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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tutkin pro gradu -työssäni naisten ja miesten argumentointitapojen välisiä eroja 

kokoustilanteessa. Aihe on mielestäni mielenkiintoinen, sillä yleensä jokaisella 

kielenkäyttäjällä on jonkinlainen mielikuva siitä, että sukupuolten välillä on 

puhetapaeroja. Usein tällaiset mielikuvat pohjautuvat kuitenkin vain perättömiin 

stereotypioihin, joten haluan saada tutkimuksellani esiin konkreettisia ja todennettuja 

eroavaisuuksia. 

 

Valitsin tämän aiheen sen vuoksi, että olen kiinnostunut miesten ja naisten välisten 

puhetapojen eroista ja niiden erilaisista muodoista. Suomalaisessa kielentutkimuksessa 

on jo pitkään tutkittu erilaisia ilmiöitä sukupuolten välillä, mutta en ole löytänyt 

laajempaa tutkimusta argumentointitapojen eroista sukupuolten välillä puhutussa 

kielessä. Sekä argumentteja että sukupuolten välisiä eroja puhekielessä on tutkittu 

runsaasti, mutta koska niitä yhdistävä tutkimus puuttuu, pidin aihetta erittäin 

hedelmällisenä ja jopa hyödyllisenä tutkittavana. 

 

Tutkimusaiheeni sai muotonsa luettuani Deborah Cameronin teoksen A Myth of Mars 

and Venus (2007). Kirjassa Cameron argumentoi vahvasti Robin Lakoffin ja Deborah 

Tannenin feministisen kielenkäytön teorioita vastaan. Cameronin argumentit väittävät 

erityisesti Lakoffin teorian olevan erittäin pahasti virheellinen ja jopa naisvastainen. 

Tästä syntyi kiinnostukseni päästä tutkimaan naisten argumentointia suomen kielessä. 

Lakoffin teoria on kumottu useampaan otteeseen varsinkin amerikkalaisessa 

tutkimuksessa, mutta silti siitä on jäänyt elämään urbaaneja legendoja. Nämä legendat 

näkyvät edelleen jatkuvasti esimerkiksi naistenlehdissä otsikoina, kuten “Näin puhut 

miehelle oikein” ja “Tällä tavoin puhuu hyvä naispomo” sekä lukuisina erilaisina 

stereotypioina, kuten esimerkiksi naisten tapana pidetty tilkesanojen käyttö tai 

korkeampi sävelkulku lauseen lopussa. 

 

Valitsin tutkimuskohteekseni Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston, sillä 

oletan, että edustajisto antaa suhteellisen monipuolisen katsauksen nuorten aikuisten 

kielenkäyttöön. Oulun yliopistossa opiskelee lähes 17 000 (YLIOPISTO 2013) eri- 
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ikäistä ja -taustaista opiskelijaa, ja heistä 37 opiskelijaa (OYYNET 2012) on valittu 

vaalein edustamaan opiskelijoita edustajistoon. Oletukseni on, että tällaiset aktiivit 

käyttäisivät kieltä kokoustilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla, ja tämän vuoksi 

kokouksen tyylisessä virallisessa keskustelutilanteessa erot olisivat suurempia tai 

selkeämpiä kuin arkikeskustelussa.  

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksessani pyrin löytämään molempien sukupuolten käyttämistä argumentointi-

tekniikoista säännönmukaisuuksia, vertaamaan niistä syntyneitä kategorioita toisiinsa ja 

tekemään päätelmiä sen mukaan, näkyykö niiden välillä samankaltaisuuksia tai 

eroavaisuuksia. Haluan siis löytää joko perusteen tai vastaperusteen väitteelle, että 

miehet ja naiset argumentoivat toisistaan poikkeavilla tavoilla.  

 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: millaisia argumentteja naiset ja miehet käyttävät 

sekä löytyykö sukupuolten argumentointitapojen väliltä eroavaisuuksia? Tärkein 

päämääräni on miesten ja naisten argumentointityylien vertaaminen toisiinsa, sillä näin 

saan selville, ovatko erot todellisia, millaisia ne ovat ja ovatko ne stereotypioiden tapaan 

erittäin selkeitä. Rajasin tutkimusongelmani näihin kysymyksiin, vaikka aineistossani 

olisi riittänyt tutkittavaksi esimerkiksi myös argumentointiin liittyviä eleitä ja 

leksikaalisia valintoja tai miten puhujat reagoivat toisten argumentteihin. Elävässä 

institutionaalisessa keskustelussa nämä kaikki olisivat varmasti mielenkiintoisia 

tutkittavia, mutta halusin tutkimukseni käsittelevän selkeimmin rajattavia eroja miesten 

ja naisten argumentointitapojen välillä. 

 

Tutkimukseni pohjautuu teoreettisesti gendertutkimukseen ja argumentointiteorioihin. 

Gendertutkimus auttaa minua ymmärtämään miesten ja naisten välisten erojen 

tutkimisen lähtökohtia ja syitä erojen takana. Argumentointiteorioita käytän apunani, 

kun jaan keskustelusta löytyneet argumentit semanttisiin kategorioihin ja kun etsin 

argumentoinnista kertovia kielenaineksia. Metodina käytän keskustelunanalyysia, jolta 

lainasin menetelmän, jota käytän aineistoni litterointiin. Tutkimista varten kehitin myös 

oman metodin, jossa jaoin aineistosta löytämäni argumentit kategorioihin kielenainesten 
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pohjalta ja analysoin kategorioita tarkemmin. Tarkastelen aineistoani siis kahdella 

toisistaan hyvin erilaisella tavalla saadakseni selville argumenttien käyttötapojen sekä 

semanttiset että kielelliset erot. 

 

Työni luvussa 2. esittelen ensin käyttämäni teoriat, jotta argumentoinnin tutkimisen ja 

analysoimisen tavat selkiytyisivät. Samassa luvussa esittelen myös tutkimusmetodini. 

Luvussa 3. esittelen kokouksen yleiset toimintaperiaatteet. Käsittelyosassa luvussa 4. 

analysoin aineistoni Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentointiteorian pohjalta ja 

tämän jälkeen luvussa 5. analysoin oman metodini tuloksia. Lopuksi käyn tuloksia läpi 

pohdintaosassa luvussa 6. ja esittelen yhteenvedon koko työstäni luvussa 7. 

 

Haluan tässä pro gradu -työssäni esitellä erityisesti myös metodini tuloksia, joten tämän 

vuoksi en ole analysoinut kaikkia argumenttityyppejä luvussa 4. Suomalaisesta 

tutkimuksesta puuttuu tarkempi analyysi puhekielen argumentaatiotavoista, ja 

mielestäni tutkimukseni tärkein tavoite onkin rakentaa aiempaa tarkempi kuva siitä, 

millaisia argumentointikeinoja juuri puhutussa kielessä käytetään.  

 

 

1.3. Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 

kokouksessa nauhoitetusta näytteestä syksyltä 2010. Nauhoitin aineiston kameralla 

kahdelle nauhalle, ja yhteensä sitä on noin 80 minuuttia. Nauhoite koostuu kokouksen 

pykälän 10 käsittelykohdasta ”Oulun yliopiston ylioppilaskunnan strategia 2011–2015”, 

jonka aikana edustajisto perehtyy tulevan neljän vuoden toimikaudelle kirjoitettaviin 

ohjeellisiin asiakirjoihin. Valitsin kokouksen esityslistasta nauhoitettavaksi kyseisen 

kohdan, sillä sen asiasisältöön kuului mahdollisista päätettävistä asioista 

keskusteleminen, eli todennäköisesti keskustelijat esittäisivät eri mielipiteitä ja niiden 

argumentointeja. 

 

Aineistoni on luonteeltaan monitulkintainen, sillä se on nauhoitettu aidossa 

puhetilanteessa. Kokoukseen osallistuneita ei varoitettu etukäteen nauhoituksesta, ja 

nauhoitus aloitettiin ennen tutkittavaa otosta, jotta puhujat tottuisivat kameran 
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läsnäoloon. Otos on kuitenkin vain subjektiivinen pala puhutun argumentoinnin laajasta 

skaalasta, joten en tutkimuksellani pyri tekemään kovinkaan suuria yleistyksiä, vaan 

esittelen tulokset niiden taustaa vasten.  

 

Kokouksen alussa keräsin tilastointi- ja lupalomakkeet kaikilta läsnäolijoilta. 

Tilastoinnissa kysyin vastaajan ikää, sukupuolta ja opiskeluvuotta. Lomakkeita palautui 

täytettynä tai osittain täytettynä yhteensä 38. Mahdolliset myöhässä tulleet tai 

lomakkeen tyhjänä jättäneet läsnäolijat eivät siis näy laskemissani tilastoissa. 

Tilastointilappujen mukaan kokouksen alussa oli paikalla ainakin 19 miestä ja 17 naista. 

Kahdessa lomakkeessa sukupuoli oli jätetty merkitsemättä. Läsnäolijoiden keski-ikä oli 

24 vuotta ja keskimääräinen opiskeluvuosi 4,7 vuotta. Nauhoitteella eri puhujia on 

yhteensä 20. Miehiä on neljätoista ja naisia kuusi. 

 

Puheenvuoroja kokouksessa käytettiin yhteensä 207 kappaletta, ja niistä miesten 

esittämiä on 172 kappaletta ja naisten esittämiä 35 kappaletta. Varsinaiseen analyysiin 

valikoin nauhoitteesta puheenvuorot, joiden asiasisällöstä on mahdollista löytää 

argumentteja. Tämä vuoksi luokittelin aluksi kokonaispuheenvuoromäärästä pois 

puheenjohtajan puheenvuoroluvat, joita on yhteensä 76 kappaletta, sekä puheenvuorot, 

joiden asiasisältönä on pelkkä kysymys, aiemman puhujan mielipiteen säestäminen eli 

komppaaminen tai muutoin lyhyet ja argumentittomat puhunnokset. Näiden poistamisen 

jälkeen käsiteltäviä puheenvuoroja jäi miesten puheenvuoroja yhteensä 84 ja naisten 

puheenvuoroja 25. Argumentointia sisältävistä puheenvuoroista miesten osuus on siis 

noin 70 % ja naisten osuus noin 30 %.  Lopullisia argumenttinäytteitä erottelin miehille 

96 kappaletta ja naisille 30 kappaletta.  
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2. TEORIAT JA METODIT 

 

2.1. Argumentointi 

 

Keskustelunanalyysin ja argumentaatioteorioiden vuoksi minun on aluksi tärkeä 

määrittää, millaisia argumentoinnin piirteitä tutkimuksessani haen. Argumentointia 

voidaan tutkia eri lähtökohdista, ja esimerkiksi teoksessa Argumentaatio ja tulkinta 

(Vesala–Rantanen 2007) analysoidaan argumentoinnin asenteita ja syitä. Omassa 

tutkimuksessani luokittelen argumentteja ja pohdin sukupuolten välisiä eroja näiden 

kategorioiden sisällä. Tämän vuoksi minun ei ole mielekästä lähteä tutkimaan 

argumentoinnin analyysin eri tasoja, enkä siis pyri arvioimaan argumenttien laatua tai 

tehokkuutta millään tavalla. En myöskään ota kantaa siihen, miksi puhuja käyttää 

tietynlaista argumenttia. 

 

Argumentin luonne on monimutkainen. Vastaanottajan reaktio vaikuttaa siihen, 

voidaanko lausahdusta pitää argumentoivana ja keskusteluun kutsuvana tai vain 

toteamuksena. Tällainen on esimerkiksi lausahdus ”Reagania pitää kannattaa”. ”Minä 

rakastan sinua” voi taasen olla faktuaalinen väite, vaatimus, pyyntö, selitys tai oikeutus, 

ja näistä piirteistä osa voi luonnehtia sen täten argumentiksi. Jotkin lausahdukset ovat 

suoraan selkeitä argumentteja, kuten esimerkiksi ”Sinä olet lihava”. Varsinkin suorat 

argumentit saavat yleensä heti vastauksen eli vierusparin, edellisessä tapauksessa 

esimerkiksi vastauksen ”Enkä ole!”. (Willard 1954: 34–35.) Omassa tutkimuksessani 

argumentit saavat usein vastaparin vasta-argumentista tai perusteluja vaativasta 

kysymyksestä. En kuitenkaan tutkinut vastaajan reaktion vaikutusta lauseen 

argumenttistatukseen, sillä se olisi monimutkaistanut tutkimustani liikaa. Tämän 

mahdollisuuden olemassaolo on kuitenkin hyvä muistaa mahdollisissa jatko-

tutkimuksissa. 

 

Tutkimuksessani argumentti tarkoittaa väitteen ja perustelun kombinaatiota. 

Argumentilla voi olla myös lisäperusteluja. Tärkeä osa argumenttien tunnistamista ovat 

sisällön ymmärtäminen ja tulkinta. Myös argumentin konteksti on tärkeä, sillä 

argumentti saa merkityksensä vain kontekstistaan. (Kakkuri-Knuuttila 2000: 24, 60.) 
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2.1.1. Argumentoinnin historia 

 

Argumentointi on osa puhetaitoa. Puhetaidon eli retoriikan juuret ovat antiikin 

Kreikassa, jossa retoriikan opettajista kehittyi tärkeitä vaikuttajia. Filosofi Aristoteleen 

puheissa ja opetuksissa korostuu retoriikan mahdollisuus olla sekä hyvää että pahaa, ja 

hänen mukaansa puhelahja on kaikilla ja koskee tämän vuoksi kaikkia elämänaloja. Hän 

jakoi argumentoinnin kolmeen osaan: eetokseen, paatokseen ja logokseen eli puhujan 

uskottavuuteen, yleisön tunnetilaan vaikuttamiseen sekä argumenttien asiasisältöön ja 

logiikkaan. (Leiwo ym. 1992: 8–9; Kakkuri-Knuuttila 2004: 19.) Hän myös kirjoitti 

ensimmäinen puhetaitoa ja keskustelua käsittelevän teoksen Retoriikan. Aristoteleen 

tarkoituksena oli opettaa argumentoivaa kommunikaatiota niin, että ihminen voisi 

kehittyä siinä mestariksi. (Kakkuri-Knuuttila 2004: 16.) Klassinen esimerkki retoriikan 

ihannoinnista on Demosthenes, joka harjoitteli esiintymis- ja puhetaitoa kosken rannalla 

huutaen pitäen samalla kiviä suussaan (Leiwo ym. 1992: 10). 

 

Keskiajalla retoriikka oli tärkeä kouluaine. Tuolloin se otettiin käyttöön puhetaidosta ja 

suostuttelusta myös kirjoitusten tutkimiseen ja opettamiseen. Uudella ajalla retoriikkaan 

alettiin kuitenkin suhtautua jopa vihamielisesti, sillä sen tulkittiin rajoittavan vapaata 

ajattelua. Opetus supistui pelkkään äänen ja eleiden käyttöön ja esiintymistaidon 

korostamiseen, ja päättelytaidon osuus väheni. 1800-luvulla retoriikka nousi jälleen, ja 

Suomessakin esimerkiksi Wihtori Peltonen (1901) puhui sen puolesta. (Leiwo ym. 

1992: 10–12.)  Nykypäivän retoriikan suurimmiksi kannattajiksi mainitaan mm. 

Toulmin ja Perelman (Leiwo ym. 1992: 14; Mikkonen 2010: 41). 

 

 

2.1.2. Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentaatioteoria 

 

Valitsin tutkimukseni argumentaatiotutkimuksen teoriapohjaksi Perelmanin ja 

Olbrechts-Tytecan teorian, sillä sitä on käytetty paljon suomalaisessa tutkimuksessa. 

Esimerkkejä sitä hyödyntävistä töistä ovat muun muassa Inka Mikkosen väitöskirja 

"Olen sitä mieltä, että...": lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja argumentointi 

(2010) sekä Minna Sääskilahden Vapise kuningas Alkoholi: alkoholivalistuksen 

tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana (2006).  



7 

 

 

1950-luvulla Chaïm Perelman ja Lucie Olbechts-Tyteca kehittivät uuteen retoriikkaan 

pohjautuvan argumentaatioteorian. He julkaisivat yhteisteoksensa The New Rhetoric - 

A Treatise on Argumentation vuonna 1971, ja tätä ennen Perelman kirjoitti 1963 

teoksen The idea and justice and the problem of argument. Nämä teokset toimivat osana 

modernia retoriikkaa, jota ovat jatkaneet muun muassa Amsterdamin koulukuntalaiset 

ja Michel Meyer. (Mikkonen 2010: 41, 52.) Tämän päivän argumentointiteoriat ovat 

jakautuneet klassiseen, ei-muodolliseen aristoteeliseen argumentaatioteoriaan, 

virhepäätelmäteorioihin, argumentointimalleihin keskittyviin teorioihin ja 

pragmadialektisiin teorioihin (Fulkerson
1
 1996). Tärkein modernin ja antiikin retoriikan 

välinen ero on se, että moderni retoriikka antaa välineitä analyysiin, jolla tutkitaan 

puhuttua ja kirjoitettua kieltä (Mikkonen 2010: 53), kun taas antiikissa keskityttiin 

puhetaidon kehittämiseen.  

 

Argumenttien analysointi ilman argumentin kontekstia on yleensä vaikeata ja 

vaarallista, sillä ympäristö vaikuttaa yleensä paljon argumentin tulkintaan. Irrallisia 

lausahduksia on siis vaikea tulkita ilman mahdollista monimerkityksellisyyttä. Puhujan 

ajatusten tulkitseminen irrallisten lausahdusten pohjalta on siis lähinnä uskottavien 

hypoteesien muodostamista.   (Perelman – Olbrechts-Tyteca 1971: 187.) Myös Inka 

Mikkonen on tutkimuksessaan samaa mieltä, sillä hänen mielestään tällaisessa 

tutkimuksessa liikutaan koko ajan todennäköisyyksien ja uskottavimpien selitysmallien 

maailmassa (2010: 55). 

 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan teoria jakaa argumentoinnin kolmeen osaan: 

argumentoinnin viitekehykseen eli yleisöön, premisseihin eli esisopimuksiin sekä 

argumentoinnin kulkuun ja tekniikoihin. Yleisöllä tarkoitetaan sitä ihmisjoukkoa, jonka 

mielipiteisiin puhuja haluaa vaikuttaa. Joukko voi olla yksi ihminen, tietty osa 

kuulijakunnasta tai koko kuulijakunta. On mahdollista argumentoida myös 

universaalille yleisölle, ja universaalin yleisön hyväksynnän saavuttamista pidetään 

argumentoinnin parhaimpana saavutuksena. Argumentoinnin tyyli muuttuu yleisön 

mukaan eli sen mukaan, millaiselle yleisölle hän joko tietoisesti tai alitajuisesti puhuu. 

(Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 19, 22, 31–33.)  

                                                           
1
 Lähdettä ei ole saatavilla 
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Argumentaatiossa on pohjimmiltaan kyse kielellisistä väitteistä, jotka eri yleisöt voivat 

joko hyväksyä tai kieltää, ja ne altistuvat aina valinnoille, jotka ovat avoimia 

keskustelulle (Perelman 2007: 57–58). Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan mukaan 

argumentaatio pyrkii aina saamaan kuulijoiden mielen samaan yhteisymmärrykseen 

argumentoitavasta asiasta, ja tämän vuoksi se vaatii ja olettaa älyllistä kontaktia. 

Älyllisen kontaktin ja kommunikaation minimi on yhteinen kieli, jolle älyllinen yhteisö 

voi pohjata keskustelun. Tärkeää on myös yhteisön yhteinen normisto ja tapa puhua, 

jotta asiat ymmärretään samalla tavalla. Tehokkaan argumentaation aikaansaamiseksi 

sekä yleisön että puhujan tulee jakaa nämä yhteiset normit. Samanmielisyyden kohteet 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: faktoihin ja totuuksiin tai mieluisimpiin oletuksiin. 

Totuuksien täytyy olla todistettavia, jotta niitä voidaan pitää faktoina. Muutoin yleisöllä 

on mahdollisuus kieltäytyä pitämästä niitä totuuksina. Pelkkä kyseenalaistaminen voi 

siis tuhota argumentin arvon. Keskustelijan täytyy tällöin pyrkiä perustelemaan 

kantansa saavuttaakseen sille arvostusta.  (Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 14–19, 

67–68.) Luonnollisen kielen käsittelyyn kuuluu yleensä otaksuma, ettei 

keskustelukumppanimme esitä ilmeisiä järjettömyyksiä, joten puheen ilmaukset 

otaksutaan yksiselitteisiksi.  Argumentit eivät siis yleensä ole tavallaan järjettömiä, vaan 

niiden sisällä voi olla vain yhteensopivuuden puuttuminen. Tällöin esitetty sääntö, 

kannatettu väite tai omaksuttu asenne on ristiriidassa aiemmin esitetyn tai otaksutun 

säännön tai väitteen kanssa. Yhteensopimattomuus pakottaa kuulijan valitsemaan ja 

osoittamaan pätevän säännön tai luopumaan jostain säännöstä. Tähän tilanteeseen 

vahingossa ajautunut puhuja joutuu tahtomattaan naurunalaiseksi. Vastustajan luomaa 

vahinkotilannetta pidetään tehokkaana väittelyaseena. (Perelman 2007: 63–68.) 

 

Argumentoinnin analysointi lähtee siitä, että tutkitaan, mitä kuulijan tulisi ymmärtää 

kuultavasta asiasta. Kuulija voi joko olla samaa mieltä tai vastustaa argumentaation 

lähtöesitystä, propositiota. Puhuja pyrkii valikoimillaan ja muokkaamillaan 

premisseillä saamaan kuulijan yhteisymmärrykseen itsensä kanssa. Premissejä ovat 

totuudet ja faktat sekä oletukset ja arvot. Premissien valintaan vaikuttaa esittely-

tekniikan valinta, jotta premissit eivät katoa kaikkien mahdollisten argumentaatio-

elementtien alle. Argumentoidessaan puhujan täytyykin tehdä tietoisia kielellisiä 

valintoja. Premissit saavat erilaisen vaikuttavuus- ja vakuuttavuusarvon sen mukaan, 
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millaisilla termeillä niistä puhutaan ja kuinka hyvin kielellinen ilmaisutapa on valittu 

yleisön mukaan. (Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 65, 67, 70, 74, 142, 149.) 

 

Argumentaation kululla tarkoitetaan argumentaation järjestystä ja käyttötapaa. 

Järjestys voi olla kronologinen, jota Perelman ja Olbrechts-Tyteca pitävät 

argumentaation luonnollisena järjestyksenä. Se ei kuitenkaan ole ainoa järjestys, vaan 

tyylejä on useita. Tällaisia ovat nouseva argumentaatio, jossa perusteet ovat ennen 

väittämää, kun taas laskevassa muodossa ne ovat väittämän jälkeen. Argumentti on 

mahdollista myös jakaa osiin, jolloin väittämä on puheen keskellä. (Perelman–

Olbrechts-Tyteca 1971: 503–505.) 

