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Tavalliset ihmiset esiin

Lehdet arvostavat lukijoiden mielipidekirjoituksia, sil-

lä ne nähdään tärkeäksi osaksi kansalaisten vaikutus-

mahdollisuuksia. Ihmisten mielipiteet, huolenaiheet ja 

toiveet välittyvät mielipidekirjoituksissa niin toimituk-

seen kuin päättäjillekin.

Lukijoiden tekstit nostavat esille aiheita, joista toimitus 

ei muulla tavoin välttämättä saisi tietoa. Niissä näkyy 

erilaisia näkökantoja ja ne peilaavat kansalaismielipi-

teitä.

Mielipidekirjoitukset ovat arvokkaita myös siksi, että 

niitä luetaan paljon. Nuorista lukijoista mielipidekirjoi-

tuksia lukee viikoittain yli puolet.

Julkaistavien kirjoitusten määrä vaihtelee lehdittäin. 

Pienessä paikallislehdessä lähes kaikki kirjoitukset saat-

tavat mennä lehteen, maakuntalehdissä teksteistä mah-

tuu julkaistavaksi tavallisimmillaan kaksi kolmesta, tiu-

kimmillaan vain viidennes teksteistä.

Verkkosivuille tarjottavista kirjoituksista noin joka 

kymmenes ei ole sisällöltään tai tyyliltään julkaistavak-

si sopiva.

Eniten mielipidekirjoituksia lähetetään, kun tapahtuu 

paikallisesti jotain merkittävää, tavallisten ihmisten 

elämään vaikuttavaa. Aiheina ovat esimerkiksi koulu-

järjestelyt, liikennejärjestelyt tai kunnallisten palve-

luiden supistaminen. Myös kuntaliitoksista kirjoitetaan 

paljon.

Hyvä mielipidekirjoitus on ajankohtainen, paikallisesti 

kiinnostava, uuden näkökulman esittelevä ja ilmaisul-

taan tiivis. Kirjoituksessa on oltava mielipide, joka on 

myös perusteltu.
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Nuoret ovat aliedustettuina

Aktiivisimpia mielipidekirjoittajia ovat keski-ikäiset tai 

sitä vanhemmat miehet. Nuorten mielipidekirjoituksia 

haluttaisiin lehtiin lisää.

Nuorten kirjoitukset syntyvät yleensä omista kokemuk-

sista. Esimerkiksi koulu, opiskelu, harrastukset ja per-

heeseen liittyvät aiheet saavat nuoret kirjoittamaan.

Mielipidekirjoitukset ovat nuorille hyvä tapa vaikut-

taa asioihin. Kirjoittamisen kynnys saa olla matalalla: 

aiheen ei tarvitse olla iso tai vakava, tärkeintä on tuoda 

omat kokemukset ja oma mielipide esille.  
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Karsintaan on syynsä

Se, että mielipidekirjoitusta ei julkaista, ei välttämättä 

merkitse sitä, että teksti on huono. Tavallisin syy kirjoi-

tuksen hylkäämiseen on, etteivät kaikki tekstit mahdu 

julkaistavaksi.

Jos teksti on lakien vastainen, sitä ei julkaista. Lakien 

vastaisia ovat esimerkiksi rasistiset tai laittomuuksiin 

kehottavat tekstit.

Hyvien tapojen vastaiset kirjoitukset karsitaan. Alatyy-

linen teksti sisältää esimerkiksi kirosanoja. Tyypillisiä 

esimerkkejä loukkaavista kirjoituksista ovat nimeltä 

mainittuun yksityishenkilöön kohdistuvat syytökset.

Joskus mielipidepalstalle tarjotaan tekstiä, joka on teks-

timainontaa. Esimerkiksi uutuustuotteen esittely tai 

tietynmerkkisen tuotteen kiitteleminen eivät ole mieli-

piteitä.

Jos teksti ei ole ajankohtainen, vaan se toistaa vanhaa 

tai on ympäripyöreää pohdiskelua, se karsitaan.

