasta mediateksteille. Osapuolten ja näkemysten välisiä jännitteitä kehkeytyy 
muun muassa ympäristöön (Väliverronen 1996; Raittila–Vehmas 2001) ja lääketietietee-
seen (Kärki 1998; Väliverronen 2005) liittyvissä keskusteluissa. Median edustajien ja 
tiedonlähteiden välillekin voi syntyä jännitteitä (Väliverronen 2005; Holmberg 2004). 
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Taulukko 12. Työkykydiskurssissa aktivoituvia merkityksiä ja ideologioita. 

Ongelman syitä   TYÖKYKY ON MUUTTUVA OLIO 
• tietynlaiset sairaudet heikentävät työkykyä 
• työkyvyttömyys liittyy viallisuuteen ja vajavaisuuteen
• mielenterveysongelmista kärsivä on työkyvytön 
• työkyvyttömyys liittyy muihinkin tekijöihin kuin 

sairauteen 
• vaikea elämäntilanne heikentää työkykyä 
 

• työn muuttuminen vaikuttaa työkykyyn 
• työ ja siihen liittyvät ongelmat rasittavat työkykyä 
• stressi vaikuttaa työkykyyn 
• työkykyongelmat johtuvat työelämän tiukkuudesta 
• ikääntyminen heikentää työkykyä ja lisää 

työkyvyttömyysriskiä 
• työn ongelmat eivät liity ainoastaan ikään 

Asiantuntijuutta   TYÖKYKY ON ASIANTUNTIJOIDEN TIETOA 
• työkykyä on vaikea arvioida ja mitata 
• lääkärillä pitäisi olla tietoa ja taitoa arvioida potilaan 

työkykyä 
• potilas luottaa lääkäriin 
• työkyvyttömyysratkaisut eivät ole oikeudenmukaisia 

eivätkä uskottavia 
• työkyvyttömyyden syitä medikalisoidaan 

• työkyvyttömyyden syyn oletetaan olevan 
lääketieteellinen 

• kenen arvio työkyvystä on oikea? 
• onko hoitava lääkäri paras asiantuntija arvioimaan 

työkykyä? 
• työkykyä luokitellaan, tilastoidaan ja tulkitaan 

tutkimuksissa 
Valtaideologioita   TYÖKYKY ON INSTITUTIONAALISEN TOIMINNAN KOHDE 
• ihmiset voidaan luokitella työkyvyn perusteella 
• työkykyä määritellään erityisellä asteikolla 
• työkyky todetaan paperilla 
• työkyky on päätöksenteon kohde 
• työkyvyn arviointi on vallankäyttöä 
 

• työkyvyn ratkaisemisessa tarvitaan asiantuntijatietoa 
• työkyvyn arvioimiseen tarvitaan standardi 
• instituutiot määrittelevät työkyvyttömyyden 
• asiakkaan käsitys omasta työkyvystä ei voita 

instituution käsitystä 
• ylin instituutio ratkaisee työkyvyn asteen 

Asenteita ja uskomuksia TYÖKYKY ON ASENNEKYSYMYS 
• työssä on pärjättävä 
• työkyky kytkeytyy työhaluun 
• osa suomalaisista ei haluakaan tehdä töitä 
• asenteet vaikuttavat kuntoutustuloksiin 

• iäkäs ei jaksa tehdä työtä vaan kuuluu eläkkeelle 
• Suomessa ei arvosteta ikääntyneitä 
• ihminen on tietyssä iässä erityisen työkykyinen 
• kaikki eivät ole haluttuja työelämässä 

Talous- ja tehokkuusajattelua   TYÖKYKY ON TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN KYSYMYS 
• kehittäminen kannattaa, pitää kehittää 
• sairastelu tulee kalliiksi kansantaloudelle 
• työkyvyn ylläpito kannattaa 
• työkyky on koko yhteiskunnan intressi 
• työkyky on talouspoliittinen kysymys 
• työkyky tuo kilpailukykyä ja säästöjä 
• työkyvyttömyys on taloudellinen riski 

• työkyvytön toimintayksikkö voidaan saneerata 
• eläkehalukkuus pitäisi muuttaa työhalukkuudeksi 
• eläkkeelle pääsyä pitää tiukentaa  
• ikääntyvä on taloudellinen riski yritykselle 
• työkyky vaikuttaa työllistymiseen 
• yhteiskunnan kuuluu huolehtia kansalaisten 

työkyvystä 
Edistämiskeinoja   TYÖKYKY ON KEHITTÄMISKOHDE 
• työkyvytön voi parantua 
• sairaslomat, terapia ja lääkkeet parantavat työkykyä 
• kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työkykyyn 
• työkykyä lisätään kouluttamalla 
• tyky-keinot ovat olleet tehottomia 

• työkyky liittyy osaamiseen 
• työnantajien on paneuduttava työntekijöiden 

ongelmiin 
• työmenetelmiä muuttamalla ja työtä kehittämällä 

vaikutetaan työkykyyn 
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6.5  Suomalainen konteksti 

Vilkas työkykykeskustelu ja into työkyvyn ylläpitämiseen näyttäytyvät suomalaisena 
ilmiönä. Näin voi päätellä jo siitä, että teksteissä puhutaan suomalaisten työkyvystä eikä 
muihin maihin juurikaan viitata. Asiantuntijat edustavat suomalaisia instituutioita, vain 
yksi yliopisto mainitaan ulkomailta. Pelko suurten ikäluokkien eläköitymisen kansan-
taloudellisista seurauksista on nähtävissä. Samoin uhkakuvia synnyttää suomalaisten 
työasenteen rapistuminen. Työkyvyttömyys näyttäytyy mielentilana, joka kytkeytyy osal-
taan haluttomuuteen tehdä työtä ja työelämän pyöritykseen kyllästymiseen. Suomalaisiin 
juurrutettu ideologia työstä kunnia-asiana ja ahkeruudesta ihmisen mittana kyseenalaistu-
vat, kun tutkimukset osoittavat kansalaisten haaveilevan eläkepäivistä ja vapaa-ajasta. 
Kansalaisten epäillään liioittelevan työkyvyttömyysoireitaan, jotta toive toteutuisi. Näin 
työkykypuhe aktivoi moraalikysymyksiä (kuten tausta-aineistoni teksteissä jo 1800-lu-
vulla). Kansalaisen "työkyvyttömyydessä" voi olla kyse siitä, että 1) hän ei kykene työ-
hön tai 2) että hän kykenee työhön mutta ei halua tehdä työtä taikka 3) että hän kykenee 
tekemään työtä mutta ei saa työkykyään vastaavaa työtä. Toisaalta sinnikkäimmät tekevät 
työtä, vaikka he ovat jonkin mittapuun mukaan työkyvyttömiä. 