 

Täydellisimmillään argumentti on sellainen, että se yksimielisyytensä vuoksi voidaan 

esittää yleisölle joko osissa tai kokonaisuutena. Argumentointitekniikat voidaan 

Perelmanin–Olbrechts ja Tytecan mukaan jakaa sidosmuotoisiin eli assosiatiivisiin ja 

erottelumuotoisiin eli dissosiatiivisiin. Sidosmuotoiset argumentit mahdollistavat 

premissien hyväksynnän siirtämisen koskemaan myös johtopäätöksiä. Sidostyyppejä on 

kolme: kvasiloogiset argumentit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit ja 

itse tuota rakennetta luovat tai perustavat argumentit. Jokainen kategoria voidaan jakaa 

edelleen alakategorioihin.  Erottelumuotoisia argumentteja ei yleensä tutkita perintei-

sessä retoriikassa. Silti ne ovat arkiajattelussa perustavassa merkityksessä, kun 

joudutaan tekemään todellisuuden osatekijöitä koskevia erotteluja, ja tämän vuoksi 

jäsentämään tietoa uudella tavalla. (Perelman 2007: 58–59.) Argumenttien tyyppiä ei 

voi aina tulkita varmasti vain yhteen kategoriaan kuuluvaksi. Lausuma voidaan 

luokitella usein eri kategorioihin tulkinnan mukaan. Tyypittely kannattaakin tehdä 

tyypillisimmän muodon mukaan. (Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 192.) 

 

Kvasiloogiset argumentit ovat semanttisesti rinnastettavissa formaaliin ajatteluun. Ne 

ovat luonteeltaan kuten matemaattiset ja luonnontieteelliset eli formaalit loogiset 

argumentit: kvasiloogisissa argumenteissa pyritään asettamaan kaksi tai useampi 

elementtiä rinnasteisiksi niin, että niiden välinen yhteys on samankaltainen kuin 

loogisissa argumenteissa. Formaali argumentointi on kuitenkin erilaista kuin ei-

formaalein yksiköin esitetyt argumentit, joten tämän vuoksi argumentoinnin 

tutkimuksessa puhutaan vain kvasiloogisista eli näennäisloogisista argumenteista. 
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(Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 193–194.) Kielelliset argumentit ovat aina ei-

muodollisia, joten tämä formaaliuden puute täytyy hyväksyä ennen argumentin idean 

hyväksyntää. Muodollista logiikkaa tuntevat erottavat kvasiloogiset argumentit loogisen 

päättelyn muodoista, sillä kvasiloogiset argumentit voivat olla monimerkityksisiä ja 

tämän vuoksi myös epäjohdonmukaisia. Tämä epäjohdonmukaisuus on kuitenkin vain 

näennäistä, sillä puheen perustelut ovat luonteeltaan erilaisia kuin loogisessa 

päättelyssä: kyse on vahvemmista tai heikommista argumenteista, joita voidaan 

vahvistaa muilla argumenteilla, ei pätevistä tai virheellisistä todistuksista. Pelkät 

kvasiloogiset argumentit riittävät harvoin vakuuttamaan kuulijaa kokonaan, joten niitä 

täydennetään usein todellisuuden rakenteeseen perustuvilla argumenteilla. (Perelman 

2007: 59, 62, 92.)  

 

”Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit lähtevät liikkeelle todellisuuden 

eri osien välisistä suhteista.” Tärkeintä näissä argumenteissa on ajatus siitä, että 

argumentoitava asia on todellinen ja sen tila on pysyvä, joten siitä voidaan muodostaa 

yksimielinen oletus asian tilasta. Todellisuutta rakentavat argumentit voidaan jakaa 

kahteen kategoriaan ja samalla siis kahteen erilaiseen tapaan jakaa todellisuutta. 

Peräkkäisyyssiteissä suhteutetaan toisiinsa saman tason ilmiöitä, kun taas 

rinnakkaisuussiteissä nojataan eritasoisiin tekijöihin. (Perelman 2007: 60, 93.)  

 

Todellisuuden rakennetta luovat argumentit voidaan jakaa kolmeen erilaiseen 

kategoriaan: annetusta tilanteesta tehtyyn ennakkotapaukseen, malliin ja sen 

vastamalliin sekä yleiseen sääntöön, johon päättelyn voi nojata. Tähän ryhmään voidaan 

laskea myös analogiat ja metaforat. Todellisuuden rakennetta luovat argumentit antavat 

esimerkkitapauksen, joka toimii päättelyn pohjana. (Perelman 2007: 60–61, 120–121.) 

 

Assosiatiivisilla argumentointitekniikoilla tarkoitetaan kahden elementin yhdistämistä 

niin, että niiden välille muodostuu yhtenäisyys. Tällöin elementit saavat joko 

negatiivisen tai positiivisen yhteisen merkityksen. Dissosiatiiviset argumentointi-

tekniikat taas pyrkivät erottamaan elementit toisistaan, eli ne ovat erottelevia 

argumentointitekniikoita. (Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 190.) Erottelut jaetaan 

kolmenlaisiin pareihin: filosofisiin, vastakohtaisiin ja luokituspareihin. Erotteluihin 
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nojaavalle päättelylle on ominaista ilmiön ja todellisuuden vastakkainasettelu. 

(Perelman 2007: 61, 150.) 

 

 

2.1.3. Kakkuri-Knuuttilan argumentaatio-oppi 

 

Valitsin Perelman–Olbrechts ja Tytecan teorian rinnalle Marja-Liisa Kakkuri-

Knuuttilan teoksen Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen 

taidot (1998), sillä Kakkuri-Knuuttila esittelee kirjassa argumentoinnin tutkimusta 

yleisestä näkökulmasta antaen näin käyttööni tarkan termistön suomeksi. Teoksessa 

annetaan myös esimerkkejä suomen kielestä. Koska suomalainenkin tutkimus pohjaa 

ulkomaisiin teorioihin, ovat käytännön esimerkit hyödyllisiä tutkimuksessani, kun pyrin 

määrittelemään, mitkä aineistoni osat ovat argumentteja. Kakkuri-Knuuttilan teoria 

pohjautuu kirjoitettuun kieleen, mutta pyrin soveltamaan sitä puhuttuun aineistooni 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Argumentaatiotaidot ovat keskeisiä ajattelulle ja kommunikaatiolle, sillä argumentaatio 

edellyttää taitoa käyttää niitä, ja samalla ne ovat hyvä tapa kehittää omaa ajattelua. 

Ajatusten pukeminen argumentoiviksi sanoiksi, joko kirjallisesti tai puheessa, opettaa 

myös kriittistä ja arvioivaa ajattelua. Kakkuri-Knuuttilan mukaan argumentaatio-

analyysin ensimmäinen vaihe on argumenttien tunnistaminen ja niiden sisällön 

selvittäminen. Argumenttien erottelu on osa tekstin tulkintaa ja edellyttää siksi sisällön 

merkityksen ymmärtämistä. Tulkinta ja merkitys ovat aina sidoksissa tiiviisti toisiinsa, 

sillä merkityksen muuttuessa myös tulkinta muuttuu. Merkitys on kontekstuaalinen, eli 

se muuttuu aina asiayhteyden mukaan. Luonnollinen asiayhteys on aina kyseinen teksti, 

jonka sisällä merkityksellinen asia on ilmaistu. Tekstuaalisen yhteyden lisäksi myös 

tilanneyhteys vaikuttaa merkitykseen. Tärkeitä käyttötilanteiden määrittäjiä ovat 

sosiaaliset tilanteet, roolit ja instituutiot. Nämä argumentaation taustavaikuttajat ovat 

tärkeitä argumentaation tulkinnassa. (Kakkuri-Knuuttila 1999: 15–16, 24–25.) 

 

Normaalisti ilmauksen esittäjää pidetään ylimpänä auktoriteettina siihen nähden, mitä 

hän ilmauksellaan tarkoittaa. Yksilön mielen tila on kuitenkin vain hänen tiedossaan, 

joten kommunikaation vastaanottaja joutuu aina nojautumaan julkisesti saatavilla 
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oleviin merkityksiin. Julkiset merkitykset eivät ole seurausta tarkoitteista, vaan 

edellytys sille, että vastaanottaja kykenee ymmärtämään ilmausten esittäjää. 

Merkitysten konventionaalisuus on tärkeä piirre, sillä konventioiden taustalla on aina 

kielenkäyttäjäyhteisö, ei yksilö. Konventiot voivat ajan kanssa muuttua, ja tällöin 

tulkinta auttaa selvittämään, miten ja miksi ilmauksia on käytetty kyseisessä tekstissä. 

(Kakkuri-Knuuttila 1999: 26–28.) 

 

Argumentin käsitettä lähellä on selityksen käsite. Argumentin tarkoitus on perustella 

jotain, selityksen taas selittää jokin asia tai tehdä se ymmärrettäväksi. Argumentti pyrkii 

vakuuttamaan ja tekemään lauseen sisällön uskottavaksi. Se ei vastaa kysymykseen 

miksi. Tätä osaa voidaan kutsua lauseen väiteosaksi, jolloin itse argumentti on 

perustelun ja väitteen kokonaisuus. (1999: 46, 50–51.)  

 

Argumentoivasta tekstistä ei aina löydy suoraan argumentteja osoittavia elementtejä, 

kuten esimerkiksi konjunktioita tai argumenttia perustelevia sivulauseita suoraan 

argumenttiin liitettynä. Argumenttianalyysin tehtävänä onkin löytää tekstistä 

argumentin osat väite ja perustelu. Laajasta tekstistä on mahdollista löytää myös niin 

sanottu pääväite tai pääväitteet ja mahdollisia lisäperusteluja. Argumentin tehtävä on 

antaa tukea väitteelle, jolloin väite on se, mikä jonkun halutaan uskovan. Väitteen 

muoto ei kuitenkaan aina ole väitelause, vaan myös kehotus tai normi voi toimia 

väitteenä. (Kakkuri-Knuuttila 1999: 60–61, 63.) 

 

 

2.2. Keskustelunanalyysi 

 

Koska naisten ja miesten puheen väliset erot näkyvät selkeimmin elävässä puheessa, on 

mielestäni luonnollista käyttää keskustelunanalyysia (tästä eteenpäin KA) tutkimukseni 

apuvälineenä. Aineiston tutkiminen myös KA:n menetelmillä olisi kuitenkin 

monimutkaistanut lopullista analyysia tarpeettomasti, joten käytin KA:ta lopulta vain 

kokousaineiston litterointiin. Kuten aiemmin olen jo maininnut, KA voisi kuitenkin 

antaa argumenttianalyysille mielenkiintoisia näkökulmia erilaisten vastaparien 

tutkimusvälineenä. 
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Keskusteluntutkimus on kattokäsite, jonka kuvaa kaikenlaista keskustelupuhetta 

kuvaavaa tutkimusta. KA on sen alainen suuntaus, joka kasvoi etnometodologisen 

sosiologian tutkimuksesta. (Tainio 1997: 9–10; Kurhila 2000: 359.) Keskustelun-

tutkimus perustuu Harvey Sacksin vuosina 1964–1972 pitämiin luentoihin. Luennot 

pidettiin, koska Sacks halusi Emanuel Schegloffin kuulevan ajatuksensa. Teoria 

perustuu Harold Garfinkelin etnometodologiseen teoriaan. Sacksin tärkeimmän 

havainnon mukaan keskustelu on järjestäytynyttä ja normatiivista, eikä kaoottista. 

(Hakulinen 1997: 13; Sacks 1992a, b.) Suomessa KA suuntautui aluksi arkipuheeseen 

Auli Hakulisen tutkimusryhmän tutkiessa niin sanottua Alko-aineistoa. 1990-luvun 

aikana myös institutionaalisten keskustelujen tutkimus nousi mukaan. Analyysia on 

tehty esimerkiksi sosiaalityön toimeentulotukikeskusteluista, lääkärin ja potilaan 

vuorovaikutuksesta ja tv-keskusteluista. (Hakulinen 1996: 20–21.) 

 

KA:ta pidetään usein diskurssianalyysin (tästä eteenpäin DA) alaisena metodina. DA:n 

metodit ovat kuitenkin hyvin erilaiset kuin keskustelunanalyysin, eikä niitä pidä 

sekoittaa toisiinsa. “Diskurssianalyysissa aineisto pyritään jakamaan tiettyihin, tutkijan 

etukäteen määrittelemiin kategorioihin, kun taas keskustelunanalyysissa luokituksen 

lähtökohtana ovat aineiston puhujien omat orientaatiot ja tulkinnat”. (Kurhila 2000: 

360.) KA on vahvasti empiiristä ja vuorovaikutuskeskeistä, kun DA taas on deduktiivis-

subjektiivista ja puhujakeskeistä. KA:ssa tutkija etsii ja keksii ilmiöitä monitulkintaisina 

pidettävistä puheakteista, DA:ssa taas tutkija saa ennakkokategoriat teoriasta ja puheakti 

voi olla rajoitettu yksifunktioisiin lauseisiin. (Hakulinen 1996: 11.) Tärkein ero KA:n ja 

DA:n välillä on se, että KA:n tutkimuskohteena ovat aidot keskustelutilanteet 

(Hakulinen 1996: 20–21). 

 

Keskustelunanalyysissa tutkitaan naturalistista aineistoa sekä tehdään havaintoja ja 

analyyseja aidoista keskustelutilanteista (Hakulinen 1997: 15). Omassa tutkimuksessani 

pidän puheaktin rakennetta tärkeämpänä kuin sen merkitystä. Tämä on enemmän 

diskurssianalyysin mukainen piirre (Hakulinen 1996: 11). Puheessa vuorot rakentavat 

jaksoja eli sekvenssejä, jotka puheessa linkittyvät toisiinsa tiukasti tai löyhästi (Kurhila 

2000: 361). Vieruspari on sekvenssi, jossa vuorojen välinen kytkös on erityisen vahva ja 

konventionaalistunut (Heritage 1984: 260). Vieruspari on kahden puheenvuoron 

muodostama toimintajakso, jossa vuorot ovat eri puhujien esittämiä, vierekkäin ja 
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määrittyneet etu- ja jälkijäseneksi, jotka toimivat tietyn säännön mukaan. (Schegloff ja 

Sacks
2
 1973). Esimerkkejä vieruspareista ovat tervehdys–vastatervehdys, kysymys–

vastaus ja pyyntö–kieltäytyminen/suostuminen (Schegloff ja Sacks 1973).  

 

KA on nostanut keskustelun rakenteesta esille kolme keskustelua konstituoivaa 

jäsennyksen muotoa. Näinä metodeina käytetään sekvenssijäsennystä ja sekvensseihin 

liittyvää korjausjäsennystä.  Kolmatta eli vuorottelujäsennystä käytetään, kun aineis-

tossa ilmenee vieruspareja. Nämä jäsentelytavat muodostavat vuorovaikutuksen 

olemassaolon edellytyksen, josta muodostuu se tausta, jota vasten kuulijat toisiaan 

tulkitsevat. (Hakulinen 1997: 16.)   

 

Keskusteluntutkimukselle litterointitapa on tärkeä. Seppänen argumentoikin, että 

KA:ssa litterointi on oleellinen osa tutkimusta, ja siinä tehdyt ratkaisut vaikuttavat 

tutkimuksen tuloksiin. Jos litteraatista jää pois jotain, joka olisi oleellista tutkimukselle, 

on selvää, että lopputulokset voivat olla virheellisiä. Tämän vuoksi täytyy pyrkiä 

mahdollisimman uskolliseen kuvaan alkuperäisestä keskustelusta. (Seppänen 1997: 18–

19.) Omassa tutkimuksessani KA:n osuus aineiston tutkimiseen jäi vähäiseksi, sillä 

keskityin aineiston kielelliseen sisältöön. Jos näkökulmani olisivat olleet tavat, joilla 

puhujat ilmaisevat argumenttinsa, olisin voinut käyttää KA:n menetelmiä ja termejä 

välineenä laajemmin. 

 

 

2.3. Gendertutkimus 

 

Motivaatio kielen ja sukupuolen suhteen tutkimiseen tulee siitä huomiosta, että kieltä 

käytetään usein erittäin epätasa-arvoisesti. Esimerkiksi englannin kielessä on olemassa 

erilliset pronominit sukupuolille, ja niistä miehen pronominia he käytetään 

yleispronominina. Tämän katsotaan luovan epäsuhtaa sukupuolten välille. 

Feminiinisyys ja maskuliinisuus tulkitaan kahdeksi ääripään piirteeksi, joihin kontekstin 

mukaan liittyy erilaisia piirteitä. Nämä piirteet voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, 

kuten esimerkiksi “feminiinisyyden perikuvaksi voidaan katsoa viattomuus, heikkous ja 
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riippuvaisuus, ja maskuliinisuudeksi voidaan laskea kokeneisuus, vastuullisuus ja 

autoritaarisuus”. Liberaalifeministit kiinnittivät huomionsa näihin epäkohtiin ja alkoivat 

ajaa liikettä, joka halusi poistaa tällaisen dualistisen maailmankuvan. (Mille–McIlvenny 

2000: 257–260.) 

 

Kielen ja sukupuolen suhdetta on kuitenkin tutkittu jo paljon ennen niin kutsuttua 

Modernin Naisen liikettä 1960- ja 70-luvuilla (Sunderland 2006: 2). Esimerkiksi Otto 

Jespersen tutki sukupuolten suhdetta 1920-luvulla ja William Labov kirjoitti 1960-

luvulta 1990-luvulle saakka tutkimuksia. Suomessa alan tutkimus alkoi varsinaisesti 

1980-luvulla (Engelberg 2002: 111), vaikka aiempaakin tutkimusta on: esimerkiksi Fred 

Karlsson kirjoitti miesten ja naisten puhutun kielen sanaston eroista jo 1974 ja 

Skutnabb-Kangas ja Heinämäki analysoivat henkilöviittausten mieskeskeisyyttä 1979 

(Tainio 2001: 30). Kuitenkin alan katsotaan saaneen kunnolla alkunsa Suomessa vasta 

feministisen tutkimuksen alettua Auli Hakulisen (1981) artikkelista Ajatuksia kielen 

merkityksestä naiselle (Rautala
3
 1992). 

 

Robin Lakoffin teosta Language and Woman's Place (1974) voidaan pitää yhtenä 

perusteoksena, joka synnytti feministisen kielentutkimuksen liikkeen (Boles–Hoelever 

2004: s.v. gender and communication; Tainio 2001: 30; Sunderland 2006: 13–14). 

Lakoff pohjasi paljon teoriastaan ystävänsä George Lakoffin opetuksiin (Lakoff 1974: 

2). Teoksessaan Lakoff tekee paljon hyvin jyrkkiä yleistyksiä naisten ja miesten 

käytöksestä ja siitä, miten heidän puhettaan tulkitaan. Kirjaa onkin arvosteltu jyrkästi 

sen asenteesta pitää naisten käyttämää kieltä miehen kieltä huonompana (Sunderland 

2006: 14), sillä Lakoffin mukaan naiset käyttävät puheen tehoa heikentäviä 

lausahduksen muotoja, joka vie naiselta mahdollisuuden valtaan ja lisää sosiaalista 

epätasa-arvoa (Kendall–Tannen 2001: 549). Hyvä esimerkki tästä on seuraava katkelma 

Lakoffin teoksesta: 

 

As children, women are encouraged to be “little ladies”. Little ladies don't 

scream as vociferously as little boys, and they are chastised more severely for 

throwing tantrums of showing temper: “high spirits” are expected and therefore 
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tolerated in little boys; docility and resignation are the corresponding traits 

expected in little girls.” (Lakoff 1974: 11.) 

 

Deborah Cameron väittää Lakoffin tutkimusympäristön vaikuttaneen tuloksiin: teoksen 

materiaalina olivat hänen oma intuitionsa sekä hänen ystävänsä ja tuttavansa, jotka 

kaikki elivät hyvin suppeassa elinpiirissä kielen mahdollisiin elinpiireihin verrattuna, 

sillä Lakoffin ystävät olivat yliopiston opettajia ja tutkijoita (Cameron: 46, 56). Teos on 

silti arvossa pidetty ja tunnustettu, sillä se oli ensimmäinen kokonainen teos 

sukupuolten välisestä kielenkäytöstä (Sunderland 2006: 14). 

 

“Feminististä fennistiikkaa on 80-luvulta lähtien leimannut suuntautuminen empiiriseen 

tutkimukseen” (Tainio 2001: 31). Amerikassa empiiristä tutkimusta alettiin rakentaa 

Lakoffin tutkimukselle. Esimerkiksi Maltz ja Borker (1982
4
) kehittivät niin kutsutun 

kahden kulttuurin hypoteesin, jonka mukaan tytöt ja pojat sosiaalistuvat eri 

kulttuureihin ja alkavat käyttää erilaisia keskustelustrategioita. Tällaista havaittiin 

tapahtuvan suomalaisessakin kulttuurissa ja hypoteeseille alettiin etsiä todisteita. (Maltz 

& Borker 1982.) Esimerkiksi Deborah Cameron kuitenkin kritisoi tätä näkökulmaa, sillä 

miesten ja naisten välinen ero ei ole hänen teoksensa mukaan vain kulttuuriero 

(Cameron 2007). 

 

Lakoffin jälkeen muun muassa Deborah Tannen on jatkanut feministisen lingvistiikan 

julkituomista, ja hänen teoksensa You just don't Understand: Men and Women in 

Conversation (1990) on osaltaan ollut mukana tuomassa muutoksia ihmissuhteisiin 

elämän eri puoliin (Boles-Hoelever 2004 s.v. Gender and communication). Tannen 

katsookin, että on tärkeämpää tutkia ilmiötä ja antaa sille nimi, koska erilaisuuksien 

vältteleminen on suurempi riski kuin niiden tutkiminen. Toisen sukupuolen ristiriidaton 

ymmärtäminen helpottaisi elämää ja vähentäisi konflikteja. (Tannen 1990: 16.)   

 

Tannen jakaa sukupuolten välisen puheen kolmeen perustapaan käyttää kieltä. 

Ensimmäisen väitteen mukaan miehet keskittyvät puheessaan hierarkiaan, jolla he 

haluavat saada valtaa. Naiset taas pyrkivät henkilökohtaisempaan läheisyyteen tai 

erottautumiseen. Toisen väitteen mukaan nämä peruserot ovat kuitenkin vain kaksi eri 
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tapaa pyrkiä samaan tulokseen. Kolmannen väitteen mukaan kontekstilla on paljon 

merkitystä siinä, miten hierarkian merkitys korostuu: naisten kommunikoinnissa tämä 

korostuu perheeseen liittyvissä keskusteluissa. (Tannen 2010: SAM 6/5.2010.)  

 

Nykyään gendertutkimus on jakautunut moneen suuntaan, ja se on usean eri tieteenalan 

välineenä tutkimuksessa. Esimerkiksi kasvatustieteessä, antropologiassa ja 

psykologiassa sukupuolen vaikutus tiedostetaan, ja sitä pidetään merkittävänä tekijänä. 

Alana gendertutkimus onkin jakautunut kehittämään sopivia teorioita jokaiselle 

tieteenalalle jo pelkästään kielentutkimuksen ansiosta. Tutkimus on monitieteistä, sillä 

se ei anna vain kuvauksia miesten ja naisten välisestä diskurssista, vaan paljastaa myös 

kuinka kieli toimii symbolisena resurssina, joka luo ja hallinnoi henkilökohtaisia, 

sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ja identiteettejä. (Kendall–Tannen 2001: 544.) 

 

 

2.4. Metodit ja tutkimuksen kulku 

 

Aineistoni tutkiminen ja analysointi oli monivaiheinen tehtävä. Tein osan analyysista 

useampaan kertaan, sillä varsinkin alussa analysoin argumentteja paljolti intuition 

pohjalta. Argumentaation tutkimus onkin lopulta hyvin intuitiivista, ja tähän tulokseen 

ovat tulleet muun muassa Kajaste (1996: 192) ja Sääskilahti (2006: 50) tutkimuksiensa 

aikana. Esimerkiksi Kajaste on sitä mieltä, että Perelmanin teoriassa käsitteet ovat 

välillä hyvin päällekkäisiä, ja tämän vuoksi tutkijan täytyy luottaa viime kädessä omaan 

subjektiiviseen näkökulmaansa.  