Osalle kirjoituksista väline on väärä. Suppeaa ryhmää 

koskeva erikoisalan teksti, jonka sanasto on pääosalle 

lukijoista vierasta, ei palvele yleismediassa.

Sitaattikokoelmat tai toisen tekstien referointi eivät ole 

mielipiteitä. Tyypillisiä tällaisia ovat tekstit, jotka koos-

tuvat joukosta raamatunlauseita.

Kun keskustelu alkaa toistaa itseään, eikä uusia näkö-

kulmia löydy, toimitus lopettaa keskustelun, vaikka 

tekstejä tulisi paljonkin.

Tekstin julkaisemisen voi estää myös se, että teksti on 

liian pitkä. Toivotuimpia ovat alle 2 500 merkin pitui-

set tekstit. Jos tekstin sisältö on hyvä, mutta teksti on 

liian pitkä, ottaa toimitus yleensä yhteyttä kirjoittajaan 

ja pyytää häntä lyhentämään tekstiä.
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Julkaisija päättää

Jos mielipidekirjoitusta ei julkaista, voi kirjoittaja ko-

kea, että teksti sensuroitiin tai hänen sananvapauttaan 

rajoitettiin. Näillä perusteilla tehdään myös kanteluja 

Julkisen sanan neuvostoon. Tekstin julkaisematta jättä-

minen ei kuitenkaan riitä syyksi kantelun käsittelemi-

seen median eettistä toimintaa valvovassa itsesääntely-

elimessä.

Perustuslain antama sananvapaus ei tarkoita kenelle-

kään velvollisuutta saattaa toisen viesti julkisuuteen, 

vaan sananvapaus on vapautta, jota julkaisija käyttää. 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hyväk-

symien Journalistin ohjeiden mukaan tiedonvälityksen 

sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä yksinomaan jour-

nalistisin perustein. Kun mielipidekirjoitusta ei julkais-

ta, kysymys on siitä, ettei tekstin julkaisukynnys ylity.

Aineistoa valitessaan toimitus noudattaa myös muilta 

osin Journalistin ohjeita. Esimerkiksi vaalien aikaan 

hyvää journalistista tapaa on, että eri näkökannat pää-

sevät esille. Kirjoituksia ei myöskään karsita vaikkapa 

ikään perustuen, eikä niitä saa valikoida esimerkiksi 

toimittajan omien etujen mukaisiksi.
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Käsitteleminen on tavallista

On tavallista, että tekstiä käsitellään eli editoidaan toi-

mituksessa. Tehtävistä muutoksista ei yleensä kerro-

ta etukäteen tekstin kirjoittajalle, elleivät tarvittavat 

muutokset ole suuria.

Otsikon muuttaminen on tavallista. Tavoitteena on ot-

sikko, joka kertoo tekstin sisällöstä ja houkuttelee lu-

kemaan tekstin. Syynä otsikon muuttamiseen voi olla 

myös sivun ulkoasuvaatimukset: tiettyyn tilaan tarvi-

taan tietyn mittainen otsikko.

Tekstin aloitus ja lopetus tarkistetaan. Esimerkiksi liian 

kaukaa taustoista lähtevät aloitukset vähentävät tekstin 

kiinnostavuutta.

Lähes kaikkia tekstejä lyhennetään tai ilmaisuja tiivis-

tetään. Toistot, turhat sidesanat ja turhat tarkennuk-

set poistetaan. Lukija odottaa tekstiltä selkeyttä, napak-

kuutta ja perustelevuutta. Joskus teksti paranee, kun 

asioiden käsittelyjärjestystä vaihdetaan.

Tekstien kieliasu tarkistetaan. Ymmärtämistä vaikeut-

tavat kielioppivirheet korjataan, mutta tekstin alkupe-

räistyylin säilymiseksi kieliasua ei välttämättä täydel-

lisesti korjata.



