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Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

KIELEN HUOMAAMATON OLENNAISUUS

”Mikä tahansa on, se on, mutta heti kun alamme
kertoa, mitä on, astumme diskurssien maailmaan.”

Kenneth Gergen
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Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

KIELENKÄYTÖN TUTKIMUKSEN SUUNTAUKSET

Yleisin Sosiaalinen konstruktionismi
tarkastelutaso - merkitysten rakentuminen

Uusi retoriikka
- kielenkäytön vakuuttavuuden 
rakentuminen

Diskurssianalyysi
- merkitysten rakentuminen 
vuorovaikutuksessa

Yksityiskohtaisin Keskustelunanalyysi
tarkastelutaso - vuorovaikutuksen rakentuminen
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Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

MITÄ DISKURSSIANALYSI ON?

MÄÄRITELMIÄ

(1) kielen käytön tutkimista tekemisenä (suuntaa antava määritelmä)
(2) kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa 

analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta 
tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen, Juhila & 
Suoninen)

(3) sellaisten merkitysjärjestelmien tutkimusta, jotka toimivat riippumatta 
puhujan tai kirjoittajan intentioista (pyrkimyksistä). (Banister et.al)
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”Mikä tahansa on, se on, mutta heti kun alamme
kertoa, mitä on, astumme diskurssien maailmaan.”

Kenneth Gergen



Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

PERUSKÄSITTEET

Diskurssi
=   Säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemi, joka rakentuu sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista todellisuutta. 
Konstruktiivisuus
=   Kielen käyttö ei heijastaa todellisuutta valokuvamaisesti, vaan 

merkityksellistää, järjestää ja rakentaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa 
elämme.

Vaihtelu, moninaisuus
=   Sosiaalinen todellisuus jäsentyy useiden rinnakkaisten tai keskenään 

kilpailevien tulkintaulottuvuuksien kenttänä, jotka merkityksellistävät maailmaa 
eri tavoin.

Kontekstuaalisuus
=   Kielenkäyttö saa merkityksensä suhteessa tapahtumatilanteeseensa, oten sitä 

tarkastellaan osana tapahtumakulkuja, esim. vuorovaikutuskulkuja, tekstin 
juonta, tyylivalintoja ja/tai laajempia kulttuurisia käytäntöjä 

Funktionaalisuus
=   Kielenkäyttö on seurauksellista. (tilannekohtaiset ja ideologiset seuraukset)
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Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

KIELENKÄYTTÖ TODELLISUUDEN RAKENTAJANA 2/2
ESIMERKKINÄ SOSIAALINEN SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ 

Historialliset
diskurssit

Uskonnolliset Yhteiskunnalliset

NAISTEN JA MIESTEN 
ERIYTYNYTTÄ TYÖNJAKOA GENDER INSTITUUTIO
OIKEUTTAVAT SELONTEOT

Kasvatukselliset Biologiset
Individualistiset



Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan

DISKURSSIANALYYSIN TEKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

• Aineistoa ei käsitellä aineiston ulkopuolisen informaation saamiseksi (esim. sen 
osoittamiseksi, millaiset ovat tutkitun henkilön asenteet) vaan aineiston kielen käyttöä 
tarkastellaan tekemisenä, joka on sellaisenaan pala sosiaalista todellisuutta.

• Aineistoja ei myöskään pelkistetä (esim. välittömän intuition suuntaiseksi), vaan pyritään 
tarkastelemaan kielen käyttöä kaikessa rikkaudessaan

• Analyysi on usein hyödyllistä aloittaa kielen käytön vaihtelun 
(engl. variability) tarkastelulla. 

• Tämän jälkeiseksi vaiheeksi sopii kielen käytön säännönmukaisuuksien ja funktioiden / 
seurauksien päätteleminen. 

• Tulkintarepertuaarin (interpretative repertoire) tai kategoria ovat sellaisia ’neutraaleja’ 
käsiteitä, jotka soveltuvat usein joustavasti kielen käytön vaihtelun ennakko-oletuksia 
karttavan tarkastelun aloittamiseen (sen tarkasteluun, miten monin tavoin samaa tai 
verrannollista kohdealuetta tehdään ymmärrettäväksi).