Suomen ulkopuolinen konteksti nousee kiinnostavasti esiin, kun HS kirjoittaa Venäjän 
presidentin työkyvystä. Tässä työkyvyn merkitys rakentuu vertailemalla Boris Jeltsinin ja 
Vladimir Putinin kykyä hoitaa tehtäväänsä. Työkyvyttömyys ruumiillistuu alkoholisoitu-
neessa, sairastelevassa Jeltsinissä, kun taas työkykyisyys kytkeytyy fyysisesti hyväkun-
toiselta vaikuttavan Putinin tarmokkuuteen tarttua asioihin. Esillä on myös Venäjän pää-
syyttäjän työkyky. Muutoin viittauksia ulkomaihin on vähäisesti198.  

HS:n työkykydiskurssi irtautuu asiantuntijakontekstista vain harvoin. Näin käy, kun 
kulttuurisivuilla mainitaan kulttuurialalla työskentelevien työkykyisyys. Vielä kauemmas 
tavanomaisesta kontekstista siirrytään, kun kirjallisuuskritiikissä ja elokuva-arvostelussa 
puhutaan päähenkilön työkyvystä. Näissäkin ilmaisun aktivoi tavanomainen konteksti: 
toinen päähenkilö menettää työkykynsä ikääntymisen takia ja toinen sairauden vuoksi. 

Mikä aktivoi juuri tämänkaltaisia diskursseja Suomessa vuosituhannen vaihteessa? 
Yhteiskunnallisessa kontekstissa on tunnistettavissa monia ajankohtaisia kysymyksiä. 
Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, eläkepoliittisia uudistuksia kaavaillaan ja työkykyä 
ylläpitävä toiminta sisällytetään tupo-kehykseen. Laman jälkeinen taloustilanne on epä-
vakaa, työttömyys on suurta ja tuloerot kasvavat. Hyvinvointiyhteiskunnassa monet voi-
vat pahoin. Globalisaatio ja markkinatalous vaikuttavat työmarkkinoihin, työelämän 
vaatimukset tiukentuvat ja työtehtävät vaativat uusia taitoja. Yksittäinen ihminen menet-
tää väsyessään otteensa ja kiinnostuksensa työhönsä. Työpaikoilla haetaan tukea työky-
kyä ylläpitävästä toiminnasta. Aktiiviset kansalaiset ovat yleensäkin kiinnostuneita ter-
veydestään ja hyvinvoinnistaan. Media välittää paitsi terveystietoa myös uupumistari-
noita, ja julkisuuden henkilöt sairastavat näkyvästi lehtien sivuilla. Omalla tahollaan 
asiantuntijat tutkivat työkyvyn mittareita ja seuraavat kansalaisten työkyvyssä tapahtuvia 
muutoksia. He laativat tyky-ohjelmia ja arvioivat niiden vaikutuksia julkisuudessa. Työ-
kykyideologiat tulevat tutuiksi ja leviävät, kun Suomessa tarjotaan ahkerasti seminaareja, 
                                                           
198 Viittaukset ulkomaihin liittyvät EU:n komission työkykyyn, ruotsin Akatemian sihteerin työkykyiseen ikään, 
pahoinpidellyn kiinalaisen työkykyyn, ranskalaisen taiteilijan työkyvyn menettämiseen ja itsemurhaan sekä 
siihen, miten Baltian maissa arvioidaan kesäaikaan siirtymisen vaikuttavan työkykyyn. 
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kampanjoita ja julkaisuja, joiden aiheena on työkyky. Kaiken kaikkiaan rakennetaan 
käsitystä, että työkyky vaikuttaa koko kansakunnan hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. 

6.6  Valintojen arviointia 

Tämä tutkimus on syntynyt valinnoista, joita oma kiinnostukseni on vahvasti ohjannut. 
Alusta pitäen oli selvää, että otan tutkittavakseni lehtitekstejä, sillä olen työskennellyt 
niiden parissa vuosikausia vuoroin toimittajana ja vuoroin opettajana. Aineiston rajauk-
sessa päädyin sanalähtöisyyteen: teksteihin, joista pystyin poimimaan työkyky-ilmauksen. 
Tähän ilmaukseen keskittymiseen puolestaan vaikutti se, että työkykypuhe liittyi lähei-
sesti silloisen työyhteisöni Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen retoriikkaan. 
Merikoskelainen näkemys, joka korostaa työn yhteyttä työkykyyn, pilkahtelee toden-
näköisesti tutkimusasetelmissani.  

Alussa keräsin tekstejä Helsingin Sanomista vuodelta 1999 ja 1980. Ajallisen vertailun 
lisäksi suunnittelin tekeväni myös alueellista vertailua, joten kokosin jonkin verran ai-
neistoa myös sanomalehti Kalevasta. Sain myös työsuojelualan aikakauslehdestä Työ 
Terveys Turvallisuus (TTT) pitkän listan lehtijutuista, joissa käsiteltiin työkykyä. Pilotti-
vaiheen jälkeen päätin tutkia pelkästään Helsingin Sanomien tekstejä, jotka keräsin lo-
pulta vuosien 1999 ja 2000 arkistoista. Vuosituhannen vaihde näyttäytyy ihmisten sil-
missä erityisenä taitekohtana, joten siihen rajautuminen vaikutti selkeältä ja kiehtovalta-
kin ratkaisulta. Suomen lamakausi oli taittumassa, teknologiainnostus nousussa ja eläke-
pommi tikittämässä. 