Moderointi kiristymässä

Sanomalehtien verkkokeskustelupalstat ovat tyyliltään 

erilaisia kuin painettujen palstojen tekstit. Keskustelu 

ja kommentointi niillä tapahtuu lähes reaaliajassa ja 

kirjoittelu voi olla rentoa, ärhäkkää ja alatyylistä. Suo-

men Lehdistö -lehden seitsemänpäiväisille lehdille syk-

syllä 2010 tekemän kyselyn mukaan lehdet ovatkin ki-

ristämässä tekstien moderointia eli aineiston tarkista-

mista ja suodattamista.

Kun toimitus käy tekstin läpi ja tekee julkaisupäätök-

sen ennen kirjoituksen päätymistä verkkoon, puhutaan 

ennakkomoderoinnista. Kun teksti käydään läpi vasta 

sen saavuttua verkkoon, on kyseessä jälkimoderointi. 

Moderointi voi merkitä vaikkapa alatyylisten ilmausten 

karsimista tai asiattoman tekstin poistamista.

Moderointiin on myös teknisiä keinoja. Erilaisilla stop-

word -käytännöillä voidaan teksteistä karsia esimerkik-

si kirosanat pois. Moderointi pysähtyy monestikin yö-

ajaksi, jolloin tekstit jäävät jonoon. Päiväaikaan ennak-

komoderoitavat teksti päätyvät päivittäin ilmestyvissä 

lehdissä verkkoon tavallisimmin alle tunnissa.

Julkisen sanan neuvosto suosittelee periaatelausumas-

saan verkkokeskustelun ennakkomoderointia. 2010 puo-

lessa lehdistä moderointi tehtiin kuitenkin jälkikäteen 

lähinnä resurssipulan takia.

Yhdeksi keinoksi verkkokirjoittelun laadun siistimiseen 

on esitetty nimimerkkikirjoittelun kieltämistä. Käytän-

nön aloittivat ensimmäisinä Karjalainen ja Savon Sano-

mat.

Vastuu julkaistuista verkkokirjoituksista vaihtelee lain 

edessä sen mukaan, ovatko tekstit etukäteen toimituk-

sen tarkistamia, vai julkaistaanko ne sellaisenaan. Kun 

tekstit kulkevat ennen julkaisemista toimituksen kaut-

ta, siirtyy myös vastuu lehdelle.

�     Sanomalehtien Liitto 
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Nimi antaa vakuuttavuutta

Pitäisikö kirjoittaa nimellä vai sallitaanko nimimerk-

ki? Nimimerkkikirjoittelu madaltaa kynnystä osallis-

tua keskusteluun. Nimimerkki suojaa kirjoittajaa ja 

hän mahdollisesti esittää rohkeampia mielipiteitä kuin 

omalla nimellään kirjoittava. Toisaalta nimimerkki voi 

antaa vääränlaista suojaa: suojaa kärjistää ja loukata.

Omalla nimellään kirjoittava joutuu harkitsemaan sa-

nottavansa tarkemmin. Lukija kokee omalla nimellä 

tehdyt kirjoitukset nimimerkkikirjoituksia astetta pai-

navammaksi, ihminen seisoo konkreettisesti sanojensa 

takana.

Vaikka lehti vaatisikin kirjoittamista omalla nimellä, 

jätetään aina mahdollisuus myös nimimerkin käyttä-

miseen. Perusteluna on, että myös  luottamuksellisista, 

vaikeista asioista on voitava kirjoittaa. Henkilökohtai-

set, mutta yleisesti kiinnostavat aiheet tulee saada kir-

joittaa myös nimimerkillä.

2000-luvulla yleistynyt uusi mielipidekirjoitusten juttu-

tyyppi ovat lyhyet, tekstiviestillä lähetettävät kirjoituk-

set, jotka sallitaan tavallisimmin tehtäväksi nimimer-

killä. Palstoista on tullut suosittuja, ja joissain lehdis-

sä onkin huomattu niiden yhdessä verkkokeskustelun 

kanssa vähentävän pitempien kirjoitusten määrää.

