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Abstract 

Grammar and Genre: On Directives in Circular Letters of a Municipal Office 

Suvi Honkanen, University of Helsinki 

This study addresses the way in which directives are formulated in an administrative genre. More 
specifically, it focuses on the interplay of lexico-grammatical and wider textual patterns by which 
directive meanings are created. The data comprises 123 circular letters sent to city schools by the 
Helsinki City Education authority in 2002. The dialogically oriented analysis draws on the concept 
of genre as a typified and recognizable social action – a dynamic nexus between an individual’s 
actions and a socially defined context. Methodologically, it utilizes tools from two parallel func-
tional frameworks: cognitive and systemic-functional linguistics.  

The study first aims at investigating conventionalized clause-level directive constructions as a 
particular device of meaning-making in what have traditionally been treated as “monological” 
written data. As a result, conventionalized directives are defined as clause(-like) lexico-
grammatical units, profiling the directive function of the text and the agentive role handed down to 
the addressee. In the data, conventionalized directives are demonstrated to have a central role in 
the construal of a particular functional stage, the request sequence, which is shown to be realized 
differently in the three major sub-genres recognized in the data. In the request sequence, they are 
further shown to realize two functions, distinguished by different patterns of argument structure 
and thematic progression.  

With the above findings as a starting point, the study then focuses on co(n)textual factors in-
fluencing the use of conventionalized directives as constitutive elements of the request sequence. 
The analysis shows that conventionalized directives not only function as a means of formulating 
requests  for  action  but  also  direct  the  addressee’s  attention  to  the  requests  treated  as  the  most  
newsworthy by the writer. The degree of newsworthiness displayed is reflected in the argument 
structure of the conventionalized directive chosen at the beginning of the request sequence. 
Through the argument structure, the newsworthiness further shapes the sequence to meet the inter-
actants’ interactive needs in the ongoing situation.  

Finally, the study investigates the kinds of co(n)texts in which a conventionalized directive 
construes the addressee as the agent of the desired action in an explicit way. Explicit construal is 
used to delimit the group of desired actors to a smaller subclass of potential addressees. However, 
explicit construal is also used when the linguistic choices made in the text indicate that the request 
is treated by the writer as potentially problematic. This further confirms the finding of the explicit 
marking of the agent as a particular kind of focusing device, allowing for the interactants to treat 
the request given as particularly relevant in the ongoing interaction.  

In conclusion, the study shows how relevant aspects of the situation are dynamically fore- and 
backgrounded by the participants in and through linguistic action. In this way, it advocates an ap-
proach to directive language use in written data that resembles the one advocated for spoken data 
by interactional linguistics. As well as its linguistic contribution, the study adds to previous 
knowledge on municipal workplace communication. In this way, tools are offered not only for 
training of administrative staff in the public sector but also for analyzing organizationally central 
phenomena such as organizational change discourse.
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1. Aluksi 

Tässä tutkimuksessa käsittelen kielellisiä keinoja, joilla tietyntyyppisissä institutionaalisis-
sa tilanteissa ohjaillaan vastaanottajan toimintaa. Työni lähtökohtana ovat direktiivin eli 
ohjailevan lausuman käsite sekä joukko kunnallishallinnon sisäisiä tiedotteita – opetusvi-
raston ryhmäkirjeitä kouluille – jotka edustavat ohjailevaa tekstilajia. Toisin sanoen asetun 
tarkastelemaan ohjailun keinoja kieliopin ja tekstilajin risteyskohtaan. Lisäksi kiinnostuk-
seni kohteena on instituution viestinnän välineenä nimenomaan kirjoitettu kielimuoto. 

Työn empiirisenä tavoitteena on tehdä näkyväksi kieliopin dialogista luonnetta lisää-
mällä tietoa siitä, millaiset kontekseikat motivoivat direktiivin muotoilua ryhmäkirjeiden 
kaltaisessa ohjailevassa tekstilajissa. Koska vakiintunutta menetelmää tämän tavoitteen 
toteuttamiseksi ei ole ollut olemassa, työni pyrkii kuitenkin myös kuvaamaan, millaisia 
välineitä direktiivien kontekstuaalinen tarkastelu aineistoni kaltaisissa ohjailevissa teks-
teissä vaatii.  

Lingvistisen kuvauksen ohessa tutkimukseni tuottaa tietoa yhden kunnallisen asiantun-
tijaorganisaation sisäisestä viestinnästä. Vaikka kiinnostukseni kohteena olevat kysymyk-
set lukeutuvat lingvistisen perustutkimuksen alaan, tutkimukseni tuloksia on siksi mahdol-
lista hyödyntää myös työelämän tutkimus- ja kehitystyössä. 

Alaluvussa 1.1 kuvaan seuraavaksi tutkimukseni taustan erittelemällä lyhyesti, millai-
sen aiemman perinteen jatkoksi työni direktiivin käsitteen välityksellä kytkeytyy. Alalu-
vussa 1.2 eksplikoin tämän jälkeen, millaisiin täsmällisempiin tutkimuskysymyksiin työs-
säni vastaan, sekä kuvaan työni keskeiset teoreettis-metodiset lähtökohdat. Koska työni 
keskustelee usean eri teoriaperinteen kanssa, esitystapani on pikemminkin ongelma- kuin 
teorialähtöinen. Alaluvussa 1.3 esittelen tutkimukseni aineiston ja erittelen, mikä tekee 
siitä omassa työssäni hedelmällisen tutkimuskohteen. Alaluvussa 1.4 esittelen sitten lyhy-
esti tutkimuksen rakenteen.  

1.1 Direktiivitutkimuksen taustaa 

Keskustelukumppanin tai jonkin laajemman ihmisryhmän käyttäytymiseen vaikuttaminen 
on keskeinen kommunikatiivinen tarve, jota kieltä käyttämällä voidaan toteuttaa. Kenties 
juuri tästä syystä ohjailu on kiinnostanut usein myös kielitieteilijöitä. Laajasti ottaen koko 
länsimaisen kielentutkimuksen perinteen voi katsoa syntyneen antiikin filosofien halusta 
selvittää, millaiset tekijät säätelivät yleisölle suunnatun tekstin, esimerkiksi julkisen pu-
heen retorista vaikuttavuutta (antiikin kielitieteellisistä tarkasteluista esim. Bloomfield 
1993 [1961]: 4–5; Ivi! 1966: 10–17; Karlsson 2004 [1998]: 37–38). 1900-luvun länsimai-
sessa kielitieteessä antiikin retoriikan kertaalleen katkennutta perinnettä ovat jatkaneet ja 
uudistaneet esimerkiksi niin sanotun uuden retoriikan teoreetikot (Burke 1969 [1950]; 
Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971 [1958]; Toulmin 1958), joiden vanavedessä lingvisti-
nen retoriikan tutkimus on 1900-luvun jälkipuoliskolta alkaen fokusoinut muun muassa 
argumentointikeinojen tarkasteluun (uudesta retoriikasta tarkemmin esim. Summa 1998; 
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klassisen ja uuden retoriikan suhteista esim. Sakaranaho 2001: 11).1 Nyt käsillä olevassa 
tutkimuksessa ohjailukeinojen tarkastelu kytkeytyy argumentoinnin kaltaisten ilmiöiden 
asemesta kysymykseen kieliopin ja kontekstin suhteesta. Lingvistiikan kentässä tutkimuk-
seni jatkaa perinnettä, jossa tarkastelun fokukseen on nostettu vaikuttamisen keinoista 
ensisijaisesti yksi: niin sanotut ohjailevat lausumat eli direktiivit.  

Koska kielen rakenteesta ja käytöstä kiinnostuneet lingvistit ovat hyödyntäneen direk-
tiivin käsitettä hyvin monenlaisissa tutkimusasetelmissa, selvitän seuraavassa lyhyesti, 
mistä käsitteen yleensä ajatellaan lingvistiikkaan tulleen ja millaisiin teemoihin se on 
myöhemmin erityisesti angloamerikkalaisessa kielitieteellisessä kirjallisuudessa kytketty. 
Tämän jälkeen keskityn kuvaamaan, millaisista kysymyksistä direktiivejä tutkineet fennis-
tit ovat tyypillisesti olleet kiinnostuneita. Tavoitteenani on eritellä, kuinka direktiivin käsi-
tehistoriallisen taustan voi ajatella heijastuvan tapaan, jolla ohjailukeinoja on tarkasteltu 
erityisesti viimeaikaisessa fennistisessä kirjoitettujen tekstien tutkimuksessa.  

Direktiivin käsite juontaa länsimaisessa kielitieteessä juurensa viime vuosisadan puoli-
välissä alkusysäyksensä saaneeseen puheaktiteoriaan. Nimitys direktiivi esiintyy esimer-
kiksi jaottelussa, jossa Searle (1979: 1–29) luokittelee puheaktit eli kielen avulla toteutet-
tavat teot viiteen perustyyppiin. Searlen luokituksessa (mts. 13–14) direktiivejä ovat sellai-
set puheaktit eli kielelliset teot, joiden avulla puhujan voi tulkita pyrkivän siihen, että kuu-
lija toimisi tietyllä tavalla. Huomionarvoista on, että Searle (mp.) lukee tällaisiksi teoiksi 
paitsi ohjeet myös kysymykset.2 Lingvistisemmin suuntautuneessa kirjallisuudessa (esim. 
Sinclair & Coulthard 1975: 27–29; Lyons 1977: 745–753, vrt. mts. 753–768) kysymyksiä 
on tyypillisesti käsitelty omana, direktiiveistä tai ”käskyistä” (Lyons mp.) erillisenä kate-
gorianaan. Kun direktiiveillä on alettu tarkoittaa lähinnä erityyppisiä ohjeita (fennistiikas-
sa esim. ISK 2004: § 1645), termin merkityksen voi katsoa vakiintuneen nykyiselleen.3

 Kuten Rojola ja Laitinen (1998: 10–11) muotoilevat, puheaktiteorian keskeisiä tavoit-
teita oli löytää kielestä ”puhetoiminnan peruskategoriat”. Puheaktien ja kielellisen ilmai-
sun välistä kompleksista suhdetta teoriassa käsiteltiin tekemällä ero niin sanottujen suorien 
ja epäsuorien puheaktien välille (suorista ja epäsuorista direktiiveistä ks. tarkemmin lukua 
2.1.1). Konversationaalisen implikatuurin käsitteellä (Grice 1975: 44–45) puolestaan ku-
vattiin, kuinka puheakteista tehdään tulkintoja, kun lauseen kielellinen muoto on monise-
litteinen (Rojola & Laitinen 1998: 10–11).  

1 Fennistisessä tutkimuksessa vastaanottajaan vaikuttamista on argumentoinnin ja retoriikan näkökul-
masta tarkastellut esimerkiksi Sääskilahti (2006), joka tarkastelee diakronisesti alkoholivalistustekstien ar-
gumentointikeinoissa tapahtuneita muutoksia. Väljästi ottaen retoristen vaikuttamiskeinojen tutkimukseksi 
voidaan tulkita myös Mäntysen (2003) tutkimus asiantuntijoiden kirjoittamista populaareista kielijutuista. 

2 Muita puheaktien perustyyppejä ovat Searlen luokituksessa assertiivit, joilla puhuja ilmaisee, että hän 
pitää esittämäänsä väitettä totena; komissiivit, joilla puhuja itse sitoutuu toimimaan tulevaisuudessa tietyllä 
tavalla; ekspressiivit, joilla puhuja ”ilmaisee psykologista tilaa”, sekä deklaraatiot, joilla puhuja pyrkii aihe-
uttamaan välittömän muutoksen institutionaalisissa asiaintiloissa (Searle 1979: 12–20; puheaktien nimityk-
sille ehdotetuista suomenkielisistä vastineista Kieli ja sen kieliopit 1994: 89).  

3 Ohitan käsittelyssäni maininnalla, että ohjailevista lausumista kattotermin tapaan käytettävien nimitys-
ten joukko on lingvistisessä kirjallisuudessa varsin kirjava. Direktiivin lisäksi käytössä ovat olleet muun 
muassa nimitykset käsky (engl. command, mand) ja pyyntö (engl. request). (Eri kirjoittajien käyttämästä 
terminologiasta tarkemmin esim. Yli-Jokipii 1994: 65–69.) Nostan nimityserot esille lähinnä silloin, kun 
niiden voi katsoa heijastavan oman työni kannalta merkittäviä eroja eri lähestymistapojen kesken. 
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Lingvistiikassa filosofisesti orientoitunutta puheaktiteoreettista tutkimusta on sittem-
min kritisoitu esimerkiksi epäempiirisyydestä ja yksiulotteisesta kontekstikäsityksestä  
(esitetystä kritiikistä esim. Hakulinen 1989a; Muikku-Werner 1993: 55–61; Rojola & Lai-
tinen 1998: 11, 15–16). Direktiivitarkastelujen näkökulmasta on keskeistä, että puheakti-
teoria sai joka tapauksessa elinvoimaisen jatkajan sen oheen kehittyneestä klassisen prag-
matiikan tutkimusperinteestä, jossa direktiivit ovat inspiroineet erityisesti kohteliaisuuden 
ja kulttuurienvälisen pragmatiikan tutkijoita. Esimerkiksi Brownin ja Levinsonin vaiku-
tusvaltaisessa kohteliaisuusteoriassa (Brown & Levinson 1987 [1978]: 65–66; ks. myös 
Leech 1983: 108) direktiivin esittämisen tulkittiin rajoittavan vastaanottajan toimintaval-
tuuksia ja uhkaavan näin tämän negatiivisia kasvoja. Kulttuurienvälisen pragmatiikan alal-
la klassikon aseman saavuttanut Blum-Kulka (1987) esittää puolestaan, että direktiivit 
voidaan niiden uhkaavuudesta huolimatta muotoilla kohteliaasti, kun muotoiluperiaatteek-
si otetaan niin sanottu konventionaalinen epäsuoruus. Tällöin puhujan on mahdollista suo-
jella vastaanottajan kasvoja, mutta säilyttää samalla ilmaisussaan riittävä selkeystaso. 
(Mas. 141–144.) Kulttuurienvälisen pragmatiikan alalla kansainvälisesti laajimpiin pu-
heaktitutkimuksiin lukeutunee Blum-Kulkan, Housen ja Kasperin (1989) CCSARP-hanke 
(Cross-Cultural Speech Act realization), jossa pyyntöjen ja anteeksipyyntöjen muotoilua 
eri kielissä selitettiin paitsi kulttuuristen tekijöiden myös vallan ja sosiaalisen etäisyyden 
vaihtelulla.  

Kohteliaisuusteoreettista ja kulttuurienvälisen pragmatiikan alaan kuuluvaa direktiivi-
tutkimusta on myöhemmin puheaktiteorian tapaan kritisoitu keskittymisestä yksittäisiin 
lauseisiin laajemman kontekstuaalisen tarkastelun asemesta (esim. Curl & Drew 2008; ks. 
myös Tanner tulossa ja siinä mainitut lähteet). Esimerkiksi Alatalon (2006: 65–72) esitys 
havainnollistaa kuitenkin, että myös niiden direktiivejä käsitteleviä tutkimustuloksia ja 
analyyttista käsitteistöä on 2000-lukua kohti tultaessa edelleen hyödynnetty runsaasti 
muun muassa yritysviestinnän tutkimuksessa (esim. Yli-Jokipii 1994) ja akateemisen kir-
joittamisen tutkimuksessa (Hyland 2002).  

Fennistiikassa ohjailevien ilmausten voi katsoa nousseen tutkijoiden mielenkiinnon 
kohteeksi jo 1970- ja 1980-lukujen modus- ja modaalisuustutkimuksessa (Hakulinen & 
Karlsson 1979; Matihaldi 1979; Yli-Vakkuri 1986), jossa puheaktiteoreettinen viitekehys 
auttoi kielisysteemistä kiinnostuneita tutkijoita tarttumaan syntaksin kuvauksessa myös 
merkityksen ja kielen käytön ongelmiin. Koska tavoitteena oli kuvata kielisysteemin jä-
sentyneisyyttä, puheakteina tarkasteltiin lähinnä lauseen muotoisia kielellisiä rakenteita. 
Muualla tehdyn lingvistisen puheaktitutkimuksen tapaan puheaktiteoriasta peritty direktii-
vien kategoria jaettiin kahtia niin, että funktioltaan ohjailevia ”käskyjä” (Matihaldi 1979: 
130–165) tai ”tahtomuksia” (Hakulinen & Karlsson 1979: 260) voitiin tarkastella kysy-
myksistä erillisenä kategoriana. Puheaktiteorian inspiroimia modus- ja modaalisuusesityk-
siä yhdistää ajatus siitä, että abstraktia käskyn puhefunktiota ilmaisemaan ovat suomessa 
kiteytyneet nimenomaan imperatiivimuotoiset lauseet. Lisäksi esityksissä toistuu ajatus, 
että käskyn puhefunktiota voivat ”toissijaisesti” toteuttaa myös muunlaiset lauseet – esi-
merkiksi interrogatiivit tai deklaratiivit. Yli-Vakkurin (1986) mukaan kieliopillisten muo-
tojen toissijainen käyttö – vaikkapa käskyn puhefunktion ilmaiseminen deklaratiivilau-
seella – voidaan selittää esimerkiksi puhujan asenteisiin tai tunteisiin liittyvillä tekijöillä. 
Matihaldi (1979: 137–152) tekee puolestaan empiirisiä havaintoja siitä, millaisiin ”teksti-
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luokkiin” (mts. 15) esimerkiksi toissijaiset käskyt aidoissa kielenkäyttötilanteissa kasautu-
vat.4

1980-luvulta eteenpäin fennistisissä tutkimuksissa on selvitelty verrattain paljon myös 
erimuotoisten ohjailevien ilmausten käyttöä erilaisissa puhutuissa ja kirjoitetuissa kielen-
käyttötilanteissa. Puheaktiteoreettisista tarkasteluista esimerkiksi Kuronen (1982) jakaa 
liikekirjeiden toimintakehotukset ensisijaiseen ohjailuun, toissijaiseen ohjailuun sekä 
”pinnanalaisiin toimintakehotuksiin” sen perusteella, millaisin kielellisin keinoin ohjailu-
funktio niissä toteutuu. Muikku-Werner (1993) on puolestaan hyödyntänyt puheaktiteori-
an, fennistisen modus- ja modaalisuustutkimuksen sekä kohteliaisuusteorian välineitä sel-
vittäessään, kuinka puheaktin määräilevyyden aste sekä pyynnön esittäjän sosiaalinen sta-
tus vaikuttavat pyynnön muotoiluun julkisissa (radio- ja televisio)keskusteluissa. Samoin 
Muikku-Werner (1997) on eritellyt puhujien välisen dominanssin ja distanssin vaikutusta 
pyyntöjen muotoiluun kyselyaineistoon tukeutuen. 2000-luvulle tultaessa puheaktiteoreet-
tiset lähestymistavat ovat kuitenkin puhutun kielen tutkimuksessa pitkälti korvautuneet 
keskustelunanalyyttisen tutkimusperinteen analyysikäytänteillä (esim. Torpo 1998; Sorjo-
nen 2001; Auvinen 2001; Laury painossa). Kirjoitettuihin teksteihin keskittyneissä julkais-
tuissa tutkimuksissa direktiivejä on viime aikoina tarkasteltu lähinnä muutamassa väitös-
kirjassa, jotka lukeutuvat retoriikan ja argumentoinnin (Sääskilahti 2006: 117–130) sekä 
(väljästi ottaen) kriittisen lingvistiikan5 (Kankaanpää 2006: 51–84; Tiililä 2007: 111–113) 
alaan. Niissä kaikissa direktiivien tarkastelu hahmottuu ainoastaan tutkimuksen yhdeksi 
osa-alueeksi (ks. myös Kuronen 2004: 180–194, 277–287). Tekstianalyyttisten maiste-
rinopinnäytteiden (esim. Honkanen 2001, Haapala 2003, Kukkola 2007) teoreettiset ja 
metodiset taustat ovat sen sijaan vaihdelleet jonkin verran.  

Sekä keskustelun- että tekstianalyyttisia direktiivitutkimuksia yhdistää fennistiikassa 
tapa, jolla direktiivin käsite on tyypillisesti operationalisoitu. Kansainvälisessä direktiivi-
tutkimuksessa direktiiveinä on käsitelty myös lausetta laajempia diskursiivisia kokonai-
suuksia (vrt. esim. ns. makropuheaktin käsitteeseen; Muikku-Werner 1993: 207–217 ja 
siinä mainitut lähteet; institutionaalisista kirjeistä makropuheaktimaisina direktiivisinä 
kokonaisuuksina esim. Iedema 1997). Fennistisessä direktiivitutkimuksessa direktiiveistä 
tai ohjailevista lausumista puhuttaessa viitataan kuitenkin useimmiten tietyntyyppisiin 
morfosyntaktisiin kokonaisuuksiin. Keskustelunanalyyttisen direktiivitutkimuksen fokuk-
sessa ovat tyypillisesti olleet vuorot tai vuoron rakenneyksiköt, jotka monesti ovat joko 
lauseen muotoisia tai lausetta ”suppeampia” kielellisiä kokonaisuuksia (esim. Sorjonen 
2001; Laury painossa). Kun direktiivejä tutkitaan tekstiaineistoista, on usein puolestaan 
käsitelty juuri ohjailevia lauseita (esim. Kankaanpää 2006: 52–53; Honkanen 2009: 193, 
196). Myös Ison suomen kieliopin (ISK) direktiiviluvussa tehdyt ratkaisut heijastavat ai-
emman tutkimuksen linjauksia. ISK:ssa direktiiveiksi nimitetään ”ohjailevia lausumia”, 
joiden avulla puhuja käskee, pyytää tai neuvoo puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toi-
mimatta jollakin tavalla (ISK 2004: § 1645). Keskustelunanalyyttiselle tutkimustraditiolle 
ominaiseen tapaan lausumia käsitellään ensisijaisesti puheessa esiintyvinä kokonaisuuksi-
na, jotka voivat muodostaa keskustelussa vuoron tai vuoron osan (mt. § 864, 1003). Kir-

4 Matihaldin aineistona on niin kutsuttu Oulun korpus (ks. tarkemmin Matihaldi 1979: 14). 
5 Kriittisestä lingvistiikasta esim. Fowler & Kress 1979; Fowler 1996; Fairclough & Wodak 1997; fen-

nistiikassa esim. Kalliokoski 1996: 18–24; Heikkinen 1999.  
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joitetussa tekstissä lausuman tulkitaan puolestaan vastaavan sikäli virkettä, että se viittaa 
kielenkäyttäjän määrätilanteessa muotoilemaan tekstin osaan, joka on aika- ja paik-
kasidonnainen (mt. § 1003).6 Kun huomiota kiinnitetään morfosyntaktiseen rakenteeseen, 
voidaan kuitenkin sanoa, että ISK:n direktiiviluvussa (mt. § 1645–1677) esitellään pääasi-
assa lauseen muotoisia direktiivejä, joihin (lauseen määritelmän mukaisesti, mt. § 864–
865) sisältyy finiittimuotoinen predikaattiverbi.7

Toinen seikka, joka yhdistää viimeaikaisia fennistisiä direktiivitarkasteluja aineiston 
laatuun katsomatta, liittyy siihen, että lauseen muotoisten morfosyntaktisten kokonaisuuk-
sien tarkasteluissa on puheaktiteoreettisen modus- ja modaalisustutkimuksen jalanjäjissä 
usein keskitytty kuvaamaan yhtäältä modaalisen lausetyypin8 valintaa, toisaalta ilmiötä, 
jota Hallidayn (1994 [1985]: 89–92) termein voitaisiin nimittää moduloinniksi: sitä, kuin-
ka ohjailevissa ilmauksissa modifioidaan muiden kuin imperatiivimuotoisten direktiivien 
verbirakennetta. Keskustelunanalyytikoista esimerkiksi Sorjonen (2001) tarkastelee, mil-
laisissa tilanteissa lääkäri käyttää potilaan ohjailuun imperatiivia, milloin nesessiivilauseen 
muotoista (siis moduloitua) deklaratiivia tai sellaista deklaratiivia, jossa modulointikeinoja 
ei ole käytetty. Kirjoitettujen tekstien tutkijoista esimerkiksi Honkanen (2002) tarkastelee 
puolestaan hieman vanhemman ryhmäkirjeaineiston moduloiduista deklaratiiveista neses-
siivilauseiden ja performatiivisten pyytää-lauseiden työnjakoa. (Modaalisen lausetyypin ja 
modulointikeinojen tarkasteluun keskittyvistä töistä ks. myös Haapala 2003; Kankaanpää 
2006: 53–68; Kukkola 2007; Tanner tulossa.) ISK:n direktiivikuvauksessa lähtökohtana 
on saman perinteen mukaisesti ajatus imperatiivilauseeksi nimitetyn modaalisen lausetyy-
pin keskeisyydestä direktiivisten merkitysten ilmaisijana (ISK 2004: § 1645).9 Tämän jäl-
keen ISK tarkastelee, millaisia lingvistisiä erityispiirteitä direktiivinä toimivassa vuorossa 
tai virkkeessä saattaa esiintyä, kun sen tehtävä on ohjaileva, vaikka modaaliseksi lause-
tyypiksi on imperatiivin asemesta valittu interrogatiivi tai deklaratiivi. Yhtä lailla interro-
gatiivilauseita (esim. Mennäänkö vaikka tästä; Menetkös siitä) ja deklaratiivilauseita 
(esim. Mennään tästä; Menisit vaan) koskevina syntaktisina erityispiirteinä nostetaan esil-
le verbialkuisuus ja ilmisubjektin puuttuminen.10 Varsinkin deklaratiivien osalta leksikaa-
lisina erityispiirteinä käsitellään puolestaan joukkoa merkitykseltään modaalisia verbejä ja 
verbiliittoja, jotka saavat esiintymiskontekstissaan deonttisen tai dynaamisen tulkinnan 
(esim. Sun täytyy ottaa asia vakavasti; Asiasta on tehtävä päätös mahdollisimman pian).
Samoin kuvaus mainitsee performatiiviset verbit, joita käyttämällä lauseesta voidaan muo-
toilla puheaktiteoriassa tarkoitettu eksplisiittinen performatiivi (Kaikkia kaupungin kansa-

6 ISK:n verkkoversion määritelmähauissa, jotka täydentävät aiemmin ilmestynyttä painettua teosta, lau-
suma määritellään puheen tai tekstin ”toiminnallisin ja prosodisin perustein” erottuvaksi jaksoksi, joka edus-
taa jotakin puhetoimintoa (VISK: määritelmät, s. v. lausuma).

7 Lauseen muotoisten direktiivien lisäksi ISK (2004 § 1675–1677) nostaa esiin joukon niin sanottuja fi-
niittiverbittömiä direktiivejä (esim. Ravistettava ennen käyttöä, Kaikki mukaan, Yksi olut). Lisäksi direktiivi-
lukuun sisältyy kuvaus partikkeleista, joita erityyppisissä direktiiveissä saattaa esiintyä (mt. § 1672–1674). 

8 Modaalisen lausetyypin käsitteestä ISK 2004: § 886–890; imperatiivilauseelle vaihtoehtoisista modaa-
lisista lausetyypeistä ja niiden nimityksistä ks. myös Shore 1991; Lauranto tulossa. 

9 ISK:ssa imperatiivia nimitetään direktiivin prototyyppiseksi ilmaisutavaksi (mt. § 1645).
10 Subjektin puuttuminen luonnehtii ISK:n mukaan erityisesti sellaisia deklaratiivilauseita, jotka edusta-

vat ensimmäistä tai toista persoonaa, kun taas kolmatta persoonaa edustavissa deklaratiiveissa eksplisiittinen 
subjektijäsen on lauseen alussa yhtä lailla mahdollinen. 
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laisia kehotetaan noudattamaan joulurauhaa; Minä vaadin hyvitystä itselleni ja pojalle). 
(Mt. § 1659–1665; 1668–1671.)11

Kuten edellä sanottu havainnollistaa, keskustelunanalyyttisilla ja tekstiaineistoja tar-
kastelleilla direktiivitutkimuksilla on paljon yhteistä. Oman tarkasteluni kannalta on kui-
tenkin erityisen kiinnostavaa, kuinka direktiivitarkastelut ovat yhteisen puheaktiteoreetti-
sen vaiheen jälkeen varsin selvästi myös eriytyneet sen mukaan, millaisia aineistoja tutki-
muksessa käsitellään.  

Keskustelunanalyyttisessa direktiivitutkimuksessa fennistien fokukseen on viime vuo-
sina usein noussut nimenomaan kysymys kieliopin ja kontekstin suhteesta. Curlin ja 
Drew’n (2008: 134) mukaan keskustelunanalyyttisessa direktiivitutkimuksessa on kan-
sainvälisesti tarkastellen keskitytty paljolti direktiivien sekventiaaliseen tarkasteluun12

sekä siihen, kuinka direktiiviin vastataan. Kuten Lappalainen (2008: 486) huomauttaa, 
fennistisessä tutkimuksessa on kuitenkin usein selvitelty, millaisia itse direktiivit ovat 
muodoltaan ja mikä motivoi niiden muodon vaihtelua. Esimerkiksi lääkärin direktiivejä 
tarkastellut Sorjonen (2001) suhteuttaa direktiivien muotoilun siihen, millaisessa vastaan-
oton kohdassa direktiivit esiintyvät ja millaista toimintaa niiden avulla pyydetään. Toisin 
sanoen hän selvittää, millaiset meneillään oleva toiminta vaikuttaa direktiivin muotoiluun 
sekä kuinka lääkäri jäsentää tätä toimintaa direktiivin muotoilulla. Samaan tapaan käsitel-
lään puhutun kielen direktiivejä useassa keskustelunanalyyttisessa maisterinopinnäytteessä 
(esim. Torpo 1998; Auvinen 2001). Direktiivin muotoiluun vaikuttavista kontekstitekijöis-
tä on tällaisissa tutkimuksissa noussut esille esimerkiksi, millainen käsitys direktiivin esit-
täjällä on siitä, onko direktiivin toteuttaminen itsestään selvää vai kyseenalaista ja kuinka 
paljon vaivannäköä se kohteeltaan vaatii (Lappalainen 2008: 486). (Direktiivin muotoilun 
ja puhetilanteen suhteeseen fokusoivasta keskustelunanalyyttisesta direktiivitutkimuksesta 
ks. myös Wootton 2005; Heinemann 2006; Raevaara ja Sorjonen 2006; Curl ja Drew 
2008; Sorjonen, Raevaara ja Lappalainen 2009).13

Sellaisissa direktiivitutkimuksissa, joissa tarkastelun kohteena on kirjoitettu teksti, kie-
liopin ja kontekstin suhdetta koskevat kysymykset ovat tyypillisesti jääneet vähemmälle 
huomiolle. Ennen uuden retoriikan ja kriittisen lingvistiikan nousua direktiivikuvauksen 

11 Modaalisen lausetyypin ja modulointikeinojen lisäksi fennistisessä direktiivitutkimuksessa on tarkas-
teltu muun muassa indikatiivin ja konditionaalin työnjakoa (esim. Sorjonen, Raevaara & Lappalainen 2009), 
niin kutsuttuja finiittiverbittömiä direktiivejä (esim. Torpo 1998; Kankaanpää 2006: 68–69) sekä direktiivin 
funktiossa toimivia jos-lauseita (Laury painossa). Lisäksi esimerkiksi Kankaanpää (2006: 69–71) tarkastelee 
”ohjailevia väitteitä” eli ohjailevia moduloimattomia deklaratiiveja, joissa kuvataan kirjoittajasta riippumat-
tomia lainalaisuuksia (esim. Kiinteistöt ovat vastuussa – – jalkakäytävien aurauksesta).

12 Sekventiaalisesta tarkastelusta sopii esimerkiksi Heritagen ja Sefin tutkimus (1992) brittiläisten äitien 
ja näiden kodeissa vierailevien terveydenhoitajien välisistä kasvokkaisista vuorovaikutustilanteista, jossa 
tarkasteltiin, kuinka terveydenhoitaja pohjustaa äidille antamiaan ohjeita. Samankaltainen lähestymistapa on 
Vehviläisellä (2001), jonka tarkastelun kohteena ovat työelämätaitojen kehittämiseen tähtäävät koulutuksel-
liset ohjaustilanteet. 

13 Keskustelunanalyyttisessa ja siitä vaikutteita saaneessa direktiivitutkimuksessa nimityksen direktiivi 
asemesta käytetään usein nimitystä ohje (Sorjonen 2001) tai pyyntö (esim. Curl & Drew 2008; Lappalainen 
2008; Sorjonen, Raevaara & Lappalainen 2009; Tanner tulossa). Tämän voi tulkita seuraukseksi siitä, että 
tutkimuskohde pyritään rajaamaan kontekstin ehdoilla, jolloin tarkastelun kohteeksi valikoituva ilmiö määri-
tellään pelkkää direktiivin käsitettä suppeammin tilannetyypistä käsin (vastaavasta havainnosta ks. Tanner 
tulossa). Osassa keskustelunanalyyttisia tutkimuksia pyynnöistä puhutaan kuitenkin myös direktiiveinä ja 
päinvastoin (esim. Laury painossa).
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kohteena on monesti ollut lähinnä ohjailevien lauseiden paradigma tietyssä tekstilajissa tai 
kielimuodossa (Hakanen 1993; ks. myös Kuronen 1982). Kun eri tutkimuksissa on kuvat-
tu, millaisia direktiivejä erilaisissa tekstilajeissa käytetään, on syntynyt tietoa paitsi direk-
tiivien tekstilajikohtaisesta paradigmasta myös siitä, kuinka eri tekstilajeissa käytettävät 
ohjailukeinot eroavat toisistaan. Toisin kuin keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa, sitä, 
kuinka konteksti kytkeytyy direktiivin muotoiluun tekstilajin tai tilannetyypin sisällä, on 
sen sijaan tarkasteltu melko vähän.14 Kriittisen lingvistiikan ja uuden retoriikan alaan lu-
keutuvissa uudemmissa tutkimuksissa on puolestaan kiinnostavaa, että kontekstitekijöinä 
esille nostettujen käsitteiden voi vähintäänkin paikoin edelleen sanoa periytyvän puheakti-
teoreettisesti virittyneestä klassisesta pragmatiikasta. Esimerkiksi Kankaanpään (2006) ja 
Sääskilahden (2006) diakronisissa tutkimuksissa nousee esille tekstilajin muutos. Direktii-
vejä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy kuitenkin paitsi nollapersoonan ja konditionaalin 
kaltaisiin keinoihin myös ohjeiden perusteluun (esim. Sääskilahti 2006: 121; Kankaanpää 
2006: 79–82), joiden avulla klassisen pragmatiikan tutkimuksissa on tyypillisesti tulkittu 
lievennettävän ohjailun vastaanottajalle aiheuttamaa sosiaalista uhkaa. Erityisesti Sääski-
lahti käsittelee direktiivin muotoilua keinona säädellä kirjoittajan ja lukijan välistä valta-
hierarkiaa (Sääskilahti 2006: 117) tai peittää ilmauksen direktiivistä luonnetta (mts. 121). 
Hieman kärjistäen onkin mahdollista ajatella, että uuden retoriikan ja kriittisen lingvistii-
kan tiedonintressi on kirjoitettujen tekstien direktiivitarkasteluissa viime vuosiin asti kul-
jettanut mukanaan klassiselle pragmatiikalle ja kohteliaisuusteorialle ominaisia tulkinnal-
lisia sävyjä, joista keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa on samaan aikaan pyritty irtau-
tumaan.15

Keskusteluntutkimuksen ja tekstintutkimuksen alaan kuuluvien direktiivitutkimusten 
erilliskehitykselle voidaan odotuksenmukaisesti antaa tieteenhistoriallisen selitys. Keskus-
telunanalyyttisessa direktiivitutkimuksessa on ollut mahdollista fokusoida kieliopin ja 
kontekstin suhteeseen edellä kuvaamallani tavalla, koska keskustelunanalyysi on mene-
telmänä niin sanoakseni syntagmaattinen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että direktiivikan-
didaatti tulkitaan direktiiviksi vasta sen perusteella, kuinka vuorovaikutustilanteen muut 
osallistujat vuoroon reagoivat. Samoin tulkintoja osallistujien toiminnasta tehdään pääasi-
assa suhteessa ympäröivään sekventiaaliseen kontekstiin. (Keskustelunanalyyttisesta me-
todista lähemmin esim. esim Sacks 1992a, b; Heritage 1996 [1984]; Hakulinen 1989b; 
1996; Tainio 1997.) Kun aineistoa syntagmaattisesti tarkastelevan menetelmän avulla on 
vähitellen pystytty kuvaamaan myös erilaisten vakiintuneiden vuorovaikutustilanteiden 
laajempaa sekventiaalista rakennetta, direktiiveinä toimivien vuorojen muotoilu on edel-
leen ollut mahdollista suhteuttaa niiden asemaan ja tehtävään tarkasteltavassa toimintatyy-

14 Kuronen (1982: 66–72) esittää tosin puheaktiteoreettisessa työssään huomioita myös siitä, kuinka 
erimuotoiset ohjeet liikekirjeissä ryhmittyvät. 

15 Myös keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa direktiivien ja kontekstin suhdetta on lähestytty näkö-
kulmasta, joka laajasti tulkittuna sivuaa uuden retoriikan ja argumentaatiotutkimuksen intressejä. Esimerkik-
si Heritage ja Sefi (1992) sekä Vehviläinen (2001) ovat tarkastelleet, kuinka instituution edustaja pohjustaa 
maallikolle esittämäänsä ohjetta institutionaalisessa kasvokkaiskeskustelussa. Keskustelunanalyyttisessa 
kirjallisuudessa kontekstia ei kuitenkaan tarkastella kohteliaisuusteorian käsittein. Poikkeuksena voidaan 
mainita Tanner (tulossa), joka tarkastelee suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjojen asiointidialogeissa 
esitettäviä pyyntöjä. Tanner kytkee havaintonsa autenttisista asiointikeskusteluista tehtyihin huomioihin ja 
tarkastelee pyyntöjä postmodernin kohteliaisuusteorian näkökulmasta. 
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pissä. Tekstintutkimuksen alaan kuuluvien fennististen direktiivitarkastelujen voi sen si-
jaan sanoa jatkavan myös kansainvälisessä (tekstiaineistoihin suuntautuvassa) direktiivi-
tutkimuksessa (esim. Murcia-Bielsa 2000; Kohnen 2002) vallitsevia metodisia perinteitä, 
joissa vastaavaa syntagmaattista menetelmää ei ole ollut tarjolla. Kenties tästä syystä ha-
vainnot direktiiviksi tulkittujen lauseiden muotoilusta ovat teoreettisilta oletuksiltaan kon-
tekstilähtöisissäkin tutkimuksissa tyypillisesti keskittyneet paradigmatasolle. Tämä tar-
koittaa, että huomioita on tehty etupäässä direktiiviksi tulkittujen lauseiden muoto- ja 
(muotopiirteiden varassa erottuvista) merkityspiirteistä sekä määrällisistä suhteista ilman 
systemaattista syntagmaattisempaa mikrotason tarkastelua. Fennistiikassa syntagmaatti-
sempaa tarkastelutapaa on kirjoitettujen tekstien osalta rakennettu lähinnä muutamassa 
2000-luvun alkupuolen maisterinopinnäytteessä (Honkanen 2001; Kukkola 2007), joiden 
vaikutus direktiivitutkimuksen perinteeseen on kuitenkin toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja teoreettis-metodiset lähtökohdat 

Työni aineisto – opetusviraston ryhmäkirjeet – liittää nyt käsillä olevan työn osaksi direk-
tiivitutkimuksen sitä haaraa, jossa direktiivejä on tarkasteltu nimenomaan osana kirjoitet-
tuja tekstejä ja niiden avulla toteutettavaa sosiaalista toimintaa. Empiirisiltä tavoitteiltaan 
työni asettuu kuitenkin lähemmäs keskustelunanalyyttisten kuin tekstiaineistoja tarkastel-
leiden direktiivitutkimusten valtavirtaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 
klassisen pragmatiikan ja kohteliaisuustutkimuksen kysymyksenasettelut (kuten sosiaali-
sen distanssin säätely sekä pehmennyskeinot) jäävät työssäni sivummalle. Niiden asemes-
ta työni tiedonintressi tulee lähemmäs sellaisia keskustelunanalyyttisia tutkimuksia, joiden 
tiedonintressi on vuorovaikutuslingvistinen. Kuten Koivisto (2011: 13) toteaa, vuorovai-
kutuslingvistiikka on taustaoletuksiltaan funktionaalinen kieliopin tutkimuksen suuntaus, 
jonka metodit pohjautuvat keskustelunanalyysiin. Keskustelunanalyyttisesta tutkimuksesta 
sen alaan voidaan lukea tarkastelut, joiden fokuksessa on kieliopin ja vuorovaikutuksen 
suhde. Oman työni aineistona ovat kirjoitetut tekstit, mikä vaikuttaa käytössä oleviin tut-
kimusmenetelmiin. Työtäni yhdistää kuitenkin vuorovaikutuslingvistiikkaan se, että fo-
kusoin myös omassa tutkimuksessani juuri kieliopin ja meneillään olevan vuorovaikutusti-
lanteen suhteeseen. Vuorovaikutuslingvistisen tutkimuksen tavoin kiinnostukseni kohdis-
tuu yhtäältä siihen, millaisia kielellisiä resursseja tietyssä puhetilanteessa käytetään tietyn 
vuorovaikutusfunktion tai tekstuaalisen rakenteen (vrt. conversational structure, Couper-
Kuhlen & Selting 2001: 3) toteuttamiseen. Samanaikaisesti tarkastelen, millaisia vuoro-
vaikutusfunktioita tai tekstuaalisia rakenteita puhetilanteen osallistujat konstruoivat rele-
vanteiksi tiettyjä kielellisiä resursseja hyödyntämällä. (Vuorovaikutuslingvistisestä tutki-
muksesta tarkemmin Schegloff, Ochs & Thompson 1996: 1–51; Couper-Kuhlen & Selting 
2001: 1–22.)  

Yhteisestä tiedonintressistä huolimatta kysymykset, jotka aineistovetoisen tutkimus-
prosessin myötä ovat valikoituneet työni fokukseen, poikkeavat hieman siitä, millaisia 
kysymyksiä vuorovaikutuslingvistisesti orientoituneessakaan direktiivitutkimuksessa on 
tähän asti pääasiassa tarkasteltu. Koska tavoitteenani on tarkastella direktiivejä konteksti-
lähtöisesti ryhmäkirjeiden kaltaisessa tekstiaineistossa, joudun ensinnäkin pohtimaan, 
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kuinka tarkastelusta on mahdollista tehdä syntagmaattinen, kun aineistoni ei tarjoa mah-
dollisuutta ottaa tulkinnassa huomioon, miten vastaanottaja on lukemaansa tekstiin rea-
goinut. 

Kun valmista menetelmää direktiivien kontekstilähtöiseen tarkasteluun ei ole ollut 
olemassa, ensimmäinen tutkimuskysymykseni (A) pureutuu näin työni tarkoituksia palve-
leviin menetelmällisiin valintoihin: 

A) Metodiset ratkaisut. Millaisia välineitä direktiivien kontekstuaalinen tarkastelu 
ryhmäkirjeissä vaatii?  

Menetelmällisen puolen lisäksi aineistovetoinen työskentely on nostanut myös työn empii-
riseen keskiöön kaksi sellaista kysymystä, jotka poikkeavat direktiivitutkimuksen tähänas-
tisesta perinteestä. Empiiristen kysymysten osalta omakin aikeeni oli alun perin – fennisti-
sen perinteen mukaisesti – tarkastella sitä, millaiset kontekstitekijät motivoivat ryhmäkir-
jeiden direktiivejä muotoiltaessa modaalisen lausetyypin valintaa (milloin käytetään impe-
ratiivi-, milloin taas esimerkiksi deklaratiivilausetta) sekä direktiiviin sisältyvän verbira-
kenteen modulointia (milloin käytetään esimerkiksi nesessiivilauseen, milloin taas per-
formatiivilauseen muotoista deklaratiivia). Tutkimusprosessin edetessä paljastui kuitenkin, 
että tilannekontekstuaaliset tekijät, jotka pitkään näyttivät selittävän modaalisen lausetyy-
pin ja modulointikeinon valintaa, kytkeytyivät ryhmäkirjeissä ohjailukeinon valintaan ja 
direktiivin muotoiluun myös kahdella muulla tavalla. Ensinnäkin kävi ilmi, että tilanne-
kontekstuaalisilla seikoilla on yhteys siihen, käytetäänkö ohjailufunktion toteuttamiseen 
sellaista morfosyntaktista rakennetta, jota on mahdollista pitää kielisysteemin näkökul-
masta kiteytyneenä, vai ilmaistaanko direktiivisyyttä muilla keinoin. Toisekseen tilanne-
kontekstuaalisilla seikoilla paljastui olevan yhteys siihen, kuinka eksplisiittisesti kiteyty-
neeksi tulkittava direktiivi ilmaisee toivotun tekemisen toteuttajaa.  

Lähempi tarkastelu nosti jopa esiin hypoteesin, jonka mukaan modaalisen lausetyypin 
ja modulointikeinon valinta olisivat ryhmäkirjeissä ennen muuta keino hienosäätää merki-
tyseroja, joita tuotetaan myös ohjailukeinon valinnalla (kiteytynyt direktiivi vs. muu kei-
no) sekä muokkaamalla tekijän ilmaisemisen tapaa sekä siihen kytkeytyviä muita valintoja 
lauseen sisällä. Jotta tätä hypoteesia voitaisiin myöhemmin testata, päätin lopulta edetä 
tutkimusprosessin viitoittamalla tiellä ja jättää modaalisen lausetyypin ja modulointikei-
non tarkastelun ryhmäkirjeissä jatkotutkimuksen asiaksi. Näin empiirisiksi tutkimusky-
symyksikseni (B ja C) valikoituivat seuraavat:

B) Ohjailukeinon valinta. Millaisissa konteksteissa direktiivisyyttä ilmaistaan kiteyty-
neen direktiivin avulla? Milloin ohjailu toteutuu muilla keinoin?  

C) Kitetyneet direktiivit ja toivotun tekemisen toteuttaja. Millaisissa konteksteissa ki-
teytynyt direktiivi antaa toivotun tekemisen toteuttajalle eksplisiittisen koodauk-
sen? Milloin koodaus on implisiittisempi? 

Sekä menetelmällisiä että empiirisiä tavoitteita motivoi työni taustalla oleva kielinäkemys, 
joka viimeaikaiselle fennistiselle tekstintutkimukselle (esim. Luukka 1995: 11; Tiililä 
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2000: 216; Makkonen-Craig 2005; Juvonen 2010) ominaiseen tapaan korostaa paitsi kie-
len funktionaalisuutta myös sen dialogisuutta. Dialogisuudella viittaan yleisesti ajatteluta-
paan, jossa ontologinen prioriteetti annetaan kieltä ja kielenkäyttöä tarkasteltaessa abstrak-
tin kielisysteemin asemesta kommunikaatiolle ja kommunikatiivisille tarpeille (Hopper 
1998: 164). Kun kieli hahmotetaan olemuksellisesti vuorovaikutuksen välineeksi, tilanne-
kohtaiset erot siinä, kuinka kieltä käytetään, eivät hahmotu kielen rakenteeseen nähden 
sekundaariksi kuvauskohteeksi. Sen sijaan ne ovat osa itse kielen olemusta, josta tutkija 
voi ja hänen tuleekin olla kiinnostunut. (Hopper mas. 163.) Toisaalta dialoginen lähesty-
mistapa tarkoittaa, että oletan kommunikatiivisten ja diskursiivisten käytänteiden heijastu-
van siihen, miten niiden ilmaisemisen mahdollistava kielisysteemi jäsentyy. Koska kie-
lisysteemi ja diskursiiviset käytännöt muokkaavat toinen toisiaan, esimerkiksi Lähteenmä-
ki (1998: 83) toteaa Bahtinia (1994) tulkiten, että kokonaisvaltainen lingvistinen kuvaus 
ottaa huomioon molemmat tasot (ks. myös Marková 1990: 6; Linell 1998: 5; Helasvuo 
2003). (Dialogisuudesta myös Volo"inov 1990 [1929]; Fairclough 1992; Halliday 1994 
[1985]; Linell 1998; Hoey 2001; fennistisessä tekstintutkimuksessa kootusti esim. Mak-
konen-Craig 2005: 25–29.)   

Voimakkaimmin oman kielinäkemykseni dialogiseksi muotoutumiseen on vaikuttanut 
Bahtinin essee The Problem of Speech Genres (Bahtin 1986 [1953]), jonka avulla fennis-
tiikassa on usein valotettu tämän intertekstuaalisuuteen liittyviä ajatuksia (esim. Mäntynen 
2003: 24–25). Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa Bahtinin essee auttaa verbalisoimaan 
kolme sellaista täsmällisempää oletusta, joiden eksplikointi on työn lähtökohtien ymmär-
tämiseksi tarpeellista.  

Ensinnäkin kielinäkemykseni dialogisuudesta seuraa, että oletan kaikilla kielellisillä 
kokonaisuuksilla olevan ajateltu vastaanottajansa, jota kohti kokonaisuus vähintään jossa-
kin abstraktissa mielessä suuntautuu (Bahtin 1986 [1953]: 68–69; ks. myös Linell 1998: 
70). Toisin sanoen myös kirjoitetut tekstit, joita kielitieteessä on joskus ollut tapana kutsua 
monologisiksi, suuntautuvat paitsi vastaanottajaan myös meneillään olevaan puhetilantee-
seen. Toisekseen oletan, etteivät ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta kielen käytön 
tasolla toteuta ensisijaisesti lauseet. Pikemminkin vuorovaikutusta rakentavat ensisijaisesti 
konkreettiset, tietyssä puhetilanteessa toteutuvat kielelliset kokonaisuudet, jotka monesti 
rakentuvat lauseista. Bahtin nimittää tällaisia kokonaisuuksia ”lausumiksi”. (Bahtin 1986 
[1953]: 71, 82.) Esimerkiksi kasvokkaiskeskustelussa, jossa osallistujien tuottamat vuorot 
ovat tyypillisesti verrattain lyhyitä, lause ja lausuma saattavat langeta yhteen. Tällöin lau-
suma voi olla lauseen muotoinen. Kun aineistona on kirjoitettu teksti, lausumat rakentuvat 
kuitenkin tyypillisesti useammasta kuin yhdestä lauseesta. Keskustelunanalyyttisista käsit-
teistä lausuman käsite voitaisiin tällöin rinnastaa moniyksikköiseen vuoroon (moniyksik-
köisten vuorojen tarkastelusta keskustelunanalyysissa ks. esim. Heritage & Roth 1995: 
17–21; Lindholm 2003), jonka osat – esimerkiksi lauseet – osallistuvat lausumaa luonneh-
tivan funktion toteuttamiseen yhteistoimin. Kolmas oletukseni on, että lausumille ominai-
set ”olosuhteet ja päämäärät” (suomennos Shore & Mäntynen 2006: 24) näkyvät ennen 
kaikkea siinä, millaiseksi lausuman kokonaisrakenne jäsentyy (Bahtin 1986 [1953]: 60).  
Lausumia tutkittaessa on siksi keskeistä pyrkiä hahmottamaan, millaisia toiminnallisia 
kokonaisuuksia niistä muodostuu.  
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Ensimmäinen mainitsemistani oletuksista motivoi erityisesti työni empiirisiä kysy-
myksiä. Juuri vastaanottajaan ja meneillään olevaan puhetilanteeseen suuntautuneisuus on 
nimittäin ilmiö, jonka lingvistisiä ilmenemismuotoja kieliopin ja kontekstin suhteeseen 
pureutuva työni pyrkii valaisemaan. Käytännössä ajattelen sekä vastaanottajaan että me-
neillään olevaan puhetilanteeseen suuntautuneisuuden näkyvän siinä, millaisia kielellisiä 
valintoja tarkastelemissani teksteissä tehdään. Samanaikaisesti tulkitsen kielellisillä valin-
noilla rakennettavan vastaanottajasta ja puhetilanteesta tietynlaista kuvaa. Kun tarkastelen, 
millaiset kontekstitekijät vaikuttavat ryhmäkirjeissä direktiivin muotoiluun, valotan näin 
samanaikaisesti, kuinka direktiivin muotoilulla jäsennetään meneillään olevaa puhetilan-
netta.  

Siinä, missä ensimmäinen oletus motivoi työni empiiristä kysymyksenasettelua, järjes-
tyksessä toisella on myös merkittäviä metodisia seurauksia. Oletus, joka tähdentää lauseen 
ja lausuman välistä eroa, auttaa nimittäin käsittelemään sellaisia aiemmassa kirjallisuudes-
sa esiintyneitä huomioita, joiden mukaan direktiivisyys voi ilmetä vuorovaikutustilantees-
sa paitsi tietyntyyppisten kiteytyneiden morfosyntaktisten rakenteiden välityksellä myös 
sellaisin rakentein, joiden kiteytyneisyys juuri direktiiviseen käyttöön on kyseenalaisem-
paa. Lisäksi direktiivisyyttä voidaan ilmaista edelleen implisiittisempinä tekstilajimerki-
tyksinä. (Esim. Iedema 1997; Heikkinen 2000b: 135, 144–146, 194–195; László 2001; 
Kankaanpää 2006: 53; Tiililä 2007: 111–113; Lauranto tulossa.) Toisin kuin erityisesti 
viimeaikaisessa keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa on ollut tapana, esitänkin työssä-
ni, että direktiiveiksi tulkittavien morfosyntaktisten rakenteiden kiteytyneisyyden tai kon-
ventionaalistuneisuuden aste vaihtelee. Lisäksi havainnollistan, ettei tekstin direktiivinen 
funktio ylipäätään ole aina palautettavissa ensisijaisesti tiettyihin morfosyntaktisiin valin-
toihin. Vaikka viittaan myös itse direktiiveistä puhuessani lähinnä tietyntyyppisiin mor-
fosyntaktisiin kokonaisuuksiin, en toisin sanoen pidä ohjailevaa funktiota ainoastaan ana-
lyysini keskiöön asettuvien lauseiden ominaisuutena. Pikemminkin käsittelen ohjailua 
vuorovaikutusfunktiona, joka – kuten myöhemmin havainnollistan – toteutuu ryhmäkir-
jeissä paitsi tietyntyyppisin morfosyntaktisin keinoin myös sen avulla, miten yksittäiset 
ohjailevat ja ei-ohjailevat lauseet järjestyvät ryhmäkirjeissä lineaariseksi tekstiksi.  

Oletus, jonka mukaan lause ja lausuma on hyvä erottaa käsitteellisesti toisistaan, roh-
kaisee myös tulkitsemaan, että ohjailevia lauseita on ryhmäkirjeiden tapauksessa viisainta 
tutkia leimallisesti osana ohjailevaa tekstikokonaisuutta. Koska lausuman rajoja määrittä-
vät muun muassa puhuvan subjektin vaihtuminen sekä kommunikatiivisen teon loppuun 
vienti (Bahtin 1986 [1953]: 71, 76; lausuman käsitteestä ks. myös Lähteenmäki 2002: 
190–192), samastan Bahtinin lausuman työssäni kokonaiseen tekstiin tai tekstin osaan, 
jossa jokin tekstilajille ominainen toimintojen sarja toteutetaan alusta loppuun. 

Kolmas mainitsemani oletus vie dialogisen kielinäkemykseni metodisia implikaatioita 
edelleen yksityiskohtaisempaan suuntaan. Tarkemmin sanottuna ajatus lausuman koko-
naisrakenteesta lausuman olemuksen paljastajana rohkaisee tulkitsemaan, että juuri lau-
suman tarkastelu tietyntyyppisenä toiminnallisena kokonaisuutena voi ryhmäkirjeitä tut-
kittaessa auttaa pureutumaan myös lausuman ja lauseen keskinäiseen suhteeseen. Koska 
ohjailevat lauseet toimivat ryhmäkirjeissä ohjailukeinoina osana ohjailevaa tekstikokonai-
suutta, syntagmaattinen analyysitapa tarkoittaakin nyt käsillä olevassa työssä, että pyrin 
suhteuttamaan kunkin yksittäisen lauseen analyysin siihen, millaiseksi lauseen ympärille 
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asettuvan tekstin rakenne hahmottuu. Samoin kuin kuin yksittäisten lauseiden muotoilulla, 
tulkitsen edelleen, että myös tekstin rakenteella paitsi reagoidaan meneillään olevan puhe-
tilanteen ominaisuuksiin myös rakennetaan siitä tietynlaista kuvaa.  

Kuvaan työni menetelmällisiä valintoja lähemmin luvussa 2, jossa vastaan tutkimusky-
symykseen A (metodiset ratkaisut). Orientaatioksi on tässä yhteydessä kuitenkin hyvä 
mainita kolme yleisempää seikkaa.  

Ensinnäkin konkreettiset työvälineeni lauseen ja tekstikokonaisuuden suhteen kuvaa-
miseksi ovat pääasiassa peräisin kahdesta rinnakkaisesta funktionaalisen kielentutkimuk-
sen perinteestä. Angloamerikkalaisista suuntauksista esille nousevat kognitiivinen kieliop-
pi (Langacker 1991, 2008) sekä sille läheinen konstruktiokielioppi (esim. Fillmore 1988; 
Fillmore & Kay 1995; Goldberg 1995, 2006; Fried & Östman 2004), joita on käytetty 
vuorovaikutusilmiöiden kuvaamiseen melko vähäisessä määrin (ks. kuitenkin esim. Ete-
lämäki & Jaakola 2009; Seppänen & Herlin 2009; Etelämäki ym. 2009; Niemi 2010 sekä 
niissä mainitut lähteet). Toisaalta nostan esille niin sanotun eurooppalaisen funktionaali-
sen tradition: Hallidayn funktionaalisen kieliopin (1984, 1994 [1985]), siihen kytkeytyvän 
systeemis-funktionaalisen rekisteri- ja genretutkimuksen (Hasan 1985; Eggins & Martin 
1997) sekä niin sanotun funktionaalisen lauseperspektiivin (Dane" 1974, 1987; Firbas 
1987, 1992), jota on suomeen soveltanut kattavimmin Shore (2008).  

Kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen vakiintuneet tavat puhua 
kielestä eroavat jossain määrin toisistaan. Esimerkiksi kognitiivisessa kieliopissa kieliop-
pia käsitellään kielellisten yksikköjen jäsentyneenä luettelona, jonka yksiköillä (kielellisil-
lä rakenteilla) on fonologisen lisäksi semanttinen napa (Langacker 1987: 76–77). Halliday 
puolestaan käsittelee kielisysteemiä korosteisesti semioottisena järjestelmänä (Halliday 
2003: 2). Shore (tulossa a) tulkitsee tämän tarkoittavan, että kieltä ei käsitellä muotojen ja 
rakenteiden kokoelmana vaan dynaamisena resurssina, joka mahdollistaa merkitysten tuot-
tamisen ja vaihtamisen. Erojen lisäksi suuntausten välillä on kuitenkin myös runsaasti yh-
täläisyyksiä. Esimerkiksi Langackerin mukaan kielellisten yksikköjen muotoutumiseen 
vaikuttavat todellisesta kielenkäytöstä syntyvät yleistykset eli skeemat (esim. Langacker 
1999: 92; 2001: 144–147, 164–166). Tällöin kielisysteemin ja kielen käytön välinen raja 
näyttäytyy avoimena järjestelmänä, jossa eritasoiset skeemat yhdistyvät erilaisissa kielelli-
sissa kokonaisuuksissa erikokoisiksi yksiköiksi. Hallidayn mukaan kielisysteemi (potenti-
aalina) tekee samoin mahdolliseksi kielen käyttämisen, mutta myös jokainen kielenkäyttö-
tilanne muovaa kielisysteemiä (Halliday 2003: 425–426; fennistiikassa esim. Heikkinen 
200b: 120–122; Shore tulossa a.)  

Nyt käsillä olevassa työssä nouseekin olennaiseksi Nuytsin (2007) tulkinta, jonka mu-
kaan suuntausten erot ovat lähinnä painotuksellisia. Kuten myös Virtanen (tulossa) koros-
taa, kognitiivista ja systeemis-funktionaalista kielentutkimusta yhdistää funktionaalisen 
kielinäkemyksen lisäksi erityisesti kiinnostus kielen näkökulmaisuutta kohtaan. Jaakolaa 
(tulossa) mukaillakseni molemmat korostavat, että kieltä ja kieliopillisia rakenteita käyt-
tämällä rakennetaan aina näkökulmia puheena oleviin asioihin ja tilanteisiin. Omassa tut-
kimuksessani juuri kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen perinteen tarjoamia välineitä 
yhdistämällä on mahdollista kuvata, millaisia vaihtoehtoisia tapoja kielen rakenteet tarjoa-
vat karkeasti ottaen samankaltaisissa tilanteissa relevanttien merkitysten kielelliseen 
konstruointiin. Samoin näiden kahden tradition kuvausvälineiden rinnakkainen hyödyntä-
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minen mahdollistaa sen kuvaamisen, millaiset tekijät vaikuttavat konstruointitavan valin-
taan. (Kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen suhteesta ks. myös 
Nuyts 2005, 2007; Virtanen tulossa ja siinä mainitut lähteet.) Kuten Jaakola (tulossa) tote-
aa, kognitiivisesti orientoituneen kielentutkimuksen painopiste on toistaiseksi ollut seman-
tiikassa ja kieliopin tutkimuksessa siten, että valtaosa tutkimuksesta on kohdistunut lauset-
ta pienempiin yksiköihin. Mikään tutkimussuuntauksen keskeisistä sitoumuksista ei kui-
tenkaan sulje pois vuorovaikutuskonventioiden tarkastelua (Onikki-Rantajääskö 2001: 29–
31). Systeemis-funktionaalisen kieliteorian kuvausmalleja on sen sijaan hyödynnetty run-
saasti myös teksteissä rakentuvan vuorovaikutuksen kuvaamiseen (fennistiikassa esim. 
Heikkinen 1999, Kuronen 2004; Shore tulossa b). Kuten Shore (tulossa a) huomauttaa, 
teoria tarjoaa monenlaisia metodisia eväitä nimenomaan tekstien analysointiin. Sen katta-
vuus ei kuitenkaan tarkoita, ettei tarkasteluun joskus kannattaisi yhdistää myös muunlaisia 
välineitä (ma.).  

Vaikka tutkimustani voi tietyssä mielessä luonnehtia monimenetelmäiseksi, on mene-
telmiä kuvatessa toisekseen keskeistä, että kaikkia hyödyntämiäni analyysitapoja pitää 
funktionaalisen ja dialogisen sitoumukseni lisäksi koossa tutkimusasetelmassani keskeinen 
tekstilajin käsite. Tekstilajin määritelmän osalta tukeudun vakiintuneeseen ajatukseen 
tekstilajista abstraktina sosiaalisen toiminnan tyyppinä, joka voidaan assosiatiivisesti yh-
distää tietyntyyppisiin, toistuviin puhetilanteisiin (Miller 1984; Martin 1985: 250–260; 
Eggins & Martin 1997; Bahtin 1986 [1953]: 60; Swales 1990: 48–58; Devitt 2004: 31). 
Keskeistä on, että saman tekstilajin toteutumien avulla pyritään tyypillisesti samankaltai-
siin tavoitteisiin. Samoin osallistujien välinen roolijako pysyy tekstilajin toteumasta toi-
seen karkeasti ottaen samankaltaisena.  

Sen välityksellä, kuinka operationalisoin tekstilajin käsitteen, myös kognitiivisen kie-
lentutkimuksen kuvausmallit, joita toisinaan on luonnehdittu monologisiksi, asettuvat 
osaksi laajempaa analyysikokonaisuutta, jossa morfosyntaktisten rakenteiden kuvaus pal-
velee juuri dialogisesti suuntautuneen tekstintutkimuksen tarpeita. Kognitiivisesta näkö-
kulmasta tekstilajin määritelmään sisältyvä ”sosiaalisen toiminnan tyyppi” voidaan rinnas-
taa kuvausperinteessä keskeisiin skeeman tai skriptin käsitteisiin (esim. Schank & Abelson 
1985; Onikki 1994: 102–106; Langacker 2001: 144–151; 2008: 477–485; Etelämäki ym. 
2009: 177–181; tekstilajista skeemoina esim. Hasan 1985; Swales 1990; Paltridge 1997). 
Tämä tarkoittaa, että käsittelen tekstilajia paitsi abstraktina sosiaalisen toiminnan tyyppinä 
myös kompleksisena sosiaalista toimintaa koskevana tietorakenteena, jonka kielellisinä 
toteutumina yksittäiset tekstit ryhmittyvät prototyypin ympärille. Vaikka esimerkiksi nos-
tan esille, että tekstilajin toteutumia yhdistää joukko rakennepiirteitä, en siis määrittele 
tekstilajia näiden rakennepiirteiden avulla. Päinvastoin tulkitsen, että tekstilajille ominai-
nen rakennepotentiaali voi ryhmäkirjeissä toteutua enemmän tai vähemmän prototyyppi-
sesti. (Rakennepiirteiden roolista genren määrittelystä esim. Devitt 2004: 11; prototyypin 
käsitteestä tekstilajitarkasteluissa esim. Paltridge 1997; Mäntynen 2006.) Tekstilajin pro-
totyyppisellä toteutumalla viittaan sellaisiin täyteläisesti sanktioituihin toteutumiin, joissa 
lajin keskeiset rakennepiirteet toteutuvat oletuksenmukaisella tavalla (ks. tarkemmin lukua 
3; prototyyppisistä ryhmäkirjeistä myös Honkanen & Tiililä tulossa; prototyyppisyyden 
kriteereistä Geeraerts 1988). Kun tekstilajin toteutumat voivat olla myös prototypistä 
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poikkeavia, tekstilaji näyttäytyy työssäni dynaamisena resurssina, jota diskurssiyhteisön 
jäsenet voivat yhtä aikaa toteuttaa ja muovata tilanteen vaatimusten mukaan.  