 

Tutkimukseni oli aluksi täysin aineistolähtöistä. Litteroin aineiston ensin kokonaan 

tekstimuotoon ja samalla merkitsin puheenvuoroille aloitusajat ja puhujien nimet. 

Tämän jälkeen kävin aineiston läpi luvussa 1.3. kuvaamallani tavalla, jotta mahdolliset 

argumentteja sisältävät puheenvuorot olisi helppo löytää. Valikoidut puheenvuorot 

kävin läpi aluksi intuition pohjalta eli etsin niistä virkkeitä, jotka vaikuttivat 

argumentoivilta. Tässä vaiheessa tutkimusta alkoivat oman mallini mukaiset kategoriat 

muotoutua, sillä oli pian ilmeistä, että tietynlaiset ilmiöt esiintyvät usein argumenttien 

yhteydessä. Tässä vaiheessa aineisto oli minulle jo tuttu ja kykenin tutkimaan 

esimerkkien pohjalta muodostamiani kategorioita tarkemmin. Selvitettyäni 
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argumenttien ja erityisesti kausaalisuuden kielellisiä merkkejä tutkimukseni teorioiden 

pohjalta jouduin tarkistamaan valikoidut esimerkit ja löysin tämän ansiosta aineistostani 

lisää käsiteltäviä argumentteja. Tutkittuani aineistoni useampaan otteeseen sain sen 

sisäistettyä niin, että myös teoriataustan pohjalta tehty analyysi oli helppo toteuttaa.  

 

Koska tutkimukseni pohjautuu elävään materiaaliin eli aidossa tilanteessa nauhoitettuun 

keskusteluun, on se pääosin empiiristä. Siihen liittyy kuitenkin myös induktiivisia 

piirteitä sen vuoksi, että etsin argumentteja myös kieliopillisten tietojen pohjalta. Katson 

tämän lähestymistavan työlleni eduksi, sillä näin pystyin käsittelemään varsin laajan 

aineistoni mahdollisimman tarkasti. Tutkimukseni tulokset ovat suurimmalta osaltaan 

kvalitatiivisia. Kvantitatiivisia tuloksia esittelenkin työssäni vähäisesti, sillä näin 

pienellä otoksella niiden arvo on pieni. Olen kuitenkin joissain tapauksissa esitellyt 

määrät tarkemmin, sillä mielestäni tulosten kvantitatiiviset suhteet antavat kuitenkin 

mielikuvan siitä, missä suhteessa tiettyjä argumentointitapoja saatetaan käyttää. 

 

Käytän tutkimuksessani sekä kielellisiin aineksiin pohjautuvaa omaa menetelmääni että 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan teoriaan pohjautuvaa menetelmää, joten pro gradu -

työni käsittelee aihettani kahdella varsin erilaisella tavalla. Selvyyden vuoksi tästä 

eteenpäin käytän termejä argumentointitekniikat ja -ryhmät puhuessani Perelmanin ja 

Olbrechts-Tytecan teorian mukaisesta argumenttijaosta ja puhuessani omasta jaostani 

käytän termejä argumentointikategoriat ja -tyypit. Havaitsin keskustelua litteroidessani 

hypoteesini mukaisesti, että argumentoijien puheenvuorot ovat usein suunniteltuja ja 

tämän vuoksi rakenteeltaan tavallista puhetilannetta formaalimpia. Puheesta on tämän 

vuoksi mahdollista löytää kirjoitetulle tekstille ominaisia virkkeentapaisia rakenteita, ja 

siksi käytänkin analyysissani termiä virke puhuessani argumenttikokonaisuudesta ja 

termiä lause puhuessani esimerkiksi väiteosasta tai perusteesta. Tutkimuksessani 

argumentti on siis yleensä kahden lauseen muodostama virke. 

 

Nauhoitteen litterointi alkaa puheenjohtajan avatessa kokouksen kohdan § 10 ja päättyy 

saman kohdan sulkemiseen ja kokoustauon julistamiseen. Olen litteroinut koko 

nauhoitteen sanasta sanaan -tarkkuudella ja lopulliset pro gradu -työhöni tulevat 

esimerkit keskustelunanalyysin periaatteiden mukaisesti. Olen antanut jokaiselle 

informantille peitenimen ja esimerkeissä mainittavat nimet muutin vastaamaan peite-
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nimiä. Liitteessä 1. on muutama puheenvuoro keskustelun kohdasta, jossa useampi 

ihminen argumentoi mielipiteitään. Liitteen tallennusosa tarkoittaa tietokoneella olevan 

osan numeroa, sillä siirto-ohjelma muutti tunnin nauhan 15 minuutin paloiksi. 

 

Litteroinnissa käytän merkkiä (+) osoittamaan pidemmän kuin mikrotauon, sillä minulla 

ei ole ohjelmaa, jolla olisin voinut mitata taukojen pituuksia tarkasti. Tällöin (.) 

tarkoittaa alle sekunnin taukoa, ja (+) tarkoittaa noin sekunnin taukoa ja jokainen 

ylimääräinen +-merkki noin sekuntia lisää. Merkintä Keskustelu.ev tarkoittaa, että 

esimerkin henkilö ei näy videolla keskustelussa ja merkintä Keskustelu.nv tarkoittaa, 

että hän näkyy. Litterointiin on merkitty eleet, mutta ei esimerkiksi, mihin suuntaan 

henkilö on kääntynyt, tai kohdistaako hän puheen jollekulle tietylle henkilölle. 

Puheenvuorojen aikana on lisäksi lähes aina taustasorinaa, josta ei ole mahdollista saada 

selvää. Tätä en ole erikseen merkannut, sillä se on analyysilleni merkityksetöntä 

taustahälyä. Muutoin noudatan Eeva-Leena Seppäsen (1998) periaatteita ja 

merkintätapoja litteroinnissani. 

 

Ensimmäisessä analyysiosassa esittelen esimerkkitapauksien avulla suurimpia 

teoreettisia ryhmiä tarkemmin, jotta aineiston yleisimmät tekniikat tarkentuisivat. 

Tehdessäni analyysia käytin apunani Inka Mikkosen (2010: 232–241) liitteiden 2.-4. 

taulukoita ja jaoin argumentit ryhmiin sen mukaan, mihin niiden kokonaisajatus tuntui 

parhaiten sopivan. Vaikka teoriassa esimerkiksi mainitaan, että kvasiloogiset argumentit 

saavat usein rinnalleen vahvistavan todellisuuden rakenteeseen perustuvan argumentin, 

en alkanut etsiä tällaisia pareja. Analyysiosassa pyrin yhdistämään tekniikan jollain 

tavalla kontekstiinsa ja löytämään selityksen sille, miksi kyseistä ryhmää käytetään. 

Kuten olen aiemmin maininnut, en esittele analyysissa jokaista käytettyä ryhmää, vaan 

keskityn eniten käytettyihin.  

 

Omaa jakoani aloittaessa pyrin jakamaan pitkät argumentit aina vain kolmeen 

päätkategoriaan, vaikka joistakin argumenteista saattoi löytää merkkejä muistakin 

kategorioista. Tällaisissa tapauksissa pyrin valikoimaan mukaan tärkeimmät ja 

selkeimmät tyypit ja jättämään pois muut mahdolliset tapaukset. Tein näin, jotta saisin 

esiin käytetyimmät tavat ilmaista argumentteja. Muutamien esimerkkien kanssa jako oli 

haastavaa, sillä puhutussa kielessä virkkeet eivät useinkaan noudata samoja säntillisiä 
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kaavoja kuin kirjoitetussa kielessä. Näinpä yhdessä esimerkissä saattoi olla useita 

toisteisia sanoja, lauseet saattoivat katketa ajatuspartikkeleiden tai jopa osittaisten 

lauseiden vuoksi ja kokonaismerkitys saattoi muodostua useamman lauseen osista. 

Tässä tutkimuksessani jätin pisimmät esimerkit kirjoittamatta näkyville työhöni, sillä 

niiden syväanalysointi olisi ollut monimutkaista ja altista virhetulkinnoille. Olen 

kuitenkin analyysin lopuksi esitellyt muutaman vaikeamman tapauksen esimerkkinä. 

 

Tutkimuksen analyysiluvuissa olen kirjoittanut esimerkit auki niiden argumenttisisällön 

kaavana. Virke voi tällöin sisältää VÄITTEEN ja LISÄVÄITTEEN, PERUSTELUN ja 

POHJUSTUS/LISÄ/VASTAPERUSTELUJA. Lisäksi, kuten edellä olen maininnut, 

Kakkuri-Knuuttilan teorian mukaan lauseen VÄITE voi olla myös muotoa KEHOTUS 

tai NORMI. Lisäksi mukana on myös itse tulkitsemani TAVOITE. Näiden lisäksi 

merkitsen sisältöön mahdollisen konnektiivin kursiivilla ja Implikatiivisen elementin 

tapauksessa IMPL osoittaa elementin paikan. Kaava on aina alleviivattu erotuksena 

merkityslauseista tai pelkistä kielenaineksista. Esimerkkien numerointi on juokseva, 

vaikka sama esimerkki esiintyisi useampaan kertaan. Viittaan aiempiin esimerkkeihin, 

jos esimerkki on käsitelty korkeintaan kaksi sivua aikaisemmin. Argumenttien esittäjistä 

käytän rinnakkain termejä argumentoija ja puhuja. 
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3. KOKOUSPUHE 

 

3.1. Kokouksen yleinen rakenne 

 

Ennen varsinaista kokousta puheenjohtajan tulee laatia joko yksin tai yhdessä sihteerin 

kanssa kokouksesta esityslista, joka osoittaa kokouksen aineellisen sisällön. 

Esityslistasta ilmenee, mitä ja missä järjestyksessä asioita käsitellään. Esityslista 

voidaan jakaa neljään osaan: alkutoimiin, joiden aikana käydään esimerkiksi kokouksen 

avaus, tarvittavien toimihenkilöiden valinta ja esityslistan hyväksyminen, 

ilmoitusasioihin, varsinaisiin päätettäviin asioihin ja muihin esille tuleviin asioihin.  

Esityslista toimitetaan kokoukseen osallistuville yhdistyksen säännöissä määrätyin 

keinoin (esimerkiksi ilmoitustaululla tai sanomalehdessä) ja ajoissa. Ajoissa toimitettu 

esityslista antaa kokoukseen osallistuville mahdollisuuden valmistautua tuleviin 

keskustelunaiheisiin kunnolla tai mahdollisuuden ehdottaa esityslistalle lisättäviä 

asioita. (Lumme 1976: 56, 58.) 

 

Kokouksissa pyritään seuraamaan tiettyä kaavaa, kun käsitellään asiasisältöisiä kohtia. 

Yleensä puheenjohtaja aloittaa keskustelun esittelemällä aiheen ja avaamalla tämän 

jälkeen keskustelun. Tällöin keskustelijat pyytävät puheenvuoroja puheenjohtajalta, 

joka jakaa ne pyyntöjärjestyksessä. Käsiteltävästä asiasta voidaan käydä ensin 

yleiskeskustelu, minkä jälkeen ryhdytään käsittelemään osaongelmia sopivassa 

järjestyksessä. Keskustelijoilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia, kannattaa tai 

vastustaa ehdotuksia, pyytää asian käsittelyn lykkäystä tai esittää käsiteltävää asiaa 

koskevia kysymyksiä. Puheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja julistaa keskustelun 

päättyneeksi, tekee siitä yhteenvedon ja toteaa mahdollisen päätöksen. Tarvittaessa 

asiasta voidaan pitää myös äänestys. (Lumme 1976: 62 – 71.) 

 

 

3.2. Kokouksen puheenvuorojen tyyli ja rakenne 

 

Puheenvuoroja pidettäessä voidaan käyttää samoja tekniikoita kuin esitelmiä 

pidettäessä. Kokouksessa kukin puhuja pyrkii tiettyyn tavoitteeseen. Kokouksen aikana 

puheenvuorojen mitta vaihtelee suuresti, sillä osa on esittäviä vuoroja ja osa taas 
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aiempia puheenvuoroja kommentoivia tai lisätietoa pyytäviä. Erityisesti pitkissä 

esittävissä puheenvuoroissa puhujan kannattaa olla valmistautunut hyvin, jotta hänen 

tavoitteensa tulee selvästi esiin. Vaikuttavan puheen tai puheenvuoron osia ovat tehokas 

alkulause tai johdanto, johdonmukainen käsittelyosuus ja oikein ajoitettu lopetus, jossa 

voi esimerkiksi tehdä yhteenvedon, ehdotuksen tai kehotteen käsitellystä asiasta. Hyvä 

puhuja käyttää puheenvuoronsa aikana myös erilaisia tehosteita, joita ovat esimerkiksi 

esimerkit, vertaukset ja rinnastukset, toistot ja retoriset kysymykset. Puheenvuorojen 

tehostamiseen voi käyttää myös erilaisia havaintovälineitä, esimerkiksi filmiä, 

monisteita tai heijastettavia kuvia ja esityksiä. (Aho 1989: 169, 173–175, 178–187.)  

  

Puhuja voi tukeutua valmiiksi kirjoitettuihin puheenvuoroihin ja lukea oman vuoronsa 

suoraan paperista, tai hän voi käyttää apunaan esimerkiksi tukisanaliuskaa. Myös vapaa 

puhuminen on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita esityksen ulkoa opettelua, sillä 

tämä paljastaa yleensä vain puhujan kehittymättömyyden. Oli esitystapa näistä mikä 

tahansa, hyvä puhuja harjoittelee vuoronsa etukäteen, jotta esitys olisi mahdollisimman 

sujuva ja tarkoituksenmukainen. (Aho 1989: 188–191.) 
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4. ANALYYSI PERELMANIN JA OLBRECHTS-TYTECAN MUKAAN 

 

Esittelen tässä luvussa Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan teoriaan pohjautuvan analyysin 

argumenttien semanttisesta ryhmittelystä. Koska olen käyttänyt pohjana Mikkosen 

(2010) koostamia taulukoita eri argumenttitekniikoista, käytän tutkimuksessani myös 

samoja nimityksiä kuin hän. Tämä helpottaa esimerkiksi tulkintojemme vertailua 

tarvittaessa. Esittelen eri ryhmistä tarkemmin vain suurimmat. Esittelen analyysissa aina 

ensin teoriaa ja sen pohjalta tekemiäni yleisiä havaintoja ja tämän jälkeen perustelen 

näkemykseni esimerkein ja analyysein. 

 

Kuten aiemmin olen maininnut, on argumenttien tutkiminen usein vaikeaa, jos 

tutkittava materiaali on irrotettu ympäristöstään. Tällöin argumentti menettää 

kiintopisteensä, ja se voi muuttua monimerkitykselliseksi. En tutkimuksessani 

kuitenkaan pääasiallisesti pyri tulkitsemaan argumentteja, vaan olen etsinyt aineistostani 

ilmiöitä, jotka esiintyvät yleisesti argumenttilauseissa. Argumentteja on kuitenkin 

mahdotonta tutkia ilman tulkintaa, joten sopivan analyysin rakentamiseksi olen tehnyt 

pinnallisia semanttisia tulkintoja tarpeen vaatiessa. Usean argumentin kanssa kohtasin 

selkeää monitulkintaisuutta, sillä ensimmäisellä analyysikierroksella tietyn ryhmän 

saanut argumentti saattoi olla mielestäni eri ryhmään kuuluva myöhemmässä uusinta-

analyysissa. Tämän vuoksi tulkintani ovat mielestäni uskottavimpia vaihtoehtoja, jotka 

perustan aineistostani tekemiini havaintoihin, samoin kuten esimerkiksi Mikkonen tekee 

väitöskirjassaan (2011: 55).  

 

 

4.1. Argumentoinnin viitekehys ja lähtökohdat 

 

Aineistossani yleisönä toimivat kokouksessa mukana olevat Oulun yliopiston 

ylioppilaskunnan edustajat ja mahdolliset käsiteltävistä asioista kiinnostuneet 

opiskelijat. Argumentoijat pyrkivät kokouksen aikana vahvistamaan kantaansa 

kannattajiensa silmissä ja vaikuttamaan sekä puheenjohtajaan että mahdollisten 

vastakkaisten mielipiteiden kannattajiin. Yleisesti ottaen edustajat ja edustajiston 

toimintaa seuraavat opiskelijat ovat aktiiveja, jotka ovat tottuneet järjestötoimintaan ja 

kokouksissa toteutettaviin tiettyihin protokolliin. Tällainen on esimerkiksi 
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puheenvuorojärjestys, josta pidetään erittäin tiukasti kiinni edustajiston kokouksissa. 

Tämän vuoksi aineistostani löytyy useita puheenvuoroja, jotka selvästi poikkeavat 

puhetyyliltään normaalista kanssakäymisestä olemalla tyylillisesti korrektimpia ja usein 

harjoiteltuja tai pohjustustyöhön perustuvia. Myös spontaanit, muiden argumentteihin 

perustuvat vasta-argumentit ovat aineistossani tavallisia.  

 

1)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Öö esimerkiksi meidän johtamisen laitoksen professori Vesa Puhakka 

02 niin mielellään puhuu strategisesta ketteryydestä (.) Samoin  

03 UPLn toimitusjohtaja (.) öö Pesonen joka oli täällä (.) pari kuukautta  

04 sitten pitämässä vierailevaa luentoa >ja jotkut teistäkin oli sitä  

05 ehkä kuuntelemassa< puhuu hyvin paljon ketteryydestä (+) 

06 @Ketteryys kuvaa paljon paremmin tämmöstä joustavaa dynaamista  

07 sopeutuvaa organisaatiota@=mikä mun mielestä meidän tavotteena 

08 pitäis olla  

  

2)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : >Sitte tähän ketteryyteen vielä sanon että< vaikka se ehkä  

02 kuulostaa tämmöseltä (.) nuorallatanssijajutulta niin se on kyllä 

03 h- tosiaan hyvin yleisesti strategisen johtamisen alalla käytetty termi 

 

Esimerkissä 1. puhuja on ottanut asiasta selvää ja pohjustaakin argumenttinsa 

auktoriteetteihin vetoamisella. Puheenvuoro sisältää kolme lausetta, joista jokainen 

sisältää perustelun lopussa olevalle väitteelle. Jokainen perustelu vaikuttaa valmiiksi 

suunnitellulta. Esimerkissä 2. sama puhuja vastaa muiden antamaan kritiikkiin 

spontaanimmalla vasta-argumentilla, jossa hän samalla kuitenkin vetoaa myös 

alkuperäiseen argumenttiinsa. Argumentoija pyrkii vaikuttamaan yleisöön aluksi 

puhumalla heille suoraan jotkut teistäkin oli sitä ehkä kuuntelemassa ja myöhemmin 

vakuuttamalla aiemmin käyttämänsä argumentin olevan hyvä, sillä se on yleisesti 

strategisen johtamisen alalla käytetty termi. 
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Kokouksen aikana yleisö ei varsinaisesti muutu, mutta eri argumentoijien välillä 

voidaan huomata eroja yleisölle puhumisen tapojen välillä. Toiset argumentoivat 

pyrkivät korrektiuteen ja puhekielimäisyyteen, kun toiset taas käyttävät murteellisempaa 

puhetta tai huumoria.  

 

3)  Keskustelu.nv 

 

01 Pirjo : Minusta meijän strategian ei tarvi olla samanlainen kuin kaikkien 

02 isojen firmojen strategiat(.) Sen pitää olla @meijän näkönen ja  

03 aktiivisuus sinne passaa oikein hyvin@ ((nyökyttelee puhuessaan) 

 

Esimerkin 1. puhuja käyttää pääosin korrektia puhekieltä, vaikka käyttääkin 

puhekielistä muotoa mun. Esimerkissä 3. puhuja taas käyttää kieltä vapaammin ja 

murteellisemmin käyttämällä muotoja meijän, ei tarvi ja passaa.  

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat muodostavat argumentoinnin lähtökohdat eli 

esisopimukset. Yleisesti kokouksessa käsiteltävän kohdan lähtökohtana on pyrkiä 

luomaan ylioppilaskunnalle toimiva strategia vuosille 2011–2015. Strategian halutaan 

olevan selkeä, monipuolinen ja opiskelijoiden parasta etua ajava. Keskustelun aikana 

edustajisto ehtii käsitellä useamman strategiaan liittyvän kohdan, kuten esimerkiksi 

strategian ulkoasun, sen sisällön ja suunniteltavan linjapaperin sisällön, ja jokaisella 

näistä on omat lähtökohtansa. Pääpremisseinä ovat siis yliopiston ja sen opiskelijoiden 

hyvinvointi, sen edesauttaminen ja tehokkuuteen pyrkiminen ylioppilaskunnan 

toimivalla strategialla. 

 

4)  Keskustelu.nv 

 

01 Teemu :Jotenki toi (.) aktiivisuus on sellanen sana joka on (+) mitenhän mää 

02 tän selitän kauniisti=proaktiivista joka tota noin (.) eteenpäinkatsovaa  

03 £kun taas ketteryys on mun mielestä jotakin sellaista£ jota käytetään  

04 sillon kun ylioppilaskunta joutuu pulaan ja haluaa jonkun  

05 ketterästi hoitamaan niitä ongelmia (++) Jotenkin mulla vaan tulee 

06 hyvin negatiivinen fiilis siitä 
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Jokainen kokouksessa puhuva pitää omaa kokemustaan tärkeimpänä lähtökohtana 

argumentoinnilleen. Esimerkiksi esimerkissä 1. puhuja kannattaa sanaa ketterä, koska 

hänen arvomaailmassaan korkealla oleva professori kannattaa sanan käyttöä. 

Myöhemmässä keskustelussa vasta-argumentoija taas käyttää esimerkin 4. argumenttia, 

joka osoittaa hänen arvomaailmansa olevan erilainen. Argumentoija käyttää sanoja kun 

taas ilmaisemaan vastakkaisuutta aiemmin mainitsemille hyville arvoille, ja hän 

kuvailee vasta-arvoa negatiivisesti ja korostaa argumenttiaan tekemällä ne mielipiteiksi. 

Tällä tietoisella valinnalla puhuja pyrkii korostamaan itse kannattamiensa arvojen 

olevan parempia pohjapremissin kannalta. 

 

 

4.2. Argumentoinnin kulku ja tekniikat 

 

Puhuttu teksti on oletukseltaan aina vähemmän järjestäytynyttä ja vähemmän valmiiksi 

mietittyä kuin kirjoitettu teksti. Tämän vuoksi myös argumentaatio elävässä 

keskustelussa, ja tutkimukseni tapauksessa kokouksessa, on hajanaisempaa kuin 

kirjoitetussa tekstissä. Aineistostani löytyykin kulkukaavoiltaan monenlaisia 

argumentteja: on sekä nousevia että laskevia argumentteja, joissa pääväite on helposti 

löydettävissä lausuman alusta tai lopusta, argumentteja joissa väite voi olla jaettu 

lausuman alkuun ja loppuun ja täysin sekatyyppisiä argumentteja, joissa väite voi olla 

missä tahansa lausuman vaiheessa, jakautuneena useampaan paikkaan tai jopa osana 

perustetta. Mahdollinen muoto on myös sellainen, jossa peruste on osa väittämää. 

Näissä kahdessa viimeisessä tyypissä väitteen ja perusteen tulkitseminen olikin usein 

yllättävän vaikeaa, kun selkeää kielellistä rajaa ei välttämättä löytynyt lainkaan. 