Metodin valintaan vaikutti se, että halusin tutkia nimenomaan työkyky-ilmauksen mer-
kityksiä ja työkykyyn liittyvää ideologiaa. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteo-
ria ei ollut minulle ennestään juurikaan tuttu. Analyysit vaativat paneutumista, yrittämistä 
ja erehtymistäkin. Suomen kieli ei tahtonut aina antautua hallidaylaiseen tapaan tulkita 
merkityksiä. Työn etenemisessä auttoi ratkaisevasti se, että samaa tutkimusotetta sovellet-
tiin suomenkielisiin teksteihin esimerkiksi Vesa Heikkisen, Pirjo Hiidenmaan ja Ulla 
Tiililän toimittamassa kirjassa Teksti työnä, virka kielenä (2000) sekä Vesa Heikkisen 
toimittamissa teoksissa Virkapukuinen kieli (2002) ja Tekstien arki (2005). 

Menetelmällinen ja teoreettinen rajaukseni perustuu sanakeskeisyyteen. Totesin ra-
jauksen käytännölliseksi. Aineistoni olisi todennäköisesti monipuolistunut melkoisesti, 
mikäli olisin ryhtynyt kartoittamaan työkykypuhetta etsimällä myös sellaisia tekstejä, 
joissa työkyky-sanaa ei esiinny mutta joissa käsitellään aihepiiriä. Pidän kuitenkin ongel-
mallisena sitä, että olisin joutunut päättämään jo etukäteen, mihin kaikkeen työkyky voi 
liittyä. Senhetkisen intuitioni perusteella olisin ratkaissut, pitäisikö tekstien rajaus ulottaa 
aina työntekijöiden sairastelusta kertovista teksteistä työpaikkojen johtamismenetelmien 
käsittelyyn. Helsingin Sanomien arkistohaku (16.10.2006) antaa kymmenittäin teks-
tiosumia, joissa on vuoden 2000 aikana kirjoitettu esimerkiksi burn outista (14 kpl), 
uupumisesta (32 kpl), jaksamisesta (152 kpl), työn hallinnasta (2 kpl) ja työviihtyvyy-
destä (60 kpl). 

Tätä tutkimusta tehdessäni en ottanut tavoitteekseni kehittää käyttämääni tutkimus-
menetelmää. Tämä ei suinkaan tarkoita, että menetelmää ei tarvitsisi monipuolistaa ja 
sovittaa sopivammaksi suomen kieleen. Jätän sen työn toisille tutkijoille. Välillä pohdin, 
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pitäisikö tekstien tulkinnassa turvautua argumentaatioanalyysiin. Kvantitatiivisilla mene-
telmillä olisin saanut tarkkoja määrällisiä tuloksia tulkintojeni tueksi. Nyt hyödynnän 
määrällistä analyysia jonkin verran yksittäistekstien analyysissa mutta en juurikaan koko 
aineistoni käsittelyssä. Voidaan kuitenkin katsoa, että niin sanalähtöisyyden valinta kuin 
tapani rajata ja jäsentää aineistoa kollokaatioita ja merkityssuhteita kartoittamalla ennen 
kriittiseen diskurssianalyysiin ryhtymistä antavat ituja menetelmän kehittämiseen. Sana-
keskeinen valinta fokusoi merkityksen tutkimuksen selkeästi tietylle alueelle. Se antaa 
tutkijalle etenemissuunnan ja ohjaa keskittymään ytimeen.  

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen metodisiin valintoihini. Tavoitin niiden avulla mie-
lestäni vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimustuloksissani korostuu Hel-
singin Sanomien "virallinen" linja, sillä aineistooni ei kuulu montakaan yleisönosastolla 
julkaistua mielipidetekstiä. Selitys puutteeseen on arkinen: kun keräsin aineistoani, ylei-
sönosastokirjoituksista oli HS:n sähköisessä arkistossa mukana vain Vieraskynä-palstan 
tekstit. Pidän harmillisena sitä, että HS:n yleisönosaston tekstit rajautuivat lähes koko-
naan aineistoni ulkopuolelle199, sillä ne olisivat todennäköisesti voimistaneet "tavallisten 
kansalaisten" ääntä, samaan tapaan kuin Raittilan ja Vehmaksen (2001: 29–30) tutki-
massa ydinjätekeskustelussakin. Näin kokonaiskuva työkykykeskustelusta ei ole täysin 
kattava, mutta nähdäkseni kuitenkin riittävä. Onhan toisaalta todettava, että diskurssi 
muuttuu ja elää niin, ettei sitä voi täysin pysäyttää yhteen tulkintaan.  

Kriittisessä tekstintutkimuksessa ja systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa korostuu 
näkemys kielestä vallankäytön välineenä ja ideologioiden välittäjänä. Työkyky kytkeytyy 
siinä määrin yhteiskunnan rakenteisiin, että näkemys on syytä ottaa huomioon. Valitse-
mani lähestymistapa antaa mahdollisuuden monitieteiseen tarkasteluun, mikä tässä tutki-
muksessa johti niin monisäikeiselle tutkimuskentälle, että työn lopullinen laajuus yllätti 
tutkijankin. Useaan suuntaan kurkottava lähestymistapani saattaa jopa kummaksuttaa 
kielentutkijaa. Toisaalta pidän positiivisena saavutuksena sitä, jos tutkimukseni onnistuu 
virittämään muidenkin kuin oman alani ihmisten kiinnostusta kielellisten valintojen ja 
vuorovaikutuksen merkittävyyteen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Onhan kieli yli-
päänsä entistä suuremmassa roolissa suomalaisten työssä ja toiminnassa. Asioista puhu-
malla rakennetaan yhteistä todellisuutta ja jäsennetään yhteiskunnan ilmiöitä, joita on 
tarvetta käsitellä. Suomalaisten elämänkulkua kuvastaa se, että jo ennen työkykyongel-
mia kärsitään koulu-uupumuksesta ja työuran jälkeen tarvitaan vielä eläkekykyä. 