Kolmas merkille pantava seikka liittyy siihen, kuinka ymmärrän työssäni keskeisen 
kontekstin käsitteen. Kuten Auer (1995: 2) toteaa, jokaista kielenkäytön yksikköä ympäröi 
kerroksinen kontekstien kehä, jossa tarkasteltavan elementin välitöntä kontekstia  ympäröi 
aina seuraava. Omassa työssäni olennaisesta kontekstitasosta vihjaa jo edellä esittämäni 
tekstilajin määritelmä. Tarkemmin sanottuna käsittelen direktiivien ja (muun muassa) niis-
tä kulloinkin rakentuvan kirjeen kontekstina ensisijaisesti meneillään olevaa puhetilannet-
ta, jota molempien avulla samanaikaisesti toteutetaan. Operationalisoin kontekstin käsit-
teen yksityiskohtaisemmin luvussa 2. Yleisesti on kuitenkin mahdollista todeta, että kon-
testikäsitykseni asettuu verrattain kauas esimerkiksi sellaisista Auerin (mas. 8) mainitse-
mista lähestymistavoista, joissa kontekstilla viitataan ensisijaisesti puhetilanteen fyysiseen 
ja materiaaliseen ympäristöön. Kun tarkastelen kontekstin yhteyttä direktiivin muotoiluun, 
en myöskään ymmärrä kontekstia ensisijaisesti valikoimaksi etukäteen märiteltyjä kie-
lenulkoisia piirteitä (esimerkiksi ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema), joihin kielenkäytön 
variaatiota on Lappalaisen (2004: 35) mukaan vaikkapa sosiolingvistisessä tutkimuksessa 
tyypilisesti suhteutettu. Pikemminkin tarkastelutapani tulee lähelle keskustelunanalyytti-
sessa tutkimuksessa vakiintunutta ajatusta siitä, että vuorovaikutustilanteen osanottajat 
osoittavat kielellisillä ja ei-kielellisillä valinnoillaan, millaiset kontekstin ulottuvuudet 
ovat kullakin hetkellä relevantteja. Nämä valinnat paitsi motivoituvat meneillään olevasta 
puhetilanteesta myös konstruoivat sitä tietynnäköiseksi. (Auer 1995: 11–14; Heritage 
1996: 236–239; Raevaara & Sorjonen 2006: 124; vastaavista näkemyksistä tekstilajitutki-
muksessa esim. Eggins & Martin 1997: 251; Devitt 2004: 19, 31.)  

Edellä kuvattuun tapaan tulkitsen myös nyt käsillä olevassa tutkimuksessa, että juuri 
ryhmäkirjeen kirjoittajan tekemät kielelliset (ja ei-kielelliset, esimerkiksi visuaaliset) va-
linnat signaloivat, mitä meneillään olevan puhetilanteen ulottuvuuksia hän käsittelee teks-
tissään relevantteina. Kuten aiemmin, tällaisina signaaleina toimivat ryhmäkirjeissä sekä 
lauseiden että tekstin rakenne. Kontekstikäsitykseni välityksellä tutkimukseni keskustelee 
tekstilajitutkimuksen suuntauksista paitsi systeemis-funktionaalisen perinteen myös poh-
jois-amerikkalaisen retorisen koulukunnan16 kanssa (esim. Freedman & Medway 1994; 
Bazerman 1994; Devitt 2004), jossa on viime aikoina korostettu paitsi tekstilajin kaksois-
kontekstuaalista luonnetta (esim. Devitt mts. 13, 30; ks. myös Halliday 1989 [1985]: 34–
38; Eggins & Martin 1997: 251) myös puhetilanteen osallistujien toimintaa tilanteessa 
relevanttien geneeristen merkitysten aktivoijina (Devitt mts. 19, 31). Hieman samansuun-
taisia kontekstinäkemyksiä on sovellettu esimerkiksi kriittisen lingvistiikan alaan luetta-
vassa tekstintutkimuksessa, jossa kielenkäyttöä tarkastellaan todellisuutta koskevien käsi-
tysten heijastajana ja konstruoijana (fennistiikassa esim. Heikkinen 2000b; myös Kan-
kaanpää 2006: 37). Toisin kuin kriittisen lingvistiikan perinteessä toisinaan on tehty, ana-
lyysini eivät kuitenkaan kytke tarkastelemissani teksteissä tehtyjä kielellisiä valintoja esi-
merkiksi valtasuhteiden rakentumista tai sosiokulttuurista muutosta koskeviin makrotason 
kysymyksiin. Pikemminkin empiirisen tarkasteluni esille nostamat kontekstiseikat saavat 
kaikupohjaa keskustelunanalyyttisesta direktiivikirjallisuudesta (esim. Sorjonen 2001; 

16 Engl. the ‘new rhetoric’ school on genre studies.
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Curl & Drew 2008; ks. myös Laury painossa), jossa direktiivien muotoilulla on esitetty 
rakennettavan kuvaa muun muassa siitä, kuinka varmana tai rutiininomaisena ohjeen muo-
toilija ohjettaan käsittelee.  

Kun kuvaan (kiteytyneiden) direktiivien asemaa ja tehtäviä osana tarkasteltavan ryh-
mäkirjeen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, kontekstualisoiva katseeni kohdis-
tuu systemaattisesti siihen, millaisessa tekstiyhteydessä direktiivi kulloinkin toimii. Teks-
tiyhteyden käsitettä voi verrata väljästi esimerkiksi tapaan, jolla Halliday puhuu systee-
mis-funktionaalisessa viitekehyksessä kotekstista (engl. co-text; Halliday 2002: 28–29). 
Omassa tarkastelussani korostan kuitenkin, että kulloisessakin tekstiyhteydessä tehtävien 
morfosyntaktisten valintojen taustalla on aina myös tietty (ala)tekstilaji sekä (tämän mu-
kaisesti) tietty toiminta, jota kirje meneillään olevassa puhetilanteessa toteuttaa. Toisin 
sanoen myös lauseiden tekstiyhteys on olemassa puhetilannetta varten. Myös systeemis-
funktionaalisessa teoriassa (Halliday & Hasan 1976: 20–21; Shore tulossa a) korostetaan, 
että todellisissa kielenkäyttötilanteissa tilannekontekstia ilmentävät ja rakentavat nimen-
omaan tarkasteltavan tekstin sisäiset piirteet. Koska (ko)tekstin lineaarisen rakentumisen 
yksityiskohtaista käsittelyä motivoi sekä kielioppi- että tekstilajinäkemykselleni ominai-
nen ajatus muodon, funktion ja puhetilanteen erottamattomasta yhteydestä, direktiivien 
kontekstuaalinen käsittely ei siis nyt käsillä olevassa työssä tarkoita ainoastaan sen tarkas-
telua, millaisista muista rakenteista kulloinkin tarkasteltavana olevan lauseen välittömänä 
kontekstina toimiva tekstin osa koostuu. Päinvastoin pureudun yksityiskohtaisen, lineaari-
suuteen ja tekstiyhteyteen fokusoivan morfosyntaktisen tarkastelun avulla kysymykseen 
siitä, kuinka tekstiyhteydessä tehtäviä kieliopillisia valintoja motivoivat viime kädessä 
vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset seikat, jotka kytkeytyvät meneillään olevaan puhe-
tilanteeseen. 

1.3 Aineistosta 

Tutkimukseni aineisto on peräisin Helsingin kaupungin opetusvirastosta. Kokonaisuudes-
saan se muodostuu 123:sta niin sanotusta ryhmäkirjeestä, jotka opetusvirasto on lähettänyt 
alaisuudessaan toimiville opetustoimen hallinnollisille yksiköille vuonna 2002.  

Olen rajannut aineiston kielenulkoisin kriteerein opetusviraston itse käyttämän ni-
meämiskriteerien varassa. Tämä tarkoittaa, että aineistoon on sisällytetty kaikki ne suo-
menkieliset tekstit, jotka on tuotettu Helsingin kaupungin opetusvirastossa vuoden 2002 
aikana, nimetty ryhmäkirjeiksi ja lähetetty tietyille vastaanottajille tiettyä kanavaa pitkin.17

Vaikka ryhmäkirjeen ulkoasu vihjaa monesti kirjeen moniaalle haarovasta syntyprosessis-
ta (Heikkinen 2000a), tulkitsen kirjeen lähettäjäksi sen allekirjoittajan tai allekirjoittajat. 

17 Ryhmäkirjeet ovat kulkeneet elokuuhun 2002 asti viraston tiimipostissa liitetiedostoina; sen jälkeen 
ne on siirretty viraston intranetiin. Intranetiä käytettäessä kunkin kirjeen julkaisemisesta on tiedotettu vas-
taanottajille erillisellä sähköpostiviestillä, jonka lähettämisestä on vastannut viraston kirjaamo. (Palve-
luesimies Eija Joensuu; suullinen tiedonanto maaliskuussa 2003.) Yhteensä ryhmäkirjeen nimellä on vuonna 
2002 lähetetty ja luetteloitu 152 kirjettä. Näistä osa on kuitenkin ruotsinkielisiä. Tästä syystä yksittäisen 
kirjeen luettelointitunnuksessa (esim. RK135) näkyvä numero voi olla myös suurempi kuin aineistoon sisäl-
tyvien suomenkielisten kirjeiden kokonaismäärä. 



23

Tavallisimmin allekirjoittajana toimii lähettävän yksikön johtaja tai joku viraston lukuisis-
ta päälliköistä. Kirjeen vastaanottajat ilmaistaan puolestaan otsikon yläpuolelle sijoittuval-
la osoiterivillä. Tavallisesti vastaanottajaksi on merkitty jokin, usein jollakin tapaa rajattu 
koulujen joukko. Jos vastaanottajat on spesifioitu tarkemmin, heiksi mainitaan yleensä 
kyseisten koulujen rehtorit tai johtajat. Koulujen asemesta kirje saatetaan kuitenkin myös 
osoittaa vaikkapa viraston johdolle tai suunnittelijoille.  

Ryhmäkirjeissä kirjeen lähettäjä ohjailee vastaanottajien toimintaa ja välittää näille tie-
toa ajankohtaisista asioista. Tilannekonteksti, jossa ryhmäkirjeitä kirjoitetaan ja luetaan, 
on sekä institutionaalinen että ammatillinen. Peräkylän (1997: 177) muotoilua mukaillen 
sekä ryhmäkirjeiden kirjoittajat että lukijat suorittavat ryhmäkirjeiden avulla tiettyjä insti-
tutionaalisia tehtäviä ammatillisessa kontekstissa. Keskeistä on, että lähettäjän ja vastaan-
ottajan välillä vallitseva ohjailusuhde on oletusarvoinen, institutionaalisesti säädelty ja 
suuntautuu hierarkkisesti ylhäältä alaspäin. Vaikka ryhmäkirjeiden vastaanottajat saattavat 
edustaa opetusviraston organisaation eri osia, joiden suhde allekirjoittajan edustamaan 
yksikköön vaihtelee, lähettäjällä on virkansa puolesta paitsi oikeus myös velvollisuus sää-
dellä vastaanottajan tekemisiä. Toisaalta lähettäjä ja vastaanottaja toimivat asiantuntijoina 
samassa organisaatiossa ja hoitavat ryhmäkirjeiden välityksellä asioita, jotka liittyvät 
kummankin työtehtäviin. Ammatillista näkökulmaa korostettaessa viestintätilanteen, jossa 
kirjeet ovat syntyneet, voi makrotasolla sanoa olevan symmetrisempi (ks. Karihalme 
1999: 124) kuin sellaisissa institutionaalisissa tilanteissa, joissa vaikkapa lääkäri antaa 
hoito- tai muita ohjeita maallikkopotilaalle. Perusasetelma on kuitenkin aina sama: lähettä-
jä on hallinnon edustaja, joka tietää kirjeen käsittelemästä asiasta vastaanottajaa enemmän 
ja on viestin vastaanottajaan nähden käskyvaltaisessa asemassa.18 (Institutionaalisen ja 
ammatillisen vuorovaikutuksen suhteista ks. myös Sarangi 1998: 385; Sarangi & Roberts 
1999: 13–15; Karihalme 1999: 116.) 

Tutkimuskysymysteni kannalta ryhmäkirjeet muodostavat hedelmällisen aineiston, 
koska ne tarjoavat ohjailufunktion tutkijalle niin sanotusti luonnollista ja tekstuaalista da-
taa (vrt. Hopper 1998). Luonnollisuus tarkoittaa, että jokainen ryhmäkirje on syntynyt 
aidossa kielenkäyttötilanteessa aidon kommunikatiivisen tarpeen toteuttamista varten. Ko-
konaisuutena kirjeet tarjoavatkin pääsyn diskurssiyhteisön sellaisiin kielellisiin käytäntei-
siin, jotka ovat muotoutuneet virastotyön arkisissa käytännöissä. Ryhmäkirjeillä ei ole 
esteettistä arvoa, eivätkä niiden kirjoittamista säätele eksplisiittiset tekstinormit. Päinvas-
toin niitä kirjoitetaan käytännön tarpeita varten yhteisön sosiaalisten normien sekä niitä 
konkretisoivien aiempien tekstien varassa. (Kirjoittamisesta opetusvirastossa tehtävänä 
kielityönä ks. Heikkinen 2000a; erit. mts. 272–277; 291–292.) Tekstuaalisuus tarkoittaa 
puolestaan tässä yhteydessä, että lauseet, joihin fokusoin, toimivat ryhmäkirjeissä tietyn-
tyyppisen tekstuaalisen kokonaisuuden osana. Aineisto sallii näin lähestyä tarkasteltavia 
lauseita lineaarisesti osana laajempaa funktionaalista kokonaisuutta. Hopperin (1998) teks-
tuaalisuusluonnehdinnan osalta on omassa tutkimusasetelmassani erityisen keskeistä, että 
ryhmäkirjeiden muodostamaa tekstijoukkoa voi luvussa 1.2 määritellyllä tavalla käsitellä 
tekstilajina. Ryhmäkirjeet toteuttavat karkeasti ottaen samaa sosiaalisen toiminnan tyyppiä 

18 Eräänlaisessa erityisasemassa vastaanottajien joukossa ovat yksityiset sopimuskoulut, jotka nauttivat 
samoista resursseista kuin kaupungin omat oppilaitokset mutta ovat hallinnollisesti itsenäisempiä.  
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tai skemaattista tietorakennetta. Samoin ne konstruoivat näkyville joukon puhetilanteita, 
joissa sekä toteutettava toiminta että viestijöiden roolisuhteet pysyvät karkeasti samoina. 
Tekstilajin toteutumilla on täten siinä määrin yhteisiä piirteitä, ettei fokukseeni valikoitu-
vien kiteytyneiden direktiivien tekstikonteksti ole aineistossa sattumanvarainen. 

1.4 Työn rakenne 

Koska työlläni on empiiristen lisäksi menetelmällisiä tavoitteita, sen rakenne poikkeaa 
hieman tavanomaisesta. Sen sijaan, että kuvaisin menetelmällisiä valintoja yksityiskohtai-
sesti osana nyt päättymäisillään olevaa johdantoa, menetelmän raportointi muodostaa 
työssäni kokonaisen laajan analyysiluvun. Käytännössä tutkimuskysymyksiin A–C esittä-
mäni vastaukset tulevat näin työn rakenteessa näkyviksi seuraavalla tavalla.  

Luvussa 2 pureudun ensin tutkimuskysymykseen A. Toisin sanoen luku 2 selvittää, 
millaisia välineitä direktiivien kontekstuaalinen tarkastelu ryhmäkirjeissä vaatii. Se esitte-
lee keskeiset analyyttiset käsitteeni ja osoittaa, kuinka niitä käytän. Lisäksi se eksplikoi 
työn rajauksen. Kun menetelmään ja rajaukseen liittyvät ratkaisut on esitelty, luvut 3 ja 4 
havainnollistavat niiden kuvausvoimaa. Luvussa 3 vastaan tutkimuskysymykseen B. Toi-
sin sanoen tarkastelen, millaisissa konteksteissa ryhmäkirjeet ilmaisevat direktiivisyyttä 
kiteytyneiden direktiivien avulla ja milloin ohjailu toteutuu pikemminkin muilla keinoin. 
Luku 4 käsittelee sitten tutkimuskysymystä C. Siinä selvitän, millaisissa konteksteissa 
kiteytynyt direktiivi antaa toivotun tekemisen toteuttajalle eksplisiittisen, millaisissa puo-
lestaan implisiittisemmän koodauksen.  

Luvussa 5 kokoan työni keskeiset tulokset yhteen ja pohdin niiden antia. Aineistoni 
luonteen vuoksi sivuan myös tulosteni yhteiskunnallista relevanssia sekä sovellusarvoa.  
Lukujen sisäistä rakennetta kuvaan tarkemmin kunkin luvun alussa.  



25

2. Menetelmä ja rajaus  

Kuten johdannossa totesin, direktiivien kontekstualisoivaan tarkasteluun ei ole ollut van-
hastaan olemassa sellaista menetelmää, jota työssäni olisi mahdollista soveltaa. Työni tar-
peisiin soveltuvien välineiden kehittäminen on siksi ollut yksi tutkimuksen keskeisistä 
haasteista. Tässä luvussa esittelen työni menetelmällisen perustan. Toisin sanoen vastaan 
tutkimuskysymykseen A kuvaamalla, millaisia välineitä direktiivien kontekstuaalinen tar-
kastelu ryhmäkirjeissä vaatii. Tehtävän luonteen vuoksi menetelmäluku ei ole luonteeltaan 
ensisijaisesti aiempaa kirjallisuutta referoiva. Päinvastoin se pohjautuu yksityiskohtaiseen 
aineistovetoiseen analyysiin, jota tarvittavat kirjallisuusviitteet täydentävät.  

Työni menetelmälliset haasteet jakautuvat karkeasti kahteen osaan. Yhtäältä työn ko-
konaisuus vaatii tarkentamaan käytettävissä olevia morfosyntaktisia välineitä. Toisaalta on 
luotava käsitys siitä, millaisia tekstianalyyttisia käsitteitä tarvitaan, jotta direktiivejä voi-
daan käsitellä nimenomaan kontekstilähtöisesti osana niille ominaista toiminnallista teksti- 
ja tilanneyhteyttä.  

Esittelen käyttämäni morfosyntaktisen kuvausvälineistön seuraavaksi luvussa 2.1. Di-
rektiivien tekstianalyyttiseen kontekstualisointiin keskityn puolestaan luvussa 2.2. Koko-
naisuutena luku 2 havainnollistaa, että ryhmäkirjeissä käytettävien ohjailukeinojen tarkas-
telemiseksi on otettava yhtä aikaa huomioon paitsi joukko morfosyntaktisia ja tekstin ra-
kentumiseen liittyviä ilmiöitä myös tapa, jolla nämä kaksi kytkeytyvät yhteen. Samoin 
luku 2 havainnollistaa, millaisia rajauksia olen aineiston käsittelyyn lukuja 3 ja 4 varten 
tehnyt. 

2.1 Direktiiveistä kiteytyneisiin direktiiveihin: morfosyntaktinen 
kuvaus 

Tässä alaluvussa selvitän, millaisia morfosyntaktisia välineitä direktiivien kontekstuaali-
nen tarkastelu työssäni vaatii. Morfosyntaktisten välineiden tähänastista yksityiskohtai-
sempaa erittelyä tarvitaan jo sen eksplikoimiseksi, mihin tutkimuksessani keskeinen kitey-
tyneen direktiivin käsite jatkossa viittaa. Käsitteenmäärittelyn lisäksi morfosyntaktisen 
tarkastelun yksityiskohtaistaminen on kuitenkin tarpeen myös, jotta myöhemmin voitaisiin 
tarkastella, millaisia lineaarisia kokonaisuuksia perä perää sijoittuvista (kiteytyneistä) di-
rektiiveistä ryhmäkirjeissä muodostuu.  

Luvussa 2.1.1 esitän seuraavaksi kiteytyneen direktiivin määritelmän. Lisäksi käyn lä-
pi ryhmäkirjeiden keskeiset kiteytyneiden direktiivien alaryhmät. Vaikka määrittelen di-
rektiivin kiteytyneisyyden osin eri tavoin kuin fennistisessä kirjallisuudessa on tähän asti 
tehty, alaryhmittäinen tarkasteluni jäsentyy fennistisen perinteen mukaisesti pääasiassa 
modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon mukaisesti. Lineaarisen tarkastelun mahdol-
listamiseksi yksityiskohtaistan sitten kiteytyneiden direktiivien erittelyä luvussa 2.1.2 
huomioimalla niiden kuvauksessa paitsi sen, millainen lauseen finiittinen verbirakenne on 
(tai sen, että tällainen rakenne puuttuu), myös sen, millaista argumenttirakennetta lause 
(tai lausemainen rakenne) toteuttaa. 
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2.1.1 Kiteytyneet direktiivit  

Kuten edellä totesin, tekstissä ilmaistavaa direktiivisyyttä ei aina voi palauttaa tiettyyn 
konventionaaliseen morfosyntaktiseen rakenteeseen tai joukkoon tällaisia rakenteita. Esi-
merkiksi Heikkinen (2000b: 135, 194–195) nostaa esille, että opetusviraston johtosään-
töön sekä kehittämisraportteihin sisältyy eksplisiittisten ohjailevien ilmauksien lisäksi lau-
seita, joissa tekstin ohjaileva tai normittava funktio saa ikään kuin epäsuorem-
man, implisiittisemmän ilmaisun (ks. myös Tiililä 2007: 111–113). Implisiittisten ohjeiden 
tulkintaa ohjaileviksi tukevat tällaisissa tapauksissa tekstilajikonventiot sekä tieto siitä, 
millaista tehtävää teksti(laji) kokonaisuutena sen avulla kommunikoivien osallistujien vä-
lillä palvelee (Heikkinen 2000b: 144–146; ks. myös Iedema 1997). László (2001) ja Lau-
ranto (tulossa) tarkastelevat puolestaan matkaesitteiden kaltaisia tekstejä, joiden direktii-
vinen funktio on ilmeinen, vaikka konventionaalisia lausetason ohjailukeinoja ei välttä-
mättä käytetä lainkaan. (Direktiiviyden ilmaisukeinojen variaatiosta ks. myös esim. Kan-
kaanpää 2006: 53.) Myös ryhmäkirjeissä direktiivisyys voi ilmetä paitsi tietyntyyppisten 
kiteytyneiden morfosyntaktisten rakenteiden välityksellä myös sellaisin rakentein, joiden 
kiteytyneisyys juuri direktiiviseen käyttöön on kyseenalaisempaa. Lisäksi direktiivisyyttä 
voidaan ilmaista edelleen implisiittisempinä tekstilajimerkityksinä. Menetelmällisestä nä-
kökulmasta tällaiset havainnot korostavat, että direktiivin käsite on syytä operationaalistaa 
huolellisesti, jotta tutkimuksen rajaus voisi toimia. Koska direktiivisyys voi ilmetä luke-
mattomin eri tavoin, on toisin sanoen ennen yksityiskohtaisempaan morfosyntaktiseen 
(saati kontekstuaaliseen) analyysiin ryhtymistä välttämätöntä pohtia, kuinka direktiivin 
käsite voidaan määritellä nyt käsillä olevan tutkimuksen tarpeita varten siten, että tietyt 
morfosyntaktiset rakenteet voidaan rajata täsmällisin perustein tutkimuksen fokukseen – ja 
jättää muut sen ulkopuolelle.  

Aiemmassa direktiivitutkimuksessa direktiivisyyden ilmaisukeinoihin liittyvää variaa-
tiota on käsitelty eri tavoin. Fennistiikassa 2000-luvun vaikutusvaltaisin direktiiviesitys 
sisältynee Isoon suomen kielioppiin (ISK 2004), jonka käsikirjoitusta esimerkiksi monet 
direktiivejä 2000-luvun vaihteessa tutkineet maisterinopinnäytteiden tekijät (esim. Torpo 
1998; Honkanen 2001; Haapala 2003) ovat hyödyntäneet jo ennen sen julkaisemista. 
Myös viimeaikaisissa tekstianalyyttisissa tarkasteluissa direktiivin käsite on ollut tapana 
määritellä ISK:n mallin mukaisesti (esim. Kankaanpää 2006: 51; Kukkola 2007: 22; Hon-
kanen 2009: 196).  

Kuten johdannossa totesin, ISK:ssa (2004: § 1645) direktiiveiksi nimitetään ”ohjaile-
via lausumia”, joiden avulla puhuja käskee, pyytää tai neuvoo puhuteltavaa toimimaan tai 
olemaan toimimatta jollakin tavalla. Direktiivi hahmottuu näin eräänlaiseksi funktioltaan 
ohjailevien kielellisten tekojen kattokategoriaksi, jonka kielellistä toteutumista direktiivi-
luvussa tarkastellaan (vastaavasta tulkinnasta esim. Tanner 2005: 89). Kokonaisuutena 
ISK:n direktiiviluku kuvaakin varsin yksityiskohtaisesti, kuinka vastaanottajan ohjailu voi 
suomenkielisissä teksteissä ja keskusteluissa toteutua, kun tarkastelu kohdistetaan pääasi-
assa lauseen muotoisiin tai lausetta suppeampiin morfosyntaktisiin rakenteisiin. Myös 
omassa tutkimuksessani ISK:n kuvaus auttaa ratkaisevasti jäsentämään direktiivien muo-
toiluun liittyvää variaatiota. Aineiston erityisominaisuuksien vuoksi ISK:n direktiiviluvun 
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tarjoamat ratkaisut eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä tutkimuksessani välttämättömän 
rajaustyön tarpeisiin. 

ISK:n direktiiviluku sisältää muotoiluja, jotka vihjaavat, että kuvauksen ideana on kes-
kittyä nimenomaan direktiivisyyden kiteytyneisiin tai konventionaalistuneisiin ilmausta-
poihin. Esimerkiksi direktiivin määritelmän sisältävässä pykälässä (ISK 2004: § 1645) 
todetaan, että direktiivistä merkitystä osoittamaan on suomen kielessä ”konventionaalistu-
nut” imperatiivin lisäksi myös muunlaisia ilmaustyyppejä. ISK:n esimerkkejä tarkastelles-
sa huomiota kiinnittääkin, että lauseen toteuttamasta ohjailevasta tehtävästä kertovat val-
taosassa esimerkkejä verrattain vakiintuneet kielelliset erityispiirteet. Esimerkiksi lausees-
sa Mennäänkö vaikka tästä tällaisena erityispiirteenä toimii lauseen verbialkuinen sanajär-
jestys ja ilmisubjektin puuttuminen. Lauseessa Sun täytyy ottaa asia vakavasti erityispiir-
teeksi voidaan vastaavasti tulkita modaalinen apuverbi täytyy. Toisaalta ISK:n direktiivi-
luvussa kiinnittää huomiota, että esimerkistöön sisältyy myös joukko sellaisia lauseita tai 
lausumia, joista vastaavat erityispiirteet puuttuvat. Tällaisia ovat muun muassa pelkästä 
NP:stä rakentuvat direktiivit (esim. Korkeajännite; mt. asetelma 191) sekä konditionaali-
muotoiset eksistentiaalilauseet (Täällä olisi kahvia; mp.). Voitaisiin sanoa, että niiden tul-
kintaa ohjaavat erityisen voimakkaasti kontekstuaaliset seikat.  

Ilmausten Korkeajännite ja Täällä olisi kahvia kaltaisten rakenteiden mukana olo ha-
vainnollistaa, että direktiivin konventionaalistuneisuus määritellään ISK:ssa pikemminkin 
kontekstuaalisin kuin kielellisin ehdoin. Vaikka direktiivikuvaus keskittyy erittelemään 
kielellisiä muotoja, joiden suhteen erityyppiset direktiivit eroavat toisistaan, kielellinen 
muoto ei toisin sanoen toimi rajausperusteena, jonka avulla konventionaalistuneiksi tai 
kiteytyneiksi katsottavat direktiivit voitaisiin erottaa sellaisista direktiiveistä, jotka eivät 
ole konventionaalistuneita. Pikemminkin direktiiviä pidetään ISK:ssa konventionaalistu-
neena, mikäli se on erikoistunut määrätynlaiseen käyttöön määrätynlaisessa kontekstissa 
(ISK 2004: § 1645).  

Ajatus kiteytyneisyyden tai konventionaalistuneisuuden kontekstilähtöisestä määritte-
lemisestä on kielinäkemykseni valossa myös omassa työssäni houkutteleva. Lähempi tar-
kastelu osoittaa kuitenkin, että konventionaalistuneisuuden palauttaminen pelkkiin kon-
tekstuaalisiin seikkoihin johtaa omassa työssäni merkittäviin rajausongelmiin.  

Konventionaalistuneisuuden kontekstilähtöinen määrittely synnyttää ryhmäkirjeiden 
kaltaisessa aineistossa ongelmia jo siksi, että se sallii käsitellä kiteytyneinä tai konventio-
naalistuneina direktiiveinä hyvin monenlaisia lauseita ja virkkeitä. Kun ISK:n konventio-
naalistuneisuuskäsitystä soveltaa ryhmäkirjeiden analyysiin, kiteytyneiksi direktiiveiksi 
voisivat esimerkiksi hahmottua yhtä lailla imperatiivilauseet (esim. Ajatelkaa kohderyh-
mää) kuin lauseen Asiaan liittyvä taustamuistio on oheisena kaltaiset moduloimattomat 
deklaratiivit, joiden muotoilussa ohjailusta voi ISK:n kuvaukseen (ISK 2004: § 1660) suh-
teuttaen sanoa vihjaavan korkeintaan tarjolla olon merkityspiirre.19 Molempien kohdalla 
tulkinta kiteytyneeksi direktiiviksi vaatisi ainoastaan osoittamaan, että esimerkkilauseen 
tapaiset rakenteet toimivat vakiintuneina kielellisinä keinoina tietyntyyppisissä konteks-

19 ISK:n tulkinta esimerkiksi lauseen Täällä olisi kahvia potentiaalisesta direktiivisyydestä (ISK 2004: 
asetelma 191) perustuu Kauppisen (1998: 183–186) huomioon, jonka mukaan konditionaalimuotoiset eksis-
tentiaalilauseet voivat tietyissä kontekstissa saada tarjolla olon tulkinnan.  



28

teissa, joissa toteutuva toiminta on luonteeltaan ohjailevaa. Ryhmäkirjeiden tapauksessa 
tällaisten perusteiden esittäminen on kuitenkin vaikeaa, koska koeteltua menetelmää rele-
vanttien ohjailevien kontekstien identifioimiseksi ei ole olemassa. Kun rajoja on vaikea 
vetää, jää samaan aikaan avoimeksi, voitaisiinko mitään direktiiviltä vaikuttavista ilmauk-
sista itse asiassa pitää kiteytymättöminä. 

Keskeisin ongelma, johon kiteytyneisyyden kontekstilähtöinen määrittely johtaa, liit-
tyy kuitenkin siihen, että ryhmäkirjeet toteuttavat ohjailufunktiota juuri sellaisina kirjeinä, 
joissa ohjailu on leimallisesti koko tekstilajin ominaispiirre. Kuten johdannossa totesin, 
ryhmäkirjeet ovat tehtävältään ohjailevia nimenomaan tekstuaalisina ja toiminnallisina 
kokonaisuuksina, joissa ohjailua toteuttavat perä perää asetetut lauseet yhteistoimin. Kuten 
myöhemmin havainnollistan, kaikissa kirjeissä vastaanottajan ohjailua ei lisäksi ylipäätään 
voida eristää tiettyjen lauseiden tai lausemaisten rakenteiden tehtäväksi. Jos jonkin tietyn 
kielellisen muodon konventionaalistuneisuus määritellään kontekstilähtöisesti, olisikin 
konventionaalistuneiden ohjailurakenteiden kuvaamiseksi tällöin tarkasteltava paitsi yksit-
täisten lauseiden myös koko tekstin rakentumista. Näin onkin monesti järkevää tehdä. Kä-
sitteen määrittelyn ja rajausproblematiikan näkökulmasta jouduttaisiin kuitenkin samalla 
pohtimaan, olisiko direktiivin käsite tekstiaineistoja käsiteltäessä tällöin edelleen mahdol-
lista rajata morfosyntaktisesti – tai kannattaako direktiivin käsite ohjailevaa tekstilajia kä-
sitellessä rinnastaa virkkeeseen, jonka rajat määräytyvät funktionaalisen sijaan ortografisin 
perustein.  

Tiivistetysti ilmaisten kiteytyneisyyden tai konventionaalistuneisuuden palauttaminen 
pelkästään vakiintuneisuuteen tietyssä kontekstissa johtaa ryhmäkirjeen tapaisia tekstilaje-
ja käsiteltäessä tilanteeseen, jossa konventionaalisen direktiivin kategoriarajat ovat vaaras-
sa hajota hallitsemattomiin. Ontologisessa mielessä tällainen tilanne saattaa hyvin vastata 
todellisuutta. Tutkimuksen rajauksen onnistumiseksi ongelma on kuitenkin tarpeen rat-
kaista toisin.  

ISK:ta edeltäneessä puheaktiteoreettisessa kirjallisuudessa konventionaalistuneisuuden 
rajoja on käyty hieman ISK:n kuvauksesta poikkeavalla tavalla. Kuten johdannossa tote-
sin, direktiiviksi tulkitut ilmaukset on puheaktiteoreettisessa kirjallisuudessa ollut tapana 
jaotella niin sanottuihin suoriin ja epäsuoriin tapauksiin. Kuten Muikku-Werner (1993: 
66–70) muistuttaa, suoran ja epäsuoran ilmaisun välistä aluetta jäsentävät jaottelut eivät 
aina ole olleet aivan yksiselitteisiä: päinvastoin eri kirjoittajat käyttävät jaon tekemiseen 
osin erilaisia perusteita. Fennistisissä tarkasteluissa huomiota on kuitenkin Muikku-
Wernerin (mt., ks. myös Muikku-Werner 1997) oman työn välityksellä saanut erityisesti 
Blum-Kulkan (1987: 133–134) eksplikoima ajatus, jonka mukaan direktiivit tai ”pyyn-
nön” (engl. request) esittämisen tavat voi niiden suoruusasteen perusteella jakaa karkeasti 
kolmeen ryhmään: suoriin direktiiveihin, konventionaalisiin epäsuoriin direktiiveihin sekä 
niin sanottuihin vihjeisiin.  

Muikku-Werner (1993: 113) käsittelee Blum-Kulkaa (1987: 133–134) mukaillen suo-
rina direktiiveinä imperatiivilauseita sekä eksplisiittisiä performatiiveja, joissa pyytämisen 
funktio on merkitty syntaktisesti tai muutoin ”indikoitu eksplisiittisesti”. Ryhmäkirjeiden 
direktiivisistä ilmauksista suorien direktiivien luokkaan voitaisiin näin lukea esimerkiksi 
lauseet Ajatelkaa kohderyhmää (imperatiivi) sekä Pyydämme rehtoria valmistamaan asia-
listan pohjalta lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvityksen (eksplisiittinen performatiivi). Kon-
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ventionaalisiksi epäsuoriksi direktiiveiksi Muikku-Werner (1993: 162) nimeää puolestaan 
joukon muunlaisia deklaratiiveja, joissa tulkintaa ohjaavat edelleen ”selvät lingvistiset 
osoittimet”, esimerkiksi jokin velvollisuutta tai pakkoa ilmaiseva modaaliverbi (mts. 143). 
Tämän luonnehdinnan varassa konventionaalista epäsuoruutta voisi ryhmäkirjeiden direk-
tiiveistä ilmaista esimerkiksi lause Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, luki-
oiden ja aikuislukioiden on ehdottomasti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikatau-
lun määräaikoja. Vihjeiksi Muikku-Werner (mts. 162) ja Blum-Kulka (mp.) nimittävät 
sellaisia epäsuoria direktiivejä, joiden funktiota ei ole selvennetty millään konventionaali-
sella kielellisellä keinolla. Tällöin tulkintaa eivät ohjaa lingvistiset vaan pikemminkin kon-
tekstuaaliset konventiot. Toisin sanoen ”se, mitä puhujalta odotetaan, – – ratkeaa vain 
tekstiyhteydestä” (Muikku-Werner 1993: 162, 165–167). Ryhmäkirjeiden tapauksessa 
vihjeeksi voitaisiin tulkita esimerkiksi lause Asiaan liittyvä taustamuistio on oheisena. 
Muikku-Wernerin (mts. 166–167) luonnehdintaa lainaten siinä ”mikään ei vihjaa tavoitel-
tuun toimintaan – – eikä kuulijoiden osallistumiseen siihen, ei myöskään toiminnan koh-
teeseen eikä siitä mahdollisesti hyötyvään”. Tästä huolimatta lauseen voi kontekstissaan 
tulkita ilmaisevan, että puhuja toivoo kuulijan lukevan myös lauseessa mainitun tausta-
muistion tai etsivän sitä kirjeen liitteistä. 

Jos tutkimuksen fokukseen halutaan sijoittaa sellaiset morfosyntaktiset, merkityksel-
tään direktiiviset rakenteet, jotka hahmottuvat kiteytyneiksi tai konventionaalistuneiksi 
juuri kielisysteemin näkökulmasta, voitaisiin edellä esittelemäni jaoettelun varassa ajatel-
la, että Blum-Kulkan ja Muikku-Wernerin esittelemät suorat ja konventionaaliset epäsuo-
rat direktiivit lukeutuisivat kiteytyneiden direktiivien kategoriaan, kun taas vihjeet jäisivät 
tämän luokan ulkopuolelle. Kuten pian havainnollistan, piirrän itse kiteytyneisyyden rajat 
tavalla, joka käytännössä tulee lähelle nimenomaan tätä ajatusta. Tarkalleen ottaen myös-
kään puheaktiteoreettiset välineet eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä jaotteluperusteiden 
eksplikoimiseen.  

Muikku-Wernerin soveltamassa puheaktiteoreettisessa kuvauksessa on oman tarkaste-
luni näkökulmasta merkille pantavaa, että direktiivin suoruuden aste kytketään siihen, 
kuinka läpinäkyvä lauseen muotoilu suhteessa sen funktioon on. Kuvausmallin ongelmak-
si nousee kuitenkin, ettei siitä ole helppo nostaa esille selkeitä semanttisia tai morfosyn-
taktisia kriteereitä, joihin tulkinnat läpinäkyvyyden asteesta olisi erityisesti epäselvemmis-
sä tapauksissa mahdollista kiinnittää. Potentiaaliseksi käsitteellisen epäselvyyden lähteeksi 
hahmottuu erityisesti, että tulkinnan konventionaalisten epäsuorien direktiivien konven-
tionaalisuudesta sanotaan voivan palautua paitsi konventionaalisiin muodollisiin myös 
konventionaalisiin semanttisiin signaaleihin (Blum-Kulka 1987: 133–134).20 Kuten myö-
hemmin havainnollistan, direktiivien muotoiluerojen jäsentämiseksi on omassa työssäni 
nimenomaan tarpeen selventää, millaiseksi direktiivien taustalla vaikuttava semanttinen 
kehys hahmottuu. Blum-Kulkan kuvauksessa, jota Muikku-Werner soveltaa, semanttisia 
kriteereitä ei määritellä. Tästä syystä konventionaalisten epäsuorien direktiivien kohdalla 
relevantit semanttiset signaalit on vaikea pitää erillään kontekstuaalisista konventioista, 

20 Konventionaalisia epäsuoria direktiivejä ovat Blum-Kulkan (1987: 133–134) mukaan sellaiset direk-
tiivit, joissa funktio on jonkin konventionaaliseksi katsottavan muodollisen vihjeen tai ”konventionaalisen 
semanttisen sisällön” perusteella edelleen verrattain läpinäkyvä, vaikka esimerkiksi imperatiivilauseen kal-
taisia syntaktisia vihjeitä ei käytetä. 
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joihin edelleen epäsuorempien vihjeiden ajatellaan perustuvan. Käytännössä kuvausmallin 
soveltaminen ryhmäkirjeiden kaltaiseen luonnolliseen ja tekstuaaliseen aineistoon onkin 
vaikeaa, koska erityisesti konventionaalisten epäsuorien direktiivien ja vihjeiden välille on 
sen varassa vaikea piirtää täsmällistä rajaa. 

Kuten edellä sanottu havainnollistaa, aiemman kirjallisuuden tarjoamia välineitä kitey-
tyneiden direktiivien erottamiseksi muista direktiiviyden ilmaisukeinoista on työni rajauk-
sen onnistumiseksi tarpeen tarkentaa. Seuraavassa täydennän fennististen direktiivikuvaus-
ten perinnettä kahden sellaisen kielioppimallin avulla, jotka tarjoavat direktiivien kiteyty-
neisyyden sekä kieliopillisten erojen kontekstilähtöiseen tarkasteluun tarvitsemiani lisävä-
lineitä. Keskeisenä lähteenäni toimii Langackerin (1987, 1991, 2008) kognitiivinen kie-
lioppi, jonka direktiivikuvauksia fennistit eivät tietojeni mukaan ole tähän asti soveltaneet. 
Langackerin kuvausta täydennän Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin (1984, 
1994 [1985]) avulla, johon myös fennistisessä direktiivitutkimuksessa toisinaan viitataan 
(esim. Haapala 2003; Honkanen 2009: 196; Lauranto tulossa; Tanner tulossa). Langacke-
riin ja Hallidayhin tukeutuen määrittelen kiteytyneet direktiivit luvussa 2.1.1.1 lause- ja 
lausemaisiksi rakenteiksi, jotka – eri tavoin – objektivoivat ohjailukehykseksi nimittämäni 
skemaattisen tietorakenteen keskeisiä merkitysulottuvuuksia. Tämän jälkeen käyn luvussa 
2.1.1.2 läpi ryhmäkirjeiden keskeiset kiteytyneiden direktiivien alaryhmät jäsentäen ku-
vaukseni modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon mukaan, kuten fennistisessä direk-
tiivikirjallisuudessa on ollut tapana. Lisäksi erittelen lyhyesti, millaisin muunlaisin keinoin 
ohjailufunktio aineistossani kiteytyneiden direktiivien ohella toteutuu. 

2.1.1.1 Kiteytyneet direktiivit ohjailukehyksen objektivoijina 

Kuten työni johdannossa totesin, kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen kieliopin välil-
le voidaan hahmottaa monenlaisia eroja. Myös tavat, joilla nämä kaksi kielioppia lähesty-
vät kielellistä ohjailua, poikkeavat toisistaan.  

Langacker puhuu direktiiveistä lähinnä esimerkin tapaan käsitellessään kieliopinsa 
kahden version (1991: 495–503, 2008: 470–475) loppupuolella sitä, kuinka kognitiivisessa 
kieliopissa voitaisiin lähestyä puheakteja. Erityisesti Langackerin tuoreemmassa kieliop-
pikuvauksessa puheakteja käsittelevä jakso (2008: 470–475) on osa laajempaa kokonai-
suutta (mts. 457–540), jossa Langacker sovittaa lauserakenteen kuvausta erilaisten dis-
kurssi-ilmiöiden tarkasteluun. Tässä kokonaisuudessa direktiivikuvauksen taustalle hah-
mottuu puheaktiteorian sekä sitä edeltäneen performatiivisuusteorian ajatus kielellisistä 
ilmauksista puhetoimintana (esim. Langacker 2008: 158–159).  

Systeemis-funktionaalisessa kuvausmallissa direktiivit ovat osa modaalisia lausetyyp-
pejä muistuttavien vaihtokauppalauseiden mallinnusta (vaihtokauppalauseen nimityksestä 
Lauranto tulossa), jonka avulla Halliday lähestyy niin kutsutun interpersoonaisen meta-
funktion toteutumista englannin kielessä. Tarkkaan ottaen Hallidayn kielioppiesityksissä 
(esim. Halliday 1984, 1994 [1985]) ei edes puhuta direktiiveistä vaan lauseista, jotka to-
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teuttavat KÄSKYN puhefunktiota (engl. COMMAND)21. Nimityseron voi katsoa heijasta-
van sitä oppihistoriallista seikkaa, ettei Hallidayn esitys (kognitiivisesta kieliopista poike-
ten) perustu edes väljästi puheaktiteorian piirissä tehdylle työlle. Sen sijaan se jatkaa niin 
kutsuttua eurooppalaista funktionalistista traditiota, jonka esimerkiksi Luukka (2002: 92–
94) tulkitsee pikemminkin (sekä puheaktiteorian että kognitiivisen kieliopin taustalla vai-
kuttavan) angloamerikkalaisen tradition rinnakkaiseksi kehityslinjaksi. 

Vaikka systeemis-funktionaalisen ja kognitiivisen kielentutkimuksen perinteet poik-
keavat toisistaan, niiden direktiivikuvauksia on mahdollista hyödyntää samassa työssä. 
Näin on, koska sekä Langackerin että Hallidayn kuvaus lauseista ja lausemaisista raken-
teista ohjailufunktion toteuttajina sallii tulkita ohjailevien lauseiden taustalle abstraktin 
tietorakenteen tai semanttisen yleistyksen, jota erimuotoiset ohjailevat lauseet kielentävät 
eri tavoin. Langacker esittää kielen avulla toteutettavien ”yksinkertaisimpien puheaktien” 
(2008: 74, 471–472) – käskemisen, kysymisen ja väittämisen22 – toteutuvan yksinkertai-
simmissa tapauksissa nimenomaan ISK:ssa kuvatun kaltaisina (modaalisina) lausetyyp-
peinä: imperatiivi-, interrogatiivi- ja deklaratiivilauseina. Myös Hallidayn puhefunktioesi-
tykseen sisältyy ajatus, että tiettyjä kielen käytön kannalta keskeisiä vuorovaikutusfunkti-
oita ilmaisemaan on tarkasteltavissa kielissä kiteytynyt rajattu joukko morfosyntaktisia 
lausemalleja, joiden käyttö ei toisaalta rajoitu vain niille ominaisimpien tehtävien toteut-
tamiseen. Näistä lähtökohdista molemmat kieliopit tarjoavat välineitä sen erittelyyn, kuin-
ka erimuotoiset lause- tai lausemaiset rakenteet eroavat käskemisen puheaktin tai KÄS-
KYN puhefunktion toteuttajana toisistaan. 

Kognitiivisessa kieliopissa on oman tarkasteluni kannalta hyödyllistä, että Langacker 
nostaa direktiivien käsittelyssä työvälineekseen kognitiivisessa kieliopissa keskeisen eron-
teon niin sanotun objektiivisen ja subjektiivisen konstruoinnin välillä. Tämä eronteko pa-
lautuu ajatukseen, jonka mukaan kielelliset rakenteet koostuvat käsitteistyksinä kahdesta 
osasta. Käsitteistyksen näkyväksi osaksi jäsentyy sen hahmo eli profiili (profile), jonka 
ilmaus itse nostaa näyttämölle. Jotta hahmon ilmaisema merkitys voitaisiin ymmärtää, on 
kuitenkin tunnettava myös kehys (base), joka hahmottuu ilmauksen taustalle. (Langacker 
1987: 183–189; 1999: 7–8.) Yksinkertaisia suomenkielisiä esimerkkejä hahmon ja kehyk-
sen välisestä suhteesta tarjoavat vaikkapa J. Leinon (2003: 66) ja Visapään (2008: 73) 
Langackerin (esim. 1987: 183–185) mallin mukaan esittelemät nominirakenteet. Esimer-
kiksi substantiivin hypotenuusa merkitys voidaan ymmärtää ainoastaan suhteessa suora-
kulmaisen kolmion muodostamaan kehykseen, josta tarkasteltava substantiivi profiloi esil-
le pisimmän sivun (J. Leino mp.). Adjektiivi keltainen taas profiloi näyttämölle jonkin 
olion ja tietyn värialueen välisen suhteen (Visapää mp.).  

Kun tarkasteltavana ovat kokonaiset lauseet, Langacker käsittelee ilmauksen kehykse-
nä tyypillisesti meneillään olevaa puhetilannetta. Tätä kuvastaa muun muassa se, että kog-
nitiivinen kielioppi antaa puheakteille niin sanotun konseptuaalisen arkkityypin statuksen. 
Toisin sanoen Langacker lukee ilmauksen puheaktiluonteen sellaisten kehysten joukkoon, 

21 Puhefunktioiden nimitykset on systeemis-funktionaalisessa traditiossa tapana kirjoittaa versaaliaakko-
sin, jotta ne erottuisivat niin sanotuista (spesifimmistä) retorisista funktioista (esim. Shore 1991: 241). Käy-
tän tätä merkintätapaa myös omassa työssäni. 

22 Langackerin mukaan ”väite” (assertion) ja väittäminen ovat tosin argumentoivien konnotaatioidensa 
vuoksi termeinä harhaan johtavia. Niiden tilalle Langacker ehdottaa termiä ”yksinkertainen kuvaus” (simple 
description). (Langacker 2008: 471–472.) 
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jotka ovat inhimillisen kokemuksen kannalta perustavanlaatuisia ja joihin lauserakenteen 
kuvaus tulee siksi suhteuttaa. (Langacker 2008: 355–357.) Kokonaisissa lauseissa, jotka 
toimivat meneillään puhetilanteessa puheakteina, kehyksen ja hahmon välinen suhde 
muodostuu kuitenkin monimutkaiseksi, koska kielennettävissä olevia merkityksiä on kä-
sitteistystä kohti useampia. Tällöin ilmauksissa voidaan Langackerin kuvausmallia sovel-
taen erottaa ulottuvuuksia, jotka eroavat toisistaan siinä, millaiseksi ilmauksen suhde sen 
taustaan hahmottuu (Langacker 1991: 497). Juuri tällaista jäsentyneisyyttä voidaan myös 
direktiivien kuvauksessa lähestyä objektiivisen ja subjektiivisen konstruoinnin käsittein. 

Objektiivisesta konstruoinnista puhutaan kognitiivisessa kieliopissa silloin, kun jokin 
tiettyyn käsitteistykseen kuuluva konventionaalinen merkityselementti saa ilmauksessa 
eksplisiittisen koodauksen eli hahmottuu osaksi sen profiilia. Käsitteistykseen kuuluva 
konventionaalinen merkityselementti saatetaan kuitenkin koodata ilmauksessa myös im-
plisiittisesti. Tällöin puhutaan merkityksen subjektiivisesta konstruoinnista. Kuten Visapää 
(2008: 75) muistuttaa, objektiivisen ja subjektiivisen konstruoinnin välistä eroa on kogni-
tiivisessa kielentutkimuksessa usein kuvattu Langackerin (1990: 3) esittämän näyttämö-
metaforan avulla (fennistiikassa esim. P. Leino 1993: 300). Kun konstruointi on objektii-
vista, tarkastelun kohteena oleva merkityselementti sanotaan nostetun näyttämölle siten, 
että kuulijalle tarjotaan siihen suora pääsy. Subjektiivisesti konstruoitu merkityselementti 
sen sijaan jäsentyy näyttämön asemesta osaksi ilmauksen taustaa. Myös taustan mukana 
olo on kuitenkin tarpeen, jotta näyttämölle tuotujen elementtien merkitys voitaisiin lauset-
ta tulkitessa ymmärtää.  

Kognitiivisessa kielentutkimuksessa objektiivisen ja subjektiivisen konstruoinnin vä-
listä eroa havainnollistetaan monesti esimerkein, jotka käsittelevät puhetilanteen osallistu-
jien konstruoimista. Esimerkiksi Visapään (2008: 75) tarkastelemassa lauseessa Kun sä 
olet tolla tasolla, sä olet kyllä aika fiksu kuulijaa ilmaisee eksplisiittinen puheaktiprono-
mini sä. Tällöin puhuja konstruoi kuulijan objektiivisesti näyttömölle. Subjektiivisemmas-
ta konstruoinnista on kyse esimerkiksi nollapersoonaisessa lauseessa Kun on tolla tasolla, 
on kyllä aika fiksu. Itse eronteon lisäksi on kuitenkin keskeistä, että objektiivisen ja sub-
jektiivisen konstruoinnin välille ei oleteta yksiselitteistä vastakkainasettelua. Päinvastoin 
kyseessä on jatkumo, jolla erilaiset ilmaukset tai niissä tehdyt merkitysvalinnat voivat si-
joittua myös ääripäiden väliin. (Langacker 1987: 128–132; 1990; ks. myös Visapää 2008: 
74–80.) Kun tarkasteltavana on kokonainen lause, on lisäksi keskeistä, että lause saattaa 
objektivoida jotakin puhetilanteen elementeistä mutta ilmaista toista subjektiivisesti. 

Direktiiveistä puhuessaan Langacker itse (1991: 498) hyödyntää objektiivisen ja sub-
jektiivisen konstruoinnin eroa sen erittelyyn, kuinka puheaktiteoriassa klassiseksi tutki-
muskohteeksi muodostuneet eksplisiittiset performatiivit (esim. Pyydämme rehtoria val-
mistamaan asialistan pohjalta lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvityksen) eroavat muunlaisista 
direktiiveistä. Hänen mukaansa eksplisiittisen performatiivin muotoiset direktiivit konst-
ruoivat objektiivisesti yhtä sellaista puhetilanteen puolta, jolle direktiivit usein antavat 
pikemminkin subjektiivisen koodauksen. Langacker kutsuu juuri tätä ominaisuutta ilma-
uksen ”puheaktiluonteeksi”. Kun direktiivin puheaktiluonne muuntyyppisissä direktiiveis-
sä sisältyy ilmauksen kehykseen, eksplisiittinen performatiivi nostaa sen erikseen näyttä-
mölle kuulijan huomion kohteeksi. (Mp.)  
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Siitä, millaisissa direktiiveissä ilmauksen puheaktiluonteen konstruointia voi pitää ob-
jektiivisen asemesta subjektiivisena, Langackerin puheaktikuvaus ei tarjoa esimerkkejä, 
joita voitaisiin sellaisenaan soveltaa suomen kieleen.23 Avoimeksi jää myös, voitaisiinko 
direktiivejä kuvattaessa tarkastella puheaktiluonteen lisäksi myös puhetilanteen muunlais-
ten ominaisuuksien konstruointia ja millaisia nämä ominaisuudet voisivat olla. Esityksen 
viitteellisyydestä huolimatta juuri ajatus objektiivisesta ja subjektiivisesta konstruoinnista 
on oman työni kannalta kiinnostava. Kun Langackerin esitystä sovelletaan suomeen, se 
tarjoaa nimittäin mahdollisuuden käsitellä kiteytyneinä direktiiveinä ensisijaisesti sellaisia 
morfosyntaktisia rakenteita, jotka konstruoivat direktiivisiä merkityksiä objektiivisesti. 
Konventionaalistumattomiksi direktiiveiksi on puolestaan mahdollista tulkita sellaiset di-
rektiivit, joissa direktiivisyyden konstruointi on subjektiivisempaa.  

Kun pian siirryn kuvaamaan ryhmäkirjeissä käytettäviä direktiivejä, keskityn Lan-
gackerin esimerkin mukaisesti erittelemään, millaiseksi erimuotoisten direktiivien suhde 
niitä taustoittavaan kehykseen muodostuu. Koska tarkasteluni kohteena ovat direktiivit, 
nimitän tätä tietorakennetta ilmauksen puheaktiluonteen asemesta kuitenkin ohjailukehyk-
seksi. Ohjailukehys viittaa käsittelyssäni kokemusperäiseen yleistykseen tietyntyyppisistä 
vuorovaikutustilanteista, joissa OHJAILIJA pyytää TEKIJÄÄ toteuttamaan OHJAILIJAN toivo-
man teon.24 Se muistuttaa näin esimerkiksi J. Leinon (2001, 2003) kuvaamien permissiivi-
rakenteiden (esim. Kalle antoi Villen mennä) taustalle hahmottuvaa tietorakennetta siinä, 
että sekä prosesseja että näihin prosesseihin osallistuvia olioita on kaksi. Ensinnäkin ohjai-
lukehys pitää sisällään tiedon siitä, millaiseen prosessiin TEKIJÄN (tai TEKIJÖIDEN) halu-
taan ohjetta toteuttaessaan osallistuvan. Esimerkiksi lauseessa Ajatelkaa kohderyhmää 
TEKIJÄKSI hahmottuvat ne, joille lause on suunnattu (’te’). Prosessi, johon TEKIJÄN halu-
taan osallistuvan, on puolestaan kohderyhmän ajatteleminen. Toisekseen ohjailukehykseen 
kuuluu tieto siitä, että OHJAILIJA (tai OHJAILIJAT) osallistuu ohjetta esittäessään juuri ohjai-
levaan toimintaan. Vaikkapa lauseessa Opetusvirasto pyytää kouluja ajattelemaan kohde-
ryhmää ohjailijaksi hahmottuu opetusvirasto. Ohjailevaa prosessia (pyytämistä) ilmaisee 
puolestaan performatiivinen verbi pyytää. Toisin kuin permissiivirakenteiden taustalle 
hahmottuvassa semanttisessa kehyksessä, ohjailukehyksessä on kuitenkin keskeistä, että 
OHJAILIJA ja TEKIJÄ jäsentyvät paitsi lauseessa ilmaistujen prosessien myös meneillään 
olevan vuorovaikutustilanteen osallistujiksi. OHJAILIJAN rooli lankeaa toisin sanoen sille, 
joka puhuu. TEKIJÄKSI hahmottuu puolestaan kuulija, jolle ohjailijan puhe on meneillään 
olevassa tilanteessa suunnattu.  

Direktiiveinä käsittelen lauseen muotoisten tai lausemaisten rakenneskeemojen toteu-
tumia, jotka kielentävät ohjailukehyksen sisältämää ensyklopedista ja skemaattista tietoa 
eri tavoin. Koska ohjailukehyksen sisältämä tieto voi toteutua ryhmäkirjeissä lauseiden ja 
lausemaisten rakenteiden lisäksi myös monin muunlaisin keinoin, teen työssäni lisäksi 

23 Englannin kielessä esimerkiksi puheaktin subjektiivisesta konstruoinnista sopivat tosin Langackerin 
(2008: 470) tarkastelemat imperatiivilauseet (esim. Leave!). Niissä käskemistä puhetoimintona konstruoi-
daan Langackerin mukaan nimenomaan subjektiivisesti, kun lauseen profiiliin nostetaan ainoastaan lähtemi-
sen prosessi. Suomen imperatiiveihin kuvaus ei sovellu sellaisenaan, koska sellaisissakin imperatiivilauseis-
sa, joista puuttuu tekijää merkitsevä persoonapääte, on suomessa aina mukana vähintään imperatiivin tun-
nus, joka edustuu puheessa jäännöslopukkeena.  

24 J. Leinon (esim. 2003: 91) tavoin merkitsen tarkastelemani ja sitä täydentävien kehysten osallistujiin 
viittaavat käsitteet jatkossa kapiteelein.
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karkean jaon kiteytyneiden direktiivien ja muiden ohjailukeinojen välille. Ennen kuin ki-
teytyneitä direktiivejä ja muita ohjailukeinoja voidaan tarkastella lähemmin, on kuitenkin 
vielä löydettävä välineet ohjailukehykseksi nimittämäni tietokehyksen täsmällisemmäksi 
kuvaamiseksi. Koska kehykset tulkitaan kognitiivisessa kielentutkimuksessa tietokehyksi-
nä rikkaiksi ja moniulotteisiksi (esim. Onikki 1994: 70–71), kysymys direktiivien kiteyty-
neisyydestä vaatii toisin sanoen täsmentämään, mitkä direktiivien käsitteellisen taustan 
sisältämistä merkityselementeistä ovat direktiivien tapauksessa niin keskeisiä, että juuri 
niiden objektiivinen konstruointi voitaisiin nostaa myös direktiivin kiteytyneisyyden kri-
teeriksi.  

Koska Langackerin kuvaus ei vastaa kiteytyneisyyden kriteereitä koskeviin kysymyk-
siin, täydennän kognitiivisen kieliopin kuvausvälineistöä Hallidayn systeemis-
funktionaalisen kieliopin avulla. Toisin kuin muista käsittelemistäni direktiiviesityksistä, 
Hallidayn kieliopista nousee nimittäin esille myös kolme sellaista semanttista ulottuvuutta 
– agentiivisuus, asennoituminen ja lauseen konstruoima temporaalinen suhde – jotka on 
mahdollista nostaa kuvauksen apuvälineiksi direktiivien taustalle hahmottuvan ohjailuke-
hyksen merkitysrakennetta käsiteltäessä.  

Hallidayn puhefunktioesitystä sovellettaessa kytketään usein yhteen se, millaista vuo-
rovaikutustehtävää lause toteuttaa, sekä se, millaisina kielellisinä rakenteina puhefunktio 
tyypillisesti toteutuu (esim. Lassen 2003). Esimerkiksi KÄSKYN puhefunktion toteutu-
mille on Hallidayn mukaan ominaista, että niiden käyttäjä pyytää puhekumppaniltaan pi-
kemminkin tavaroita tai palveluksia (engl. goods-&-services) kuin informaatiota (Halliday 
1984: 11–13; 1994 [1985]: 68–71). Morfosyntaktisista lausetyypeistä käskyn puhefunkti-
on ilmaisemiseen on puolestaan myös Hallidayn mukaan erikoistunut imperatiivi (Halli-
day 1984: 15–16).  

Omassa työssäni keskeiseen asemaan asettuu Shoren (1991: 241) korostama ajatus, 
jonka mukaan puhefunktiot ovat Hallidaylle abstraktio, joka muodostaa imperatiivin, dek-
laratiivin ja interrogatiivin muotoisten kielellisten tuotosten sekä vuorovaikutustilanteessa 
toteutuvien retoristen funktioiden (esim. vaatimus, pyyntö, anelu) välisen ”semanttisen 
rajapinnan” (Shore mp.; ks. myös Halliday 1984: 13). Tämä tarkoittaa, että kunkin puhe-
funktiokuvauksessa mallinnetun vuorovaikutustilanteen osallistujarooleihin liittyvät valin-
nat realisoituvat kielenkäytössä juuri kyseiselle puhefunkftiolle ominaisina semanttisina 
valintoina. Morfosyntaksin ja leksikon tasolla imperatiivi-, interrogatiivi- ja deklaratiivi-
lauseet tarjoavat puolestaan näille semanttisille valinnoille kolme vaihtoehtoista kielentä-
misen tapaa.  

Hallidayn puhefunktioesityksissä puhefunktioiden semanttinen kuvaus jää hieman im-
plisiittiseksi. Hallidayn kielioppikirjassa (1994 [1985]) tämän voi tulkita epäsuoraksi seu-
raukseksi siitä, että Halliday lähestyy puhefunktioiden välisiä semanttisia eroja tarkaste-
lemalla kielispesifisti englannin modusjärjestelmää sekä siihen kytkeytyviä kielellisiä yk-
sityiskohtia. Tällöin semanttisen tason kuvaus ei sisälly kielioppiin joukkona eksplisiitti-
sesti kuvattuja yleistyksiä. Pikemminkin sen voi sanoa emergoituvan siitä, millaisia se-
manttisia huomioita Halliday tekee englannin kielen niin kutsutusta moduselementistä 
(engl. the Mood element), jonka tehtäväksi puhefunktion ilmaiseminen englannin kielessä 
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jäsentyy.25 Hallidayn kuvausta soveltavassa direktiivitutkimuksessa (esim. Honkanen 
2001; Haapala 2003; Lassen 2003; Tanner tulossa) onkin usein eritelty, millaisena kie-
liopillisena rakenteena käskyn puhefunktio eri tilanteissa reaalistuu. Sitä, millaisia semant-
tisia valintoja käyttöön otettujen kielellisten rakenteiden välityksellä tehdään, on sen sijaan 
tarkasteltu vähemmän. Pohtimatta on myös jäänyt, voitaisiinko Hallidayn KÄSKYN puhe-
funktion toteutumaksi (puheaktiteoreettisen direktiivin käsitteen tapaan) analysoida lopul-
ta minkä tahansa muotoinen lause, jos puhekumppanilta pyydetään sen avulla tavaroita tai 
palveluksia, vai rajautuisitvatko KÄSKYN rajat semanttisin perustein suppeammiksi. 