Esimerkkejä kustakin tyypistä löytyy luvusta 5., jossa esimerkkien tarkemman 

analyysin jälkeen kerron tarkemmin, missä asemassa eri argumenttielementit ovat 

lauseissa. 

 

Taulukossa 1. esittelen koko aineiston eri argumentointitekniikoiden yläkäsitteiden 

suhteelliset jakaumat ja niiden esiintymisfrekvenssit. Suhteellisista arvoista on 

nähtävissä kuinka molemmat sukupuolet käyttävät kaikkia neljää ryhmää varsin 

samoissa suhteissa. 
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Taulukko 1. Argumentointitekniikoiden suhteellinen jakauma. 

f % f %

Kvasiloogisia argumentteja 36 37,5 % 11 36,7 %

Todellisuuden rakenteeseen 

perustuvia argumentteja 50 52,1 % 15 50,0 %

Todellisuuden rakennetta luovia 

argumentteja 5 5,2 % 2 6,7 %

Erotteluja 5 5,2 % 2 6,7 %

Summat 96 100,0 % 30 100,0 %

Miehet Naiset

 

 

Seuraavaksi siirryn kuvailemaan löydöksiäni argumentoinnissa käytetyistä tekniikoista. 

Taulukosta 1. on nähtävissä, että suurin osa kaikista käytetyistä tyypeistä on joko 

kvasiloogisia tai todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja. Ne muodostavat 

prosentuaalisen enemmistön. Näiden kahden ryhmän oletan korostuvan siksi, että 

Perelmanin mukaan kvasiloogisia argumentteja täydennetään usein todellisuuden 

rakenteeseen nojaavilla argumenteilla, sillä yksistään ne riittävät harvoin vakuuttamaan 

kuulijaa kokonaan (2007: 92). Jokainen neljästä argumenttitekniikkaryhmästä on jaettu 

useampaan alalajiin, ja esittelen niitä tarkemmin tulevissa alaluvuissa. 

 

 

4.3. Assosiatiiviset argumentointitekniikat 

 

Tässä osassa käyn läpi esimerkkejä assosiatiivisista argumentointitekniikoista. 

Assosiatiiviset argumentointitekniikat on jaettu kvasiloogisiin, todellisuuden 

rakenteeseen perustuviin ja todellisuuden rakennetta luoviin tekniikoihin. Kunkin 

ryhmän esittelyn alussa on taulukko, johon olen kerännyt kaikki ryhmään kuuluvat 

alaryhmät ja niiden esiintymät aineistossani. Esiintymät on jaettu sukupuolikohtaisesti, 

ja taulukon loppuun on laskettu esiintymien kokonaismäärä. Kuten aiemmin olen 

maininnut, jako on sama kuin Inka Mikkosella (2010), joten myös jako alaryhmiin on 

sama.  

 

Analyysiä tehdessäni kävin läpi aineiston ja pohdin, minkä tekniikan tuntomerkit 

täsmäävät esimerkkeihin parhaiten sekä jaoin argumentit ryhmiin mielestäni 
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uskottavimpien tulkintojeni mukaan. Tämän jälkeen etsin argumenteista hyvän 

esimerkkitapauksen ja analysoin sen tähän lukuun. 

 

 

4.3.1. Kvasiloogiset argumentit 

 

Esittelen tässä luvussa kvasiloogisia argumentteja. Esimerkit edustavat aina edeltävässä 

kappaleessa kuvattua tapausta. Taulukossa 2. esittelen eri ryhmien esiintymis-

frekvenssit. 

 

Taulukko 2. Kvasiloogisten argumenttien frekvenssijakauma. 

Esiintymät 

Miehet

Esiintymät 

Naiset Summat

Autofagia 4 1 5

Retorsio 1 0 1

Analyysi 0 0 0

Määritelmä 14 1 15

Tautologia 1 0 1

Tautologian negaatio 0 0 0

Vastavuoroisuus 1 0 1

Transitiivisuus 1 0 1

Sisältyminen 4 1 5

A pari 0 0 0

A contrario 0 0 0

Dilemma 0 1 1

Vastakohdat 4 7 11

Vertailuaste 3 0 3

Kvantitatiivinen järjestys 1 0 1

Uhraukset 2 0 2

Todennäköisyys 0 0 0

36 11 47

Jakaminen

Vertailu

Summat

Kvasiloogiset argumentit

Yhteensopimattomuus

Samuus

 

 

Taulukosta 2. voidaan nähdä, että kvasiloogisia argumentteja käytetään monella tavalla. 

Yksi kvasiloogisen argumentoinnin perustavanlaatuisimmista tekniikoista on niiden eri 

elementtien tunnistaminen, jotka ovat keskustelun kohteena. Tällöin pyritään 

täydelliseen tunnistamiseen määritelmien avulla. (Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 

210.) Aineistossani erityisesti miehet käyttävät kvasiloogisia argumentteja usein eri 

tavoin, kun naisilla käyttö keskittyy lähinnä vastakohtavertailuihin.  
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Aineistossani kvasiloogisista argumenteista eniten käytetty ryhmä on samuuden 

määritelmät, sillä miehet käyttävät niitä 14 tapauksessa. Samuutta ei voi olla 

argumentaation kohteella, kun muodollinen samuus eli identiteetti on selviö tai perustuu 

sopimukseen.  Arkipuheessa samaistukset eivät kuitenkaan toimi näin: tällöin kaksi 

tekijää voidaan pyrkiä samaistamaan joko kokonaan tai osittain tai kahden ilmaisun 

samaistaminen voi olla joko määritelmän tai analyysin tulosta. Luonnollisessa kielessä 

määritelmätyyppejä on neljä: normatiivinen, deskriptiivinen, tiivistetty ja edellisiä 

tyyppejä yhdistelevä kompleksi- eli sekamääritelmä.  Normatiivinen määritelmä säätää 

termin käyttötavan yleisen oletetusti jaetun säännön mukaan. Deskriptiivinen 

määritelmä kuvaa normatiivisen määritelmän tavallista käyttötapaa tilanteissa, joissa 

merkitys muodostuu tietyssä ympäristössä tiettyyn aikaan. Tiivistetty määritelmä 

osoittaa deskriptiivisen määritelmän olennaiset tekijät. (Perelman 2007: 70–71, 

Perelman–Olbrechts-Tyteca: 1971: 211.) 

 

5)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : Jos mietitään että mikä on <vision tehtävä> niin sen tulis olla  

02 semmonen (.) työkalu joka esittää sen selvän päämäärän meille ja  

03 mihin meidän täs tulis tulis pyrkiä=sen tulis olla sellanen työkalu jota  

04  me pystytään käyttään siinä (+) työssä 

 

6)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Ketteryys tarkoittaa myös tosiaan sitä että ei jämähdetä olemassa  

02 oleviin rakenteisiin vaan ollaan valmiita? muuttamaan 

03 niitä=tarvittaessa ja ja ei olla tosiaan rakenteiden (-) vankeja. Tosiaan 

04 no niin mut edelleen alleviivaan sitä sopeutumista (.) se on niinku 

05 tärkein idea tässä @ketteryydessä@ 

 

Esimerkissä 5. on kyseessä deskriptiivinen määritelmä, sillä siinä puhuja kertoo mikä 

vision tehtävä on, eli miten sitä pitäisi käyttää, ja mikä vision tehtävän tulee olla juuri 

tietyssä kontekstissa, eli tässä tapauksessa yliopiston edustajiston työkaluna. Esi-

merkissä 6. taas on kyse normatiivisesta määrittelystä, sillä siinä määritellään ketteryys 
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eri tavalla kuin se yleisesti tulkitaan (ei siis fyysisenä ominaisuutena), mutta termiä ei 

linkitetä kontekstiin eli siihen, miten yliopiston edustajiston tulisi ketteryyttä käyttää. 

 

Miesten argumentointikeinoissa esiintyvät useammin myös sisältymisen ja autofagian 

ryhmät. Sisällyttävissä argumenteissa johdatellaan ajatukseen ”kokonaisuus on osiaan 

arvokkaampi”, jolloin kokonaisuus on osiensa summa ja siten suurempi. (Perelman 

2007: 82.)  Autofagia on yhteensopimattomuuden muoto, jossa ristiriita ei ole kahden 

säännön välillä, vaan säännön ja sen hyväksymisen seurauksen välillä (Perelman–

Olbrechts-Tyteca 1971: 203–204).  

 

7) Keskustelu.ev 

 

01 Miika : tämä keskustelu kuvaa hyvin myöskin sitten tätä problematiikkaa  

02 näitten arvojen suhteen (.) Tää ei oo ihan simppeli juttu (.) juttu 

 

8)  Keskustelu.ev 

 

01 Veikko :Mutta tossa aktiivisuuessa mua (.) >no siis siinä ihan tuossa 

02 ku vastuullisuuessakin< närästää et sen jälkeen täällä voi olla (.) 

03 asioita tasa-arvo ystävyys iloisuus (+) vapaus veljeys (+) 

04 ((kuuntelijat alkavat naureskella)) £niin mitä ikinä keksitäänkään£  

05 ((kuulostaa hymyilevältä)) 

 

Esimerkissä 7. on kyseessä sisältymisen argumentti, sillä kyseessä oleva keskustelu 

kuvaa arvojen problematiikkaa yleisesti. Arvot ovat monimutkainen kokonaisuus, jotka 

argumentoijan mukaan aiheuttavat problemaattista keskustelua. Arvot eivät ole 

yksinkertainen asia, vaan monen osan suurempi summa. Esimerkissä 8. argumentoija 

esittää ristiriidan arvojen käytön ja niiden antaman mielikuvan välillä. Tulkitsen 

argumentin niin, että puhujan mielestä kahden ensimmäisenä mainitun arvon 

käyttäminen halventaisi kontekstina olleen OYY:n arvojen arvokkuutta, koska ne ovat 

yleisesti paljon käytettyjä ja kliseisiä. Tämä ilmenee puhujan käyttämistä sanoista mitä 

ikinä keksitäänkään, joita edeltää esimerkkilista yleisiä hyvinä pidettäviä arvoja.  
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Yleisesti vertailevat argumentit tarkastelevat arvoja, jotka voitaisiin tarpeen mukaan 

mitata, mutta tähän ei kvasiloogisessa argumentoinnissa lähdetä. Argumentin sen sijaan 

oletetaan olevan mitattavissa, jos siihen olisi tarve. Vertaillessa voidaan rinnastaa 

tekijöitä, jolloin ne sijoitetaan tietylle kuulijoiden hyväksymälle yhteiselle tasolle. 

(Perelman 2007: 86.) Sekä miehet että naiset käyttävät yleisesti paljon vertailevia 

argumentteja. Naisilla suurin ryhmä kvasiloogisista argumentointitekniikoista ovatkin 

vertailevat vastakohdat, joita naiset käyttävät seitsemässä tapauksessa. Miehet taas 

käyttävät vertailuja monin eri tavoin. Vertailujen vastakohtaiset argumentit ovat ainoa 

ryhmä, jota molemmat sukupuolet käyttävät usein.  

 

9)  Keskustelu. 

 

01 Pirjo : Minusta (.) meiän strategian ei tarvi olla samanlainen kuin kaikkien 

02 isojen firmojen strategiat. Sen pitää olla meijän näkönen ja  

03 aktiivisuus sinne passaa oikein hyvin. 

 

Esimerkki 9. on vastakohtainen vertailu, jossa argumentoija pyrkii vakuuttamaan 

kuulijat siitä, ettei yliopiston edustajiston strategian tarvitse olla samanlainen kuin 

isoilla firmoilla. Vastakohta muodostetaan isojen yhtiöiden ja opiskelijoiden välille. 

Tämä argumentti olisi mahdollista tulkita myös myöhemmin käsiteltäväksi 

dissosiatiiviseksi vastakohtapariksi, mutta mielestäni se on assosiatiivinen, sillä siinä 

yhdistetään meijän strategia ja aktiivisuus ja siinä puhuttavat asiat, strategiat, voisivat 

periaatteessa olla mitattavissa pituuden, sanojen ja sanankäyttötapojen mukaan. 

 

 

4.3.2. Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit 

 

Esittelen tässä luvussa todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja ja 

aineistossani näkyviä esimerkkitapauksia. Esimerkit edustavat aina edeltävässä 

kappaleessa kuvattua tapausta. Taulukossa 3. esittelen eri ryhmien esiintymis-

frekvenssit. 
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Taulukko 3. Todellisuuden rakenteeseen perustuvien argumenttien frekvenssijakauma. 

Esiintymät

Miehet

Esiintymät

Naiset Summat

Syy–seuraus-suhde 12 1 13

Keino–päämäärä-suhde 5 0 5

Pragmaattinen argumentti 13 9 22

Leviäminen 2 0 2

Tarttuminen 2 1 3

Yleistäminen 0 0 0

Lujittaminen 2 0 2

Muuttuminen 0 0 0

Menettäminen 2 1 3

Tarpeettomuus 2 2 4

Rajoittamaton kehityskulku 0 0 0

Yhdistäminen 0 0 0

Erottaminen 1 0 1

Rajoittaminen 0 0 0

Ad personam 1 0 1

nimetty henkilö/joukko 5 0 5

epämääräinen henkilö/joukko 2 0 2

Prototyyppi 1 1 2

Erottaminen 0 0 0

Rajoittaminen 0 0 0

Toiminta–olemus-suhde 0 0 0

Symbolinen suhde 0 0 0

Järjestyserot 0 0 0

Kaksoishierarkia 0 0 0

50 15 65

Rinnakkaisuussiteet

Henkilö–teot-suhde

Auktoriteettiin vetoaminen

Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit

Peräkkäisyyssiteet

Vaiheittainen argumentti

Yksilö–ryhmä-suhde

Summat  

 

Taulukosta 3. voidaan nähdä samankaltainen jakauma todellisuuden rakenteeseen 

perustuvissa argumenteissa kuin kvasiloogisissa argumenteissa: miehet käyttävät 

todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja monin eri tavoin, mutta nähtävissä 

on suurempia ryhmiä, kun taas naisten argumentointitavat ovat pääosin pragmaattisia. 

 

Sekä miehillä että naisilla pragmaattiset argumentit ovat yleisin todellisuuden 

rakenteeseen perustuvien argumenttien muoto. Pragmaattisessa argumentissa 

tosiseikkaa arvioidaan kokemusten ja niiden seurausten perusteella (Perelman 2007: 

95).  
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10)  Keskustelu.nv 

 

01 Helena : Olen oikeastaan aika samaa mieltä tästä kaikesta mitä Teemu 

02 sano=mun mielestä tuo siis vastuullisuus on tosi hyvä että se on siinä 

03 koska meidän pitää muistaa että organisaatiossa ihmiset vaihtuu suurin  

04 piirtein vuosittain tai vähintään parin vuoden välein 

 

11)  Keskustelu. 

 

01 Esko : >Edelleenkin mielestäni turha vakavuus on turhaa=ei sen tarvi 

02 olla semmonen< (+++) semmonen mikään yrityksen strategia kun tää 

03 on sitä mitä me tehään (+) me tehään tätä=se on semmosta (.) reipasta  

04 hommaa kuitenki (.) niin eikö sen voi antaa strategianki olla (-)  

 

Esimerkissä 10. argumentoija perustaa näkemyksensä kokemukseensa: hän pitää 

premissinä tietoa, että puheenaolevassa organisaatiossa ihmisten vaihtuvuus on suuri 

parin vuoden välein. Tästä seuraten vastuullisuus on hänen mielestään hyvä arvo, koska 

sen merkitys säilyy samana myös uusille edustajille, jotka eivät ole olleet valitsemassa 

uusia arvoja alun perin. Esimerkissä 11. taas argumentoija viittaa edustajiston toimien 

olevan semmosta reipasta hommaa, joten strategian ei tarvitsisi olla yhtä vakava kuin 

yritysten strategiat tapaavat olla. Argumentoija tiedostaa tehtävien laadun, koska on itse 

oletettavasti ollut mukana niissä, joten hän voi perustaa argumenttinsa tämän 

useammalle perustietona olevan seikan varaan.  

 

Miehillä peräkkäisyyssiteisten argumenttien joukossa muiksi suuriksi ryhmiksi nousevat 

syy–seuraus-suhteiset argumentit sekä keino–päämäärä-suhteiset argumentit. 

Niissä todetaan ilmiöiden väliset seuraussuhteet ja niihin liittyvät linkit (Perelman 2007: 

93).  

 

12)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : Tämä uutena esityksenä (.) jotta me saatais meidän strategiasta  

02 hieman nuorekkaampi trendikkäämpi ja käytännönläheisempi 
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13)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : Tämän mun mielestä pitäis olla visiossa nimenomaan se  

02 keskeinen päämäärä? ja nuo kaks muuta kohtaa sitten enemmän  

03 tarkentavia (.) sille öö tavallaan ne ois semmosia kohtia mitkä  

04 osalta edesauttaa siihen minkä takia >yliopisto-opiskelijat haluaa olla<  

05 kaikki (.) oyyn jäseniä  

 

Esimerkissä 12. argumentoija kannattaa esitystä, koska silloin lopputulos olisi parempi. 

Tällöin uusi esitys olisi syy, josta seuraisi positiivinen tulos. Esimerkissä 13. puhuja 

esittää, että keskeinen päämäärä ja sillä olevat kaksi tarkentavaa kohtaa olisivat hyvä 

keino saada OYY opiskelijalle houkuttelevaksi. Nämä päämäärät toimisivat tuolloin 

keinona, jolla päästään päämäärään, jossa OYY saa paljon halukkaita jäseniä. 

 

Myös auktoriteettiin vetoamisen argumentointitavat ovat miehillä usein käytössä. 

Näissä argumenteissa haetaan hyväksyntää väitteelle jonkin henkilön tai ryhmän 

nauttiman arvostuksen turvin (Perelman 2007: 107). Sekä nimetyn henkilön tai joukon 

että määrittelemättömän henkilön tai joukon tyyppejä käytetään, joskin nimetyt joukot 

ovat yleisempiä.  

 

14)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Öö esimerkiksi meidän johtamisen laitoksen professori Vesa Puhakka 

02 niin mielellään puhuu strategisesta ketteryydestä (.) Samoin  

03 UPLn toimitusjohtaja (.) öö Pesonen joka oli täällä (.) pari kuukautta  

04 sitten pitämässä vierailevaa luentoa >ja jotkut teistäkin oli sitä  

05 ehkä kuuntelemassa< puhuu hyvin paljon ketteryydestä (+) 

06 @Ketteryys kuvaa paljon paremmin tämmöstä joustavaa dynaamista  

07 sopeutuvaa organisaatiota@=mikä mun mielestä meidän tavotteena 

08 pitäis olla  
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Esimerkissä 14. argumentoija käyttää useampaa auktoriteettia asiansa vahvistamiseen. 

Lisäksi hän hakee toiselle auktoriteetille, UPL:n toimitusjohtaja Pesoselle lisävahvuutta 

muistuttamalla, että häntä ovat muutkin voineet käydä kuuntelemassa.  

 

 

4.3.3. Todellisuuden rakennetta luovat argumentit 

 

Tässä luvussa esittelen todellisuuden rakennetta luovia argumentteja ja niiden 

esimerkkitapauksia. Esimerkit edustavat aina edeltävässä kappaleessa kuvattua tapausta. 

Seuraavassa taulukossa näkyvät eri ryhmien esiintymisfrekvenssit. 

 

Taulukko 4. Todellisuuden rakennetta luovien argumenttien frekvenssijakauma. 

Todellisuuden rakennetta 

luovat argumentit

Esiintymät 

Miehet

Esiintymät 

Naiset
Summat

Esimerkki 1 1 2

Havainnollistus 2 0 2

Malli 1 0 1

Vastamalli 1 1 2

Analogia 0 0 0

Metafora 0 0 0

Summat 5 2 7  

 

Todellisuuden rakennetta luovat argumentit ja dissosiatiiviset argumentit ovat käytössä 

suhteessa vähemmän kuin muut ryhmät. Niidenkin sisäisissä suhteissa on kuitenkin 

havaittavissa sama jakauma kuin aiemmissa ryhmissä, eli miehet käyttävät tapoja 

hieman laajemmin.  Tässä ryhmässä tulos ei kuitenkaan ole kovinkaan yleistettävä, sillä 

naisten tuottamia argumentteja oli varsin vähän suhteessa miehiin. Prosentuaalisesti 

naiset käyttävät niitä kuitenkin yhtä paljon kuin miehet. 

 

Esimerkissä oletetaan tiettyjä säännönmukaisuuksia, joiden konkretisointeina esimerkit 

toimivat. Voidaan esimerkiksi pyrkiä erityistapauksista yleistykseen tai sääntöön, joka 

saavutetaan usealla esimerkkitapauksella. Esimerkit saavat voiman monipuolisista 

tapauksista, jotta perusteettomat tai harhaiset käsitykset estetään. (Perelman 2007: 60.) 
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15)  Keskustelu.ev 

 

01 Niina : Ei koettu että on järkevää rajoittaa vaa- yhteistyökyvykkyyttä 

02 arktisille alueille kaikkia muitaki ku kivoja yhteistöitä (.) työmuotoja 

03 (++++) ja Luulajan yliopisto on hyvä esimerkki tästä (.) mutta (.) 

04 tuota voi olla vaikka kiva sitte tehä yhteistyötä Narvikin yliopiston 

05 kanssa jos ne (.) ylioppilaskunnan kanssa jos ne haluaa olla meijän 

06 kavereita (.) Ei tarvitse ehkä rajata sitä että se on pelkästään 

07 arktisten alueiden 

 

Esimerkissä 15. argumentoija käyttää esimerkkitilannetta liittyen Luulajan yliopistoon 

ja yleistää tapauksen sitten koskemaan muitakin yliopistoja. Samalla hän ehdottaa 

asiantilasta sääntöä sanoilla ei tarvitse ehkä rajata sitä. 

 

Havainnollistuksissa pyritään tuomaan esimerkin luoma sääntö läsnä olevaksi 

tietoisuuteen. Esimerkit tekevät säännöstä uskottavan, jolloin havainnollistukset tukevat 

sääntöä. (Perelman 2007: 122–123.)  

 

16)  Keskustelu.nv 

 

01 Teemu : Mun mielestä nämä on ihan hyviä >ja tota noin niin jos tämmöiselle 

02 argumentaatiolinjalle lähdetään niin itsestään- kyllähän noi on ihan 

03 itsestäänselvyyksiä niin mitä ny muuta voi olla jossain arvoissa 

 

Aiempaa esimerkkiä 15. voisi osittain pitää myös havainnollistuksena, sillä puhuja 

esittää Luulajan yliopiston esimerkkinä ja havainnollistaa tahtomaansa asiantilaa sitten 

sanomalla, ettei yhteistyötä tarvitse rajata vain arktisiin alueisiin vaan myös esimerkiksi 

Narvikin yliopisto voisi olla mukana. Esimerkissä 16. argumentoija viittaa aiemmin 

esitettyyn arvokeskusteluun (katso esimerkkiä 8., joka on muodostanut esimerkin ja 

luonut säännön), ja tämän pohjalta havainnollistaa, että kyseisellä argumentaatiolinjalla 

mikä tahansa arvo olisi itsestäänselvyys. 
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Mallin ja vastamallin argumentaatiotekniikoissa perustellaan väitettä auktoriteetteihin 

vedoten. Mallina toimii ihminen tai yhteisö, joka käyttäytyy kunnioitusta herättävästi ja 

hyväksytysti, joten häntä kannattaa jäljitellä. Vastamallista taas tahdotaan erottautua. 

Mallin antama suunta on selkeä, kun sitä halutaan noudattaa samalla, joskus jopa 

idealistisella tavalla, kun taas vastamallista voidaan pyrkiä poispäin useaan eri suuntaan. 