Työni laajuus selittyy tavastani jäsentää aineistoani: rakennan kokonaiskuvaa työkyky-
diskurssista useiden teksteissä aktivoituvien päädiskurssien perusteella. Vaikka yritänkin 
käsitellä aineistoani perusteellisesti, tiettyihin diskursseihin rajautuminen jättää vääjää-
mättä ulkopuolelle seikkoja, joiden lukija ehkä olettaisi nousevan esiin tässä tutkimuk-
sessa. Jokisen ja Juhilan (2000: 81) tavoin on tunnustettava, että tukija voi toisinaan so-
keutua omille alkuoletuksilleen ja kaikkein vahvimmille diskursseille, jos ne vaikuttavat 
kiinnostamattomalta arkipuheelta. Tutkimuksen edetessä totesin, että tekstimassa voi 
koitua upottavaksi suoksi ilman rajattuja näkökulmia, jotka tuovat ryhtiä työskentelyyn ja 
toisaalta yllyttävät tarkastelemaan tekstien merkityksiä useasta näkökulmasta. Viiden 

                                                           
199 HS:n sähköinen arkisto (16.11.2006) antaa mielipideteksteistä 98 osumaa haulla "työkyky OR työkyvyttö-
myys OR työkykyinen OR työkyvytön". Näistä teksteistä osa on mukana aineistossani, sillä Vieraskynä-pals-
talla julkaistut asiantuntijoiden tekstit olivat jo ainestonkeruuni aikoihin mukana sähköisessä arkistossa. Vilkas 
kirjoittelu tarjoaisi kiinnostavaa materiaalia erilliseen tutkimukseen. 
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päädiskurssin analysoinnissa olen pyrkinyt tekstilähtöiseen tarkkuuteen käyttämällä run-
saasti esimerkkejä. Saatan tarkastella samaa esimerkkilausetta useassa eri kohdassa. Pe-
rustelen tätä sillä, että esimerkki voi valottaa työkykypuheen eri puolia. Teksti aktivoi 
monia merkityksiä eikä rajaudu vain yhteen tulkintaan. Uskon tekstinäytteiden osoittavan 
parhaiten lukijalle, mihin havaintoni ja tulkintani perustuvat.  

Laajuutta lisäsi sekin, että tutkimukseni suunta käännähti aikajanalla välillä reilusti 
menneeseen, kun kiinnostuin työkyky-ilmauksen historiallisista interteksteistä. Vaikka 
niiden tutkiminen tuntuikin toisinaan sivupolulle astumiselta, halusin silti ymmärtää, 
millaiset historialliset lähtökohdat nykyisillä ideologioilla on. Se, millä tavoin jo edellis-
ten vuosisatojen yhteiskunnalliset rakenteet ovat tuottaneet diskurssia ja miten työkyky-
maailman valtasuhteita on rakennettu, on merkityksellistä. Katsaus historiaan luo mielen-
kiintoista intertekstuaalista perspektiiviä nykyhetken keskusteluun ja suomalaisten käsi-
tyksiin työkyvystä. Käytin vanhoja tekstejä tausta-aineistona, en vertailuaineistona, joten 
en soveltanut siihen systeemis-funktionaalista teoriaa. 

Olisiko eri lähteistä kerätty aineisto antanut toisenlaisia tuloksia? Työterveyslaitoksen 
julkaiseman Työ Terveys Turvallisuus -lehden ottaminen mukaan olisi kasvattanut aineis-
toa huomattavasti. Tietynlaiselle lukijakunnalle suunnattu erikoisalan lehti olisi nostanut 
asiantuntijoiden äänen korostetusti esiin. Sanomalehtiteksteihin keskittymistä puoltaa se, 
että ne ovat ajankohtaisia ja laajuudeltaan tekstintutkijan kannalta hallittavissa. Kenties 
jokin alueellinen sanomalehti olisi rakentanut toisenlaista työkyvyn maailmaa vaikkapa 
kirjoittamalla Itä-Suomen työttömyysseuduista tai ikääntyvästä kainuulaisväestöstä.  

Tutkimusongelman olisi voinut fokusoida pienemmällekin alueelle, esimerkiksi kysy-
mykseen, millaisina työkykypuheen tuottajina asiantuntijat näyttäytyvät lehtiteksteissä. 
Lopputuloksesta olisi näin varmaankin tullut kokonaiskuvaltaan selkeämpi ja tiiviimpi. 
Työkykykeskustelun tutkimista voisi jatkaa moneen suuntaan. Olisi kiinnostava selvittää 
haastattelemalla, millaisia tiedonlähteitä toimittajat käyttävät ja mistä jutut saavat kim-
mokkeensa. Näkökulmaa voisi laajentaa tutkimalla muidenkin sanomalehtien kirjoittelua 
rinnakkain HS:n tekstien kanssa. Näin tutkija pääsisi tarkastelemaan muun muassa sitä, 
millaisia painotuksia eri lehdissä on nähtävissä ja millaisia tarkoitusperiä tunnistettavissa.  

Systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja kriittinen tekstintutkimus tuottivat ana-
lyysihaasteita mutta myös ilon ja innostuksen hetkiä. Mielessä väikkyi ajatus siitä, miten 
tällaista tekstien lukemistapaa voisi hyödyntää käytännössä, esimerkiksi koulumaail-
massa. Kun samaan aikaan päätettiin liittää äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokee-
seen tekstitaidon koe, opetuksessa tuli tarvetta painottaa entistä selkeämmin tekstilähtöi-
syyttä ja rivien väliin ulottuvaa lukutaitoa. Käyttämäni teoreettinen kehys ohjaa lukijaa 
kiinnittämään huomiota merkittäviin osa-alueisiin: kontekstiin, ideologioihin, uskomuk-
siin, asenteisiin, luonnollistumiin, merkityksiin – ylipäätään ajatukseen, että tekstit eivät 
ole yhteiskunnasta ja kulttuurista irrallisia saarekkeita. Ne ovat oman aikansa lapsia, 
monien valintojen tuloksia. Samaa voi sanoa tästä tutkimuksestakin.  