Kun kuvausta moduselementin toteutumisesta lukee fokusoiden kielellisten rakentei-
den asemesta niiden ilmaisemiin merkityksiin, käy pian ilmi, että puhefunktiot eroavat 
Hallidayn mukaan toisistaan paitsi siinä, millaisessa puhetilanteessa niitä toteutetaan, 
myös siinä, millaisia semanttisia valintoja niiden toteuttaja tekee kolmella keskeisellä 
merkitysulottuvuudella. Ulottuvuuksista ensimmäinen liittyy väljästi agentiivisuuteen: 
puhefunktioiden toteutumat saattavat erota toisistaan jo siinä, kenen vastuulle lauseessa 
ilmaistu toiminta vuorovaikutustilanteessa asetetaan tai kenen toiminnasta lauseen ”validi-
teetti” riippuu. KÄSKYN puhefunktiota toteuttaville lauseille (esim. Tee näin) on Halli-
dayn mukaan ominaista, että ne asettavat ilmaisemansa toiminnan kuulijan vastuulle. Toi-
sin sanoen agentiksi, joka vastaa lauseessa ilmaistun toiminnan toteuttamisesta, hahmottuu 
se, jolle lause vuorovaikutustilanteessa suunnataan. (Halliday 1994 [1985]: 76.) Toiseksi 
puhefunktioiden välille muodostuu eroja siinä, kuinka puhujan ilmaistaan sanottuun asen-
noituvan. KÄSKYISSÄ puhujan asennoitumisen ilmaisemiseen on tarjolla kaksi vaihtoeh-
toa. KÄSKYNÄ toimivan lauseen esittäjä saattaa ensinnäkin konstruoida sanomansa eh-
dottomaksi määräykseksi (Tee näin) tai kielloksi (Älä tee näin). Vaihtoehtoisesti puhutel-
tavan vastuulle asetettava teko saatetaan sijoittaa luvallisuuden ja pakollisuuden väliselle 
jatkumolle (Voit tehdä; Toivottavasti teet; Sinun on tehtävä näin). (Mts. 89.) Kolmanneksi 
eroksi hahmottuu, millainen ajallinen suhde sanotun ja puhehetken välille voi lauseessa 
muodostua (Halliday 1994 [1985]: 71–78, 87–88; erit. s. 72, 75–78, 87). KÄSKYJEN 
suhteen päätelmät aikasuhteen ilmaisemista jäävät Hallidayn esityksessä esimerkkien va-
raan. Niiden perusteella KÄSKYN toteutumia yhdistää kuitenkin, että lauseissa ilmaistun 
toiminnan ilmaistaan sijoittuvan joko meneillään olevaan tai puhehetkeä myöhempään 
aikaan (esim. mts. 87, 89, 91).  

Hallidayn kuvauksesta emergoituvissa merkitysulottuvuuksissa on helppo nähdä kai-
kuja teoreettisen semantiikan alaan kuluvista modaalisuusesityksistä, joissa on käsitelty 
deonttista eli lupaan ja pakkoon kytkeytyvää modaalisuutta (deonttisesta modaalisuudesta 
ja modaalisuuden muista lajeista ks. tarkemmin Lyons 1977: 787–850; fennistiikassa 
esim. Kangasniemi 1992; Laitinen 1992; Forsberg 1998: 35–47). Esimerkiksi Lyons 
(1977: 823–825) nostaa deonttisuuden kriteereiksi kolme hyvin samantyyppistä merkitys-
piirrettä. Laitisen (1992: 176) muotoilua mukaillen deonttisessa lauseessa sanottu koskee 
Lyonsin (1977: 823–825) mukaan ”moraalisesti vastuullisen agentin” tekoja. Lisäksi sillä 
on tietty syy tai lähde sekä luontainen yhteys tulevaisuuteen. Lyonslaisittain tulkiten Hal-
lidayn kuvausta puhujan asenteesta voitaisiinkin kenties yksinkertaistaa sanomalla, että 
käskyt koodaavat lauseen ilmaiseman toiminnan kokonaisuutena puhujan tai puheyhteisön 

25 Moduselementin osia ovat englannissa yhtäältä lauseen (kieliopillinen) subjekti, toisaalta finiittimuo-
dossa taipuva verbiaines (Halliday 1994: 74, 77). 
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tahdoksi. Suhteessa deonttisen modaalisuuden kuvauksiin keskeistä on, että Hallidayn 
käskyn puhefunktion semanttinen kuvaus samastaa deonttisen modaalisuuden kaksi kes-
keistä toimijaa puhetilanteen osallistujiin. Deonttisuuden agentiksi hahmottuu tällöin vas-
taanottaja eli se, jolle lause on suunnattu. Deonttisuuden lähteenä toimii puolestaan puhuja 
tai tämän edustama puheyhteisö. (Puhetilanteen primaariudesta deonttisen modaalisuuden 
kuvauksissa ks. Laitinen 1992: 177.) 

Kun Hallidayn kuvaus käskyn puhefunktiota toteuttavien lauseiden semantiikasta sovi-
tetaan oman työni tarpeisiin, sen voi tulkita tiivistetyksi esitykseksi direktiivien taustalle 
hahmottuvan ohjailukehyksen semanttisesta rakenteesta. Samoin Hallidayhin tukeutuen on 
mahdollista täsmentää, mitä erilaisten direktiivien taustalle hahmottuvan ohjailukehyksen 
sisältämistä merkityselementeistä voitaisiin direktiivin kiteytyneisyyden näkökulmasta 
pitää muita keskeisempinä. Jatkossa nimitänkin prototyyppisiksi kiteytyneiksi direktii-
veiksi nimenomaan sellaisia ohjailevia lauseita ja lausemaisia rakenteita, joissa Hallidayn 
puhefunktiokuvauksesta esiin nousevia kolmea merkitysulottuvuutta konstruoidaan objek-
tiivisesti. 1) Ensinnäkin prototyyppinen kiteytynyt direktiivi koodaa toivotun tekemisen 
vastuulliseksi TEKIJÄKSI kirjeen vastaanottajan eli sen, jolle lause lausutaan. 2) Toiseksi 
prototyyppinen kiteytynyt direktiivi ilmaisee, että TEKIJÄN vastuulle asetetun teon toteu-
tuminen on OHJAILIJAN tahdon mukaista. 3) Kolmas kiteytyneisyyden kriteeri on, että lau-
seessa on käytössä jokin sellainen kielellinen keino, jolla lauseessa ilmaistun toiminnan 
ilmaistaan sijoittuvan joko meneillään olevaan tai puhehetkeä myöhempään aikaan.  

Ohjailukehyksen merkitysulottuvuuksien (muihin ohjailukeinoihin verrattuna) objek-
tiivinen konstruointi tarkoittaa edellä esittämässäni määritelmässä, että puheena oleva 
merkitysulottuvuus saa kiteytyneessä direktiivissä sellaisen ilmikoodauksen, jota voidaan 
pitää kielijärjestelmän näkökulmasta tähän tehtävään vakiintuneena. TEKIJÄN vastuulli-
suutta tulkitsen merkittävän erityisen objektiivisesti tapauksissa, joissa TEKIJÄ hahmottuu 
konkreettisesti myös tavoitellun toiminnan agentiksi (agentiivisuudesta merkityspiirteenä 
esim. P. Leino 2001: 22–23 ja siinä mainitut lähteet). Mitä implisiittisemmin agentiivisuu-
den merkityspiirre on TEKIJÄN osalta läsnä, sitä kauemmas kiteytyneen direktiivin proto-
tyypistä lause TEKIJÄN ilmaisemisen  osalta  asettuu.  OHJAILIJAN tahdon objektiivisiksi 
konstruoijiksi tulkitsen puolestaan ISK:n (2004) direktiiviesityksessä eritellyt imperatii-
vimoduksen, modaalirakenteen tai merkitykseltään ohjailevan performatiiviverbin tapaiset 
morfosyntaktiset ja leksikaaliset merkintäkeinot, jotka kohdistuvat tyypillisesti lauseen 
verbirakenteeseen (ks. tarkemmin lukua 1.1). Aikasuhteissa keskeinen havainto on, että 
suomenkielisissä kiteytyneissä direktiiveissä on käytössä juuri preesens, kun taas menneen 
ajan aikamuotoja ei esiinny.26 Koska valtaosa ryhmäkirjeiden direktiivikandidaateista on 
preesensmuotoisia, kolmas merkityskriteeri voidaan kuitenkin jättää tarkastelussa sivum-
malle ja keskittyä kahden ensimmäisen kriteerin toteutumiseen.  

Ennen kuin siirryn esittelemään, millaisia ryhmäkirjeiden kiteytyneet direktiivit ovat, 
on hyvä panna merkille, että käsittelen myös kiteytyneitä direktiivejä kognitiiviselle kie-
lentutkimukselle ominaiseen tapaan myös prototyypin ympärille rakentuvana, sumearajai-
sena kategoriana, jota pitää koossa perheyhtäläisyyden periaate (skeeman prototyyppisten 

26 Lause saa direktiivin tulkinnan ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa toivottua tekemistä ilmaiseva 
futuuriverbi jättää ilmaisemansa asiaintilan toteutumisen avoimeksi (futuuriverbeistä deonttisessa konteks-
tissa Laitinen 1992: 177). 
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ja perifeeristen toteutumien suhteesta esim. Langacker 1987: 58–76; Onikki-Rantajääskö 
2001: 32–33). Vaikka siirtymä kiteytyneistä direktiiveistä ohjailun muihin keinoihin on 
näin jatkumonluonteinen, jatkumon kaksi ääripäätä asettuvat toistensa vastapooleiksi.27

Koska luokan jäsenet ryhmittyvät prototyypin ympärille, kiteytyneisyystulkinta ei myös-
kään vaadi, että konstruoinnin tulee olla kaikkien kolmen merkitysulottuvuuden osalta 
maksimaalisen objektiivista. Pikemminkin kiteytyneisyyden kriteereiksi katsottavia mer-
kintöjä on oltava lauseessa riittävä määrä. Kuten pian havainnollistan, esimerkiksi ekspli-
siittistä TEKIJÄ-NP:tä ei kiteytyneessä direktiivissä välttämättä tarvita. Päinvastoin lause 
voidaan tulkita direktiivinä kiteytyneeksi myös, kun TEKIJÄÄ ilmaistaan implisiittisemmin, 
kunhan TEKIJÄN roolista toiminnan vastuullisena toteuttajana on lauseessa edelleen jokin 
kieliopin näkökulmasta konventionaaliseksi katsottava merkintä. Tyypillistä on, että jos 
TEKIJÄN vastuullisuuden konstruointi on subjektiivisempaa, puhujan tahtovaa asennetta 
koodataan objektiivisemmin. 

2.1.1.2 Ryhmäkirjeiden kiteytyneet direktiivit vs. muut ohjailukeinot 

Seuraava luettelo mainitsee ryhmäkirjeiden keskeisimmät kiteytyneiden direktiivien tyypit 
(esimerkit 1–10). Erittelyperusteena on fennistisen perinteen mukaisesti lauseessa käytet-
tävä verbirakenne, jonka esimerkkiluettelossa lihavoin. Toisin sanoen jäsennän esitykseni 
ensisijaisesti sen mukaan, millainen modaalinen lausetyyppi tai modulointikeino lausee-
seen on valittu. Tarkastelun ideana on havainnollistaa, kuinka ohjailukehyksen semantiik-
kaa erimuotoisissa kiteytyneissä direktiiveissä objektivoidaan.  

1. Ajatelkaa kohderyhmää. 

2. Pyydämme rehtoria valmistamaan asialistan pohjalta lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvityk-
sen. 

3. Oheiset lomakkeet pyydetään palauttamaan täytettynä suunnittelusihteeri P. P:lle 25.3. 
mennessä. 

4. Mikäli – –, koulu voi samalla esittää uuden viran saamista kouluun. 

5. Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdotto-
masti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja.   

6. Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen koulujen rehtoreiden hyvä neu-
votella yhteisesti alueen kouluilta anotuista käyttövuoroista 

7. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei koululla ole avattu pankki-
tiliä. 

27 Myös Muikku-Werner (1993: 110) huomauttaa, ettei suoruuden (vrt. kiteytyneet direktiivit) ja epäsuo-
ruuden (vrt. ohjailun muut keinot) välinen jakolinja ole välttämättä tarkka: pikemminkin kyseessä on suo-
ruuden jatkumo. Kahden nimikkeen käyttö on kuitenkin metodologisesti perusteltua. 



38

8. Tilastolomakkeen liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa on käytössä soveltuvuuskokeet 
oppilaita kouluun valittaessa. 

9. Verotusarvolliseen ateriaan – – oikeutettujen ruokailukerrat merkitään asianomaisen 
opettajan nimen jälkeen.  

10. Rasti opettajan kohdalle, jolla on tunteja myös muualla. 

Luvussa 2.1.1.1 esittämäni määritelmän varassa kiteytyneiksi direktiiveiksi voidaan ryh-
mäkirjeissä tulkita ensiksikin imperatiivilauseet, joista valtaosa edustaa monikon toista 
persoonaa (esim. Ajatelkaa kohderyhmää, esimerkki 1). Tällaisissa imperatiivilauseissa 
OHJAILIJAA ei profiloida näyttämölle erillisen leksikaalisen elementin välityksellä. Esimer-
kiksi Lauranto (tulossa) toteaa, että imperatiivilauseet kieliopillistavat nimenomaan puhu-
jan ja vastaanottajan välistä ohjailusuhdetta. Tämän ajatuksen mukaisesti OHJAILIJAKSI
hahmottuu imperatiivilauseissa joka tapauksessa puhuja, jonka paikalle kukaan muu ei voi 
itseään sijoittaa. (Vrt. nollapersoonan ja passiivin tulkintaan edempänä.) TEKIJÄ sekä se, 
millaista tekemistä tältä odotetaan, nostetaan näyttämölle edelleen eksplisiittisemmin. Sa-
moin profiiliin nousee OHJAILIJAN TEKIJÄÄN kohdistama asenne. Tarkemmin sanottuna 
OHJAILIJAN tahtovaa asennetta merkitsee imperatiivilauseissa finiittiverbiin sisältyvä impe-
ratiivin tunnus (-kAA). Kun erillistä persoonapäätettä (esim. -mme)  ei  ole,  sama  tunnus  
huolehtii siitä, että tavoitellun teon TEKIJÄKSI merkitään lauseen vastaanottaja. Tällä tavoin 
tavoitellun teon agentiksi hahmottuvat ne, joille teksti on osoitettu ja jotka sitä lukevat.  

Imperatiivien lisäksi kiteytyneiksi direktiiveiksi voidaan ryhmäkirjeissä tulkita joukko 
(pääosin indikatiivimuotoisia) deklaratiiveja (esimerkit 2–10). Ennen niiden tarkempaa 
käsittelyä on paikallaan tehdä kaksi huomautusta. Ensinnäkään tavoitellun teon TEKIJÄÄN 
ei ryhmäkirjeiden deklaratiivin muotoisissa lauseissa tyypillisesti viitata toisessa persoo-
nassa (esim. Sinun on nyt lähdettävä; Tämä teidän täytyy nähdä) vaan kolmannessa (esim. 
Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdot-
tomasti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja). Jo vertailu kir-
jeen osoiteriviin paljastaa kuitenkin usein, että kolmaspersoonainen viittaus vaikkapa kou-
luihin on ryhmäkirjeissä vakiintunut tapa viitata niihin, joille kirje on osoitettu. Toisin 
sanoen kolmaspersoonaiset deklaratiivit hahmottuvat ryhmäkirjeissä TEKIJÄN ilmaisemisen 
suhteen osaksi kiteytyneiden direktiivien tekstilajispesifiä paradigmaa.28 Toinen tarpeelli-
nen huomautus koskee sitä, että tavoitellun teon TEKIJÄ saatetaan jättää deklaratiivin muo-
toisissa kiteytyneissä direktiiveissä myös nominaalisin keinoin ilmipanematta. Koska TE-
KIJÄN ilmaisemisessa  on  näin  olemassa  kaksi  vaihtoehtoa,  käsittelen  seuraavassa  kunkin  
deklaratiiviryhmän osalta ensin sellaisia lauseita, joissa TEKIJÄ ilmaistaan eksplisiittisesti. 
Tämän jälkeen ovat vuorossa tapaukset, joissa TEKIJÄN ilmaus on implisiittisempi. 

Deklaratiivilauseista lähimmäs kiteytyneen direktiivin prototyyppiä asettuvat ekspli-
siittiset performatiivit, joissa finiittiverbi on merkitykseltään ohjaileva ja TEKIJÄN ilmaus 
on eksplisiittinen (esim. Pyydämme rehtoria valmistamaan asialistan pohjalta lyhyen ja 

28 Langackerin (1991: 499, alaviite 21) mukaan toinen persoona saattaa väistyä direktiiveissä kolmannen 
tieltä juuri tilanteissa, jotka jäsentyvät kanonisesta puhetilanteesta poikkeavalla tavalla. Ryhmäkirjeiden 
tapauksessa eroksi kanoniseen puhetilanteeseen hahmottuu, että vastaanottajia on yhden asemesta useampia. 
(Osallistujasuhteiden vaikutuksesta direktiivin modaalisen lausetyypin valintaan esim. Kukkola 2007: 84.) 
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tiiviin kirjallisen selvityksen, esimerkki 2). Tällaiset lauseet poikkeavat imperatiivilauseis-
ta siinä, että TEKIJÄN lisäksi myös OHJAILIJA saa ilmikoodauksen. Erityisen objektiiviseksi 
OHJAILIJAN konstruointi hahmottuu lauseissa, joissa performatiiviverbi on aktiivimuotoi-
nen. Esimerkiksi aktiivimuotoisessa lauseessa Pyydämme rehtoria valmistamaan asialis-
tan pohjalta lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvityksen OHJAILIJAN täsmentää performatiivi-
verbiin  (pyytää) liittyvä ensimmäisen persoonan persoonapääte (-mme).29 Finiittimuotoi-
nen performatiiviverbi (pyytää) ilmaisee puolestaan, millaiseen prosessiin OHJAILIJA ohjet-
ta esittäessään osallistuu. Tavoitellun teon TEKIJÄÄ ilmaisee tyypillisesti partitiivimuotoi-
nen  NP  (rehtoria), joka toimii performatiiviverbille alisteisen infiniittisen verbimuodon 
(valmistamaan) subjektina. Koska TEKIJÄN ilmaus ei ole finiittisen vaan infiniittisen ver-
bin tekijäargumentti, on toisaalta mahdollista sanoa, että TEKIJÄN konstruointi ei ole ryh-
mäkirjeiden eksplisiittisissä performatiiveissa maksimaalisen objektiivinen.30 Infiniittisen 
verbimuodon sekä sitä täydentävien lauseenjäsenten (esim. valmistamaan – – lyhyen ja 
tiiviin – – selvityksen) tehtävänä on joka tapauksessa ilmaista, millaiseen prosessiin TEKI-
JÄN halutaan osallistuvan.31

Osassa performatiivilauseita TEKIJÄ saa eksplisiittisen asemesta implisiittisen kooda-
uksen (esim. Oheiset lomakkeet pyydetään palauttamaan täytettynä suunnittelusihteeri P. 
P:lle 25.3. mennessä, esimerkki 3). Tällöin partitiivimuotoinen TEKIJÄ-NP puuttuu ja TE-
KIJÄN ilmaisemisesta huolehtii hieman nollapersoonan kaltainen rakenne (ISK 2004: § 
1347, 1359). Huomionarvoista on, että TEKIJÄN implisiittisempi konstruointi ei eksplisiitti-
sissä performatiiveissa tee sen konstruoinnista maksimaalisen subjektiivista. Päinvastoin 
infiniittinen verbirakenne (esim. palauttamaan) avaa edelleen lauseen rakenteeseen pai-
kan, johon lukija voi puhetilanteen osallistujana samastua. Toisin sanoen TEKIJÄN agentii-
vista roolia lauseen ilmaiseman prosessin toteuttajana voi edelleen ajatella konstruoitavan 
verrattain objektiivisesti, vaikka eksplisiittinen TEKIJÄ-NP puuttuu. (Vrt. viimeaikaisiin 
nollapersoonasta esitettyihin tulkintoihin, esim. Visapää 2008: 75–76, erit. alaviite 12.)  

Toisen kiteytyneiden direktiivien ryhmän muodostavat deklaratiiveista lauseet, joissa 
esiintyy jokin modaalinen apuverbi (esim. Mikäli – –, koulu voi samalla esittää uuden 
viran saamista kouluun, esimerkki 4), modaalinen liittomuoto (esim. – – kaikkien kaupun-
gin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on – – noudatettava liitteenä olevan tilin-

29 Astetta subjektiivisemmaksi OHJAILIJAN konstruointi hahmottuu, kun performatiivilause on aktiivin 
asemesta passiivimuotoinen (esim. Kouluja pyydetään ajattelemaan kohderyhmää). Maksimaalisen objektii-
viseksi hahmottuisi ohjailijan ilmaisemisen osalta puolestaan rakenne, jossa OHJAILIJAA koodaisi per-
soonapäätteen (-mme) lisäksi erillinen subjekti-NP (esim. Me).

30 Maksimaalisen objektiiviseksi TEKIJÄN konstruointi hahmottuisi esimerkiksi lauseessa Pyydämme, et-
tä rehtori valmistaa lyhyen selvityksen, jossa TEKIJÄ-NP (rehtori) toimii lauseen subjektina. 

31 Performatiiveja on mahdollista pitää ohjailukehyksen kielentäjinä suorastaan poikkeuksellisen ekspli-
siittisinä. Langackerin ajatuksen eksplisiittisten performatiivien tavasta nostaa näyttämölle direktiivin ”pu-
heaktiluonne” voikin ohjailukehykseksi nimittääni tietorakenteeseen suhteutettuna tulkita tarkoittavan, että 
eksplisiittisissä performatiiveissa sekä molemmat kehykseen kuuluvat prosessit että molemmat osallistujat 
(TEKIJÄ ja OHJAILIJA) on mahdollista konstruoida objektiivisesti. Jos ajatellaan, että kehyksen prototyyppi-
nen, kiteytynyt verbalisointi kielentää kehyksen sisältämän tiedon mahdollisimman täyteläisesti (prototyyp-
pisyyden kriteereistä esim. Geeraerts 1988), juuri aktiivimuotoisia performatiivilauseita onkin mahdollista 
pitää ohjailukehyksen prototyyppisinä kielentäjinä. Esimerkiksi puheaktiteoriassa esitettyjen luokitusten, 
joissa imperatiivin lisäksi myös eksplisiittisiä performatiiveja on nimitetty suoriksi direktiiveiksi (esim. 
Blum-Kulka 1987: 133–134; Muikku-Werner 1993: 113), voi ajatella perustuvan vastaavanlaiseen havain-
toon. 
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päätösaikataulun määräaikoja, esimerkki 5) tai muu merkitykseltään modaalinen rakenne 
(esim. Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on – – rehtoreiden hyvä neuvotella yhteisesti 
alueen kouluilta anotuista käyttövuoroista, esimerkki 6). Tällaisissa lauseissa puhujan 
tahdon eksplisiittisenä ilmaisimena toimii juuri modaalinen verbirakenne. Vastaanottajalle 
lankeavan agentin roolin koodaustapa vaihtelee puolestaan lauseeseen valitun modaalira-
kenteen mukaan. Esimerkiksi voida-lauseissa TEKIJÄN ilmauksena toimii nominatiivimuo-
toinen NP, joka toimii perussubjektina (esim. koulu). Nesessiivilauseissa TEKIJÄÄ ilmaise-
va subjektimainen lauseenjäsen ei sen sijaan ole nominatiivi- vaan genetiivimuotoinen 
(esim. kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden).

Modaalisten lauseiden osalta oman ryhmänsä muodostavat lauseet, joissa on käytössä 
niin kutsuttu nollapersoona (esim. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapaukses-
sa, ettei koululla ole avattu pankkitiliä, esimerkki 7; nollapersoonasta esim. Laitinen 1995, 
2006). Hieman samaan tapaan kuin tekijättömät performatiivilauseet, myös nollapersoo-
naiset modaaliset lauseet koodaavat TEKIJÄÄ subjektiivisemmin kuin lauseet, joissa esiin-
tyy erillinen TEKIJÄ-NP. Toisaalta TEKIJÄLLE lankeavaa agentin roolia ei konstruoida 
myöskään nollapersoonalauseissa maksimaalisen subjektiivisesti. Esimerkiksi Visapään 
(2008: 75–76) muotoilua mukaillen nollapersoona on päinvastoin konstruktion hahmon 
itsenäinen osa, jolle konstruktion muut elementit osoittavat lauseen profiilissa paikan. 
Vaikka nollakonstruktio ei profiloi lavalle puhetilanteen osallistujaa, se profiloi siis tyhjän 
paikan, josta vuorovaikutustilanteen osallistujat voivat tunnistaa itsensä (mp.). Visapään 
tutkimiin itsenäisiin A-infinitiiveihin verrattuna nollapersoonalauseiden voikin sanoa aset-
tuvan persoonan osalta maksimaalisen objektiivisen ja maksimaalisen subjektiivisen 
konstruoinnin välimaastoon: niissä TEKIJÄ-agentin profiloinnin keinona toimii verbin tai-
vutus (mts. 76, 78). 

Kolmannen deklaratiiviryhmän muodostavat moduloimattomat deklaratiivit, joista per-
formatiiviverbin ja modaalirakenteiden kaltaiset leksikaaliset ohjailuvihjeet puuttuvat ko-
konaan (esim. Tilastolomakkeen liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa on käytössä so-
veltuvuuskokeet oppilaita kouluun valittaessa, esimerkki 8). Ne muistuttavat edellä ku-
vaamiani modaalisia lauseita siinä, että OHJAILIJA saa myös niissä nimenomaan subjektii-
visen konstruoinnin. Toisin kuin modaalisissa lauseissa, OHJAILIJAN tahtovan asenteen 
ilmaisukeinoistakin on kuitenkin jäljellä enää valinta polaarisuuden akselilla (’kyllä/ei’).
Tässä mielessä moduloimattomat deklaratiivit asettuvat OHJAILIJAN ohjailevan asenteen 
ilmaisijoina asteikon subjektiivisempaan päähän. Aktiivimuotoisissa moduloimattomissa 
deklaratiiveissa TEKIJÄLLE lankeavaa agentin roolia konstruoidaan kuitenkin edelleen 
maksimaalisen objektiivisesti. Tyypillisesti TEKIJÄÄ ilmaisee kolmaspersoonainen leksi-
kaalinen ilmisubjekti (ne koulut, joissa – –) sekä sen kanssa kongruentti verbin per-
soonapääte (-vät).

Sellaisissa lauseissa, joiden finiittiverbi on passiivimuotoinen, myös TEKIJÄN konstru-
ointi on astetta subjektiivisempaa (esim. Verotusarvolliseen ateriaan – – oikeutettujen 
ruokailukerrat merkitään asianomaisen opettajan nimen jälkeen, esimerkki 9). Hieman 
samaan tapaan kuin nollapersoonaisten modaalisten lauseiden, myös passiivilauseiden voi 
kuitenkin sanoa asettuvan persoonan osalta maksimaalisen objektiivisen ja maksimaalisen 
subjektiivisen konstruoinnin välimaastoon. Vaikka eksplisiittinen TEKIJÄ-NP puuttuu, TE-
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KIJÄ-agentin profiloinnin keinona toimii edelleen verbin persoonainen taivutusmuoto. 
(Passiivilauseiden tulkinnasta ks. esim. Shore 1988; Helasvuo 2006.)  

Oman kiteytyneiden direktiivien ryhmänsä muodostavat vielä sellaiset tapaukset, joita 
finiittiverbin puuttumisen vuoksi ei voi nimittää lauseiksi lainkaan (esim. Rasti opettajan 
kohdalle, jolla on tunteja myös muualla, esimerkki 10). Niissä puhujan ohjailevan asen-
teen koodaajana toimii direktiivin kiteytynyt, finiittiverbitön muotti (ks. ISK 2004: § 
1676), jonka mukaisesti virke on muodostettu. Ohjailukehyksessä keskeisten merkitysten 
näkökulmasta olennaista on, että ryhmäkirjeiden finiittiverbittömät direktiivit ilmaisevat 
tyypillisesti juuri aiheutettua liikettä. Esimerkissä 10 tämä näkyy myös tulosijaisen NP:n 
(opettajan kohdalle) käyttönä. Tällöin TEKIJÄ-agentille ei tarjoudu samastumispaikkaa 
enää edes eksplisiittisen verbi-ilmauksen välityksellä. Aiheuttajan eli agentin rooli tulee 
kuitenkin implikoiduksi konstruktiota luonnehtivan kokonaismerkityksen vuoksi. Vaikka 
sekä (esimerkiksi merkitsemistä tai lähettämistä) ilmaiseva finiittiverbi että eksplisiittinen 
agentin ilmaus puuttuvat, osallistujaksi, jonka vastuulle lauseessa ilmaistun toiminnan 
toteuttaminen lankeaa, hahmottuu näin kirjeen vastaanottaja. Toisin sanoen TEKIJÄ-agentin 
profiloinnista huolehtii lauseen muottimainen kokonaishahmo. 

Edellä esittämäni luettelon ulkopuolelta luen kiteytyneiden direktiivien luokkaan myös 
kaksi sellaista direktiivityyppiä, jotka käytännössä jäävät kiteytyneiden direktiivien ja di-
rektiivien kiteytymättömän reuna-alueen välimaastoon. Ensinnäkin mukaan lukeutuvat 
sellaiset merkitykseltään ohjailevat performatiivilauseet, joiden predikaattina toimiva per-
formatiiviverbi on kiteytyneissä direktiiveissä tavallinen (esim. pyytää), mutta toivottua 
tekemistä ilmaiseva (infiniittinen) verbimuoto puuttuu (esim. – – opetusviraston talousyk-
sikkö pyytää kouluilta selvitystä pankkitileistä). Tällaisissa lauseissa TEKIJÄN ilmauksena 
toimii partitiivin asemesta ablatiivimuotoinen NP (kouluilta), jossa agentiivisuuden merki-
tyspiirre ei tarkkaan ottaen toteudu. Samoin kategorioiden välimaastoon jäävät sellaiset 
nesessiivilauseet, joissa lauseen subjekti osoittaa elottoman, ei-inhimillisen olion, eikä 
tavoitellun teon TEKIJÄÄ profiloida lausetasolle lainkaan (esim. Jäljennösten tulee olla 
oikeaksi todistettuja). Vaikka molempien mainitsemieni tyyppien voi TEKIJÄN ilmaisemi-
sen osalta sanoa asettuvan verrattain kauas kiteytyneen direktiivin prototyypistä, tulkitsen 
konventionaalistuneena ohjailuvihjeenä toimivan performatiiviverbin tai nesessiiviraken-
teen niin vahvaksi ohjailusignaaliksi, ettei esimerkiksi TEKIJÄLLE lankeava antajan tai toi-
minnan lähteen rooli estä tarkastelemasta lausetta käytännössä yhdessä muiden kiteytynei-
den direktiivien kanssa.  

Siinä, missä kiteytyneiden direktiivien luokka rajautuu verrattain suppeaksi, ohjailun 
muut keinot ovat luokkana laaja. Esittelen näitä keinoja lähemmin luvuissa 3.1.1.2, 3.2.1.2 
ja 3.3.1.2. Tässä vaiheessa riittää huomata, että lauseen muotoisista rakenteista ohjailun 
muihin keinoihin lukeutuu joukko direktiivejä, joissa kiteytyneisyyden kriteerit eivät edel-
lä erittelemistäni syistä täyty. Toisaalta kaikki muut keinot eivät ole lauseita tai lausemai-
sia rakenteita lainkaan.  

Ohjailevissa lauseissa, joita en nimitä direktiiveinä kiteytyneiksi, esiintyy usein edel-
leen jokin sellainen performatiivinen verbi, jonka merkitys on ohjaileva (esim. kutsua,
edellyttää). Toisin kuin kiteytyneissä direktiiveissä, tavoitellun teon TEKIJÄÄ ei kuitenkaan 
koodata toiminnan toteuttamisesta vastuulliseksi agentiksi. Sen sijaan TEKIJÄ saatetaan 
konstruoida esimerkiksi toiminnan KOHTEEKSI (Opetusvirasto kutsuu täten – – koulujen 
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rehtorit juhlaan), lähteeksi (Tietojen julkaiseminen valintaoppaassa edellyttää, että sovel-
tuvuuskoe on hyväksytty opetussuunnitelmaan koulun johtokunnassa ja vahvistettu opetus-
lautakunnassa) tai hyötyjäksi (Lisätietoja saa alue-kuraattori K. K:lta, puh. – –).  

Jos finiittiverbi ei sisällä leksikaalisia ohjailusignaaleita, eroksi kiteytyneisiin direktii-
veihin verrattuna saattaa puolestaan muodostua, ettei TEKIJÄ-NP hahmotu lauseen finiitti-
sen vaan infiniittisen verbirakenteen agentiksi. Esimerkiksi performatiivisissa julistaa-
lauseissa (Opetusvirasto julistaa haettavaksi liitteessä luetellut – – virat sekä tuntiopetta-
jan tehtävät) passiivimuotoinen VA-partisiippi (haettavaksi) voidaan tulkita konventio-
naaliseksi morfologiseksi vihjeeksi siitä, että lause ilmaisee juuri implikoidulle agentiivi-
selle toimijalle tarjoutuvaa mahdollisuutta tehdä jotakin (ISK 2004: 1586). Samoin impli-
koiduksi agentiksi (Pekkarinen 2011: 23–24) eli potentiaaliseksi hakijaksi voidaan hah-
mottaa nimenomaan tavoitellun teon TEKIJÄ eli se, jolle lause on suunnattu. Lauseen finiit-
tisestä verbirakenteesta (julistaa) konventionaaliset leksikaaliset ja morfosyntaktiset ohjai-
luvihjeet kuitenkin puuttuvat. Lisäksi finiittiverbin kuvaaman toiminnan toteuttajaksi il-
maistaan vastaanottajan asemesta kirjeen lähettäjä (Opetusvirasto).

Lauseenmuotoisten kiteytymättömien rakenteiden lisäksi ohjailun muihin keinoihin 
lukeutuu myös joukko ohjailua implikoivia NP-rakenteita (esim. ruokailukertojen ilmoit-
tamiseksi; kielikurssitarjonta). Samoin luen ohjailua toteutettavan muilla keinoin tapauk-
sissa, joissa tekstin ohjailevasta tehtävästä vihjaa lähinnä tapa, jolla teksti kokonaisuutena 
rakentuu.

2.1.2 Kiteytyneiden direktiivien argumenttirakenne 

Rajauskysymysten ohella direktiivien morfosyntaktisen kuvauksen tarkentamista fennisti-
seen perinteeseen nähden motivoi työssäni tarve rakentaa välineitä niiden periaatteiden 
kuvaamiseksi, joiden mukaisesti perä perää asetetuista lauseista muodostuu ryhmäkirjeissä 
lineaarista tekstiä. Aiemmat tarkastelut (Honkanen 2001, 2002) vihjaavat, että lauseen 
asema kirjekokonaisuuden muodostamassa tekstikontekstissa kytkeytyy (ainakin hieman 
vanhemmissa ryhmäkirjeissä) jossain määrin yhteen myös sen kanssa, millainen modu-
lointikeino lauseeseen valitaan. Samoin on tehty havaintoja siitä, millaiset tilannekonteks-
tin piirteet näyttävät motivoivan modulointikeinon valintaa. Nyt käsillä olevassa työssä 
modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon erittely ei kuitenkaan riitä direktiivien kon-
tekstuaalisen tarkastelun tarpeisiin. Koska tavoitteenani on kuvata periaatteita, jotka oh-
jaavat tekstin lineaarista rakentumista, tarvitaan myös tietoa siitä, kuinka toisiaan eri teks-
tiasemissa seuraavat lauseet eroavat toisistaan argumenttirakenteen suhteen.  

Argumenttirakenteen kuvauksessa keskeinen huomio on, että toivotun teon TEKIJÄN
koodaustapa kytkeytyvät ryhmäkirjeiden kiteytyneissä direktiiveissä tendenssimäisesti 
yhteen sen kanssa, millaiseksi tiettyjen lauseenjäsenten temaattiset suhteet lauseessa jäsen-
tyvät. Käytännössä viittaankin argumenttirakennekonstruktioilla rakenneskeemoihin, joi-
hin sisältyy paitsi tieto siitä, saako tavoitellun teon TEKIJÄ lauseessa eksplisiittisen vai im-
plisiittisen koodauksen, myös siitä, millaiseksi lauseen teema–reema-rakenne tyypillisesti 
hahmottuu. 
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Tarkemmin sanottuna argumenttirakennekonstruktioita käsittelevä analyysini rakentuu 
sen havainnon ympärille, että kehotusjaksoissa esiintyvät kiteytyneet direktiivit voidaan 
jakaa argumenttirakenteen näkökulmasta kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän 
muodostavat tapaukset, joissa TEKIJÄ koodataan eksplisiittisesti (esim. Koulu ilmoittaa, 
miten oppilaat/opiskelijat ovat olleet mukana suunnittelussa). Tällöin TEKIJÄN ilmaus 
(esim. koulu) toimii tyypillisesti lauseen teemana, kun taas tekemisen KOHDE (esim. miten
oppilaat/opiskelijat ovat olleet mukana suunnittelussa) saa lauseessa remaattisen statuk-
sen. Toisen ryhmän muodostavat tapaukset, joissa TEKIJÄN koodaus on implisiittisempi 
(esim. Sijaisten ruokailukerrat ilmoitetaan virkavapauslomakkeella, tätä varten varatussa 
sarakkeessa jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen). Niissä teemaksi jäsentyy tyypillisesti 
tekemisen KOHTEEN ilmaus (esim. sijaisten ruokailukerrat), kun taas remaattinen status 
lankeaa jollekin muulle elementille (esim. virkavapauslomakkeella, tätä varten varatussa 
sarakkeessa – –). Nimitän TEKIJÄN eksplikoivia ja KOHTEEN rematisoivia lauseita jatkossa 
argumenttirakennekonstruktion TVK toteutumiksi (T = TEKIJÄ, V = verbi, K = KOHDE). Kun 
käsittelen lauseita, joissa TEKIJÄ implikoidaan ja KOHDE tematisoidaan, puhun puolestaan 
argumenttirakennekonstruktion KVX toteutumista. 

Argumenttirakenteen tai argumenttirakennekonstruktion käsite kytkee työni väljästi 
kognitiivisen kielentutkimuksen siihen haaraan, jota nimitetään konstruktiokieliopiksi 
(esim. Fillmore 1988; Fillmore & Kay 1995; Goldberg 1995, 2006; Fried & Östman 
2004). Tämän teoriaperheen sisällä olen omaksunut vaikutteita erityisesti Goldbergin 
(1995, 2006) tutkimuksista, joissa argumenttirakennekonstruktion käsitteen avulla on ku-
vattu esimerkiksi verbin ja argumenttirakennekonstruktion yhteispeliä lauseen syntaktisen 
hahmon rakentajina sekä toisilleen läheisten argumenttirakennekonstruktioiden toteutumi-
en suhteita (suomenkielinen katsaus Goldbergin tutkimuksesta J. Leino 2010). Goldberg 
viittaa argumenttirakennekonstruktion käsitteellä muodon ja merkityksen yhteenliittymiin, 
jotka kytkevät toisiinsa tietyn tapahtumatyypin tai semanttisen kehyksen, tämän kehyksen 
kuvauksessa keskeiset semanttiset roolit sekä sen, millaisten morfosyntaktisten rakentei-
den avulla näitä rooleja ilmaistaan (esim. Goldberg 1995: 141–151; J. Leino 2010: 77–81). 
Erona perinteisempiin argumenttirakenteen kuvauksiin (fennistiikassa esim. Pajunen 
1999) on, että kuvaus ei pohjaa rektion käsitteeseen eli ajatukseen verbin pakollisista mää-
ritteistä. Sen sijaan argumenttirakenteen toteutuminen palautetaan tiettyä merkitystä kan-
tavaan lausehahmoon, jota verbi omine argumentteineen täydentää (Goldberg 1995: 24–
66).

Konstruktiokieliopin esittelemä argumenttirakennekonstruktion käsite sopii tarkastelu-
ni lähtökohdaksi erityisesti, koska argumenttirakennekonstruktioiden kuvauksessa – kuten 
J. Leino (2010: 79) muotoilee – ovat tärkeässä osassa nimenomaan (tiettyyn semanttiseen 
kehykseen liittyvät) semanttiset roolit sekä niitä ilmentävät kieliopilliset funktiot, joiden 
väliset suhteet kuvaus pyrkii eksplikoimaan. Omassa direktiivitarkastelussani se, millais-
ten semanttisten roolien tarkasteluun keskityn, motivoituu yhtäältä luvussa 2.1.1.1 esitte-
lemäni ohjailukehyksen (semanttisesta) rakenteesta. Erityisesti puhe tavoitellun teon TEKI-
JÄSTÄ ja sen ilmaisemisesta selittyy tavastani käsitellä kielellisiä rakenteita suhteessa nii-
den taustalle hahmottuviin vuorovaikutuksellisiin ja semanttisiin kehyksiin.32 TEKIJÄ tar-

32 Kuten J. Leino (2003: 66–69) nostaa esille, juuri kehyksen käsitteen keskeisyys kieliopillisten raken-
teiden kuvauksessa yhdistää konstruktiokielioppia kognitiiviseen kielioppiin. Kognitiivisen kieliopin tapaan 
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koittaa tällöin ohjailtavaa eli sitä osallistujaa, jonka vastuulle direktiivin avulla tavoitelta-
van teon toteuttaminen lankeaa. Argumenttirakenteen kuvaus vaatii kuitenkin nostamaan 
esille myös toisen keskeisen osallistujan: tekemisen KOHTEEN (K) eli olion, johon TEKIJÄN
toiminnan halutaan kohdistuvan. Esimerkiksi lauseessa Ajatelkaa kohderyhmää TEKIJÄKSI
tulkitaan imperatiivin 2. persoonan ilmaisemat vastaanottajat (’te’), joiden ajatusprosessia 
lause pyrkii ohjailemaan. Tekemisen KOHTEEKSI hahmottuu puolestaan objektin osoittama 
kohderyhmä eli olio, johon ajattelemisen halutaan suuntautuvan. Koska kiteytyneen direk-
tiivin ilmaisema ohjailu voi olla myös kohdentumatonta, toiminnan KOHTEEN ei osallistu-
jana voi ajatella kuuluvan TEKIJÄN tavoin itse ohjailukehykseen. Pikemminkin KOHTEEN
tuo mukanaan ohjailukehyksen sisältämää tietoa täsmentävä toimintakehys eli tieto pro-
sessista, johon TEKIJÄN toivotaan ohjetta toteuttaessaan osallistuvan (esim. kohderyhmän 
ajatteleminen). Vaikka TEKIJÄ ja KOHDE voitaisiin toisenlaisia kuvaustarpeita varten sijoit-
taa lauseen syntaktisessa kuvauksessa keskenään eri tasoille, nostan tekemisen KOHTEEN 
molemmissa käsittelemissäni argumenttirakennekonstruktioissa myös osaksi rakennetyy-
pille antamaani nimeä. Ratkaisua perustelee paitsi havainto siitä, että tekemisen KOHTEEN 
ilmaus on kiteytyneissä direktiiveissä tavallinen rakenne-elementti, myös havainto siitä, 
että juuri sen kannettavaksi lankeaa kehotusjaksoissa usein temaattisesti keskeinen tehtä-
vä. 

Toinen yhteys konstruktiokieliopin kuvausmalleihin rakentuu siitä, että argumenttira-
kennekonstruktion käsitteen taustalla vaikuttava konstruktiokieliopin perinne rohkaisee 
huomioimaan lauseen syntaktisen rakenteen kuvauksessa myös sen, millaisiin muihin 
konstruktioihin tarkastelun fokuksessa oleva argumenttirakennekonstruktio kussakin yk-
sittäisessä kiteytyneessä direktiivissä yhdistyy. Omassa tarkastelussani keskeisiksi muiksi 
konstruktioiksi osoittautuvat erityisesti modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon valin-
ta sekä se, millainen syntaktinen lausetyyppi (syntaktisen lausetyypin käsitteestä ISK 
2004: § 891–906) tai syntaktista lausetyyppiä muistuttava rakenneskeema toivottua teke-
mistä ilmaisevan verbin ympärille rakentuu.33 Nämä kaksi konstruktiota vaikuttavat nimit-
täin siihen, kuinka TEKIJÄÄ ja KOHDETTA lauseessa käytännössä ilmaistaan. Esimerkiksi 
modulointikeinon vaihdos voi paitsi vaikuttaa keskeisten osallistujien morfosyntaktiseen 
toteutumiseen myös muokata lauseen rakennetta kokonaisuutena kerroksisempaan suun-
taan. Tästä huolimatta lausetta voi edelleen pitää saman argumenttirakennekonstruktion ja 
syntaktisen lausetyypin toteutumana. Argumenttirakennekonstruktioiden toteutumista tar-
kastellessani pyrin siksi kuorimaan lauseesta esille juuri TEKIJÄN ja KOHTEEN suhteiden 
sekä niiden temaattisen jäsennyksen kannalta olennaiset piirteet tehden samalla havaintoja 

myös konstruktiokieliopissa viitataan semanttisista kehyksistä puhuttaessa kokemusperäisiin yleistyksiin tai 
malleihin, joita ihminen käyttää havaintojen ja toiminnan jäsentämiseen. Molemmat teoriat nojaavat tältä 
osin hahmopsykologiseen skeeman käsitteeseen. 

33 Kuten viittaus modaalisiin lausetyyppeihin, modulointikeinoon ja syntaktiseen lausetyyppiin kon-
struktioina vihjaa, käsittelen ”konstruktioina” työssäni merkityksen ja muodon yhteenliittymiä, joita syntyy, 
kun tietylle tapahtumatyypille tai kehykselle ominainen merkityssisältö saa kieliyhteisössä vakiintuneen 
muotorakenteellisen hahmon. Suhteessa vakiintuneisiin konstruktion määritelmiin tämä tarkoittaa, että luen 
konstruktioiden joukkoon paitsi konstruktiokieliopin tutkijoita perinteisesti kiinnostaneet idiomaattiset for-
mulat, joiden merkitys ei selity niiden osien merkityksestä (Goldberg 1995: 4), myös ennustettavammat 
syntaktiset, morfologiset ja leksikaaliset rakenneskeemat, jotka (skeemoiksi tulkitsemisen näkökulmasta) 
”toteutuvat riittävän tiheästi” (Goldberg 2006: 5). (Konstruktiokieliopin piirissä esitetyistä kilpailevista kon-
struktion määritelmistä esim. Kotilainen 2007: 15–18.) 
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siitä, kuinka lauseen muut morfosyntaktiset ominaispiirteet vaikuttavat näiden kahden 
semanttisen ulottuvuuden koodaustapaan.  

Esimerkiksi (yhdys)lause Koulut huolehtivat siitä, että ala-asteiden oppilaaksiottoalu-
eet kuuluvat kokonaisuudessaan saman yläasteen oppilaaksiottoalueeseen on argumentti-
rakenteeltaan tyypillinen rakennetyypin TVK toteutuma (ks. tarkemmin lukua 2.1.2.1). 
Tematisoituna TEKIJÄN ilmauksena toimii siinä nominatiivimuotoinen NP koulut, joka 
toimii lauseen subjektina. Rematisoituna KOHTEEN ilmauksena on puolestaan adverbiaali, 
joka rakentuu elatiivimuotoisesta tukipronominista siitä sekä sitä täydentävästä että-
lauseesta (siitä, että ala-asteiden oppilaaksiottoalueet kuuluvat – – saman yläasteen oppi-
laaksiottoalueeseen). TEKIJÄN ilmauksen nominatiivimuotoisuutta selittää konstruk-
tionäkökulmasta se, että rakennetyyppi TVK sulautuu lauseessa aktiivimuotoisen moduloi-
mattoman deklaratiivin rakenneskeemaan. Tekemisen KOHTEEN elatiivimuotoisuuden voi-
si puolestaan ajatella motivoituvan verbin huolehtia rektiosta. Koska huolehtia-verbiä olisi 
mahdollista käyttää myös transitiivisessa lauseessa (esim. Koulut huolehtivat asian kun-
toon), konstruktiokieliopin hengessä on kuitenkin täsmällisempää sanoa, että KOHTEEN
elatiivimuotoisuuden taustalla on huolehtia-verbin ympärille hahmottuva rakenneskeema, 
jonka sisältämä tieto vastaa karkeasti ISK:n (2004: § 891) kuvausta intransitiivilauseen 
syntaktisesta peruslausetyypistä (vrt. myös ajatukseen transitiivisista ja intransitiivisista 
muoteista, mt. § 40, 464). Kokonaisuutena ensimmäinen esimerkkiäni voi näin käsitellä 
kolmen konstruktion – argumenttirakenteen, lauseeseen valitun modulointikeinon sekä 
syntaktisen lausetyypin – yhteensulaumana.  

Kun edellä kuvaamani esimerkkilause muokataan performatiiviseksi pyytää-lauseeksi 
(Kouluja pyydetään huolehtimaan siitä, että ala-asteiden oppilaaksiottoalueet kuuluvat 
kokonaisuudessaan saman yläasteen oppilaaksiottoalueeseen), sen rakenne muuttuu ai-
empaa kerroksisemmaksi. Tästä huolimatta tuloksena olevaan performatiiviseen (yh-
dys)lauseeseen pätee argumenttirakenteen ja syntaktisen lausetyypin osalta sama kuvaus 
kuin edellä. Kun kyseessä on moduloimattoman deklaratiivin asemesta performatiivisen 
pyytää-lauseen rakenneskeema, jossa pyytää-verbille ”alisteista” prosessia (huolehtimista) 
ilmaisee infiniittinen verbirakenne (huolehtimaan), molemmat oman kuvaukseni kannalta 
keskeiset konstruktiot toteutuvat kuitenkin koko lauseen asemesta pikemminkin toivottua 
tekemistä ilmaisevan infiniittisen lausekkeen sisällä. Esimerkiksi tematisoitu TEKIJÄN il-
maus on partitiivimuotoinen NP (kouluja), joka toimii lausekokonaisuudessa paitsi lauset-
ta hallitsevan pyytää-verbin objektina myös infinitiivin huolehtimaan subjektina. Samalla 
performatiiviverbi pyytää asettuu itse täydentämään transitiivilauseen syntaktista perus-
lausetyyppiä (TEKIJÄÄ + pyydetään + V), kun taas oman analyysini näkökulmasta keskei-
sempi intransitiivinen rakenneskeema jäsentää infiniittisen verbilausekkeen sisäistä raken-
netta (TEKIJÄÄ + huolehtimaan + siitä, että).  

Vaikka semanttisten roolien keskeisyys sekä konstruktioiden yhdistymisen huomiointi 
yhdistävät argumenttirakennetarkasteluani konstruktiokieliopin perinteeseen, on toisaalta 
huomautettava, ettei kuvaukseni noudata puhtaasti myöskään konstruktiokieliopin aiempia 
kuvausmalleja. Päinvastoin se poikkeaa niistä kahdella keskeisellä tavalla.  

Ensimmäinen ero konstruktiokieliopin perinteeseen liittyy siihen, millaisen tulkinnan 
annan argumenttirakennetarkastelussa keskeisille semanttisille rooleille. Esimerkiksi P. 
Leino (2001: 22) on todennut, että semanttisten roolien tarkastelu on nykyisellään pikem-
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minkin kätevä tapa osoittaa joitakin lauseen elementtien merkitystehtäviä kuin tiukasti 
teoriaspesifi kuvausaparaatti. Kuten J. Leinon (2010: 79) maininta semanttisia rooleja il-
mentävistä kieliopillisista funktioista vihjaa, konstruktiokieliopin tarkastelut lukeutuvat 
kuitenkin sikäli osaksi semanttisia rooleja käsittelevän kirjallisuuden valtavirtaa, että tul-
kintoja tietyn lauseenjäsenen semanttisesta roolista tehdään ensisijaisesti lauseen sisäisten 
ominaisuuksien varassa. Tällaisessa tarkastelussa esimerkiksi tekemisen KOHTEEKSI voi-
taisiin luontevasti analysoida vaikkapa lauseen Rehtori tekee selvityksen loppuasemainen 
NP selvityksen, koska se toimii lauseessa objektina. Lauseessa Rehtorien tulee perehtyä 
selvitykseen muoto selvitykseen voitaisiin sen sijaan tulkita pikemminkin päämääräksi, jota 
kohti rehtoreilta edellytettävän toiminnan halutaan suuntautuvan. Näin voitaisiin tehdä, 
koska sana taipuu objektin sijojen asemesta illatiivissa.  

Omassa tutkimuksessani keskeisten semanttisten roolien valikoima motivoituu ryhmä-
kirjeiden taustalle asettuvan vuorovaikutustilanteen merkitysrakenteesta. Tästä syystä tul-
kintaa semanttisista rooleista ei aina voi yhtä automaattisesti palauttaa lauseen sisäisiin 
morfosyntaktisiin ominaisuuksiin. Kuten luvussa 2.1.1 havainnollistin, teen työssäni ha-
vaintoja siitä, miten agentiiviseksi toivotun teon TEKIJÄ lauseen sisäisten syntaktisten omi-
naisuuksien varassa hahmottuu. Argumenttirakenteen tasolla tulkitsen kuitenkin, että 
kaikkien kiteytyneiden diretiivien TEKIJÄN ilmaukset ovat agentiivisuuden asteeseen kat-
somatta määritelmällisesti juuri TEKIJÄN ilmauksia. Vastaavasti vaikkapa juuri molemmat 
lekseemin selvitys taivutusmuodot, joita edellä analysoin, saisivat tarkastelussani KOHTEEN
tulkinnan. Vaikka lekseemi selvitys taipuu erilaisissa lauseissa eri tavoin, se nimeää ohjai-
lukehyksen sisältämään tietoon nähden molemmissa esimerkkilauseissa olion, joita (eks-
plikoidun tai implikoidun) TEKIJÄN toivotaan tavalla tai  toisella käsittelevän. Sama pätee 
edelleen vaikkapa lauseeseen Selvityksen on oltava perillä viimeistään 1.6. – siinäkin tul-
kitsen selvitys-sanan taivutusmuodon tekemisen KOHTEEN ilmaukseksi, vaikka se syntakti-
sesta näkökulmasta toteuttaa genetiivisubjektin tehtävää. Suhteessa vuorovaikutustilanteen 
mallinnukseen voitaisiinkin sanoa, että taivutusmuodon variaatio on seurausta siitä, mil-
lainen syntaktinen lausetyyppi ja sitä toteuttava verbi lauseeseen on valittu – vuorovaiku-
tustilanteen rakennetta tämä ei olennaisesti muuta. Systeemis-funktionaalista terminologi-
aa hyödyntäen semanttisten roolien käsittelyä voitaisiinkin työssäni kenties väljästi nimit-
tää diskurssisemanttiseksi martinilaiseen tapaan. Kuten Shore (tulossa a) toteaa, semantii-
kalla viitataan myös Hallidayn teoriassa ensisijaisesti leksikkokieliopillisten muotojen ja 
rakenteiden omiin merkityksiin. Martinin (esim. Martin & Rose 2003, 2007) esityksissä 
diskurssisemantiikka tarkoittaa sen sijaan merkityksiä, joita reaalistavat lausetta laajemmat 
yksiköt – esimerkiksi kokonaiset tekstit. Niissä diskurssisemanttisia merkityksiä eivät il-
maise ainoastaan yksittäiset sanat ja rakenteet vaan myös niiden yhdessä rakentamat mer-
kityssyhteet. (Shore tulossa a.)  

Toisekseen tarkastelutapaani ei voi pitää puhtaasti konstruktiokieliopin mukaisena, 
koska sovellan teema–reema-rakenteen tarkasteluun konstruktiokieliopin omien välineiden 
asemesta niin kutsutun funktionaalisen lauseperspektiivin kuvausmalleja (Dane" 1974, 
1987; Firbas 1987, 1992; Shore 2008), jotka kytkeytyvät systeemis-funktionaalisen kie-
liopin tapaan pikemminkin eurooppalaiseen funktionaaliseen perinteeseen. Tässä traditios-
sa teemaksi tulkitaan lauseen se jäsen, joka ilmaisee, mitä lause koskee. Reemaksi jäsen-
netään puolestaan se, mitä teemasta sanotaan. (Dane" 1987: 24; ks. myös Halliday 1994 
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[1985]: 38.) Siinä, missä teema toimii lauseen ”lähtökohtana”, joka kommunikatiivisesta 
näkökulmasta luo lauseen loppuosalle perustan (Firbas 1987: 140–145), reema tuo lausee-
seen eniten uutta.  

Konstruktiokieliopin piirissä tehdyistä tutkimuksista funktionaalisen lauseperspektiivin 
teeman ja reeman käsitteitä lähelle tulevat Lambrechtin (1994, 2004) informaatiorakenne-
tarkastelut, joissa funktionaalisen lauseperspektiivin teemaa vastaa väljästi ”topiikki” ja 
reemaa ”fokus”. Funktionaalisessa lauseperspektiivissä teema–reema- ja informaatiora-
kenne erotetaan analyysivälineinä toisistaan. Kun tarkastelun kohteena on tekstin infor-
maatiorakenne, tutkitaan sitä, mitä tekstissä esitetään lukijalle annettuna, mitä puolestaan 
uutena (Shore 2008: 25). Lauseen tai sen osan informaatioarvo tulkitaan vähäiseksi esi-
merkiksi silloin, kun siinä toistetaan jotakin jo mainittua. Kun lauseessa esitetään tekstin 
kulkemisen kannalta uutta tietoa, informaatioarvo kasvaa. (Mas. 27; Firbas 1992.) Shore 
(mas. 26; ks. myös Dane" 1987: 24; Firbas 1987: 138, 144) korostaa, että kyse on kuiten-
kin nimenomaan esittämisestä. Esimerkiksi teemassa esitetään usein annettua ja reemassa 
uutta tietoa (Shore mas. 27). Samaa kieliopillista resurssia hyödyntämällä jokin lukijalle 
uusi referentti voidaan kuitenkin myös konstruoida tutuksi antamalla sille lauseessa te-
maattinen status. Samaan tapaan reema-asemaisuus voi merkitä referentin uudeksi tai uu-
tiarvoiseksi, vaikka se tosiasiassa olisi lukijalle ennalta tuttu.  

Funktionaalinen lauseperspektiivi sopii oman temaattisen tarkasteluni lähtökohdaksi 
ennen kaikkea, koska se tarjoaa välineitä, joiden avulla on mahdollista kiinnittää huomiota 
myös temaattista analyysia komplisoivien tekijöiden kontekstisidonnaiseen yhteisvaiku-
tukseen. Yksi tällainen seikka liittyy siihen, että esimerkiksi teemaksi nimittämäni lau-
seenjäsenen kieliopillinen muoto ja sijainti lauseessa voi vaihdella. Funktionaalista lause-
perspektiiviä suomeen soveltanut Shore (2008: 39) korostaakin, että lauseen teema ei vält-
tämättä toteudu verbinetisenä eksperientaalisena (topiikinarvoisena) NP:nä (vrt. esim. Ha-
kulinen & Karlsson 1979: 298; Vilkuna 1989: 40–50). Pikemminkin näin tapahtuu lähinnä 
kolmaspersoonaisissa deklaratiivilauseissa (esim. Hän on 42-vuotias), joissa lauseen te-
maattinen rakenne toteutuu yksinkertaisena.34 Keskeisin temaattista analyysia komplisoiva 
tekijä liittyy työssäni kuitenkin siihen, ettei lauseen temaattisia suhteita määritellä funktio-
naalisessa lauseperspektiivissä pelkästään lauseen sisäisesti. Päinvastoin teeman määritte-
lyssä reagoidaan myös siihen, kuinka tarkasteltava teksti kokonaisuutena etenee. (Shore 
2008: 39–40.) Suhteessa funktionaalisen lauseperspektiivin perinteisiin on kuitenkin edel-
leen hyvä huomata, että oman tarkasteluni tavoitteena on analysoida paitsi kiteytyneiden 
direktiivien osallistujavalikoimaa myös niiden temaattista rakennetta erityisesti kahden 
keskeisen osallistujan – TEKIJÄN ja KOHTEEN – osalta. Tästä syystä huomioni kiinnittyy 
esimerkiksi performatiivilauseiden käsittelyssä pikemminkin siihen, millaiseksi vaikkapa 
lauseen infiniittisen verbirakenteen ympärille muodostuva merkityskokonaisuus teema–
reema-suhteiden näkökulmasta jäsentyy, kuin siihen, kuinka lauseen temaattista rakennetta 
voitaisiin kokonaisuutena analysoida.  

Esittelen seuraavaksi tarkemmin argumenttirakennekonstruktion TVK, jonka toteutu-
mille on tyypillistä TEKIJÄN eksplikointi ja KOHTEEN rematisointi (luku 2.1.2.1). Tämän 

34 Lauseen Hän on 42-vuotias teemaksi jäsentyy tällöin pronomini hän. Esimerkiksi ensimmäistä per-
soonaa edustavassa subjektittomassa lauseessa Olen 42-vuotias teema (’minä’) ilmenee sen sijaan finiittiver-
bin persoonapäätteestä (-n). (Shore 2008: 51.) 
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jälkeen käsittelen argumenttirakennekonstruktiota KVX, jonka toteutumat implikoivat TEKI-
JÄN ja tematisoivat tekemisen KOHTEEN (luku 2.1.2.2). Tästä eteenpäin käytän nimityksen 
argumenttirakennekonstruktio rinnalla kuitenkin ilmaisun yksinkertaistamiseksi myös ni-
mityksiä rakennetyyppi sekä argumenttirakenne. Ilmaisu ”argumenttirakenne” ei toisin 
sanoen tarkoita tekstissäni tietyn argumenttirakennekonstruktion konkreettista lauseen 
muotoista toteutumaa, vaan abstraktia rakenneskeemaa, joka saattaa toteutua morfosyntak-
tisesti monella eri tavalla. Toteutumista puhuessani sanon tarkastelun kohteena olevan 
lauseen puolestaan edustavan tiettyä argumenttirakennetta (rakennetyyppiä tai argumentti-
rakennekonstruktiota) tai nimitän sitä tällaisen rakenteen toteutumaksi. Prototyppiajattelun 
mukaisesti kummankin argumenttirakennekonstruktion toteutumat voivat olla rakenne-
tyyppinsä edustajina enemmän tai vähemmän tyypillisiä. Kategorioiden reunamille asettu-
vissa tapauksissa voivat lisäksi edustua yhtä aikaa osin molemmille konstruktioille omi-
naiset piirteet.  

Lukemisen helpottamiseksi rakennetyypin vakioelementit on esimerkeissäni osoitettu 
lihavoiden. Tarpeen vaatiessa erotan ne lisäksi toisistaan hakasulkein. Kun fokusoin eri-
tyisesti johonkin tiettyyn elementtiin, käytän merkintäkeinona myös alleviivausta.  

2.1.2.1 TVK: TEKIJÄ, verbi, KOHDE

Valtaosa tarkastelemistani kiteytyneistä direktiiveistä, joissa TEKIJÄN (T) koodaus on eks-
plisiittinen, hahmottuu verrattain selväpiirteisesti argumenttirakennekonstruktion TVK to-
teutumiksi. Osoitan seuraavaksi ensin muutaman yksinkertaisen esimerkin avulla, millai-
set TEKIJÄN ilmaisemisen ja teema–reema-rakenteen tendenssit ovat rakennetyypin toteu-
tumille ominaisia. Tämän jälkeen tarkastelen, kuinka lauseen morfosyntaktisen rakenteen 
vaihtelu mutkistaa samojen suhteiden tarkastelua kompleksisemmissa esimerkeissä.  

Esimerkit 11–13 havainnollistavat, millaiseksi rakennetyyppiä TVK toteuttavien kitey-
tyneiden direktiivien rakenne yksinkertaisimmillaan jäsentyy.  

11. Lukuvuoden 2002-2003 opetustyön järjestämiseksi koulut arvioivat liitteenä olevien oh-
jeiden mukaisesti ensi lukuvuoden yleisopetuksen oppilas- ja perusopetusryhmien 
määrät.

12. Jokainen opetustoimen perustyöyksikkö käsittelee ja hyväksyy työpaikkakokoukses-
saan periaatteellisen kannanoton oman työyhteisönsä hyvinvointiohjelmaksi 2002-
2005 edellä mainitun koko opetustointa koskevan ohjelman sovellutuksena. 