(Perelman 2007: 125–127.) 

 

17)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Ja vaikka me kuinka aktiivisia ja ketteriä ollaankin niin ei me  

02 silti pystytä tätä maailmaa yksin muuttamaan=joten jos me nyt  

03 ollaan ketteriä meidän pitää pystyä @ketteryyden kautta  

04 muuttamaan tätä maailmaa@ 

 

Esimerkissä 17. argumentoija luo ketteryydestä mallin, jota kannattaa seurata, koska 

sillä tavalla edustajisto pystyisi muuttamaan tätä maailmaa eli olemaan parempia 

kokonaisvaltaisesti. Esimerkki ei ole täysin tyypillinen malliargumentti, sillä siinä ei 

mainita suoraan henkilöä tai yhteisöä, joka toimii mallina, vaan mallina toimii idea siitä, 

että aiempien perustelun pohjalta ketterät toimijat ovat hyviä. Tässä esimerkissä on 

myös kvasiloogisiin argumentteihin kuuluvan retorsiivisuuden piirteitä.  

 

Retorsiivinen argumentti on yhteensopimattomuuden argumentaatiotekniikka, jossa 

pyritään osoittamaan yhteensopimattomuus säännössä, ja tekemään se jopa 

naurunalaiseksi (Perelman 2007: 66–67). Esimerkin 16. argumentin mukaan 

edustajiston tulisi pystyä muuttamaan maailmaa tai muuten ketteryys olisi huono arvo. 

Tähän puhuja viittaa sanoilla jos me nyt ollaan ketteriä, jotka puhekielessä usein 

viittaavat ajatukseen siitä, että mainittu asia pitää toteuttaa tai syntyisi mahdollisesti 

naurunalainen tai hankala tilanne.  

 

18)  Keskustelu.ev 

 

01 Veikko :>Vastuuttomilla toimijoilla ei ole sijaa ylioppilaskuntaliikkeessä  

02 eikä missään muussakaan järjestötoiminnassa=että siinä mielessä  



38 

 

 

03 minä en pidä sitä edelleenkään vaihtoehtona<  

 

Esimerkissä 18. viitataan aiempaan keskusteluun, jossa kontrastoidaan arvot 

vastuullisuus ja vastuuttomuus. Argumentoija on osoittanut, että arvoja pitää tulkita 

lähtökohdasta, jossa otetaan huomioon myös niiden vastamerkitykset ja 

vastamerkityksen haluttavuus. Argumentoija osoittaa esimerkillään, etteivät 

vastuuttomat toimijat ole hyvä malli, joten hän ei pidä vastuuttomuuden vastakohtana 

olevaa vastuullisuutta hyvänä vaihtoehtona. Vastamalli estää täten arvon käytön, sillä 

arvona vastuullisuus voisi aiheuttaa vääriä mielikuvia. 

 

 

4.4. Dissosiatiiviset argumentointitekniikat 

 

Tässä osassa käyn läpi dissosiatiivisia eli erottelevia argumentaatiotekniikoita. 

Tutkimus ja analyysi on tehty samoin periaattein kuin assosiatiivisten 

argumentointitekniikoiden kanssa. Esimerkit edustavat aina edeltävässä kappaleessa 

kuvattua tapausta. Seuraavassa taulukossa näkyvät eri ryhmien esiintymisfrekvenssit. 

 

Taulukko 5. Erottelevien argumentaatiotekniikoiden frekvenssijakauma. 

Erottelut
Esiintymät 

Miehet

Esiintymät 

Naiset Summat

Filosofiset erottelut 0 0 0

Vastakohtaparit 5 2 7

Luokitusparit 0 0 0

Summat 5 2 7  

 

Vastakohtapareilla tarkoitetaan arvojen vastakohtaa, luokituspareilla taas 

konkreettisia asioita. Teoriassaan Perelman ja Olbrechts-Tyteca esittelevät termit I ja II 

-pari, jossa I-pari on vastaa ilmeistä ja aktuaalista ja II-pari vertautuu I-pariin pyrkien 

voittamaan erottelun. II-pari on suhteessa I-pariin normatiivinen ja selittävä. 

Vastakohtaparit voidaan juontaa filosofisiin ideologioihin I ja II -parista. Tällöin 

vastakohtapari on usein muodostettu positiivisen I-parin kautta, jos mahdollista. 

(Perelman–Olbrechts-Tyteca 1971: 422, 428; Perelman 2007: 61, 143). Aineistossani 

käytetään vain vastakohtapareja.  
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19)  Keskustelu.ev  

 

01 Veikko :Yhteisöllisyys on myös valinta sen suhteen (.) ollaanko yhteisöllisiä 

02 vai ollaanko yksilöllisiä yksilökeskeisiä=nää on eri asioita 

 

Esimerkissä 19. on kyse vastakohtaparista, jossa argumentoija luo eron yhteisöllisyyden 

ja yksilökeskeisyyden välille. Parissa kontrastoidaan yksilö ja yhteisö arvoina, ja 

edustajiston tapauksessa yhteisöllisyys on positiivinen arvo edustajiston pyrkiessä 

parantamaan kaikkien opiskelijoiden etua. Tämän vuoksi en katso paria luokituspariksi, 

sillä kontrasti ei ole yksilön ja yhteisön välisissä teoissa, vaan siinä mitä ne edustavat. 

Yhteisön ja yksilön erottaminen toisistaan kahdeksi eri asiaksi lopun toteamuksessa nää 

on eri asioita tekee parista erotteluparin, eikä esimerkiksi vertailun vastakohtaparia.  
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5. ARGUMENTTIEN KATEGORIOINTI OMAN MALLIN MUKAAN 

 

Tässä luvussa analysoin kehittämääni kategoriointia. Tarkoitukseni on perustella, miksi 

argumentti kuuluu valitsemaani kategoriaan ja esitellä miten kategorian sisäinen malli 

toimii. Esittelen analyysin aluksi kategorian mahdolliset kieliopilliset perusteet 

tarkemmin. Kategorioissa kuten Esimerkki ja Mielipide ei ole yhtä tiettyä kieliopillista 

piirrettä, joka tekisi niistä argumentatiivisia, vaan niitä yhdistää argumenttien skeema. 

Tällaisissa kategorioissa esittelen skeeman ensin yleisesti, jonka jälkeen esittelen 

esimerkkejä. Esimerkkien jälkeen analysoin tarkemmin argumenttikategorian 

esiintymistä miesten ja naisten argumenteissa ja kommentoin mahdollisia 

eroavaisuuksia esiintymismäärissä. Esittelen jokaisesta kategoriasta myös sen, onko 

argumenttielementti yleensä lauseen etu- vai jälkijäsen vai voiko se kenties olla 

molempia ja missä suhteessa.  

 

Esittelen viimeisessä alaluvussa lyhyesti analyysista syntyneet kvantitatiiviset tulokset. 

Analyysiosissa mainitsen muutamia kvantitatiivisia tuloksia, ja ne löytyvät siis koottuna 

viimeisen alaluvun kuvioista. 

 

 

5.1. Semanttiset argumenttielementit 

 

5.1.1. Semanttisiin argumenttielementteihin jaoin kategoriat, joissa argumentatiivinen 

elementti on semanttinen kokonaisuus tai idea. Se voi olla tuotettu joko tietyillä 

yksittäisillä kieliopillisilla elementeillä tai useamman elementin kokonaisuuksina. 

Vastakkainasettelut ovat argumentteja, joissa argumenttien välille tai argumentin 

sisällä luodaan ero kahden eri puolen välillä joko konnektiivilla tai muilla tavoin. 

Esimerkeissä argumentoija käyttää erilaisia kokemuksia tai esitietoja osoittamaan 

argumentin päteväksi. Implikatiivisen elementin sisältävät argumentit ovat kaikkein 

puhekielisin kategoria, sillä niissä argumentin synnyttävä kieliopillinen elementti ei ole 

yleensä ollenkaan näkyvissä, vaan se pitää päätellä lauseympäristöstä. KO-

kysymyksissä argumentti saa luonteeltaan usein sarkastisen lisäväitteen kO-

kysymyksestä. Konditionaalinen ehdollisuus osoittaa argumentissa ehtoa, jonka 
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halutaan toteutuvan. Mielipiteissä puhuja argumentoi omalla mielipiteellään, mutta 

varsinainen argumenttielementti on yleensä vasta mielipidelausekkeen jälkeen.  

 

 

5.1.2. Vastakkainasettelut 

 

Vastakkainasettelujen ryhmään olen kategorioinut argumenttivirkkeet, joissa 

konjunktiot mutta, vaikka ja kieltoverbin ja liitekonjunktion yhdistelmä eikä (VISK 

2013: § 813) muodostavat lauseiden välille erottelevan suhteen. Kakkuri-Knuuttilan 

mukaan mutta- ja vaikka -konjunktiot ilmaisevat vastakkaisten argumenttien 

painotuksia (1999: 66). Mutta ja vaikka toimivat lauseiden välissä selkeästi erottelevana 

tekijänä, mutta aineiston kaikki eikä-yhdistelmä eivät ole argumentatiivisessa asemassa. 

Aineistossani vaikka esiintyy aina konjunktion niin kanssa, kun se on osana 

argumenttielementtiä. Tällaisessa tapauksessa niin toimii lauseiden välisenä merkkinä ja 

luo lauseiden välille rakenteellisesta paralleelisuutta (VISK 2013: § 1120). 

 

20)  Keskustelu.nv 

 

01 Elina : Minusta aktiivisuus on ihan (.) varmasti joka ikisessä  

02 ylioppilaskunnan strategiassa mutta jos me halutaan olla edellä aikaa  

03 niin sitte siinä on (.) ketteryys  

 

Esimerkissä 20. argumentoija erottaa toisistaan mutta-konjunktiolla kaksi semanttista 

kokonaisuutta: vanhan ja modernin tavan käyttää arvoja strategiassa. Koko virke 

voidaan supistaa elementteihin POHJUSTUSPERUSTE mutta jos PERUSTE niin 

VÄITE. Pohjustusperuste luo tässä esimerkissä negatiivisen vastaperusteen, jota 

argumentoija käyttää saadakseen varsinaisen perusteensa näyttämään positiivisemmalta. 

 

21)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : >Sitte tähän ketteryyteen vielä sanon että< vaikka se ehkä  

02  kuulostaa tämmöseltä (.) nuorallatanssijajutulta niin se on kyllä 

03 h- tosiaan hyvin yleisesti strategisen johtamisen alalla käytetty termi 
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Esimerkissä 21. argumentoija rinnastaa mahdollisen negatiivisen ja positiivisen 

konnotaation vaikka-konjunktiolla. Rakenne virkkeessä on vaikka POHJUSTUS-

PERUSTE niin PERUSTE. Esimerkissä ei ole näkyvää väiteosaa, sillä väite löytyy 

kontekstista, jossa argumentoija pyrkii saamaan muut vakuuttuneeksi siitä, että ketteryys 

on hyvä termi strategiaan. Virke voidaan tulkita myös niin, että jälkimmäinen osa on 

väittämä ’tätä sanaa käytetään yleisesti’ vaikka VASTAPERUSTE ’se voi kuulostaa 

hölmöltä’.   

 

22)  Keskustelu.nv 

 

01 Niina : No  (.) minusta (.) arvoja ei voi käyvä (.) pömpsinä (+) mnusta ne  

02 pitää päättää arvoista mitä me ollaan niistä mieltä eikä silleen et 

03 meille tuuaan kolme eri pompsia joista me sitte valitaan kohtalaisen  

04 hyvät vaihtoehot  

 

Esimerkissä 22. eikä toimii lisäperusteena väittämälle. Virke supistuu muotoon VÄITE 

koska PERUSTE eikä LISÄPERUSTE.  

 

Naiset käyttävät vastakkainasetteluja puheessa enemmän kuin miehet. Miehillä 

vastakkainasettelujen suhteellinen määrä on pieni, mutta kategoria on kuitenkin 

molemmilla sukupuolilla määrällisesti käytössä niin, että sitä voi pitää selkeänä omana 

kategorianaan.  

 

Aineistossani vastakkainasettelut ovat yleensä osana argumentin perusteosaa. Tällöin 

vastakkaisuus antaa tavallaan kaksi vaihtoehtoa väitteelle, mutta niin, ettei toista 

vaihtoehtoa pidetä hyvänä väitteen kannalta. Näin on esimerkissä 22. Useissa 

tapauksissa erottelut ovat mukana virkkeissä, joissa väite on kontekstissa, eli se ei näy 

itsessään suoraan argumentissa.  

 

23)  Keskustelu.ev 

 

01 Harri : Se on (.) se on minun mielestä taas >onko se nyt sitä semantiikkaa vai  

02 mitä< mut niinku kaks (.)eri asiaa kuiteski 
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Aineistossa on myös muutama tapaus, joissa vastakkaisuus on itse väiteosassa. Näin on 

esimerkissä 23., jossa argumentin PERUSTE ja VÄITE ovat päällekkäiset. 

Semanttisesti virkkeen perusmerkitys on 'minun mielestäni nämä kaksi sanaa ovat kaksi 

eri asiaa'. Käyttämällä sanaa semantiikka argumentoija luultavimmin viittaa sanan 

puhekieliseen merkitykseen, jota käyttämällä usein vihjataan sanojen tarkasta 

merkityksestä puhumisen olevan hienostelevaa. Argumentoija siis haluaa erotella 

hienostelevan merkityksentulkinnan kyseessä olevasta asiasta, sillä ehdotetut 

merkitykset ovat lopulta kaksi eri asiaa. Erotteleva mut voisi olla tulkittavissa myös 

puhepartikkeliksi, mutta lasken sen osaksi vastakkainasetteluja, sillä se on mukana 

luomassa kontrastia kahden asian välille. 

 

 

5.1.3. Esimerkki 

 

Esimerkki-kategoriaan etsin aineistostani argumentit, joissa puhuja vahvistaa 

argumenttiaan kertomalla esimerkin asiastansa. Esimerkkeihin olen laskenut myös 

argumentit, joissa esiintyy siinä mielessä -rakenne, sillä siinä mielessä yleensä viittaa 

pronominilla siinä johonkin aiemmin puhuttuun asiaan. Kyseinen aiemmin mainittu asia 

toimii tällaisissa argumenteissa esimerkkinä ja perusteluna sille, miksi kyseessä olevaa 

asiaa olisi hyvä kannattaa tai vastustaa. Jokainen siinä mielessä -rakenteen sisältävä 

lause ei kuitenkaan ole esimerkki. 

 

Argumentin esittäjä pyrkii aina luotettavuuteen. Tärkeä luotettavuuden lähde ovat 

auktoriteetit, sillä niihin turvautuminen takaa esittäjälle lähteen, joka on voinut 

esimerkiksi tutkia tai testata argumentoitavaa asiaa esittäjää laajemmin tai paremmin. 

(Kakkuri-Knuuttila 1999: 78.) Useat aineistoni esimerkeistä ovat juuri auktoriteetteihin 

vetoamisia. Naiset eivät kuitenkaan käytä auktoriteettiin vetoamista ollenkaan. 

 

24)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Öö esimerkiksi meidän johtamisen laitoksen professori Vesa Puhakka 

02 niin mielellään puhuu strategisesta ketteryydestä (.) Samoin  

03 UPLn toimitusjohtaja (.) öö Pesonen joka oli täällä (.) pari kuukautta  
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04 sitten pitämässä vierailevaa luentoa >ja jotkut teistäkin oli sitä  

05 ehkä kuuntelemassa< puhuu hyvin paljon ketteryydestä (+)  

06 @Ketteryys kuvaa paljon paremmin tämmöstä joustavaa dynaamista  

07 sopeutuvaa organisaatiota@=mikä mun mielestä meidän tavotteena 

08 pitäis olla  

 

Tapauksessa 24. esimerkkeinä ovat kaksi auktoriteettiin vetoavaa ilmausta, joissa 

puhuja esittelee professori Vesa Puhakan ja toimitusjohtaja Pesosen. Argumentoijan 

mielestä nämä kaksi auktoriteettihahmoa käyvät osaamisellaan perusteeksi sille, että 

ketteryys olisi hyvä tavoite. Tässä esimerkki on siis JOHDANTOPERUSTELU itse 

PERUSTELULLE, jossa argumentoija esittelee, mitä ketteryys on strategisessa 

toiminnassa. Virkkeen voi supistaa muotoon JOHDANTOPERUSTELU, PERUSTELU 

VÄITE.  

 

25)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Se sopii paljon paremmin näin strategiaan=Se on yleisesti käytetty 

02 termi strategisen johtamisen tieteenalalla tällä hetkellä  

 

Tapauksessa 25. puhuja esittää ensin VÄITTEEN, jonka jälkeen hän antaa 

PERUSTELUT. Virkkeen muoto on VÄITE IMPL koska PERUSTE.  

 

Prosentuaalisesti miehet ja naiset käyttävät argumenteissaan esimerkkejä yhtä paljon. 

Miehillä esimerkit ovat absoluuttisten määrien mukaan argumenttikategorioiden 

kuudenneksi suosituin tyyppi. Esimerkit ovat siis yleinen tapa ilmaista perusteluja. 

 

Aineistossani esimerkit sijaitsevat yleensä perusteluosassa. Esimerkit toimivat tällöin 

perusteina, lisäperusteina tai johdantona perusteelle. Argumentoija saattaa myös itse 

käyttää sanaa esimerkki korostamaan perusteen pohjautumista kokemukseen tai 

esimerkiksi auktoriteettiin. Tällainen tapaus on esimerkki 24., jossa argumentoija viittaa 

sekä luentokokemukseensa että tietämiinsä auktoriteetteihin. 
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5.1.4. Implikatiivinen elementti 

 

Kategoriaan Implikatiivisen elementin sisältävät argumentit olen etsinyt aineistostani ne 

esimerkit, joissa virkkeen osien välillä on selvä argumenttisuhde, mutta sitä ei osoiteta 

millään tietyllä syntaktisella merkillä, kuten esimerkiksi konjunktiolla koska tai 

partikkelilla niin. Yleensä lausumasta voi päätellä, mikä konnektiivi tai konjunktio 

sopisi lauseiden väliin. Olen analyyseihin merkannut tulkitsemani puuttuvan elementin. 

 

Implikatiiviset argumentit ovat siitä mielenkiintoisia, että niitä on aineistossa erittäin 

paljon suhteessa muihin kategorioihin. Implikatiiviset paikat esiintyvät aineistossa usein 

taukona, mutta implikatiivinen aines voi esiintyä myös aivan lauseen alussa ja ilman 

näkyvää merkkiä. Yleisin analysoimani implikatiivisuuden tulkinta on koska. 

 

26)  Keskustelu.ev 

 

01 Miika : Niin (.) koittakaa hakea (.) hakea niitä niitä ristiriitaisuuksia että 

02 saahaan tästä oikeasti arvokeskustelu (.) arvokeskustelu=sitä tämä 

03 ei vielä ole=ole 

 

Esimerkissä 26. argumentti on muotoa KEHOTUS IMPL koska PERUSTELU. 

Puheenvuoron argumentatiivisuus näkyy kunnolla sen semanttisessa analyysissa. 

Tulkitsen virkkeen muodostuvan semanttisista kokonaisuuksista ’tämä ei vielä ole 

arvokeskustelua’ ja ’koska ette ole vielä etsineet ristiriitaisuuksia’.   

 

27) Keskustelu.nv 

 

01 Pirjo :  mää tässä <vähä hittaasti> toimin kolmiolääkkeissä  

 

Esimerkissä 27. implikatiivisuus ei näy millään tyypillisellä argumenttiin liittämälläni 

partikkelilla tai syntaktisella ilmiöllä. Sanan kolmiolääkkeissä inessiivin voidaan 

kuitenkin tulkita tarkoittavan puhujan käyttäneen lääkkeitä, koska sen tulkinta voi olla 

kausaalisen implikaation ’koska olen käyttänyt lääkkeitä’ merkki (VISK 2013: § 970). 
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Tulkitsen virkkeen merkityksen olevan VÄITE toimin hitaasti IMPL koska 

PERUSTELU olen ottanut lääkkeitä. 

 

28)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Sitte mikä nykyää- nykään mikä entisestään korostuu on se että 

02 muutos- muutostahti on nyky-yhteiskunnassa hyvin nopea ja meillä 

03 pitää olla muutosvalmiutta >ja se ketteryys vastata juurikin siihen  

04 muutosvalmiut- (.) muutosvalmiustarpeeseen<  

 

Esimerkissä 28. implikatiivisuus esiintyy heti lauseen alussa. Tulkitsen virkkeen olevan 

muotoa IMPL koska PERUSTELU VÄITE. Argumentoija esittää, että ’koska 

yhteiskunnan muutostahti on nopea, pitää edustajiston olla ketterä’.  

 

Implikatiivi on miehillä käytetyin argumenttikategorian tyyppi ja naisilla kolmanneksi 

käytetyin tyyppi. Koska implikatiivi on luonteeltaan vain kieliopillisen piirteen puute, 

täytyisi tätä kategoriaa tutkia tarkemmin, jotta sen sisäiset jakautumat tulisivat näkyviin. 

Voidaan kuitenkin sanoa, että puhekielessä se on erittäin yleinen tapa ja että 

argumentatiivisen elementin poisjääminen ei todennäköisesti yleensä haittaa argumentin 

ymmärtämistä.  

 

Yleisin implikatiivin tyyppi on jättää pois konnektiivi lauseiden välistä. Se, millainen 

aines on jätetty pois, vaikuttaa kuitenkin siihen, missä argumentin osassa 

implikatiivinen elementti on. Esimerkissä 27. ei ole kyse varsinaisesta 

argumenttielementin poisjäännistä, mutta lauseen voi kuitenkin tulkita argumentiksi, ja 

tällöin sen semanttisessa merkityksessä näkyy elementti, joka on jäänyt pois. Kaikista 

argumenttielementeistä implikatiivi esiintyy useimmin argumenttilauseen ainoana 

tyyppinä eli se on yksinään produktiivisin tyyppi. 
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5.1.5. KO-kysymys 

 

KO-kysymyksissä on kyse yleensä varsinaisen väitteen ja perustelun jälkeen 

esiintyvästä erillisestä kysymyslauseesta, jossa kO-partikkeli liittyy verbiin ja tekee siitä 

kysyvän. KO-kysymys voi olla sekä verbikysymys- että lausekysymysmuotoinen (VISK 

2013: § 1689). Aineiston kaikki esimerkkitapaukset ovat fokusoimattomia kysymyksiä, 

joissa ne noudattavat sääntöä, jonka mukaan fokusoimaton kysymys kohdistaa 

kysyvyyden siihen, pitääkö lauseen sisältö paikkansa (VISK 2013: § 1692). Aineiston 

kO-kysymykset vaikuttavat aina olevan semanttiselta sisällöltään sarkastisia, eli ne 

esittävät samalla mielipiteen, jonka oletettu vastaus on usein päinvastainen kuin 

kysymyksen näennäinen sisältö.  