Olo tutkijana on kuin hikisen heinäntekourakan jälkeen Kiiminkijoen rantapelloilla, 
kun koko sarka on saatu seipäälle. Nyt sato saa kuivua. Tuntuu hienolta päättää antoisa 
tutkimusurakka pisteeseen ja runoilija Pentti Saaritsan ajatukseen: Ei mikään ole helpom-
paa kuin sanat, / mikään ei vaikeampaa kuin merkitykset. 
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Liite 6 Kokonaisaineiston tekstit ja tausta-aineiston tekstit 

Kokonaisaineiston tekstit Helsingin Sanomista 

Merkintöjen selitykset: 
– = ylä- tai alaotsikko (HS uudisti tammikuussa 2000 otsikointiaan.  
Alaotsikkoja lisättiin ja pidennettiin. Väliotsikot poistettiin.) 
* = muun kuin toimittajan kirjoittama teksti 
KJ = kainalojuttu  

Otsikko (julkaisupäivä) 
Julkaisupaikka (Kirjoittaja) 

1.  Lääkärit toivovat palautetta lausunnoistaan eläkeyhtiöiltä (5.1.99) 
Uutinen / Kotimaa (Päivi Repo) 

2. Miksi kuntoutus ei tehoa? (7.1.99)* 
Asiantuntijan mielipide/ Ajassa (Leena I. Kauppila*) 

3.  Porvoon saneerausryhmä ehdottaa henkilöstön vähennystä 50–60:llä (8.1.99) 
 – Elinkeinotoimisto esitetään lakkautettavaksi, ketään ei irtisanota 

Uutinen / Kaupunki & Uusimaa (Kari Kiuru) 
4.  Suomalaisista euroedustajista suurin osa tuki komissiota (15.1.99) 

Uutinen / Ulkomaat (Annukka Oksanen) 
5. ”Pitkäaikaistyöttömiä tuijotetaan viinasilmälaseilla” (27.1.99) 
 – Ilkka Taipale lähettää eläkkeelle hiljaisia miehiä  

Uutinen / Kaupunki & Uusimaa (Kaija Aho) 
6.  Suomalaisia nuoria tarvitaan yrittäjiksi (27.1.99)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Arto Lahti*) 
7.  Eduskunnassa vaadittiin lisää rahaa työkyvyn turvaamiseen (28.1.99) 

Uutinen / Kotimaa (Jaakko Hautamäki) 
8.  Tuleva juristi törmää todellisuuteen (31.1.99) 
 – Turussa oikeustieteen opiskelijat neuvovat työttömiä ja ulkomaalaisia 

Uutinen / Kotimaa (Maarit Aulasmaa) 
9.  Maataloustyöt aiheuttavat vuosittain satoja allergioita (7.2.99) 
 – Pölyn terveyshaittoja koetetaan nyt vähentää opaskirjalla  

Uutinen / Kotimaa (Antero Mukka) 
10.  Työelämän kehittämisohjelma sai suursuosion (11.2.99) 
 – Työnantajat kaikkein tyytyväisimpiä  

Uutinen / Kotimaa (Hilkka Piirto) 
11.  Hassi näkee vihreät jo uudessa hallituksessa (12.2.99) 
 – Vihreän liiton puheenjohtaja pitää nykyhallituksen pohjaa hyvänä 
 – Ydinvoiman lisärakentamisesta syntyisi heti "maailmanluokan skandaali" 

Uutinen / Kotimaa (Jaakko Hautamäki) 
12.  Hallitus saa selvityksen lentolakon tilanteesta tänään (16.2.99) 
 – Jyrkkiä päätöksiä lakon lopettamiseksi ei ole tekeillä  

Uutinen / Kotimaa (Jarmo Aaltonen, Pekka Vuoristo) 



13.  Työntekijäin enemmistö LEL-aloilla voi hyvin (18.2.1999) 
 – Sairaampia työntekijöitä karsiutui laman aikana 

Uutinen / Kotimaa (Hilkka Piirto) 
14.  Sisäministeriö haluaa lisätä naispoliisien osuutta (18.2.99) 
 – Naishakijan tie tyssää usein poliisikoulun kuntokokeeseen 

Uutinen / Kotimaa (Susanna Niinivaara) 
15.  Tositoimia pitkäaikaistyöttömyyteen (20.2.99)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Timo Kietäväinen*) 
16.  Tuleeko eläke turhan aikaisin? (14.3.99) 

Uutinen / Talous (Minna Asikainen) 
17.  Työkykyisen komission nimittämisellä on kiire (19.3.99) 

Pääkirjoitus 
18.  Eläkeiän korotus on ongelmallista (30.3.99)* 

Asiantuntijan mielipide/ Ajassa (Jari Sokka*) 
19.  Hovioikeus vapautti Helsingin asbestoosikorvauksista (31.3.99)  
 – Syytteet käyttöpäällikköä vastaan hylättiin vanhentuneina  

Uutinen / Kaupunki & Uusimaa (Susanna Niinivaara) 
20.  Ehdotus muutoksista varhaiseläkkeisiin voi venyä syksyyn (28.4.99)  
 – Puron työryhmällä paljon palikoita, vähän yksimielisyyttä 

Uutinen / Kotimaa (Pekka Vuoristo) 
21.  Kuntoremontit nostavat Tuusulan kunnanväen työhaluja (6.5.99)  
 – Pienten palasten ohjelma toi palkinnon 

Uutinen / Kaupunki (Kari Kiuru) 
22.  Tutkija: Uupunut ei toivu juosten, vaan työelämän muutoksilla (18.5.99) 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
23.  Työkyky on kiinni työstä (26.5.99) 

Kolumni / Ajassa (Arja Leppänen) 
24. – Valtiokonttori onnistui kuntoutuksessa:  
 Eläkkeelle lähtö siirtyi vuosia ja sairaslomat vähenivät (28.5.99) 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
25.  Tyky on valloittanut suomalaiset työpaikat (1.6.99)  
 – Työkyvyn edistäminen on jumppaa, humppaa ja hölkkää  

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
26. Kielen puolustuksen linnake (2.6.99) 

Haastattelu / Kulttuuri (Timo Hämäläinen) 
27.  Taudiksi tautien joukkoon (9.6.99)  

Kolumni / Ajassa (Arja Leppänen) 
28.  Tietotyöläisten uupumus tulee yrityksille kalliiksi (10.6.99)  
 – Työterveyslaitos kannustaa ehkäisemään stressiä  

Uutinen / Kotimaa (Sanna Koskinen) 
29.  Bryssel opetti lypsämään (13.6.99)  
 – Pienessä kunnassa EU on iso asia. Iitille se on tuonut rahaa ja rojekteja. 