13. Lisäksi koulu ilmoittaa, miten oppilaat/opiskelijat ovat olleet mukana suunnittelussa.

Kuten rakennetyypille antamani nimi kertoo, argumenttirakennetta TVK toteuttavissa lau-
seissa on tyypillisesti kolme vakioelementtiä. Ensinnäkin lauseessa esiintyy NP, joka il-
maisee TEKIJÄN eli sen, kenen toteutettavaksi lauseessa kuvattu teko on ajateltu (T). Toise-
na vakioelementtinä toistuu verbi (V), joka ilmaisee tavoiteltavaa tekoa. Kolmanneksi lau-
se sisältää tyypillisesti NP:n tai muun ilmauksen, joka hahmottaa tavoiteltavan tekemisen 
KOHTEEN (K). Kuten edellä totesin, KOHDE ei TEKIJÄN tavoin hahmotu osaksi ohjailukehys-
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tä. Pikemminkin sen tuo mukanaan toimintakehys eli tieto prosessista, johon TEKIJÄN toi-
votaan ohjetta toteuttaessaan osallistuvan. Rakennetyypin yksinkertaisimpina mahdollisina 
toteutumina voidaan pitää esimerkkien 11–13 kaltaisia moduloimattomia deklaratiiveja, 
jotka toteuttavat transitiivilauseen syntaktista peruslausetyyppiä. Niissä TEKIJÄN ilmaus 
toteutuu nominatiivimuotoisena perussubjektina (esim. koulut). Tavoiteltua tekemistä il-
maiseva verbi toimii predikaattina (esim. arvioivat). Tekemisen KOHDE saa puolestaan 
objektin lauseenjäsenstatuksen (esim. ensi lukuvuoden – – oppilas- ja perusopetusryhmien 
määrät).  

Osallistujien temaattisten suhteiden tarkastelussa nousee esille kaksi keskeistä havain-
toa. Yhtäältä tavoitellun teon TEKIJÄÄN viittaava ilmaus toimii rakennetyypin TVK proto-
tyyppisissä toteutumissa teemana. Toisaalta tekemisen KOHDE saa niissä remaattisen sta-
tuksen. Lauseen teemana juuri TEKIJÄN ilmaus toimii siis lauseen lähtökohtana, josta ree-
man osana toimiva KOHTEEN ilmaus kertoo jotakin uutta tai uutisarvoista. Esimerkkien 
11–13 kaltaisissa moduloimattomissa deklaratiiveissa sekä TEKIJÄN tematisointi että KOH-
TEEN rematisointi on verrattain suoraviivaista. TEKIJÄÄ ilmaiseva NP (esim. koulut) sijoit-
tuu lauseen alkuun  predikaattiverbin edelle eli niin sanotun alkukentän ”teemapaikalle” 
(lauserakenteen kenttäkuvauksesta ISK 2004: § 1369; teemapaikasta erit. § 1372). KOH-
TEEN ilmaus (esim. ensi lukuvuoden –  – oppilas- ja perusopetusryhmien määrät) puoles-
taan rematisoidaan sijoittamalla se predikaattiverbin perään lauseen loppukenttään (mt. § 
1369).

Argumenttirakenteen TVK toteutumissa saattaa vakioelementtien lisäksi esiintyä myös 
osia, joita jatkossa nimitän elementteinä vapaiksi tai valinnaisiksi. Niiksi lukeutuvat paitsi 
tarkoitusta (esim. Lukuvuoden 2002-2003 opetustyön järjestämiseksi), tapaa (esim. liittee-
nä olevien ohjeiden mukaisesti), paikkaa (esim. työpaikkakokouksessaan) tai muuta sel-
laista ilmaisevat valinnaiset adverbiaalit (Hakulinen & Karlsson 1979: 204–206) myös 
erilaiset konnektiivit (esim. lisäksi). Temaattisen analyysin kannalta on kuitenkin keskeis-
tä, etteivät valinnaiset elementit tyypillisesti sijoitu rematisoidun KOHDE-NP:n perään vaan 
esimerkiksi niin sanottuun esikenttään eli teemapaikkaisen TEKIJÄN ilmauksen edelle. Tä-
mä tarkoittaa, että rakennetyyppiä TVK toteuttavat lauseet käsittelevät remaattisesti keskei-
sinä valinnaisista elementeistä huolimatta tekemisen KOHTEEN ilmausta.  

Käytännössä sekä argumenttirakenteelle TVK ominaisten vakioelementtien morfosyn-
taktiseen toteutumiseen että lauseen teema–reema-rakenteeseen vaikuttaa, mihin muihin 
konstruktioihin argumenttirakennekonstruktio lauseessa yhdistyy. Yksi vaikuttava tekijä 
on modaalisen lausetyypin valinta tai se, kuinka tavoiteltavaa tekoa ilmaisevaa verbiä lau-
seessa moduloidaan, eli millainen verbirakenne lauseeseen on valittu. Toisaalta merkitystä 
on sillä, millainen syntaktinen lausetyyppi toivottua tekemistä ilmaisevan verbin ympärille 
hahmottuu.  

Esimerkiksi modulointikeinon valinta vaikuttaa argumenttirakenteen TVK toteutumissa 
jo siihen, millaisen morfosyntaktisen koodauksen tavoitellun teon TEKIJÄ lauseessa saa 
(esimerkit 14–19).  

14. Toivottavaa olisi, että koulun suunnitteluryhmä ja oppilashuoltoryhmä yhdessä rehto-
rin kanssa vastaavat kysymyksiin.



50

15. Rehtorit, joilla on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtoehtosopimuksen liitteen 1 
39 a §:n mukaan oikeus opetusvelvollisuuden huojentamiseen, voivat hakea huo-
jennusta liitteenä olevilla lomakkeilla.  

16. Koulun tulee kirjata keskitetyn sijaisresurssin käyttö.

17. Lukioita pyydetään tarkistamaan opiskelijamäärät vuosiasteittain ja korjaamaan ym-
pyröidyt kohdat.

18. Koska on käynyt selville, että kouluissa on avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti 
opetusviraston talousyksikkö pyytää kouluilta selvitystä pankkitileistä.

19. Kouluilla on mahdollisuus [ottaa kantaa] [painotetun opetuksen järjestämiseen ja sii-
hen liittyvään oppilaaksiottoon].

Kuten esimerkit 14–19 osoittavat, moduloimattomissa deklaratiiveissa esiintyvä perussub-
jekti on vain yksi TEKIJÄN ilmaisemisen toteutumistavoista. Moduloimattomien deklaratii-
vien lisäksi TEKIJÄÄ ilmaisee perussubjekti (esim. koulun suunnitteluryhmä ja oppi-
lashuoltoryhmä; rehtorit, joilla on – –) lähinnä yhdyslauseissa, joissa eksplisiittinen mo-
daalinen aines sijoittuu johtolauseeseen (esimerkki 14) sekä voida-lauseissa (esimerkki 
15).  Esimerkiksi modaalisten lauseiden ryhmään kuuluvissa nesessiivilauseissa TEKIJÄÄ
ilmaiseva subjektimainen lauseenjäsen (esim. koulun) ei sen sijaan tyypillisesti ole no-
minatiivi- vaan genetiivimuotoinen (esimerkki 16). Performatiivisissa lauseissa TEKIJÄÄ
voidaan puolestaan ilmaista kahdella tavalla. Valtaosassa tapauksia TEKIJÄÄ ilmaisee per-
formatiiviverbin partitiivimuotoinen objekti (esim. lukioita), joka toimii samalla toivottua 
tekoa ilmaisevan infinitiivilausekkeen subjektina (esimerkki 17). Kun toivottua tekoa il-
maisee verbin ja NP:n asemesta nominaalistus, TEKIJÄÄ voi ilmaista myös ablatiivimuo-
toinen adverbiaali (esim. kouluilta, esimerkki 18). TEKIJÄN ilmaisemisen kannalta mainin-
nan arvoinen on myös modaalisia lauseita muistuttava esimerkki 19, joka toteuttaa omis-
tuslauseen syntaktista lausetyyppiä. Siinä TEKIJÄN ilmaisemisesta huolehtii rakenteen alla-
tiivimuotoinen, ’omistajaa’ ilmaiseva jäsen (kouluilla). 

Syntaktinen lausetyyppi taas vaikuttaa rakennetyypin TVK toteutumissa siihen, millai-
nen morfosyntaktinen koodaus lauseessa annetaan tekemisen KOHTEEN ilmaukselle silloin, 
kun kyseessä on NP-muotoinen rakenne (esimerkit 20–22). Täsmällisemmin ilmaisten 
kyse on siitä, millaiseksi TEKIJÄN ilmauksen, toivotun tekemisen laatua ilmaisevan verbin 
sekä tekemisen KOHTEEN ilmauksen väliset suhteet syntaktisten lausetyyppien kaltaisten 
rakenneskeemojen näkökulmasta hahmottuvat. 

20. Lukuvuoden 2002-2003 opetustyön järjestämiseksi koulut arvioivat liitteenä olevien oh-
jeiden mukaisesti ensi lukuvuoden yleisopetuksen oppilas- ja perusopetusryhmien 
määrät.

21. Toivottavaa olisi, että koulun suunnitteluryhmä ja oppilashuoltoryhmä yhdessä rehto-
rin kanssa vastaavat kysymyksiin.

22. Kouluja pyydetään huolehtimaan siitä, että ala-asteiden oppilaaksiottoalueet kuulu-
vat kokonaisuudessaan saman yläasteen oppilaaksiottoalueeseen.
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Kuten esimerkit 20–22 havainnollistavat, syntaktisen lausetyypin vaikutus KOHTEEN il-
maisemiseen liittyy siihen, hahmottuuko toivotun tekemisen KOHDETTA ilmaiseva verbira-
kenne lauseessa osaksi transitiivi- vai intransitiivilauseen kaltaista rakenneskeemaa. Tran-
sitiivisissa tapauksissa tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP toimii objektina. Vaikkapa 
esimerkissä 20 transitiivista rakenneskeemaa toteuttaa TEKIJÄN (koulut), toivottua tekemis-
tä ilmaisevan verbin (arvioivat) ja KOHTEEN ilmauksen (ensi lukuvuoden – – oppilas- ja 
perusopetusryhmien määrät) muodostama kokonaisuus, jossa KOHTEEN ilmaus saa objek-
tin lauseenjäsenstatuksen. Intransitiivisissa tapauksissa tekemisen KOHDETTA ilmaisee 
objektin asemesta adverbiaali (esimerkit 21–22). Esimerkissä 21 intransitiivilauseen ra-
kenneskeemaa toteuttaa puolestaan TEKIJÄN ilmauksen (koulun suunnitteluryhmä ja oppi-
lashuoltoryhmä), toivottua tekemistä ilmaisevan verbin (vastaavat) ja adverbiaalin (kysy-
myksiin) muodostama kokonaisuus. Esimerkin 22 havainnollistamassa pyytää-lauseessa 
vastaava skeema toteutuu infinitiivilausekkeen sisällä (kouluja – – huolehtimaan siitä, että 
– –).  

Myös temaattisten suhteiden toteutumiseen vaikuttaa argumenttirakenteessa TVK ennen 
muuta se, kuinka lausetta moduloidaan. Moduloinnin näkökulmasta rakennetyypin TVK
toteutumat jakautuvat osallistujien välisten temaattisten suhteiden ilmentäjinä edelleen 
kahteen ryhmään.  

Rakennetyypin prototyyppiä teema–reema-rakenteen ilmaisijana muistuttavat modu-
loimattomien deklaratiivien lisäksi lauseet, joissa modulointikeinona käytetään jotakin 
modaalista rakennetta (esimerkit 23–25). Samoin prototyyppiä lähelle tulevat performatii-
viset lauseet, joissa lauseen predikaattina toimiva performatiiviverbi on passiivimuotoinen 
(esimerkit 26–27).  

23. Rehtorit, joilla on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtoehtosopimuksen liitteen 1 
39 a §:n mukaan oikeus opetusvelvollisuuden huojentamiseen, voivat hakea huo-
jennusta liitteenä olevilla lomakkeilla. 

24. Koulun tulee kirjata keskitetyn sijaisresurssin käyttö.

25. Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämiseen ja siihen 
liittyvään oppilaaksiottoon.

26. Lukioita pyydetään tarkistamaan opiskelijamäärät vuosiasteittain ja korjaamaan ym-
pyröidyt kohdat.

27. Kouluja pyydetään huolehtimaan siitä, että ala-asteiden oppilaaksiottoalueet kuulu-
vat kokonaisuudessaan saman yläasteen oppilaaksiottoalueeseen.

Modaalisissa lauseissa ja passiivimuotoisissa performatiivilauseissa sekä TEKIJÄN temati-
sointi että KOHTEEN rematisointi toteutuu moduloinnista huolimatta yksinkertaisesti. Ly-
hyesti sanottuna TEKIJÄÄ ilmaiseva subjekti (esimerkit 23–24), subjektimainen lauseenjä-
sen (esimerkki 25) tai objekti-NP, joka jäsentyy infiniittisen verbimuodon subjektiksi 
(esimerkit 26–27), sijoittuu moduloimattomien deklaratiivien tapaan alkukentän teemapai-
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kalle predikaattiverbin eteen. Tekemisen KOHDETTA ilmaisevan elementin paikka on puo-
lestaan loppukentässä verbinjälkeisellä paikalla.  

Teema–reema-rakenteen osalta kompleksisemman toteutumatyypin muodostavat per-
formatiivilauseet, joissa itse performatiiviverbi on aktiivimuotoinen. Tällaisten lauseiden 
joukkoon mahtuu yhtäältä tapauksia, joissa toivottua tekemistä ilmaisee performatiivilau-
seiden prototyypille ominaisesti infiniittinen verbirakenne (esimerkki 28). Toisaalta sama 
kuvaus sopii tapauksiin, joissa toivottu prosessi on nominalisoitu (esimerkki 29).  

28. Pyydämme rehtoria valmistamaan asialistan pohjalta lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvi-
tyksen.

29. Yleissivistävä koulutuslinja pyytää koulujen rehtoreilta liitteenä olevilla lomakkeilla yh-
teenvetotilastot 7. luokalle pyrkineistä ja otetuista oppilaista lukuvuodeksi 2002-
2003.

Esimerkkien 28–29 kaltaisissa aktiivimuotoisissa performatiivilauseissa tavoitellun teon 
TEKIJÄN ja tekemisen KOHTEEN ilmausten temaattisten suhteiden tarkastelu on edellä esit-
tämääni mutkikkaampaa, koska performatiivilauseen rakenne on kerroksinen. Kerroksi-
suus tulee näkyviin juuri aktiivimuotoisissa lauseissa, joissa paitsi tavoitellun teon TEKIJÄ
myös OHJAILIJA koodataan passiivitapauksia eksplisiittisemmin osaksi lauseen profiilia. 
Jos esimerkkejä 28–29 tarkastelee merkityskokonaisuuksina, onkin mahdollista todeta, 
että molempien lauseiden teemana toimii nimenomaan OHJAILIJAA ilmaiseva kielellinen 
rakenne. Esimerkissä 28, jossa alkukentän teemapaikka jää teknisesti ottaen tyhjäksi, tee-
ma ilmenee performatiiviverbiin pyytää liittyvästä monikon ensimmäisen persoonan per-
soonapäätteestä (-mme). Esimerkissä 29 vastaavassa tehtävässä toimii lauseen teemapai-
kalle sijoittuva subjekti-NP (Yleissivistävä koulutuslinja).  

Jatkon kannalta on keskeistä, että OHJAILIJAAN viittaavan kielellisen rakenteen läsnäolo 
ja temaattinen status ei esimerkkien 28–29 kaltaisissa lauseissa muuta ratkaisevasti sitä, 
millaisiksi tavoitellun teon TEKIJÄÄ sekä toivotun tekemisen KOHDETTA ilmaisevien 
NP:iden keskinäiset tekstuaaliset suhteet jäsentyvät. Kuten esimerkit 28–29 havainnollis-
tavat, tavoitellun teon TEKIJÄÄN viittaava NP (rehtoria, esimerkki 28; koulujen rehtoreilta,
esimerkki 29) sijoittuu aktiivimuotoisissa performatiivilauseissa lauseen loppukenttään, 
joka tyypillisesti toimii merkitykseltään remaattisen aineksen kotipaikkana. Samoin lop-
pukenttään sijoittuu tekemisen KOHTEEN ilmaus (lyhyen ja tiiviin kirjallisen selvityksen,
esimerkki 28; yhteenvetotilastot – –,  esimerkki  29).  Huomionarvoista  on,  että  kun  lause  
toteuttaa rakennetyyppiä TVK, juuri TEKIJÄ saa kuitenkin ilmauksensa loppukentän alussa, 
kun taas tekemisen KOHTEEN ilmaus sijoittuu loppukentän loppuosaan. Vaikka performa-
tiivilauseen aktiivimuotoisuus muokkaa lauseen teema–reema-rakennetta edellä kuvaamal-
lani tavalla, rakennetyypin TVK kannalta keskeisten lauseenjäsenten järjestys vastaa näin 
loppukentän sisällä sitä, millaiseen järjestykseen ne asettuvat kokonaisissa lauseissa, joi-
den rakennetta performatiiviverbin kaltaiset elementit eivät ole mutkistamassa. Toisin sa-
noen TEKIJÄN ja KOHTEEN ilmausten sijainti loppukentässä toimii edelleen vihjeenä siitä, 
millaista tekstuaalista tehtävää näihin kahteen osallistujaan viittaavat rakenteet rakenne-
tyypin TVK edustajissa tyypillisesti toteuttavat. 
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Loppukentän sisäisen järjestyksen voi esimerkkien 28–29 kaltaisissa lauseissa tulkita 
signaloivan TEKIJÄN ja KOHTEEN ilmausten informaatioarvoa. Siinä, missä puhetilanteen 
osallistujaan viittaava TEKIJÄN ilmaus hahmottuu reemankin osana annetuksi, tekemisen 
KOHTEEN ilmaus saa lauseessa uutisarvoisen tiedon statuksen. Palaan informaatioarvoa 
koskeviin huomioihin tarkemmin myöhemmin (esimerkiksi luvussa 3), joissa käsittelen 
argumenttirakenteen toteutumista korosteisemmin tekstin rakentumisen näkökulmasta. 
Tässä yhteydessä riittää todeta, että tavoitellun teon TEKIJÄÄ ja tekemisen KOHDETTA il-
maisevien kielellisten rakenteiden keskinäiset tekstuaaliset suhteet pysyvät samankaltaisi-
na, vaikka lausekokonaisuuden temaattinen rakenne vaihtelee. Kuten edellä, keskeiseksi 
havainnoksi muodostuu, että myös rakennetyyppiä TVK toteuttavat aktiivimuotoiset per-
formatiivilauseet käsittelevät remaattisesti keskeisenä tyypillisesti juuri tekemisen KOH-
TEEN ilmausta.   

Argumenttirakennetta täydentävien leksikaalisten elementtien näkökulmasta rakenne-
tyypissä TVK on huomionarvoista, että toivottua tekemistä ilmaisevaa verbirakennetta mo-
duloi aineistossa verrattain usein jokin modaalinen tai performatiivinen rakenne. Toisaalta 
selviä yleistyksiä siitä, millaisia prosesseja rakennetyypin toteutumien avulla ohjaillaan, 
on leksikaalisia täydennyksiä tarkastelemalla vaikea esittää. Toisin sanoen mikään yksit-
täinen leksikaalinen täydennys tai leksikaalisten täydennysten ryhmä ei toivottua tekemis-
tä ilmaisevan verbin osalta dominoi.  

2.1.2.2 KVX: KOHDE, verbi, X

Siinä, missä TEKIJÄN (T) ilmaisemisen suhteen eksplisiittiset kiteytyneet direktiivit toteut-
tavat tyypillisesti argumenttirakennetta TVK, valtaosa tekijättömistä tapauksista toteuttaa 
argumenttirakennekonstruktiota KVX. Kuten edellä, kuvaan seuraavaksi ensin muutaman 
yksinkertaisen esimerkin avulla, millaiset TEKIJÄN ilmaisemisen ja teema–reema-rakenteen 
tendenssit ovat rakennetyypin toteutumille ominaisia. Tämän jälkeen osoitan, kuinka lau-
seen morfosyntaktisen rakenteen vaihtelu mutkistaa samojen suhteiden tarkastelua komp-
leksisemmissa esimerkeissä.  

Esimerkit 30–33 havainnollistavat, millaiseksi rakennetyyppiä KVX toteuttavien kitey-
tyneiden direktiivien rakenne yksinkertaisimmillaan jäsentyy.  

30. Arvio opettajan opetustunneista kirjataan omaan sarakkeeseensa.

31. Koulujen kannanotot toimitetaan [oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille]
[31.10.2002 mennessä]. 

32. Todistusjäljennökset lähetetään [opetusviraston arkistoon] [kaikki samat vuosiluo-
kat järjestettyinä aakkosiin].

33. Sijaisten ruokailukerrat ilmoitetaan [virkavapauslomakkeella], [tätä varten varatussa 
sarakkeessa] [jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen].
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Rakennetyypin KVX toteutumat eroavat rakennetyypin TVK toteutumista siinä, että toivo-
tun teon TEKIJÄ (T) jää niissä tavallisesti implisiittiseksi. Sen sijaan tekemisen KOHDE (K)
saa eksplisiittisen ilmaisun ja hahmottuu rakennetyypin ensimmäiseksi vakioelementiksi. 
Toisena vakioelementtinä toimii verbi (v), joka ilmaisee toivotun tekemisen laatua. Kol-
mantena vakioelementtinä toimii useimmiten jokin sellainen elementti (X), joka sijoittuu 
toivottua tekemistä ilmaisevan verbin perään. Myös rakennetyypin KVX yksinkertaisimpi-
na mahdollisina toteutumina voidaan pitää moduloimattomia deklaratiiveja, jotka toteutta-
vat transitiivilauseen syntaktista peruslausetyyppiä (esimerkit 30–33). Niissä tekemisen 
KOHTEEN ilmaus (esim. arvio opettajan opetustunneista) jäsentyy objektiksi. Tavoiteltua 
tekemistä ilmaiseva verbi (esim. kirjataan) toimii predikaattiverbinä. Verbin jälkeisenä x-
elementtinä toimii puolestaan tyypillisesti jokin adverbiaali (esim. omaan sarakkeeseen-
sa).  

X-elementin statusta rakennetyyppiä KVX toteuttavissa lauseissa on ennen käsittelyn 
jatkamista syytä lyhyesti tarkentaa. Kuten esimerkissä 30, X-elementin toteutuma toimii 
usein toivottua tekemistä ilmaisevan verbin komplementtina (Arvio opettajan opetus-
tunneista kirjataan omaan sarakkeeseensa). Tällöin sen toteutumisen voi ajatella motivoi-
tuvan ohjailtavan prosessin luonteesta ja siitä, millaisen verbin avulla tätä prosessia il-
maistaan. Kun lause vaikkapa esimerkin 30 tavoin ilmaisee väljästi ottaen siirtämistä, X-
elementtinä toimii tyypillisesti juuri adverbiaali, joka ilmaisee siirtämisprosessin määrän-
pään  (omaan sarakkeeseensa). X-elementit voivat kuitenkin myös ketjuuntua siten, että 
niiden kaikkien suhde toivottua tekemistä ilmaisevaan verbiin ei hahmotu yhtä kiinteäksi. 
Esimerkiksi siirtämistä ilmaisevissa lauseissa X-elementiksi voi hahmottua paitsi määrän-
päätä myös määräaikaa (31.10.2002 mennessä, esimerkki 31) tai tapaa (kaikki samat vuo-
siluokat järjestettyinä aakkosiin, esimerkki 32) ilmaiseva adverbiaali. Lisäksi rakennetyy-
pin KVX toteutumiin lukeutuu joukko esimerkin 33 kaltaisia lauseita, joissa yksikään X-
elementtinä toimivista adverbiaaleista ei yhtä selvästi ole toivottua tekemistä ilmaisevan 
verbin oma seuralainen. Keskeistä on, että tekemisen KOHTEEN ilmaus ja toivottua teke-
mistä ilmaiseva verbi esiintyvät rakennetyyppiä KVX toteuttavissa lauseissa vain harvoin 
kaksin. Tästä syystä kuljetan elementtiä X myös rakennetyypin nimessä, vaikka sen asema 
lauseen sisäisessä syntaktisessa kuvauksessa vaihtelee jonkin verran. Ratkaisuani tukevat 
havainnot siitä, millaisiksi rakennetyyppiä KVX toteuttavien lauseiden teema–reema-
rakenne tyypillisesti jäsentyy.  

Osallistujavalikoiman lisäksi rakennetyyppiä KVX erottaa rakennetyypistä TVK se, mil-
laisiksi osallistujien temaattiset suhteet tyypillisesti hahmottuvat. Siinä, missä rakenne-
tyyppi TVK rematisoi tekemisen KOHTEEN ilmauksen, rakennetyypin KVX toteutumissa 
KOHTEEN saa tyypillisesti temaattisesti keskeisen aseman. Remaattisen statuksen saa  puo-
lestaan elementti X. Esimerkkien 30–33 kaltaisissa moduloimattomissa deklaratiiveissa 
sekä tekemisen KOHTEEN tematisointi että X-elementin rematisointi tapahtuu yksinkertai-
sesti. Tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP sijoittuu lauseen alkuun predikaattiverbin edelle 
eli niin sanotun alkukentän teemapaikalle. Adverbiaalinen X-elementti puolestaan remati-
soidaan sijoittamalla se predikaattiverbin perään lauseen loppukenttään. X-elementit eivät 
tällöin (mahdollisesta) syntaktisesta vapaudestaan huolimatta jäsenny rakennetyypin jäse-
ninä valinnaisiksi. Vaikka esimerkiksi tapaa ilmaisevien adverbiaalien merkitys tulee lä-
helle osaa rakennetyypissä TVK valinnaisiksi tulkitsemistani elementeistä, keskeistä on, 
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että nyt ”vakioiseksi X-elementiksi” tulkitsemiani lauseen osia käsitellään rakennetyyppiä 
KVX toteuttavissa lauseissa uutisarvoisina. Valinnaisten elementtien osalta selvin ero ra-
kennetyypin TVK toteutumiin nähden onkin, että rakennetyypin KVX toteutumissa esiintyy 
verrattain harvoin sellaisia valinnaisia elementtejä, jotka sijoittuvat lauseen esikenttään.  

Myös argumenttirakenteelle KVX ominaisten vakioelementtien morfosyntaktiseen to-
teutumiseen vaikuttaa, mihin muihin konstruktioihin argumenttirakenne lauseessa yhdis-
tyy. Koska TEKIJÄN ilmausta ei tyypillisesti esiinny, moduloinnin vaikutus rakennetyypin 
toteutumiin jää kuitenkin rakennetyyppiä TVK vähäisemmäksi. Keskeisemmin lauseen 
morfosyntaktiseen hahmoon vaikuttaa se, millainen syntaktinen lausetyyppi toivottua te-
kemistä ilmaisevan verbin (V) ympärille hahmottuu. 

Tekemisen KOHTEEN ilmaus toteutuu transitiivi- ja intransitiiviskeeman osalta samoin 
ehdoin kuin rakennetyypissä TVK. Rakennetyypin KVX toteutumien variaatio suhteessa 
syntaktisten lausetyyppien kaltaisiin rakenneskeemoihin on kuitenkin rakennetyyppiä TVK
laajempaa. Lisähuomiota ansaitsee erityisesti joukko toteutumia, joissa toivotun tekemisen 
laatua ilmaisevaa verbiä moduloi nesessiivirakenne. Ensinnäkin syntaktisen lausetyypin 
vaikutus on syytä panna merkille sellaisissa nesessiivilauseissa, joissa argumenttirakenne 
KVX sulautuu kopulalauseen lausetyyppiin (esimerkki 34). Toisekseen huomiota kiinnittää 
joukko nesessiivilauseita, joiden merkitys on tavalla tai toisella eksistentiaalinen (esimer-
kit 35–37).  

34. Jäljennösten tulee olla oikeaksi todistettuja.

35. Esityksessä tulee olla myös selvitys viran tunneista sekä arvio yli jäävistä tun-
neista.

36. Oppilaskortista tulee ilmetä oppilaan täydellinen nimi, syntymäaika sekä tun-
nusosa ja kaikki oppilaan saamat arvostelut.

37. Esityksessä tulee eritellä selkeästi uudet ehdotettavat virat perusteluineen.

Esimerkkejä 34–37 yhdistää, että tekemisen KOHTEEN ilmaus (K), joka tematisoidaan si-
joittamalla se lauseen alkukentän teemapaikalle, ei aiemmin esittelemistäni tapauksista 
poiketen saa objektin lauseenjäsenasemaa. Samoin erona on, ettei verbinjälkeinen X-
elementti hahmotu adverbiaaliksi. Esimerkin 34 kaltaisissa tapauksissa tekemisen KOH-
DETTA ilmaisee objektin asemesta genetiivisubjekti (jäljennösten). Verbinjälkeinen NP, 
joka transitiivilauseissa toteutuu adverbiaalina, saa puolestaan predikatiivin lauseenjäsen-
statuksen (oikeaksi todistettuja). Esimerkkien 35–37 kaltaiset nesessiivilauseet muistutta-
vat puolestaan eksistentiaalilauseen erikoislausetyyppiä siinä, että lauseen alkuun sijoittu-
va NP (esim. esityksessä, esimerkki 35) toteutuu paikallissijaisena. Lähimmäs eksistenti-
aalilauseen prototyyppiä asettuvat tällöin esimerkkien 35–36 kaltaiset lauseet, joissa tavoi-
teltua tekoa ilmaiseva verbi (V) on intransitiivinen (olla, ilmetä). Niissä lauseen loppuun 
sijoittuva (järjestyksessä viimeinen) vakioelementti (X) toimii subjektina. Jos eksistentiaa-
lilauseen erikoislausetyyppi tulkitaan rakenneskeemaksi, jonka toteutumat järjestyvät in-
transitiivisen prototyypin ympärille, esimerkin 37 kaltaiset nollasubjektilliset tapaukset on 
puolestaan mahdollista tulkita eksistentiaalilauseen transitiiviseksi variantiksi. Kun toivo-
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tun tekemisen laatua ilmaiseva verbi (esim. eritellä) on intransitiivisen asemesta transitii-
vinen, lauseen loppuun sijoittuva vakioelementti (X) jäsentyy subjektin asemesta objektik-
si. Niin esimerkissä 34 kuin esimerkeissä 35–37 se, että teemapaikkainen NP hahmottuu 
sijanmerkinnästä huolimatta juuri tekemisen KOHTEEN ilmaukseksi, on erityisen selvää, 
kun lause sijoitetaan tekstikontekstiin. Tällaiset esimerkit havainnollistavatkin, että kun 
tulkinta kielellisen rakenteen tehtävästä lauseessa sidotaan tekstikontekstia koskeviin ha-
vaintoihin, roolisemanttinen analyysi ei kaikilta osin lankea yhteen lauseen sisäisen syn-
taksin kanssa.  

Temaattisten suhteiden osalta argumenttirakenteelle KVX ominaisessa variaatiossa 
kiinnittää huomiota, että moduloinnin vaikutus lauseen teema–reema-rakenteen toteutumi-
seen jää argumenttirakennetta TVK vähäisemmäksi. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että 
aktiivimuotoisia performatiivilauseita, joissa temaattisten suhteiden ilmentymiseen vaikut-
taisi lauseen kerroksinen rakenne, ei käytännössä esiinny. Edellä sanottu tarkoittaa, että 
niin tekemisen KOHTEEN ilmauksen tematisointi kuin X-elementin rematisointi toteutuvat 
verrattain yksinkertaisesti (esimerkit 38–41).  

38. Oheiset lomakkeet pyydetään palauttamaan [täytettynä] [suunnittelusihteeri P. P:lle]
[25.3. mennessä].

39. Liikuntavuororekisteriä ja kouluittain eriteltyä lukujärjestystä varten rehtorien käyttö-
päätökset on toimitettava [opetusvirastoon] [28.5.2002 mennessä] [laskuttaja 
X.X:lle], puh. – –.

40. Lisäopetusluokalle siirtyvien oppilaskortit voidaan jättää [koululle] [jo keväällä], 
mutta luettelo näistä oppilaista on lähetettävä opetusviraston arkistoon.

41. Esitysten tulee olla [henkilöstöpäällikkö X.X:llä] [vuonna 2002 11.11 mennessä]
[(muutoin vuosittain lokakuun loppuun mennessä)]. 

Kuten esimerkit 38–41 havainnollistavat, tematisoitu tekemisen KOHTEEN ilmaus sijoittuu 
argumenttirakenteen KVX toteutumissa modulointikeinosta riippumatta alkukentän teema-
paikalle. Verbin perään sijoittuvat X-elementit puolestaan rematisoidaan sijoittamalla ne 
predikaattiverbin perään lauseen loppukenttään.  

Kaksi huomautusta on temaattisten tendenssien osalta kuitenkin tarpeen tehdä. En-
simmäinen niistä koskee esimerkin 42 kaltaisia lauseita, joissa sanajärjestys on rakenne-
tyypille ominaisiin tendensseihin nähden käänteinen.   

42. Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailukerrat luetteloon lop-
puun.

Käänteinen sanajärjestys eli inversio tarkoittaa, että finiittiverbi (esim. merkitään) sijoittuu 
lauseessa poikkeuksellisesti tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n (esim. sekä nimi että 
ruokailukerrat) edelle. Tällöin rakennetyypin KVX vakioelementit eivät seuraa toisiaan 
järjestyksessä K, V, X vaan V, K, X. Kuten esimerkki 42 havainnollistaa, sanajärjestyksel-
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tään käänteisissä toteutumissa lauseen esikenttään sijoittuu tyypillisesti jokin ehtoa ilmai-
seva adverbiaalinen rakenne (esim. Jos opettajan nimi puuttuu; adverbiaalisten elementti-
en vaikutuksesta sanajärjestyksen käänteisyyteen lähemmin ISK 2004: § 1376–1377). 

Toinen huomautus on tarpeen sellaisten esimerkkien ymmärtämiseksi, joiden tavan-
omaisesta poikkeavaa muotoilua eivät selitä inversiotekijät, vaan vakioelementtien järjes-
tys vaikuttaa rakennetyypille ominaisiin tendensseihin nähden päinvastaiselta (esimerkit 
43–44).

43. Kuoreen merkitään lähettävä koulu.

44. Listoille merkitään ajanjakso, jota ilmoitus koskee.

Esimerkkien 43–44 kaltaiset lauseet ovat kiinnostavia, koska lausetasoon pitäytyvä ja 
tekstuaalisen kontekstin huomioiva analyysitapa tuottavat niiden osalta erilaisen ana-
lyysituloksen. Esimerkissä 43 huomiota kiinnittää, että alkukentän teemapaikalle sijoittuu 
määränpäätä ilmaiseva adverbiaali (kuoreen), kun taas loppukentän viimeistä paikkaa va-
raa objekti (lähettävä koulu). Jos temaattisten suhteiden tarkastelussa analysoidaan vain 
lauseen sisäistä syntaksia, voitaisiinkin sanoa, että esimerkissä 43 on poikkeuksellisesti 
tematisoitu X-elementti ja rematisoitu NP, joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN.
Samaan tapaan olisi mahdollista tulkita esimerkkiä 44. Kuten luvussa 3.2.1.2 myöhemmin 
havainnollistan, tekstuaalinen tarkastelu paljastaa kuitenkin, että temaattiset tendenssit 
toteutuvat esimerkeissä 43–44 odotuksenmukaisella tavalla. Sen sijaan poikkeukselliseksi 
hahmottuu elementtien morfosyntaktinen toteutuminen. Edellä sanottu tarkoittaa, että kun 
tekemisen KOHDETTA ilmaiseva temaattinen NP jäsentyy rakennetyypin KVX transitiivisis-
sa edustajissa yleensä objektiksi, esimerkkien 43–44 kaltaiset lauseet koodaavat sen ad-
verbiaaliksi. X-elementti, joka tavallisesti toteutuu adverbiaalina, saa niissä vastaavasti 
objektin statuksen. Perustelen tulkintaa tarkemmin luvussa 3.2.1.2, jossa tarkastelen esi-
merkkien 43–44 tekstiyhteyttä kehotusjakson temaattisen rakentumisen näkökulmasta. 
Nyt riittää todeta, etten tee elementin tehtävästä lauseessa päätelmiä pelkästään sen lau-
seenjäsenstatuksen perusteella. Lauseenjäsenstatuksen ohella merkittävä tulkintavihje on, 
millaisen tekstuaalisen, esimerkiksi temaattisesti etenevän kokonaisuuden osana lause ja 
sen elementit yhdessä toimivat.  

Argumenttirakennetta täydentävien leksikaalisten elementtien näkökulmasta on huo-
mionarvoista, että rakennetyypin KVX toteutumat ovat verrattain usein moduloimattomia 
deklaratiiveja. Toisin sanoen modaaliset ja performatiiviset leksikaaliset elementit, jotka 
osoittautuivat rakennetyypin TVK toteutumille ominaisiksi, ovat rakennetyypin KVX toteu-
tumissa pikemminkin poikkeuksellisia. Toisaalta rakennetyypin KVX osalta on leksikaali-
sia täydennyksiä tarkastelemalla myös mahdollista tehdä selväpiirteisempiä yleistyksiä 
siitä, millaisia prosesseja rakennetyypin toteutumien avulla ohjaillaan. Karkeasti ilmaisten 
melko suuri osa rakennetyypin KVX toteutumista ohjailee käsiteltävien asiakirjojen siirtä-
mistä (verbit lähettää, toimittaa), sitä, millaisia yksityiskohtaisempia merkintöjä asiakir-
joihin tulee ennen niiden siirtämistä tehdä (verbit kirjata, merkitä, mainita) tai millaisia 
merkintöjä niiden tulee siirtämisvaiheessa sisältää (verbit sisältää, ilmetä).
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Suhteessa leksikaalisia täydennyksiä koskeviin havaintoihin yhden kiinnostavan ryh-
män muodostavat rakennetyypin KVX toteutumia tarkasteltaessa esimerkkien 45–46 kaltai-
set lauseet, joissa vaikuttavat toteutuvan molemmille edellä käsittelemilleni argumenttira-
kenteille ominaiset piirteet.  

45. Virastohallinnon yksiköt toimittavat ohjelmansa opetustoimen johtajalle.

46. Kouluja pyydetään toimittamaan perustellut esityksensä vakinaisesti täytettävistä 
luokanopettajan, lehtorin, erityisopettajan ja erityisluokanopettajan viroista vii-
meistään 31.10.2002 seuraaville henkilöille, jotka vastaavat myös tiedusteluihin.

Toisin kuin rakennetyypin KVX tyypillisissä toteutumissa, esimerkkien 45–46 teemapai-
kalle sijoittuu tekemisen KOHTEEN ilmauksen asemesta NP, joka ilmaisee tavoitellun teon 
TEKIJÄN (esim. Virastohallinnon yksiköt, Kouluja). Koska TEKIJÄ eksplikoidaan ja temati-
soidaan, esimerkit 45–46 muistuttavat osin rakennetyyppiä TVK. Toisin kuin rakennetyy-
pin TVK tyypillisissä toteutumissa, tekemisen KOHTEEN ilmaus ei kuitenkaan kummassa-
kaan esimerkissä hahmotu loppukentässä lauseen uutisarvoisimmaksi sisällöksi. Päinvas-
toin molemmissa esimerkeissä uutisarvoisimmaksi sisällöksi hahmottuu määräpäätä ilmai-
sevan adverbiaalin ilmaisema tieto siitä, kenelle tematisoidun KOHDE-NP:n ilmaisema 
asiakirja tulee toimittaa (opetustoimen johtajalle, esimerkki 45; seuraaville henkilöille – –,
esimerkki 46). Koska uutisarvoisena käsitellään tällaista adverbiaalia, onkin mahdollista 
sanoa, että esimerkeissä 45–46 toteutuvat osin myös rakennetyypille KVX ominaiset piir-
teet. Leksikaalisten täydennysten osalta on huomionarvoista, että ohjailtavaa prosessia 
ilmaisee molemmissa esimerkeissä siirtämistä ilmaiseva verbi (toimittaa), jollaiset ovat 
tavallisia nimenomaan rakennetyypin KVX toteutumissa. Kootusti esimerkit 45–46 havain-
nollistavat, että argumenttirakennekonstruktioille TVK ja KVX ominaiset piirteet voivat 
myös yhdistyä kiteytyneissä direktiiveissä siten, että tarkasteltava lause ei hahmotu puh-
daspiirteisesti kummankaan argumenttirakennekonstruktion toteutumaksi.  

2.1.3 Koonti 

Luku 2.1 on edellä kuvannut, millaisia morfosyntaktisia välineitä direktiivien kontekstuaa-
linen tarkastelu työssäni vaatii. Kuten luvun johdannossa totesin, morfosyntaktista tarkas-
teluani ovat yhtäältä motivoineet tutkimuskohteen rajaamiseen liittyvät kysymykset. Li-
säksi morfosyntaktinen tarkastelu on ollut tarpeen sen osoittamiseksi, kuinka erimuotoiset 
direktiivit osallistuvat ryhmäkirjeissä ohjailevan tekstin rakentamiseen.  

Luvussa 2.1.1.1 määrittelin kiteytyneet direktiivit lause- ja lausemaisiksi rakenteiksi, 
jotka objektivoivat ohjailukehykseksi nimittämäni skemaattisen tietorakenteen keskeisiä 
merkityselementtejä. Näin kiteytyneet direktiivit näyttäytyvät kuvauksessani lauseen muo-
toisina tai lausemaisina rakenteina, joiden välityksellä tekstin ohjaileva tehtävä nousee 
ilmauksen kehyksestä sen profiiliin. Kun ohjailuun käytetään muita keinoja, direktiivin 
kiteytyneisyyden suhteen keskeisiksi tulkitsemani merkitysulottuvuudet eivät sen sijaan 
nouse ilmauksen profiiliin vaan jäävät sen taustalle. Luvussa 2.1.1.2 kävin sitten läpi ryh-
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mäkirjeiden keskeiset kiteytyneiden direktiivien tyypit – imperatiivit, eksplisiittiset per-
formatiivit, modaaliset rakenteet, moduloimattomat deklaratiivit sekä sellaiset rakenteet, 
joista puuttuu finiittiverbi. Esitin, että erimuotoiset kiteytyneet direktiivit objektivoivat 
ohjailukehyksen merkitysulottuvuuksia eri tavoin. Lopuksi esittelin lyhyesti, millaisia 
muita ohjailukeinoja ryhmäkirjeissä kiteytyneiden direktiivien ohella käytetään.  

Langackerin, Hallidayn ja ISK:n avulla esille rajaamani kiteytyneiden direktiivien 
joukko eroaa käytännössä varsin vähän siitä, millaisia esimerkkejä vaikkapa ISK:n direk-
tiiviluvussa pääosin käsitellään. Myös ero siihen, millainen osa direktiiviyden potentiaali-
sista ilmaisukeinoista mahtuu puheaktiteorian suorien ja konventionaalisten epäsuorien 
direktiivien luokkiin, jää vähäiseksi. Suhteessa ISK:n kuvaukseen on kuitenkin keskeistä, 
että kitetyneen direktiivin käsite auttaa nyt käsillä olevassa työssä rajaamaan osan ryhmä-
kirjeiden kenties konventionaalistuneistakin direktiiveistä fokuksen ulkopuolelle, kun nii-
den suhde ohjailukehykseksi nimittämääni tietokehykseen on kyllin erilainen. Kun ISK:n 
direktiiviluku keskittyy erittelemään erityisesti puhujan asenteen ilmaisukeinoja, olen 
omassa tarkastelussani lisäksi nostanut keskeiseen asemaan havainnot siitä, kuinka toivo-
tun teon toteuttajalle rakennetaan kiteytyneissä direktiiveissä agentiivinen rooli. Suhteessa 
puheaktiteorian jaotteluun kuvaustapani etuna voidaan pitää eksplisiittisyyttä sen suhteen, 
millaiset semanttiset piirteet ovat direktiivin kiteytyneisyyttä arvioitaessa keskeisiä.35

Luvussa 2.1.2 yksityiskohtaistin kiteytyneiden direktiivien erittelyä kuvaamalla, mil-
laista argumenttirakennetta kiteytyneet direktivit tavallisesti toteuttavat. Esitin, että ryh-
mäkirjeiden kehotusjaksoissa esiintyvät kiteytyneet direktiivit voidaan jakaa argumentti-
rakenteen näkökulmasta kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat argu-
menttirakennekonstruktiota TVK toteuttavat lauseet, joissa eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus 
hahmottuu lauseen teemaksi, kun taas tekemisen KOHDE saa  remaattisen  statuksen  (luku  
2.1.2.1). Toisen keskeisen ryhmän muodostavat argumenttirakennekonstruktion KVX to-
teutumat, joissa TEKIJÄN koodaus on implisiittisempi ja teemaksi jäsentyy tekemisen KOH-
TEEN ilmaus (luku 2.1.2.2).  

Argumenttirakennekonstruktioiden toteutumia analysoidessani havainnollistin, että 
konstruktion toteutumiseen vaikuttaa se, millaisiin muihin konstruktioihin kuvauksen fo-
kuksessa oleva argumenttirakenne lauseessa yhdistyy. Lauseen rakenteeseen vaikuttavista 
muista konstruktioista nousivat esille erityisesti modaalisen lausetyypin tai mahdollisen 
modulointikeinon valinta sekä se, millaista syntaktista lausetyyppiä vastaava rakennes-
keema toivottua tekemistä ilmaisevan verbin ympärille rakentuu. Erityisesti rakennetyypin 
KVX käsittely osoitti myös, että kun tulkinta kielellisen rakenteen tehtävästä lauseessa si-
dotaan tekstiyhteyttä koskeviin havaintoihin, roolisemanttinen analyysi ei kaikilta osin 
lankea yhteen lauseen sisäisen syntaksin kanssa. Esitinkin, että elementin tehtävästä lau-
seessa ei omassa tutkimuksessani kaikissa tapauksissa voi tehdä päätelmiä pelkästään sen 
lauseenjäsenstatuksen perusteella. Lauseenjäsenstatuksen ohella merkittävä tulkintavihje 
on, millaisen temaattisesti etenevän kokonaisuuden osana lause ja sen elementit yhdessä 

35 Hieman toiseen tapaan direktiiviyden rajoja käy Lauranto (tulossa), joka korostaa direktiivin määri-
telmässä direktiivin velvoittavaa merkitystä. Mahdollisuutta ilmaisevat lauseet eivät Laurannon käsittelyssä 
kenties kuuluisikaan direktiivien luokkaan. Omassa työssäni olen tulkinnut direktiivin rajoja tässä kohdin 
väljemmin mukaillen Hallidayn (1994 [1985]: 91) ja ISK:n (ISK 2004: asetelma 191) ratkaisuja, jotka kyt-
kevät direktiivin kategoriaan deonttiselta modaalisuusasteikolta paitsi välttämättömyyttä myös mahdollisuut-
ta ilmaisevat rakenteet. 
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toimivat. Edelleen kävi ilmi, että kummankin argumenttirakennekonstruktion toteutuma 
voi olla rakennetyyppinsä edustajana enemmän tai vähemmän prototyyppinen. Kategori-
oiden reunamille asettuvissa tapauksissa voivat samoin edustua yhtä aikaa osin molemmil-
le konstruktioille ominaiset piirteet siten, että tarkasteltava lause ei hahmotu puhdaspiirtei-
sesti kummankaan rakennetyypin toteutumaksi. 

2.2 Kiteytyneiden direktiivien kontekstualisointi: 
tekstianalyyttinen kuvaus 

Tässä alaluvussa selvitän, millaisia tekstianalyyttisia käsitteitä direktiivien kontekstuaali-
seen tarkasteluun ryhmäkirjeitä käsiteltäessä tarvitaan. Tekstianalyyttisten välineiden erit-
tely on tarpeen erityisesti niiden toimintojen systemaattiseksi kuvaamiseksi, joita erimuo-
toisten kiteytyneiden direktiivien avulla ryhmäkirjeissä toteutetaan. Koska pyrkimyksenä-
ni on tarkastella kiteytyneitä direktiivejä tekstissä syntagmaattisesti, tarvitaan myös tietoa 
siitä, miten nämä toiminnot sijoittuvat tekstikokonaisuuteen. Lisäksi tarvitaan välineitä sen 
kuvaamiseen, millaisia tekoja kiteytyneiden direktiivien välittömänä tekstiympäristönä 
toimivien kirjeiden avulla toteutetaan eli kuinka erityyppiset ryhmäkirjeet eroavat ohjaile-
vina teksteinä toisistaan.  

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarkastelen luvussa 2.2.1 seuraavaksi 
kiteytyneiden direktiivien roolia ryhmäkirjeille ominaisen jaksorakenteen rakenne-
elementteinä. Erityisesti havainnollistan, kuinka tiettyä funktiota toteuttavista konventio-
naalisista direktiiveistä rakentuu ryhmäkirjeissä yksi kirjeen kokonaisrakenteen kannalta 
keskeinen funktionaalinen osa, jota nimitän kehotusjaksoksi. Luvussa 2.2.2 esittelen kir-
jeiden eroja selventävän alatekstilajin käsitteen sekä ryhmäkirjeiden kolme keskeistä ala-
tekstilajia.

2.2.1 Kiteytyneet direktiivit kehotusjakson rakenneosina 

Kuten edellä totesin, kiteytyneiden direktiivien kontekstuaalinen käsittely vaatii työssäni 
tietoa siitä, millaisia tehtäviä kiteytyneiden direktiivien avulla ryhmäkirjeiden erilaisissa 
tekstiasemissa hoidetaan. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten nämä toiminnot sijoittuvat 
tekstikokonaisuuteen. Nyt käsillä olevassa alaluvussa keskityn tämän tavoitteen toteutta-
miseksi selvittämään, kuinka kiteytyneet direktiivit toimivat ryhmäkirjeissä osana tekstila-
jille ominaista jaksorakennetta.  

Jaksorakenteen tarkastelu tulee lähelle tapaa, jolla systeemis-funktionaalisessa tekstila-
jikirjallisuudessa on kuvattu niin kutsuttuja funktionaalisia jaksoja. Tässä perinteessä jak-
son käsite viittaa (vakiintuneen) tekstilajin vakioisiin funktionaalisiin osiin, joiden avulla 
toteutetaan jotakin meneillään olevan tilanteen kannalta keskeistä toimintaa. Jakson käsit-
teen taustalle asettuu puolestaan ajatus geneerisestä36 rakennepotentiaalista, joka yhdistää 
tekstilajin toteutumia toisiinsa. Systeemis-funktionaalisessa tekstilajikirjallisuudessa jak-

36 Shore (tulossa a) käyttää geneerisestä rakennepotentiaalista nimitystä yleinen rakennepotentiaali. 
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sojen toteutumista onkin usein tarkasteltu lajille ominaisten toteutumistapojen sekä (kar-
keasti) eri jaksoja luonnehtivien kielellisten piirteiden identifioimiseksi. Esim. Hasanin 
(1985: 59–65) tarkastelemat kasvokkaiset asiointitilanteet rakentuvat pyynnöstä, pyynnön 
noudattamisesta, hinnan ilmoittamisesta, tavaran vaihdosta ja kaupan päättämisestä (Hasa-
nin elementtien suomennokset Ventola 2006: 106). Lisäksi Hasanin (mp.) analyysi ha-
vainnollistaa, että jaksot voivat käytännössä toteutua monella tavoin: NP:inä, lauseina tai 
monesta lauseesta koostuvina laajempina kokonaisuuksina. Keskeistä on, että niistä kulle-
kin hahmottuu tekstikokonaisuudessa oma tehtävänsä.37 (Jaksokuvauksesta tarkemmin 
esim. Hasan 1985; van Leeuwen 1987; Ventola 1987; Eggins & Martin 1997: 236–237; 
Ventola 2006: 104–116; fennistisistä tarkasteluista esim. Komppa 2006; Honkanen 2009; 
Mikkonen 2010; Honkanen & Tiililä tulossa; Shore tulossa a.)  

Omassa tarkastelussani ajatus jaksoista ja tekstilajille ominaisesta rakennepotentiaalis-
ta on hyödyllinen erityisesti siksi, että se tarjoaa välineitä niiden funktionaalisesti motivoi-
tuneiden kontekstien kuvaamiseksi, joiden rakentamiseen myös kiteytyneet direktiivit voi-
vat ryhmäkirjeissä osallistua. Täsmällisemmin ilmaisten jaksokuvaus on työssäni käyttö-
kelpoinen kontekstualisointiväline, koska jaksot on mahdollista tulkita niiden kommunika-
tiivisten tehtävien karkeiksi nimilapuiksi, joita ryhmäkirjeet tekstilajina reaalistavat. Täl-
löin myös kysymystä kiteytyneiden direktiivien tehtävistä on mahdollista tarkastella lähes-
tymällä niitä fokusoidusti yhden, niiden kannalta keskeisen jakson rakenneosina.  

Suhteessa jaksokuvauksen perinteisiin on ennen käytännön tarkasteluihin siirtymistä 
hyvä huomata, ettei tutkimustani voi myöskään jaksokuvaukseltaan pitää puhtaasti sys-
teemis-funktionaalisen perinteen uusintajana. Pikemminkin systeemis-funktionaaliselle 
tekstilajikirjallisuudelle ominainen ajatus tekstilajin toteutumia yhdistävästä rakennepo-
tentiaalista sekä sitä realisoivista jaksoista toimii lähtökohtana, josta etenen oman työni 
kokonaisuutta palvelevaan suuntaan. 

Siinä, missä systeemis-funktionaalinen jaksotutkimus on tavallisesti keskittynyt ku-
vaamaan jaksorakennetta globaalisti koko tekstilajin tasolla, oman tutkimukseni idea on 
ensinnäkin kontekstualisoida kiteytyneiden direktiivien käsittelyä kuvaamalla verrattain 
yksityiskohtaisesti erityisesti yhden, tutkimusasetelmassani keskeisen jakson sisäistä ra-
kentumista (vastaavasta lähestymistavasta ks. Honkanen & Tiililä tulossa). Havainto siitä, 
millaisista jaksoista ryhmäkirjeet tekstilajina rakentuvat, toimii näin ainoastaan tarkastelu-
ni alkupisteenä. Tarkasteluni keskiöön asettuu kysymys siitä, millaisista morfosyntaktisis-
ta rakenneosista työni kannalta keskeinen kehotusjakso rakentuu. Samoin tarkastelen, 
kuinka kehotusjakson sisäinen rakenne varioi.  

Toinen seikka, joka erottaa jaksokuvaustani aiemmista, liittyy siihen, millaisin työväli-
nein jaksokuvauksen yksityiskohtaistamiseen pureudun. Ensinnäkin kytken kehotusjakson 
käsitteen luvussa 2.1.1 esittelemääni kiteytyneen direktiivin käsitteeseen. Tämä tarkoittaa, 
että hyödynnän jaksokuvauksessa käytännössä paitsi jaksokuvauksen omia kuvausmalleja 
ja systeemis-funktionaalista kielioppia myös kognitiivisen kieliopin välineitä, joihin tu-
keuduin aiemmin esittäessäni kiteytyneen direktiivin määritelmän. Huomionarvoista on-

37 Niin kutsutussa ESP-tutkimuksessa (English for Spesific Purposes) samantapaisia tekstin rakenne-
elementtejä kutsutaan siirroiksi (engl. move). Fennistiikassa siirron käsitettä on käyttänyt Vuorijärvi (2006), 
joka hyödyntää tutkimuksessaan Swalesin (1990) ja Dudley-Evansin (1994) analyysimallia. (Siirron ja jak-
son suhteesta lähemmin esim. Vuorijärvi 2006: 42–43.) 
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kin, että jakson käsitteelle voidaan työssäni kiteytyneen direktiivin käsitteen välityksellä 
antaa myös kognitiivinen tulkinta. Kun siirryn kuvaamaan kehotusjakson sisäistä raken-
netta, kuvaukseni rakentuu vastaavasti paljossa argumenttirakenteen tarkastelun varaan, 
jonka esittelin edellä luvussa 2.1.2. Kun tarkastelen, millaisia lineaarisia kokonaisuuksia 
peräkkäin sijoittuvista kiteytyneistä direktiiveistä kehotusjaksossa muodostuu, otan kuva-
ukseeni vaikutteita myös retorisen rakenteen teoriasta (Mann & Thompson 1988; Taboada 
& Mann 2006a, b; fennistiikassa erit. Komppa tulossa a, b). Pääosin hyödynnän kuitenkin 
argumenttirakennetarkastelun yhteydessä käsittelemiäni konstruktiokieliopin ja funktio-
naalisen lauseperspektiivin kuvaustapoja, joista jälkimmäisen rooli korostuu lauseesta 
tekstiin siirryttäessä entisestään. 

Luvussa 2.2.1.1 havainnollistan seuraavaksi, millaista roolia kiteytyneet direktiivit 
näyttelevät omassa tarkastelussani keskeisen kehotusjakson rakenneosina. Luvussa 2.2.1.2 
kuvaan sitten lähemmin kehotusjakson sisäistä rakentumista.  

Ennen käytännön tarkasteluihin etenemistä on paikallaan huomauttaa, että merkinnät, 
joita olen tehnyt käyttämiini tekstiesimerkkeihin, poikkeavat osin totutusta. Kiteytyneet 
direktiivit, joihin huomioni kohdistuu, on merkitty tekstiesimerkkeihin mustalla kirjasinla-
jilla, kun taas ympäröivä teksti on vaaleampaa harmaata. Mustan tekstin ilmaantuminen 
harmaan lomaan vihjaa näin, mihin tekstin osiin toivon myös lukijan huomion erityisesti 
kiinnittyvän. Sekä mustalla että harmaalla fontilla kirjoitettuun leipätekstiin saattaa sisäl-
tyä myös lihavoituja tai alleviivattuja elementtejä. Tällaiset visuaaliset korostuskeinot ovat 
peräisin alkuperäisestä tekstistä. Myöhemmissä luvuissa, joissa haluan mustalla kirjasinla-
jilla merkityn kokonaisuuden sisällä kiinnittää huomiota yksittäiseen lauseeseen, huomion 
kohdistamisen keinona toimii siksi lihavoinnin tai alleviivauksen asemesta nuoli (!). Täl-
löin nuoli sijoittuu sen rivin alkuun, jolta lause alkaa. Esimerkkien käsittelemiseksi leipä-
tekstiin on lisäksi otettu mukaan juokseva rivinumerointi siten, että myös väliotsikoilla ja 
kappaleen vaihtoa merkitsevillä tyhjillä riveillä on implikoidut rivinumerot. Tekstiesi-
merkkien rivinumerointi ei vastaa kirjeiden alkuperäistä taittoa, vaan palvelee kunkin ana-
lyysin tarpeita. Sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkkiä on lyhennetty, poiston merkkinä 
toimii merkintätapa –  –. Mikäli tarkasteltavan tekstinosan pituus on relevantti analyysin 
kokonaisuuden kannalta, mainitsen asiasta erikseen. Muilta osin esimerkkitekstien asettelu 
jäljittelee alkuperäisten kirjeiden ulkoasua.38 Viraston työntekijöiden nimet on korvattu 
tekstiesimerkeissä kirjainlyhentein (esim. N. N.), joilla ei ole yhteyttä alkuperäisiin nimiin. 

2.2.1.1 Kiteytyneiden direktiivien ja kehotusjakson suhde 

Ryhmäkirjeiden rakennepotentiaalin voidaan käytännössä sanoa koostuvan ainakin kol-
mesta jaksosta, jotka ovat tekstilajille ominaisia alatekstilajiin katsomatta. Kirjeen alkuun 
sijoittuu tyypillisesti jakso, jota jatkossa kutsun orientaatioksi. Siinä virasto antaa tietoa 

38 Yhdenmukaisuussyistä olen kuitenkin valinnut kaikkiin esimerkkiteksteihini saman kirjasinlajin. Sa-
moin olen yhdenmukaistanut jokin verran marginaaleja sekä rivien ja kappaleiden välejä. Otsikoiden osalta 
tekstin yläotsikoksi hahmottuva otsikko on merkitty versaaliaakkosin. Väliotsikot on puolestaan merkitty 
tekstiin lihavoidulla fontilla. Versaaliaakkosten ja lihavoinnin lisäksi molempia otsikkotyyppejä erottaa 
leipätekstistä sisennyksen puuttuminen. 
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kirjeen käsittelemästä asiasta, perustelee myöhemmin esitettäviä ohjeita tai johdattelee 
lukijaa vähitellen muulla tavalla olennaista kohti. Orientaation jälkeen on vuorossa keho-
tusjakso. Siinä virasto eksplikoi, mitä koulujen halutaan tekevän tai millaiseen toimintaan 
niille tarjoutuu mahdollisuus. Yksinkertaisuuden vuoksi kutsun ohjailevaa jaksoa kehotus-
jaksoksi myös silloin, kun siinä ilmaistuja ohjeita ei ole pakko noudattaa. Kehotusjakson 
jälkeen saattaa vielä esiintyä lisätietoja-jakso. Siinä virasto mainitsee, kuinka vastaanottaja 
voi tarvittaessa saada kirjeen käsittelemästä asiasta lisäinformaatiota.39

Direktiivitarkastelun näkökulmasta on huomionarvoista, että kiteytyneitä direktiivejä 
voidaan käyttää kaikissa kolmessa jaksossa. Kun kiteytyneiden direktiivien tarkastelu suh-
teutetaan havaintoihin ryhmäkirjeille ominaisesta jaksorakenteesta, voidaankin sanoa, että 
niiden tehtävänä voi olla paitsi konkreettisten toimintakehotusten esittäminen myös tällais-
ten kehotusten taustoittaminen. Lisäksi kiteytyneiden direktiivien avulla voidaan ilmaista, 
mistä vastaanottaja voi hankkia kirjeen käsittelemästä asiasta lisätietoja.  

Esimerkissä 1 (RK066) kiteytyneet direktiivit sijoittuvat kehotusjaksoon.  

Esimerkki 1 

RK066 18.4.2002 

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen, erityis- ja sairaalakoulujen,
lukioiden, aikuislukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten rehtoreille

Ryhmäkirje 34/25.2.2002

RAHALAITOKSISSA AVATTAVAT KAUPUNGIN TILIT JA
NIIDEN LOPETTAMINEN

01 Opetusviraston talousyksikkö on pyytänyt ryhmäkirjeellä 34/25.2.2002 
02 kouluilta selvitystä pankkitileistä, koska oli käynyt selville, että kouluissa oli
03 avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti. Kaupunginvaltuuston
04 11.12.1996 hyväksymän Helsingin kaupungin taloussäännön 4. luvun 12
05 §:n mukaan rahalaitoksissa avattavista kaupungin tileistä ja niiden
06 lopettamisesta päättää rahoitusjohtaja, joka huolehtii myös siitä, että 
07 kaikista näistä tileistä ja niiden käyttäjistä pidetään luetteloa.

09 Tilintarkastajien kanssa 16.4.2002 käydyssä neuvottelussa todettiin, että 
10  kaikilta kouluilta ei ole vielä saatu pyydettyä selvitystä. Tämän vuoksi 
11 pyydämme niiden koulujen rehtoreita, jotka eivät ole vielä antaneet
12 selvitystä koulunsa pankkitileistä, antamaan sen opetusviraston tilitoimen
13 palveluihin (PL 3000) talouspäällikkö P. P:lle 30.4.2002 mennessä.

15 Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä 
16 rahalaitoksessa. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin
17 tapauksessa, ettei koululla ole avattu pankkitiliä. Lisätietoja on 
18 ryhmäkirjeessä 34/25.2.2002.

39 Joissakin kirjeissä toteutuu myös jakso, jota voitaisin nimittää kuvaukseksi viraston suunnittelemista 
jatkotoimista. Tällaisissa jaksoissa vastaanottajille kerrotaan, mitä kirjeen lähettäjä aikoo itse tehdä, kun 
vastaanottaja on toteuttanut sille annetut ohjeet. 
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J. J., opetustoimen johtaja 
 H. H., talousjohtaja 

Esimerkissä 1 toteutuvat kaikki kolme jaksoa odotuksenmukaisessa järjestyksessä. Orien-
taatioksi hahmottuu otsikon40 lisäksi riveille 1–10 sijoittuva teksti, jossa virasto toteaa 
kouluilta pyydetyn mutta ei saadun tiettyä selvitystä. Kehotusjakso sijoittuu riveille 10–
17. Siinä vastanottajille ilmaistaan, millaista toimintaa virasto niiltä orientaatiojaksossa 
sanotun valossa odottaa. Kehotusjakson jälkeen on vuorossa lyhyt lisätietoja-jakso (r. 17–
18). Siinä viitataan aiheesta aiemmin kirjoitettuun kirjeeseen, jota vastaanottajat voivat 
tilanteen niin vaatiessa käyttää tarvitsemiensa tarkennusten pohjana.  