• Repertuaareilla tarkoitetaan toistuvasti ja tietyllä tyylillä käytettyjä termisysteemejä, joilla 
kuvataan ja arvioidaan tekoja, tapahtumia ja asiantiloja ja joilla on usein omat 
avainvertauskuvansa.
(R:t voi ymmärtää myös sellaisina kulttuurisina merkityksen annon resursseina tai 
diskursseina, joilla on mahdollista rakentaa sosiaalista todellisuutta.) 

• Repertuaarin erottelulla aloitettua analyysiä on mahdollista tulkita niiden sisältöjen 
täsmennyttyä analyyttisemmin käsitteiden (tutkimuksesta riippuen esim. identiteetteinä, 
diskursseina, narratiiveina tai retotisten keinojen tai valtasuhteiden näkökulmasta).. 
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Kielenkäytön vaihtelun analysointi

VAIHTELUN TUNNISTAMINEN LUOVANA HARKINTANA
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Diskurssianalyyttinen aineiston analysointi on luontevaa aloittaa erojen ja yhtäläisyyksien 
etsimisellä. Erot niiden merkityssysteemien välillä, joihin kielenkäyttäjä kulloinkin tukeutuu, ovat 
usein erityisen kiinnostavia. Erilaisten merkityssysteemien jäsentäminen aineistosta saattaa 
kuitenkin vaikuttaa harhaanjohtavan yksinkertaiselta asialta, joten on paikallaan esittää joukko 
täsmennyksiä: 

1. Merkityssysteemit eivät esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieninä 
paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osiksi on analyysin kuluessa tarkentuva 
ja usein myös muuntuva prosessi. 

2. Merkityssysteemien identifioinnilla ei tarkoiteta erillisten aiheiden tai teemojen erottamista 
toisistaan (puhuminen harrastuksista = harrastusteema, puhe asumisesta = asumisteema 
jne.), sellaisten kielenkäytön alueiden tunnistamista, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi 
erilaisia aiheita tai teemoja. 

3. Merkityssysteemien identifiointi ei saisi perustua pelkästään tutkijan päässä olevaan 
esiymmärrykseen, vaan hänen tulisi tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitoihin, 
joihin itse kielenkäyttäjä / toimija suuntautuu. 

4. Sanojen käytöllä ja muilla symbolisilla teoilla on kirjaimellisten merkitysten lisäksi myös 
muita, mutta vaikeasti havaittavia merkityksiä, joita on osuvaa luonnehtia tilanteesta 
riippuen vaikkapa mielleyhtymiksi, assosiaatioiksi, konnotaatioiksi tai myyttisiksi 
merkityksiksi. 



Vuorovaikutuksen analysointi

AINEISTON PURKAMISEN LITTERAATIOMERKIT
Aineiston purkamisessa eli litteraatiossa nauhalla oleva puhe ja vuorovaikutus yritetään 
siirtää paperille mahdollisimman sävykkäästi. Koska kyse on elävän puheen kuvauksesta 
omine ilmaisukeinoineen, ei litteraatiossa pyritä tavalliseen kirjalliseen esittämiseen. Niinpä 
esim. pilkut ja pisteet saavat eri merkitykset osana tarkkaa litteraatiota kuin osana tavallista 
kirjoitettua tekstiä. Litteroinnin tarkkuusaste voi vaihdella kunkin analyysin tarpeiden 
mukaisesti. Merkintätapojen tuntemus helpottaa sopivan tarkkuustason valintaa. 
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: äänteen venytys
- kesken jäänyt sana
.hhh kuuluva hhh
hhh kuuluva uloshengitys
(  ) tyhjät sulut tarkoittavat 

purkamatta jätettyä, epäselvää 
kohtaa

((  )) kaksoissulkeissa analysoijan 
huomioita

°hiljaa° hiljaisella äänellä sanottu kohta
äänekäs kova ääni tai painotus

alleviivauksella
$hymyillen$ hymyillen sanottu kohta
#nariseva# narisevalla äänessä 

sanottu kohta

YLEISIÄ LITTERAATIIOMERKKEJÄ

(2) tauko, jonka kesto sekunteina ilmaistaan 
numerolla

(.) mikrotauko, joka erottuu selvästi puheen 
rytmistä. 