 

29)  Keskustelu.nv 

 

01 Lasse : lisäksi mun mielestä on parempi se että meillä on arvona aktiivisuus 

02 (.) ja ketteryys koska (.) ne kuitenkin hieman laaja-alaisemmin ehkä 

03 ehkä esittää sitte proaktiivisuuden=Jos me ollaan proaktiivisia 

04 niin sulkeeko se kenties pois jotain 

 

Esimerkissä 29. argumentoija esittää puheenvuoronsa loppuun kO-kysymyksen 

LISÄVÄITTEEKSI. Virke on muotoa VÄITE koska PERUSTELU jos–niin 

LISÄVÄITE. Lisäväitteellä argumentoija horjuttaa sanan proaktiivisuus asemaa 

kysymällä sulkeeko se pois jotain eli kysymällä onko proaktiivisuus liian vahva ja 

dominoiva sana kontekstiin sekä lisäämällä kysymykseen lauseen proposition varmuutta 

heikentävän adverbin kenties (VISK 2013: § 1601). Kokonaisuutena lauseen 

semanttinen sisältö vihjaa vastaukseen mielestäni proaktiivisuus on huono arvo tähän, 

koska se sulkee pois vaihtoehdot.  

 

KO-kysymys on käyttöltään marginaalinen. Sen löytyminen molempien sukupuolien 

aineistosta kuitenkin osoittaa, että kO-kysymyksillä voidaan osoittaa 

argumentatiivisuutta tietyissä tilanteissa. Yleensä kO-kysymys onkin väittävässä 

asemassa. Sitä käytetään lisäväitteenä, kuten esimerkissä 29. Tällöin virkkeen 

varsinainen pääväite saa lisätukea. KO-kysymyksen tarkoitus on luoda mielikuva siitä, 
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että vastaus on juuri tietty, eikä vain varmistus lauseen sisällölle, joten sitä voidaan 

käyttää kirjoitetun kielen normien ulkopuolisesti. 

 

 

5.1.6. Konditionaalinen ehdollisuus 

 

Konditionaalin sisältävät argumentit osoittavat aineistossani aina ehdollisuutta. 

Semanttisesti tällaiset virkkeet ovat läheisiä Jos–niin-yhdysrakenteen kanssa, ja 

molemmissa vallitsee konditionaalinen suhde eli suhde joka ilmaisee kahden lauseen 

välillä olevan syy-seurauksellinen ehdollinen suhde: ensimmäinen propositio toteutuu 

vain jos myös toinen propositio toteutuu. Konditionaalin sisältävistä esimerkeistä löytyy 

sekä jos-partikkelin sisältäviä että sisältämättömiä muotoja. (VISK 2013: § 1134, § 

1595). 

 

30)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : Toinen (.) ajatus (.) tuosta visiosta (.) kokonaisuutena=se on vieläkin  

02 aika (.)  raskas (.) tuo visio työkaluna (.) Vision tulis olla sellanen 

03 työkalu mitä tää ylioppilaskunta voi käyttää siihen että (.) tavallaan 

04 se määrittelee sen tavoitetilan mihin ylioppilaskunnan tulis (.) tähdätä 

 

Esimerkissä 30. argumentoija pyrkii kommentillaan osoittamaan, että kyseinen visio on 

työkaluna vaikeakäyttöinen. Virke on muotoa VÄITE IMPL koska PERUSTELU. 

Konditionaali muodostaa perustelussa ehdollisuuden koko virkkeen sisältämän kahden 

proposition välillä: nykyinen visio on raskas vastaan mitä vision tulisi olla. Samalla 

lause toimii parannusehdotuksena, koska se pyrkii perustelemaan hyvän vision toimivan 

käyttötavan.  

 

31)  Keskustelu.ev 

 

01 Veikko :Komppaan Lassea täysin tässä asiassa ja oikeestaan niinku ju- (.) jos 

02 oisin vähäkään huumorimiehiä=mutten oo=niin voisin ehkä esittää 

03  että meidän strategia ois yliopistolaki 
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Esimerkissä 31. on kyseessä konditionaalin käyttö kontrafaktuaalisessa tilanteessa 

(VISK 2013: § 1595): argumentoija sekä väittää olevansa huumorintajuinen että että 

yliopistolaki voisi toimia strategiana, mutta sekä jos-konjunktion, ehkä-partikkelin että 

konditionaalin käyttö saavat aikaan lauseessa näiden väitteiden todenvastaisuuden. 

Argumentoija korostaa huumorintajuttomuuttaan myös väittämällä mutten oo. Virkkeen 

kokonaisuusmerkitys on VÄITE yliopistolaki ei voi olla strategiamme ja samalla 

PERUSTE mielipiteeni on tämä, koska olen samaa mieltä Jonnen kanssa enkä pidä 

ajatusta hyvänä. 

 

Konditionaalisen ehdollisuuden sisältävät argumentit on marginaaliryhmä, sillä niitä 

löytyi miesten argumenteista kuusi tapausta ja naisilta vain kaksi. Konditionaalisen 

argumentin erottaminen normaalista konditionaalin sisältävästä lauseesta on välillä 

vaikeaa, joten jouduin käyttämään tunnistamisessa muita argumenttivihjeitä 

varmistamaan lauseiden argumentatiivisuuden. Tämän vuoksi on mahdollista, että 

konditionaalitapauksia voisi olla enemmänkin.  

 

32)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : ne on (+) ((paljon selvää taustanaurua ja hälinää)) semmosia arvoja 

02 tuo tekemisen meininki=avoimuus ja edistyksellisyys että (.) tuota 

03 nuin (.) että ne sais tästä strategiasta huomattavasti (.) 

04  @nuorekkaamman@ (.) ja käytännönläheisemmän 

 

Konditionaali voi olla sekä väite- että perusteosassa. Esimerkissä 31. konditionaali on 

osana jos–niin-rakenteen sisältävää VÄITETTÄ. Esimerkissä 32. konditionaali taas on 

osana PERUSTETTA, jossa se osoittaa toivetta muutokseen asian nykytilasta. 

Konditionaalin käyttö on valintakysymys, jolla puhuja pyrkii luomaan tietyn mielikuvan 

virkkeen asiasisällöstä ja siitä, kuinka vahvasti hän haluaa asiansa esittää. 
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5.1.7. Mielipide 

 

Aineistossani mielipiteen ilmaisu muodostuu lähes aina näkökulmaa ilmaisevasta 

elatiivisijaisesta adverbiaalista tai adverbiaalilausekkeesta minusta tai minun mielestäni 

(VISK 2013: § 993) tai jostain niiden murremuotoisesta variantista kuten musta tai mun 

mielestä. Mahdollisia muotoja ovat myös olla-verbin idiomaattinen partitiivimuotoinen 

predikatiivitäydennys olen sitä mieltä (VISK 2013: § 456) ja erilaiset mielipiteen-

ilmaukselliseset muodot kuten mä koen, minun näkemys ja omasta puolesta. 

 

33)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : >Ja lisäksi mun mielestä on parempi se että meillä on arvona< 

02 aktiivisuus ja ketteryys koska (.) ne kuitenkin hieman 

03 laaja-alaisemmin ehkä=ehkä esittää sitte proaktiivisuuden 

 

Esimerkissä 33. argumentoija esittää VÄITTEEN aktiivisuus ja ketteryys ovat parempia 

arvoja kuin kontekstissa aiemmin mainittu proaktiivisuus. Väitteen PERUSTE on, että 

aktiivisuus ja ketteryys ovat laaja-alaisempia termejä kuin proaktiivisuus. Mielipide 

antaa lauseelle lisäperusteen, vaikka se syntaktisesti onkin osa väitettä. Virke on 

kokonaisuutena muotoa VÄITE koska PERUSTE. 

 

Mielipiteet ovat molemmilla sukupuolilla yksi käytetyimmistä argumenttikategorioista, 

mutta se on suhteutettuna huomattavasti yleisempi naisten käytössä. Miesten 

argumenttiesiintymistä mielipiteen sisälsi 17 %, kun taas naisilla esiintymiä oli 26 %.  

 

Mielipiteiden on mahdollista esiintyä sekä väitteissä että perusteissa. Se on kuitenkin 

yleisempi väiteosassa, sillä se usein aloittaa väitteen. Mielipide toimii tällöin omalla 

tavallaan auktoriteettina eli argumentoija pönkittää argumenttinsa vahvuutta lisäämällä 

itsensä sen suoraksi kannattajaksi. Esimerkissä 33. on kyse tällaisesta tapauksesta, sillä 

siinä puhuja nimeää itsensä ajatuksen kannattajaksi väitteessä ja perustelee sitten 

kantansa. 

 

 



51 

 

 

5.2. Konjunktiot ja konnektiivit 

 

Konjunktioiden ryhmään olen määritellyt argumenttielementit, joissa yksi konjunktio 

osoittaa kahden lauseen välisen yhteyden yhdistäen VÄITTEEN ja PERUSTEEN 

tietynlaisella suhteella. Konjunktiokategoria on oma luokkansa, sillä aineiston lauseissa 

merkitys voi muuttua liitepartikkelien tai muiden syntaktisten elementtien vuoksi. 

Tämän vuoksi osa kategorioista voi sisältää esimerkiksi kausaalisia elementtejä, mutta 

kategoria ei silti ole osa Kausaalisia elementtejä. 

 

 

5.2.1. Eli 

 

Eli osoittaa lauseiden välillä disjunktiivista eli vaihtoehtosuhdetta merkityksellä ’toisin 

sanoen’. Se esiintyy tavallisesti synonyymisten sanojen rinnastuksissa ja parafraasin tai 

vaihtoehtoisen näkökulman merkkinä. Eli kytkee siis kaksi samanfunktioista sanaa, 

lauseketta tai lausetta, joista jälkimmäinen kytkettävä on yleensä edellistä selittävä lisä. 

Se voi myös aloittaa lauseen, joka on tarkoitettu edeltävän lauseen parafraasiksi. 

Puheessa eli voi ilmaista myös omasta tai toisen puheesta tehtyä päätelmää, tai se voi 

viitata aiempaan puhuttuun siitä tavalla tai toisella kehiteltynä jatkona. (VISK 2013: § 

1031, § 1098). 

 

34)  Keskustelu.ev 

 

01 Miika : nämähän ovat iden-=identtisiä sitten siihen mikä oli 

02 edellisessä strategiassa (+) eli (.) ne on koettu hyviksi 

 

35)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Jos se=jos se aktiivisuus määritellään jo yliopistolaissa niin 

02 eikö se oo sillon itsestäänselvyys.=Eli siinä mielessä juuri se 

03 ketteryys kuulostaa jo ylioppilaskunnan strategiassa määritellyltä 

04 asialta 
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Esimerkeissä 34. ja 35. eli rinnastaa kaksi lauseketta kausaalisesti. Virkkeiden voidaan 

tulkita semanttisesti koostuvan osista VÄITE eli PERUSTE. Semanttiset kokonaisuudet 

voitaisiin kääntää ympäri konjunktiolla koska muotoon PERUSTE koska VÄITE ja 

lauseiden merkitys säilyisi silti samana. Esimerkeissä näkyy eli puhekielisenä 

ilmauksena osoittamassa molemmissa väittämää vahvistavaa päätelmää.  

 

Esimerkissä 34. eli osoittaa rinnastussuhteen kahden lausekkeen välillä. Jälkimmäinen 

osa tarjoaa selittävän merkityksen ensimmäiselle lauseelle. Samalla jälkimmäinen osa 

toimii perusteena alulle. Esimerkissä 35. eli osoittaa aloittavasta lauseesta kehitetyn 

jatkoajatuksen paikan. Myös tässä esimerkissä lause toimii perusteluna, sillä puhuja 

pyrkii sillä korostamaan ketteryyden itsestäänselvyyttä. 

 

Aineistossani vain miehet käyttävät Eli-kategorian argumentteja. Eli aloittaa aina 

perustelevan lauseen referoivan luonteensa vuoksi. 

 

 

5.2.2. Että 

 

Sana että esiintyy aineistossani monissa eri tilanteissa. Se toimii niin konjunktiona että 

kuin lausumapartikkelinakin että/et sekä konjunktion ja kieltoverbin sulaumamuodossa 

ettei. Että esiintyy myös monissa kiteytyneissä sanaliitoissa osoittamassa kausaalisia ja 

konditionaalisia semanttisia suhteita. Tällaisia ovat esimerkiksi muodot niin että, siksi 

että, siinä tapauksessa että. Että voi osoittaa virkkeessä myös finaalista suhdetta, jolloin 

puheena olevan asiaintilan esitetään olevan tavoitteen tai tarkoituksen motivoima. 

(VISK 2013: § 801, § 141, § 1121, s.v. finaalinen suhde). Puhekielessä että esiintyy 

myös usein korvaamassa konjunktiota jotta. 

 

36)  Keskustelu.ev 

 

01 Niina : Esitetään että sinne laitetaan ohjeellistavat kehittämiskohteet 

02 ettei ne nyt oo (.) kaikkia ens vuonna pakko tehä 
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Esimerkissä 36. argumentoija esittää VÄITTEEN ja PERUSTELUN, jotka hän yhdistää 

sulaumalla ettei eli jotta ei.  

 

37)  Keskustelu.ev 

 

01 Veikko :>Sitäki kyllä mietittiin=mutta todettiin että ne on hyvä sinne  

02 nimenomaan säästää=että pysyy kuitenkin jossain tallessa< 

 

Esimerkissä 37. että toimii sekä konjunktiona että finaalisessa merkityksessään. 

Lauseen VÄITE on, että asiat on hyvä säästää, ja sen motivaatio on säilyminen. Virke 

on siis muotoa VÄITE että PERUSTE. Virkkeen alussa on lisäksi asian esittelyosuus, 

mutta se ei kuulu varsinaiseen argumenttiin. 

 

38)  Keskustelu.nv 

 

01 Paavo : ne on (+) ((paljon selvää taustanaurua ja hälinää)) semmosia arvoja 

02 tuo tekemisen meininki=avoimuus ja edistyksellisyys että (.) tuota 

03 nuin (.) että ne sais tästä strategiasta huomattavasti (.) 

04 @nuorekkaamman@ (.) ja käytännönläheisemmän 

 

Esimerkissä 38. että on ensin lausumapartikkelina ja sen jälkeen osana konditionaalista 

semanttista suhdetta. Tulkitsen virkkeen argumentiksi, jossa VÄITE on strategia on 

parempi ja PERUSTELUNA tulokseen motivoiva kun käytämme näitä hyviä arvoja. 

Virke on siis muotoa PERUSTELU että VÄITE. 

 

Että esiintyy aineistossani molemmilla sukupuolilla lähes yhtä usein. Vaikka että on 

kirjoitetussa kielessä aina kausaalisuuden ilmaisimena perustelauseen alussa, voi se 

puhekielessä olla aineistoni mukaan myös väitelauseen alussa, jos se esiintyy 

lausumapartikkelina. Aiemmissa esimerkeissä 37. ja 38. että on perustelunalkuisessa 

asemassa. Lausumapartikkelina että ei saa itse argumentatiivista arvoa, vaan esiintyy 

tilkesanana. 
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5.2.3. Jotta 

 

Jotta kuuluu adverbiaalikonjunktioiden ryhmään. Se yhdistyy samaan kategoriaan 

partikkelien että ja niin kanssa, kun lausumassa ilmaistaan finaalista suhdetta. Tällöin 

puheena olevan asiantilan katsotaan olevan tavoitteen tai tarkoituksen motivoima. 

(VISK 2013: s.v. adverbiaalikonjunktiot, s.v. finaalinen suhde).  

 

39)  Keskustelu. 

 

01 Miika : >Ja tämmösiä muutoksia pitää pystyä tekemään jotta joskus  

02 saahaan jotain aikaan< (.) aikaan ja mää toivon että se ei=ei jää ny 

03 tästä kiinni 

 

Esimerkissä 39. puhuja pyrkii ilmaisemaan, että asiantilaan pitäisi saada aikaan muutos. 

Muutos voi olla uhraus, mutta se aiheuttaa parannuksen, koska tällöin saataisiin jotain 

aikaan. Aikaansaaminen siis PERUSTELEE VÄITTÄMÄN muutoksia pitää pystyä 

tekemään. Lauseen jotta osoittaa tavoitteen motivoiduksi. Virke on muotoa VÄITE 

jotta TAVOITE. 

 

Jotta esiintyy ainoastaan miesten argumentoinnissa ja yhteensä vain 2 %:ssa 

tapauksista. Finaalisen suhteen esiintyminen kuuluu siis aineiston pohjalta erittäin 

marginaaliseen ryhmään, joka kuitenkin on tulkittavissa argumentatiiviseksi 

kausaalisuutensa vuoksi. Jotta on konjunktio, joten se esiintyy aina lauseiden välissä ja 

aineistossani juuri ennen perustelua. 

 

 

5.2.4. Joten 

 

Joten(ka) on relatiivinen proadverbi ja se esiintyy aina lauseen alussa. Se voi osoittaa 

lauseessa päätelmää tai seurausta.  (VISK 2013: § 669, § 1132.) Joten esiintyy 

aineistossa kahdessa argumentissa, joista molemmissa se on osa muita 

argumenttielementtejä. Sen tehtävänä on korostaa väitettä, joten se toimii perusteluna. 
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40)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Ja vaikka me kuinka aktiivisia ja ketteriä ollaankin niin ei me  

02 silti pystytä tätä maailmaa yksin muuttamaan=joten jos me nyt  

03 ollaan ketteriä meidän pitää pystyä @ketteryyden kautta  

04 muuttamaan tätä maailmaa@ 

 

Esimerkissä 40. argumentoija pyrkii päätelmällä korostamaan sitä, että edustajiston 

pitää pyrkiä muutamaan maailmaa. Virke supistuu muotoon VÄITE joten jos IMPLniin 

PERUSTELU. 

 

Joten on pienin kategoria, sillä sitä käyttävät vain miehet noin 1 %:ssa argumenteista. 

Se osoittaa kuitenkin lauseiden välistä kausaalisuutta, joten mielestäni se on 

argumenttielementti. Sen esiintymispaikka on perustelulauseen alussa. 

 

 

5.2.5. Koska 

 

Koska ja kun ilmaisevat lauseessa kausaalista suhdetta eli puheena olevien asiaintilojen 

esitetään olevan keskenään syyn ja seurauksen suhteessa. Tällöin toinen asiantila 

esitetään toiselle syynä tai perusteluna. Koska-adverbiaalilause ilmaisee selityksen tai 

perustelun sitä hallitsevassa lauseessa ilmaistulle asiantilalle, kun taas kun-adverbiaali-

lause voi ilmaista ajallista kehitystä tai samaten ehtoa. Aineistossani kun-esimerkkeinä 

toimivat vain ehdon sisältävät lauseet. Sekä koska että kun voivat esittää perustelun, kun 

ne ovat osana kommentoivaa adverbiaalilausetta. (VISK 2013: s.v. kausaalinen suhde, § 

1114.) Aineistoni mukaan kun voi puhekielessä korvata koska-konjunktion sujuvasti 

merkityksen muuttumatta. 

 

41) Keskustelu. nv 

 

01 Teemu : Tuo vastuullisuus on ihan selkeä valinta >koska toimin joskus 

02 myös vastuuttomasti< ja (m'nusta) se on valintakysymys 
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Esimerkissä 41. puhuja käyttää itseään esimerkkinä osoittamaan eron vastuullisuuden ja 

vastuuttomuuden välillä. Hän osoittaa koska-konjunktiolla, että näillä kahdella tavalla 

toimia on ero, mutta tämä ero on aina ihmisen sisäinen valinta. Koska-lause ilmaisee 

esimerkissä selitystä.  Virkkeen rakenne on VÄITE koska PERUSTE.  

 

42)  Keskustelu.ev 

 

01 Miika: siellä on tuo (.) maininta >tuosta linjapaperista< (.) josta ollaan 

02 vähän (.) tai jossain kohtaa siitäkin on (.) keskusteltu ja se 

03 on usein=usein mainittu kun=kun ylioppilaskunnalta 

04 semmonen puuttuu tällä hetkellä 

 

Esimerkissä 42. argumentoija pyrkii osoittamaan, että linjapaperin maininnalle on 

syynä se, että ylioppilaskunnalta semmonen puuttuu tällä hetkellä. Virke ei ole selkeä 

argumentti kokonaisuudeltaan, mutta se saa motivaationsa kontekstista ja semanttisesta 

sisällöstään, sillä keskustelussa on tullut ilmi, että linjapaperin olemassaolo on tärkeä 

osa hyvää strategiaa, ja näin ollen se on tärkeä myös edustajiston toiminnalle. Tulkitsen 

virkkeen muodon olevan siis VÄITE kun PERUSTELU, jossa kun osoittaa perustelun 

alun, sillä se kommentoi argumentin alkua.  

 

Koska-lauseet ovat yleisesti käytetty argumentoinnissa. Naiset käyttävät niitä jopa 20 

%:ssa tapauksista, kun miehillä niiden esiintymätiheys on vain 9 %. Koska-lauseet ovat 

yksi suomen kielen selkeimmistä kausaalisuuden, perustelun ja argumentoinnin 

merkeistä, joten tämä voi selittää tyypin yleisyyttä. Selkeän kausaalisen yhteytensä 

vuoksi koska ja kun aloittavat aina perustelauseen.  

 

 

5.2.6. Niin ja Jos-Niin 

 

Partikkeli niin esiintyy aineistoni esimerkeissä monissa eri konstruktioissa: niitä ovat 

esimerkiksi niin, niin kuin, niin että, niin on ja niin eikö se ole. Olen määritellyt myös 

yhdysrakenteen jos-niin partikkelin niin alle, vaikka Kakkuri-Knuuttilan mukaan jos–

niin-konjunktiopari ei ole argumentin tai selityksen osoitin, sillä se ilmaisee ehdollisen 
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asiantilan. Ehdollisuus ei kerro mitään siitä, tuleeko lauseen ilmaisema asia 

tapahtumaan. (1999: 62.) Aineistossani esiintyvät jos–niin-rakenteelliset lauseet ovat 

kuitenkin mielestäni argumentteja, sillä analysoimissani puhekielisissä lauseissa 

kyseinen rakenne osoittaa ehdollisuutta, joka väittää ja perustelee asiantilaa, ja lauseiden 

tarkoite on aina nimenomaan sanoa, että asiantilan pitää tapahtua. 

 

Argumenteiksi määrittelemissäni niin-rakenteissa niin ei esiinny koskaan intensiteetti- 

tai dialogipartikkelin asemassa, vaan se on aina lausumapartikkelina joko yksin tai 

yhdistyneenä johonkin konjunktioon. Vastakkainasettelu-kategorian vaikka yhdistyy 

osittain Niin-kategoriaan, sillä myös sen kohdalla totesin, että niin toimii lauseiden rajan 

merkkinä ja luo lauseiden välille rakenteellista paralleelisuutta. Tällaisena merkkinä niin 

on yleinen puhekielessä. (VISK 2013: § 811, § 1120). 

 

43)  Keskustelu.ev 

 

01 Lasse : Jos se=jos se aktiivisuus määritellään jo yliopistolaissa niin 

02 eikö se oo sillon itsestäänselvyys.=Eli siinä mielessä juuri se 

03 ketteryys kuulostaa jo ylioppilaskunnan strategiassa 

04 määritellyltä asialta 

 

44)  Keskustelu.nv 

 

01 Elina : Minusta aktiivisuus on ihan (.) varmasti joka ikisessä  

02 ylioppilaskunnan strategiassa mutta jos me halutaan olla edellä aikaa  

03 niin sitte siinä on (.) ketteryys  

 

Esimerkit 43. ja 44. edustavat aineistossa yleisesti käytettyä jos–niin-rakennetta. 

Tällaisissa tapauksissa VÄITE on aina jos–niin-rakenteen sisällä ja PERUSTELU joko 

VÄITETTÄ ennen tai jälkeen. Kaikista niin-rakenteisista argumenteista 19 argumenttia 

31:stä sisältää jos–niin-rakenteen.  
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Esimerkki 43. on muotoa VÄITE eli PERUSTELU. Väiteosassa on mukana kO-

kysymys, jonka vuoksi tulkitsen lauseen tarkoittavan ”tämä on itsestään selvää, koska se 

on sanottu yliopistolaissa”. 