Oman tarkasteluni kannalta on merkille pantavaa, että sellaiset ohjailevat lauseet, joita 
nimitän työssäni kiteytyneiksi direktiiveiksi, sijoittuvat esimerkissä 1 nimenomaan keho-
tusjaksoon. Kiteytyneitä direktiivejä on yhteensä kolme. Ensimmäinen niistä on pyytää-
lause (Tämän vuoksi pyydämme niiden koulujen rehtoreita, jotka eivät ole vielä antaneet 
selvitystä – –, antamaan sen – – talouspäällikkö P. P:lle 30.4.2002 mennessä, r. 10). Kak-
si jälkimmäistä on puolestaan muotoiltu nollapersoonaisiksi nesessiivilauseiksi (Selvityk-
sessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä rahalaitoksessa, r. 15; Selvitys on 
ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei koululla ole avattu pankkitiliä, r. 16). 
Se, mitä koulujen halutaan tekevän, eksplikoidaan esimerkissä 1 juuri näiden kolmen lau-
seen välityksellä. 

Esimerkissä 2 (RK131) kiteytyneitä direktiivejä esiintyy kehotusjakson lisäksi orien-
taatiossa, joka (tavalliseen tapaan) sijoittuu kehotusjakson edelle.  

Esimerkki 2

RK 131 6.11.2002

Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille, yksityisille kouluille ja  
normaalikouluille 

SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN  
TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2003 – 2004 

01 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto toteaa, että peruskoulujen työ-  
02 ja loma-ajat määräytyvät perusopetuslain (628/98) ja perusopetusasetuk- 
03 sen (628/98) mukaan seuraavasti: 

05 Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä  
06 heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä  
07 vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäi- 
08 vä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslaki 23 §). 

10 Lukuvuonna 2003-2004, loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauan- 

40 Otsikoiden suhde jaksoanalyysiin ansaitsisi oman käsittelynsä. Karkeasti kuvaten otsikko antaa kui-
tenkin vastaanottajalle tietoa siitä, mitä kirje käsittelee. Tästä syystä luen sen tyypillisesti osaksi orientaa-
tiojaksoa. Koska teen näin aina, kun muunlaiseen tulkintaan ei ole syytä, en jatkossa pääsääntöisesti mainitse 
tästä tulkinnasta erikseen. 
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11 taiksi. Koulutyötä tulee siis tehdä 189 arkipäivää.

13 Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (perus- 
14 opetusasetus 7 §). Lukuvuonna 2003 - 2004 viikon 22 viimeinen arkipäivä  
15 on lauantai 29.5.2004. 

17 Lukiolaissa (629/98) ja lukioasetuksessa (810/98) ei ole lukioiden työ- ja  
18  loma-ajoista säädetty. Niistä päättää koulutuksen järjestäjä. Lukioasetuk-
19 sen 3 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kuitenkin järjestää siten, että 
20 lukio pystytään suorittamaan kolmessa vuodessa.

22 Opetuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta,  
23 ellei toisin ole määrätty, päättää peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden  
24 työn aloittamisesta sekä lomien ajankohdista ja vapaapäivistä (johtosään- 
25 nön 7. § 9. kohta). 

27 Työ- ja loma-aikoja on valmisteltu yhteistyössä Espoon, Vantaan ja Kauni- 
28 aisten kanssa. 

30 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan  
31 5.11.2002 Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden  
32 lukuvuoden 2003 - 2004 työ- ja loma-ajoista seuraavaa: 

34 [lukukaudet ja loma-ajat 5 ranskalaisen viivan luetelmana] 

36 Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-aikoja ja kertoa
37 niistä oppilaiden huoltajille. Johtokunnat päättävät lukuvuoden aikana teh- 
38 tävistä työpäivien muutoksista lukuun ottamatta koulun aloituspäivää. 
39 Poikkeuksista on keskusteltava paitsi oman koulun piirissä myös 
40 naapurikoulujen kanssa, etteivät alueella asuvien perheiden työ- ja loma-
41 aikojen suunnitelmat kariudu perheen jäsenten eriaikaisiin lomapäiviin.

43 Kouluja pyydetään lähettämään ote johtokuntien päättämistä poikkeuksista 
44 opetuskonsultti Y. Y:lle, opetusviraston puhelinvaihteeseen ja neu-
45 vontaan. – – . 

47 Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen toivotaan järjestävän työ- ja
48 loma-aikansa vastaavalla tavalla.

P. P., yleissivistävän koulutuslinjan johtaja 

Esimerkissä 2 jaksoista toteutuvat orientaatio ja kehotusjakso. Kehotusjaksossa (r. 36–48) 
vastaanottajia kehotetaan noudattamaan kirjeessä aiemmin ilmoitettuja työ- ja loma-aikoja 
sekä noudattamaan muutamaa erityisohjetta, jos tästä aikataulusta halutaan poiketa. Orien-
taatiojaksossa (r. 1–34) kehotusjakson kehotuksia taustoitetaan kaksivaiheisesti. Riville 34 
sijoittuva työ- ja loma-aikojen luetelma ilmaisee aikataulun, jonka noudattamiseen keho-
tusjakso vastaanottajia kehottaa. Tätä ennen orientaation laajahko alkuosa (r. 1–32) tekee 
tiettäväksi, että aikataulun ilmaisemiseen johtaneet päätökset on tehty opetustoimen orga-
nisaatiossa lain ja asetuksen vaatimalla tavalla.  

Esimerkissä 2 tulkinta kiteytyneiden direktiivien täsmällisestä lukumäärästä riippuu 
siitä, kuinka kiteytyneiden direktiivin määritelmää sovelletaan joukkoon moduloimattomia 
deklaratiiveja, jotka rakentavat orientaatiojaksoa. (Palaan tähän havaintoon pian uudel-
leen.) Jos orientaation moduloimattomat deklaratiivit jätetään tarkastelun ulkopuolelle, 
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voidaan kuitenkin todeta, että kiteytyneen direktiivin muotoisia lauseita on esimerkissä 2 
ainakin seitsemän. Niistä osa on muotoiltu nesessiivilauseiksi (esim. Koulutyötä tulee siis 
tehdä 189 arkipäivää, r. 11) ja osa performatiivilauseiksi (esim. Kouluja pyydetään lähet-
tämään ote johtokuntien päättämistä poikkeuksista opetuskonsultti Y.Y:lle,  r.  43).  Lisäksi 
mukana on yksi moduloimaton deklaratiivi (Johtokunnat päättävät lukuvuoden aikana 
tehtävistä työpäivien muutoksista – –, r. 37).  

Kun esimerkkiä 2 tarkastelee kokonaisuutena, riveille 36–48 sijoittuvat lauseet, joista 
muodostuu kirjeen loppuun yhtenäinen rypäs, hahmottuvat kehotusjakson rakenneosiksi. 
Kehotusjakson aloittaa rivillä 36 nesessiivilause (Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltu-
ja työ- ja loma-aikoja ja kertoa niistä oppilaiden huoltajille). Ryppään päättävä lause on 
puolestaan muotoiltu passiivimuotoiseksi toivoa-lauseeksi (Helsingissä sijaitsevien yksi-
tyisten koulujen toivotaan järjestävän työ- ja loma-aikansa vastaavalla tavalla, r. 47).41

Näiden lauseiden välityksellä opetusvirasto eksplikoi, millaista toimintaa kirjeen vastaan-
ottajilta odotetaan.  

Riveiltä 11 ja 18 alkavat nesessiivilauseet, jotka sijoittuvat kehotusjaksoa edeltävään 
tekstiin, hahmottuvat sen sijaan orientaatiojakson rakenneosiksi (Koulutyötä tulee siis teh-
dä 189 arkipäivää, r. 11; Lukioasetuksen – – mukaan opetus tulee kuitenkin järjestää si-
ten, että lukio pystytään suorittamaan kolmessa vuodessa, r. 18). Kuten orientaatiojakson 
lauseille on ominaista, niiden tehtävänä on osallistua kehotusjaksossa esitettävien kehotus-
ten taustoittamiseen. Riviltä 11 alkava nesessiivilause (Koulutyötä tulee siis tehdä 189 
arkipäivää) tulkitsee edellä referoidun perusopetuslain näkemystä siitä, kuinka pitkä kou-
luvuoden tulee arkipäivissä mitattuna olla. Riviltä 18 alkava nesessiivilause (Lukioasetuk-
sen 3 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee – – järjestää siten, että lukio pystytään suorit-
tamaan kolmessa vuodessa) referoi puolestaan lukioasetusta toteamalla, kuinka lukio-
opetus tulee sen mukaan ajankäytön näkökulmasta organisoida. Yhdessä muun orientaati-
on kanssa riveiltä 11 ja 18 alkavat nesessiivilauseet konstruoivat näin lukijan näkyville 
normatiivisen taustan, jota vasten kehotusjakson kehotukset voivat kirjeen lopussa näyt-
täytyä oikeutettuina. 

Esimerkissä 3 (RK107) kiteytyneitä direktiivejä esiintyy kehotusjaksossa ja lisätietoja-
jaksossa, jonka paikka on kehotusjakson jäljessä.  

Esimerkki 3 

RK107 11.9.2002 

 Helsingissä sijaitseville suomen- ja vieraskielisille lukioille ja aikuislukioille 

 LUKIOIDEN JA AIKUISLUKIOIDEN OPISKELIJAMÄÄRÄTIETOJEN KERÄÄMINEN  
 VALTIONOSUUKSIEN HAKEMISTA VARTEN 

 – –  

 Tilastointi opetusvirastossa 

41 Täsmällisesti ottaen riveille 36–48 sijoittuvista lauseista muodostuu kaksi kehotusjaksoa, jotka toteut-
tavat eri alatekstilajeja. Ks. tarkemmin alaviitettä 58, luku 3.1.1.1. 
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 01 Opetusviraston lomakkeet on jätetty pois käytöstä niiden koulujen osalta,  
 02 jotka käyttävät Primus-ohjelmaa. 

 04 Tilastoja varten tiedot kootaan keskitetystä oppilastietojärjestelmästä.  
 05 Koulujen tulee huolehtia siitä, että kaikki lukuvuoden 2002-2003 tiedot ovat
 06 oikein rekisterissä 20.9.2002 mennessä. Erityisesti tulee kiinnittää 
 07 huomiota maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden seuraavien tietojen 
 08 merkitsemiseen (ohjeita ryhmäkirjeessä 98/01)

 10 - ennen toukokuuta v. 2001 Suomeen tulleiden osalta merkitään 
 12   Suomeentulo/muuttopvm
 13 - äidinkieli (älä muuta tietoa)
 14 - kotikieli (merkittävä ehdottomasti)
 15 - muuttostatus-kenttään valitaan maahanmuuttaja

 17 Ne yksityiset ja valtion koulut, jotka eivät käytä Helsingin Primus-ohjelmaa, 
 18 lähettävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tiedot saamillaan 
 19 sähköpostilomakkeilla opetusvirastoon J. J:lle.

 20 Myös opiskelijoiden keskeyttämiset ja niiden syyt tulee merkitä rekisteriin 
 21 sitä mukaa kuin niitä ilmenee.

 23 Lisätietoja voi kysyä seuraavilta henkilöiltä:

 25 U. U., maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, puh. – – 
 26 K. K., maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, puh. – –
 27 L. L., primus-asiat, puh. – –

– – 

P. P., linjanjohtaja 
X. X., suunnittelupäällikkö 
N. N., vs. talouspäällikkö 

Esimerkki 3 esittelee kirjeestä RK107 ainoastaan lyhyen katkelman, jonka sisällä ryhmä-
kirjeille ominainen jaksorakenne toteutuu kuitenkin verrattain selkeänä. Orientaatiossa (r. 
1–4) virasto kuvaa, millaisia muutoksia opiskelijamäärien tilastoinnin tapaan on kuluvana 
vuonna tehty. Kehotusjaksossa (r. 5–21) eksplikoidaan tämän jälkeen, mitä vastaanot-
tanottajien on tilastoinnin onnistumiseksi itse tehtävä. Lisätietoja-jaksossa (r. 23–27) il-
maistaan sitten totuttuun tapaan, kuinka vastaanottaja voi halutessaan hankkia kirjeen kä-
sittelemästä asiasta yksityiskohtaisempaa informaatiota.  

Kiteytyneitä direktiivejä esimerkissä 3 on kuusi. Kolme kehotusjaksoon sijoittuvista 
kiteytyneistä direktiiveistä on muotoiltu nesessiivilauseiksi (esim. Koulujen tulee huoleh-
tia siitä, että – –, r. 5). Lisäksi kehotusjaksoon sisältyy kaksi moduloimatonta deklaratiivia 
(esim. Muuttostatus-kohtaan valitaan maahanmuuttaja, r. 15). Viimeinen kiteytynyt di-
rektiivi hahmottuu kehotusjakson asemesta lisätietoja-jakson rakenneosaksi. Se on nol-
lasubjektinen voida-lause, jonka pääverbinä toimii verbi kysyä (Lisätietoja voi kysyä seu-
raavilta henkilöiltä: –  –, r. 23). Voida-lause jättää eksplikoimatta, kenet puhuja asettaa 
lauseen TEKIJÄNÄ toimivan kysyjän rooliin. Kysyä-verbin semantiikka vihjaa kuitenkin, 
että agentin rooliin kutsutaan juuri vastaanottajaa, jota lauseessa mainitut lisätiedot saattai-
sivat hyödyttää. Koska voida-lause on muotoilultaan odotuksenmukainen, lisätietoja-jakso 
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erottuu selvästi sitä edeltävästä kehotusjaksosta, vaikka jaksot kiteytyneine direktiiveineen 
seuraavat toisiaan perä perää. 

Vaikka direktiivejä voi esiintyä kaikissa kolmessa jaksossa, kehotusjakso, orientaatio 
ja lisätietoja-jakso poikkeavat toisistaan siinä, kuinka keskeistä osaa kiteytyneet direktiivit 
niiden toteuttajina näyttelevät. Kun ryhmäkirjeitä tarkastellaan tekstilajina, käy nimittäin 
ilmi, että kiteytyneiden direktiivien rooli orientaation ja lisätietoja-jakson rakenne-
elementteinä on verrattain marginaalinen. Kehotusjaksossa ne ovat sen sijaan erittäin kes-
keisiä.  

Kiteytyneiden direktiivien keskeisyydestä kehotusjaksossa kertoo esimerkiksi se, mil-
laisista lauseista eri jaksot tyypillisesti muodostuvat. Kuten esimerkki 1 havainnollistaa, 
esimerkiksi orientaatiojakso rakentuu tyypillisesti lauseista, joiden tehtävänä ei (jos niitä 
tarkastellaan yksittäisinä lauseina) ole ohjailla vastaanottajan toimintaa. Pikemminkin 
orientaatiojakson lauseet välittävät vastaanottajille tietoa, jonka suhde kirjeessä myöhem-
min esitettäviin kehotuksiin hahmottuu taustoittavaksi. Vaikkapa esimerkissä 1 tällaisena 
taustoituksena toimii Tilintarkastajien kanssa 16.4.2002 käydyssä neuvottelussa todettiin, 
että kaikilta kouluilta ei ole vielä saatu pyydettyä selvitystä (r. 9). Kun selvityksen puut-
tuminen on orientaatiossa todettu, kehotusjaksossa voidaan pyytää, että selvitykset nyt 
toimitettaisiin. Lisätietoja-jaksossa esiintyviä lauseita voidaan puolestaan pitää tehtäväl-
tään ohjailevina, jos ajatellaan, että jakson tehtävänä on ohjata vastaanottaja lisälähteiden 
äärelle. Tällöin vaikkapa esimerkin 1 lause Lisätietoja on ryhmäkirjeessä 34/25.2.2002 (r. 
17) on mahdollista tulkita kehotukseksi hakea lisätietoja lauseessa mainitusta aiemmasta 
kirjeestä, mikäli niitä sattuisi tarvitsemaan. Tämän kehotuksen pukee kuitenkin sanoiksi 
lause, joka kiteytyneiden direktiivien asemesta lukeutuu ohjailun muihin keinoihin. Tyy-
pillistä onkin, että lisätietoja-jakson ohjaileva funktio toteutuu tyypillisesti muilla keinoin 
kuin kiteytyneiden direktiivien avulla. Kehotusjakson tilanne on toisenlainen. Kuten esi-
merkissä 1, valtaosa ryhmäkirjeiden kehotusjaksoista rakentuu juuri kiteytyneistä direktii-
veistä. Muunlaiset lauseet ovat kehotusjakson rakenneosina sen sijaan harvinaisia.42

Kiteytyneiden direktiivien keskeisyydestä kehotusjaksossa kertovat myös havainnot 
siitä, voiko jakso toteutua lainkaan, jos kiteytyneitä direktiivejä ei käytetä. Kuten esimerk-

42 Koska myös lisätietoja-jakson tehtävänä on ohjailla vastaanottajan toimintaa, sen itsenäistä statusta 
ryhmäkirjeiden rakennepotentiaalissa ei voida pitää itsestään selvänä. Sen sijaan, että lisätietoja-jaksoa käsi-
tellään omana jaksonaan, se voitaisiinkin hahmottaa myös kehotusjakson valinnaiseksi lisäelementiksi. Itse-
näisen jakson statusta perustelee kuitenkin havainto siitä, että jakso on lisäyksenä varsin formulamainen. 
Lisätietoja-jakson voikin tulkita kuuluvan diskurssiyhteisön harjaantuneiden kirjoittajien sisäistämään tie-
toon siitä, millaisia jaksoja ryhmäkirjeiden kaltaisiin asiateksteihin on tapana sisällyttää. Formulamaisuus 
tarkoittaa myös, ettei lisätietoja-jakson toteutuminen kehotusjaksosta poiketen (ks. lukua 3) kytkeydy siihen, 
millaista alatekstilajia käsiteltävä kirje(en osa) toteuttaa. Lisäksi erotteluperusteeksi hahmottuu yllä esittä-
mäni havainto, jonka mukaan kiteytyneet direktiivit ovat lisätietoja-jaksossa selvästi kehotusjaksoa harvinai-
sempi rakenne-elementti. Kiteytyneiden direktiivien asemesta tavallinen toteutumatyyppi ovat esimerkiksi 
moduloimattomat deklaratiivit, jonka subjektina toimii viraston työntekijään viittaava ilmaus ja predikaatti-
verbinä antaa (Lisätietoja antaa tarvittaessa taloussihteeri). Kun subjekti hahmottaa agentiksi viraston 
edustajan, moduloimattoman deklaratiivin predikaattina voi toimia myös verbi vastata (Tiedusteluihin vas-
taa koulun palkanlaskija). Kolmannen tavanomaisen tyypin muodostavat moduloimattomat olla-
deklaratiivit, jotka ilmaisevat, missä vastaanottajan mahdollisesti tarvitsemat lisätiedot sijaitsevat (Lisätieto-
ja on ryhmäkirjeessä 34/25.2.2002). Yleistäen lisätietoja-jaksoa toteuttaville lauseille on ominaista, että 
vastaanottaja koodataan osallistujaksi, jolle lauseen ilmaisemasta toiminnasta on hyötyä. Vaihtoehtoisesti 
vastaanottajalle saatetaan rakentaa aktiivinen tiedon tarvitsijan rooli.  
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ki 1 havainnollistaa, sekä orientaatiojakso että lisätietoja-jakso voivat hyvin hahmottua 
omiksi, erillisiksi jaksoikseen, vaikka niissä ei esiintyisi kiteytyneitä direktiivejä. Toisin 
sanoen orientaatiojaksossa ja lisätietoja-jaksossa ei tarvita kiteytyneitä direktiivejä, jotta 
jakson voitaisiin tulkita toteutuvan sille tyypilliseen tapaan. Kehotusjaksossa tilanne on 
jälleen päinvastainen. Jopa sen olemassaolo tai havaituksi tuleminen voi nimittäin olla 
kiinni siitä, käytetäänkö vastaanottajan toiminnan ohjailuun kiteytyneitä direktiivejä vai ei. 

Esimerkki 4 (RK140) havainnollistaa, että kehotusjaksossa direktiivit voivat olla paitsi 
tavallinen myös välttämätön rakenneosa, jotta mielikuva jakson olemassaolosta voisi yli-
päätään syntyä. Siinä kiteytyneitä direktiivejä ei esiinny lainkaan. Tästä syystä myöskään 
tulkintaa kehotusjakson olemassa olosta on vaikea muodostaa.  

Esimerkki 4 

RK140 10.12.2002 

Toisen asteen oppilaitoksille 

5-JAKSOJÄRJESTELMÄN JAKSOJEN AJANKOHDAT JA  
YHTEISTOIMINTA-AJAT LUKUVUONNA 2003 – 2004 

01 Opetusvirasto on ryhmäkirjeellään 110/23.9.1998 suositellut toisen asteen 
02 oppilaitoksia, lukuun ottamatta ruotsinkielisiä lukioita, ottamaan käyttöön 5- 
03 jaksojärjestelmän 1.8.1999 alkaen. 

05 Lukuvuonna 2003 – 2004 jaksojen ajankohdat ovat seuraavat: 

07 Jaksot 2003 – 2004 

09 I 12.08.2003 – 02.10.2003  38 päivää 
10 II 03.10.2003 – 25.11.2003 37 päivää 
11 III 26.11.2003 – 03.02.2004 38 päivää 
12 IV 04.02.2004 – 02.04.2004 38 päivää 
13 V 05.04.2004 – 29.05.2004 38 päivää 

15 Yhteensä 189 päivää 

17 Lukuvuonna 2003 – 2004 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin  
18 lauantaiksi. 

20 Samalla opetusvirasto muistuttaa, että yhteistoiminta-ajat lv. 2003 - 2004  
21 ovat tiistaisin klo 14.00-18.00 ja torstaisin klo 12.30-18.00.

J. J., opetustoimen johtaja 

Esimerkki 4 välittää vastaanottajalle tietoa, jota tämän voi ajatella tarvitsevan oman toi-
mintansa organisoimiseksi. Kirjeen keskeinen sisältö ilmaistaan riveille 9–13 sijoittuvassa 
luettelossa, joka informoi vastaanottajaa seuraavaa kouluvuotta jäsentävien jaksojen ajan-
kohdista. Luettelon edelle sijoittuva kopularakenne (– – jaksojen ajankohdat ovat seuraa-
vat, r. 5) sekä riville 7 sijoittuva väliotsikko (Jaksot 2003 – 2004) puolestaan ilmaisevat, 
kuinka luetteloa tulee tulkita. Esimerkkiin sisältyy vihjeitä, jotka auttavat tulkitsemaan, 
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että kirjeen tehtävänä on juuri vastaanottajan toiminnan ohjailu. Se, millaisia tekoja vas-
taanottajilta heille tarjotun informaation valossa odotetaan, jää kuitenkin esimerkkejä 1–3 
implisiittisemmäksi. Oman käsittelyni kannalta onkin huomionarvoista, että kirjeen leipä-
tekstissä ei ole yhtään sellaista lausetta, jota luvussa 2.1.1.1 esittämieni kriteereiden valos-
sa olisi mahdollista pitää kiteytyneenä direktiivinä. Jaksorakenteen näkökulmasta keskei-
nen havainto on, että kun kiteytyneet direktiivit puuttuvat, myöskään vaikutelmaa muusta 
tekstistä erillisen kehotusjakson läsnäolosta ei muodostu. Näin on, koska yksikään ohjai-
leva lause ei (kiteytyneiden direktiivien tavoin) erotu ympäröivästä tekstistä selkein mor-
fosyntaktisin kriteerein. Oikeastaan voitaisiinkin sanoa, etteivät kiteytyneet direktiivit 
koskaan ainoastaan ”sijoitu” kehotusjaksoon. Päinvastoin mielikuva tällaisen jakson ole-
massaolosta rakentuu tyypillisesti juuri kiteytyneiden direktiivien välityksellä.  

Koska kehotusjakso on keskeisin jaksotason konteksti, jossa kiteytyneitä direktiivejä 
käytetään, rajaan kiteytyneiden direktiivien kontekstuaalisen tarkastelun jatkossa nimen-
omaan kehotusjaksoihin. Rajausratkaisujeni eksplikoimiseksi tarkastelen vielä ennen 
eteenpäin siirtymistä muutamaa sellaista tilannetta, joissa kehotusjakson ja siinä esiintyvi-
en kiteytyneiden direktiivien identifiointi on edellä esittämääni haasteellisempaa.  

Rajauksen näkökulmasta ensimmäinen komplisoiva kysymys liittyy esimerkkien 2 ja 3 
havainnollistamiin tapauksiin, joissa kiteytyneitä direktiivejä esiintyy paitsi kehotusjak-
sossa myös sen ulkopuolella. Vaikka tällaiset tapaukset ovat verrattain harvinaisia, niitä 
tarkasteltaessa on välttämätöntä pohtia, kuinka ero kehotusjaksossa ja muissa jaksoissa 
esiintyvien kiteytyneiden direktiivien välille voidaan oikeastaan tehdä.  

Hankalinta kehotusjakson ulkopuolella esiintyvien kiteytyneiden direktiivien erottami-
nen kehotusjaksossa esiintyvistä on orientaatiojaksossa. Kun kysymyksessä ovat modu-
loimattomat deklaratiivit, jo kiteytyneiden direktiivien tunnistaminen voi olla orientaatios-
sa haasteellista. Vaikkapa esimerkin 2 orientaatiojaksossa kiteytyneeksi direktiiviksi voi-
taisiin periaatteessa analysoida vaikkapa perusopetuslakia referoiva moduloimaton dekla-
ratiivi Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva 
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (r. 6). Tulkinta edellyttää ainoastaan, että vas-
taanottaja voi samastaa passiivimuodon vähennetään implikoimaksi vähentäjäksi mahdol-
listen muiden osallistujien lisäksi myös itsensä. Orientaatiojaksossa sijaitsevien kiteyty-
neiden direktiivien systemaattinen poiminta vaatisikin yksityiskohtaista empiiristä tietoa 
erityyppisten orientaatiojaksojen sisäisestä rakentumisesta. Tässä tutkimuksessa tällaisen 
tiedon kartuttamiseen ei ole ollut mahdollista paneutua.  

Erityisesti orientaatiossa ja kehotusjaksossa esiintyvien kiteytyneiden direktiivien erot-
taminen on kuitenkin hankalaa, koska (havaitut) kiteytyneet direktiivit voivat olla orien-
taatiossa ja kehotusjaksossa varsin samannäköisiä. Vaikkapa esimerkissä 2 voidaan panna 
merkille, että orientaatiojakson kiteytyneet direktiivit ovat nimenomaan nesessiivilauseita, 
joillaisia esiintyy myös saman kirjeen kehotusjaksossa. Modulointikeinon asemesta mor-
fosyntaktisina jaksovihjeinä toimivat lähinnä signaalit siitä, että juuri orientaatiojaksoon 
sijoittuvien nesessiivilauseiden avulla referoidaan jotakin aiemmin ilmaistua normia. Ri-
viltä 18 alkavassa nesessiivilauseessa (Lukioasetuksen 3 §:n 1 mukaan opetus tulee kui-
tenkin järjestää siten, että – –) tällaisena signaalina toimii viittaus lukioasetukseen. Riviltä 
11 alkavassa nesessiivilauseessa (Koulutyötä tulee siis tehdä 189 arkipäivää) vastaava 
tehtävä on sanalla siis, joka toimii lauseessa päätelmän merkkinä.  
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Joskus orientaatiojakson osana toimivien kiteytyneiden direktiivien identifioimista juu-
ri orientaatiojakson osiksi auttavat havainnot siitä, kuinka lauseet ryhmittyvät tekstiin. 
Kehotusjakson osina toimivat kiteytyneet direktiivit sijoittuvat tyypillisesti verrattain lä-
helle toisiaan. Tuloksena on yhtenäinen merkityskokonaisuus, jonka rajat hahmottuvat 
selväpiirteisiksi ryppään molemmin puolin. Orientaatiojakson kiteytyneet direktiivit sijoit-
tuvat omassa jaksossaan sen sijaan pikemminkin sinne tänne. Monissa esimerkeissä edes 
esimerkissä 2 havaittavia referointi- ja sijaintivihjeitä ei kuitenkaan ole mahdollista hyö-
dyntää. Kun tavoitteena on erottaa kehotusjakson ja orientaation kiteytyneet direktiivit 
toisistaan, onkin tärkeintä pyrkiä luomaan käsitys siitä, millaisen toiminnan toteuttamiseen 
lauseet tekstissä osallistuvat. 

Kun osa kiteytyneistä direktiiveistä rakentaa kehotusjakson asemesta lisätietoja-jaksoa, 
tilanne on usein hieman yksinkertaisempi. Kuten esimerkki 3 havainnollistaa, siitä, että 
kiteytynyt direktiivi rakentaa kehotusjakson asemesta lisätietoja-jaksoa, vihjaa nimittäin 
tyypillisesti jo kiteytyneen direktiivin muoto. Samoin kuin esimerkissä 3, lisätietoja-
jakson kiteytyneet direktiivit ovat tyypillisesti nollapersoonaisia voida-lauseita, joiden 
pääverbinä on jokin kysymistä tai tiedustelemista ilmaiseva verbi (esim. Lisätietoja voi 
kysyä seuraavilta henkilöiltä: – –). Kaikissa tapauksissa yksinkertaiset muotokriteerit eivät 
kuitenkaan riitä kiteytyneen direktiivin avulla rakennettavan jakson tunnistamiseen myös-
kään lisätietoja-jaksossa (ks. alaviitettä 64, luku 3.2.1.2). Tästä syystä keskeisintä on nyt-
kin luoda käsitys siitä, millaista tehtävää lause jakson rakenneosana toteuttaa.  

Kootusti ilmaisten eroa kehotusjaksoa ja muita jaksoja rakentavien kiteytyneiden di-
rektiivien välille ei aina voi tehdä pelkin muodollisin kriteerein. Pikemminkin on kiinnitet-
tävä kokonaisvaltaisemmin huomiota siihen, millaista toimintaa direktiivien avulla eri 
kohdassa tekstiä toteutetaan. Kehotusjakson rakenneosiksi hahmottuvat kiteytyneet direk-
tiivit ilmaisevat konkreettisesti, millaista toimintaa virasto vastaanottajilta odottaa. Orien-
taatiojakson kiteytyneet direktiivit osallistuvat aina tällaisten kehotusten taustoittamiseen.  
Lisätietoja-jakson rakenneosina toimivien kiteytyneiden direktiivien avulla ilmaistaan sen 
sijaan, kuinka vastaanottaja voi hankkia kirjeen käsittelemästä asiasta lisätietoja.  

Koska kysymys relevantista jaksotulkinnasta palautuu viime kädessä tulkintaan siitä, 
millaista tehtävää lauseen avulla toteutetaan, kehotusjakson osiksi hahmottuvien kiteyty-
neiden direktiivien erottaminen orientaation ja lisätietoja-jakson osina toimivista kiteyty-
neistä direktiiveistä ei tietenkään ole kaikissa tapauksissa ole täysin yksiselitteistä. Ana-
lyysieni luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin keskeistä, että kun fokusoin kuvaukseni 
jatkossa nimenomaan kehotusjaksoon, työni tuottaa jatkossa nimenomaan tähän asti esit-
tämääni tarkempaa tietoa siitä, millaisia tehtäviä kehotusjakson osina toimivat kiteytyneet 
direktiivit erilaisissa kehotusjaksoissa toteuttavat. Toisin sanoen myös kehotusjakson erot-
taminen orientaatiosta ja lisätietoja-jaksosta helpottuu jatkossa askel askeleelta hermeneut-
tiseen tapaan, kun tieto kehotusjakson osiksi hahmottuvien lauseiden syntaktisista ja se-
manttisista piirteistä työni myöhemmissä osissa alatekstilaji kerrallaan täsmentyy.43

Toinen rajauksen näkökulmasta keskeinen kysymys liittyy siihen, kuinka päätökseni 
rajata tarkastelu juuri kehotusjakson rakenneosina toimiviin kiteytyneisiin direktiiveihin 
reagoi siihen, millaista variaatiota kehotusjakson omassa toteutumisessa karkeasti ottaen 

43 Muilta osin jaksojen tunnistuskriteereiden täsmentäminen jää mahdollisen jatkotutkimuksen varaan.  
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esiintyy. Osassa kirjeitä kehotusjakson rajojen piirtämistä komplisoi, että kehotusjaksoja 
on yhdessä kirjeessä useampia kuin yksi. Huomionarvoista onkin, että jako orientaatioon 
ja kehotusjaksoon jäsentää kokonaisen kirjeen lisäksi usein myös pienempiä tekstikoko-
naisuuksia. Näin on erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa kirje on pitkä ja sisältää useita 
väliotsikoita. Yksinkertaisimmissa tapauksissa yhtä kehotusjaksoa kohti esiintyy tällaisis-
sa tapauksissa yksi orientaatio. Tällöin jokaista orientaatiojaksoa seuraa kehotusjakso, 
joka jäsentyy selkeästi nimenomaan tämän orientaatiojakson pariksi. Joissakin tapauksissa 
yhdestä orientaatiosta ja kehotusjaksosta rakentuvaa merkityskokonaisuutta voi kuitenkin 
seurata toinen kehotusjakso, jonka näkökulmasta koko edeltävä teksti (sen sisäistä raken-
netta jäsentävästä selkeästä jaksojaosta huolimatta) näyttäytyy pelkästään orientoivana (ks. 
esimerkkiä 10, luku 3.1.1.1). Koska työni tavoitteena ei ole esittää kattavaa kuvausta ryh-
mäkirjeiden jaksorakenteesta, en tässä vaiheessa esittele tämänkaltaisia kerroksisia tapa-
uksia laajemmin. Kun käsittelen kerroksisia kirjeitä, pyrin huomauttamaan kerroksisuu-
desta tarpeen mukaan.  

Enemmän huomiota vaativat kirjeet (tai kirjeiden osat), joissa kehotusjakso on esi-
merkkejä 1–3 epäyhtenäisempi. Tällaisissa tapauksissa kehotusjakson identifioiminen on 
edelleen verrattain helppoa, jos sen rakenneosiksi hahmottuvien kiteytyneiden direktiivien 
lomaan sijoittuvien muunlaisten lauseiden tehtävää ei (lausetasolla) ole mahdollista tulkita 
ohjailevaksi lainkaan. Tällöin on usein kyse siitä, että myös kirjeen orientaatio on lineaari-
sesta näkökulmasta epäyhtenäiseksi, jolloin osan orientaatiosta voi ajatella sijoittuvan ke-
hotusjaksoksi hahmottuvan tekstin osan sisään. (Jaksojen potentiaalisesta epäyhtenäisyy-
destä ks. esim. Hasan 1985: 62–63; Eggins 1994: 49; Honkanen & Tiililä tulossa). Osassa 
tapauksia kehotusjakso jäsentyy kuitenkin kokonaisuutena epäyhtenäiseksi siksi, että ki-
teytyneiden direktiivien läheisyyteen sijoittuu nimenomaan ohjailevia lauseita, joissa oh-
jailufunktio ei kuitenkaan saa tässä tutkimuksessa tarkoittamaani kiteytynyttä muotoa. 
Tällaisissa tapauksissa on joskus mahdollista tulkita, että kehotusjakso rakentuu osin ki-
teytyneistä, osin kiteytymättömistä direktiiveistä. Oman rajaukseni kannalta on keskeistä, 
että kun fokusoin samanaikaisesti kehotusjaksoon ja kiteytyneisiin direktiiveihin, en var-
sinaisesti määrittele kehotusjakson käsitettä kiteytyneiden direktiivien avulla. Toisin sano-
en en tutkimuksessani väitä, että kehotusjakson rakenneosina voivat toimia vain kiteyty-
neet direktiivit. Pikemminkin jätän rajatapausten osalta avoimeksi, mitkä kaikki lauseet 
olisi mahdollista tulkita kehotusjakson osiksi jossakin toisessa tutkimuksessa. Huomioni 
keskipisteeseen asettuu pikemminkin kysymys siitä, millaista tehtävää juuri kiteytyneet 
direktiivit kehotusjakson rakenneosina toteuttavat ja millaiset muotopiirteet ovat niille 
ominaisia.44

Vaikka jätän ottamatta kantaa siihen, millaiseksi kehotusjakson rajat edellä kuvaamis-
sani rajatapauksissa jäsentyvät, havainto kehotusjakson olemassaolosta kytkeytyy ryhmä-
kirjeissä tyypillisesti juuri kiteytyneiden direktiivien läsnäoloon. Siinä, missä jakson käsite 
kytkee tarkasteluni väljästi systeemis-funktionaaliseen tekstilajitutkimukseen, kytkös ki-
teytyneen direktiivin käsitteeseen rohkaiseekin esittämään kehotusjakson käsitteestä myös 

44 Ainakin yhdessä ryhmäkirjeessä (RK089) kehotusjakson aloituskohtaa voi ajatella merkittävän (ei 
morfosyntaktisin vaan) visuaalisin keinoin. Koska visuaalisen keinon hahmottaminen kehottamisen signaa-
liksi vaatii alatekstilajikohtaista tietoa kehotusjakson rakentumisesta, käsittelen tätä esimerkkiä vasta työni 
loppupuolella (ks. esimerkkiä 30, luku 4.2.1). 



73

kognitiivisen tulkinnan. Kuten luvussa 2.1 totesin, käsittelen kiteytyneitä direktiivejä lau-
seen muotoisina tai lausemaisina rakenteina, joiden välityksellä tekstin ohjaileva tehtävä 
nostetaan ilmauksen kehyksestä sen profiiliin. Kun kehotusjaksoksi kutsumani tekstin ra-
kenneosa muodostuu tyypillisesti juuri kiteytyneistä direktiiveistä, onkin tutkimuksen 
suuntaa ohjaavana hypoteesina mahdollista esittää, ettei kehotusjakso hahmotu ainoastaan 
ryhmäkirjeen ”ohjailevaksi jaksoksi”. Sen sijaan se hahmottuu jaksoksi, joka antaa osalle 
koko tekstin sisältämistä ohjailevista merkityksistä muita korosteisemman huomioarvon. 
Kognitiivisen kieliopin vertauskuvaa käyttääkseni kiteytyneet direktiivit nostavat tekstin 
ohjailevan tehtävän sekä vastaanottajalle lankeavan agentin roolin näyttämölle lukijan 
katseen kohteeksi (näyttämömetaforasta esim. Langacker 1990: 3; P. Leino 1993: 300; 
Visapää 2008: 75). Näin voidaan ajatella, että kehotusjaksosta muodostuu tekstin kuvio, 
joka erottuu kirkkaana sitä ympäröivän tekstin muodostamaa taustaa vasten. Kognitivis-
teista esimerkiksi Stockwell (2002: 13, 15; 2003) käsittelee tekstin kuviona sen ”etualais-
tettuja” tai prominentteja osia. Jos ryhmäkirjeen rakennetta tarkastellaan ohjailufunktion 
toteutumisen näkökulmasta, etualaistamisen tai prominenssin kasvattamisen lingvistisiksi 
välineiksi voidaan tulkita nimenomaan kehotusjakson kiteytyneet direktiivit, jotka objek-
tiivisen konstruoinnin välityksellä profiloivat ohjailukehyksessä keskeisiä merkityksiä 
lausetasolle.  

2.2.1.2 Kehotusjakson sisäinen rakenne 

Kehotusjakson sisäistä rakennetta tarkasteltaessa on kiinnostavaa huomata, että kun kitey-
tyneitä direktiivejä on enemmän kuin yksi, kehotusjakson rakenne jäsentyy usein tietyllä 
tapaa epäsymmetriseksi. Tällaisissa tapauksissa kutsun jakson ensimmäistä kiteytynyttä 
direktiiviä ydindirektiiviksi, joka ilmaisee jakson kehotuksista keskeisimmän. Ydindirek-
tiiviä seuraa puolestaan joukko elaboroivia direktiivejä, joiden suhde ydindirektiivin il-
maisemaan ohjeeseen on täsmentävä ja jatkava.45

Kuten nimitykset ydin- ja elaboroiva direktiivi vihjaavat, esitykseni kehotusjakson si-
säisestä rakenteesta tulee lähelle tapaa, jolla niin kutsutussa retorisen rakenteen teoriassa 
(RST; rhetorical structure theory) on kuvattu tekstin osien välisiä merkityssuhteita. Teori-
an keskeisiin oletuksiin kuuluu, että tekstin osien – esimerkiksi lauseiden – suhteet hah-
mottuvat usein tavalla tai toisella epäsymmetrisiksi. Toisin sanoen tekstin osan suhde toi-
seen näyttäytyy usein alisteisena. Ytimestä ja satelliiteista puhuttaessa kuvauksen kohtee-
na ovatkin tyypillisesti tekstin osista muodostuvat epäsymmetriset parit. Tekstin tai teksti-
katkelman ”ydin” viittaa tällöin parin hallitsevaan osaan. Satelliitilla puolestaan tarkoite-
taan osaa, joka on ytimelle alisteinen. (RST:stä ks. esim. Mann & Thompson 1988; Tabo-
ada & Mann 2006a, b; fennistiikassa erit. Komppa tulossa a, b.) Kun satelliitit ovat elabo-
roivia, teksti(katkelma)n ydin esittää jonkinlaisen ”perustiedon”, jota elaboroiva satelliitti 
sitten laajentaa tai täydentää (Komppa tulossa b). Kun ydin vaikkapa esittää yleistyksen, 

45 Kehotusjakson jäsentymistä suppeammin käsitellessäni olen aiemmin (Honkanen 2009) nimittänyt 
ydindirektiivejä aloittaviksi direktiiveiksi, koska ne ovat kehotusjaksossa tyypillisesti alkuasemaisia. Nt 
käsillä olevassa työssä olen luopunut tästä nimityksestä, koska alkuasemaisena kiteytyneenä direktiivinä 
voivat (kuten myöhemmin havainnollistan) toimia myös elaboroivat direktiivit.  
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elaboroiva satelliitti saattaa tarjota aiheesta esimerkin tai tarkentaa ytimen väitettä muulla 
tavoin. Ytimessä saatetaan myös kuvata jokin prosessi kokonaisuutena, jolloin elaboroivat 
satelliitit tarkentavat askel kerrallaan prosessin osiin. (Mann & Thompson 1988; Komppa 
tulossa b.)  

Omaa kuvausmalliani yhdistää RST:hen erityisesti se, että teen havaintoja kiteytynei-
den direktiivien välisistä epäsymmetrisistä suhteista kehotusjakson sisällä. Samoin yhdis-
täväksi tekijäksi voidaan mainita, että käsittelen kehotusjakson rakenneosina juuri kiteyty-
neitä direktiivejä eli tietyntyyppisiä lauseen muotoisia tai lausemaisia rakenneyksikköjä.46

Kun kyseessä on kehotusjakson tapainen ohjaileva teksti(katkelma), ydin- ja elaboroivat 
direktiivit ilmaisevat tietojen asemesta toimintakehotuksia.  

Yhteneväisyyksistä huolimatta on huomionarvoista, että työni suhde RST:n metodisiin 
käytänteisiin jää verrattain väljäksi. Koska pyrkimyksenäni on tutkimuksen sisäisistä 
yleistettävyyssyistä säilyttää kuvauksessa tietty karkeustaso, en ensinnäkään sitoudu teori-
an oletuksiin erilaisista satelliittityypeistä ja niiden välisistä suhteista (oletetuista suhde-
tyypeistä ks. Mann & Thompson 1988; Komppa tulossa a). Retorisen rakenteen teoriassa 
elaboraatio eli laajennus on spesifi satelliittityyppi, joka kuuluu niin sanottujen sisältösuh-
teiden luokkaan (Mann & Thompson 1988; Komppa tulossa b). Nyt käsillä olevassa työs-
sä nimeän tekstin keskeisiksi merkityssuhteiksi ainoastaan yhdenlaisen kehotusjaksoissa 
yleisen ydin–satelliittisuhteen, jonka toteutumien kuvausta tarkennan kontekstuaalisesti 
tarpeen mukaan. Toisekseen kytken ydin- ja elaboroivien direktiivien väliset erot kehotus-
jaksojen kielellisiin piirteisiin tiiviimmin, kuin RST:n metodiset ihanteet kenties vaatisi-
vat. Kuten Komppa (tulossa b) huomauttaa, myös retorisen rakenteen keskeisiä kysymyk-
siä on, millaisten empiiristen havaintojen varassa tekstin osien välisistä suhteista tehdään 
päätelmiä. Ydin–satelliittisuhteet käsitetään kuitenkin nimenomaan ”retorisiksi” suhteiksi. 
Tämä tarkoittaa, ettei niiden ajatella aina palautuvan yksittäisiin leksikaalisiin tai kieliopil-
lisiin piirteisiin, joiden avulla tietyt semanttiset erot tekstissä kielentyisivät. Päinvastoin 
suhteiden nimittäminen voi perustua myös pragmaattiseen tietoon. (Taboada 2006: 568.) 
RST:n perusajatuksiin kuuluukin, että yksittäistä suhdetta ei voi määritellä kielellisten 
ainesten perusteella. Samoin suhteiden määrittelyä etukäteen pidetään mahdottomana si-
ten, että tiettyä suhdetta signaloisivat aina tietyt kielelliset piirteet. (Mann & Matthiessen 
1991: 235–236; Taboada & Mann 2006a: 426.) Kuten Komppa (tulossa b; ks. myös Tabo-
ada & Mann 2006a: 443) muotoilee, RST:ssä olennaista onkin analyysin uskottavuus ja 
suhteiden nimeämisen vakuuttavuus kulloisessakin kontekstissa. Omassa työssäni en kes-
keiseksi nimeämäni ydin–satelliittisuhteen osalta argumentoi analyysieni puolesta prag-
maattisin perustein konteksti kerrallaan, vaan esitän myös yleistyksen siitä, millaisten 
lingvististen havaintojen varaan tulkintani kiteytyneiden direktiivien retorisista tehtävistä 
pääsääntöisesti rakentuvat. 

Käytännössä kytken tulkintani kiteytyneen direktiivin tehtävästä kehotusjaksossa kah-
dentyyppisiin lingvistisiin havaintoihin. Morfosyntaksin tasolla keskeistä on, millaista 
argumenttirakennetta lause toteuttaa. Tekstin etenemisen näkökulmasta eri tehtävää toteut-
tavien lauseiden ero kytkeytyy puolestaan teemankulun piirteisiin eli siihen, kuinka jakso 
etenee temaattisesti kiteytyneestä direktiivistä toiseen. Argumenttirakenteen osalta nojau-

46 RST:n ideana on ulottaa kuvaus hierarkkisesti edeten myös lausetta laajempien kokonaisuuksien kä-
sittelyyn. Usein analyysiyksiköksi on kuitenkin valikoitunut lause. (Komppa tulossa b.) 
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dun kuvaukseen, jonka esitin luvussa 2.1.2. Teemankulun kuvaamisessa työvälineenäni 
toimii funktionaalinen lauseperspektiivi (Dane" 1974, 1987; Firbas 1987, 1992; Shore 
2008), jonka metodisia käytänteitä seurasin myös tehdessäni lausetason havaintoja kitey-
tyneiden direktiivien temaattisesta rakenteesta.  

Kuten Shore (2008: 39–40) huomauttaa, funktionaalisen lauseperspektiivin tapa lähes-
tyä tekstin temaattisia suhteita eroaa monista muista lähestymistavoista siinä, että päätel-
miä lauseen temaattisesta rakenteesta ei tehdä mekaanisesti pelkästään lauseen sisäistä 
rakennetta tarkastelemalla. Päinvastoin teeman määrittelyssä reagoidaan myös siihen, 
kuinka tarkasteltava teksti kokonaisuutena etenee (Shore mas.). Teemankululla tarkoite-
taankin funktionaalisessa lauseperspektiivissä sitä, kuinka tekstin lauseissa esiteltävät 
teemat sidotaan tekstin edetessä siinä aiemmin sanottuun. Toisaalta huomion kohteena on, 
kuinka lauseiden reemat kehittelevät tekstin aiheita eteenpäin. (Shore 2008: 40.)   

Teemankulun kuvauksen klassikkona voidaan funktionaalisessa lauseperspektiivissä 
pitää Dane"in (1974) esitystä teeman etenemisestä t"ekin-, englannin- ja saksankielisissä 
tieteellisissä teksteissä. Kun jatkossa käsittelen teemankulun tendenssejä ryhmäkirjeiden 
kehotusjaksossa, jaan kehotusjaksoissa esiintyvät teemankulut Dane"in (ma.) tapaan kah-
teen keskeiseen tyyppiin: yhtäältä niihin, joissa teema etenee lineaarisesti; toisaalta niihin, 
joissa teemankulku rakentuu pikemminkin pysyvän tai pysyvän kaltaisen (esimerkiksi 
jakautuvan) teeman varaan. Lineaariselle teemankululle47 on Shorea (2008: 40–41) mu-
kaillakseni ominaista, että tarkasteltavan lauseen teema rakentaa tiiviin semanttisen kyt-
köksen edeltävän lauseen reemaan. Pysyvällä teemankululla tarkoitetaan puolestaan tapa-
uksia, joissa teema pysyy lauseesta toiseen samana (Shore mas. 40). (Lineaarisesta ja py-
syvästä teemasta tarkemmin Dane" 1974: 118–119;  Shore 2008: 40–41.) Ajatus pysyvää 
teemaa muistuttavasta jakautuvasta teemasta perustuu puolestaan Dane"in (1974) huomi-
oon, jonka mukaan osa teemankuluista on lineaarisen ja pysyvän teeman muunnoksia. 
Dane" (mas. 120–121) käsittelee erityisesti niin kutsuttua jakautuva reemaa, jolloin kak-
siosaisesta reemasta tulee seuraaviin (peräkkäisiin) lauseisiin kaksi erillistä teemaa (ks. 
myös Shore 2008: 41). Shore (mas.) nostaa puolestaan esiin jakautuvan teeman mahdolli-
suuden: tällöin yhdestä (moniosaisesta) teemasta tulee myöhemmissä lauseissa useampi 
(ala)teema. Kuten analyysini myöhemmin havainnollistavat, juuri jakautuva teema on 
ryhmäkirjeiden kehotusjaksoissa yksi pysyvän teeman tavallinen variantti. Kolmantena 
teemankuljetuksen tyyppinä Dane" (1974: 119) nostaa esille niin kutsutun pääteltävän 
(engl. derived) teeman. Siinä, missä lineaarinen ja pysyvä teema perustuvat tekstissä ilmi-
pantuihin merkityssuhteisiin, pääteltävässä teemassa tematisoitujen lauseen osien yhteys 
on pikemminkin assosiatiivinen ja perustuu kielenulkoiseen tietoon. (Dane" mas.; Shore 
2008: 41–42.)

Esittelen seuraavaksi yhden tekstiesimerkin avulla, millaisten argumenttirakenteen ja 
teemankulun eroihin jäsennys ydin- ja elaboroiviin direktiiveihin ryhmäkirjeiden kehotus-
jaksoissa tyypillisissä tapauksissa palautuu. Suhteessa funktionaalisen lauseperspektiivin 
traditioon on huomionarvoista, että teemankulun tendenssit ovat valikoituneet kuvauskoh-
teekseni nimenomaan kehotusjakson sisäisen rakenteen ja sitä koossa pitävien kielellisten 

47 Shore (2008: 40–41) nimittää lineaarista teemaa eteneväksi teemaksi. Käytän itse selvyyden vuoksi 
nimitystä lineaarinen teema, koska työssäni on tarpeen puhua siitä, millaisen temaattisen kulun varassa eri-
laiset (myös muut kuin lineaariset) teemat ryhmäkirjeiden kehotusjaksossa ”etenevät”. 
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valintojen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että fokusoin myös teeman etenemistä tarkastellessani 
juuri kehotusjakson rakenneosiksi hahmottuvien kiteytyneiden direktiivien keskinäisiin 
merkityssuhteisiin. Erityisesti silloin, kun teemankulku mutkistuu prototyyppiä komplek-
sisempien lausetason rakenteiden vuoksi, tavoitteena ei toisin sanoen ole esittää kattavaa 
kuvausta koko kehotusjakson teemankulusta. Sen sijaan pyrin nostamaan esiin teemanku-
lun keskeiset piirteet tehden samalla havaintoja siitä, kuinka vaikkapa ydindirektiivin pro-
totyyppiin nähden kerroksisempi lauserakenne vaikuttaa näiden piirteiden toteutumiseen 
paikallisesti.  

Esimerkki 5 (RK034) tarjoaa verrattain yksinkertaisen havainnollistuksen siitä, miten 
kehotusjakson ydin- ja elaboroivat direktiivit tyypillisessä tapauksessa eroavat toisistaan 
lingvistisesti.  

Esimerkki 5 

RK034 25.2.2002

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen, erityis- ja sairaalakoulujen,  
lukioiden, aikuislukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten rehtoreille 

RAHALAITOKSISSA AVATTAVAT KAUPUNGIN TILIT JA 
NIIDEN LOPETTAMINEN 

01 Kaupunginvaltuuston 11.12.1996 hyväksymän Helsingin kaupungin  
02 taloussäännön 4. luvun 12 §:n mukaan rahalaitoksissa avattavista  
03 kaupungin tileistä ja niiden lopettamisesta päättää rahoitusjohtaja, joka  
04 huolehtii myös siitä, että kaikista näistä tileistä ja niiden käyttäjistä  
05 pidetään luetteloa.  

07 Kaupungin virastot ja laitokset ovat velvollisia noudattamaan kaupungin  
08  taloussääntöä. Koska on käynyt selville, että kouluissa on avattu pankki- 
09 tilejä taloussäännön vastaisesti opetusviraston talousyksikkö pyytää kou- 
10 luilta selvitystä pankkitileistä.  

12 Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä rahalaitok- 
13 sessa. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei
14 koululla ole avattu pankkitiliä. Selvitykset on lähetettävä talousyksikön
15 tilitoimen palveluihin (PL – –) talouspäällikkö T. T:lle 15.3.2002 
16 mennessä.

18 – – 

20 – – Opetusvirasto ilmoittaa vuosittain kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle  
21 kaupungin kirjanpitoon kuuluvien tilien luettelot opetustoimen osalta.  
22 Taloussääntö löytyy opetusviraston intrasta kohdasta Talous. 

H. H., talousjohtaja 
 T. T., talouspäällikkö 

Esimerkin 5 kehotusjaksossa (r. 8–16) on yhteensä neljä kiteytynyttä direktiiviä. Sisäiseltä 
rakenteeltaan kehotusjakso jäsentyy epäsymmetriseksi. Ydindirektiivinä toimii jakson 
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aloittava pyytää-lause (Koska on käynyt selville, että – – opetusviraston talousyksikkö pyy-
tää kouluilta selvitystä pankkitileistä; r. 8). Sitä seuraavat kolme nesessiivilausetta elabo-
roivat puolestaan ydindirektiiviä. Siinä, missä pyytää-lause kehottaa kouluja lähettämään 
virastolle tietyn selvityksen, nesessiivilauseiden avulla ilmaistaan, millaisia vaatimuksia 
selvitykseen viraston taholta kohdistuu (esim. Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä 
koululla on ja missä rahalaitoksessa; r. 12). Toisin sanoen pyytää-lause ilmaisee esimer-
kin 5 kehotusjaksossa ohjeista yleisluontoisimman, kun taas nesessiivilauseiden tehtävänä 
on tämän kehotuksen täsmentäminen.  

Morfosyntaktisesta näkökulmasta on huomionarvoista, että ydindirektiivi toteuttaa ke-
hotusjaksossa tyypillisesti argumenttirakennetta TVK. Tämä tarkoittaa, että tavoitellun teon 
TEKIJÄ saa eksplisiittisen koodauksen. Lisäksi TEKIJÄÄ ilmaiseva NP toimii lauseen tee-
mana, kun taas tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP saa remaattisen statuksen. Esimerkin 
5 ydindirektiivinä toimiva pyytää-lause (Koska – – opetusvirasto pyytää kouluilta selvitys-
tä pankkitileistä) on tässä suhteessa yksinkertaisinta mahdollista toteutumaa kompleksi-
sempi. Ensinnäkin lauseesta puuttuu toivottua tekemistä ilmaiseva verbirakenne. Koska 
toivottua tekemistä ilmaisee nominalisointi (selvitystä), joka ilmaisee samalla toivotun 
tekemisen KOHTEEN, myös TEKIJÄN ilmauksena toimii partitiivin asemesta ablatiivimuo-
toinen NP (kouluilta). Keskeisin ero argumenttirakenteen TVK prototyyppiin on kuitenkin, 
että TEKIJÄN lisäksi myös OHJAILIJA saa lauseessa eksplisiittisen koodauksen. Koska OH-
JAILIJAA ilmaiseva subjekti varaa alkukentän teemapaikkaa, rakennetyypin kannalta kes-
keisten osallistujien – TEKIJÄN ja tekemisen KOHTEEN – temaattisia suhteita ilmaisee tee-
mapaikan ja loppukentän välisen työnjaon asemesta se, millaiseen järjestykseen näitä kah-
ta osallistujaa ilmaisevat lauseenjäsenet sijoittuvat loppukentän sisällä. Rakennetyypille 
TVK ominaisten temaattisten suhteiden näkökulmasta on keskeistä, että TEKIJÄN ilmauksen 
(kouluilta) paikka on loppukentässä välittömästi pyytää-verbin perässä, kun taas tekemisen 
KOHDETTA ilmaiseva NP (selvitystä pankkitileistä) esitetään vasta TEKIJÄN ilmauksen jäl-
keen.

Siinä, missä ydindirektiivi toteuttaa argumenttirakennetta TVK, elaboroivissa direktii-
veissä toteutuu tyypillisesti argumenttirakenne KVX. Tämä tarkoittaa, että juuri elaboroivat 
direktiivit antavat tavoitellun teon TEKIJÄLLE implisiittisen koodauksen. Lisäksi temaatti-
sesti keskeisen aseman saa niissä tyypillisesti tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP, kun 
taas remaattiseksi hahmottuu verbin jälkeinen adverbiaali tai muu elementti. Hyvänä esi-
merkkinä elaboroivien direktiivien argumenttirakenteesta toimii esimerkin 5 kolmas ne-
sessiivilause, joka alkaa riviltä 14 (Selvitykset on lähetettävä talousyksikön tilitoimen pal-
veluihin– – T.T:lle 15.3. 2002 mennessä). TEKIJÄN implikoinnista huolehtii siinä nollaper-
soona. Alkukentän teemapaikkaa varaa NP Selvitykset, joka ilmaisee tekemisen KOHDET-
TA. Sen jälkeen on vuorossa moduloitu verbirakenne (on lähetettävä), jonka infiniittinen 
osa  (lähetettävä) ilmaisee toivotun tekemisen laatua. Verbin jälkeiselle paikalle sijoittuu 
puolestaan kolme adverbiaalin tehtävässä toimivaa NP:tä. Niistä ensimmäinen (talousyksi-
kön tilitoimen palveluihin) ja toinen (T.T:lle) ilmaisevat määränpäätä ja kolmas (15.3.
2002 mennessä) määräaikaa.  

Kun morfosyntaktisista huomioista edetään tekstianalyyttisempaan suuntaan, on ensin-
nä merkille pantavaa, millaiseen järjestykseen ydin- ja elaboroivat direktiivit esimerkin 5 
kaltaisissa kehotusjaksoissa sijoittuvat. Kuten esimerkissä 5, ydindirektiivi on jakson sisäl-
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lä tyypillisesti alkuasemainen. Elaboroivat direktiivit taas sijoittuvat tavallisemmin jatka-
vaan asemaan.  

Koska argumenttirakenne ja tekstuaalinen asema kytkeytyvät prototyyppisessä tapauk-
sessa edellä kuvatulla tavalla yhteen, myös kehotusjaksossa toteutuva teemankulku on 
esimerkin 5 kaltaisissa kehotusjaksoissa tyypillisesti määrätynlainen. Lyhyesti sanottuna 
ydindirektiivin ja ensimmäisen elaboroivan direktiivin välille muodostuu tyypillisesti line-
aarinen teema. Tämä tarkoittaa, että elaboroivan direktiivin teema johdetaan ydindirektii-
vin reemasta. Kehotusjakson alussa toteutuvaa lineaarista teemankulkua voikin kuvata 
karkeasti kaavalla TVK! KVX.  Kaava havainnollistaa, että ydin- ja elaboroivan direktiivin 
välinen lineaarinen kytkös rakentuu juuri tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n varaan. 
Yksinkertaisimmissa tapauksissa tekemisen KOHTEEN ilmaukset ovat lineaarisen teeman 
sitomissa lauseissa samanviitteisiä. Vaikkapa esimerkin 5 kehotusjaksossa ydindirektiivin 
reema-asemainen NP (selvitystä pankkitileistä, r. 10) on karkeasti ottaen samanviitteinen 
sen NP:n kanssa, joka ensimmäisessä elaboroivassa direktiivissä saa teema-aseman (Selvi-
tyksessä, r. 12). Ydindirektiivin reema-asemaisesta NP:stä tulee näin ensimmäiseen elabo-
roivaan direktiiviin siirryttäessä teema-asemainen.  

Elaboroivien direktiivien välinen teemankuljetus rakentuu yksinkertaisimmissa esi-
merkeissä  sen  sijaan  pikemminkin  pysyvän  teeman varaan.  Pysyvä  teema tarkoittaa,  että  
esimerkiksi järjestyksessä toisen elaboroivan direktiivin teema johdetaan suoraviivaisesti 
ensimmäisen elaboroivan direktiivin teemasta. Koska kaikki elaboroivat direktiivit toteut-
tavat prototyyppisessä tapauksessa argumenttirakennetta KVX, niiden välillä toteutuvaa 
teemankulkua voi kuvata kaavalla KVX ! KVX. Kaava havainnollistaa, että myös elabo-
roivien direktiivien välinen pysyvä teema rakentuu prototyyppisessä tapauksessa juuri 
tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n varaan. Yksinkertaisimmissa tapauksissa myös 
peräkkäisten elaboroivien direktiivien teema-asemaiset NP:t ovat edelleen (karkeasti otta-
en) samanviitteisiä. Esimerkin 5 jokaisessa elaboroivassa direktiivissä toimii teema-
asemaisena NP:nä jokin lekseemin selvitys taivutusmuoto. Huomionarvoista on, että kun 
elaboroivien direktiivien teema pysyy samana, kunkin yksittäisen elaboroivan direktiivin 
suhde ydindirektiiviin rakentuu samalla periaatteessa lineaarisen teeman varaan. 

Ennen kuin siirryn tarkastelussani eteenpäin, on syytä kiinnittää huomiota kahteen jat-
kon kannalta keskeiseen seikkaan. Ensinnäkin on syytä korostaa, että ydin- ja elaboroivien 
direktiivien välinen eronteko palautuu tarkastelussani argumenttirakenteen sekä teemanku-
lun kaltaisiin kielellisiin piirteisiin. Ydindirektiivit hahmottuvat tällöin jaksossa keskeisik-
si siksi, että elaboroivien direktiivien avulla täsmennetään prototyyppisessä tapauksessa 
juuri niiden ilmaisemia ohjeita. En siis lue elaborointisuhteiksi sellaisia tapauksia, joissa 
lauseiden välinen täsmennyssuhde rakentuu vaikkapa tematisoitujen KOHTEEN ilmausten 
meronyymisten (osa–kokonaisuus-suhteille perustuvien) tai hyperonyymisten (ylä- ja ala-
käsitteen varaan rakentuvien) merkityssuhteiden varaan (ks. esimerkkiä 19, luku 3.2.1.2). 
Vastaavasti ydin- ja elaboroivien direktiivien välinen alisteinen suhde ei tarkoita, etteikö 
osa elaboroivien direktiivien ilmaisemista ohjeista voisi jostakin syystä hahmottua kirje-
kokonaisuudessa myös ydindirektiiviä tavalla tai toisella korosteisemmaksi. Esimerkiksi 
kirjeen RK034 (esimerkki 5) kehotusjaksossa nimenomaan osa elaboroivien direktiivien 
sisältämästä informaatiossa on lihavoitu (r. 13, 15–16). Toisin sanoen kirjeen lähettäjä 
käsittelee juuri tiettyjä elaboroivissa direktiiveissä ilmaistuja seikkoja viestin perille me-
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nemisen kannalta muuta tekstiä keskeisempänä. Yksinkertaisimmillaan ydindirektiivin 
keskeisyys viittaakin siihen, että elaboroivien direktiivien ilmaisemat ohjeet hahmottuvat 
ymmärrettäviksi juuri ydindirektiivin ilmaisemaa ohjetta vasten. Toisin sanoen ydindirek-
tiivi muodostaa usein kirjeessä esitetyille kehotuksille eräänlaisen alkupisteen. Tällaisissa 
tapauksissa ydindirektiivi saattaa esimerkiksi verbalisoida, millaisen teon toteuttamisesta 
vastaanottajilta halutun toimintojen ketjun on tarkoitus alkaa. Elaboroivien direktiivien 
avulla taas esitetään, kuinka prosessi jatkuu. 