Tekstiviestejä kirjoittavat monesti eri henkilöt kuin pi-

tempiä tekstejä. Reagointi tapahtumiin on tekstivies-

teillä yleensä nopeaa, ja ne toimivat  parhaiten päivit-

täin ilmestyvissä lehdissä.

Ajankohtaisuuden ohella vastakkaisten näkemysten ko-

rostuminen on lyhyissä viesteissä yleistä. Lehtien koke-

musten mukaan lyhyille viesteille on ominaista myös ai-

heiden henkilökohtaisuus tai yleisaiheiden käsittelemi-

nen henkilöiden kautta.

Lyhyiden tekstien ongelmaksi on verkkokeskustelun ta-

voin noussut kärjekkyys ja toisaalta halu käyttää palstaa 

henkilökohtaisten viestien lähettämiseen.
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Lähteet:

Kaisa Hakkarainen, verkkokeskustelujen vastuu-

henkilö, Helsingin Sanomat

Anita Kärki, pääkirjoitustoimittaja, Keskisuomalainen

Anna Tiittanen, Nuorten postin toimittaja, Helsingin 

Sanomat

Ilkka Vänttinen, Julkisen sanan neuvoston valmiste-

leva sihteeri

Veera Malin: Asialinjalle! Suomen Lehdistö 8–9/2010

Journalistin ohjeet. Julkisen sanan neuvosto 2005.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma verkkojulkaisusta 

16.5.2007
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Yleisönosastokirjoitus puntarissa

Otsikko on

        vetävä, lukemaan houkutteleva                 

        tekstin näkökulman avaava

        hyvin muotoiltu                                            

        tavanomainen

        kömpelö.

Tekstin pääväite on

        selkeästi muotoiltu                            

        vaikea ymmärtää.

Tiivistä virkkeen muotoon tekstin pääväite. 

Harjoituksia
TEHTÄVÄ 1

Lueskelkaa sanomalehtien yleisönosastopalstoja. Kes-

kustelkaa pienryhmässä, millaisia aiheita yleisönosas-

tokirjoituksissa on käsitelty. Mitkä tekstit ovat mieles-

tänne kiinnostavia, ärsyttäviä, hauskoja, tylsiä, nauret-

tavia, koskettavia, outoja, tärkeitä, tarpeellisia tai tur-

hanpäiväisiä? Perustelkaa näkemyksenne.

Valitkaa yksi teksti tarkempaa analyysia varten. Lu-

kekaa teksti ja tutkikaa sitä alla olevan piirretaulukon 

avulla. 

Pienryhmät voivat esitellä tekstejä koko ryhmälle suul-

lisesti, tai ajankohtaisista yleisönosastoteksteistä ja 

piirrearvioinneista voi koota näyttelyn luokan seinälle. 

Kun oppilaat tutustuvat näyttelyyn, he voivat samalla 

kirjata seinälehtisiin myös omia lyhyitä kommentteja 

aiheisiin.
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     Perustelut 

               ovat monipuolisia, uskottavia

               ottavat huomioon vastaväitteet

                 tukevat pääväitettä

     ovat niukkoja, epätarkkoja, epäuskottavia

     ovat ristiriitaisia, eivätkä tue pääväitettä.

Luettele tekstissä käytetyt perustelukeinot.

Kappalejako tukee ajatuskulkua

        koko ajan

        lähes aina  

        heikosti.

Tyyli on

        asiallinen      

        vakuuttava                       

        kokonaisuuteen sopimaton

        kärkevä, provosoiva                       

        kiinnostava.

Paljon perustelukeinoja

Väitettä voi perustella lukuisin eri tavoin. Perustelukei-

nojen valintaan vaikuttavat muun muassa tekstin aihe, 

yleisö, julkaisupaikka ja laajuus sekä kirjoittajan taus-

ta. Eräässä argumentaatioteoriassa erilaisia perustelu-

keinoja ja argumentointia tukevia retorisia keinoja on 

luokiteltu ja luetteloitu lähes sata. Kirjoittajalla on siis 

mistä valita.