[    ] päällekkäispuheen alkukohta ja loppukohta
= tauon puuttuminen puheenvuorojen tai 

sanojen välillä
. laskeva intonaatio
, tasainen tai nouseva intonaatio, nousevaa 

intonaatiota voi merkitä myös ?-merkilllä
↓ seuraava sana tai sanan osa lausuttu 

ympäristöä matalammalta
↑ seuraava sana tai sanan osa lausuttu 

ympäristöä korkeammalta
>  < nopeutettu jakso
<  > hidastettu jakso



Vuorovaikutuksen analysointi

VUOROVAIKUTUSANALYYSI KÄYTÄNNÖSSÄ
• Kielellisiä ilmauksia ja muita tekoja ei tarkastella yksilöllisinä vaan ihmisten 

välisiin suhteisiin ja vuorovaikutuskulkuihin liittyvinä. 
• Vuorovaikutuskulkuja voidaan tarkastella keskustelunanalyysin tapaan 

sekventiaalisuuden (jaksottaisen järjestyksen) tai vuoronvaihdon 
(vuorottelujäsennyksen) käsittein, mutta myös hieman yleisemmän tasoisella 
vuorovaikutusasetelmien tarkasteluna. 

• Vuorovaikutusasetelmia jäsennetään (esim.) subjektiposition tai kulttuurisen 
tanssin käsittein. 

• Esim. vihan ilmaus tulkitaan tapana ottaa positio, jolla avataan odotuksia 
vuorovaikutuksen toiselle osapuolelle. Tämä voi reagoida (esim.)
anteeksipyynnöllä, tai selityksillä tai sitten ’vastavihaisuudella’. Tanssimetafora 
voi olla hyödyllinen sen havainnollistamisessa, että asetelmassa on aina kyse 
(vähintään) kahden osapuolen panoksesta. 

• Vuorovaikutusasetelmien katsotaan rajaavan sitä, millaiset jaetut merkitykset 
ovat mahdollisia. Esimerkkinä tästä versioiden muuntuminen tai muuttuminen 
(versioevoluutio) keskustelun käänteissä. 

• Sekä vuorovaikutusasetelmien että niiden puitteissa rakentuvien merkitysten 
katsotaan olevan yhdessä tuotettuja (ja sellaisina asioita, joista voi neuvotella). 

• Sävyt ja tyylit ovat myös osallisia siinä, millaisia merkityksiä rakentuu. (Esim. 
varovainen puhetyyli voi tuottaa jonkun asian arkaluonteisena siten, että sen 
merkitys tulkitaan erilaiseksi, kuin samojen sanojen käyttäminen
varmaotteisesti). 
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Vuorovaikutuksen analysointi

YKSITYISKOHTIEN OLENNAISUUS

Tilanne, jossa lääkäri rutiininomaisella kierroksella sairaalassa. 

Kuvaileva purku
Lääkäri tiedusteli potilaan vointia. Saatuaan myönteisen arvion hän 
siirtyy kyselemään seuraavan asiakkaan vointia.

Sanasta sanaan purku tavallisin välimerkein
L: Mites täällä jaksellaan?
P: Ihan hyvin.
L: Sehän hienoa. Mites täällä seuraavassa vuoteessa?

Tarkka purku erikoismerkein
1  L:  Mites täällä jaksellaan.
2 (3)
3  A: oIhan hyvino ((voipunut ääni))
4  L: =Sehän hienoa ((kääntää katseen toiseen asiakkaaseen sanan
6 hienoa aikana)) Mites täällä seuraavassa vuoteessa.
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Retoriikan analysointi

FAKTOJEN TUOTTAMISEN TARKASTELU

Diskurssianalyysissä (ja ”Uudessa retoriikassa”) eräs keskeinen kiinnostuksen 
kohde on ollut faktojen tuottaminen. Diskursiivisessa lähestymistavassa 
korostetaan versioiden rakentamisen ja muotoilun keskeisyyttä. Eräs keskeinen 
seikka on se, miten versioista tehdään yleisiä tosiasioita erottaen ne puhujan 
ominaisuuksista. Faktan statuksen rakentamiseen on useita tekniikoita:
Kategorioiden 'valtuutus' (kategory entitlement): 

sopivien kategorioiden suosiminen ja sopimattomien välttäminen.
Oman edun tavoittelun vaikutelman ehkäiseminen (stake inoculation):

neutraalisuus tai todistelu omia intressejä vastaan
Konsensus ja riippumaton vahvistus:

erilaisten toimijoiden tai ainakin yhden riippumattoman vahvistus
Elävä kuvaus vs. systemaattinen epämääräisyys:

mahdollisimman elävän kuvauksen todistusarvo tai sitten mahdollisimman 
minimaalinen kuvaus tapauksen esiin nostamiseen, jolloin voi olla 
riittämätön sen kyseenalaistamiseen