Toinen huomionarvoinen seikka on, että kaikki ryhmäkirjeiden kehotusjaksot eivät jä-
senny esimerkin 5 tapaan epäsymmetrisesti. Päinvastoin ryhmäkirjeisiin sisältyy myös 
kehotusjaksoja, joista ydin- ja elaboroivien direktiivien epäsymmetrisyys puuttuu.  

Symmetristen kehotusjaksojen joukko jakautuu puolestaan kahtia sen mukaan, kumpaa 
retorisista tehtävää lauseet toteuttavat. Osassa kehotusjaksoja esiintyy pelkästään ydindi-
rektiivejä. Osasta kehotusjaksoja ydindirektiivit sen sijaan puuttuvat kokonaan – tällöin 
kaikki kiteytyneet direktiivit ovat tehtävältään elaboroivia. Esittelen esimerkkejä symmet-
risistä kehotusjaksoista erityisesti luvussa 3. Tässä yhteydessä on huomionarvoista, että 
kun kehotusjaksossa esiintyy pelkkiä ydin- tai pelkkiä elaboroivia direktiivejä, myös keho-
tusjaksolle ominaiseen teemankulkuun tulee muutoksia esimerkin 5 havainnollistamaan 
prototyyppiin nähden.  

Sellaisissa ryhmäkirjeissä, joissa kehotusjakson muodostaa vain yksi ydindirektiiviksi 
tulkittavissa oleva lause, kehotusjakson sisäistä teemankulkua ei voida analysoida, koska 
sitä ei ole. Ydindirektiiviksi hahmottuva yksittäinen direktiivi toteuttaa kuitenkin tyypilli-
sesti nimenomaan argumenttirakennetta TVK. Joissakin tapauksissa ydindirektiivejä on 
kuitenkin useampia. Tällöin kehotusjakson rakenne jäsentyy epäsymmetrisen asemesta 
sarjamaiseksi ja moniytimiseksi.48 Kun kyse on juuri ydindirektiiveistä, argumenttiraken-
teen konventiot pysyvät samana (TVK). Teemankulun kannalta keskeinen havainto on, että 
kehotusjakson teemankulku rakentuu tällöin alusta asti pysyvän teeman varaan (TVK !
TVK). Pysyvän teeman avulla kuljetettavaksi puheenaiheeksi valikoituu tekemisen KOH-
DETTA ilmaisevan NP:n asemesta kuitenkin NP, joka ilmaisee tavoitellun teon TEKIJÄÄ.
Toisin sanoen kehotusjakson keskeiseksi puheenaiheeksi nousee pysyvän teeman välityk-
sellä se, kenen toteutettavaksi jaksossa esitetyt ohjeet lankeavat. 

Toisen ääripään muodostavat tapaukset, joissa kehotusjakso rakentuu pelkistä elabo-
roivista direktiiveistä. Tällaisissa tapauksissa tekstissä elaboroitavaa ”ydintä” ei ilmaista 
kiteytyneen direktiivin avulla vaan muunlaisin ohjailukeinoin. Jos elaboroivia direktiivejä 
on ainoastaan yksi, kehotusjakson teemankulkua ei myöskään tällaisissa tapauksissa ole. 
Myös elaboroivaksi direktiiviksi hahmottuvia kiteytyneitä direktiivejä voi kuitenkin olla 
useampia. Tällöin kehotusjakson sisäinen rakenne jäsentyy sarjamaiseksi, mutta sarjan 
jäsenet ovat satelliitteja. Kun kyse on elaboroivista direktiiveistä, argumenttirakenteen 
konventiot pysyvät edelleen samoina (KVX). Myös tällöin teemankulku rakentuu alusta 
asti pysyvän teeman varaan (KVX ! KVX). Suhteessa moniytimisiin sarjoihin, joissa pysy-
vä teema kuljettaa tekstin puheenaiheena toivotun teon TEKIJÄÄN viittaavia ilmauksia, on 
tällaisissa tapauksissa huomionarvoista, että elaboroivien direktiivien tapauksessa pysyvän 

48 Moniytimisistä tekstin osista RST:ssä esim. Stede 2008; Komppa tulossa a. 
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teeman varassa kuljetettavaksi puheenaiheeksi jäsentyy nimenomaan tekemisen KOHTEEN
ilmaus eli olio, johon TEKIJÄN toiminnan halutaan kohdistuvan. 

2.2.2 Alatekstilajit: käsky, tiedustelu, tarjoomus 

Kuten edellä totesin, direktiivien kontekstuaalista tarkastelua varten tarvitaan paitsi väli-
neitä jaksorakenteen myös sen kuvaamiseksi, millaisia tekoja kehotusjaksoja kokonai-
suuksina kehystävien kirjeiden avulla toteutetaan. Toisin sanoen tarvitaan tietoa siitä, 
kuinka erityyppiset ryhmäkirjeet eroavat ohjailevina teksteinä toisistaan. Tämän tavoitteen 
toteuttamiseksi selvitän tässä alaluvussa, millaisia alatekstilajeja ryhmäkirjeaineistosta 
erottuu. Tarkastelen lähemmin kolmea sellaista alatekstilajia, joissa – kuten luvussa 3 
myöhemmin havainnollistan – myös kehotusjakso rakentuu kiteytyneistä direktiiveistä 
hieman eri tavoin.  

Alatekstilajin käsite kytkeytyy työssäni havaintoon, jonka mukaan ryhmäkirjeiden to-
teuttamissa kommunikatiivisissa tavoitteissa esiintyy jonkin verran vaihtelua. Vaikka 
kaikkien ryhmäkirjeiden avulla ohjaillaan vastaanottajan toimintaa, juuri kirjeen ohjaileva 
tavoite hahmottuu eri kirjeissä osin erilaiseksi. Oman käsittelyni kannalta on keskeistä, 
että spesifimmän ohjailutavoitteen mukaisesti vaihtelevat myös kirjeen rakennepiirteet. 
Toisin sanoen alatekstilajin käsite toimii työssäni välineenä, jonka avulla tarkennan juuri 
tekstin toteuttaman toiminnan sekä tekstissä toteutuvan jaksorakenteen välisen suhteen 
kuvausta. Samoin kuin tekstilaji, myös alatekstilaji tarkoittaa työssäni abstraktia sosiaali-
sen toiminnan tyyppiä, joka voidaan yhdistää tietyntyyppisiin, toistuviin puhetilanteisiin 
(Miller 1984; Martin 1985: 250–260; Eggins & Martin 1997; Bahtin 1986 [1953]: 60; 
Swales 1990: 48–58; Devitt 2004: 31). Saman alatekstilajin toteutumille on näin edelleen 
ominaista, että niiden näkyville konstruoimissa puhetilanteissa pyritään samankaltaisiin 
tavoitteisiin. Samoin samaa alatekstilajia toteuttavat tekstit rakentuvat saman periaatteen 
mukaisesti. Tekstilajin tavoin tulkitsen myös alatekstilajit näin abstrakteiksi rakenneskee-
moiksi, joiden mukaisesti tiettyä kommunikatiivista päämäärää toteuttavat ryhmäkirjeet 
jäsentyvät. Myös jaksotuksen näkökulmasta alatekstilaji on tekstilajin spesi#mpi vastine. 
Siinä, missä tekstilajille ominaiset jaksotuskonventiot yhdistävät kaikkia tekstilajin tekste-
jä, alatekstilaji asettaa rajoituksia sille, kuinka jaksot käskyissä, tiedusteluissa ja tarjoo-
muksissa toteutuvat.  

Keskeisiä alatekstilajeja on ryhmäkirjeissä kolme.49 Nimitän niitä jatkossa käskyiksi, 
tiedusteluiksi ja tarjoomuksiksi. Näiden kolmen alatekstilajin välisten erojen kuvaamiseksi 
nostan seuraavassa esiin kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa. Ensin tarkastelen, millai-
seksi käskyissä, tiedusteluissa ja tarjoomuksissa toteutuva toimintasarja tyypillisesti hah-
mottuu. Sitten kuvaan, millaisia ohjailuun liittyviä merkitysvalintoja eri alatekstilajia to-
teuttavissa ryhmäkirjeissä tyypillisesti tehdään. Näin kuvaan, millaiseksi alatekstilajit 
skripteinä jäsentyvät. (Kehotusjakson alatekstilajikohtaista rakentumista käsittelen lä-
hemmin luvussa 3. Alatekstilajin käsitteestä ja ryhmäkirjeiden alatekstilajien tunnistami-
sesta ks. myös Honkanen 2009.)  

49 Alatekstilajit ovat analyysituloksia, eivät esimerkiksi viraston olemassa olevia omia kategorioita.  
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Käskyille, tiedusteluille ja tarjoomuksille on ominaista, että kutakin niistä toteuttavat 
tekstit rakentuvat hieman erilaisista toimintasarjoista. Toisin sanoen niissä toteutuvat pe-
räkkäisten toimintojen ketjut poikkeavat toisistaan. (Toimintasarjan käsitteestä fennistises-
sä tekstintutkimuksessa Makkonen-Craig 2005: 67.) 

Esimerkki 6 (RK135) havainnollistaa, millainen toimintojen ketju ryhmäkirjeessä tyy-
pillisesti toteutuu, kun kirje toteuttaa käskyn alatekstilajia. – Koska kiteytyneiden direktii-
vien rooli kullekin alatekstilajille ominaisen toimintasarjan toteuttajana nousee tarkemmin 
esille luvussa 3, jätän kiteytyneet direktiivit nyt esimerkkeihini merkitsemättä.  

Esimerkki 6 

RK 135 3.12.2002

Kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden rehtorit ja koulusihteerit 

OPETUSTOIMEN TILINPÄÄTÖSAIKATAULU VUONNA 2002

01 Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on antanut
02 20.11.2002 vuoden 2002 tilinpäätösohjeen kaupungin tilitoimen yksiköiden
03 noudatettavaksi. Vuoden 2002 tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituk- 
04 sen käsittelyssä viimeistään 31.3.2003. Tilinpäätösaikataulu on laadittu 
05 tämän mukaisesti. 

07 Opetustoimen tilinpäätösaikataulu vuoden 2002 tilikaudelle kirjattavien las-
08 kujen, maksujen ja laskutettavien tulojen osalta on laadittu kaupunginkans-
09 lian tilinpäätösohjeeseen perustuen. Tämän vuoksi kaikkien kaupungin pe-
10 ruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdottomasti noudatettava liit-
11 teenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja.

H. H., talousjohtaja 
 E.. E., vs. talouspäällikkö

Käskyissä on tavallista, että lähettäjän ja vastaanottajan yhteisessä toimintaympäristössä 
ilmaistaan tapahtuneen jokin muutos tai uudistus. Kun uudistus on tehty vastaanottajille 
tiettäväksi, virasto ilmaisee, kuinka tämän tulee muuttuneeseen tilanteeseen reagoida. 
Esimerkissä 6 virasto ilmoittaa saaneensa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastol-
ta vastikään kuluneen vuoden raportointia koskevan tilinpäätösohjeen, joka koskee kau-
pungin kaikkia tilitoimen yksiköitä. Kun viraston oma tilinpäätösohje on legitimoitu il-
moittamalla, että se on laadittu kaupunginkanslian tilinpäätösohjeeseen perustuen, vas-
taanottajia kehotetaan noudattamaan siihen sisältyviä määräaikoja.  

Esimerkki 7 tarjoaa esimerkin toimintasarjasta, joka on ominainen tiedusteluille.  



82

Esimerkki 7 

RK066 18.4.2002 

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen, erityis- ja sairaalakoulujen,
lukioiden, aikuislukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten rehtoreille

Ryhmäkirje 34/25.2.2002

RAHALAITOKSISSA AVATTAVAT KAUPUNGIN TILIT JA
NIIDEN LOPETTAMINEN

01 Opetusviraston talousyksikkö on pyytänyt ryhmäkirjeellä 34/25.2.2002
02 kouluilta selvitystä pankkitileistä, koska oli käynyt selville, että kouluissa oli
03 avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti. Kaupunginvaltuuston
04 11.12.1996 hyväksymän Helsingin kaupungin taloussäännön 4. luvun 12
05 §:n mukaan rahalaitoksissa avattavista kaupungin tileistä ja niiden
06 lopettamisesta päättää rahoitusjohtaja, joka huolehtii myös siitä, että 
07 kaikista näistä tileistä ja niiden käyttäjistä pidetään luetteloa.

09 Tilintarkastajien kanssa 16.4.2002 käydyssä neuvottelussa todettiin, että 
10 kaikilta kouluilta ei ole vielä saatu pyydettyä selvitystä. Tämän vuoksi 
11 pyydämme niiden koulujen rehtoreita, jotka eivät ole vielä antaneet 
12 selvitystä koulunsa pankkitileistä, antamaan sen opetusviraston tilitoimen 
13 palveluihin (PL 3000) talouspäällikkö P. P:lle 30.4.2002 mennessä.

15 Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä
16 rahalaitoksessa. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin  
17 tapauksessa, ettei koululla ole avattu pankkitiliä. Lisätietoja on 
18 ryhmäkirjeessä 34/25.2.2002.

J. J., opetustoimen johtaja 
H. H., talousjohtaja

Tiedusteluissa vastaanottajaa pyydetään tyypillisesti toteuttamaan jokin sellainen teko, 
jonka seurauksena kirjeen lähettäjä saa haltuunsa joukon tarvitsemiaan tietoja. Lisäksi 
usein täsmennetään, millainen asiakirjan toivotaan olevan, millaisena se tulee virastolle 
toimittaa ja milloin sen on oltava perillä. Tiedonantopyyntöä edeltävässä tekstissä virasto 
saattaa puolestaan ilmaista, mihin sen pyytämiä tietoja tarvitaan. Esimerkissä 7 virasto 
pyytää kouluja selvittämään, millaisia tilejä nämä ovat tahoillaan avanneet. Selvityspyyn-
töä perustelee sen edelle sijoittuva toteamus, jonka mukaan tiliselvitystä ei ole kaikilta 
kouluilta aiemmin saatu, vaikka vastaava pyyntö on tuolloinkin esitetty.  

Esimerkki 8 (RK119) havainnollistaa tarjoomuksille ominaista toimintasarjaa.  
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Esimerkki 8 

RK 119 1.10.2002

Kaupungin peruskoulut, sopimuskoulut, erityis- ja sairaalakoulut  

OPPILAAKSIOTTO PAINOTETTUUN OPETUKSEEN 
Koulujen kannanotot 

01 Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä linjataan yleisen oppilaak 
02 sioton ohella myös painotetun opetuksen järjestäminen ja siihen liittyvä  
03 oppilaaksiotto – –. Kyseessä on merkittävä periaatteellinen linjaus. Siinä  
04  haetaan toimintatapaa, joka toteuttaa seuraavia perusopetuslain ja  
05 valtioneuvoston asetuksen – – edellyttämiä tavoitteita  
06 [6 tavoitteen lista ranskalaisin viivoin].  

08  Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämi- 
09  seen ja siihen liittyvään oppilaaksiottoon. Asiaan liittyvä taustamuistio on  
10 oheisena (liite 1). Siinä on myös esitetty tarkemmat näkökohdat, joita kou- 
11 lujen toivotaan kommentoivan.  

13 Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille 
14 31.10.2002 mennessä. Asia valmistellaan opetuslautakunnan suomenkieli- 
15 sen jaoston 17.12.2002 pidettävään kokoukseen. Luettelo rehtoreista on  
16 oheisena (liite 2). 

 P. P., Yleissivistävän koulutuslinjan johtaja 

Siinä, missä tiedustelut pyytävät vastaanottajaa toimittamaan lähettäjälle tietoja, tarjoo-
mukset tarjoavat tälle mahdollisuutta tehdä tai saada jotain. Kun mahdollisuuden tarjolle 
tulo on puettu sanoiksi, virastolla on myös tapana täsmentää, kuinka mahdollisuuteen on 
tartuttava, jos niin aikoo tehdä. Samoin osassa tarjoomuksia täsmennetään, millaisia ehtoja 
virasto tarjouksen hyödyntämiselle asettaa. Tiedustelujen tapaan mahdollisuuden tarjoa-
mista saatetaan myös tarjoomuksissa taustoittaa jollakin tavalla. Esimerkissä 8 vastaanot-
tajille tarjoutuu mahdollisuus ottaa kantaa painotettua opetusta koskeviin linjauksiin, joi-
den lopullinen muoto vaikuttaa tulevaisuudessa myös koulun omaan toimintaan. Taustoi-
tuksena toimii kirjeen alkuun sijoittuva lyhyt selvitys siitä, millaisia laajempia päämääriä 
virasto linjausten avulla tavoittelee.  

Toimintasarjan kuvaamisen lisäksi alatekstilajien välisiä eroja on mahdollista selventää 
kiinnittämällä huomiota siihen, millaisia ohjailuun liittyviä merkitysvalintoja eri alateksti-
lajia toteuttavissa ryhmäkirjeissä tyypillisesti tehdään. Täsmällisemmin ilmaisten käskyis-
sä, tiedusteluissa ja tarjoomuksissa tehtävät merkitysvalinnat poikkeavat toisistaan kahdel-
la ulottuvuudella. Ensiksikin vastaanottajalta pyydetään eri alatekstilajeissa erilaisia asioi-
ta. Osassa alatekstilajeja vastaanottajalta pyydetään pelkkää toimintaa, kun taas osassa 
hänen toivotaan myös jatkavan kommunikaatiota viraston kanssa. Toinen ulottuvuus liit-
tyy siihen, kuinka kirjeen lähettäjä suhtautuu esittämänsä pyynnön toteuttamiseen. Osassa 
alatekstilajeja toivotun teon toteuttaminen konstruoidaan vastaanottajaa koskevaksi vel-
vollisuudeksi, joka tämän on toteutettava omasta halustaan riippumatta. Osassa toivotun 
teon toteuttaminen hahmottuu pikemminkin mahdollisuudeksi, johon vastaanottaja voi 
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tarttua sitä itse halutessaan. Tuloksena on nelikenttä, jonka kentistä käskyt, tiedustelut ja 
tarjoomukset miehittävät kolmea.  

Taulukko 1 Ryhmäkirjeiden alatekstilajit. 

Toteuttaminen 
konstruoidaan  
velvollisuudeksi  

Toteuttaminen 
konstruoidaan 
mahdollisuudeksi 

Vastaanottajalta 
pyydetään  
vain toimintaa 

Käskyt 

Vastaanottajalta 
pyydetään  
myös informaatiota 

Tiedustelut  Tarjoomukset  

Jos tarkastelu kohdistetaan merkitysvalintojen osalta yhteen ulottuvuuteen kerrallaan, voi-
daan ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, että käskyt ovat ainoa alatekstilaji, jonka to-
teutumissa vastaanottajilta pyydetään pelkästään toimintaa, ei niinkään informaatiota. Toi-
sin sanoen kirjeessä referoituun uuteen tilanteeseen ei käskyjen tapauksessa tyypillisesti 
tarvitse reagoida jatkamalla kommunikaatiota viraston kanssa. Kuten esimerkissä 6, reak-
tioksi riittää, että vaikkapa muutoksen mukanaan tuomia aikatauluja noudatetaan. Esimer-
kissä 6 määräaikojen noudattaminen tarkoittaa tietenkin käytännössä, että TEKIJÄN on toi-
mitettava virastolle tiettyyn määräaikaan mennessä oma kirjallinen tilinpäätöksensä. Mää-
räaikojen noudattamista ei kuitenkaan konstruoida verbaaliseksi toiminnaksi. Tieduste-
luissa ja tarjoomuksissa vastaanottajalta pyydetään sen sijaan myös informaatiota. Toisin 
sanoen sekä tiedustelut että tarjoomukset pyytävät vastaanottajia paitsi toimimaan jollakin 
tietyllä tavalla myös jatkamaan kommunikaatiota viraston kanssa. Tiedustelun alatekstila-
jia toteuttavassa esimerkissä 7 näin tapahtuu, kun kouluja pyydetään antamaan virastolle 
asiakirja (selvitys), jonka toivottu sisältö tehdään samassa yhteydessä tiettäväksi.50 Esi-
merkin 8 havainnollistamassa tarjoomuksessa kouluja pyydetään puolestaan toimittamaan 
virastolle asiakirja (kannanotto), jonka sisältöön koulut voivat kuitenkin nyt myös itse 
vaikuttaa. 

Vastaanottajalta pyydettävän teon erittely havainnollistaa, että käskyt, tiedustelut ja 
tarjoomukset tulevat toiminnan näkökulmasta lähelle sitä, kuinka Halliday (1994 [1985]; 
ks. myös Halliday 1984) lähestyy puhefunktiokuvauksessaan eri puhefunktiota toteuttavil-
le lauseille ominaisia vuorovaikutuskonteksteja. Hieman karkeistaen ryhmäkirjeiden kol-
me keskeistä alatekstilajia onkin mahdollista hahmottaa sellaisten lauseiden rinnakkaiska-
tegorioiksi, joita Halliday nimittää kieliopissaan KÄSKYN, KYSYMYKSEN tai TAR-
JOOMUKSEN toteutumiksi. Kun Hallidayn puhefunktiokuvaus tarkastelee vuorovaiku-

50 Kuten esimerkissä 7, viraston haluamat tiedot pyydetään tavallisesti lähettämään kirjallisessa muodos-
sa. Osa tiedusteluista ohjaa kuitenkin sähköisen tietokannan käyttöä.  
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tustilanteen parametrien toteutumista lausetasolla, ryhmäkirjeiden alatekstilajeissa hieman 
samantapaiset vuorovaikutustehtävät toteutuvat useasta peräkkäisestä lauseesta koostuvina 
tekstikokonaisuuksina.  

Kuten luvussa 2.1.1.1 totesin, Hallidayn puhefunktiokuvauksesta on direktiivitutki-
muksessa usein nostettu esille eritoten vuovaikutustilanteen mallinnus. Vuorovaikutusti-
lanteen tasolla Halliday tarkastelee puhefunktioiden välisiä eroja niin sanotun vaihtokaup-
pametaforan avulla. Tämän metaforan mukaan vuorovaikutustilanteessa on kaksi ulottu-
vuutta, joilla molemmilla puhujalle tarjoutuu kaksi vaihtoehtoista valintaa. Ensinnäkin 
puhuja voi asettua vaihdantatilanteessa joko antajan tai pyytäjän rooliin. Toisekseen vaih-
don kohteena oleva (annettava tai pyydettävä) hyödyke voi olla olemukseltaan joko kielel-
linen (informaatiota) tai ei-kielellinen (tavaroita tai palveluksia). Mallinnuksen tuloksena 
on nelikenttä, jossa Hallidayn postuloimat neljä puhefunktiota – KÄSKYT, KYSYMYK-
SET, VÄITTEET ja TARJOOMUKSET – eroavat toisistaan siinä, millaisia valintoja nii-
den toteuttaja nelikentässä tekee. (Halliday 1984: 11–16, 1994 [1985]: 68–71; vrt. Shore 
1991: 240, 1992: 172–173.) 

Ryhmäkirjeiden alatekstilajeista juuri käskyt osuvat lähimmäs sitä, kuinka Halliday lä-
hestyy lauseopissaan KÄSKYILLE ominaisia vuorovaikutuskonteksteja. Kuten luvussa 
2.1.1.1 totesin, Hallidayn (1984: 11–13, 1994 [1985]: 68–71) mukaan KÄSKYN puhe-
funktiota toteuttaville lauseille on ominaista, että niiden esittäjä asettuu vuorovaikutusti-
lanteessa pikemminkin pyytäjän kuin antajan asemaan. Lisäksi hän pyytää vastaanottajilta 
nimenomaan toimintaa (tavaroita tai palveluksia), ei niinkään informaatiota. Tiedustelujen 
alatekstilajia edustavat kirjeet toteuttavat lähettäjän ja vastaanottajien välisessä dialogissa 
puolestaan hieman KYSYMYKSEN kaltaisia tehtäviä. Hallidayn (1984: 11–13, 1994 
[1985]: 69) mukaan KYSYMYKSEN puhefunktiota toteuttavat lauseet eroavat KÄS-
KYISTÄ siinä, että vastaanottajalta pyydetään niiden avulla pikemminkin informaatiota 
kuin toimintaa.51 Tarjoomuksen alatekstilajin osalta analogia Hallidayn puhefunktiokuva-
ukseen muodostuu väljemmäksi. Tarjoomuksen alatekstilajia toteuttavien kirjeiden voi 
yhtäältä sanoa muistuttavan lauseita, joita Halliday (1984: 11–13, 1994 [1985]: 69) nimit-
tää lauseopissaan TARJOOMUKSEN puhefunktion toteutumiksi (engl. OFFER). Tässä 
keskeinen huomio on, että TARJOOMUKSEN puhefunktiota toteuttava puhuja asettuu 
Hallidayn (mts.) mukaan vuorovaikutustilanteessa pikemminkin antajan kuin pyytäjän 
rooliin. Tarjoomuksen alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä roolijako muodostuu samankal-

51 Myös ISK:n (2004: §1678) mukaan niin sanotun aidon kysymyksen tehtävä on tuottaa kysyjälle ”jo-
kin puuttuva tieto tai jokin varmistus tämän olettamaan asiaintilaan”. Kuten lauseen muotoisille kysymyksil-
le on ominaista (mp.), myös tiedustelun alatekstilajia toteuttavat ryhmäkirjeet pyytävät vastaanottajilta tie-
toa, jota kysyjä tarvitsee jatkaakseen jotakin meneillään olevaa toimintaansa. Tästä näkökulmasta tiedustelu-
ja voi pitää vierusparin etujäseninä nimenomaan lähettäjän ja vastaanottajien välisessä kirjallisessa dialogis-
sa, johon virasto odottaa vastaanottajien osallistuvan kielellisesti (vieruspareista esim. Schegloff & Sacks 
1973; Raevaara 1997; ks. myös Tiililä 2000). Tanner (2005) käsittelee tiedusteluina hieman samaan tapaan 
sellaisia interrogatiivilauseen muotoisia vuoroja, joiden avulla puhuja pyytää kuulijalta kasvokkaiskeskuste-
lussa sekä informaatiota että toimintaa (esim. Anteeksi, missähän on ratakatu). Tanner (ma.) viittaa siis 
tiedusteluilla kysymyksen muotoisiin lauseisiin, jotka toteuttavat vuorovaikutuksessa osin direktiivin kaltais-
ta tehtävää. Omassa tarkastelussani tiedusteluiksi hahmottuvat pikemminkin kokonaiset tekstit, joissa kysy-
myksen funktiota toteutetaan (myös) kiteytyneen direktiivin muotoisin lausein. Lähestymistapaani yhdistää 
Tannerin tutkimukseen havainto siitä, että ohjeen ja kysymyksen kategoriat ovat käytännössä usein lähellä 
toisiaan. Myös Tanner (ma.) ehdottaa, että tiedusteluina voisi tarkastella paitsi yksittäisiä lauseita myös 
laajemmin tilannetyyppejä. 
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taiseksi, kun kirje (nimensä mukaisesti) tarjoaa vastaanottajalle mahdollisuutta tehdä jota-
kin. Toisaalta tarjoomuksen alatekstilajia toteuttaville kirjeille on ominaista, että ne pyytä-
vät vastaanottajia paitsi toimimaan tietyllä tavalla myös jatkamaan kommunikaatiota vi-
raston kanssa. Koska vaihdettavana hyödykkeenä on näin myös informaatiota, tarjoomuk-
set vertautuvat Hallidayn luokituksessa myös KYSYMYKSIIN, joihin tiedusteluista poi-
keten ei kuitenkaan ole pakko vastata. 

Siinä, missä vastaanottajalta pyydettävään tekoon liittyvä merkitysulottuvuus erottaa 
käskyn alatekstilajia toteuttavat kirjeet tiedusteluista ja tarjoomuksista, viraston suhtautu-
miseen liittyvä ulottuvuus sitoo käskyjä tiedusteluihin. Sekä käskyissä että tiedusteluissa 
esitettyjen kehotusten noudattaminen konstruoidaan nimittäin tyypillisesti nimenomaan 
vastaanottajaa koskevaksi velvollisuudeksi. Käskyissä velvollisuudeksi konstruoidaan 
kirjeessä referoituun muutokseen reagoiminen. Esimerkiksi kirjeessä RK135 (esimerkki 6) 
vastaanottajaan kohdistuvan velvollisuuden pukee sanoiksi riviltä 9 alkava nesessiivilause 
(Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdot-
tomasti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja). Tiedusteluissa 
velvollisuudeksi ilmaistaan puolestaan viraston tiedonantopyyntöön vastaaminen. Vaikka-
pa esimerkissä 7 kehotus toimittaa virastolle sen tarvitsemat tiedot on muotoiltu pyytää-
lauseeksi (Tämän vuoksi pyydämme niiden koulujen rehtoreita, jotka eivät ole vielä anta-
neet selvitystä koulunsa pankkitileistä, antamaan sen opetusviraston tilitoimen palveluihin 
– – talouspäällikkö P. P:lle 30.4.2002 mennessä, r. 10). Tekstiyhteydestä selviää kuiten-
kin, ettei pyynnön toteuttaminen ole lauseessa mainituille rehtoreille vapaaehtoista.52 Tar-
joomukset sen sijaan eroavat käskyistä ja tiedusteluista siinä, että niissä ilmaistujen keho-
tusten noudattaminen hahmottuu pakollisen asemesta pikemminkin vapaaehtoiseksi. Kun 
vaikkapa kannan ottaminen on esimerkissä 8 eksplisiittisesti konstruoitu vastaanottajalle 
tarjoutuvaksi mahdollisuudeksi, myös mahdollisuuslauseen jälkeen esitettävät velvoitteet 
ovat TEKIJÄN näkökulmasta relevantteja vain, jos tämä päättää tarttua hänelle tarjottuun 
tilaisuuteen. 

Alatekstilajin käsitettä operationalisoitaessa on syytä huomata, että alatekstilaji ei kai-
kissa tapauksissa toteudu kokonaisena kirjeenä, kuten esimerkeissä 6–8. Päinvastoin kuta-
kin alatekstilajia voi toteuttaa myös jokin kokonaista kirjettä suppeampi tekstin osa. Kun 
sama alatekstilaji toteutuu kirjeessä useita kertoja peräkkäin, kirjekokonaisuus on alateks-
tilajin näkökulmasta toisteinen (vrt. Hasan 1985: 62–63). Osassa tapauksia kirje voi kui-
tenkin toteuttaa myös useampaa kuin yhtä alatekstilajia. Tällöin kysymyksessä on alateks-
tilajien hybridi.53 Mäntysen ja Shoren (tulossa) esitystä soveltaen tarkasteluni piiriin kuu-
luvat jatkossa paitsi kirjeet, joissa sama alatekstilaji toistuu useita kertoja peräkkäin, myös 

52 Pyytää-lauseella esitetyn kehotuksen velvoittavan luonteen tekevät esimerkin 7 tiedustelussa näky-
väksi etenkin aiemmin toteuttamatta jääneen pyynnön kertaus sekä riviltä 16 alkavan nesessiivilauseen muo-
toilu (Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei koululla ole avattu pankkitiliä). Olosuh-
detta ilmaisevaan adverbiaaliin (siinäkin tapauksessa, että – –) sisältyvä että-lause eksplikoi, millaisissa 
erityistilanteissa pyytää-lauseella esitetyn kehotuksen noudattaminen on välttämätöntä. Liitepartikkeli -kin
implikoi saman ohjeen pätevän myös muulloin. 

53 Ryhmäkirjeiden alatekstilajeja käsittelevässä suppeammassa tarkastelussa (Honkanen 2009) olen ai-
emmin nimittänyt alatekstilajeja kirjetyypeiksi. Koska aiemmin kirjetyypeiksi nimittämieni rakenneskeemo-
jen toteutumat voivat yllä esittämälläni tavalla myös sarjoittua tai sekoittua yhden kirjeen sisällä, käytän nyt 
täsmällisempää nimitystä alatekstilaji (ks. myös Honkanen & Tiililä tulossa). 



87

sellaiset hybridiset tapaukset, joissa alatekstilaji vaihtelee. Tällöin samassa kirjeessä saat-
taa esimerkiksi toteutua ensin tarjoomuksen, sitten tiedustelun alatekstilaji. Samoin tarkas-
teluni piiriin lukeutuvat Mäntysen ja Shoren (ma.) käsittelemät hybridit, joissa yhden ala-
tekstilajin toteutuma sijoittuu toiseen upotuksen tapaan. Sellaiset hybridit, joita Mäntynen 
& Shore (ma.) kutsuvat blendeiksi, jäävät sen sijaan tarkasteluni ulkopuolelle. Niissä kaksi 
tai useampia alatekstilajeja toteutuu kirjeessä päällekkäin tai yhtä aikaa siten, että kirje 
hahmottuu rakenteeltaan sekamuotoiseksi kokonaisuudeksi, jonka yksittäisiä osia on line-
aarisesta näkökulmasta vaikea pitää minkään yksittäisen alatekstilajin toteutumina.54 Koko 
aineistosta tarkasteluni ulkopuolelle jää lisäksi muutama sellainen kirje, jonka teksti jäsen-
tyy jonkin toisenlaisen rakenneperiaatteen mukaisesti. 

2.2.3 Koonti 

Luku 2.2 on edellä kuvannut, millaisia tekstianalyyttisia välineitä direktiivien kontekstuaa-
linen tarkastelu työssäni vaatii. Kuten luvun johdannossa totesin, tekstianalyyttisten väli-
neiden erittelyä motivoi tarve systematisoida sen kuvaaminen, millaisia tehtäviä erimuo-
toisten konventionaalisten direktiivien avulla ryhmäkirjeissä hoidetaan sekä kuinka nämä 
toiminnot sijoittuvat tekstikokonaisuuteen. Lisäksi tekstianalyyttisia käsitteitä tarvitaan 
sen kuvaamiseen, kuinka erityyppiset ryhmäkirjeet eroavat ohjailevina teksteinä toisistaan.  

Kuvasin kiteytyneiden direktiivien tehtäviä luvussa 2.2.1 tarkastelemalla, kuinka kitey-
tyneet direktiivit toimivat ryhmäkirjeissä osana tekstilajille ominaista jaksorakennetta. 
Luvussa 2.2.1.1 tarkastelin ensin, millaisissa jaksoissa kiteytyneen direktiivin muotoisia 
lauseita ryhmäkirjeissä esiintyy ja millaisia tehtäviä ne näissä jaksoissa hoitavat. Näin kar-
toitin, millaisissa toiminnallisissa konteksteissa niiden ohjailun suhteen profiloivaa luon-
netta voidaan tekstitasolla hyödyntää. Luku 2.2.1.1 havainnollisti, että kiteytyneiden di-
rektiivien rooli on keskeinen juuri kehotusjaksossa, jossa virasto eksplikoi, millaista toi-
mintaa vastaanottajilta jatkossa toivotaan. Kun kehotusjaksoksi nimittämäni jakso muo-
dostuu tyypillisesti nimenomaan kiteytyneistä direktiiveistä, esitin lisäksi, että juuri keho-
tusjakso antaa ohjailukehystä objektivoivien konventionaalisten direktiivien välityksellä 
osalle koko tekstin sisältämistä ohjailevista merkityksistä muita korosteisemman huomio-
arvon.  

Luvussa 2.2.1.2 tarkastelin sitten lähemmin kehotusjakson sisäistä rakennetta. Käytän-
nössä tein havaintoja siitä, millaisiksi (usein epäsymmetrisiksi) rakenteellisiksi kokonai-
suuksiksi eri argumenttirakennetta toteuttavista kiteytyneistä direktiiveistä rakentuvat ke-
hotusjaksot tyypillisesti jäsentyvät. Esitin, että kun kiteytyneitä direktiivejä on enemmän 
kuin yksi, kehotusjakson ensimmäinen lause jäsentyy usein niin sanotuksi ydindirektiivik-
si, joka ilmaisee jakson kehotuksista keskeisimmän. Ydindirektiivin jälkeen on puolestaan 
vuorossa joukko elaboroivia direktiivejä, joiden suhde ydindirektiivin ilmaisemaan ohjee-
seen on täsmentävä. Ydin- ja elaboroivien direktiivien välisen eronteon palautin yhtäältä 
argumenttirakenteen, toisaalta teemankulun piirteisiin. Argumenttirakenteen osalta ha-
vainnollistin, että ydindirektiivinä toimiva kiteytynyt direktiivi toteuttaa kehotusjaksossa 

54 Hybridityyppien suhteista aiemmassa kirjallisuudessa esitettyihin intertekstuaalisuuden lajeihin tar-
kemmin Mäntynen & Shore tulossa sekä siinä mainitut lähteet. 
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tyypillisesti argumenttirakennetta TVK, kun taas elaboroivissa direktiiveissä toteutuu tyy-
pillisesti argumenttirakenne KVX. Teemankulun osalta keskeiseksi havainnoksi muodostui, 
että kun kehotusjakso rakentuu ydin- ja elaboroivista direktiiveistä, ydindirektiivin ja en-
simmäisen elaboroivan direktiivin välille muodostuu tyypillisesti lineaarinen teema, kun 
taas elaboroivien direktiivien välinen teemankuljetus rakentuu pikemminkin pysyvän tee-
man varaan. Tyypillisesti lineaarinen teema nostaa tällöin kehotusjakson keskeiseksi pu-
heenaiheeksi nimenomaan toivotun tekemisen KOHTEEN ja pysyvä teema säilyttää sen. 
Toisaalta nostin esiin, että kehotusjaksot voivat toteutua myös pelkistä ydin- tai pelkistä 
elaboroivista direktiiveistä. Tällaisissa tapauksissa lineaarisuus purkautuu ja teema raken-
tuu alusta asti pikemminkin pysyvän teeman varaan. Kun kehotusjakson kaikki kiteytyneet 
direktiivit hahmottuvat ydindirektiiveiksi, kehotusjakson keskeiseksi puheenaiheeksi nou-
see tematisoitujen TEKIJÄ-NP:iden välityksellä juuri toivotun tekemisen toteuttaja. Kun 
jakson rakenneosat hahmottuvat elaboroiviksi direktiiveiksi, tematisoitu KOHDE-NP ilmai-
see puheenaiheeksi sen, mihin tekemisen toivotaan kohdistuvan. Kokonaisuutena luku 
2.2.1.2 osoitti näin, kuinka tekstissä peräkkäin asettuvien kiteytyneiden direktiivien argu-
menttirakenne kytkeytyy siihen, millaiseksi kehotusjakson sisäinen rakenne jäsentyy.  

Luvussa 2.2.2 etäännyin kirjeen sisäisestä jaksotarkastelusta ja kuvasin, kuinka erilai-
set ryhmäkirjeet eroavat toiminnallisina kokonaisuuksina toisistaan. Nimesin ryhmäkirjei-
den keskeisiksi alatekstilajeiksi käskyt, tiedustelut ja tarjoomukset. Sitten havainnollistin, 
millaisiksi toimintasarjoiksi näitä kolmea alatekstilajia toteuttavat ryhmäkirjeet tyypillises-
ti jäsentyvät. Lisäksi erittelin, millaisia ohjailuun liittyviä merkitysvalintoja eri alatekstila-
jeissa tyypillisesti tehdään. Tarkasteluni havainnollisti, että käskyissä vastaanottajalle il-
maistaan tyypillisesti, kuinka tämän tulee reagoida kirjeessä referoituun muutokseen. Tie-
dusteluissa vastaanottajaa pyydetään tyypillisesti toteuttamaan jokin sellainen teko, jonka 
seurauksena kirjeen lähettäjä saa haltuunsa joukon tarvitsemiaan tietoja, kun taas tarjoo-
mukset tarjoavat vastaanottajalle mahdollisuutta tehdä tai saada jotain. Käskyissä vastaan-
ottajilta pyydetään lisäksi tyypillisesti lähinnä toimintaa, kun taas tiedusteluissa ja tarjoo-
muksissa pyynnön kohteena on myös kommunikaation jatkaminen viraston kanssa. Toi-
saalta viraston ilmaiseman pyynnön noudattaminen konstruoidaan käskyissä ja tieduste-
luissa velvollisuudeksi. Tarjoomuksissa ilmaistujen kehotusten noudattaminen on vas-
taanottajalle sen sijaan tyypillisesti vapaaehtoista. 

2.3 Yhteenveto 

Luvussa 2 olen edellä esitellyt työni menetelmällisen perustan. Toisin sanoen olen vastan-
nut tutkimuskysymykseen A kuvaamalla, millaisia välineitä direktiivien kontekstuaalinen 
tarkastelu ryhmäkirjeissä vaatii. Luvussa 2.1 esittelin hyödyntämäni morfosyntaktiset ku-
vausmallit. Luvussa 2.2 selvitin sitten, millaisia tekstianalyyttisia välineitä direktiivien 
kontekstuaalinen käsittely työssäni vaatii. 

Kootusti luku 2 havainnollistaa, että kun tavoitteena on direktiivien kontekstuaalinen 
kuvaus, jo morfosyntaktisella tasolla on tarpeen tehdä kahdenlaisia tarkennuksia aiempaan 
kirjallisuuteen nähden. Ensinnäkin on tarpeen rajata kiteytyneet direktiivit erilleen muista 
ohjailukeinoista, joita ryhmäkirjeissä käytetään. Toisekseen on tarpeen kiinnittää huomiota 
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siihen, millaista argumenttirakennetta erilaiset kiteytyneet direktiivit toteuttavat. Mor-
fosyntaktisten rakenteiden kontekstina toimivien tekstikokonaisuuksien osalta hyödylli-
seksi osoittautuvia tarkastelutasoja on puolestaan kolme. Ensinnäkin on tarpeen kuvata, 
millaisen funktionaalisen jakson rakenneosaksi lause tekstikokonaisuudessa jäsentyy. Toi-
sekseen on hyvä panna merkille, millaisia tehtäviä kitetyneet direktiivit voivat jakson si-
sällä toteuttaa ja kuinka nämä tehtävät eroavat toisistaan. Kolmanneksi on tarpeen kiinnit-
tää huomiota siihen, että jaksotason yläpuolella myös jaksoja kehystävät tekstuaaliset ko-
konaisuudet voivat toteuttaa erilaisia alatekstilajeja.  

Jatkotarkastelun kannalta on huomionarvoista, että erityisesti havainnot kehotusjakson 
rakenteesta ovat luvussa 2 kytkeytyneet elimellisesti havaintoihin (kehotusjakson raken-
neosina toimivien) kiteytyneiden direktiivien morfosyntaktisista ominaisuuksista. Alateks-
tilajeja käsitellessäni yhteys niissä käytettävien lauseiden morfosyntaktiseen toteutumiseen 
on tässä vaiheessa muodostunut väljemmäksi. Kuten myöhemmin havainnollistan, myös 
alatekstilajien esittely rakentaa kuitenkin työssäni pohjaa juuri jaksokuvauksen (alateksti-
lajikohtaiselle) morfosyntaktiselle täsmentämiselle. Menetelmän näkökulmasta kuvaukse-
ni havainnollistaa näin, että direktiivitarkastelun kontekstualisoimiseksi on ryhmäkirjeissä 
otettava yhtä aikaa huomioon paitsi joukko morfosyntaktisia ja tekstuaalisia ilmiöitä myös 
tapa, jolla nämä ilmiöt kytkeytyvät yhteen. Tätä kytkeytymistä kuvaamalla luvusta 2 on 
edellä muotoutunut pohja sen edelleen yksityiskohtaisemmaksi tarkastelemiseksi, millais-
ten periaatteiden varassa ohjailevista lauseista muodostuu ryhmäkirjeissä ohjailevaa teks-
tiä.  

Kontekstin käsitteen näkökulmasta luku 2 havainnollistaa, että kontekstualisointipyr-
kimys tarkoittaa tutkimuksessani sen yksityiskohtaista kuvaamista, millaiseen tekstiyhtey-
teen tarkastelun kohteeksi valikoituva kiteytynyt direktiivi kulloinkin sijoittuu. Samoin 
kontekstualisointi tarkoittaa sen huomioimista, millaisista kielellisistä rakenteista tarkas-
teltavan direktiivin tekstiympäristö tai tekstiyhteys (vrt. Halliday 2002: 28–29) rakentuu. 
Kuten työni johdannossa totesin, kontekstin käsite ei työssäni tästä huolimatta tarkoita 
ainoastaan tekstiyhteyttä. Päinvastoin – kuten olen kirjallisuusviittein havainnollistanut, 
kontekstualisoinnin välineinä käyttämäni funktionaalisen jakson ja alatekstilajin käsitteet 
kytkeytyvät olemuksellisesti siihen, millaista toimintaa tarkasteltava teksti tai tekstin osa 
toteuttaa. Näin niitä realisoivien ”tekstiyhteyksien” morfosyntaktinen osiin purkaminen 
auttaa viime kädessä pureutumaan siihen, millaisina lingvistisinä rakenteina erityyppisissä 
tilannekonteksteissa relevantit toiminnot ryhmäkirjeissä realisoituvat (ks. myös Halliday ja 
Hasan 1976: 20–21). Kun jatkossa kuvaan kehotusjakson rakentumista alatekstilajeittain, 
havainnot kulloisenkin tekstiyhteyden morfosyntaktisesta rakentumisesta toimivatkin poh-
jana, jonka varassa direktiivien kontekstuaaliseksi nimittämäni tarkastelu on mahdollista 
pitää systemaattisena. Tämän pohjan mukaista kuvausta täydentävät tarpeen mukaan 
muunlaiset lingvistiset havainnot, joiden avulla kuvaa vertailtavana olevien tekstien sekä 
niiden esille konstruoimien tilannekontekstien eroista on edelleen mahdollista täsmentää. 
Kuten johdannossa totesin, käsittelen kontekstin ulottuvuuksina keskustelunanalyyttiselle 
tutkimukselle ominaiseen tapaan kulloinkin sellaisia piirteitä, joita voi kirjeessä tehtyjen 
kielellisten valintojen perusteella tulkita tehtävän vuorovaikutustilanteessa relevanteiksi 
(Heritage 1996: 236–239; Raevaara & Sorjonen 2006: 124; vastaavan menettelyn vaati-
muksesta tekstilajiteoriassa Devitt 2004: 19, 34).  
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Kuten luvun johdannossa totesin, luvussa 2 esittämäni analyysit havainnollistavat 
myös, millaisia rajauksia olen aineiston käsittelyyn lukuja 3 ja 4 varten tehnyt. Lausetasol-
la nostan fokukseeni jatkossa juuri kiteytyneet direktiivit, kun taas muunlaiset ohjailukei-
not jäävät tarkastelussani sivummalle. Jaksotasolla keskityn kuitenkin tarkastelemaan ai-
noastaan sellaisia kiteytyneitä direktiivejä, jotka osallistuvat tarkasteltavissa kirjeissä ni-
menomaan kehotusjakson rakentamiseen. Muunlaisissa jaksoissa esiintyvien kiteytyneiden 
direktiivien tehtäviä kommentoin sen sijaan ainoastaan siinä määrin, kuin argumentaation 
näkökulmasta on kenties (joissakin tapauksissa) välttämätöntä. Alatekstilajien tasolla koh-
distan huomioni lisäksi ainoastaan sellaisiin kehotusjaksoihin, jotka osallistuvat kirjeko-
konaisuudessa käskyksi, tiedusteluksi tai tarjoomukseksi jäsentyvien toiminnallisten ko-
konaisuuksien rakentamiseen.  

Rajauksesta puhuminen nostaa esiin myös kysymyksen kvantifioinnista. Ennen edel-
leen yksityiskohtaisempaan empiiriseen tarkasteluun siirtymistä onkin syytä huomauttaa, 
että en pääsääntöisesti esitä tuloksiani kvantitatiivisessa tai kvantitatiivisesti täsmällisessä 
muodossa. Kuten johdannossa totesin, aiemmille direktiivitarkasteluille on ryhmäkirjeiden 
kaltaisia tekstiaineistoja tutkittaessa ollut ominaista, että huomioita on tehty myös direktii-
vien määrällisistä suhteista. Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa keskityn kvantifioinnin 
asemesta systemaattiseen mikrotason kontekstuaaliseen tarkasteluun, joka aiemmista tut-
kimuksista on pääosin puuttunut. Kvantifioinnin vähäistä määrää perustelee tieto siitä, että 
ryhmäkirjeitä kirjoitetaan osin aiempien tekstien tai tekstimallien varassa (ks. Heikkinen 
2000a). Tekstimallien käyttö vaikuttaa tarkastelemieni ilmiöiden vakiintuneisuudesta ja 
määrällisesti keskeisistä tendensseistä muodostuvaan kuvaan, koska toiston ja alkuperäi-
syyden suhdetta on käytännössä mahdotonta selvittää. Keskeisimmin kvantifiointia vaike-
uttaa nyt käsillä olevan työn laajuudessa kuitenkin tutkimieni ilmiöiden luonne. Kuten 
olen edellä havainnollistanut, tutkimusasetelmani vaatii tarkastelemaan huomioni keski-
öön valikoituvia esimerkkejä jopa viidestä samanaikaisesta näkökulmasta. Koska jokaista 
esiin piirtyvää kielellisten yksikköjen luokkaa pitävät koossa prototyyppijäsennys ja per-
heyhtäläisyyden periaate, sellaisessa analyysissa, joka fokusoi luokkien leikkauskohtaan, 
on tutkimuksen ensi vaiheessa luontevinta keskittyä pikemminkin laadullisiin kuin määräl-
lisiin huomioihin. Esitän tulosteni tueksi paikoin myös väljiä määrällisiä havaintoja. Pyr-
kimyksenäni on kuitenkin rakentaa työn keskeiset argumentit siten, että määrällisten ha-
vaintojen epätäsmällisyys ei vähennä ratkaisevasti tulosteni luotettavuutta. 
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3. Kiteytyneiden direktiivien ja muiden ohjailukeinojen 
työnjako 

Kuten luvussa 2 havainnollistin, ohjailufunktio toteutuu ryhmäkirjeissä paitsi kiteytynei-
den direktiivien välityksellä myös monenlaisin muin keinoin. Tässä luvussa vastaan tut-
kimuskysymykseen B selvittämällä, millaisissa konteksteissa direktiivisyyttä ilmaistaan 
kiteytyneen direktiivin avulla, millaisissa taas muulla tavoin. Tosin sanoen tarkastelen, 
millaisissa tilanteissa ohjailukehyksen sisältämää tietoa konstruoidaan ryhmäkirjeissä ob-
jektiivisesti, milloin taas subjektiivisemmin.  

Koska kiteytyneen direktiivin käsite on ollut tarpeen rakentaa nyt käsillä olevaa työtä 
varten, käsittelemääni kysymystä ei sellaisenaan ole tarkasteltu aiemmassa kirjallisuudes-
sa. Puheaktiteoriasta vaikutteita ottaneessa direktiivitutkimuksessa on kuitenkin pohdittu 
runsaastikin, millaiset tekijät vaikuttavat siihen, käytetäänkö direktiivin esittämiseen suo-
raa vai epäsuoraa direktiiviä. Kuten työni johdannossa totesin, direktiivin muotoilua on 
tällöin usein selitetty puhujien asemaan ja sosiaaliseen etäisyyteen liittyvillä tekijöillä 
(esim. Blum-Kulka, House &  Kasper 1989; Muikku-Werner 1993: 51). Varhaisessa koh-
teliaisuusteoriassa on puolestaan samansuuntaisesti esitetty, että direktiivin epäsuoruus on 
keino vähentää vastaanottajan kasvoihin kohdistuvaa uhkaa (esim. Brown & Levinson 
1987 [1978]: 71–72; Muikku-Werner mts.). Kuten johdanossa totesin, vastaavia näkemyk-
siä on esitetty myös tuoreemmassa fennistisessä direktiivikirjallisuudessa. Esimerkiksi 
Sääskilahti (2006: 129) esittää, että suorasta käskemisestä epäsuorempiin ohjailukeinoihin 
(esimerkiksi suosituksiin) siirtyminen on alkoholivalistuksen historiassa tarkoittanut ohjai-
lun sävyn lieventymistä. Tällöin hän tulkitsee myös kirjoittajan ja lukijan välisen valta-
hierarkian lieventyneen (mts. 130.)  

Omassa tutkimusasetelmassani direktiivin muotoilua on vaikea selittää lähtökohtaisesti 
puhujien asemaan tai sosiaaliseen etäisyyteen liittyvillä tekijöillä jo siksi, että lähettäjän ja 
vastaanottajan sosiaalinen etäisyys ja valta-asetelma pysyvät kirjeestä toiseen karkeasti 
ottaen samankaltaisina. Tästä syystä ohjailukeinon valintaa on kiinnostavaa tarkastella 
hieman lähemmin.  

Koska kiteytyneiden direktiivien ja muiden ohjailukeinojen valintaan liittyvät konteks-
titekijät vaihtelevat hieman alatekstilajin mukaan, kuvaukseni etenee alatekstilajeittain. 
Luvussa 3.1 tarkastelen ohjailukeinon valintaa käskyissä. Luvussa 3.2 esille nousevat tie-
dustelut ja luvussa 3.3 tarjoomukset. Kunkin alatekstilajin osalta tarkastelen aluksi luvuis-
sa 3.1.1, 3.2.1 ja 3.3.1, kuinka alatekstilajin toteutumissa käytettävät ohjailukeinot eroavat 
toisistaan. Luvuissa 3.1.1.1, 3.2.1.1 ja 3.3.1.1 käsittelen prototyyppisiksi nimittämiäni ja 
prototyyppiä muistuttavia tapauksia, joissa kaikki alatekstilajille keskeiset ohjailevat mer-
kitykset saavat ilmaisunsa kiteytynein direktiivein. Luvuissa 3.1.1.2, 3.2.1.2 ja 3.3.1.2 
nostan kuvauksen kohteeksi sitten joukon prototyypistä kauemmas asettuvia tapauksia, 
joissa osaa vastaavista merkityksistä ilmaistaan muunlaisin ohjailukeinoin. Erityisesti tie-
dusteluissa ja tarjoomuksissa ohjailukeinon valinta heijastuu selvästi kehotusjakson sisäi-
seen rakenteeseen. Tästä syystä kuvaan sekä prototyypin mukaisia että prototyypistä kau-
emmas asettuvia tapauksia tarkastellessani myös kehotusjakson rakentumista. Koska ke-
hotusjakson sisäisen rakenteen kuvaus tarkoittaa käytännössä kityetyneiden direktiivien 
argumenttirakenteen sekä teemankulun tarkastelua (ks. lukua 2.2.1), käsittely on paikoin 
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verrattain yksityiskohtaista. Yksityiskohtaisen analyysin avulla havainnollistan yhtäältä, 
että kehotusjakso rakentu käskyissä, tiedusteluissa ja tarjoomuksissa osin eri tavoin. Toi-
saalta  havainnollistan, että detaljitason variaatio voi myös saman alatekstilajin saman-
tyyppisissä toteutumissa olla varsin runsasta. Tästä huolimatta vertailtavat tekstit ovat ver-
tailukelpoisia. Ohjailukeinon valintaa ja kehotusjakson rakennetta tarkasteltuani täydennän 
kunkin alatekstilajin kuvausta luvuissa 3.1.2, 3.2.2 ja 3.3.2. Niissä nostan esille joukon 
lisähavaintoja, joiden avulla ohjailukeinon valintaa on mahdollista selittää edelleen täs-
mällisemmin.  

3.1 Käskyt 

Kuten luvussa 2.2.2 esitin, käskyn alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä ja kirjeen osissa 
vastaanottajalle ilmaistaan tyypillisesti, kuinka tämän tulee reagoida kirjeessä aiemmin 
referoituun muutokseen. Tavallista on, että virasto ei pyydä vastaanottajilta reaktioksi 
kommunikaation jatkamista viraston kanssa vaan jotakin muuta toimintaa. Sen teon toteut-
taminen, johon virasto vastaanottajia kehottaa, konstruoidaan käskyissä kuitenkin useim-
miten velvollisuudeksi. Nyt käsillä olevassa luvussa nostan esille, että reagointivelvolli-
suuden ilmaisemisen tavat voivat vaihdella. Kuten luvun johdannossa esitin, tarkastelen 
alaluvussa 3.1.1 seuraavaksi tätä vaihtelua sekä sen vaikutusta kehotusjakson rakentumi-
seen. Alaluvussa 3.1.2 pohdin sitten, kuinka ohjailukeinon valintaa voidaan käskyissä se-
littää. 

3.1.1 Ohjailukeinon valinta ja kehotusjakson rakenne 

Käskyn alatekstilajin toteutumat voi ryhmäkirjeissä jakaa karkeasti kahteen tyyppiin sen 
mukaan, millaisin kielellisin keinoin reaktiota orientaatiojaksossa referoituun muutokseen 
pyydetään. Valtaosassa käskyjä reaktiopyynnön pukee sanoiksi kiteytynyt direktiivi. Kun 
luvussa 3.1.1.1 seuraavaksi käsittelen tällaisia tapauksia, nimitän niitä käskyn toteutumina 
prototyyppisiksi. Käskyjen joukossa on kuitenkin myös muutama sellainen kirje, joissa 
sitä, kuinka vastaanottajan toivotaan reagoivan orientaatiossa referoituun uudistukseen, 
ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäksi muunlaisin ohjailukeinoin. Lisäksi juuri käs-
kyn alatekstilajin toteumiin lukeutuu joukko sellaisia kirjeitä, joissa kiteytyneitä direktii-
vejä ei käytetä käskyn alatekstilajille ominaisten ohjailumerkitysten toteuttamiseen lain-
kaan. Tällaisia kirjeitä käsitellessäni puhun luvussa 3.1.1.2 tapauksista, jotka asettuvat 
prototyypistä hieman kauemmas. 

3.1.1.1 Vain kiteytyneitä direktiivejä  

Prototyyppisissä käskyissä sitä, kuinka vastaanottajan toivotaan reagoivan orientaatiossa 
referoituun uudistukseen, ilmaistaan kiteytynein direktiivein. Yksinkertaisimmissa tapauk-
sissa kiteytyneitä direktiivejä on vain yksi. Tällöin kiteytynyt direktiivi hahmottuu ydindi-
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rektiiviksi, joka muodostaa käskyn kehotusjakson yksin. Elaboroivia direktiivejä, joiden 
avulla ydindirektiivin ilmaisemaa kehotusta täsmennettäisiin, ei sen sijaan esiinny. Keho-
tusjakson ainoana rakenneosana toimiva ydindirektiivi saattaa kehottaa esimerkiksi nou-
dattamaan aikatauluja, joista kerrotaan kirjeen orientaatiojaksossa tai liitteissä (esim. Tä-
män vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdotto-
masti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja). Toinen käskyissä 
tavallinen ydindirektiivien tyyppi ovat kommunikaatioverbilliset lauseet, jotka kehottavat 
tiedottamaan orientaatiojaksossa käsitellystä asiasta niille, joita se läheisimmin koskee 
(esim. Rehtoreita pyydetään antamaan kirje opettajille tiedoksi). 

Esimerkiksi kirje RK135 (esimerkki 9) havainnollistaa hyvin, kuinka alatekstilajille 
tyypillisiä ohjailumerkityksiä prototyyppisissä käskyissä ilmaistaan. Siinä sitä, miten vas-
taanottajan halutaan orientaatiossa esitettyyn uuteen tietoon reagoivan, ilmaisee nesessiivi-
lauseen muotoinen kiteytynyt direktiivi, joka alkaa riviltä 9 (Tämän vuoksi kaikkien kau-
pungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdottomasti noudatettava liitteenä 
olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja). 

Esimerkki 9 

RK 135  3.12.2002

Kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioidenrehtorit ja koulusihteerit 

OPETUSTOIMEN TILINPÄÄTÖSAIKATAULU VUONNA 2002

01 Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on antanut
02 20.11.2002 vuoden 2002 tilinpäätösohjeen kaupungin tilitoimen yksiköiden
03 noudatettavaksi. Vuoden 2002 tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituk- 
04 sen käsittelyssä viimeistään 31.3.2003. Tilinpäätösaikataulu on laadittu 
05 tämän mukaisesti. 

07 Opetustoimen tilinpäätösaikataulu vuoden 2002 tilikaudelle kirjattavien las-
08 kujen, maksujen ja laskutettavien tulojen osalta on laadittu kaupunginkans-
09 lian tilinpäätösohjeeseen perustuen. Tämän vuoksi kaikkien kaupungin pe-
10 ruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdottomasti noudatettava liit-
11 teenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja.

H. H., talousjohtaja 
 E.. E., vs. talouspäällikkö 

Esimerkin 9 orientaatiossa (r. 1–9) virasto ilmoittaa saaneensa kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosastolta vastikään kuluneen vuoden raportointia koskevan tilinpäätösohjeen, 
joka koskee kaupungin kaikkia tilitoimen yksiköitä. Kun viraston oma tilinpäätösohje on 
legitimoitu ilmoittamalla, että se on laadittu kaupunginkanslian tilinpäätösohjeen mukai-
sesti, vastaanottajia kehotetaan noudattamaan siihen sisältyviä määräaikoja. Tämän keho-
tuksen ilmaisee nimenomaan riviltä 9 alkava nesessiivilause.  



94

Kirjekokoonaisuudessa riviltä 9 alkava nesessiivilause hahmottuu ydindirektiiviksi, jo-
ka muodostaa esimerkin 9 kehotusjakson yksin. Elaboroivia direktiivejä, joiden avulla 
ydindirektiivin ilmaisemaa kehotusta täsmennettäisiin, ei sen sijaan esiinny. 55

Tulkintaa, jonka mukaan nesessiivilause toimii ydindirektiivinä, tukee erityisesti ha-
vainto siitä, että lause toteuttaa argumenttirakennetta TVK. Sen teemapaikalle sijoittuu ge-
netiivimuotoinen  NP  (kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden), 
joka jäsentyy genetiivisubjektiksi ja ilmaisee tavoitellun teon TEKIJÄN. Loppukentän al-
kuosaa varaavat puolestaan nesessiivinen verbiliitto on noudatettava, jossa leksikaalinen 
osa  (noudatettava) ilmaisee toivotun tekemisen laatua. Verbiliiton perään sijoittuu NP, 
joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja). 
Muita lauseenjäseniä ei vahvistinta ehdottomasti lukuun ottamatta esiinny. Toisin sanoen 
lause on rakennetyypin TVK toteutumana verrattain yksinkertainen. Koska kiteytyneitä 
direktiivejä on vain yksi, kehotusjakson sisäistä teemankulkua ei esimerkissä 9 ole. Kuten 
ydindirektiiveille on ominaista, lauseen teemapaikkainen NP (kaikkien kaupungin perus-
koulujen, lukioiden ja aikuislukioiden) nostaa kuitenkin sekä lauseen että koko kehotus-
jakson puheenaiheeksi kirjeen vastaanottajat eli ne, joiden toteutettavaksi lauseessa ilmais-
tu ohje lankeaa.  

Myös kirje RK125 (esimerkki 10) tulee käyttöön valittujen ohjailukeinojen osalta lä-
helle käskyn prototyyppiä. Sitä, kuinka vastaanottajien toivotaan reagoivan orientaatiossa 
esiteltyyn muutokseen, ilmaistaan siinäkin kiteytyneen direktiivin avulla. Nyt kiteytynyt 
direktiivi on muotoiltu pyytää-lauseeksi, josta rakentuu kirjeen viimeinen kappale (Rehto-
reita pyydetään antamaan kirje opettajille tiedoksi, r. 22). 

Esimerkki 10 

RK125 4.11.2002

Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille

HAETTAVANA KARAVAANIN ALA-ASTEEN KOULUN 
JOHTAJAN TEHTÄVÄ AJALLE 8.1.-31.12.2003

01 Opetusvirasto julistaa haettavaksi seuraavan johtajan tehtävän: 

03 Karavaanin ala-asteen koulun johtajan tehtävä ajalle 8.1. - 31.12.2003

05 Karavaanin ala-asteen koulussa on 205 oppilasta. Koulussa toimii yksi  
06 erityisopetuksen ryhmä (neurologisperäisiä oppimisvaikeuksia kuntouttava 
07 opetus EVY). Koulu toimii korttelitalossa ja samassa rakennuksessa on 
08 koulun lisäksi päiväkoti. Yhteistyö päiväkodin kanssa on kiinteää. Kesäisin 
09 koulun tilat ovat leirintäalueen käytössä. Koulun painotuksina ovat liikunta 
10 sekä ympäristö- ja luonnontieto. Koulu tekee yhteistyötä Riiassa 
11 sijaitsevan koulun kanssa.

13 Tiedusteluihin vastaa koulunjohtaja J. J., p. – –. Opetusvirastossa tieduste-

55 Riviltä 3 alkava nesessiivilause (Vuoden 2002 tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituksen käsitte-
lyssä viimeistään 31.3.2003) on tehtävältään orientoiva eikä hahmotu osaksi kehotusjaksoa. 
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14 luihin vastaa henkilöstösuunnittelija V. V.: – –, puh. – –. 