 

Esimerkki 44. sisältää mielipiteen, vastakkainasettelun ja jos–niin-rakenteen. Mielipide 

ja vastakkainasettelu pyrkivät perustelemaan, että jälkiosana oleva VÄITE on parempi 

vaihtoehto. Virke supistuu muotoon PERUSTELU mutta VÄITE. 

 

45)  Keskustelu. 

 

01 Miika : Ja mut sit se miksi strategiaa lähettiin uudistamaan (.) uudistamaan (.) 

02 niin se oli toimintasuunnitelmassa kirjattu 

 

Esimerkissä 45. VÄITE vastaa keskustelussa aiemmin esitettyyn kysymykseen. 

PERUSTEESSA annetaan väitteelle syy eli motivaatio. Lausumapartikkeli niin korvaa 

lauseessa syy-seuraussuhteista koska-konjunktiota. Esimerkissä on pääosin kausaalisen 

argumentin elementtejä, sillä sen semanttinen merkitys on kausaalinen ja miksi on 

kausaalinen proadverbi. Se osoittaa kuitenkin hyvin kuinka niin-partikkeli voi 

puhekielessä toimia toisen partikkelin tilalla. 

 

Kategoria niin on molemmilla sukupuolilla yksi yleisimmin käytetyistä. Kategoriassa 

ovat mukana sekä pelkkä niin että myös jos–niin-rakenne, joten tämän vuoksi kategoria 

voi olla niin yleinen. Niin on kuitenkin erittäin yleinen sana suomen kielessä, sillä 

esimerkiksi Kotuksen listauksessa (KOTUS 2013) se on 9. perusadverbeista, joten sen 

esiintyminen useissa argumenteissa on odotettavaa. 

 

Jos–niin-rakenne esiintyy aina väittämänä, kuten esimerkeissä 43. ja 44. Rakenteessa 

jos-lause aloittaa ehdon, jonka niin-lause sitten täyttää. Tällaisena VÄITE siis perustelee 

osittain itse itsensä jo valmiiksi, ja perusteluosa antaa tukea väitteensisäiselle 

perusteelle. Pelkkä niin tai muissa yhdistelmissä mukana oleva niin taasen voi esiintyä 

sekä perusteessa että väitteessä. Se on usein lauseita konnektoivassa asemassa, ja tällöin 

se luo kausaalisuutta lauseiden väliin. Näin on esimerkissä 42., jossa se aloittaa syyn 

osoittamisen sille, miksi uudistus on tehty.  
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5.3. Kausaaliset argumenttielementit 

 

Kausaalisuus liittyy läheisesti argumentaatioon, kun puhutaan syy-seuraus-suhteiden 

ilmaisemisesta ja niistä tehtävistä päätelmistä. Päätelmät eivät ole varsinaisesti osa 

argumentaatiota, vaan niiden sisäinen rakenne on samankaltainen ja tämän vuoksi usein 

argumenttien tutkimisen apuna käytetty. Esimerkiksi argumentin VÄITETTÄ vastaa 

päättelyssä JOHTOPÄÄTÖS ja PERUSTETTA PREMISSIT. Argumentissa päättely 

esiintyy syy–seuraus-suhteessa, kun argumentti sisältää ilmiön, joka pyritään 

yleistämään eteenpäin. Käytännössä argumentin sisällöstä täytyy pystyä tekemään 

päätelmä, joka voidaan sitten siirtää toiseen tapaukseen. (Kakkuri-Knuuttila 2000: 87, 

114, 310.)   

 

Grammaattisella kausaliteetilla tarkoitetaan erilaisia syntaktisia ilmiöitä, jotka osoittavat 

lauseiden tai lause-elementtien välillä seuraussuhteita. Kausatiiviverbien semanttinen 

sisältö sisältää aina oletuksen ’aiheuttaa jotain tapahtuvaksi’. Kausaatiolla tarkoitetaan 

kahden ilmiön suhdetta, kun toinen aiheuttaa toisen tapahtuvaksi. (VISK 2013: § 463.) 

 

Kausaalisten argumenttielementtien kategoriaan olen jakanut argumenttityypit, joissa 

tietty syntaktinen elementti merkitsee vain yhtä, seuraamuksellista suhdetta. 

Konjunktioista osa voisi kuulua myös tähän ryhmään, mutta selkeyden vuoksi jaoin ne 

omaan kategoriaansa. Merkitykseltään kausaalinen on juuri sellainen lauseiden välinen 

suhde, jossa puheena olevien asiaintilojen esitetään olevan keskenään syyn ja 

seurauksen suhteessa. Toinen asiaintila esitetään toiselle syynä tai perusteluna. Tällaisen 

suhteen merkitsimiä ovat muun muassa konjunktiot koska, kun ja sillä sekä konnektiivit 

siksi ja sen vuoksi. Adpositiossa genetiivitäydennyksen saavat postpositiot takia ja 

vuoksi ovat myös kausaalisuuden merkkejä (VISK 2013: § 692, § 1128).  

 

Kausatiiviset ainekset eivät aineistossani yleensä ole ainoa argumentin merkki 

lauseessa, vaan ne toimivat osana kokonaisuutta. Kausaalisia argumenttielementtejä 

käytetään luomaan juuri tiettyjä merkityksiä. Kausaalisiin argumenttielementteihin 

jakamani ominaisuudet esiintyvät aineistoni argumenteissa suhteutettuna harvoin. 

Ryhmä ei ole suuri verrattuna yleisimpiin argumenttielementteihin, mutta se on 
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kuitenkin selvästi oma joukkonsa, sillä kaikki nämä kategoriat osoittavat kausaalisia 

suhteita argumenteissa niin selvästi, että ne ovat mielestäni perusteltu ryhmänsä.  

 

 

5.3.1. Takia 

 

Takia osoittaa lauseessa kausaalista syy- tai ehtosuhdetta lauseiden välillä. Se toimii 

konnektiivina eri konjunktioiden kanssa tai pronominin se kanssa. Takia toimii 

adpositiona genetiivitäydennyksen kanssa lauseiden välillä. Pronominitäydennyksen 

kanssa sen takia se voi toimia myös konnektiivina. (VIS § 1002, § 1131, § 692.) 

Aineistossani esiintyy myös takia-sanan synonyymi vuoksi, ja tulkitsen sen 

analyysissani takia-sanaa vastaavaksi. 

 

46) Keskustelu.ev 

 

01 Risto : Jos tää=tää on se argumentaatio millä me käydään niinku tätä 

02 keskustelua että halutaan vaihtaa aktiivisuus=aktiivisuus sen takia että  

03 meillä ei ole vaihtoehtoa olla passiivinen (.) mutta onko meillä 

04 vaihtoehtoa olla kömpelö 

 

Esimerkissä 46. sen takia -konnektiivin sisältävä lause ilmaisee syytä, kun taas arvojen 

vaihtamisen sisältävä lause taas seurausta. Argumentoija haluaa perustella syy–seuraus-

suhteella sitä, että kömpelö ei ole hyvä vaihtoehto. Tarkemman kokonaisanalyysin olen tehnyt 

tästä esimerkistä kohdassa 5.4. Esimerkkejä vaikeasti kategorioitavasta lauseesta. 

 

Naiset käyttävät aineistossa Kausaali-ryhmästä vain takia-konnektiivia, ja tapauksia on 

yhteensä kaksi. Miehet käyttävät konnektiiveja takia tai vuoksi yhteensä kolmessa 

tapauksessa. Molemmat konnektiivit esiintyvät aina perustelauseissa. 
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5.3.2. Verbilähtöinen kausatiivisuus 

 

Kausatiiviverbien ryhmään olen jakanut argumentit, joissa esiintyvät verbit luoda, 

tarkoittaa ja johtua. Nämä verbit edustavat joko suoraa kausaalisuutta aiheuttamalla 

asioiden tapahtumista (luoda 'synnyttää uutta' [VISK 2013: § 463]) tai ilmaisevat 

asioiden suhteita (tarkoittaa 'asia X on sama kuin asia Y', johtua 'asiasta X johtuu asia 

Y' [VISK 2013: § 445]). Kausatiivisia verbejä voisi olla mahdollista löytää muitakin, 

mutta valitsin ryhmään vain aineistoni kaikkein selvimmät tapaukset yksinkertaisuuden 

vuoksi. 

 

47)  Keskustelu.ev 

 

01 Miika : >Se että tuossa on paljon tekstiä< (ja) se on hirveän laaja johtuu  

02 myöskin siitä (.) että ei ei (.) haluta menettää tavallaan kaikkea 

03 sitä tietoa (.) tietoa ja=ja (.) ja näkemystä mikä tämän niinkö (.) 

04 prosessin aikana on tullu tullu eli lähtökohtana on nimenomaan 

05 ollu strategian päivittäminen (.) ei kokonaan uuden 

06 strategian luominen 

 

Esimerkissä 47. argumentoija perustelee strategiapaperin laajuutta sillä, että aiempi 

kokemus on arvokasta tietoa säilytettäväksi. Johtuu-verbi ja siihen liittyvä 

tukipronomini siitä osoittavat, että lauseiden välillä on selkeä syy ja seuraus, jotka 

toimivat perusteena sille, että miksi strategiaa päivitetään, eikä luoda uudelleen. Virke 

supistuu muotoon PERUSTE eli VÄITE.  

 

48)  Keskustelu.ev 

 

01 Ilari : >Se on se että ollaan opiskelijoita< ja se on se opiskelijuu:s (.) ja se 

02 että me ollaan näkyvä aikaansaava arvostettu ryhmä kaupungissa  

03 yliopistossa (.) niin se on se mikä luo sen että me ollaan sitten  

04 alueellisesti valtakunnallisesti kansainvälisesti houkutteleva 

05 ja vaikuttava yhteistyökumppani 
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Esimerkissä 48. argumenttilause toimii perusteena kontekstissa olevalle väittämälle 

siitä, mihin opiskelijaedustuksen kannattaa pyrkiä. Tavoitteellinen ja aikaansaava 

toiminta luo arvostusta eli asiasta syntyy kausaalisuudella uutta. Virke on muotoa 

PERUSTELU niin VÄITE.  

 

Kausaalisuutta luovat verbit esiintyvät aineistossani vain perusteluissa. On mahdollista, 

että ne voisivat esiintyä myös väiteosassa, sillä nämä verbit eivät ole tyypillisiä 

argumentteihin liitettyjä elementtejä. Aineistoni ei tätä ilmiötä kuitenkaan näyttänyt. 

 

 

5.3.3. Essiivi 

 

Essiivisijainen adverbiaalilauseke voi saada kausaalisen tulkinnan erityisesti 

lauseenalkuisessa asemassa. Tällöin lausekkeen voi korvata esimerkiksi kausaalisella 

konjunktiolla koska. (VISK 2013: § 1258, § 970).  

 

Esimerkissä 47. essiivi-tapaus on sanassa lähtökohtana, jossa sen merkitykseksi voidaan 

tulkita koska PERUSTE niin lähtökohta on. Väitteessä argumentoija haluaa tehdä 

selväksi, mikä strategiaan kohdistuva suunnitelma on. Hän pohjustaa väitteen 

PERUSTELULLA ja tämän jälkeen esittää VÄITTEEN. Virke ei itsessään ole täysin 

argumentatiivinen, mutta se saa motivaationsa kontekstista, kun puhuja pyrkii 

selittämään miksi strategiaa päivitettäessä on valittu tietty tapa kirjata asiat. 

 

Löysin aineistostani yhden esimerkin selkeästä essiivin käytöstä argumentatiivisessa 

merkityksessä. Kausaalisen tulkintansa vuoksi uskon kuitenkin, että essiivin sisältäviä 

argumentteja esiintyy puheessa, joskin harvemmin kuin ilmeisempiä variantteja. 

 

 

5.4. Esimerkkejä vaikeasti kategorioitavasta lauseesta 

 

Esittelen tässä luvussa kaksi argumenttia, joiden tulkinta oli jollain tapaa ongelmallista. 

Kuten aiemmin olen maininnut, olen työstäni jättänyt ulkopuolelle kaikkein vaikeimmat 

ja monimutkaisimmat argumentit niiden monitulkintaisuuden vuoksi. Koska pyrki-
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mykseni on koko ajan ollut selkeiden ja yksinkertaisten kategorioiden luominen, eivät 

monimutkaiset virkkeet ole analyysini kannalta relevantteja.  

 

49)  Keskustelu.ev 

 

01 Risto : Jos tää=tää on se argumentaatio millä me käydään niinku tätä 

02 keskustelua että halutaan vaihtaa aktiivisuus=aktiivisuus sen takia että 

03 meillä ei ole vaihtoehtoa olla passiivinen (.) mutta onko meillä 

04 vaihtoehtoa olla kömpelö 

 

Esimerkki 49. koostuu eri argumenttikategorioihin sopivista osista. Puhekielisyytensä 

vuoksi siinä on osa korvautunut toisella elementillä. Oletan Jos–Niin-kategorian 

esiintyvän esimerkissä, mutta muodossa jos-mutta, jossa mutta korvaa konnektiivin 

niin. Puhekielinen jos --- että -ilmaus toimii virkkeessä PERUSTELUNA. VÄITE taas 

löytyy lopussa olevasta kO-kysymyksestä ja ilmenee kysymyksellisyytensä vuoksi vain 

implikatiivisena. Kokonaisuutena virke esittää väittämän meillä ei ole vaihtoehtoa olla 

kömpelö, joten argumentti ”emme voi käyttää arvoa aktiivisuus koska sen vastakohta on 

passiivisuus” ei ole hyvä. Virkkeen tulkitseminen vaatii kuitenkin kontekstin-

tuntemusta, joten sitä ei voi täysin tyydyttävästi tulkita ilman sitä. Virkkeessä esiintyy 

myös kausaalinen takia, joka lisää virkkeeseen syy-seuraussuhteen tulkinnan.  

 

50)  Keskustelu.nv 

 

01 Helena :Niin on siis tämäkin että nää kuitenkin pitää helppoina ymmärtää 

02 koska tää jonkun verran jotkut muutkin kun (. ) johtamisen opiskelijat  

03 lukee tätä ja siis (.) sen takia mä en oo myöskin tykästyny siitä 

04 ketteryydestä £koska mun on hiekan hankala ymmärtää sitä vaikka 

05 oon=olen samassa tiedekunnassa kuin näät jotka sitä promoaa£ 

 

Esimerkissä 50. on kyse virkkeestä, joka sisältää kaksi toisiinsa kytkeytyvää erillistä 

argumenttia. Ensimmäisessä argumentissa puhuja haluaa pitää nää helppoina ymmärtää 

eli virke on muotoa VÄITE koska PERUSTE. Toinen argumentti on muotoa VÄITE 

koska PERUSTE vaikka VASTAPERUSTE, jossa argumentoija viittaa aiempaan, jossa 
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ei ole pitänyt sanasta ketteryys ja pyrkii perustelemaan sen. Hän antaa näennäisen 

vastaperusteen, jolla mahdollisesti on tarkoitus lieventää aiemmin sanotun vaikutusta tai 

kovuutta. Kun molemmat argumentit yhdistetään, saadaan argumentti, joka on muotoa 

VÄITE koska PERUSTE ARGUMENTILLINEN LISÄPERUSTE. Sen takia -

konnektiivi toimii jälkimmäisessä lauseessa argumentin aloittavana tekijänä, sillä se luo 

syy-yhteyden aiemmin sanottuun.   

 

 

5.5. Aineiston kvantitatiivinen esittely 

 

Käyn tässä luvussa lyhyesti läpi analyyseissa mainitut prosentit ja esiintymismäärät 

sisältävät taulukot ja kuviot. Vaikka työni on pääosin laadullista, antavat nämä lisää 

selkeyttä luomiini kategorioihin ja siihen, kuinka merkittävä jokin ryhmä 

argumentoinnin kokonaisuuden kannalta on.  

 

Taulukossa 6. esittelen oman mallini mukaisen kategoriajaon ja kategorioiden 

esiintymisfrekvenssit miehillä ja naisilla. Miesten argumentteja on aineistossa yhteensä 

96, ja niihin sisältyy yhteensä 170 löydöstä. Naisten argumentteja taas on yhteensä 30, 

ja niihin sisältyy yhteensä 65 löydöstä. Taulukossa näkyvät arvot ovat siis näistä 

kokonaisargumenteista löytyneitä määriä. Näistä löydösmääristä voidaan laskea, että 

naiset käyttävät keskimäärin 2.2 eri argumenttitapaa per virke, miehet taas 1.8 eri tapaa. 

Taulukossa olevat arvot ovat samassa järjestyksessä kuin ne ovat itse analyysissa. 
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Taulukko 6 Oman mallin mukaan kategorioitujen argumenttityyppien esiintymis-

frekvenssit 

Miehet Naiset

Vastakkainasettelu 7 6 13

Esimerkki 11 4 15

Implikatiivisuus 35 9 44

KO-kysymys 6 2 8

Konditionaalisuus 6 2 8

Mielipide 29 17 46

Eli 8 0 8

Että 13 4 17

Joten 2 0 2

Jotta 3 0 3

Koska 16 13 29

Niin ja Jos/Niin 26 6 32

Kausaalisuus 8 2 10

Summat 170 65 235

Semanttiset argumenttielementit

Konjunktiot ja konnektiivit

Kausaaliset argumenttielementit

 

 

Kuviossa 1. näkyvät kaikkien eri tyyppien absoluuttiset esiintymismäärät aineistossa. 

Naisten käyttämiä argumentteja on aineistossa huomattavasti vähemmän, mikä johtaa 

siihen että myös heidän käyttämiään eri tyyppejä on vähemmän. Yleisesti näyttää 

kuitenkin siltä, että naiset käyttävät pääosin samoja argumenttityyppejä kuin miehet. 

Poikkeuksena on kuitenkin Eli, Joten ja Jotta -argumenttien ryhmät, joista ei löytynyt 

esimerkkejä naisten argumenteista ollenkaan, vaikka miesten argumenteissa ne ovat 

yhteensä usein esiintyviä tyyppejä.  
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Kuvio 1. Argumenttityyppien esiintymisfrekvenssit. 

 

Kuviossa 2. vertaan sukupuolikohtaisesti miesten ja naisten käyttämien argumentti-

kategorioiden esiintymien suhteellisia osuuksia niiden kokonaismäärästä. Kuvio 2. 

havainnollistaa esiintymismäärien suhteita frekvenssikuviota paremmin, sillä siinä on 

nähtävissä todellinen ero naisten ja miesten argumenttikategorioiden käytön välillä. 

Kuviosta on nähtävissä, että vaikka esimerkiksi Implikatiivi on naisilla määrällisesti 

vain 9 tapauksessa käytetty, on se silti 14 %:n osuus koko naisten aineistosta. Myös 

Mielipiteitä on naisilla määrällisesti miehiä vähemmän, mutta suhteessa 

kokonaisprosentti on silti suurempi. 
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Kuvio 2. Argumenttityyppien suhteelliset esiintymismäärät. 

 

Näin pienessä otoksessa kvantitatiiviset tulokset ovat vain viitteellisiä. Kuvioista on 

kuitenkin nähtävissä, että tietyt kategoriat ovat selvästi muita käytetympiä ja 

produktiivisempia. Mielipide, Implikatiivisuus ja Koska ovat selvästi käytetyimmät 

argumentoinnin tyypit, ja ne luultavasti noudattelevat tässä yleisesti puhekielen yleisiä 

tapoja eli puheen yksinkertaistamista ja sosiaalisuuden osoittamista omalla mielipiteellä. 

Pienimmät ryhmät, kuten Joten, Jotta ja Kausaalisuus taas ovat vähemmän käytettyjä, 

mutta kieliopilliselta taustan vuoksi motivoituja ryhmiä. 
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TULOSTEN TARKASTELUA JA POHDINTAA 

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt etsimään aineistostani argumentteja, jakamaan ne 

kahdella täysin erilaisella tavalla ryhmiin ja analysoimaan tämän jälkeen yksittäisiä 

esimerkkejä tarkemmin. Puhekielisen argumentoinnin analysointi näillä kaikilla tavoilla 

on hyvin erilaista kuin kirjoitetun tekstin analysointi, sillä puhutut argumentit eivät 

täysin noudata samoja sääntöjä kirjoitetun argumentoinnin kanssa. Tämän huomasin 

selvästi jokaisessa tutkimuksen vaiheessa, sillä jokaisessa vaiheessa oli omanlaisiaan 

ongelmia ja samalla mielenkiintoisia havaintoja tehtävänä. Esittelen tässä nyt kaikkien 

vaiheiden tuloksia, niistä virinneitä huomioita ja kysymyksiä sekä niihin liittyneitä 

ongelmia. 

 

Tutkimukseni aluksi nauhoitin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 

kokouksen yhden käsittelykohdan, jonka jälkeen litteroin koko tekstin selkokieliseksi 

tekstiksi. Tekstin työstämiseen meni varsin paljon aikaa, sillä aineistoni on varsin suuri 

pro gradu -työn pohjaksi. Sain samalla kuitenkin hyvän kuvan siitä, mitä keskustelu 

koski, ja tämä auttoi myöhemmässä vaiheessa liittämään argumentteja kontekstiinsa 

analyysissa.  

 

Litteroituani tekstin etsin aineistosta puheenvuoroja, jotka vaikuttivat argumenteilta. 

Eroteltuani sopivat puheenvuorot aloin etsiä niistä yhtäläisyyksiä, jotka voisi määritellä 

argumentille luonteenomaisiksi piirteiksi. Erottelin jokaisen argumentin väite- ja 

perusteosaan ja samalla merkitsin ylös kaikki mahdolliset argumenttipiirteet. Tämä 

muodosti pohjan omalle kategorioinnilleni, jonka mukaan myöhemmin analysoin 

argumentit. Vaiheen ongelmaksi muodostui argumenttien pitävä tunnistaminen. 

Puhutussa kielessä puheenvuorot saattavat äkkiseltään vaikuttaa argumenteilta, mutta 

syvempi analyysi paljastaa, että ne ovat joko pelkkiä väitelauseita, tai että ne eivät ole 

argumentteja ollenkaan. Jätin lopulta aineistooni mukaan vain sellaiset puheenvuorot, 

jotka pystyin takuuvarmasti tulkitsemaan ja sanallisesti analysoimaan argumenteiksi. 

 

Vaikka käytän keskustelunanalyysia tutkimuksessani, jää sen käyttömäärä vähäiseksi. 

Aineistosta olisi esimerkiksi ollut mahdollista löytää monia argumenttipareja ja 

argumentteja, jotka jatkuivat puheenvuorojen välillä. Samaten olisin voinut tutkia 
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keskustelunanalyyttisin periaattein erilaisia keskustelupareja, kysymyksiä ja niiden 

vastauksia tai korjausilmiöitä. Mielestäni näiden tutkiminen ei kuitenkaan olisi tuonut 

sanottavaa lisätietoa siitä, miten eri tavoilla miehet ja naiset käyttävät argumentteja. 

Keskusteluntutkimuksen kiinnostuksen kohteille aihe voisi kuitenkin olla erittäin 

hedelmällinen tutkittava. 