Myös monia muita (eri tutkimuksissa erilaiset listat):
ongelmakuvaus- ratkaisu -yhdistelmä, contrastiparit, kolmen listat,
aloittaminen yleisesti hyväksytystä, suorien lainausten (eläytyvä) käyttö, 
suuntautuminen mahdollisiin vasta-argumentteihin…
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Pohdinta ja keskustelu

KRIITTISEN TUTKIMUKSEN MAHDOLLISUUKSIA
Diskursiivinen tutkimus voi painottua perustutkimuksellisesti tai kriittisesti tai olla näiden 
yhdistelmä. Kriittisyys voi tarkoittaa monenlaisia asioita: suhteutusta ajankohtaisiin 
kysymyksiin, historiallisiin kehityskulkuihin niiden taustalla tai eri tieteenalojen teoreettisiin 
keskusteluihin tai metodologiaan, tai sitten sellaisten tärkeiden aiheiden esiin nostamista, 
jotka ovat jääneet tutkimusten ulkopuolelle. Kriittisyys voi toteutua tutkimustuloksista 
tehdyissä päätelmissä tai jo aihevalinnassa.
Psykologian piirissä (Willig 1999) kriittisen / soveltavan tutkimuksen alaa on jäsennetty 
erottamalla toisistaan seuraavia (osin päällekkäisiä) alueita:
• DA sosiaalisena kritiikkinä

- esim. feministinen ja rasismia koskeva tutkimus
• DA valtaistamisena (empowerment) 

- esim. psykologian alan vaihtoehtoisten diskurssien (itujen) 
identifiointi

• DA uudistusten 'oppaana'
- vaihtoehtoisten konstruktioiden kenttänä
- terapeuttisina kokeiluina
- koulutuksena
- kampanjointina / lobbauksena

Sosiologisempaa painotusta edustavat sellaiset tutkimukset, joissa eritellään sitä, 
millaisiksi diskursseiksi jokin ilmiö (esim. Lapin luontopolitiikka tai Suomessa harjoitettu 
asuntopolitiikka) on rakentunut julkisessa keskustelussa jonain aikakautena ja pohditaan 
diskursiivisen rakentumisen poliittisia päätöksiä ohjaavaa voimaa.
Olennaista kriittisessäkin tutkimuksessa on analyyttisen terävyyden säilyttäminen, 
erityisesti se eli se, ettei ’asianajajan’ positio lyö korville (liiaksi) ’tulkin’ ja/tai ’analyytikon’ 
positiota. 
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Pohdinta ja keskustelu

PRAKTISIA PAINOTUKSIA

Aineistolähtöisyys
Aineiston status on korkea. Sen käsittelyyn uhrataan paljon aikaa ja sivuja. 
Analyysissä (analyysijaksossa) vältetään etukäteisiä (aineiston ulkopuolisia) 
oletuksia ja teoretisointeja aineiston tulkinnan kahleena (hetkellisen 
analyyttisen sulkeistamisen strategia).
Tulkinnat usein muuttuvat analyysin aikana (aineiston annetaan ’kutsua’ 
yllättäviinkin suuntiin). Aineistosta tehdään silti aina perusteltuja tulkintoja.

Metodologisten teorioiden suosiminen
Johdannossa kuvataan yleinen teoreettinen orientaatio ja perustellaan 
metodiset työkalut. 
Selittävien teorioiden esittely ei ole välttämätöntä, mutta niitä voidaan 
esitellä vertailukohdaksi ja pohdinnan aiheeksi. 

Tutkimusraportti keskustelupuheenvuorona
Päätelmissä (päätelmäjaksossa) korostuu usein (analyysijaksosta poiketen) 
tutkimuksen puheenvuorotehtävä: aineistosta tehtyjä tulkintoja suhteutetaan 
joihinkin tärkeisiin laajemmalti tunnettuihin keskusteluihin.
Näitä keskusteluja voivat olla esim. ajankohtaiset kiistakysymykset, 
tulkintojen käytännön sovellukset, tieteelliset teoriat tai metodologiset 
kysymykset.
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