16 Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yleissivistävän koulutuslinjan 
17 johtaja P. P.:lle. Hakemukset postitetaan opetusviraston 
18 kirjaamoon osoitteella: – – 

20 Hakuaika päättyy maanantaina 18.11.2002 klo 16.00. 

22 Rehtoreita pyydetään antamaan kirje opettajille tiedoksi.

P. P., linjanjohtaja 
 V. V., henkilöstösuunnittelija 

Esimerkin 10 jaksorakenne on esimerkkiä 9 kerroksisempi. Riveille 1–20 sijoittuva teksti, 
joka edeltää riviltä 22 alkavaa pyytää-lausetta, jäsentyy nimittäin käskyn alatekstilajia 
toteuttavan kirjeen orientaatiojaksoksi ainoastaan, kun sitä tarkastellaan riville 22 sijoittu-
van pyytää-lauseen näkökulmasta. Itsenäisenä kokonaisuutena rivit 1–20 toteuttavat tar-
joomuksen alatekstilajia, joka sisältyy esimerkkiin eräänlaisena upotuksena (upotuksista 
tarkemmin Mäntynen & Shore tulossa). Tarjoomuksen orientaatiojaksoksi hahmottuvat 
tällöin ainakin rivit 1–11, jotka informoivat vastaanottajaa tarjolle tulevasta työpaikanha-
kumahdollisuudesta. Tarjoomuksen kehotusjaksona toimii puolestaan kappale, jossa esite-
tään työpaikkahakemusten palautusohjeet (r. 16–18).56 Kun esimerkkiä 10 tarkastellaan 
käskyn alatekstilajin toteutumana, keskeiseksi havainnoksi muodostuu kuitenkin, että ri-
ville 22 sijoittuva pyytää-lause käsittelee riveille 1–20 sijoittuvaa tarjoomusta ennen muu-
ta informaationa siitä, millaisia muutoksia lähettäjän ja vastaanottajan yhteisessä toimin-
taympäristössä on tapahtunut. Voitaisiinkin sanoa, että pyytää-lause esittää sen edelle si-
joittuvasta tekstistä uuden tulkinnan kehottamalla vastaanottajia tiedottamaan kirjeeseen 
upotetusta tarjoomuksesta niille, joita se kenties läheisimmin koskee. Näin kirjeen tarjoo-
musluonne taka-alaistuu, kun taas etualalle nousee sen tehtävä käskyn alatekstilajin toteu-
tumana.57

Tekstikokonaisuudessa myös riviltä 22 alkava pyytää-lause toimii nimenomaan ydindi-
rektiivinä. Elaboroivia direktiivejä, joiden avulla ydindirektiivin ilmaisemaa kehotusta 
täsmennettäisiin, ei kehotusjaksossa sen sijaan esiinny.  

Käskyn ydindirektiivinä toimiva pyytää-lause (Rehtoreita pyydetään antamaan kirje 
opettajille tiedoksi) on myös esimerkissä 10 rakennetyypin TVK toteutuma. Alkukentän 
teemapaikalle sijoittuu (nyt partitiivimuotoinen) TEKIJÄN ilmaus (rehtoreita). Loppukent-

56 Tarjoomusten jaksorakenteesta ks. tarkemmin lukua 3.3; esimerkkiin 10 vertautuvista toteutumista 
erit. lukua 3.3.1.2. 

57 Kun esimerkkiä 10 tarkastelee käskynä, johon on upotettu myös tarjoomus, on kiinnostavaa, että rivil-
le 22 sijoittuvan pyytää-lauseen teemapaikkainen TEKIJÄN ilmaus (Rehtoreita) osoittaa toivotun tekemisen 
toteuttajiksi ainoastaan osan kirjeen potentiaalisista vastaanottajista. Mahdollisille muille vastaanottajille 
konstruoidaan samassa lauseessa allatiivimuotoisen adverbiaalin (opettajille) myötä pikemminkin hyötyjän 
rooli. Erittelemällä relevantit vastaanottajat kahteen toisistaan erilliseen ryhmään riville 22 sijoittuvan pyy-
tää-lauseen voi näin ajatella ilmaisevan, että kirjeen on tarkoitus palvella kahta eri vastaanottajaryhmää. 
Käskyn alatekstilajin toteutumaksi kirje hahmottuu ensisijaisesti rehtoreille, joita riviltä 22 alkava pyytää-
lause puhuttelee. Allatiivimuotoisen adverbiaalin mainitsemille opettajille se hahmottuu tarjoomukseksi. 
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tää varaavat puolestaan passiivimuotoinen pyytää-verbi, toivotun tekemisen laatua ilmai-
seva infinitiivi (antamaan) sekä tekemisen kohteen ilmaus (kirje). Rakennetyypin TVK
prototyyppisistä toteutumista pyytää-lause poikkeaa lähinnä siinä, että tekemisen KOHDET-
TA ilmaisevan NP:n jäljessä on kaksi substantiivia (opettajille, tiedoksi). Translatiivimuo-
toisen substantiivin (tiedoksi) voi kuitenkin lukea osaksi toivotun tekemisen laatua kuvaa-
vaa verbirakennetta antaa tiedoksi, joka muodostaa loppukentässä ”yhtä käsitettä edusta-
van” idiomaattisen kokonaisuuden (ISK 2004: § 454, 868). Allatiivimuotoinen substantiivi 
(opettajille) kuuluu puolestaan tämän kommunikaatioverbinä toimivan idiomaattisen ko-
konaisuuden täydennysmuottiin. Koska kiteytyneitä direktiivejä on vain yksi, kehotusjak-
son sisäistä teemankulkua ei myöskään esimerkissä 10 ole. Huomionarvoista kuitenkin on, 
että ydindirektiivin teemapaikkainen NP (rehtoreita) nimeää kehotusjakson puheenaiheek-
si myös nyt kirjeen vastaanottajat eli ne, joiden toteutettavaksi lauseessa ilmaistu ohje lan-
keaa.  

Prototyyppiä muistuttaa käskyn alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä myös joukko sel-
laisia toteutumia, joissa vastaanottajalta toivottavaa reaktiota pyydetään useamman kuin 
yhden kiteytyneen direktiivin avulla. Tällaisissa tapauksissa kehotusjakson rakenneosiksi 
hahmottuvia kiteytyneitä direktiivejä on esimerkiksi kaksi tai kolme. Niiden välille ei kui-
tenkaan hahmotu epäsymmetrisiä elaborointisuhteita, joissa jälkimmäinen direktiivi täs-
mentäisi edellistä. Päinvastoin esimerkiksi kahdesta peräkkäisestä kiteytyneestä direktii-
vistä muodostuu symmetrinen sarja, jossa ydindirektiivin statuksen saavat molemmat lau-
seet.  

Esimerkiksi kirjeessä RK131 (esimerkki 11) reaktiopyynnön verbalisoivia kiteytyneitä 
direktiivejä on kaksi. Ensimmäinen on nesessiivilause, joka rinnastaa toisiinsa kaksi infi-
nitiiviä (Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-aikoja ja kertoa niistä 
oppilaiden huoltajille, r. 13). Jälkimmäinen on muotoiltu performatiiviseksi toivoa-
lauseeksi, jonka predikaattiverbi on passiivimuotoinen (Helsingissä sijaitsevien yksityisten 
koulujen toivotaan järjestävän työ- ja loma-aikansa vastaavalla tavalla, r. 16).58

Esimerkki 11  

RK 131 6.11.2002

Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille, yksityisille kouluille 
ja normaalikouluille

SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN 
TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2003 – 2004

58 Kirjettä RK131 on esimerkkiä 11 varten lyhennetty runsaasti. Pidemmin samaa kirjettä esitteli esi-
merkki 2 luvussa 2.2.1.1. Nyt näkyvillä olevasta tekstistä (esimerkki 11) on riveiltä 13 ja 16 alkavien kitey-
tyneiden direktiivien välistä poistettu kokonaista kolme kiteytynyttä direktiiviä. Poisto on tehty, koska pois-
tetuista lauseista muodostuu esimerkissä 11 näkyvän kehotusjakson keskelle upotus, joka toteuttaa käskyn 
asemesta tarjoomuksen alatekstilajia. Tarkemmin sanottuna kysymyksessä on tarjoomus, jossa se, että vas-
taanottajilla on mahdollisuus tehdä jotakin, saa ilmaisunsa kiteytyneiden direktiivien asemesta muunlaisin 
ohjailukeinoin. (Tarjoomusten kehotusjaksoista ks. tarkemmin lukua 3.3, muita ohjailukeinoja hyödyntävistä 
tapauksista erit. lukua 3.3.1.2). 
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01 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto toteaa, että peruskoulujen työ- 
02 ja loma-ajat määräytyvät perusopetuslain (628/98) ja perusopetusasetuk-
03 sen (628/98) mukaan seuraavasti: 

05 – – 

07  Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 
08 5.11.2002 Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden 
09 lukuvuoden 2003 - 2004 työ- ja loma-ajoista seuraavaa:

11 [lukukaudet ja loma-ajat 5 ranskalaisen viivan luetelmana]

13 Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-aikoja ja kertoa
14 niistä oppilaiden huoltajille. – –

16 Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen toivotaan järjestävän työ- ja
17 loma-aikansa vastaavalla tavalla.

P. P., yleissivistävän koulutuslinjan johtaja

Esimerkin 11 orientaatiossa (r. 1–11) virasto antaa kouluille tietoa seuraavaksi lukuvuo-
deksi suunnitelluista työ- ja loma-ajoista sekä siitä, kuinka niitä koskevat päätökset on 
tehty. Kun aikataulutiedot on annettu, vastaanottajille ilmaistaan, mitä heidän tulee niillä 
tehdä. Vaikka toimintaohjeita on useampia kuin yksi, ne kaikki puetaan sanoiksi juuri ki-
teytynein direktiivein. Riviltä 13 alkava nesessiivilause kehottaa kaupungin kouluja nou-
dattamaan orientaatiossa referoituja päätöksiä sekä tiedottamaan niistä eteenpäin. Riviltä 
16 alkava toivoa-lause puolestaan ilmaisee, millaista reaktiota virasto toivoo yksityisiltä 
kouluilta, jotka periaatteessa voivat päättää työ- ja loma-ajoistaan kaupungin kouluja itse-
näisemmin. 

Vaikka kiteytyneitä direktiivejä on kaksi, niiden välille ei esimerkissä 11 hahmotu ar-
gumenttirakenteeseen ja teemankulkuun liittyviä eroja, joiden vuoksi jälkimmäisen lau-
seen avulla voitaisiin sanoa täsmennettävän ensimmäistä. Sen sijaan kiteytyneistä direktii-
veistä muodostuu kahden ydindirektiivin symmetrinen sarja.  

Kuten ydindirektiiveille on ominaista, kumpikin kiteytynyt direktiivi toteuttaa raken-
netyyppiä TVK. Rakennetyyppi toteutuu yksinkertaisesti erityisesti jakson alkuun sijoittu-
vassa nesessiivilauseessa (Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-aikoja 
ja kertoa niistä oppilaiden huoltajille; r. 13). Siinä TEKIJÄÄ ilmaisee lauseen alkuun sijoit-
tuva genetiivisubjekti (Koulujen). Toivottua tekemistä ilmaisevat verbit noudattaa ja ker-
toa. Tekemisen KOHDETTA ilmaisee puolestaan ensimmäisen verbin jälkeen NP edellä 
lueteltuja työ- ja loma-aikoja, joka toimii objektina. Jälkimmäisen verbin jälkeen samaan 
tarkoitteiden joukkoon viittaa anaforinen demonstratiivipronomini niistä. Myös elementti-
en järjestys on rakennetypille TVK ominainen. Tavoitellun teon TEKIJÄÄ ilmaiseva NP si-
joittuu alkukentän teemapaikalle, kun taas verbi ja tekemisen KOHTEEN ilmaus varaavat 
lauseen molemmissa osissa loppukenttää. Lauseen jälkimmäisessä osassa tekemisen KOH-
TEEN ilmausta seuraa vielä allatiivimuotoinen adverbiaali oppilaiden huoltajille, jonka 
kuitenkin voi tulkita kommunikaatioverbin kertoa vakioiseksi seuralaiseksi. Myös riviltä 
16 alkavassa toivoa-lauseessa alkukentän teemapaikalle sijoittuu NP, joka ilmaisee tavoi-
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tellun teon TEKIJÄN (Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen). Loppukenttää miehittä-
vät puolestaan modulointikeinona käytettävä performatiivinen finiittiverbi (toivotaan),
toivotun tekemisen laatua ilmaiseva infiniittinen verbi (järjestävän) sekä tekemisen KOH-
TEEN ilmaus (työ- ja loma-aikansa). Rakennetyypin TVK yksinkertaisimmista toteutumista 
lause poikkeaa lähinnä siinä, että loppukentän viimeiselle paikalle sijoittuu adessiivimuo-
toinen tavan ilmaus (vastaavalla tavalla), joka viittaa kohesiivisesti edellä sanottuun.  

Myös teemankulun näkökulmasta voidaan panna merkille, että kummankin kiteyty-
neen direktiivin teemapaikalle sijoittuu NP, joka ilmaisee nimenomaan toivotun tekemisen 
toteuttajan (Koulujen, r. 13; Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen, r. 16). Esimerkin 
11 teemankulku rakentuukin osin pysyvän, osin pysyvää teemaa muistuttavan jakautuvan 
teeman varaan. Kehotusjakson alkuun sijoittuvan nesessiivilauseen sisällä pysyvä teema 
toteutuu puhdaspiirteisenä. Lauseen jälkimmäisessä osassa sitä kannattelee kuitenkin eks-
plisiittisen TEKIJÄN ilmauksen asemesta anaforinen nolla. Nesessiivilauseesta toivotaan-
lauseeseen siirryttäessä teeman rakentajaksi nousee jälleen eksplisiittinen TEKIJÄ-NP. Py-
syvän teeman rinnalle rakentuu kuitenkin samalla jakautuva teemankulku. Kun huoma-
taan, että kehotusjaksossa annetaan eri ohjeet kahdelle sellaiselle kouluryhmälle, jotka 
kirjeen osoiterivillä on erotettu toisistaan pilkun avulla (Helsingin kaupungin kouluille ja 
oppilaitoksille, yksityisille kouluille ja normaalikouluille), NP Koulujen saa nesessiivilau-
seen teemapaikalla potentiaalista merkitystään ’kaikki koulut’ suppeamman tulkinnan. 
Tämä tarkoittaa, että toivoa-lauseen teemapaikkaisen NP:n (Helsingissä sijaitsevien yksi-
tyisten koulujen) tarkoitteet (Helsingissä sijaitsevat yksityiset koulut) eivät hahmotu neses-
siivilauseen teemapaikkaisessa NP:ssä mainittujen ’koulujen’ yhdeksi erityisryhmäksi. 
Pikemminkin teemapaikkaiset NP:t Koulujen (r. 13) ja Helsingissä sijaitsevien yksityisten 
koulujen (r. 16) toimivat saman yläkäsitteen ’kaikki koulut, joille kirje on suunnattu’ kah-
tena samanarvoisena osana. Toisin kuin jakautuvan teeman yksinkertaisimmissa tapauk-
sissa (ks. Shore 2008: 41), niitä yhdistävä kokonaisuus ei kuitenkaan saa leipätekstissä 
eksplisiittistä mainintaa. Suhteessa käskyjen prototyyppiin on joka tapauksessa odotuk-
senmukaista, että kehotusjakson keskeiseksi puheenaiheeksi ilmaistaan teemankulun väli-
tyksellä tavoitellun teon TEKIJÄT eli ne, joiden toteutettavaksi kukin kirjeessä esitetyistä 
ohjeista lankeaa.

Myös esimerkissä 12 (RK152) sen, mitä vastaanottajien halutaan tekevän, verbalisoi 
useampi kuin yksi kiteytynyt direktiivi. Tarkemmin sanottuna kiteytyneet direktiivit ja-
kautuvat kahteen yhdyslauseeseen, joista muodostuu myös kaksi virkettä. Molempien yh-
dyslauseiden päälauseet on muotoiltu passiivimuotoisiksi performatiivilauseiksi. Ensim-
mäisen performatiivilauseen predikaattina toimii verbi kehottaa (Tämän vuoksi Opetusvi-
raston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja kehotetaan erityisesti kiinnittämään 
huomiota siihen, että –  –, r. 9). Toisessa predikaattiverbinä on pyytää (Erityisesti pyyde-
tään huolehtimaan siitä, että – –, r. 13).  



99

Esimerkki 12 

RK152 31.12.2002 

Opetusviraston yksiköille, linjoille, oppilaitoksille ja kouluille

TILINPÄÄTÖSAIKATAULUN NOUDATTAMINEN

01 Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on antanut 
02 20.11.2002 vuoden 2002 tilinpäätösohjeen kaupungin tilitoimen yksiköille 
03 noudatettavaksi. Opetustoimen tilinpäätösaikataulu vuoden 2002 
04 Opetusviraston yksiköille, linjoille, oppilaitoksille ja kouluille tilikaudelle 
05 kirjattavien laskujen, maksujen ja laskutettavien tulojen osalta on laadittu 
06 kaupunginkanslian tilinpäätösohjeeseen perustuen ja tiedotettu 3.12.2002 
07 ryhmäkirjeillä no:t 134 – 136.

09 Tämän vuoksi Opetusviraston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja
10 kehotetaan erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että vuodelle 2002 
11 laaditun tilinpäätösaikataulun määräaikoja ehdottomasti noudatetaan
12 ja että laskujen, maksujen ja laskutettavien tulojen käsittely tapahtuu
13 viivytyksettä.  Erityisesti pyydetään huolehtimaan siitä, että yksiköissä,
14 linjoilla, oppilaitoksissa ja kouluilla on paikalla henkilöt, jotka tiliöivät laskut
15 ja joilla on laskujen hyväksymisoikeus.

H. H., talousjohtaja 

Esimerkin 12 orientaatiossa (r. 1–7) virasto antaa vastaanottajille tietoa siitä, kuinka päät-
tymässä olevan kalenterivuoden tilinpäätösohje on laadittu ja kuinka siitä on tiedotettu 
vastaanottajille aikaisemmin. Tämän jälkeen vastaanottajille ilmaistaan, mihin tilinpää-
tösohje aikatauluineen heitä velvoittaa. Toimintaohjeet on jälleen muotoiltu kiteytyneiksi 
direktiiveiksi. Järjestyksessä ensimmäinen performatiivilause (r. 9) kehottaa vastaanottajia 
aikataulun noudattamiseen. Jälkimmäisen avulla voi tulkita kehotettavan sen varmistami-
seen, etteivät tilinpäätösaikataulun sisältämät tarkemmat ohjeet jää noudattamatta esimer-
kiksi henkilöstön lomien tai muiden poissaolojen vuoksi (r. 13).  

Kiteytyneiden direktiivien lukumäärästä tehtävä tulkinta riippuu esimerkissä 12 siitä, 
millaiseksi performatiiviverbillisten yhdyslauseiden osien suhde kiteytyneen direktiivin 
määritelmään tulkitaan. Riviltä 9 alkavassa kehottaa-lauseessa performatiivista päälausetta 
seuraa kahdesta toisiinsa rinnastetusta että-lauseesta muodostuva alisteisten sivulauseiden 
yhdistelmä (Tämän vuoksi Opetusviraston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja keho-
tetaan erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että vuodelle 2002 laaditun tilinpäätösai-
kataulun määräaikoja ehdottomasti noudatetaan ja että maksujen ja laskutettavien tulojen 
käsittely tapahtuu viivytyksettä). Molemmat että-lauseet on muotoiltu moduloimattomiksi 
deklaratiiveiksi. Niistä ainoastaan ensimmäinen (että vuodelle 2002 laaditun tilinpäätös-
aikataulun määräaikoja ehdottomasti noudatetaan) koodaa tavoitellun teon TEKIJÄKSI
kirjeen vastaanottajan ja täyttää näin kiteytyneen direktiivin tunnusmerkit. Sen sijaan tois-
ta ei voi tulkita direktiivinä kiteytyneeksi, koska lauseen subjektin (maksujen ja laskutet-
tavien tulojen käsittely) tarkoite on eloton olio eikä lauseen predikaattiverbiä (tapahtuu)
ole moduloitu. Myös riviltä 13 alkavassa pyytää-lauseessa performatiivista päälausetta 
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seuraa konjunktiolla että alkava sivulause (Erityisesti pyydetään huolehtimaan siitä, että 
yksiköissä, linjoilla, oppilaitoksissa ja kouluilla on paikalla henkilöt, jotka tiliöivät laskut 
ja joilla on laskujen hyväksymisoikeus). Tämän sivulauseen suhde kiteytyneen direktiivin 
käsitteeseen riippuu siitä, tulkitaanko TEKIJÄKSI ilmaistujen henkilöiden paikalla oleminen 
eksistentiaalilauseen muotoisessa lausekontekstissa siinä määrin agentiiviseksi toiminnak-
si, että kiteytyneen direktiivin kriteereiden voi katsoa lauseessa täyttyvän. Yksityiskohtai-
semmassa analyysissa olisi huomioitava myös eksistentiaalisen sivulauseen TEKIJÄN ilma-
ukseen (henkilöt, jotka tiliöivät laskut ja joilla on laskujen hyväksymisoikeus) täydentävät 
relatiivilauseet, joiden myötä tulkinta eksistentiaalilauseen subjekti-NP:n agentiivisuudes-
ta jälleen muuttuu. Koska kehotusjakson virkerakenne on tavanomaista kompleksisempi, 
käsittelen jakson rakennetta seuraavassa ainoastaan päälausetasolla. Vaikka kiteytyneitä 
direktiivejä voisi ajatella olevan esimerkissä myös enemmän kuin kaksi, nostan toisin sa-
noen etualalle kahden performatiivisen päälauseen suhteen ja käsittelen sivulauseiden teh-
täviä päälauseille alisteisena.59

Myöskään esimerkissä 12 kiteytyneiden direktiivien välille ei hahmotu argumenttira-
kenteeseen ja teemankulkuun liittyviä eroja, joiden varassa jälkimmäisen lauseen avulla 
voitaisiin tulkita elaboroitavan ensimmäistä. Koska jälkimmäinen kiteytynyt direktiivi 
alkaa vahvistimella Erityisesti (r. 13), se olisi periaatteessa mahdollista tulkita tehtävältään 
tarkentavaksi. Vahvistinta erityisesti käytetään kuitenkin myös kiteytyneistä direktiiveistä 
ensimmäisessä (r. 10). Koska näin on, kiteytyneiden direktiivien välille on vaikea hahmot-
taa täsmentävää elaborointisuhdetta. Pikemminkin vaaditun reaktiotavan tarkentaminen tai 
siihen fokusointi hahmottuu tasapuolisesti kummankin yhdyslauseen tehtäväksi. Kun mer-
kityssuhteita analysoi tarkemmin, jälkimmäinen yhdyslause olisi myös mahdollista tulkita 
kehotukseksi, jota noudattamalla ensimmäisessä pyydetyn toiminnan toteutumisesta voi-
daan paremmin varmistua. Toisin sanoen jälkimmäinen yhdyslause ilmaisee keinon, johon 
tarttumalla ensimmäisen ilmaisema kehotus voidaan tai voitaisiin jatkossa toteuttaa. Kun 
tulkitsen yhdyslauseiden välille tästä huolimatta rakentuvan pikemminkin symmetrisen 
sarja- kuin epäsymmetrisen elaborointisuhteen, myös potentiaalinen päämäärä–keino-
merkityssuhde taka-alaistuu, koska sen eksplisiittinen koodaus on minimaalista. Etualalle 
asettuvat puolestaan argumenttirakenteen ja teemankulun piirteet, jotka ohjaavat tulkintaa 
kahdesta peräkkäisestä ydindirektiivistä rakentuvan symmetrisen sarjan suuntaan.  

Argumenttirakenteen näkökulmasta kumpikin kehotusjakson muodostavista yhdyslau-
seista voidaan myös esimerkissä 12 tulkita argumenttirakennekonstruktion TVK toteutu-
miksi. Erityisen selvää tämä on ensimmäisessä yhdyslauseessa (Tämän vuoksi Opetusvi-
raston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja kehotetaan erityisesti kiinnittämään 
huomiota siihen, että – –, r. 9). Koska lause on passiivimuotoinen, alkukentän teemapai-
kalle sijoittuu siinä partitiivimuotoinen NP, joka ilmaisee tavoitellun teon TEKIJÄN (Ope-
tusviraston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja). Lauseen loppukenttää miehittävät 
puolestaan kehottaa-verbin lisäksi infinitiivi (kiinnittämään huomiota), joka ilmaisee toi-
votun tekemisen laadun, sekä tavoitellun tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP (siihen, että 
–  –). Jälkimmäinen yhdyslause (Erityisesti pyydetään huolehtimaan siitä, että –  –, r. 13) 
muistuttaa ensimmäistä erityisesti loppukentän osalta: myös sen loppukenttää varaavat 

59 Ratkaisu on tehty analyysin yksinkertaistamiseksi. Se ei vihjaa, että olettaisin sivulauseiden tehtävien 
olevan päälauseelle alisteisia aina.  
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performatiivinen verbi (pyytää), toivotun tekemisen laatua ilmaiseva infinitiivi (huolehti-
maan) sekä NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (siitä, että – –). Lauseen alkuun sijoit-
tuvan vahvistimen Erityisesti (r. 13), joka toimii lauseen alussa eräänlaisena fokusointi-
keinona, voi siinä kuitenkin tulkita sijoittuvan teemapaikkaan tai esikenttään. Toisin kuin 
jakson ensimmäisessä lauseessa, teemapaikkaista TEKIJÄN ilmausta ei sen sijaan esitetä. 
Sen puuttumista voi selittää sillä, että kehotusjakson molemmat performatiivilauseet hah-
mottavat tavoitellun teon TEKIJÄKSI saman vastaanottajaryhmän.  

Vaikka jälkimmäisestä yhdyslauseesta puuttuu teemapaikkainen TEKIJÄ-NP, yhdyslau-
seiden välisen teemankulun voi esimerkissä 12 tulkita rakentuvan vähintäänkin pysyvän 
kaltaisen teeman varaan. Kuten esimerkissä 11, teemaksi jäsentyy myös siinä osallistuja, 
jonka toteutettavaksi toivottu tekeminen lankeaa. Koska jälkimmäisestä performatiivisesta 
lauseesta puuttuu TEKIJÄN ilmaus, pysyvän kaltainen teema ei sarjan jälkimmäisessä lau-
seessa nytkään rakennu eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n varaan. Hieman samaan tapaan kuin 
esimerkin 11 ensimmäisen performatiivilauseen sisällä, pysyvää teemaa kannattelee jäl-
kimmäisessä yhdyslauseessa anaforinen nolla. 

3.1.1.2 Myös muita ohjailukeinoja  

Osa käskyn alatekstilajin toteutumia asettuu edellä käsitellyistä prototyyppisistä tapauksis-
ta hieman kauemmas. Tällaisissa käskyissä sitä, kuinka vastaanottajan toivotaan reagoivan 
orientaatiossa referoituun uudistukseen, ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäksi myös 
muunlaisin ohjailukeinoin. Kehotusjaksossa esiintyy voi esiintyä yksi tai useampia kitey-
tyneitä direktiivejä, jotka muistuttavat enemmän tai vähemmän edellä käsiteltyjä tapauk-
sia. Tällöin kehotusjakson edellä esiintyy kuitenkin myös sellaisia lauseita tai muita raken-
teita, joiden avulla voi tulkita ilmaistavan, mitä vastaanottajalta halutaan, vaikka rakenne 
kokonaisuutena ei täytä kiteytyneen direktiivin tunnusmerkkejä. Lisäksi osa käskyistä to-
teutuu kokonaan ilman kiteytyneitä direktiivejä. Tällöin alatekstilajille ominainen ohjailu-
funktio toteutuu kiteytyneiden direktiivien asemesta kokonaan muunlaisin ohjailukeinoin. 

Vastaanottajalta pyydettävää reaktiota ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäksi 
muunlaisin ohjailukeinoin kirjeessä RK130 (esimerkki 13). Siinä viraston reagointipyyn-
töä ilmaisee ensinnäkin riviltä 15 alkavan yhdyslauseen sivulauseasemainen nesessiivilau-
se ([että] jokaisen yksikön päällikön/johtajan on huolehdittava siitä, että yksikön määrä-
rahoista maksettavat laskut voidaan maksaa maksuehtojen mukaisesti myös vuosilomien 
aikana). Tämä rakenne on sivulauseasemaisuudestaan huolimatta direktiivinä kiteytynyt. 
Kun esimerkkiä tarkastelee merkityskokonaisuutena, nesessiivilauseen kanssa rinnakkai-
seksi elementiksi hahmottuu riviltä 10 alkava lause, jonka predikaattina toimii verbi sisäl-
tää (Päätös sisältää opetustoimen laskujen, opetustoimelle kirjattavien tulojen ja muis-
tiotositteiden hyväksyjät, tositteiden käsittelyssä huomioon otettavat asiat sekä ohjeet tili-
öintileimaan tehtävistä merkinnöistä). Vaikka sisältää-lause ei ole direktiivinä kiteytynyt, 
sen tehtävä on osin riviltä 15 alkavan nesessiivilauseen kaltainen.  
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Esimerkki 13 

RK130 20.11.2002

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen, erityis- ja sairaalakoulujen, 
lukioiden, aikuislukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten rehtoreille sekä opetus-
viraston linjojen ja yksiköiden päälliköille 

MUUTOS OPETUSTOIMEN LASKUJEN, TULOJEN JA 
MUISTIOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMISEEN

01 Muuttuneiden olosuhteiden johdosta opetustoimen johtaja on 7.11.2002 
02 (262 §) tehnyt päätöksen opetustoimen maksettavaksi tulevien laskujen ja 
03 opetustoimelle kirjattavien tulojen sekä muistiotositteiden hyväksymisestä. 
04 Päätös löytyy opetusviraston intranetistä kohdasta – –. Se on myös 
05 intranetiin viedyn hankintaohjeen lopussa olevissa liitteissä (liite 4). 
06 Hankintaohje on kohdassa – –. Samalla opetustoimen johtaja on kumonnut 
07 asiaa koskevat aikaisemmat päätöksensä, jotka on tehty 3.4.2002 (085 §), 
08 12.4.2002 (099 §) ja 17.4.2002 (103 §). 

10 0petustoimen johtajan 7.11.2002 tekemä päätös sisältää opetustoimen  
11 laskujen, opetustoimelle kirjattavien tulojen ja muistiotositteiden 
12 hyväksyjät, tositteiden käsittelyssä huomioon otettavat asiat sekä ohjeet 
13 tiliöintileimaan tehtävistä merkinnöistä.

15 Päätös merkitsee edelleen myös sitä, että jokaisen yksikön 
16 päällikön/johtajan on huolehdittava siitä, että yksikön määrärahoista
17 maksettavat laskut voidaan maksaa maksuehtojen mukaisesti myös 
18 vuosilomien aikana.

20 Mikäli et löydä päätöstä intranetistä, voit pyytää sen opetusviraston 
21 talousyksiköstä tiedottajalta U. U.:lta:ltä, puh. – – tai 
22 sähköpostilla u.u.@– –.

H. H,,  talousjohtaja 
E. E., vs. talouspäällikkö 

Esimerkin 13 orientaatiossa (r. 1–13) virasto välittää vastaanottajille tietoa opetustoimen 
johtajan tekemästä päätöksestä, joka aiheuttaa muutoksia muun muassa laskujen hyväk-
symiskäytäntöihin. Kuten käskyn alatekstilajille on ominaista, kirjeessä ilmaistaan myös, 
millaista reaktiota orientaatiossa referoidut muutokset vastaanottajilta vaativat. Tätä tehtä-
vää toteuttaa selvästi riviltä 15 alkava nesessiivilause. Se kehottaa vastaanottajia huoleh-
timaan siitä, että tämän johtaman yksikön rahaliikenne voi sujua ongelmattomasti myös 
loma-aikoina, jolloin osa henkilökunnasta on työpaikalta poissa. Toisaalta hieman saman-
kaltainen tehtävä on sisältää-lauseella, joka sijoittuu nesessiivilausetta hallitsevan päälau-
seen edelle (r. 10).  

Nesessiivilauseen muotoilu vihjaa tavalliseen tapaan, että kyseessä on ydindirektiivi – 
elaboroivia direktiivejä ei tässäkään esimerkissä esiinny. Argumenttirakenteeltaan neses-
siivilause toteuttaa rakennetyyppiä TVK. Alkukentän teemapaikalle sijoittuu subjektina 
toimiva genetiivimuotoinen TEKIJÄ-NP (jokaisen yksikön päällikon/johtajan). Loppukent-
tää varaavat modaalirakenteen finiittinen osa (on), toivotun tekemisen laatua ilmaiseva 
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infiniittinen verbimuoto (huolehdittava) sekä NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (siitä,
että – –). Argumenttirakenteen välityksellä myös teemanvalinta on esimerkin 13 kehotus-
jaksossa odotuksenmukainen. Toisin sanoen kehotusjakson puheenaiheeksi nousevat tee-
mapaikkaisen NP:n (jokaisen yksikön päällikön/johtajan) myötä kirjeen vastaanottajat eli 
ne, joiden toteutettavaksi lauseessa ilmaistu ohje lankeaa. 

Vihjeenä nesessiivilauseen ja sisältää-lauseen rinnakkaisuudesta toimii inklusiivinen 
fokuspartikkeli myös, joka sijoittuu nesessiivilausetta hallitsevaan päälauseeseen rivin 15 
alkuun (Päätös merkitsee edelleen myös sitä, että – –, r. 15). ISK:n (2004: § 839) muotoi-
lua mukaillakseni inklusiivinen fokuspartikkeli ilmaisee, ettei nesessiivilauseen avulla 
verbalisoitua ohjetta käsitellä lajissaan ainoana. Päinvastoin merkitä-lauseeseen sisältyvä 
myös kytkee nesessiivilauseessa ilmaistun ohjeen eksplisiittisesti johonkin edellä sanot-
tuun. Täten partikkeli myös implikoi, että opetustoimen johtajan vastikään tekemällä pää-
töksellä on yhden asemesta kaksi keskeistä seurausta. Toisen seurauksen ilmaisee merkitä-
lauseeseen sisältyvä nesessiivilause. Toisen pukee sanoiksi sisältää-lause, joka sijoittuu 
merkitä-lauseen edelle. 

Sisältää-lauseen ja nesessiivilauseen ilmaisemien merkitysten rinnakkaisuus on esi-
merkissä 13 kiinnostavaa erityisesti siksi, että lauseiden tehtävät vaikuttavat ensi näkemäl-
tä hyvin erityyppisiltä. Vaikka sisältää-lause ei täytä kiteytyneen direkiivin tunnusmerk-
kejä, lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin myös sen muotoilussa joukon hienovaraisia 
merkkejä siitä, että lauseen tehtävä on ohjaileva.  

Ohjailuvihjeinä toimivat kolme NP-rakennetta, jotka lauseen subjekti-NP rinnastaa toi-
siinsa lauseen loppukentässä (opetustoimen laskujen, opetustoimelle kirjattavien tulojen ja 
muistiotositteiden hyväksyjät, tositteiden käsittelyssä huomioon otettavat asiat sekä ohjeet 
tiliöintileimaan tehtävistä merkinnöistä, r. 10–13). Niihin kaikkiin sisältyy johdos jostakin 
sellaisesta verbistä, jonka ilmaisemasta tekemisestä huolehtiminen kuuluu jonkin osoiteri-
villä mainitun vastaanottajaryhmän vastuulle. Ensimmäisessä NP:ssä (opetustoimen lasku-
jen, opetustoimelle kirjattavien tulojen ja muistiotositteiden hyväksyjät) ohjailuvihjeenä 
toimii lausekkeen edussanana toimiva verbikantainen tekijännimijohdos hyväksyjät. Sen 
esiintyminen nesessiivilauseeseen rinnastetussa sisältää-lauseessa vihjaa, että orientaatios-
sa referoitu päätös vaikuttaa myös siihen, kenen vastuulle esimerkiksi opetustoimen lasku-
jen hyväksyminen jatkossa kuuluu. Toisessa NP:ssä (tositteiden käsittelyssä huomioon 
otettavat asiat) vastaanottajan vastuulle kuuluvat teot (tositteiden käsittely sekä huomioon 
ottaminen) puetaan sanoiksi edelleen NP-muotoisin etumäärittein. Etumääritteet (käsitte-
lyssä, otettavat) sijoittuvat NP:n rakennehierarkiassa eri tasoille. Keskeistä on, että NP 
vihjaa orientaatiojaksossa referoidun päätöksen vaikuttavan myös siihen, millaisia seikko-
ja vastaanottajien tulee mainittuja tositteita käsitellessään ottaa huomioon. Kolmannessa 
NP:ssä (ohjeet tiliöintileimaan tehtävistä merkinnöistä) sisältää-lauseen ohjailevasta teh-
tävästä vihjaa NP:n etumääritteenä toimiva passiivin partisiippi tehtävistä. Vaikka TEKIJÄÄ
ei ilmaista, myös tämä verbikantainen nominijohdos tarjoaa vastaanottajalle mahdollisuu-
den samastua agentin paikkaan, jonka muotoilu avaa (Pekkarinen 2011: 23–24, 48–55). 

Kun sisältää-lauseen tehtävää tarkastelee kirjekokonaisuudessa, voidaankin huomata, 
että sen kolmesta rinnasteisesta NP:stä muodostuva subjekti rakentaa vastaanottajasta 
osallistujan, joka orientaatiossa referoidun tiedon omaksuttuaan hyväksyy asiakirjoja, kä-
sittelee tositteita sekä tekee merkintöjä tiliöintileimaan kenties hieman eri tavoin kuin en-
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nen – tai ainakin varmistaa, että nämä prosessit toteutetaan hänen yksikössään sellaisella 
tavalla, jota muuttunut tilanne edellyttää. Nesessiivilause ei siis hahmotu ainoaksi lauseek-
si, jonka avulla kiteytyneille direktiiveille ominainen diskurssitehtävä kirjekokonaisuudes-
sa toteutuu. Sen kanssa osin samankaltaista tehtävää toteuttaa riviltä 15 alkava sisältää-
lause.

Esimerkissä 14 (RK140) käskyn alatekstilaji toteutuu kokonaan ilman kiteytyneitä di-
rektiivejä.  

Esimerkki 14 

RK140 10.12.2002 

Toisen asteen oppilaitoksille 

5-JAKSOJÄRJESTELMÄN JAKSOJEN AJANKOHDAT JA  
YHTEISTOIMINTA-AJAT LUKUVUONNA 2003 – 2004 

01 Opetusvirasto on ryhmäkirjeellään 110/23.9.1998 suositellut toisen asteen 
02 oppilaitoksia, lukuun ottamatta ruotsinkielisiä lukioita, ottamaan käyttöön 5- 
03 jaksojärjestelmän 1.8.1999 alkaen. 

05 Lukuvuonna 2003 – 2004 jaksojen ajankohdat ovat seuraavat: 

07 Jaksot 2003 – 2004 

09 I 12.08.2003 – 02.10.2003  38 päivää 
10 II 03.10.2003 – 25.11.2003 37 päivää 
11 III 26.11.2003 – 03.02.2004 38 päivää 
12 IV 04.02.2004 – 02.04.2004 38 päivää 
13 V 05.04.2004 – 29.05.2004 38 päivää 

15 Yhteensä 189 päivää 

17 Lukuvuonna 2003 – 2004 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin  
18 lauantaiksi. 

20 Samalla opetusvirasto muistuttaa, että yhteistoiminta-ajat lv. 2003 - 2004  
21 ovat tiistaisin klo 14.00-18.00 ja torstaisin klo 12.30-18.00.

J. J., opetustoimen johtaja 

Esimerkissä 14 virasto informoi vastaanottajia seuraavaa kouluvuotta jäsentävien jaksojen 
ajankohdista. Tältä osin se muistuttaa luvussa 3.1.1.1 käsittelemääni esimerkkiä 11, jossa 
kouluille annetaan tietoa lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Vertailu esimerkkiin 11 paljas-
taakin, että kirje toteuttaa nimenomaan käskyn alatekstilajia. Toisin kuin esimerkissä 11, 
vastaanottajille ei kuitenkaan eksplikoida, millaista reaktiota tieto jaksojen ajankohdista 
heiltä edellyttää. Toisin sanoen tekstistä puuttuu kiteytynyt direktiivi, joka kehottaisi esi-
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merkiksi noudattamaan jaksojakoa. Kiteytyneen direktiivin myötä myös kehotusjakso jää 
erillisenä jaksona toteutumatta.  

Esimerkkiin sisältyy vihjeitä, jotka auttavat tulkitsemaan, että kirjeen tehtävänä on juu-
ri vastaanottajan toiminnan ohjailu. Esimerkiksi riviltä 1 alkava perfektimuotoinen lause 
(Opetusvirasto on – – suositellut– – ottamaan käyttöön 5-jaksojärjestelmän 1.8.1999 al-
kaen) ilmaisee lukijalle jaksojärjestelmää koskevan suosituksen, jonka virasto on antanut 
muutamaa vuotta aiemmin. Kun suositusta ei samassa kirjeessä kumota, syntyy oletus, että 
se on edelleen voimassa. Ohjailuvihjeiksi hahmottuvat myös riveiltä 5 ja 20 alkavat olla-
verbilliset lauseet (Lukuvuonna 2003 – 2004 jaksojen ajankohdat ovat seuraavat: – – , r. 
5; – – että yhteistoiminta-ajat – – ovat tiistaisin klo 14.00-18.00 ja torstaisin klo 12.30-
18.00, r. 20), joista jälkimmäinen saa virkekontekstissaan sivulauseen statuksen. Koska 
virastolla on institutionaalinen oikeus vaikuttaa sekä jaksojen että yhteistoiminta-aikojen 
ajankohtiin, lauseiden voi niiden muotoilusta huolimatta tulkita toimivan ohjeena siitä, 
kuinka jaksot ja yhteistoiminta-ajat tulisi käytännössä (myös) seuraavana lukuvuonna 
ajoittaa. Se, millaisia tekoja vastaanottajilta heille tarjotun informaation valossa odotetaan, 
jää kuitenkin implisiittiseksi. Jaksojaosta informoidaan tietenkin, jotta sitä noudatettaisiin. 
Kootusti voidaankin sanoa, että kehotus noudattaa jaksojakoa ilmaistaan esimerkissä 14 
kiteytyneiden direktiivien asemesta muunlaisin ohjailukeinoin.  

Myös esimerkissä 15 käskyn alatekstilajille ominaisen ohjailufunktion voi ajatella to-
teutuvan kiteytyneiden direktiivien asemesta muunlaisin ohjailukeinoin. 

Esimerkki 15

RK003 8.1.2002

Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille

PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION LEHTORIN VIRKOJEN,  
ERITYISOPETTAJAN JA ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN SEKÄ  
TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

01 Opetusvirasto julistaa haettavaksi liitteessä luetellut peruskoulun, lukion ja
02 aikuislukion lehtorin virat, peruskoulun erityisopettajan ja erityisluokanopet-
03 tajan virat sekä tuntiopettajan tehtävät. Hakuaika alkaa keskiviikkona
04 9.1.2002 ja päättyy torstaina 24.1.2002 klo 16.00, johon mennessä hake- 
05 mukset on toimitettava opetusviraston kirjaamoon.  

07  Virkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat – – 

 P. P. linjanjohtaja 
 V. V. henkilöstösuunnittelija 

Esimerkki 15 muistuttaa luvussa 3.1.1.1 käsittelemistäni käskyistä erityisesti esimerkkiä 
10. Myös se informoi vastaanottajia tarjolle tulevista työnhakumahdollisuuksista. Samoin 
esimerkki 15 jäsentyy itsenäisenä kokonaisuutena tarjoomuksen alatekstilajin toteutumak-
si. Tarjoomuksen orientaatiojaksoksi hahmottuvat nyt rivit 1–4, jotka informoivat vas-
taanottajaa tarjolle tulevasta työpaikanhakumahdollisuudesta. Tarjoomuksen kehotusjak-
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sona toimii puolestaan kiteytynyt direktiivi, jossa esitetään työpaikkahakemusten palau-
tusohjeet (– – johon mennessä hakemukset on toimitettava opetusviraston kirjaamoon, r. 
4).60 Toisin kuin esimerkistä 10, esimerkistä 15 puuttuu kuitenkin kiteytynyt direktiivi, 
joka kehottaisi tiedottamaan avoimista työpaikoista koulun omille opettajille.  

Eksplisiittisen tiedotuspyynnön puuttuminen taka-alaistaa esimerkin 15 kohdalla käs-
kyn tulkinnan, jonka pyytää-lauseen muotoinen kiteytynyt direktiivi esimerkissä 10 etu-
alaisti. Tämä tarkoittaa, että myös käskyn alatekstilajia toteuttava kehotusjakso jää esi-
merkissä 15 toteutumatta. Tästä huolimatta yhteys esimerkkiin 10 säilyy selkeänä. Jos 
ajatellaan, että sen, joka kirjeen käytännössä vastaanottaa (esimerkiksi rehtorin), ei tiedo-
tuspyynnön puuttumisesta huolimatta oleteta pitävän kirjeen sisältämää informaatiota 
omana tietonaan, onkin mahdollista tulkita, että käskyn alatekstilajille ominainen ohjailu-
funktio toteutuu esimerkissä 15 esimerkkiä 10 implisiittisemmin. Esimerkin 14 tavoin 
käytössä ovat näin kiteytyneiden direktiivien asemesta muunlaiset ohjailukeinot. 

3.1.2 Selittäviä tekijöitä  

Kuten edellä esitin, käskyn alatekstilajissa kehotus reagoida viraston referoimaan uudis-
tukseen tietyllä tavalla puetaan tyypillisesti sanoiksi kiteytyneiden direktiivien avulla. 
Osassa käskyn alatekstilajin toteutumia käytössä ovat kuitenkin myös muunlaiset kielelli-
set keinot. Tässä alaluvussa tarkastelen lyhyesti, millaisten kontekstitekijöiden voi tulkita 
motivoivan ohjailukeinon valintaa.  

Käskyissä tapauksia, joissa käytössä ovat kiteytyneiden direktiivien lisäksi muut ohjai-
lukeinot, on verrattain vähän. Kun reaktiotoive verbalisoidaan kiteytyneidn dirtektiivein, 
se, onko käytössä myös muita ohjailukeinoja, ei myöskään vaikuta keskeisesti siihen, 
kuinka itse kehotusjakso toteutuu. Jos tarkastelu keskitetään kiteytyneisiin direktiiveihin, 
voidaan kuitenkin esittää, että ohjailukeinon valintaa motivoi käskyissä se, kuinka varma-
na vastaanottajille ilmaistun ohjeen toteutumista käsitellään. 

Valtaosassa edellä analysoimiani esimerkkejä on merkkejä siitä, että juuri kiteytynein 
direktiivein ilmaistujen ohjeiden toteutumista käsitellään käskyissä epävarmana. Epävar-
muustulkintaa tukevat esimerkiksi havainnot siitä, millaisia modulointikeinoja käyttöön 
otetuissa kiteytyneissä direktiiveissä hyödynnetään.  

Kuten esimerkit 9, 11 ja 13 havainnollistavat, käskyjen kiteytyneissä direktiiveissä on 
usein käytössä jokin nesessiivirakenne (Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, 
lukioiden ja aikuislukioiden on ehdottomasti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaika-
taulun määräaikoja, esim. 9; Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-
aikoja ja kertoa niistä oppilaiden huoltajille, esim. 11; –  – jokaisen yksikön päälli-
kön/johtajan on huolehdittava siitä, että yksikön määrärahoista maksettavat laskut voi-
daan maksaa maksuehtojen mukaisesti myös vuosilomien aikana, esim. 13). Esimerkiksi 
lääkäri–potilas-vuorovaikutusta tutkineen Sorjosen (2001: 97–104) mukaan nesessiivilau-
seen kaltaiset kielelliset keinot vihjaavat kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa usein osallis-
tujien välillä piilevästä erimielisyydestä sen suhteen, kuinka meneillään olevassa tilantees-

60 Tarjoomusten jaksorakenteesta ks. tarkemmin lukua 3.3; esimerkkiin 15 vertautuvista toteutumista 
erit. lukua 3.3.1.2. 
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sa tulisi toimia. Käskyissä nesessiivilauseella voi hieman samaan tapaan tulkita merkittä-
vän, että kirjoittaja käsittelee ohjeen toteuttamista potentiaalisesti epävarmana esimerkiksi 
siksi, että vastaavan ohjeen toteuttamisessa on aiempina vuosina esiintynyt ongelmia.  

Vastaavan tulkinnan voi antaa modulointikeinona käytettävälle toivoa-verbille esimer-
kissä 11 (Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen toivotaan järjestävän työ- ja loma-
aikansa vastaavalla tavalla). Vaikka yksityisiä kouluja koskeva ohje konstruoidaan sito-
van velvoitteen asemesta viraston toivomukseksi, myös toivotaan-verbi rakentaa näkyville 
tilanteen, jossa toiveen toteuttaminen ei ole sanomatta selvää. Nesessiivirakenteiden ja 
toivoa-verbin kaltaisia modaalisia aineksia tulkitessa huomionarvoinen onkin esimerkiksi 
Hallidayn (1994: 356) muotoilu, jonka mukaan  modaalisuus on alue kyllän ja ein välissä. 
Tällöin voidaan ajatella, että nesessiiviverbin kaltaiset modaaliset merkinnät ovat lausees-
sa tarpeen vain, kun ohjeen toteuttaminen ei ole täysin varmaa. Modaalisten ainesten ta-
paan voidaan tulkita myös vahvistinta ehdottomasti, jota käytetään paitsi esimerkissä 9 
(Tämän vuoksi kaikkien kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden on ehdot-
tomasti noudatettava liitteenä olevan tilinpäätösaikataulun määräaikoja) myös esimerkis-
sä 12 (Tämän vuoksi Opetusviraston yksiköitä, linjoja, oppilaitoksia ja kouluja kehotetaan 
–  – kiinnittämään huomiota siihen, että –  – tilinpäätösaikataulun määräaikoja ehdotto-
masti noudatetaan). Myös sen käytön voi tulkita vihjaavan rinnakkaisesta maailmasta, 
jossa viraston ilmaisemaa ohjetta ei välttämättä noudateta, vaikka näin olisi syytä tehdä. 

Esimerkissä 12 modulointikeinoista käytössä ovat performatiiviset lauseet, joissa per-
formatiiviverbinä toimivat kehottaa (Tämän vuoksi Opetusviraston yksiköitä, linjoja, oppi-
laitoksia ja kouluja kehotetaan – – kiinnittämään huomiota siihen, että – –) ja pyytää (Eri-
tyisesti pyydetään huolehtimaan siitä, että yksiköissä, linjoilla, oppilaitoksissa ja kouluilla 
on paikalla henkilöt, jotka tiliöivät laskut ja joilla on laskujen hyväksymisoikeus). Merkille 
pantavaa on, että kehottaa-lause kertaa ohjeen, joka itse asiassa on annettu samoille vas-
taanottajille kuukautta aiemmin, kun puheena olevasta tilinpäätösohjeesta on (esimerkillä 
9) tiedotettu ensimmäistä kertaa. Aiemmin esitetyn ohjeen kertaus vahvistaa tulkintaa, 
jonka mukaan kiteytyneiden direktiivien käyttöä motivoi käskyissä juuri käsitys ohjeen 
toteuttamisen epävarmuudesta. Kehottaa-lausetta seuraavan pyytää-lauseen voi puolestaan 
tulkita esittävän ohjeen, jota noudattamalla kehottaa-lauseessa pyydetyn toiminnan toteu-
tumisesta voidaan varmistua (Erityisesti pyydetään huolehtimaan siitä, että yksiköissä, 
linjoilla, oppilaitoksissa ja kouluilla on paikalla henkilöt, jotka tiliöivät laskut ja joilla on 
laskujen hyväksymisoikeus). Aiemmassa tilinpäätösohjeita käsittelevässä kirjeessä (esi-
merkki 9) tällaista ohjetta ei esitetä. Myös esimerkin 12 pyytää-lauseen avulla voi näin 
tulkita reagoitavan ongelmiin, joita aiemman kehotuksen noudattamatta jäämisestä on ken-
ties aiheutunut. Toisin sanoen lisäohjeen muotoilu tukee ajatusta, jonka mukaan kiteyty-
neitä direktiivejä käytetään, kun ohjeiden toteutumisesta tulevaisuudessa halutaan varmis-
tua.  

Tulkinta siitä, millaisissa tilanteissa kiteytyneitä direktiivejä käytetään, vahvistuu, kun 
tarkasteluun otetaan mukaan sellaiset käskyt, joissa käskyn alatekstilaji toteutuu kokonaan 
ilman kiteytyneitä direktiivejä. Kiinnostavia eroja nousee esille, kun vertailtavaksi otetaan 
vaikkapa esimerkit 10 ja 15, joissa molemmissa annetaan tietoa avoimeksi julistettavista 
työpaikoista. Esimerkissä 10 pyytää-lauseen muotoinen kiteytynyt direktiivi kehottaa reh-
toreita tiedottamaan kirjeen auki julistettavista työpaikoista oman koulunsa opettajille 



108

(Rehtoreita pyydetään antamaan kirje opettajille tiedoksi). Esimerkistä 15 vastaava kitey-
tynyt direktiivi puuttuu. Kun pohditaan, miksi tiedotuspyyntö eksplikoidaan juuri esimer-
kissä 10, on kiinnostavaa, että auki julistetettava johtajan tehtävä on määräaikainen. Esi-
merkki 15, josta kiteytynyt direktiivi puuttuu, tarjoaa sen sijaan haettavaksi pysyviä virko-
ja. Onkin mahdollista tulkita, että esimerkin 10 tiedotuspyyntö verbalisoidaan kiteytyneen 
direktiivin avulla, jotta tieto avoimeksi julistettavista tehtävistä ylipäätään saavuttaisi tar-
vittavan laajan joukon määräaikaisesta työstä kiinnostuneita hakijoita. Kun esimerkin 15 
auki julistamat virat ovat pysyviä, voidaan vastaavasti ajatella, että viroista kiinnostunei-
den joukon uskotaan muodostuvan riittävän laajaksi myös ilman erillistä tiedotuspyyntöä. 
Näin ajatellen kiteytyneen direktiivin avulla voi myös esimerkissä 10 tulkita reagoitavan 
potentiaaliseen ongelmatilanteeseen etukäteen. Sen avulla ohjaillaan prosessia, jonka to-
teutumatta jäämisen voisi ennakoida vähentävän kiinnostuneiden hakijoiden määrää ja 
vaikeuttavan näin välillisesti koulun perustoimintojen hoitamista.  

Hieman samaan tapaan on mahdollista tulkita esimerkkien 11 ja 14 eroja. Kuten edellä 
totesin, molemmat esimerkit informoivat vastaanottajia aikatauluista, joita näiden halutaan 
jatkossa noudattavan. Esimerkissä 11 noudattamiskehotus eksplikoidaan kiteytyneiden 
direktiivien avulla. Esimerkissä 14 sen ilmaistuksi tulemisesta huolehtivat implisiittisem-
mät ohjailukeinot. Onkin mahdollista ajatella, että jaksorakennetta koskevan tiedon toivo-
tut toiminnalliset seuraukset ovat kehotusjaksottomassa esimerkissä 14 esimerkkiä 11 sel-
vempää. Toisin sanoen jaksojakoa ei erikseen kehoteta noudattamaan, koska sen noudat-
taminen on itsestään selvää.  

Tulkinta kiteytyneiden direktiivien ja muiden ohjailukeinojen työnjaosta käskyn ala-
tekstilajia toteuttavissa kirjeissä vahvistuu edelleen, kun tarkastelu kohdistetaan tähänas-
tista yksityiskohtaisemmin esimerkkiin 13, jossa käytössä ovat molemmat ohjailukeinojen 
tyypit: nesessiivilauseen muotoinen kiteytynyt direktiivi ([että] jokaisen yksikön päälli-
kön/johtajan on huolehdittava siitä, että yksikön määrärahoista maksettavat laskut voi-
daan maksaa maksuehtojen mukaisesti myös vuosilomien aikana) sekä ohjailevana raken-
teena implisiittisempi sisältää-lause (Päätös sisältää opetustoimen laskujen, opetustoimel-
le kirjattavien tulojen ja muistiotositteiden hyväksyjät, tositteiden käsittelyssä huomioon 
otettavat asiat sekä ohjeet tiliöintileimaan tehtävistä merkinnöistä). Kuten edellä esitin, 
esimerkin 13 ainoaan kiteytyneeseen direktiiviin valittu nesessiivirakenne (on huolehditta-
va) vihjaa, että kirjoittaja käsittelee kiteytyneen direktiivin avulla esittämänsä ohjeen to-
teutumista potentiaalisesti epävarmana. Huomionarvoista onkin, että juuri nesessiivilau-
seen ilmaisema ohje ohjailee laskujen maksamista vuosilomien aikana. Hieman samaan 
tapaan kuin edellä, on mahdollista ajatella, että laskujen on aiemmin havaittu jäävän mak-
samatta, jos vuosilomien aikaisiin järjestelyihin ei erikseen puututa. Laskujen hyväksymi-
nen, tositteiden käsittely ja merkintöjen tekeminen tiliöintileimaan, joiden toteuttamista 
ohjaillaan muuksi ohjailukeinoksi tulkitsemani sisältää-lauseen avulla, voi sen sijaan aja-
tella toteutuvan varmemmin ainakin jollakin tapaa, koska ne kuuluvat vastaanottavissa 
yksiköissä vähintään viikoittaisiin (ellei päivittäisiin) tehtäviin. Toisin sanoen muilla oh-
jailukeinoilla esitetään myös esimerkissä 13 ohje, jonka toteuttaminen hahmottuu jo maa-
ilmantiedon varassa kiteytyneen direktiivin ilmaisemaa ohjetta varmemmaksi.  

Maailmantiedon varassa tehtyjä päätelmiä tukevat esimerkissä 13 myös havainnot 
tekstissä tehdyistä kielellisistä valinnoista. Kun käsittelin esimerkki 13, esitin, että neses-
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siivilauseen ja kiteytymättömäksi ohjailukeinoksi tulkitsemani sisältää-lauseen tehtävät 
ovat toisilleen rinnakkaisia. Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että rinnakkaisuus on 
ainoastaan osittaista. Vaikka molempien lauseiden avulla nostetaan esille, millaisia toimia 
orientaatiojaksossa esitelty uudistus vastaanottajilta vaatii, useat fokusointikeinot nostavat 
nimittäin kirjeen relevanteimmaksi sisällöksi riviltä 15 alkavan nesessiivilauseen ([että]
jokaisen yksikön päällikön/johtajan on huolehdittava siitä, että yksikön määrärahoista 
maksettavat laskut voidaan maksaa maksuehtojen mukaisesti myös vuosilomien aikana).

Fokusointikeinona toimii ensinnäkin nesessiivilauseeseen sisältyvä fokuspartikkeli 
myös. Esimerkiksi ISK:n (2004: § 839) mukaan fokuspartikkeleille on kirjoitetussa kieles-
sä ominaista, että ne nostavat fokukseen lauseen sen osan, jonka edelle ne sijoittuvat. Esi-
merkin 13 nesessiivilauseessa fokuspartikkelia myös edeltää partitiivimuotoinen demon-
stratiivipronomini sitä, joka toimii juuri että-alkuisen nesessiivilauseen tukipronominina 
(tukipronominin tehtävistä mt. § 1145; J. Leino 1999). Täten myös ei ainoastaan osoita, 
että lauseiden tehtävät ovat samankaltaisia, vaan toimii myös fokusointikeinona, joka nos-
taa kahdesta samankaltaisesta lauseesta korosteisemmin esille jälkimmäisen. Fokuspartik-
kelin lisäksi huomionkohdistimeksi voidaan tulkita verbi merkitsee, joka verbalisoi orien-
taation ja kehotusjakson välistä evaluointisuhdetta suorastaan poikkeuksellisen eksplisiitti-
sesti. Kolmantena fokusointikeinona toimii TEKIJÄN ilmauksen  (jokaisen yksikön päälli-
kon/johtajan) etumääritteenä vahvistimen tapaan toimiva kvanttoripronomini (jokaisen),
joka korostaa nesessiivilauseella ilmaistun ohjeen ehdottomuutta.61

Juuri fokusointikeinojen myötä kiteytyneen direktiivin ilmaisema ohje hahmottuu kah-
desta rinnakkaisesta ohjeesta siksi, jota kirjeen kirjoittaja käsittelee tekstissään relevan-
timpana. Esimerkissä 13 fokusointikeinojen runsaus rohkaisee näin tulkitsemaan, että kir-
joittaja käsittelee juuri kiteytyneen direktiivin ilmaisemaa ohjetta erityisen keskeisenä. 
Laskujen hyväksyminen, tositteiden käsittely ja merkintöjen tekeminen tiliöintileimaan, 
joiden toteuttamisesta annetaan ohjeita muilla keinoin, hahmottuvat prosesseina odotuk-
senmukaisemmiksi siksi, ettei niihin kohdistuvia ohjeita ole samalla tavoin nostettu luki-
jan huomion kohteeksi.  

3.1.3 Koonti 

Luvussa 3.1 tarkastelin edellä ohjailukeinon valintaa käskyn alatekstilajia toteuttavissa 
ryhmäkirjeissä. Luvussa 3.1.1 esitin, että käskyn alatekstilajin toteutumat voi jakaa kah-
teen tyyppiin sen mukaan, millaisin kielellisin keinoin reaktiota orientaatiojaksossa refe-
roituun muutokseen pyydetään. Luvussa 3.1.1.1 analysoin tapauksia, joissa reaktiopyyn-
nön pukee sanoiksi kiteytynyt direktiivi. Nimitin tällaisia käskyjä alatekstilajin prototyyp-
pisiksi toteumiksi. Luvussa 3.1.1.2 analysoin puolestaan yhtä sellaista käskyä, jossa sitä, 
kuinka vastaanottajan toivotaan reagoivan orientaatiossa referoituun uudistukseen, ilmais-
taan kiteytyneiden direktiivien lisäksi muunlaisin ohjailukeinoin. Lisäksi tarkastelin kirjei-

61 Kvanttoripronominien jokainen tai kaikki kaltaiset ilmaukset toimivat käskyissä tyypillisesti vahvisti-
men tapaan. Esimerkiksi tiedusteluissa vastaavanlaisilla kvanttoripronomineilla on selkeämmin sisällöllinen 
tehtävä. Niissä kvanttoripronominilla kaikki alkavaa NP:tä saattaa (seuraavassa lauseessa) vaikkapa seurata 
NP, jonka ekstensio hahmottuu kvanttoripronominilla kaikki alkavaa NP:tä suppeammaksi. 
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tä, joissa käskyn alatekstilajille ominainen ohjailufunktio toteutuu kiteytyneiden direktii-
vien asemesta kokonaan muuten. Tällaisten käskyjen esitin asettuvan prototyypistä hie-
man kauemmas.  

Sekä prototyypin mukaisia että prototyypistä kauemmas asettuvia käskyjä analysoides-
sani kuvasin ohjailukeinon valinnan lisäksi, millaiseksi kehotusjakson rakenne ohjailukei-
non valinnan myötä muotoutuu. Tarkasteluni osoitti, että kun kiteytyneitä direktiivejä käy-
tetään, ohjailukeinon valinta ei keskeisesti vaikuta kehotusjakson toteutumisen tapaan. 
Tällöin kehotusjakso rakentuu ohjailukeinojen valikoimasta riippumatta usein ainoastaan 
yhdestä kiteytyneestä direktiivistä. Kiteytynyt direktiivi saa tekstikokonaisuudessa nimen-
omaan ydindirektiivin tulkinnan. Elaboroivia direktiivejä ei sen sijaan esiinny. Joissakin 
käskyissä kehotusjakson osina toimivia kiteytyneitä direktiivejä on enemmän kuin yksi. 
Tällöin niistä muodostuu toisilleen rinnakkaisten ydindirektiivien symmetrinen sarja. Ar-
gumenttirakenteeltaan kiteytyneet direktiivit toteuttavat tyypillisesti ydindirektiiveille 
ominaista argumenttirakennekonstruktiota TVK, joka tematisoi tavoitellun teon TEKIJÄÄ 
ilmaisevan NP:n ja rematisoi tekemisen KOHTEEN. Kun kiteytyneitä direktiivejä on vain 
yksi, teemankulkua ei kehotusjakson sisällä ole. Kun kiteytyneitä direktiivejä on enem-
män, teemankulku rakentuu pysyvän tai pysyvän kaltaisen teeman varaan. Sellaisissa käs-
kyissä, joissa kiteytyneitä direktiivejä ei käytetä, käskyn alatekstilajia realisoiva kehotus-
jakso jää puolestaan kokonaan toteuttamatta. 