Uutinen / Erikoissivut (Saska Saarikoski) 
30.  – Eduskunnan apulaisoikeusasiamies esittää:  
 Lisää suullisia käsittelyjä ja perusteluja eläkepäätöksiin (17.6.99) 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 



31.  Oikeuden pitkä käsi (19.6.99) 
 – Scott Turow ja Richard North Patterson ovat uuden lakijännityksen eliittiä 

Kirja-arvostelu / Kulttuuri (Keijo Kettunen) 
32.  Urheilija ei kuulu jalustalle (25.6.99) 

Haastattelu / Ajassa (Minttu Mikkonen) 
33.  Hallitus ja järjestöt siunasivat eläkeratkaisun (3.7.99) 
 – Työttömyyseläkeputken ikärajasta jäi kytemään riita   
 – Perho: Hallitus ei puutu yksipuolisesti eläkeikään  

Uutinen / Kotimaa (Jarmo Aaltonen, Juha Akkanen) 
34.  Eläkeratkaisun vaikutukset jäivät roikkumaan ilmaan (6.7.99) 

Pääkirjoitus 
35.  Pakolaiset eivät näy Punkalaitumen arjessa (9.7.99) 
 – Kunta ilahtui saatuaan pakolaiskeskuksen vuokralaiseksi 

Uutinen / Kotimaa (Johanna Liukkonen) 
36.  Hullun luokan tekijöillä on työssäkin hullunhauskaa (13.7.99) 

Haastattelu / Kulttuuri (Anne-Riitta Isohella) 
37.  – Helsingin yliopiston yksikkö tutkii, miten ihmiset oppisivat toimimaan uudella tavalla 
 Tavoitteena muutosten hallinta (28.7.99)* 

Asiantuntija-artikkeli / Ajassa (Yrjö Engeström*) 
38.  Työilmapiirin parantaminen vaatii tervettä järkeä. (1.8.99)  

Reportaasi / Talous (Anna Tommola) 
 KJ: Hyvinvoinnista tulossa kilpailutekijä 
 – Yritykset eivät vielä kerro ilmapiiriasioistaan 

Kainalojuttu (Anna Tommola) 
 KJ: Huono hanke vie ojasta allikkoon 

Kainalojuttu (Anna Tommola) 
39.  Vastikkeettoman tuen saantia voi tiukentaa (3.8.99) 

Pääkirjoitus 
40.  Työkyky kohenee työterveyspalveluja käyttämällä (18.8.99) 

Pikku-uutinen / Kotimaa 
41.  Psykologiset testit kaikille puolustusvoimiin töihin tuleville (28.8.99) 

Uutinen / Kotimaa (Irma Stenbäck) 
42.  Santamäki-Vuori: Tehylle ei syytä antaa omaa sopimusta (8.9.99) 

Uutinen / Kotimaa (STT) 
43.  Työkyky päätellään papereista (18.9.99)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Pirkko Valtola*) 
44.  Psykotestaus on hämärtänyt yksityisyyden rajoja työpaikalla (20.9.99) 

Uutinen / Kotimaa (Satu Kaaria) 
45.  Yön väreet (HS 23.9.1999) 

Radio- ja TV-arvostelut (Mikael Fränti) 
46.  Hyvinvointi työssä saa oman teemapäivän (24.9.99) 
 – Seminaareja riittää, uupumus kasvaa 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
47.  – Huippuyksikkö kehittää kirurgisia implantteja kaikille ikäryhmille (27.9.99)  

Biomateriaalista kehon varaosa 
Asiantuntija-artikkeli / Ajassa (Pertti Törmälä*) 



48.  Sotainvalidit toivovat lievennyksiä korvausperusteisiin (28.9.99)  
 – Yhä vaikeampi todistaa, että vamma on syntynyt sodassa 

Uutinen / Kotimaa (Aila Käyhty) 
KJ: "Harva meistä nostaa metelin" 

49.  Linden haluaa yksityistä rahaa urheilurakentamiseen (30.9.99) 
 – Kulttuuriministerin mielestä huippu-urheilupaikat ovat liian kalliita  

Uutinen / Urheilu (Antti Nieminen) 
50.  – Taidemaalari Bernard Buffet 
 Kriitikot syrjivät liian suosittua taiteilijaa (HS 6.10.1999) 

Kuolinuutinen / Ajassa (Markku Saksa) 
51.  Varhaiseläkkeet talouskasvun uhka (14.10.99)* 

Asiantuntijan mielipide/ Ajassa (Matti Sihto*) 
52.  Valtio käynnistää ohjelman työssä jaksamisen tueksi (5.11.99) 
 – Työperäisistä sairauksista 15 miljardin vuosimenot 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
53.  Uupumista jaksetaan tutkia (14.11.99) 

Reportaasi / Erikoissivut (Marjut Lindberg, Sanna Vesikansa) 
 KJ: Uupumisesta tuli saavutus 
54.  Uupumuskonsulteista tullut uusi menestyvä ammattikunta (15.11.99) 
 – Työilmapiiritutkimus vastaa melkein palovakuutusta 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
 KJ: Tutkimusta on jo, kuka tekisi jotain? 