Kun osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia perustelukeinoja, 

pystyy niitä käyttämään tietoisesti myös omassa tekstis-

sään. Perusteluina voivat toimia esimerkiksi määritel-

mät, tilastot, omat kokemukset, esimerkit, arvot, yhtei-

sön normit, vertailut, syy–seuraus-suhteet, auktoriteet-

tiin vetoaminen, vastakohtaparit, todennäköisyydet ja 

rinnastukset.
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TEHTÄVÄ 2

Tutkikaa pienryhmässä sanomalehtien yleisönosasto-

kirjoitusten perustelukeinoja. Poimikaa erilaisia perus-

telukeinoja ja arvioikaa niiden vakuuttavuutta. Esitel-

kää pienryhmän havainnot koko ryhmälle. Pohtikaa yh-

dessä, mitkä asiat vaikuttavat perustelun vakuuttavuu-

teen.

Suunniteltu rakenne

Kirjoittipa minkälaista tekstiä hyvänsä, aikaa kannat-

taa käyttää niin tekstin sisällön ideointiin kuin myös 

jäsentelyn, eli kokonaisrakenteen, suunnitteluun. Ylei-

sönosastokirjoituksen suunnittelussa voi lähteä liikkeel-

le siitä, mitä aikoo eri tekstikohdissa tehdä. Ennen kuin 

kirjoittaa tekstiä, on hyvä pohtia seuraavia asioita:

1. Mihin tekstikohtaan pääväite kannattaa sijoittaa? 

Väite on mielipidekirjoituksen ydin. Hyväksi havaittuja 

ja tehokkaita tapoja ovat pääväite tekstin alussa (= las-

keva järjestys), pääväite tekstin lopussa (= nouseva jär-

jestys) tai pääväite sekä alussa että lopussa (= homeeri-

nen järjestys). Yleisönosastokirjoituksissa pääväite nos-

tetaan usein myös otsikkoon. 



1�     Sanomalehtien Liitto 

2. Millainen aloitus houkuttelee lukemaan? 

Kärkevä pääväite heti alussa herättää kiinnostuksen. 

Myös konkreettiset esimerkit, hätkähdyttävät tilastotie-

dot tai seurauksen kuvaukset saavat lukijan lukemaan 

lisää. 

3. Miten rakennat väitteistä ja perusteluista ketjun?

Tekstin sidosteisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. 

Miten lauseet liittyvät toisiinsa? Millaisilla kielen kei-

noilla (konjunktiot, adverbit, sanajärjestys, pronomi-

nit, toisto, sanaverkot) teksti sidostuu ehjäksi kokonai-

suudeksi?

Sidosteisuutta voi miettiä myös toiminnan kautta: Mie-

lipiteen ilmaisemisen jälkeen on luontevaa esittää pe-

rusteluja. Vastanäkemyksen referoinnin yhteydessä voi 

tehdä myönnytyksen, jota seuraa oma mielipide ja pe-

rustelut.

 

4. Mikä on tehokas lopetuskeino? 

Yleisönosastokirjoitus on tiivis teksti, jota ei kannata 

turhaan pitkittää. Lopetuksen tarkoituksena on jättää 

jotain keskeistä lukijan mieleen. Pääväite tekstin lopus-

sa on tehokas tapa lopettaa. Mutta jos haluaa lopettaa 

muulla tavalla, hyviksi havaittuja lopetuskeinoja ovat 

muun muassa seurausten arviointi ja ratkaisun esittä-

minen.

Taitavia myönnytyksiä 

Mielipidetekstien vakuuttavuus syntyy omien väittei-

den ja perustelujen lisäksi myös siitä, miten kirjoittaja 

onnistuu ottamaan huomioon vastapuolen mielipiteet. 

Myönnytys-jaksoilla kirjoittaja voi osoittaa, että antaa 

tilaa muille mielipiteille ja on tietoinen vastapuolen nä-

kökannoista. Niiden avulla on mahdollista osoittaa, että 

on jostakin asiasta samaa mieltä tai osittain samaa miel-

tä. Tällainen myönnytys-rakenne kokonaisuudessaan 

osoittaa puhujan tai kirjoittajan oman näkemyksen vah-

vemmaksi.