 

Tehtyäni argumentteista mahdollisimman pitävän tunnistuksen aloin jakaa niitä 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan teorian mukaisiin ryhmiin. Tämän vaiheen vaikeus oli 

siinä, että kyseinen jako on laaja ja muutamat ryhmistä ovat varsin päällekkäisiä. Pyrin 

aina löytämään uskottavimman tyypin, vaikka useampia virkkeitä olisi varmasti voinut 

jakaa muihinkin tyyppeihin. Teoriaan tutustuminen oli mielenkiintoista, sillä huomasin 

usein, että vastaavia tutkimuksia tehneet eivät aina olleet ymmärtäneet teoriaa osia 

samalla tavoin kuin itse ne ymmärsin. Pyrinkin viittauksissani käyttämään sitä sanastoa, 

mitä alkuperäisteos on käyttänyt, enkä sitä sanastoa, mitä muut suomalaiset tutkijat ovat 

käyttäneet.  

 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan teoriassa on myös se ongelma, että se soveltuu varsin 

huonosti pragmaattiseen tutkimukseen. Teorialuvussa olenkin maininnut myös 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan toteavan, että tyypittely tulisi tehdä yleisimmän 

muodon mukaan. Pienessä tutkimuksessa tyypillisintä muotoa ei kuitenkaan välttämättä 

tule esiin. Mielestäni oman työni kaltaiseen tutkimukseen ei pitäisikään valita teoriaa 

sen mukaan, kuinka suosittu kyseinen teoria on oppiaineen sisällä, vaan teoria pitäisi 

valita kriittisemmin sen mukaan, kuinka hyvin se soveltuu itse tutkimuksen aiheeseen ja 

luonteeseen. Pohjatyötä tehdessäni luin esimerkiksi van Eemerenin teoriasta, joka on 

pragmaattisempi luonteeltaan, vaikka se pohjautuukin Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan 

teoriaan. Kyseinen teoria olisikin voinut olla omalle tutkimukselleni paljon parempi, 

sillä nyt oman pragmaattisen kantani ja semanttisen teorian yhdistäminen oli 

mahdotonta ilman jonkinasteista pakottamista. Mielestäni tutkimukseni lopullinen laatu 

kärsi väärän teorian valinnasta, vaikka lopulta kykeninkin tekemään analyysejani 

yhdistäviä päätelmiä. 

 

Teoriassa esitellyistä tekniikoista yleisön käsite on aineistossani mielenkiintoinen 

tarkasteltava. Yleensä kirjoitetulla argumentoinnilla on tarkkaan rajattu yleisö, jonka 
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argumentoija on itse itselleen määritellyt ja sen mukaan tekstinsä kirjoittanut. 

Kuitenkin, kuten analyysiosassani totesin, on aineistossani selvästi havaittavissa eri 

yleisöille kohdistettuja argumentteja. Puhuja voi puhutella koko kuulijakuntaa 

argumentoinnillaan tai vain yhtä tai muutamaa kokouksen jäsentä esimerkiksi vasta-

argumentillaan. Puhujien puhetyylistä on myös huomattavissa, että ne muuttuvat 

puhujan kohdistaessa puheenvuoronsa eri ihmisille tai koko yleisölle.  Voidaankin siis 

pohtia, pitääkö jokainen argumentoija esimerkiksi senhetkistä ”vastustajaansa” eri 

yleisönä kuin koko kokouksen kuulijakuntaa. Puhetilanteessa, kun kohteena on useampi 

kymmenen kuulijaa, onkin mielestäni vaikea tulkita koko yleisön kuulijakuntaa yhtenä 

koheesiivisena yleisönä. Tällaisten erojen tarkempi tutkiminen voisi olla hyvä 

jatkotutkimuksen aihe, mutta se vaatisi aineiston tarkastelua täysin eri näkökulmasta. 

Omassa tutkimuksessani en lähtenyt tämän piirteen tutkimiseen yleisiä havaintoja 

syvemmälle, sillä jokaisen argumentoijan henkilökohtaisten yleisöjen tulkitseminen 

olisi yhden pro gradu -työn puitteissa mahdotonta. 

 

Aineistossani erityisesti miehet käyttävät kvasiloogisia argumentteja monin eri tavoin, 

kun taas naisilla käyttö keskittyy lähinnä vastakohtavertailuihin. Vertailut ovat 

molemmilla sukupuolilla kuitenkin yleisiä, joten voidaan päätellä, että myös naiset ovat 

valmistautuneet kokoukseen miettimällä perusteluita valmiiksi. Määritelmät taas ovat 

miesten suosiossa, ja oletankin tämän liittyvän miesten haluun näyttää oppineisuuttaan. 

 

Tutkimastani aineistosta nousee molemmissa analyysitavoissa suureen osaan 

henkilökohtaisen mielipiteen ja kokemuksen merkitys, sillä todellisuuden rakenteeseen 

perustuvat argumentit muodostavat puolet molempien sukupuolten käyttämistä 

argumenttityypeistä ja myös mielipiteet ovat molemmilla sukupuolilla yksi suurimmista 

argumenttikategorioista. Todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja saatetaan 

käyttää paljon siksi, että kyseinen ryhmä on laajin, mutta uskon, että syynä on myös se, 

että ryhmä sisältää paljon käytännönläheisiä ja näin argumentoijien kokemukseen 

perustuvia argumenttityyppejä. Niistä aineistossani yleisimpänä käytetään pragmaattisia 

argumentteja. Mielestäni pragmaattisten argumenttien laaja käyttö selittyy ainakin 

osittain kokouksen aiheella: strategiaa suunniteltaessa edustajisto joutuu pohjaamaan 

paljon kokemukseensa järjestötoiminnasta ja opiskelijaelämästä. Tällöin on luonnollista 

käyttää argumentointitapaa, jossa kokemukset nousevat esiin hyvinä esimerkkeinä 
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käytännöstä. Puhujat voivat henkilökohtaiseen kokemukseen viittaavilla argumenteilla 

käyttää hyväkseen omia ideologioitaan, kokemuksiaan ja erityisosaamistaan, ja näillä 

erikoistaidoillaan he voivat pyrkiä vakuuttamaan kuulijansa paremmin. Voidaankin 

pohtia, onko miesten tapa käyttää paljon esimerkiksi auktoriteettiin vetoamista osoitus 

siitä, että miehillä on halu näyttää erityisosaamistaan ja lukeneisuuttaan enemmän kuin 

naisilla, kun taas naisilla pragmaattiset argumentit ovat siksi suhteellisesti suuri ryhmä, 

että he ovat kiinnostuneempia osoittamaan sosiaalista tukea ja kokemuksien jakamista. 

 

Aineistossani naisten puheenvuorot ovat myös usein miesten puheenvuoroja 

murteellisempia ja puhekielisempiä. Naisten puheenvuoroja on kuitenkin huomattavasti 

vähemmän kuin miesten ja puhujia on suhteessa vähemmän kuin miesten joukossa, 

joten tämä näennäinen murteellisuuden laajempi käyttö voisi olla vain tilastollinen 

harha. Olen kuitenkin aiemmin maininnut teoriaosuudessa Deborah Tannenin 

väittäneen, että miehet pyrkivät puheessaan hierarkkisuuteen ja naiset sosiaalisempaan 

läheisyyteen. Nämä havainnot ovat samaten yleisiä myös suomalaisessa tutkimuksessa, 

ja myös aineistoni näyttää kuitenkin tukevan tätä havaintoa. Murteiden ja 

puhekielisyyden käyttöä sekä auktoriteetteihin vetoamista ja formaalimpaa ajattelua 

tukevat tulokset ovat eri analyysiosista, mutta tulosten yhtenäisyys näyttää osoittavan, 

että miehet käyttävät kieltä kokoustilanteessa virallisemmin kuin naiset. Kummankin 

sukupuolen perustelut ovat silti yhtälailla argumentoivia ja sisällöltään mahdollisesti 

yhtä tehokkaita. 

 

Todellisuuden rakennetta luovat argumentit ovat aineistossani suhteessa harvemmin 

käytettyjä kuin muut tyypit. Mielenkiintoinen suhde oman metodini ja Perelmanin ja 

Olbrechts-Tytecan teorian välillä on se, että määrittelymme Esimerkille näyttää 

poikkeavan varsin paljon. Vain muutama valikoimistani Esimerkki-kategorian jäsen 

kuuluu todellisuuden rakennetta luoviin argumentteihin, vaikka ne teorian mukaan ovat 

argumentteja, jotka luovat mallin ja havainnollistavat sitä. 

 

Dissosiatiivisista argumenteista aineistossani käytetään vain vastakohtapareja. 

Mielestäni näin on pitkälti siksi, että kyseessä on keskustelu, jossa käydään läpi arvoja 

ja hyviä toimintatapoja, joten arvojen välisiä kontrastointeja tulee luonnollisesti paljon. 

Vaikka omassa metodissani löysin argumentteja, joissa käytettiin kieliopillista 
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vastakohtaisuutta, eivät nämä kaksi edellä mainittua ryhmää koskettaneet toisiaan. 

Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi Olbrechts-Tytecan teoria ei ole käytössä 

aina kovinkaan käytännöllinen. Semanttiset kategoriat eivät aina kerro millään tavalla 

siitä, miten sisältö on rakennettu kieliopillisesti. Tämän vuoksi pragmaattisempi teoria 

olisi voinut olla hyödyllisempi oman tutkimukselleni, vaikka Olbrechts-Tytecankin 

teoria näytti argumenteista mielenkiintoisia puolia. 

 

Keräämästäni aineistosta on mahdotonta vetää täysin vedenpitäviä johtopäätöksiä 

suuntaan tai toiseen, sillä otos on yleispäteviä tuloksia varten varsin pieni. Lisäksi 

tyypittelyn olisi voinut tehdä toisinkin, kategoriat jakaa eri tavoin ja jaon perustella eri 

tavalla. Pyrin kuitenkin kategorioinnissani loogisuuteen ja mahdollisimman uskottaviin 

selityksiin, jotta jokainen voi nähdä, mitä kautta tuloksiin pääsin. Esittelen tässä vielä 

muutamia aineistostani esiin nousseita mielenkiintoisia ilmiöitä.  

 

Aineistossa miesten kommentit ovat usein selvästi harjoiteltuja tai ainakin valmiiksi 

mietittyjä, kun taas naisten kommentit ovat spontaanimpia. Tämä voinee esimerkiksi 

selittää, miksi koska-lauseita on naisten puheessa suhteessa niin paljon enemmän kuin 

miehillä. Jos miehet suunnittelevat argumenttinsa valmiiksi, niin sanastoon voi 

valikoitua muitakin kausaalisuutta osoittavia konnektiiveja, kun taas spontaani kieli 

pyrkii yleensä aina yksinkertaisuuteen, jolloin koska on helpoin valinta. Myös tämä 

havainto tukee tietyllä tavalla aiemmin useamman kerran mainittua miesten 

formaaliuden tarvetta ja sitä, että naisten kielenkäyttötavat ovat erilaisia tähän nähden. 

 

Tutkimuksessani yllättävin kategorioimani ryhmä on kO-kysymykset. Vaikka ryhmä on 

pieni, se on kuitenkin produktiivinen. Löysin ryhmän vasta käytyäni aineiston läpi 

useampaan kertaan, sillä en aluksi ajatellut kysymysten olevan osa argumentointia. KO-

kysymykset ovatkin luultavasti puhtaasti puhekielessä ilmenevä piirre argumenteissa. 

Kysymysten ominaisuus näyttää olevan mainitsemani tapa odottaa jopa päinvastaista 

vastausta kuin itse kysymyksen ulkoasu osoittaa. Tämä mielestäni osoittaa, että 

puheessa sarkasmin ja kenties myös ironian keinoja käytetään huomattavasti laajemmin 

ja eri tavoin kuin kirjoitetussa kielessä. Tällaisten piirteiden tutkiminen prosodisten 

piirteiden ja elekielen rinnalla voisi antaa puhutusta argumentoinnista aiempaa 

laajemman kuvan.  
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Usein valikoimani lauseet vaikuttivat aluksi argumenteilta, mutta tarkemman tutkinnan 

jälkeen niiden sisältö saattoi alkaa vaikuttaa ei-argumentatiiviselta. Tällaisten lauseiden 

kanssa huomasin tehokkaaksi menettelyksi pyrkiä kääntämään kokonaisuus ympäri. Jos 

lause sopi muottiin Y koska X oltuaan aluksi X konnektiivi Y, sen saattoi tulkita 

argumentiksi. Tällaisella menettelyllä saatoin tulkita esimerkiksi Jos–Niin-lauseet 

argumenteiksi, sillä lauseen semanttinen sisältö pysyi käännöksessä aina samana.  

 

Yleisesti käytetyimmät kategoriat ovat naisilla ja miehillä suhteellisen samat: Niin ja 

Jos-Niin, Implikatiivinen elementti, Koska ja Mielipide. Piirteiltään nämä ryhmät ovat 

varsin erilaiset, mutta ne edustavat kaikki oletukseni mukaan puhekielessä varsin yleisiä 

ilmiöitä. Suurimmat suhteelliset sukupuolien väliset erot ovat kategorioilla Koska ja 

Mielipide, joissa molemmissa naisilla on suhteellisesti suurempi edustus. 

Implikatiivisten elementtien ryhmä on ainoa, jota miehet käyttävät enemmän kuin 

naiset. Kielenaineksen poistaminen tai poisjättäminen on omanlaisensa ilmiö, jota 

täytyisi tutkia enemmän, jotta näkyisi millaisia elementtejä kumpikin sukupuoli jättää 

pois. Olisi myös mielenkiintoista tutkia, näkyykö formaalius myös implikatiivissa 

argumenteissa. Eli-kategoria taas on suurin ryhmä niistä, joita naiset eivät käytä 

ollenkaan. On mahdollista, että miesten parafraasien käyttäminen on myös osoitus 

formaaliuden suosimisesta. 

 

Kuinka paljon nämä erot kuitenkin johtuvat sukupuolierosta, kokoukseen 

valmistautumisen määrästä tai muusta ulkoisesta asiasta, on spekuloitavissa. Tämän 

aineiston perusteella voin kuitenkin päätellä, että naiset ja miehet todellakin käyttävät 

kieltä eri tavoin argumentoidessaan ja että aineistoni hyvin pitkälti tukee väitettä, että 

miehillä puhetavat ovat formaalimpia ja naisilla taas sosiaalisempia. Tuloksissa täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon argumentoinnin konteksti eli tässä tapauksessa kokous. 

Tämän vuoksi tulokset eivät mielestäni ole lainkaan yleistettävissä arkipäiväiseen 

keskusteluun, sillä kokouksia leimaa aina tietynasteinen virallisuus. Kokouspuheen 

osana tulokset voivat kuitenkin antaa suuntaa siihen, millaista kieltä eri sukupuolet 

käyttävät argumentoidessaan asioita. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin pro gradu -työssäni miesten ja naisten argumentointia kokoustilanteessa. 

Puhekielistä argumentointia ei ole tutkittu suomen kielestä kovinkaan paljoa, joten 

aiheeni antaa nykytutkimukselle uutta tietoa. Tavoitteeni on ollut kategorioida miesten 

ja naisten käyttämät argumentointitavat mahdollisimman kattavasti, ja näiden 

kategorioiden pohjalta tehdä päätelmiä molempien sukupuolten argumentointitavoista. 

 

Argumentointia on pohdittu ja tutkittu jo antiikin Kreikan ajoista saakka, ja sen 

historian aikana ala on kokenut monenlaisia muutoksia. Nykyinen, moderni 

argumentoinnin tutkimus tarkastelee alaa käytännön kielen kannalta, ja tähän pyrin 

myös omassa tutkimuksessani. Lisäksi halusin ottaa työhöni teoriataustaksi mukaan 

gendertutkimuksen, sillä erityisesti sukupuolten välisten erojen tutkiminen voi antaa 

argumentoinnista aiempaa erilaisemman kuvan. 

 

Gendertutkimuksen lisäksi teorioinani toimivat argumentointiteoriat ja 

keskustelunanalyysi. Pääteoriani on Chaïm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan 

kehittämä argumentointiteoria, joka jakaa argumentit neljään pääluokkaan: 

kvasiloogisiin, todellisuuden rakenteeseen perustuviin, todellisuuden rakennetta luoviin 

ja erotteleviin argumentteihin. Lisäkseen heidän teoriansa syventyy tarkasti 

argumentoinnin taustaoletuksiin eli premisseihin, yleisön käsitteeseen ja 

argumentoinnin kulkuun. Tämän teorian rinnalle otin Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilan 

kirjoittaman teoksen, jossa hän selittää argumentoinnin historiasta, olemuksesta ja 

tutkimisesta tarkemmin. Valitsin teoksen, sillä se käsittelee argumentointia erityisesti 

suomen kielen kannalta, ja sain sitä kautta lisätukea omille päätelmilleni.  

 

Otin työhöni teoriataustaksi mukaan myös gendertutkimuksen, sillä erityisesti 

sukupuolten välisten erojen tutkiminen voi antaa argumentoinnista aiempaa 

erilaisemman kuvan. Keskustelunanalyysia käytin tutkimuksessani vain litteroinnin 

välineenä, sillä tämän pro gradun puitteissa kykenin tutkimaan vain argumenttien 

kategoriajakoa, mutta en keskustelunanalyysin tarjoamia mahdollisuuksia, kuten 

vieruspareja tai lausejäsennystä. Lisäksi jaoin aineistosta löytyneet argumentit oman 
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kategoriointini mukaan, sillä löytämäni argumentit sisälsivät monia usein toistuvia 

kielellisiä piirteitä. 

 

Aineistonani on 1t 20min mittainen nauhoite Oulun yliopiston edustajiston kokouksesta 

syksyltä 2010. Valitsin kokouksen, jotta voisin tehdä tutkimukseni aineistosta, jossa 

esiintyy suunniteltua ja harkittua argumentointia. Litteroin aineistoni ja etsin siitä 

argumentteja sisältäviä virkkeitä. Nämä virkkeet jaoin sitten kahteen eri luokitukseen, 

oman jakoni mukaiseen ja Perelman ja Olbrechts-Tytecan teorian mukaiseen.  

 

Analysoin tutkimuksessani kahdella tavalla: Perelman ja Olbrechts-Tytecan teorian 

mukaisella ja oman jakoni mukaisella tavalla. Ensimmäisessä analyysiluvussa käyn läpi 

yleisimmin aineistossani käytetyt argumentointitekniikat, sillä katson niiden antavan 

tietoa, jota mahdollisesti voi yleistää. Pohdin myös kyseisten ryhmien käytön määrän 

syitä. Toisessa, omaan metodiini perustuvassa analyysissa tarkastelen löytämiäni 

kielellisiä kategorioita selvittääkseni, millaisia piirteitä suomen kielessä on mahdollista 

käyttää argumenttien muodostamiseen. 

 

Tutkimukseni tulokset tukevat useita aiempia tutkimuksia, sillä molemmissa 

analyyseissa näkyy mielestäni, että miehet käyttävät kieltä formaalimmin kuin naiset. 

Tutkimukseni ei kuitenkaan näytä syitä tähän, vaan osoittaa vain että näin on. Tässä 

työssä esittämäni spekulaatiot syistä perustuvat omaan intuitiooni kielenkäyttäjänä. 

Aineisto näyttää kuitenkin tulokset objektiivisesti, joten voin pitää tuloksia ainakin 

tämän otannan puitteissa pitävinä. Tutkimuksen toistaminen uusissa, hieman 

samankaltaisissa olosuhteissa olisikin tulosten kannalta hyödyllistä. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. 

 

TALLENNUSOSA 2 

 

(14:31)Teemu: Arvoisa puheenjohtaja. Mä olin jo aiemmin tarttumassa tuohon kohtaan 

mihin tartuit mutta (huokaisee) nimellä mainitsematta sitä onko ollaanko onko 

ylioppilaskunta mahdollista olla sitten vastuuton. Mutta jos näitä argumentteja käyttää 

että on itsestäänselvää että ollaan aktiivisia ja vastuullisia niin mun mielestä on myös 

itsestäänselvää että ollaan kekseliäitä luovia ja yhteisöllisiä. Eli näillä perusteillahan 

nämä kaikki vois oikeastaan poistaa. Mun mielestä aktiivisuus on sanana hyvin kiva 

koska ainaki itelle se ei ole sana mikä tulee mieleen ketteryydestä  

 

TALLENNUSOSA 3 

 

(00:00)Teemu: (naurua)mutta että. mun mielestä nämä on ihan hyviä ja tota noin niin 

jos tämmöiselle argumentaatiolinjalle lähdetään niin itsestään kyllähän noi on ihan 

itsestäänselvyyksiä (huitaisee kädellä ilmaa) niin mitä ny muuta voi olla jossain 

arvoissa. kiitos 

(00:15)Harri: Johanna. 

(00:16)Helena: Joo kiitos. Voin jatkaa tästä vielä vähän siis. Olen aika samaa mieltä 

tästä kaikesta mitä Janne sano mun mielestä tuo siis vastuullisuus on tosi hyvä että se on 

siinä koska meidän pitää muistaa että organisaatiossa ihmiset vaihtuu suurin piirtein 

vuosittain tai vähintään parin vuoden välein. Niin että oikeesti niinku aktiivisesti pitää 

mielessä se että mietitään myöskin mitä tapahtuu sen öö yhden vuoden tai parin vuoden 

mitä me ollaan edustajistossa tai minkä tahansa tällasen jälkeen koska se ei niinku 

välttämättä aina ole niin selkeetä kun niitä päätöksiä tehdään  

(00:48)Harri: Ville.  

(00:49)Paavo: haluan vaan huomauttaa argumentoinnin kautta sen että ketteryyden 

vastakohta on kömpelyys. Ei me sitäkään varmaan haluta. 

(01:00)Harri: Iikka. 

(01:01)Veikko: kekseliäisyys ja luovuus on siinä mielessä valinta sen suhteen et 

pysytäänkö nykyisissä toimintatavoissa vai haetaanko uutta. Yhteisöllisyys on myös 

valinta sen suhteen ollaanko yhteisöllisiä vai ollaanko yksilöllisiä yksilökeskeisiä. nää 

on eri asioita.  
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(01:21)Harri: Teemu 

(01:22)Teemu: Ah ah (nauruna) ainaki omasta puolesta herra puheenjohtaja tuo 

vastuullisuus on ihan selkeä valinta koska toimin joskus myös vastuuttomasti ja se on 

valintakysymys. Mun mielestä myös se aktiivisuus on valintakysymys koska 

ylioppilaskunta koostuu toimijoista ja toivottavasti me ollaan vastuullisia ja aktiivisia 

(01:40)Harri: Iikka 

(01:41)Veikko: Vastuuttomilla toimijoilla ei ole sijaa ylioppilaskuntaliikkeessä eikä 

missään muussakaan järjestötoiminnassa että siinä mielessä minä en pidä sitä 

edelleenkään vaihtoehtona.  

(01:55)Harri: Onko muita? Ilari 

(01:57)Miika: Joo kiitos puheenjohtaja (köhii). Piti ottaa esille että niinkö hallituksena 

ja myös niinkö sihteeristön ja ja vanhojen toimijoitten työpajojen jälkeen jälkeen niin on 

päädytty siis siihen että pidetään tämä sama ja tämä keskustelu kuvaa hyvin myöskin 

sitten tätä problematiikkaa näitten arvojen suhteen. Tää ei oo ihan simppeli juttu juttu.  

(02:23)Miika: (epäselvää puhetta) Niin koittakaa hakea hakea niitä niitä 

ristiriitaisuuksia että saahaan tästä oikeasti arvokeskustelu arvokeskustelu sitä tämä ei 

vielä ole ole. Mutta tuota heittäkää heittäkää ihmeessä ilmoille nyt. Me ei olla kyetty 

kyetty näitä näitä päivittämään niin kokeilkaa te. 

 