Kommentti (Marjut Lindberg) 
55.  Asevoimat sekaantuvat jo politiikkaan Venäjällä (15.11.99) 

Pääkirjoitus 
56.  Vuoden psykologi arvostelee työuupumuksen hoitoa (21.11.99) 

Pikku-uutinen / Ajassa (STT) 
57.  Korruptio ja mielenosoitukset Kiinan patohankkeen riesana (28.11.00) 

Uutinen / Ulkomaat (Pekka Mykkänen) 
58.  Vakuutuslääkäreiden esteellisyydelle tarkemmat rajat (3.12.99) 
 – Oikeusasiamies haluaa lautakuntien lääkärijäsenien taustat tietoon 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
59.  Mummo ja sota saivat auttamaan (6.12.99) 

Haastattelu / Ajassa (Aila Käyhty) 
60.  Koripalloilija Markkanen jälleen pelikykyinen (8.12.99) 

Uutinen / Urheilu (STT) 
61.  Käräjäoikeus vahvisti RAY:n pelinvalvojalle antamat potkut (8.12.99) 
 – Peliriippuvaiseksi todettu työntekijä rikkoi henkilökunnan pelikieltoa 

Uutinen / Kotimaa (Jukka Harju) 
62.  Jalkapallovalmentaja pestautui tekstiilivarastoon (9.12.99) 

Uutinen / Kotimaa (Erkki Paananen) 
63.  Noin 15 000 työntekijää Suomessa tuntee itsensä työkyvyttömäksi (16.12.99) 
 – Valtaosa työssä ahertavista on odottanut palkkatasonsa paranemista 

Uutinen / Kotimaa (Riitta Vainio) 



64.  Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäämiset selvitetään Kelassa (16.12.99) 
 – Työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen haetaan standardia 

Uutinen / Kotimaa (Vellamo Vehkakoski) 
 KJ: Sisäinen tarkastus eläkejupakasta vielä kesken 

Kainalojuttu (Vellamo Vehkakoski) 
65. Psykologit haluaisivat päästä mukaan työterveyshuoltoon (7.1.00) 
 – Työyhteisöjen pulmiin erikoistuneiden työpsykologien osaaminen menee työuupumuksen 

hoitamiseen eikä ehkäisyyn 
Uutinen / Kotimaa (Päivi Repo) 

66.  Ikääntyvä työvoima on voimavara (14.1.00)* 
Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Elina Lehto*) 

67.  Postille sähkökäyttöiset kulkupelit (21.1.00)  
 – Ikääntyvien jakelijoiden kuntoa testataan kokeen aikana 

Uutinen / Kotimaa (Raija Forsström) 
68.  Äkkiä pois ja lämpimään (2.2.00) 
 – Matkakuume iskee viikonloppuna, maanantaisin kysellään äkkilähtöjä 

Reportaasi / Erikoissivut (Katri Kallionpää) 
 KJ: Odotus kantaa arjen yli 
 – Pahoilta pettymyksiltä välttyy, jos lomaan laskeutuu pehmeästi 

Kainalojuttu (Katri Kallionpää) 
69.  Työvoimapula ja työttömyys koettelevat viestintäalaa (12.2.00) 
 – Lamavuosina työttömiksi jääneiden ammattitaito on vanhentunut 
 – Suuri osa mediaväestä jäämässä pian eläkkeelle 

Uutinen / Kotimaa (Marjukka Liiten) 
70.  SAK: Julkiselle sektorille tulossa rinnakkaiset työmarkkinat (15.2.00) 

Pikku-uutinen / Kotimaa 
71.  Virpa Puisto ei lähde ministeriksi (18.2.00) 
 – "Kieltäydyn ministerin ehdollepanosta poliittisin syin" 
 – Aviomies Mikko Ervelän tausta ratkaisun takana 

Uutinen / Kotimaa (Jaakko Hautamäki) 
72.  Pitkäaikaistyöttömät halutaan töihin ilman palkkaa (19.2.00) 
 – Palkansaajajärjestöt tyrmäävät ehdotuksen pakkokuntouttamisesta 

Uutinen / Kotimaa (Vellamo Vehkakoski) 
 KJ: "Täytyy olla halu kuntoutukseen" 

Kainalojuttu (Vellamo Vehkakoski) 
73.  Vähän työhön totuttelua tuen ja turvan vastikkeeksi (22.2.00) 

Pääkirjoitus  
74.  Kun orkesteri löysi liikunnan rytmin (8.3.00) 
 – Sinfonia Lahti on ottanut sauvat käteen ja kohottanut kovasti kuntoaan viime kesästä 
 – Kelpo kunto auttaa selviytymään esimerkiksi uuden Sibeliustalon tuomista haasteista 
 – Soittaessa iskeviä rasituskramppeja voi ehkäistä hyvällä lihashuollolla 

Reportaasi / Urheilu (Leena Huovila) 
 KJ: Hyvinvointi huokuu lavalta 

Kainalojuttu (Leena Huovila) 
75.  TT: Neuvosto ennakoimaan koulutustarpeita (8.3.00) 

Uutinen / Kotimaa (Marjukka Liiten) 



76.  Baltian maat eivät siirry kesäaikaan (16.3.00) 
 – Tallinnan aika 26. maaliskuuta alkaen tunnin Suomea jäljessä 
 – Baltit kyllästyivät kääntelemään kellon viisareita 

Uutinen / Ulkomaat (Jukka Rislakki) 
77.  Huumetestauksessa aukkoja (17.3.00)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Erkki Vuori*) 
78.  Kuntien eläkevakuutus patistaa kuntia paremmiksi työnantajiksi (29.3.00) 

– Työntekijöille uutta puhtia ja lisää työvuosia 
Uutinen / Kotimaa (Riitta Vainio) 

 KJ: Riittävätkö eläkerahat? 
Kainalojuttu (Riitta Vainio) 

79.  Muuttoliikettä ei pysäytetä aluepolitiikan tempuilla (29.3.00)* 
Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Timo Aro*) 