Myönnytys koostuu seuraavista elementeistä: vastapuo-

len näkemyksen esittämisestä, myönnytyksestä ja omas-

ta näkemyksestä. Usein myönnytys jakson tunnistaa 

toki, mutta -fraasista tai on totta, mutta -fraasista.
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TEHTÄVÄ 3

Tutki sanomalehtien yleisönosastotekstejä ja poimi niis-

tä myönnytyksiä. Arvioi myönnytysten vaikutusta: li-

säävätkö ne pääväitteen vakuuttavuutta vai eivät.

Kielellisiä keinoja

Kielen keinoilla on mahdollista osoittaa, miten suhtau-

tuu asiaan, ihmisiin ja itseensä. Oman mielipiteen voi 

esittää esimerkiksi varmana, mahdollisena, luultavana 

tai epävarmana (luultavasti / ehkä / varmasti / ilmeisesti / 

kenties asia on näin).

 

TEHTÄVÄ 4

Poimi yleisönosastokirjoituksista kielen keinoja (lause- 

ja virkerakenteita, verbimuotoja, yksittäisiä sanoja ja 

retorisia tehokeinoja), jotka osoittavat, miten kirjoittaja 

suhtautuu aiheeseen, itseensä ja toisiin ihmisiin. Pitää-

kö kirjoittaja jotakin mielipidettä tai perustelua esimer-

kiksi varmana/epävarmana tai luotettavana/epäluotet-

tavana?

Pohtikaa ryhmässä, miten käytetyt ilmaukset vaikutta-

vat tekstin vakuuttavuuteen.
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KOMMENTOINTITEHTÄVÄ 

(referointi ja johtoverbin valinta)

Kun kirjoitat mielipidetekstiä toisen kirjoittajan ylei-

sönosastotekstin, lyhyen lehdessä tai verkkokeskuste-

lupalstalla julkaistun kommentin pohjalta, joudut refe-

roimaan kyseistä pohjatekstiä. Voit joko selostaa omin 

sanoin tai kirjoittaa suorana lainauksena kirjoittajan 

väitteitä tai perusteluja. 

Omaa asennettasi ja suhtautumistasi aiheeseen ja kir-

joittajaan voit osoittaa johtoverbin valinnalla. Kirjoita 

lyhyt teksti sanomalehdestä tai verkkokeskustelupals-

talta valitsemasi yleisönosastotekstin pohjalta. Valitse 

tekstistä muutama kohta, joita referoit. Kirjoita kolme 

erilaista tekstiversiota, joissa käytät erilaisia johtoilma-

uksia: neutraaleita (kirjoittaa, sanoo, kertoo, kuvaa), posi-

tiivisesti värittyneitä (tiivistää onnistuneesti, esittää totuu-

denmukaisesti) ja negatiivisesti värittyneitä (inttää, ylirea-

goi, vääristelee). Lukekaa syntyneet tekstikatkelmat parin 

tai pienryhmän kanssa. Pohtikaa, millainen sävy teks-

teihin verbivalinnan vuoksi syntyy.
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Erilaisia 
argumentointitapoja

On useita mahdollisia tapoja tuoda esiin mielipide ja pe-

rustella sitä. Argumentointitavan tiedostaminen aut-

taa huomaamaan, millainen teksti sopii kontekstiinsa 

(aiheeseen, julkaisuaikaan ja -paikkaan, lukijakuntaan) 

ja millainen teksti vakuuttaa lukijan. 

Kirjoittaja voi ilmaista mielipiteensä ja perustella sitä 

suhteellisen neutraalisti ja suoraviivaisesti. Vaihtoeh-

toisesti hän voi tuoda esiin myönnytyksinä vastapuo-

len näkemykset ja osoittaa ne kestämättömiksi. Joku voi 

keskittyä vastapuolen mollaamiseen ja jättää asia-argu-

mentit taustalle, toinen taas voi osoittaa olevansa epä-

varma tai hän voi keskittyä ohjailemaan lukijaa.

