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Kertomuksen diskursiivinen tutkimus
Tajunnan esittäminen

Mielen ”läpinäkyvyys” (Dorrit Cohn: Transparent Minds 1978) fiktion 
erityisominaisuutena
◦ vrt. Matti Hyvärinen 2019: ”The impossible mind of sociology.” Digithum 24.

3. persoonan kertoja ja henkilö (myöh. myös 1. persoonan kertoja)

o persoona- ja aikamuodot, ajan ja paikan ilmaukset

o lainattu monologi, suora esitys; henkilön diskurssi (”Kuinka olen päätynyt tänne nyt?”)

o psykokerronta, epäsuora esitys; kertojan diskurssi (”Hän ihmetteli, miten oli päätynyt 
sinne silloin.”)

o kerrottu monologi, vapaa epäsuora esitys; kertojan ja henkilön diskurssi (”Kuinka hän 
oli päätynyt tänne nyt?”)



Diskurssi, ääni ja toimijuus
Fiktiivisissä kertomuksissa kertoja ei puhu jostakin vaan luo maailman puhumalla siitä; lukijalla on vain 
teksti

> diskurssi tarkoittaa puheen lähdettä: kertojan diskurssi tai henkilön diskurssi

> ääni on metaforinen, se voi olla diskursiivinen tai edustava; ”äänen antaminen,” ”ääneen 
pääseminen”

> vain kieli tuottaa toimijuuden



Minna Canth: ”Vanha piika” (1892)

Ensin hän oli kuin huumaantunut, ei tahtonut käsittää mitään. Mutta

kun suuriruhtinas pian sen jälkeen poistui pidoista ja kaikki riensivät

häntä onnittelemaan, silloin täyttyi hänen rintansa ilolla ja ylpeydellä.



Minna Canth: ”Vanha piika” (1892)

Hän seisahtui salongin ovelle ja antoi katseensa luisua yli huoneen. Tuolla seisoi 
tukkukauppias. Saara viittasi häntä luokseen. 

– Tahtoisin tanssia tämän franseesin kanssanne, ellei teillä ole mitään sitä vastaan? 

Hän hymyili, varmana siitä, että nuo sanat tekisivät ihastuttavan vaikutuksen. Siinä hän 
kumminkin suuresti pettyi. 

Tukkukauppias kumarsi kohteliaasti, mutta kylmänä kuin jää: 

– Valitettavasti minun täytyy kieltää. Olen ehtinyt jo pyytää toista. 

Ja tukkukauppias vetääntyi pois. 



Minna Canth: ”Vanha piika” (1892)

Pahaa aavistaen hän katsoi ympärilleen. Ja totta tosiaan, nyt hän sen huomasi! Rouvat 
mittailivat häntä silmillään ja supattelivat toisilleen. Äskeinen tapaus toalettihuoneessa 
heillä selvästi oli puheen aineena. 

Mutta olisiko se jo tullut herrojenkin korville? Hän tunsi jotain kuristavaa kurkussaan. 

Merkki annettiin, franseesi alkoi. 

Hän jäi seisomaan. 

Tuska täytti hänen povensa. Oliko se mahdollista? Hänkö pyytämättömänä jäi 
franseesista pois? Tämmöistä ei hänelle vielä koskaan ollut tapahtunut.



Diskurssi, ääni ja toimijuus
Fiktiivisissä kertomuksissa kertoja ei puhu jostakin vaan luo maailman puhumalla siitä; lukijalla on vain 
teksti

> diskurssi tarkoittaa puheen lähdettä: kertojan diskurssi tai henkilön diskurssi

> ääni on metaforinen, se voi olla diskursiivinen tai edustava; ”äänen antaminen,” ”ääneen 
pääseminen”

> vain kieli tuottaa toimijuuden

Ei-fiktiivisissä kertomuksissa sekä toimijat että äänet ovat (myös) tekstin ulkopuolella

Tutkittaessa tutkimusmateriaaleja, kuten haastatteluita, voidaan kuitenkin hyödyntää 
kirjallisuudentutkimuksen pohjalta kehitettyjä äänten erittelyitä

◦ Tarinan taso – henkilön diskurssi
◦ Vuorovaikutuksen taso – kertojan diskurssi
◦ Näiden välissä kertojan ja henkilön diskurssi
◦ Kolmas, normatiivinen taso voi tulla esiin minkä tahansa diskursiivisen äänen kautta, eikä välttämättä ole 

lainkaan artikuloitu



1. Ja se oli vaativaa työtä.

2. Ja mulle, se joka joka sitä yritti tehrä

3. niin ei siitä tullu mitään ja sillain,

4. ja posse tuli sanoon mulle että kuule

5. mees tonne kuule nyt.

6. Juu ja minä sitä rupesin tekeen ja minähän sitä teen.

7. Jumaliste ja niin kauheella vauhdilla

8. että siel täyty toistenkin tehrä.

9. Siitähän ne mua vihaskin

10. kun noin minä tuppasin aina vähän tekemään 
enemmän.

Kertojan diskurssi, menneet tapahtumat

Henkilön diskurssi, lainattu puhe

Kertojan diskurssista kertojan ja henkilön diskurssiin

Kertojan diskurssi toisten henkilöiden mielestä



1. T: Eikä se ollu laiska mies ei ollenkaan.

2. Aila: Ei ei ja se sano monta kertaa että saatana ku,

3. toi ämmähän saa parempaa tiliä kun minä. [naurua] 

4. että jassoo.

5. T: No sehän nyt ei pitänyt paikkaansa

6. mutta se että että tota isä oli tietyl lailla ylpee mies

7. se oli kasvatettu siihen että

8. että mies hoitaa perheen perheen elatuksen,

9. ja se suuttu siitä kun äiti meni töihin

10. mutta sitten se leppy

11. kun rahaa rupes tuleen.

12. Aila: [naurahtaa] Niin!

Kertojan diskurssi toisen henkilön ominaisuudesta

Henkilön diskurssi, lainattu puhe

Kertojan vai henkilön (mennyt minä) diskurssi?

Kertojan diskurssi toisen henkilön ominaisuudesta

Kertojan diskurssi, johtolause

Henkilön diskurssi, lainattu yleinen uskomus

Kertojan diskurssi henkilön tunnereaktiosta