80.  Äveriäs Tuusula maksoi pois lähes koko velkansa viime vuonna (1.4.00) 
 – Kunta sai vuodessa 764 asukasta 

Uutinen / Kaupunki (Kaija Aho) 
81.  Bionx valmistaa ihmisen varaosia (9.4.00) 

Uutinen / Talous (Aino Latikka) 
82.  Kuvernöörit vahvistivat Venäjän pääsyyttäjän eron (20.4.00) 
 – Pitkä poliittinen taistelu päättyi Kremlin voittoon 

Uutinen / Ulkomaat (Kalle Koponen) 
83.  Nivelreuma vie työkyvyn ja hankaloittaa elämää (5.5.00) 
 – Vaatteiden pukeminen hankalaa joka toiselle sairastuneelle 

Uutinen / Kotimaa (Päivi Repo) 
84.  Putinin linja käy selväksi vasta käytännön työssä (9.5.00) 

Pääkirjoitus  
85.  Kela selvittelee syitä eläkehakemusten hylkäyksiin (11.5.00) 
 – Lausunnot entistä tarkempia, silti joka viides anomus hylätään 
 – Kukaan ei kanna vastuuta hylätyn hakijan toimeentulosta 

Uutinen / Kotimaa (Marjut Lindberg) 
 KJ: "Lautojen pinoajille ei ollut töitä sen jälkeen kun sauna paloi" 
 – Päätöksiä tekevät virkamiehet eivät tunne työelämän kehitystä 

Kainalojuttu (Marjut Lindberg) 
86.  Viljelijät etsivät lisäansioita (19.5.00) 

Väitökset / Ajassa 
87.  Yhä useampi nuori rapakunnossa (20.5.00) 
 – Liikuntatuntien vähentäminen johti lasten kunnon romahtamiseen 
 – Liikunnanopettajat vaativat paluuta vuotta 1993 edeltäneeseen tasoon 

Uutinen / Urheilu (Erkki Aulio) 
88.  Työoloja parannettava äkkiä (20.5.00) 

Pääkirjoitus  
89.  Kolmekymmentä tuubia kuussa (30.5.00) 
 – Lääketehdas veti Kela-korvauksen pois isolta voidepurkilta mutta jätti pienen 

Uutinen / Erikoissivut (Riitta Astikainen) 
 KJ: Isot riitelevät lääkehinnoista, potilas maksaa 

Kainalojuttu (Riitta Astikainen) 



90.  Iäkkäät pysyvät töissä nyt entistä pidempään (13.7.00)  
 – Nousukausi pysäytti eläkkeelle paon 
 – Myös muutokset työttömyyseläkkeessä siirtävät eläkkeelle lähtöä 

Uutinen / Talous (Päivi Isotalus) 
91.  Työpaikkojen vinoutunut kulttuuri sysää eläkkeelle (14.7.00) 

Pääkirjoitus  
92.  Putinin paino oli poliittista (25.7.00) 

Pääkirjoitus  
93.  Työnteko ulkomailla voi viedä suomalaiselta sosiaaliturvan (27.7.00) 
 – "Yksittäisillä henkilöillä ollut kohtuuttomia tilanteita" 
 – Työnantajan komennus pitää kotimaan etuuksien piirissä 

Uutinen / Kotimaa (Hannele Muilu) 
 KJ: Pari vuotta ilman tuloja ja tukia 
 – Työpaikka haastoi oikeuteen vakuutuspetoksesta 

Kainalojuttu (Hannele Muilu) 
94.  Mansikkaa voi noukkia myös mahallaan maaten (29.7.00) 
 – Tutkimuksessa etsitään poimintaa helpottavia apukeinoja 

Uutinen / Kotimaa (Heidi Korva) 
95.  Työpaikkojen huumetestien mahdollisuuksia yliarvioitu (29.7.00) 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Timo Seppälä*) 
96.  Verot ja köyhyys (30.7.00) 

Kolumni / Ajassa (Arja Leppänen) 
97.  Keskusta ja vasemmisto ryöpyttivät Niinistön työttömyysturvaesitystä (2.8.00) 

Uutinen / Kotimaa (Ilkka Ahtiainen) 
98.  Talouskasvu on hillinnyt iäkkäiden virtaa eläkkeelle (5.8.00) 
 – Työttömyyseläkejärjestelmä kaipaa yhä uudistusta 
 – Yli 55-vuotiaiden työttömyys pysynyt korkeana 

Uutinen / Kotimaa (Vellamo Vehkakoski) 
 KJ: "Työrajoitteinen, muttei työkyvytön" 

Kainalojuttu (Aino-Maija Tuuliainen) 
99.  Veronalennusten jakaminen keskeinen kohde hallituksen budjettineuvotteluissa (10.8.00)  
 – Veroalea haluttaisiin säästää pieni- ja keskituloisten suuntaan 
 – Muita väännön kohteita ainakin kansaneläkkeet ja hammashuolto 

Uutinen / Kotimaa (Pekka Vuoristo) 
100. Hikinen urakka (16.8.00) 

Kolumni / Erikoissivut (Saska Snellman) 
101. Huumetestit halutaan yhtenäistää Euroopassa (17.8.00) 
 – Suomi saamassa ensimmäisenä lain työpaikkojen huumetesteistä 
 – Yhdysvallat edelläkävijä työntekijöiden testauksessa 

Uutinen / Kotimaa (Johanna Liukkonen) 
102. Työtilaisuuksia vajaakuntoisille (22.8.00)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Keijo Piirainen*) 
103. Huumeet romuttaneet vankien terveyden (25.8.00) 

Uutinen / Kotimaa (Jukka Harju) 
104. Raiskaus vahingoittaa yhteisöjä (25.8.00)* 

Asiantuntijan mielipide / Ajassa (Kristiina Valkama*) 



105. Suuri murros Espoon johtamisessa (30.8.00) 
Kommentti / Kaupunki (Antti Manninen) 

106. Kirjoituskipinä voitti lukihäiriön (8.9.00) 
Haastattelu / Ajassa (Satu-Maaria Natunen) 
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