Oheisissa tietolaatikoissa on lyhyet luonnehdinnat eri-

laisista argumentointitavoista, jotka näkyvät erityisesti, 

kun teksti on kommentti johonkin aiempaan tekstiin. 

TEHTÄVÄ 5 

Tutki yleisönosastotekstejä. Millaisia argumentointi-

tapoja kirjoittajat ovat käyttäneet?

KIISTÄMINEN

Tekstissä kiistetään jokin 

esitetty näkemys selkeästi. 

Kirjoittaja osoittaa suhtau-

tumistaan ja asennettaan 

aihetta ja osapuolia koh-

taan epäsuorasti. Asenteen 

voi päätellä esimerkiksi re-

ferointiin liittyvistä johto-

ilmausten verbeistä.

TUKEMINEN

Tekstissä tuetaan jotakin 

aiemmin esitettyä näke-

mystä.

Kirjoittaja osoittaa kannat-

tavansa jotakin aiemmin 

esitettyä mielipidettä.

Kirjoittaja liittää väittee-

seensä ja perusteluihinsa 

positiivisia ilmauksia.
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TEHTÄVÄ 6

Kirjoita samasta aiheesta tekstikatkelma kolmella eri ta-

valla. Tekstikatkelma voi rakentua väitteestä ja muuta-

masta perustelusta. Käytä argumentointitapana 1. hyök-

käämistä, 2. myönnyttelemistä ja 3. kiistämistä.

Arvioi yhdessä parisi kanssa kirjoittamiesi tekstikatkel-

mien vakuuttavuutta. Mitkä kielen keinot - lause- ja vir-

kerakenteet, sananvalinnat, kieliopilliset muodot (ver-

bin persoona- ja aikamuodot, tempukset: indikatiivi, im-

peratiivi, konditionaali, potentiaali), retoriset tehokei-

not - tukevat vakuuttavuutta ja mitkä heikentävät sitä?

MYÖNNYTTELEMINEN

Tekstissä otetaan huo-

mioon vastapuolen 

näkemykset myönny-

tyksissä, jotka usein 

alkavat on totta, mutta 

-fraasilla.

HYÖKKÄÄMINEN

Tekstissä on runsaasti 

värittyneitä ja affektiivi-

sia sanoja.

Argumentointitapa on 

ironinen tai jopa aggres-

siivinen.

Kirjoittaja voi argumen-

toidessaan mennä henkilö-

kohtaisuuksiin ja haukkua 

muiden näkemyksiä.
OHJEISTAMINEN

Tekstissä on paljon ohjei-

ta ja neuvoja. 

Kirjoittaja vetoaa aukto-

riteetteihin tai korostaa 

omaa tietämystään. 

Tekstissä saatetaan 

puhutella ohjeen 

kohdetta.

HÄILYMINEN

Lukijan on vaikea tietää, 

mikä on tekstin pääväite.

Perustelut voivat olla kes-

kenään ristiriitaisia.

Kirjoittaja saattaa vähä-

tellä omaa mielipidettään 

tai ajatteluaan.
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Netiketti keskustelupalstoilla 

TEHTÄVÄ 7

Tutustu ohjeisiin, joita kirjoittajalle sähköisten sano-

malehtien verkkokeskustelupalstojen keskustelualueil-

la annetaan. 

Pohdi pienryhmässä seuraavia kysymyksiä:

Mihin kirjoittajan tulee kiinnittää huomiota kirjoitta-

essaan keskustelualueelle? Mitkä neuvot ovat tuttuja, 

uusia tai yllättäviä? Millaista on mielestänne ohjeissa 

usein mainittu henkilökohtaisuuksiin meneminen, ala-

tyylinen kieli ja rasismi? Minkä säännön tai ohjeen li-

säisitte listaan?

Tutustu verkkokeskusteluun

TEHTÄVÄ 8

Tutkikaa neljän hengen ryhmässä sanomalehtien verk-

kosivujen keskustelupalstoja. Millaisia aihealueita si-

vustoilla on? Millaiset aiheet kiinnostavat lukijoita? 

Millaiset aiheet herättävät vähän keskustelua? Mitkä 

seikat voivat vaikuttaa kiinnostukseen?

Etsikää keskustelupalstoilta mielipiteitä, jotka tuntu-

vat radikaaleilta, pysäyttäviltä, erikoisilta tai humoris-

tisilta. Keksikää ensin perusteluja, jotka tukevat esitet-

tyä väitettä. Muotoilkaa sitten vastanäkemys ja keksi-

kää perustelu sille. Tämän jälkeen ryhmät voivat pitää 

muutaman minuutin rooliväittelyn kyseisestä aiheesta. 

Luokaa roolihahmot: miettikää, millaiset henkilöt väit-

telyyn osallistuvat.
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Kirjoita verkkokeskustelupalstalle

TEHTÄVÄ 9

1. Selaa sanomalehtien nettisivujen keskustelualueita. 

2. Osallistu johonkin keskusteluun. 

3. Arvioi käymääsi keskustelua: 

 a. Miksi osallistuit juuri tähän keskusteluun? 

 b. Millaisia väitteitä ja perusteluja aiheesta 

     esitettiin? 

     Millaisia perustelukeinoja itse käytit?

 c. Miten vakuuttavia kommentit olivat? 

     Mistä vakuuttavuus syntyy? 

     Mikä vähentää kommentin vakuuttavuutta? 

 d. Kommentoiko joku tekstiäsi? 

     Mihin asioihin kommentoija kiinnitti 

     huomiota?

4. Kerro parille, mihin keskusteluun osallistuit ja miksi.        

    Arvioi verkkokeskustelua.
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Kirjoita yleisönosastolle

TEHTÄVÄ 10

1.  Määrittele aihe.   

 a. Oletko keksinyt aiheen itse vai 

     onko esimerkiksi opettaja antanut sen? 

     Onko aihe ajankohtainen vai yleispätevä? 

 b. Onko sinulla aiheesta jo ennakolta paljon 

     tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä? 

     Hankitko lisää tietoa? Mistä? Miten?

2.  Määrittele yleisösi.

 a. Missä lehdessä tai verkkokeskustelualueella  

     voisit kirjoituksen julkaista?

 b. Kenelle teksti on erityisesti suunnattu?

3.  Mieti, millaiseen yleiseen arvoon, totuuteen tai 

     uskomukseen voit mielipiteesi perustaa = esisopi-

     mus / taustaoletus.  Tällaiset esisopimukset / tausta-

     oletukset toimivat väitteesi tukena, vaikka et niitä 

     suoraan tekstiin kirjoittaisikaan. Voi esimerkiksi 

     vedota siihen, että asiat on aina tehty näin, joten 

     aiempi toimintatapa on arvokasta ja sitä tulisi 

     jatkossakin noudattaa. Esisopimuksen / tausta-

     oletuksen voi päätellä esimerkiksi tekstin sanan-

     valinnoista.

4.  Muotoile pääväitteesi virkkeen muotoon.

5.  Mieti, miten voit mahdollisimman monipuolisesti 

     perustella näkemyksesi, niin että yleisön on 

     mahdollista hyväksyä väitteesi.

6.  Ota huomioon vastanäkemykset ja -perustelut. 

     Myönnytys tai pari lisää tekstisi vakuuttavuutta.

7.   Suunnittele tekstin rakenne. Noudatatko argumen-

     tointijärjestystä, vertailujärjestystä vai ongelman-

     ratkaisujärjestystä?

8.  Mieti, millaiset sananvalinnat, lause- ja virke-

     rakenteet sekä retoriset tehokeinot lisäävät tekstisi    

     vakuuttavuutta.

9.  Hio tekstisi kieliasua ja muokkaa kiinnostava otsikko.

10. Pyydä palautetta ystävältä, luokkakaverilta tai 

     opettajalta.
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