Luvussa 3.1.2 kiinnitin sitten huomiota seikkoihin, joiden varassa ohjailukeinon valin-
taa on käskyissä mahdollista selittää. Tarkasteluni havainnollisti, että alatekstilajille omi-
nainen reaktiopyyntö verbalisoidaan käskyissä nimenomaan kiteytyneiden direktiivien 
avulla, kun kirjoittaja käsittelee esittämänsä ohjeen toteutumista potentiaalisesti epävar-
mana. Muiden ohjailukeinojen avulla ohjaillaan puolestaan sellaisia prosesseja, joiden 
toteuttaminen näyttäytyy varmempana. Kun kirjeessä käytetään myös muita ohjailukeino-
ja, kiteytyneen direktiivin ilmaisema ohje saatetaan lisäksi merkitä tekstin ohjeista rele-
vanteimmaksi erilaisin fokusointikeinoin.  

3.2 Tiedustelut

Kuten luvussa 2.2.2 totesin, tiedustelun alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä ja kirjeen osis-
sa vastaanottajaa pyydetään tyypillisesti toteuttamaan jokin sellainen teko, jonka seurauk-
sena kirjeen lähettäjä saa haltuunsa joukon tarvitsemiaan tietoja. Toisin sanoen pyytämi-
sen kohteena on kommunikaation jatkaminen viraston kanssa. Samoin kuin käskyissä, 
pyynnön noudattaminen konstruoidaan useimmiten vastaanottajaa sitovaksi velvollisuu-
deksi. Se, millaisin kielellisin keinoin tiedonantopyyntö ja sitä täsmentävät ohjeet esite-
tään, voi kuitenkin myös tiedusteluissa vaihdella. Luvussa 3.2.1 tarkastelen seuraavaksi 
tätä vaihtelua sekä sen vaikutusta kehotusjakson rakentumisen tapaan. Alaluvussa 3.2.2 
pohdin sitten, millaisten havaintojen avulla ohjailukeinon valintaa voidaan tiedusteluissa 
selittää.
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3.2.1 Ohjailukeinon valinta ja kehotusjakson rakenne 

Myös tiedustelun alatekstilajin toteutumat voi jakaa karkeasti kahteen tyyppiin sen mu-
kaan, millaisin kielellisin keinoin erityisesti alatekstilajille ominainen tiedonanto- tai tie-
dontuottamiskehotus esitetään. Suuressa osassa tiedusteluja tämä kehotus puetaan sanoiksi 
kiteytynein direktiivein. Kun luvussa 3.2.1.1 seuraavaksi käsittelen tällaisia tapauksia, 
nimitän niitä tiedustelun toteutumina prototyyppisiksi. Tiedusteluihin lukeutuu kuitenkin 
myös joukko tapauksia, joissa vastaava ohje esitetään kiteytyneiden direktiivien asemesta 
muunlaisin ohjailukeinoin. Näitä tapauksia käsitellessäni puhun luvussa 3.2.1.2 tapauksis-
ta, jotka asettuvat prototyypistä hieman kauemmas. Sellaisia tiedusteluita, joissa kiteyty-
neitä direktiivejä ei käytetä lainkaan, ei aineistossa ole. 

3.2.1.1 Vain kiteytyneitä direktiivejä  

Prototyyppisissä tiedusteluissa sekä alatekstilajille ominainen tiedon antamis- tai tuotta-
mispyyntö että sitä täsmentävät ohjeet ilmaistaan kiteytynein direktiivein. Tällöin kehotus-
jakson ensimmäinen kiteytynyt direktiivi, joka kehottaa tiedon antamiseen tai tuottami-
seen, saa tekstikokonaisuudessa ydindirektiivin tulkinnan. Täsmentävät kiteytyneet direk-
tiivit ovat sen sijaan tehtävältään elaboroivia. Sekä ydin- että elaboroivat direktiivit ilmai-
sevat tyypillisesti velvollisuutta. Jos myös mahdollisuutta ilmaisevia lauseita esiintyy, ne 
ovat elaboroivia direktiivejä. Käytännössä ydindirektiivi saattaa kehottaa vastaanottajia 
vaikkapa antamaan virastolle sen tarvitseman asiakirjan (esim. Koska on käynyt selville, 
että kouluissa on avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti opetusviraston talousyksik-
kö pyytää kouluilta selvitystä pankkitileistä). Elaboroivien direktiivien avulla ilmaistaan 
puolestaan usein, millaisia asiakirjojen tulee olla (esim. Selvityksessä on mainittava mil-
laisia tilejä koululla on ja missä rahalaitoksessa) tai milloin niiden on oltava perillä (esim. 
Selvitykset on lähetettävä talousyksikön tilitoimen palveluihin – – 15.3.2002 mennessä).  

Esimerkiksi kirje RK034 (esimerkki 16) havainnollistaa, kuinka alatekstilajille tyypil-
lisiä ohjailumerkityksiä prototyyppisissä tiedusteluissa ilmaistaan. Sen kehotusjaksossa (r. 
8–16) on yhteensä neljä kiteytynyttä direktiiviä. Vastaanottajalle suunnatun tiedonanto-
pyynnön verbalisoi riviltä 8 alkava pyytää-lause (Koska on käynyt selville, että kouluissa 
on avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti opetusviraston talousyksikkö pyytää kou-
luilta selvitystä pankkitileistä). Elaboroivat direktiivit on puolestaan muotoiltu nesessiivi-
lauseiksi (Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä rahalaitoksessa,
r. 12; Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei koululla ole avattu 
pankkitiliä, r. 13; Selvitykset on lähetettävä talousyksikön tilitoimen palveluihin (PL – –)
talouspäällikkö T. T:lle 15.3.2002 mennessä, r. 14).  
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Esimerkki 16 

RK034 25.2.2002

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen, erityis- ja sairaalakoulujen,  
lukioiden, aikuislukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten rehtoreille 

RAHALAITOKSISSA AVATTAVAT KAUPUNGIN TILIT JA 
NIIDEN LOPETTAMINEN 

01 Kaupunginvaltuuston 11.12.1996 hyväksymän Helsingin kaupungin  
02 taloussäännön 4. luvun 12 §:n mukaan rahalaitoksissa avattavista  
03 kaupungin tileistä ja niiden lopettamisesta päättää rahoitusjohtaja, joka  
04 huolehtii myös siitä, että kaikista näistä tileistä ja niiden käyttäjistä  
05 pidetään luetteloa.  

07 Kaupungin virastot ja laitokset ovat velvollisia noudattamaan kaupungin  
08  taloussääntöä. Koska on käynyt selville, että kouluissa on avattu pankki- 
09 tilejä taloussäännön vastaisesti opetusviraston talousyksikkö pyytää kou- 
10 luilta selvitystä pankkitileistä.  

12 Selvityksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä rahalaitok- 
13 sessa. Selvitys on ehdottomasti annettava siinäkin tapauksessa, ettei
14 koululla ole avattu pankkitiliä. Selvitykset on lähetettävä talousyksikön
15 tilitoimen palveluihin (PL – –) talouspäällikkö T. T:lle 15.3.2002 
16 mennessä.

18 – –  

20 – – Opetusvirasto ilmoittaa vuosittain kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle  
21 kaupungin kirjanpitoon kuuluvien tilien luettelot opetustoimen osalta.  
22 Taloussääntö löytyy opetusviraston intrasta kohdasta Talous. 

H. H., talousjohtaja 
 T. T., talouspäällikkö 

Esimerkin 16 orientaatiossa (r. 1–8) virasto kertoo havainneensa, ettei sen aiemmin anta-
mia toimintakehotuksia ole kaikilta osin noudatettu. Kehotusjaksossa (r. 8–16) tuodaan 
tämän jälkeen kiteytyneiden direktiivien avulla ilmi, mitä vastaanottajien siksi halutaan 
tekevän.  

Kehotusjakson sisäinen rakenne toteutuu esimerkissä 16 odotuksenmukaisella tavalla. 
Kehotusjakson alkuun sijoittuva pyytää-lause toimii ydindirektiivinä. Juuri se kehottaa 
vastaanottajia antamaan virastolle tämän tarvitseman asiakirjan. Pyytää-lausetta seuraavat 
nesessiivilauseet saavat tekstikokonaisuudessa elaboroivan direktiivin statuksen. Niiden 
avulla ilmaistaan, millaisia asiakirjojen tulee olla ja milloin niiden on oltava perillä.  

Tulkintaa kehotusjakson rakenteesta tukevat jo havainnot siitä, millaista argumenttira-
kennetta kiteytyneet direktiivit toteuttavat. Kaikki neljä lausetta ovat argumenttirakenteel-
taan verrattain odotuksenmukaisia.  

Ydindirektiivinä toimiva pyytää-lause toteutuu hieman tavallista kompleksisemmin 
(Koska – – opetusvirasto pyytää kouluilta selvitystä pankkitileistä). Koska toivottua teke-
mistä ilmaisee infiniittisen verbin asemesta nominalisointi (selvitystä), TEKIJÄN ilmaukse-
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na toimii partitiivin asemesta ablatiivimuotoinen NP (kouluilta). Argumenttirakenteen 
näkökulmasta keskeisin ero prototyyppiin on kuitenkin, että myös OHJAILIJA saa lauseessa 
eksplisiittisen koodauksen. Tämä tarkoittaa, että OHJAILIJAA ilmaiseva subjekti saa alku-
kentän teemapaikalla myös lauseen teeman statuksen. Koska näin on, rakennetyypin kes-
keisten osallistujien – TEKIJÄN ja tekemisen KOHTEEN – temaattisia suhteita ilmaisee tee-
mapaikan ja loppukentän välisen työnjaon asemesta se, millaiseen järjestykseen näitä osal-
listujia ilmaisevat lauseenjäsenet sijoittuvat loppukentän sisällä. Keskeistä on, että TEKI-
JÄN ilmauksen (kouluilta) paikka on loppukentässä välittömästi pyytää-verbin perässä, kun 
taas tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP (selvitystä pankkitileistä) esitetään vasta TEKIJÄN
ilmauksen jälkeen.  

Elaboroivissa direktiiveissä toteutuu elaboroiville direktiiveille ominainen argumentti-
rakenne KVX. Vaikka lauseiden syntaktinen kokonaishahmo varioi, jokainen elaboroiva 
direktiivi tematisoi alkukentän teemapaikalla juuri NP:n, joka ilmaisee toivotun tekemisen 
KOHTEEN (selvityksessä, r. 12; selvitys, r. 13; selvitykset, r. 14). Remaattinen status lankeaa 
toivotun tekemisen laatua ilmaisevan verbin jälkeen puolestaan joukolle adverbiaaleja 
(siinäkin tapauksessa, ettei –  –, r. 13; talousyksikön tilitoimen palveluihin –  – 15.3.2002 
mennessä, r. 14) tai muita vastaavia lauseenjäseniä (millaisia tilejä koulussa on ja missä 
rahalaitoksessa), joiden avulla KOHTEEN käsittelystä annetun ohjeen sisältöä täsmenne-
tään.  

Kun argumenttirakenne toteutuu keskeisiltä osiltaan odotuksenmukaisella tavalla, 
myös kehotusjakson teemankulku hahmottuu pääosin yksinkertaiseksi. Ensinnäkin ydindi-
rektiivin reemassa uutisarvoisena esiteltävä NP (selvitystä pankkitileistä) on samanviittei-
nen sen NP:n kanssa, joka ensimmäisessä elaboroivassa direktiivissä tematisoidaan (Selvi-
tyksessä). Teemankulku ydindirektiivistä ensimmäiseen elaboroivaan direktiiviin jäsentyy 
näin lineaariseksi. Toiseksi kahden seuraavan elaboroivan direktiivin teemapaikalle sijoit-
tuu saman lekseemin taivutusmuoto (selvitys, selvitykset). Tällöin elaboroivien direktiivien 
välillä toteutuu pysyvä teema. Lisäksi lineaarinen teema nostaa tekstin keskeiseksi pu-
heenaiheeksi toivotun tekemisen KOHTEEN (selvitykset), jonka puheenaihestatuksen pysy-
vä teema sitten säilyttää.  

Alatekstilajille ominainen ohjailufunktio toteutuu kiteytynein direktiivein myös kir-
jeessä RK080 (esimerkki 17). Sen kehotusjakso rakentuu kolmesta kiteytyneestä direktii-
vistä, jotka ovat kaikki moduloimattomia deklaratiiveja (Jokainen opetustoimen perus-
työyksikkö käsittelee ja hyväksyy – – periaatteellisen kannanoton– –, r. 5; Koulut ja oppi-
laitokset toimittavat kopion – – ao. linjanjohtajalle opetusvirastoon, r. 8; Virastohallinnon 
yksiköt toimittavat ohjelmansa opetustoimen johtajalle, r. 10). 

Esimerkki 17

RK080 10.6.2002

Kaupungin peruskouluille, erityis- ja sairaalakouluille, lukioille, 
aikuislukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä opetusviraston henkilökunnalle 

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUOSILLE 2002 - 2005 

01 Opetustoimen johdon ja henkilökunnan yhteistoimintaelin, virastotoimi- 
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02 kunta, on hyväksynyt työhyvinvointiohjelman vuosille 2002 - 2005, joka 
03 konkretisoi yhteistoimintasopimuksen periaatteita. – –   

05 Jokainen opetustoimen perustyöyksikkö käsittelee ja hyväksyy 
06 työpaikkakokouksessaan periaatteellisen kannanoton oman työyhteisönsä
07 hyvinvointiohjelmaksi 2002-2005 edellä mainitun koko opetustointa
08 koskevan ohjelman sovellutuksena. Koulut ja oppilaitokset toimittavat
09 kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitoksen henkilöstötoimikunnan
10 hyväksymästä ohjelmasta ao. linjanjohtajalle opetusvirastoon. Virastohal-
11 linnon yksiköt toimittavat ohjelmansa opetustoimen johtajalle. Tarvittaessa  
12 linjanjohtajat ja linjojen TYHY-yhdyshenkilöt antavat lisätietoja. 

14 – –  

 J. J., opetustoimen johtaja 

Esimerkin 17 orientaatiossa (r. 1–3) virasto antaa vastaanottajille tietoa virastotoimikun-
nan vastikään hyväksymästä työhyvinvointiohjelmasta. Kehotusjaksossa (r. 5–11) verbali-
soidaan tämän jälkeen, mitä vastaanottajien halutaan työhyvinvointiohjelman eteen omissa 
yksiköissään tekevän. Kuten edellä, toimintakehotukset esitetään nimenomaan kiteytynein 
direktiivein.  

Kehotusjakson sisäinen rakenne on esimerkissä 17 sekä argumenttirakenteen että tee-
mankulun osalta hieman esimerkkiä 16 kompleksisempi. Tästä huolimatta kehotusjakson 
rakenne muistuttaa alatekstilajin prototyyppiä. Keskeistä on, että jakson ensimmäisen ja 
kahden seuraavan moduloimattoman deklaratiivin suhde hahmottuu epäsymmetriseksi. 
Riviltä 5 alkava moduloimaton deklaratiivi toimii ydindirektiivinä (Jokainen opetustoimen 
perustyöyksikkö käsittelee ja hyväksyy työpaikkakokouksessaan periaatteellisen kannan-
oton oman työyhteisönsä hyvinvointiohjelmaksi 2002-2005 edellä mainitun koko opetus-
tointa koskevan ohjelman sovellutuksena). Sen avulla vastaanottajia kehotetaan tuotta-
maan (käsittelemään ja hyväksymään omana sovelluksenaan) asiakirja, jonka sisältämiä 
tietoja virasto jatkossa tarvitsee. Kaksi seuraavaa direktiiviä toimivat ydindirektiivin il-
maiseman ohjeen elaboroivina täsmennyksinä. Niiden avulla ilmaistaan, kenelle kahden 
keskeisen vastaanottajaryhmän tulee tuottamansa asiakirjat lähettää (Koulut ja oppilaitok-
set toimittavat kopion – – ao. linjanjohtajalle opetusvirastoon, r. 8; Virastohallinnon yksi-
köt toimittavat ohjelmansa opetustoimen johtajalle, r. 10). 

Argumenttirakenteen osalta ydindirektiivi on verrattain yksinkertainen rakennetyypin 
TVK toteutuma. Se tematisoi alkukentän teemapaikan välityksellä eksplisiittisen TEKIJÄN 
ilmauksen (Jokainen opetustoimen perusyksikkö), joka jäsentyy lauseen subjektiksi. Re-
maattisen statuksen saa puolestaan tekemisen KOHDETTA ilmaiseva  NP  (periaatteellisen
kannanoton oman työyhteisönsä hyvinvointiohjelmaksi 2002-2005), joka sijoittuu lauseen 
loppukenttään. Vakioisten osien lisäksi lauseessa on kaksi valinnaista elementtiä. Ensin-
näkin valinnaiseksi elementiksi hahmottuu inessiivimuotoinen adverbiaali (työpaikkako-
kouksessaan), joka ilmaisee, missä kannanotot tulee käsitellä. Toiseksi valinnainen on 
predikatiiviadverbiaali edellä mainitun koko opetustointa koskevan ohjelman sovellutuk-
sena, joka selventää ydindirektiivissä esitetyn kehotuksen suhdetta orientaatiossa sanot-
tuun. Kokonaisuutena lause poikkeaa rakennetyypin TVK prototyyppisistä toteutumista 
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lähinnä siinä, että jälkimmäisen valinnaisen elementin paikka on loppukentän viimeisellä 
paikalla toivotun tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n jäljessä.  

Siinä, missä ydindirektiivin argumenttirakenne on odotuksenmukainen, molempien 
elaboroivien direktiivien argumenttirakenne poikkeaa jonkin verran tavanomaisesta. Odo-
tuksenvastaista on erityisesti se, että tavoitellun tekemisen TEKIJÄ ei saa niissä implisiittis-
tä vaan eksplisiittisen koodauksen. Ensimmäisessä elaboroivassa direktiivissä TEKIJÄÄ
ilmaisee NP Koulut ja oppilaitokset (r. 8). Jälkimmäisessä vastaavaa tehtävää toteuttaa NP 
Virastohallinnon yksiköt (r. 10).  

Koska kumpikin elaboroiva direktiivi tematisoi TEKIJÄN ilmauksen sijoittamalla sen 
alkukentän teemapaikalle, onkin mahdollista ajatella, että elaboroivat direktiivit toteuttavat 
osin argumenttirakennetta TVK, joka on pikemminkin ydindirektiiveille ominainen. Teke-
misen KOHTEEN ilmausta (kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitoksen henkilöstötoimi-
kunnan hyväksymästä ohjelmasta, r. 9; ohjelmansa, r. 11), joka argumenttirakenteen TVK 
prototyyppisissä toteutumissa varaa loppukentän viimeistä paikkaa, seuraa molemmissa 
elaboroivissa direktiiveissä kuitenkin määränpäätä ilmaiseva adverbiaali (ao. linjanjohta-
jalle opetusvirastoon, r. 10; opetustoimen johtajalle,  r.  11).  Tämä tarkoittaa,  että  lauseet  
käsittelevät uutisarvoisena tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n asemesta nimenomaan 
X-elementtiä, jonka rematisointi on tyypillistä argumenttirakenteen KVX toteutumille. 
Vaikka osallistujavalikoima muistuttaa rakennetyyppiä TVK, onkin mahdollista sanoa, että 
loppuasemaiset määränpään adverbiaalit muokkaavat lauseen teema–reema-rakennetta 
osin suuntaan, jossa toteutuvat myös rakennetyypille KVX ominaiset piirteet.  Tiivistetysti 
ilmaisten tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP (kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitok-
sen henkilöstötoimikunnan hyväksymästä ohjelmasta, r. 9; ohjelmansa, r. 11) jäsentyy näin 
kummankin elaboroivan direktiivin reemassa informaatioarvoltaan (vähintäänkin osin) 
annetuksi, kun taas loppukentän viimeisille paikoille sijoittuvat X-elementit (ao. linjanjoh-
tajalle opetusvirastoon, r. 10; opetustoimen johtajalle, r. 11) esitellään uutisarvoisina. 
Näin elaboroivien direktiivien uutisarvoiseksi sisällöksi ei hahmotu, että kahden TEKIJÄ-
NP:n mainitsemien vastaanottajaryhmien tulee käsitellä puheena olevia asiakirjoja (”toi-
mittaa” ne). Päinvastoin uutisarvoisena näyttäytyy tieto siitä, minne asiakirjat tulee niiden 
hyväksymisen jälkeen lähettää.  

Argumenttirakenteen poikkeuksellisuus komplisoi esimerkissä 17 myös teeman kul-
kua. Erona prototyyppiin on, että teemapaikkaiset TEKIJÄN ilmaukset rakentavat kehotus-
jaksoon pysyvän kaltaisen teemankulun, joka kuljettaa jakson keskeisenä puheenaiheena 
sitä, kenen toteutettavaksi kukin siinä esitetyistä ohjeista lankeaa. Koska elaboroivien di-
rektiivien tematisoidut TEKIJÄ-NP:t (Koulut ja oppilaitokset sekä Virastohallinnon yksiköt)
jakavat ydindirektiivissä mainitun TEKIJÄ-joukon (Jokainen opetustoimen perusyksikkö)
kahteen osaan, kyse on jakautuvasta teemasta, jota voidaan pitää pysyvän teeman variant-
tina (Shore 2008: 41, 46–47).  

Suhteessa tiedusteluiden prototyyppiin on huomionarvoista, että kehotusjakson sisälle 
muodostuu samanaikaisesti toinen tekstuaalinen kulku, joka nostaa kehotusjakson toiseksi 
puheenaiheeksi tavoitellun tekemisen KOHTEEN. Vaikka KOHTEEN ilmauksia ei tematisoi-
da, lähempi tarkastelu osoittaakin, että erityisesti kehotusjakson alussa voidaan havaita 
myös prototyyppiä muistuttavia lineaarisia piirteitä. Lineaarisuuden alkupisteeksi hahmot-
tuu tavalliseen tapaan ydindirektiivin reema-asemainen NP, joka ilmaisee toivotun tekemi-
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seen KOHTEEN (kannanoton – – hyvinvointiohjelmaksi 2002-2005). Ensimmäisessä elabo-
roivassa direktiivissä sen vastinpariksi jäsentyy vastaavaan osallistujaan viittaava toinen 
reema-asemainen NP (kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitoksen henkilöstötoimikun-
nan hyväksymästä ohjelmasta). Lineaarisuuden näkökulmasta keskeinen havainto on, että 
tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP esitellään ydindirektiivissä uutena ja elaboroivassa 
direktiivissä annettuna. Näin ydindirektiivin ja ensimmäisen direktiivin välille rakentuu 
hieman lineaarista teemankulkua vastaava tekstuaalinen suhde, vaikka molemmat NP:t 
sijoittuvat lausekontekstissaan lauseen loppukenttään. Kun teksti puolestaan etenee en-
simmäisestä elaboroivasta direktiivistä jälkimmäiseen, tekemisen KOHDETTA ilmaisevan 
NP:n temaattinen status ja informaatioarvo pysyvät ennallaan. Toisin sanoen myös jäl-
kimmäinen elaboroiva direktiivi sijoittaa tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n loppu-
kenttään, mutta esittää sen informaatioarvoltaan annettuna (vrt. Shore 2008). Kun kumpi-
kin elaboroiva direktiivi käsittelee KOHTEEN ilmausta informaatioarvoltaan annettuna, 
myös prototyyppisille tiedusteluille ominainen pysyvä teemankulku saa elaboroivien di-
rektiivien välillä funktionaalisen vastineensa. Suhteessa prototyyppiin on keskeistä, että 
myös tekemisen KOHDE toimii näin esimerkin 17 kehotusjaksossa oliona, josta elaboroivat 
direktiivit predikoivat jotakin ydindirektiivissä lausumatonta. 

Myös esimerkin 18 kehotusjakso toteutuu verrattain kompleksisesti. Siinäkin tieduste-
luille ominaisia ohjailevia merkityksiä koodataan kuitenkin kiteytynein direktiivein. Keho-
tusjaksossa (r. 1–6, 10–11) esiintyy nyt neljä kiteytynyttä direktiiviä. Ensimmäinen niistä 
on aktiivimuotoinen pyytää-lause (Yleissivistävä koulutuslinja pyytää koulujen rehtoreilta 
liitteenä olevilla lomakkeilla yhteenvetotilastot 7. luokalle pyrkineistä ja otetuista oppi-
laista lukuvuodeksi 2002-2003, r. 1). Seuraavat kaksi on muotoiltu moduloimattomiksi 
deklaratiiveiksi (Kaikki koulut täyttävät tilastolomakkeen liite 1 – –, r. 3; Tilastolomakkeen
liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa –  –, r. 4). Niiden jälkeen kehotusjakson päättää 
toinen pyytää-lause, jonka predikaattiverbi taipuu passiivissa (Oheiset lomakkeet pyyde-
tään palauttamaan täytettynä suunnittelusihteeri P.P:lle 25.3. mennessä, r. 10). 

Esimerkki 18

RK037 1.3.2002

Suomenkielisille peruskoulun yläasteen kouluille,  
yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille

YHTEENVETOTILASTOT 7. LUOKALLE PYRKINEISTÄ JA OTETUISTA

01 Yleissivistävä koulutuslinja pyytää koulujen rehtoreilta liitteenä olevilla  
02 lomakkeilla yhteenvetotilastot 7. luokalle pyrkineistä ja otetuista oppilaista
03 lukuvuodeksi 2002-2003. Kaikki koulut täyttävät tilastolomakkeen liite 1,  
04 johon sisällytetään kaikki kouluun pyrkineet ja otetut. Tilastolomakkeen
05 liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa on käytössä soveltuvuuskokeet 
06 oppilaita kouluun valittaessa. Tietoja kerätään koulutusvalintojen 
07 seuraamiseksi. Tiedoista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään myös 
08 kouluille tiedoksi.

10 Oheiset lomakkeet pyydetään palauttamaan täytettynä suunnittelusihteeri  
11 P. P:lle 25.3. mennessä. 
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13 Yhteistyöterveisin 

P.P., yleissivistäjän koulutuslinjan johtaja 
X.X., suunnittelupäällikkö

Esimerkissä 18 orientaatiojaksoksi on kirjeen otsikon lisäksi mahdollista tulkita lähinnä 
riviltä 6 alkava lause. Se selventää, että kehotusjaksossa esitetyt kehotukset esitetään, kos-
ka virasto haluaa seurata peruskoulun kuudesluokkalaisten tekemiä koulutusvalintoja.62

Kehotusjaksossa vastaanottajia kehotetaan antamaan virastolle tietoa näistä valinnoista 
viraston toivomalla tavalla.  

Sisäisesti esimerkin 18 kehotusjakso rakentuu karkeasti ottaen samaan tapaan kuin ke-
hotusjaksot esimerkeissä 16–17. Riviltä 1 alkava pyytää-lause toimii ydindirektiivinä. Se 
ilmaisee yleisellä tasolla, millaista tietoa virasto vastaanottajilta haluaa. Riveiltä 3, 4 ja 10 
alkavia kiteytyneitä direktiivejä, joiden paikka on ydindirektiivin jäljessä, on puolestaan 
mahdollista pitää tehtävältään elaboroivina. Niiden avulla täsmennetään, mitä riviltä 1 
alkavaa pyytää-lausetta toteutettaessa on otettava huomioon. 

Kehotusjakson aloittava ydindirektiivi toteuttaa tavanomaiseen tapaan argumenttira-
kennetta TVK. Se poikkeaa kuitenkin rakennetyypin prototyyppisistä toteutumista siinä, 
ettei toivotun tekemisen laatua täsmennetä lauseessa infiniittisen verbimuodon avulla (vrt. 
esimerkkiin 16 edellä). Lisäksi TEKIJÄ-NP on partitiivin asemesta ablatiivimuotoinen (kou-
lujen rehtoreilta). Lauseen teemaksi jäsentyy teemapaikalle sijoittuva subjekti, joka ilmai-
see TEKIJÄN asemesta OHJAILIJAA. Koska näin on, rakennetyypin kannalta keskeisten osal-
listujien – TEKIJÄN ja tekemisen KOHTEEN – temaattisia suhteita ilmaisee nytkin se, millai-
seen järjestykseen näitä kahta osallistujaa ilmaisevat lauseenjäsenet sijoittuvat loppuken-
tässä. Kuten edellä, lauseen uutisarvoiseksi elementiksi hahmottuu tällöin rakennetyypille 
TVK ominaiseen tapaan tekemisen KOHTEEN ilmaus, joka ilmaisee samalla reeman uutisar-
voisimman sisällön (yhteenvetotilastot 7. luokalle pyrkineistä ja otetuista oppilaista luku-
vuodeksi 2002-2003).

Elaboroivista direktiiveistä rakennetyyppiä KVX toteuttaa esimerkissä 18 ainoastaan 
yksi: passiivimuotoinen pyytää-lause, joka alkaa riviltä 10 (Oheiset lomakkeet pyydetään 
palauttamaan täytettynä suunnittelusihteeri P.P:lle 25.3. mennessä). Siinä lauseen teema-
na toimii alkukentän teemapaikalle sijoittuva NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN 
(Oheiset lomakkeet). Remaattisia ovat puolestaan loppukentän kolmea viimeistä paikkaa 
varaavat adverbiaalit. Niistä ensimmäinen (täytettyinä) on oikeammin predikatiiviadverbi-
aali ja ilmaisee tapaa. Sen perään sijoittuvista kahdesta adverbiaalista ensimmäinen (suun-
nittelusihteeri P. P:lle) ilmaisee määränpäätä ja toinen (25.3. mennessä) määräaikaa.  

Ydindirektiivin ja viimeisen elaboroivan direktiivin väliin sijoittuvissa moduloimatto-
missa deklaratiiveissa (r. 3, 4) huomiota kiinnittää elaboroiville direktiiveille epätyypilli-
nen argumenttirakenne. Rakennetyypin KVX asemesta molemmissa vaikuttaa toteutuvan 
pikemminkin rakennetyyppi TVK. Molemmissa lauseissa on kolme lauseenjäsentä – TEKI-
JÄN ilmaus (Kaikki koulut; ne koulut, joissa – –), toivottua tekemistä ilmaiseva verbi (täyt-

62 Orientaation leipätekstiosa sijoittuu poikkeuksellisesti kehotusjakson perään. Kirjeen viimeinen lause 
voitaisiin puolestaan tulkita viraston jatkotoimia kuvaavan jakson toteutumaksi. 
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tävät) sekä tekemisen KOHTEEN ilmaus (tilastolomakkeen liite 1; Tilastolomakkeen liite 2)
– jotka jäsentyvät juuri argumenttirakenteen TVK vakioelementeiksi. Erityisesti riviltä 3 
alkavassa moduloimattomassa deklaratiivissa myös lauseen temaattinen rakenne on raken-
netyypille TVK ominainen. TEKIJÄN ilmaus (Kaikki koulut) saa alkukentän teemapaikalla 
lauseen teeman statuksen. Loppukenttää varaavat toivottua tekemistä ilmaiseva verbi 
(täyttävät) sekä NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (tilastolomakkeen liite 1, johon – –
). Riviltä 4 alkavassa lauseessa teema–reema-rakenne on sen sijaan päinvastainen. Toisin 
sanoen TEKIJÄN ilmaus (ne koulut, joissa – –) sijoittuu teemapaikan asemesta lauseen lop-
pukentän viimeiselle paikalle, jossa sen asema hahmottuu remaattiseksi. Lauseen teemaksi 
jäsentyy puolestaan alkukentän teemapaikalla NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (Ti-
lastolomakkeen liite 2).  

Poikkeuksellinen argumenttivalikoima on esimerkin 18 moduloimattomissa deklaratii-
veissa mahdollista tulkita signaaliksi siitä, ettei elaboroivien direktiivien tehtävä ole täs-
mentävä aivan samassa mielessä kuin tavallisesti. Sen sijaan, että moduloimattomat dekla-
ratiivit täsmentäisivät ydindirektiivin ilmaisemaa ohjetta lisäämällä siihen jotakin, niiden 
suhdetta ydindirektiiviin onkin mahdollista kuvata reformuloivaksi. Reformulointi tarkoit-
taa, että kumpikin elaboroiva direktiivi verbalisoi ydindirektiivin sisällön spesifimmin 
niiden vastaanottajien näkökulmasta, jotka lauseeseen sisältyvä TEKIJÄN ilmaus ilmaisee 
tavoitellun tekemisen toteuttajiksi. Kun riviltä 3 alkavan lauseen TEKIJÄKSI hahmottuvat 
kaikki koulut, ydindirektiivissä mainitun tietojen pyytämisen eksplikoidaan tarkoittavan, 
että jokaisen vastaanottajaryhmän on täytettävä lomakkeista ensin mainittu (Kaikki koulut 
täyttävät tilastolomakkeen liite 1, johon sisällytetään kaikki kouluun pyrkineet ja otetut).
Riviltä 4 alkavan lauseen loppukenttään sijoittuvassa tekijä-NP:ssä edussanan (koulut)
jälkimääritteenä toimiva restriktiivinen relatiivilause (– – joissa on käytössä soveltuvuus-
kokeet – –) sekä etumääritteenä toimiva demonstratiivinen tarkenne ne (ISK 2004: § 1166) 
taas rajaavat toivotun tekemisen toteuttajiksi ainoastaan osan kaikista niistä kouluista, jot-
ka otsikon yläpuolinen osoiterivi mainitsee kirjeen vastaanottajiksi. Näin vastaanottajien 
tietoon tuodaan, että ainoastaan osan heistä on täytettävä myös lomakkeista jälkimmäinen. 

Riviltä 4 alkavan elaboroivan direktiivin temaattista rakennetta on mahdollista ymmär-
tää edelleen lähemmin, kun huomataan, että TEKIJÄN ilmaus (ne koulut, joissa on käytössä 
soveltuvuuskoe), joka sijoittuu lauseessa loppukenttään, on teemapaikalle sijoitettua KOH-
DE-NP:tä (Tilastolomakkeen liite 2) raskaampi. Funktionaalisesta näkökulmasta tämä tar-
koittaa, että TEKIJÄ-NP sijoittuu riviltä 4 alkavassa moduloimattomassa deklaratiivissa 
loppukentän viimeiselle paikalle, koska sen voi katsoa sisältävän runsaammin uutisarvois-
ta tietoa. Tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP (Tilastolomakkeen liite 2) sijoittuu puoles-
taan teemapaikalle, koska sen voi ajatella olevan kontekstissaan osittain annettu: sen il-
maantumista tekstiin voidaan odottaa, koska ”tilastolomake liite 1” on vastikään mainittu 
edeltävässä tekstissä.  

Argumenttirakenteen odotuksenmukaisesta poikkeava toteutuminen komplisoi myös 
kehotusjakson temaattista rakennetta tiedustelujen prototyyppiin nähden. Esimerkin 18 
kehotusjakso muistuttaa esimerkkiä 17 siinä, että myös sen alkuun rakentuu lineaarisen 
asemesta pikemminkin pysyvän kaltainen tekstuaalinen kulku. Se käsittelee tekstin kes-
keisenä puheenaiheena tavoitellun teon TEKIJÄÄ eli sitä, kenen toteutettavaksi tekstissä 
ilmaistut ohjeet lankeavat. Toisin kuin esimerkissä 17, pysyvää temaattista suhdetta ei 
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kuitenkaan rakenna ydindirektiivissä teema-asemainen NP. Kun alkukentän teemapaikkaa 
varaa TEKIJÄN asemesta OHJAILIJAAN viittaava NP, pysyvän temaattisen kulun alkupisteek-
si jäsentyvä TEKIJÄN ilmaus  (koulujen rehtoreilta) sijoittuu pikemminkin lauseen loppu-
kenttään. Kun se hahmottuu informaatioarvoltaan annetuksi, voidaan kuitenkin sanoa, että 
annettuina esitetyt TEKIJÄ-NP:t jäsentyvät kehotusjakson kahdessa ensimmäisessä lausees-
sa teeman kaltaisiksi lauseenjäseniksi, jotka kommunikatiivisesta näkökulmasta tuovat 
lauseeseen edelleen verrattain vähän uutta tietoa.  

Hieman samaan tapaan kuin esimerkissä 17, esimerkissä 18 on lisäksi merkille panta-
vaa, että senkin kehotusjaksoon rakentuu TEKIJÄ-orientoituneen temaattisen kulun ohella 
lineaarisen ja pysyvän teeman yhdistelmä, joka nostaa tekstin keskeiseksi puheenaiheeksi 
myös toivotun tekemisen KOHTEEN. Selkeimmin teemankulku näyttäytyy lineaarisena 
kahden ensimmäisen elaboroivan direktiivin välillä, joista ensimmäinen alkaa riviltä 3 
(Kaikki koulut täyttävät tilastolomakkeen liite 1, johon – –) ja toinen riviltä 4 (Tilastolo-
makkeen liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa – –).63 Toisin kuin yksinkertaisimmissa 
tapauksissa, lineaarisen teeman toisiinsa kytkemät KOHTEEN ilmaukset eivät kuitenkaan 
ole samanviitteisiä, vaan toimivat ydindirektiiviin sijoittuvan välineen ilmauksen (liitteenä
olevilla lomakkeilla) komplementaarisina osina. Jos riveiltä 3 ja 4 alkavien elaboroivien 
direktiivien välistä teemankulkua tarkastelee suhteessa koko kehotusjaksoon, voidaankin 
sanoa, että lineaariseen teemankulkuun sulautuu riveillä 1–4 jakautuvan reeman kaltainen 
temaattinen strategia. Jakautuvan reeman alkupisteenä on ydindirektiivissä rematisoitu 
kokonaisuutta ilmaiseva adverbiaali (liitteenä olevilla lomakkeilla), joka argumenttiraken-
teen näkökulmasta on lauseenjäsenenä valinnainen. Teemankuljetuksen näkökulmasta on 
kiinnostavaa, että kun teksti etenee jakson viimeiseen elaboroivaan direktiiviin, tematisoi-
tuna KOHTEEN ilmauksena toimii kahden kokonaisuuden osaa ilmaisevan maininnan jäl-
keen (tilastolomakkeen liite 1, johon, r. 3; Tilastolomakkeen liite 2, r. 4) jälleen kokonai-
suutta osoittava NP (oheiset lomakkeet), jolloin jakautuva reema sulkeutuu. Samalla riviltä 
4 alkavan sekä jakson viimeisen elaboroivan direktiivin välille muodostuu teemapaikkais-
ten KOHTEEN ilmausten (Tilastolomakkeen liite 2, oheiset lomakkeet) välityksellä jälleen 
teemankulku, joka muistuttaa pysyvää teemaa. Suhteessa prototyyppiin keskeinen havain-
to on, että myös esimerkkiin 18 rakentuu näin osa–kokonaisuus-suhteista huolimatta line-
aarisen ja pysyvän kaltainen temaattinen kulku, joka ensin nostaa tekstin keskeiseksi pu-
heenaiheeksi toivotun tekemisen KOHTEEN ja sitten säilyttää sen. 

3.2.1.2 Myös muita ohjailukeinoja 

Prototyyppisten tai prototyyppiä muistuttavien lisäksi tiedustelun alatekstilajin toteutumis-
sa on joukko tapauksia, jotka asettuvat prototyypistä hieman kauemmas. Tällaisissa tie-
dusteluissa alatekstilajille keskeistä tiedon antamis- tai tuottamispyyntöä ei ilmaista kitey-
tyneen direktivin muotoisella ydindirektiivillä. Sen sijaan pyyntö saa ilmaisunsa kehotus-
jakson edellä muunlaisin ohjailukeinoin. Huomionarvoista on, että kiteytyneiden direktii-

63 Tarkemmin sanottuna lineaarisuuden alkupisteeksi hahmottuu riviltä 3 alkavan elaboroivan direktiivin 
rematisoitu KOHDE-NP (tilastolomakkeen liite 1, johon – – ), jonka vastinpari (Tilastolomakkeen liite 2) saa 
riviltä 4 alkavassa elaboroivassa direktiivissä temaattisen statuksen. 
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vien keskinäiset suhteet eivät kehotusjakson sisällä tällöin rakennu epäsymmetrisiksi. 
Päinvastoin peräkkäisistä kiteytyneistä direktiiveistä muodostuu symmetrinen, pelkistä 
elaboroivista direktiiveistä rakentuva sarja.  

Esimerkki 19 (RK016) havainnollistaa, kuinka alatekstilajille tyypillisiä ohjailumerki-
tyksiä saatetaan prototyypistä poikkeavissa kirjeissä ilmaista. Sen kehotusjaksossa (r. 12–
20, 25–26) kiteytyneitä direktiivejä on yhteensä kolme. Ensimmäinen niistä on muotoiltu 
nesessiivilauseeksi (Liikuntavuororekisteriä ja kouluittain eriteltyä lukujärjestystä varten 
rehtorien käyttöpäätökset on toimitettava opetusvirastoon – – mennessä laskuttaja Y.Y:lle, 
puh. - -, r. 12). Toisessa modulointikeinona käytetään yksipersoonaista on hyvä -
rakennetta, jonka syntaksi on nesessiivilauseille ominainen (Koulukohtaisia päätöksiä 
tehtäessä on koulupiirin/alueen koulujen rehtoreiden hyvä neuvotella yhteisesti alueen 
kouluilta anotuista käyttövuoroista, r. 17). Kolmannen predikaattina on apuverbi voida
(Käyttöanomus- ja päätöslomakkeita voi tilata opetusviraston postituksesta T.T:ltä tai 
S.S:ltä, puh. – –, r. 25). Yksikään näistä kiteytyneistä direktiiveistä ei kuitenkaan ilmaise 
vastaanottajalle suunnattavaa tiedontuottamiskehotusta. Tämä kehotus esitetään kiteyty-
neistä direktiiveistä rakentuvan kehotusjakson edellä muunlaisin ohjailukeinoin.  

Esimerkki 19 

RK016 28.1.2002

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten  
rehtoreille ja johtajille 

HELSINGIN KAUPUNGIN KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN TILOJEN  
HAKEMINEN ILTA- JA VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN LUKUVUODEKSI  
2002 – 2003 

01 Lehti-ilmoitus koulujen ja oppilaitosten tilojen hakemisesta ilta- ja  
02 vapaa-ajankäyttöön lukuvuodeksi 2002 - 2003 julkaistaan Alueuutisis- 
03 sa, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Uutispäivä Demaris- 
04 sa ja Kansan Uutisissa 27.1.2002 tai sen jälkeisenä ensimmäisenä il- 
05 mestymispäivänä. Säännöllisten käyttövuorojen hakuaika on 1.2. –  
06 28.2.2002. 

08 Opetusviraston kiinteistöyksikkö sopii vuosittain liikuntaviraston kanssa  
09 tuettavien liikunnan perusjärjestöjen sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestö- 
10 jen liikuntavuorojen laskutuksesta suoraan liikuntavirastolta. Opetusvi- 
11 rasto kerää koulukohtaisesti myönnetyt liikuntavuorot yhteiseen lukujär- 
12 jestykseen, joka toimitetaan liikuntavirastolle kesäkuun aikana. Liikunta-
13 vuororekisteriä ja kouluittain eriteltyä lukujärjestystä varten rehtorien  
14 käyttöpäätökset on toimitettava opetusvirastoon 28.5.2002 mennessä  
15 laskuttaja Y. Y:lle, puh. – –.

17 Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen koulujen reh-
19 toreiden hyvä neuvotella yhteisesti alueen kouluilta anotuista käyttövuo- 
20 roista. 

22 Opetusviraston ryhmäkirjeellä 13.11.2000 nro 153 on annettu toiminta- 
23 ohje koulujen ulkopuolisesta käytöstä ilta- ja vapaa-aikana. 
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25 Käyttöanomus- ja päätöslomakkeita voi tilata opetusviraston postituk- 
26 sesta T.T:ltä tai S.S:ltä, puh. – –.

R. R., kiinteistöpäällikkö 

Esimerkin 19 orientaatiossa (r. 1–12) virasto antaa kouluille tietoa siitä, kuinka koulun 
tilojen vuokraaminen ulkopuolisille käyttäjille alkavana(kin) vuonna organisoidaan. Keho-
tusjaksossa esitetään tämän jälkeen, millaisia toimia ulkopuolisten käyttövuorojen organi-
sointi vaatii kouluilta tai kuinka ne voivat asian hoitamiseksi menetellä. 

Esimerkki 19 poikkeaa luvussa 3.2.1.1 käsittelemistäni prototyyppisistä tiedusteluista 
ennen muuta siinä, että sen kehotusjaksosta puuttuu lause, jonka voitaisiin tulkita toimivan 
ydindirektiivinä. Toisin sanoen esimerkistä 19 puuttuu kiteytynyt direktiivi, joka ekspli-
siittisesti kehottaisi kirjeen vastaanottajia tuottamaan tai kokoamaan virastolle sen tarvit-
semat tiedot ja toteuttaisi argumenttirakennetta TVK. Ydindirektiivin asemesta kehotusjak-
son kaikki kiteytyneet direktiivit saavat elaboroivan direktiivin statuksen. Kuten elaboroi-
ville direktiiveille on ominaista, niiden avulla täsmennetään, kenelle viraston haluamat 
tiedot tulee toimittaa, milloin niiden on oltava perillä ja mitä niitä tuotettaessa on otettava 
huomioon.  

Ydindirektiivin puuttuminen ei tarkoita, että täsmennyksen kohteena oleva tiedon tuot-
tamispyyntö jäisi kokonaan ilmi panematta. Päinvastoin kehotus, jota elaboroivat direktii-
vit elaboroivat, ilmaistaan esimerkissä 19 muunlaisin ohjailukeinoin. Elaboroinnin koh-
teena on lausetasolla eksplikoimaton kehotus, jonka mukaan rehtorien tulee myös kuluva-
na vuonna tuottaa tietoa siitä, minkä järjestöjen käyttöön koulun liikuntatilat annetaan ja 
kuinka järjestöt niiden käyttäjinä vuorottelevat. Tästä vihjaavat kehotusjakson sisällä kaksi 
päätöksiin viittaavaa NP:tä (käyttöpäätökset, r. 14; päätöksiä, r. 17) sekä tapa, jolla nämä 
asettuvat osaksi kahden ensimmäisen elaboroivan direktiivin muodostamaa lausekonteks-
tia. Kun esimerkiksi riviltä 12 alkava nesessiivilause (Liikuntavuororekisteriä ja kouluit-
tain eriteltyä lukujärjestystä varten rehtorien käyttöpäätökset on toimitettava opetusviras-
toon 28.5.2002 mennessä laskuttaja Y.Y:lle, puh. – –) kehottaa vastaanottajia toimittamaan 
rehtorien käyttöpäätökset virastolle tiettyyn päivämäärään mennessä, se implikoi välttä-
mättömäksi myös päätösten lähettämistä edeltävän päätöksentekoprosessin. Riviltä 17 
alkava kiteytynyt direktiivi (Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen 
koulujen rehtoreiden hyvä neuvotella yhteisesti alueen kouluilta anotuista käyttövuorois-
ta) taas neuvoo kutakin vastaanottajaa neuvottelemaan päätösten sisällöstä omien kolle-
goidensa kanssa ennen niiden eteenpäin lähettämistä. Päätöksenteon välttämättömyyttä 
signaloi siinä alkuasemainen temporaalirakenne (Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä),
joka ilmaisee, että neuvonpidon halutaan ajoittuvan päättämisen kanssa samaan aikaan. 
Huomionarvoista on, että kumpikin päätös-NP saa omassa lausekontekstissaan temaatti-
sen aseman. Tematisointi vihjaa, että kirjeen kirjoittaja käsittelee päätös-NP:iden tarkoit-
teita lukijalle tuttuina, annettuina olioina. Kehotusjakson kolme elaboroivaa direktiiviä 
täsmentävätkin yksi kerrallaan, mitä vastaanottajan tulee pitää mielessä, kun hän ryhtyy 
häneltä pyydettyyn päätöksentekoon tai on päätöksensä tehnyt.  

Tulkintaa, jonka mukaan kiteytyneet direktiivit toimivat esimerkissä 19 elaboroivina 
direktiiveinä, tukevat myös argumenttirakennetta koskevat havainnot. Kaksi kolmesta ela-
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boroivasta direktiivistä on odotuksenmukaisesti rakennetyypin KVX toteutumia. Ensim-
mäisessä elaboroivassa direktiivissä rakennetyyppi toteutuu prototyypin mukaisesti, jol-
loin tavoitellun teon TEKIJÄ saa implisiittisen koodauksen (Liikuntavuororekisteriä ja kou-
luittain eriteltyä lukujärjestystä varten rehtorien käyttöpäätökset on toimitettava opetusvi-
rastoon 28.5.2002 mennessä laskuttaja Y. Y:lle, puh. – –, r. 12). Temaattisen statuksen saa 
alkukentän teemapaikalle sijoittuva NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (rehtorien käyt-
töpäätökset). Kolme adverbiaalia, joista ensimmäinen ja viimeinen ilmaisevat määränpää-
tä (opetusvirastoon; laskuttaja A. A:lle) ja keskimmäinen määräaikaa (28.5.2002 mennes-
sä), sijoittuvat puolestaan loppukentän loppuun, jossa niiden status hahmottuu remaatti-
seksi. Viimeinen elaboroiva direktiivi eroaa rakennetyypin tavanomaisimmista toteutumis-
ta lähinnä siinä, että modulointikeinona on velvollisuutta ilmaisevan rakenteen asemesta 
mahdollisuutta ilmaiseva apuverbi voida (Käyttöanomus- ja päätöslomakkeita voi tilata 
opetusviraston postituksesta T.T:ltä tai S.S:ltä, puh. –  –, r. 25). Lisäksi rematisoidut ad-
verbiaalit (opetusviraston postituksesta; T.T:ltä tai S.S:ltä –  –) ilmaisevat määränpään 
asemesta mahdollista avun lähdettä.64

Siinä, missä edellä käsiteltyjen elaboroivien direktiivien argumenttirakenne toteutuu 
odotuksenmukaisesti, niiden väliin jäävä on hyvä -rakenne on osin odotuksenvastainen 
(Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen rehtoreiden hyvä neuvotella 
yhteisesti alueen kouluilta anotuista käyttövuoroista; r. 17). Argumenttirakenteen KVX 
asemesta se toteuttaa pikemminkin rakennetyyppiä TVK. Ensinnäkin lause sisältää raken-
netyypille TVK ominaisten vakioelementtien – TEKIJÄN ilmauksen (koulupiirin/alueen reh-
toreiden), toivottua tekemistä ilmaisevan verbirakenteen (neuvotella) sekä KOHDE-NP:n
(alueen kouluilta anotuista käyttövuoroista) – lisäksi ainoastaan valinnaisen tavan ilmauk-
sen (yhteisesti). Toiseksi lauseen teema–reema-rakenne on juuri rakennetyypille TVK omi-
nainen. TEKIJÄN ilmaus tematisoidaan, kun taas reemaksi hahmottuu tekemisen KOHTEEN
ilmaus.  

Koska on hyvä -lause ei argumenttirakenteestaan huolimatta hahmotu ydindirektiivin 
suhteen reformuloivaksi, sen asema elaboroivana direktiivinä olisi mahdollista kyseen-
alaistaa. On hyvä -rakenteen tulkintaa elaboroivaksi direktiiviksi tukevat kuitenkin yksi-
tyiskohtaisemmat havainnot siitä, kuinka rakennetyyppi TVK lauseessa toteutuu sekä mil-
laisen temaattisen kulun osaksi lause kehotusjaksossa asettuu. Ensinnäkin on huomionar-
voista, että lauseen esikenttään sijoittuva temporaalinen lauseadverbiaali (Koulukohtaisia
päätöksiä tehtäessä) laukaisee lauseessa inversion eli käänteisen sanajärjestyksen. Kään-
teinen sanajärjestys tarkoittaa, että genetiivimuotoinen TEKIJÄN ilmaus (koulupiirin/alueen 
rehtoreiden), joka rakennetyypin TVK yksinkertaisemmissa toteutumissa sijoittuu alkuken-
tän teemapaikalle, saa ilmaisunsa vasta finiittiverbin (on) jälkeen. Kun rakennetyyppiä 
TVK toteuttavien lauseiden teemapaikkaa varaa tavallisesti TEKIJÄN ilmaus, esimerkin 19 
on hyvä -rakenteessa teemapaikka jääkin käänteisen sanajärjestyksen takia teknisesti otta-
en tyhjäksi. Vaikka verbiä seuraavalle TEKIJÄ-NP:lle voidaan antaa lauseessa temaattinen 

64 Riviltä 25 alkava voida-lause, jonka nyt olen analysoinut kehotusjakson osaksi, voitaisiin rinnastaa 
myös lisätietoja-jaksoon. Kyseessä on nollapersoonainen voida-lause, jossa virastolle lankeaa avun lähteen 
rooli. Tässä tulkitsen voida-lauseen lisätietoja-jakson asemesta osaksi kehotusjaksoa. Tulkintani perusteena 
on ennen kaikkea tekemisen kohdetta ilmaisevan teemapaikkaisen NP:n (Käyttöanomus- ja päätöslomakkei-
ta) tiivis temaattinen yhteys kehotusjakson muihin lauseisiin. 
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status, koko kehotusjakson teemankulun näkökulmasta temaattisesti keskeisemmäksi lau-
seenjäseneksi hahmottuu esikentän lauseadverbiaali (Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä), 
joka toimii lauseessa niin sanottuna orientoivana sivuteemana. 

Juuri orientoiva sivuteema (Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä) toimii lauseen alussa 
leksikaalisena elementtinä, joka kytkee lauseessa sanotun temaattisesti sekä sen edellä että 
sen jälkeen esitettävään lauseeseen. Kun esimerkin 19 kehotusjaksossa toteutuvaa teeman-
kulkua tarkastelee kokonaisuutena, keskeiseksi havainnoksi muodostuu nimittäin, että 
finiittiverbin edelle sijoittuu kehotusjakson jokaisessa elaboroivassa direktiivissä argu-
menttirakenteen vaihtelusta huolimatta sellainen nominaalinen ilmaus, jonka jokin keskei-
nen rakenneosa viittaa rehtoreilta pyydettävään päättämisen prosessiin. Vaikka päätöksiin 
viittaavan kielellisen rakenteen syntaktinen status vaihtelee, sen temaattinen status on kai-
kissa kolmessa direktiivissä karkeasti ottaen samankaltainen. Tematisoitujen NP:iden väli-
tyksellä esimerkin 19 kehotusjaksoon rakentuu näin alusta asti nimenomaan pysyvän kal-
tainen teemankulku. Koska kaikki verbinetisellä paikalla sijaitsevat temaattiset NP:t eivät 
täsmällisesti ottaen viittaa samaan tarkoitteeseen, pysyvä teema ei esimerkin 19 kehotus-
jaksossa toteudu yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. Olennaista on, että temaattisen 
statuksen saa kuitenkin kaikissa kolmessa lauseessa väljästi ottaen jokin sellainen NP, 
joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN.65

Myös esimerkissä 20 (RK118) tiedustelun alatekstilajille ominaisia ohjailumerkityksiä 
ilmaistaan kiteytynein direktiivien lisäksi muunlaisin ohjailukeinoin. Sen kehotusjakso (r. 
2–17, 19–33) on tähänastisia esimerkkejä pidempi. Kun riviltä 32 alkavan yhdyslauseen 
(kiteytyneen direktiivin muotoinen) sivulause lasketaan omaksi esiintymäkseen (– –, joka 
palautetaan palkanlaskijalle palautusaikataulun mukaisesti), kiteytyneitä direktiivejä on 
siinä yhteensä 11. Niistä valtaosa on muotoiltu moduloimattomiksi deklaratiiveiksi (esim. 
Jos koulunkäyntiavustaja on oikeutettu verotusarvolliseen ateriaan merkitään myös hänen 
ruokailukertansa luetteloon, r. 19). Joukossa on kuitenkin myös kaksi nesessiivilausetta 
(esim. Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen virkavapaus alkaa, 
on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa palkkatieto-ilmoituksella niin 
ajoissa, että – –, r. 23; Esim. jos virkasuhde päättyy 30.11.2002 on ilmoituksen oltava pal-
kanlaskijalla viimeistään – –,  r. 26) sekä yksi merkitykseltään nesessiivinen joutua-lause 
(Joulukuun [ja osa marraskuun] ruokailujen lukumääriä joudutaan arvioimaan 21.11. 
listalle!!, r. 8). Myöskään esimerkissä 20 yksikään kehotusjakson rakenneosina toimivista 
kiteytyneistä direktiiveistä ei kuitenkaan ilmaise kirjeen merkitysrakenteessa keskeistä 
tiedontuottamiskehotusta. Pikemminkin tällainen kehotus esitetään kehotusjakson edellä 
muunlaisin ohjailukeinoin.  

65 Teemankulku hahmottuu lauseadverbiaalin välityksellä pysyväksi siitä huolimatta, että keskimmäises-
sä kiteytyneessä direktiivissä on mukana eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus. Orientoivan sivuteeman myötä 
lauseen TEKIJÄ-NP:n temaattisen aseman voi riviltä 17 alkavassa on hyvä -lauseessa nimittäin sanoa taka-
alaistuvan. Vaikka lauseen ensisijaisena teemana toimii TEKIJÄN ilmaus, se ei hahmotu osaksi mitään temaat-
tista kulkua, vaan jää temaattisena elementtinä irralliseksi. 
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Esimerkki 20 

RK118 25.9.2002

Peruskoulun ala-asteille, yläasteille ja erityiskouluille

LUOKAN RUOKAILUA VALVOVAN OPETTAJAN RUOKAILUKERTOJEN  
ILMOITTAMINEN SYYSLUKUKAUDELLA 2002

01 Ruokailukertojen ilmoittamiseksi kouluille toimitetaan koulupostissa 
02 kaksi nimilistaa, joihin opettajien nimet on merkitty. Listat 
03 palautetaan asianomaisen koulun palkanlaskijalle:

05 24.10.2002 ruokailut elo- ja syyskuulta
06 21.11.2002 ruokailut loka-, marras-  ja joulukuulta

08 HUOM  Joulukuun (ja osa marraskuun) ruokailujen lukumääriä 
09 joudutaan arvioimaan 21.11. listalle!! 

11 Verotusarvolliseen ateriaan (opettajalle 2.70 euro) oikeutettujen 
12 ruokailukerrat merkitään asianomaisen opettajan nimen jälkeen.
13 Niiden osalta, jotka ruokailevat maksullisella lipulla, ei tehdä mitään
14 merkintää luetteloon.

16 Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailukerrat
17 luettelon loppuun. 

19 Toimintayksikön numero ja henkilönumero lisätään opetusvirastossa. Jos 
20 koulunkäyntiavustaja on oikeutettu verotusarvolliseen ateriaan merkitään
21 myös hänen ruokailukertansa luetteloon.

23 Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen 
24 virkavapaus alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa 
25 palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, että se ehditään huomioida viimeisen
26 palkanmaksun yhteydessä. Esim. jos virkasuhde päättyy 30.11.2002 on 
27 ilmoituksen oltava palkanlaskijalla viimeistään 19.11.2002.

29 Sijaisten ruokailukerrat ilmoitetaan virkavapauslomakkeella, tätä 
30 varten varatussa sarakkeessa jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen.

32 Rehtori allekirjoittaa luettelon, joka palautetaan palkanlaskijalle
33 palautusaikataulun mukaisesti. 
34 Tiedusteluihin vastaa koulun palkanlaskija.

H.H., talousjohtaja 
K. K., palkanlaskentapäällikkö 
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Esimerkin 20 orientaatiossa (r. 1–2) virasto ilmoittaa toimittavansa kouluille kaksi listaa, 
joihin on merkitty koulun opettajien nimet. Kehotusjaksossa (r. 2–17, 19–33) esitetään 
tämän jälkeen, mitä koulujen halutaan listoille tekevän.66

Kiinnostavaa on, että myös esimerkistä 20 puuttuu lause, jonka voitaisiin tulkita toteut-
tavan tekstikokonaisuudessa ydindirektiivin tehtävää. Toisin sanoen siinä ei ole kiteyty-
nyttä direktiiviä, joka kehottaisi kirjeen vastaanottajia tuottamaan virastolle sen tarvitse-
mat tiedot ja toteuttaisi argumenttirakennetta TVK. Ydindirektiivin asemesta kehotusjakson 
kaikki kiteytyneet direktiivit saavat tekstikokonaisuudessa elaboroivan direktiivin statuk-
sen. Niiden avulla täsmennetään, kuinka viraston haluamat tiedot tulee kirjata ylös, miten 
ne ilmoitetaan ja milloin niiden on oltava perillä. 

Ydindirektiivin puuttuminen ei nytkään tarkoita, että täsmennyksen kohteena oleva 
tiedon tuottamispyyntö jäisi ilmipanematta. Päinvastoin tiedontuottamispyyntö ilmaistaan 
esimerkissä 20 muunlaisin ohjailukeinoin. Tarkemmin sanottuna elaboroinnin kohteena on 
lausetasolla eksplikoimaton kehotus, jonka mukaan vastaanottajan on koottava ja ilmoitet-
tava virastolle tiedot ruokailun valvontaan osallistuneiden opettajien ruokailukerroista, 
jotta nämä tiedot voitaisiin ottaa huomioon opettajien palkkoja maksettaessa. Tämän vel-
voitteen verbalisoi kirjeen leipätekstin ensimmäiseen lauseeseen sisältyvä lauseadverbiaali 
Ruokailukertojen ilmoittamiseksi (r. 1). Toisin sanoen prosessi, jonka toteuttamiseen kirje 
kehottaa, on kehotusjakson edellä nominalisoitu osaksi translatiivin sijapäätteen avulla 
muodostettua finaalirakennetta, joka perustelee ilmoitusta siitä, mitä kouluille koulupos-
tissa toimitetaan (Ruokailukertojen ilmoittamiseksi kouluille toimitetaan koulupostissa 
kaksi nimilistaa, joihin opettajien nimet on merkitty, r. 1). Lisäksi nominalisoinnin tulok-
sena syntynyt NP, jonka implikoimaa kehotusta kehotusjakson rakenneosina toimivat ki-
teytyneet direktiivit elaboroivat, on sijoitettu kehotusjakson edelle lauseeseen, joka hah-
mottuu osaksi orientaatiojaksoa.  

Argumenttirakenteen näkökulmasta keskeinen havainto on, että valtaosa esimerkin 20 
kiteytyneistä direktiiveistä toteuttaa elaboroiville direktiiveille odotuksenmukaisesti ra-
kennetyyppiä KVX. Yksinkertaisimmillaan tekemisen KOHTEEN ilmauksen tematisoinnista 
huolehtii teemapaikkainen objekti-NP (esim. Sijaisten ruokailukerrat lauseessa Sijaisten
ruokailukerrat ilmoitetaan virkavapauslomakkeella, tätä varten varatussa sarakkeessa 
jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen, r. 29). Remaattisen statuksen saa puolestaan joukko 
adverbiaaleja, jotka ilmaisevat esimerkiksi välinettä (esim. virkavapauslomakkeella, r. 29), 
paikkaa (tätä varten varatussa sarakkeessa, r. 29) tai tapaa (esim. jokaisen sijaisuutensa 
osalta erikseen, r. 30). Osassa toteutumia teemapaikka jää tyhjäksi, koska lauseen sanajär-
jestys on käänteinen (esim. Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailu-
kerrat luettelon loppuun, r. 16). Tällöin lauseen esikenttään sijoittuu jokin ehtoa ilmaiseva 
adverbiaalinen rakenne, esimerkiksi sivulause (Jos opettajan nimi puuttuu).

Teemankulun näkökulmasta esimerkkiä 20 yhdistää esimerkkiin 19 se, ettei kehotus-
jakson alussa esiinny epäsymmetrisille kehotusjaksoille ominaista lineaarista teemaa, vaan 
teeman kulku muodostuu jaksossa alusta asti pikemminkin pysyvän teeman kaltaiseksi. 
Koska kehotusjakso on pitkä, kattavaa temaattista analyysia ei tässä ole tarkoituksenmu-

66 Riville 19 sijoittuva lause (Toimintayksikön nimi ja numero lisätään opetusvirastossa) on jälleen 
mahdollista tulkita jaksoksi, jossa virasto kuvaa jatkotoimiaan sen jälkeen, kun vastaanottaja on toteuttanut 
sille annetut ohjeet. 
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kaista esittää. Sen sijaan kiinnitän huomiota muutamaan keskeiseen seikkaan, joiden va-
lossa lineaarisuuden puuttuminen ja pysyvän temaattisen strategian dominanssi näyttäyty-
vät ilmeisinä.  

Karkeasti ottaen kiteytyneiden direktiivien teemoiksi valikoituvat esimerkin 20 keho-
tusjaksossa kahdenlaiset puheenaiheet. Jakson ensimmäisen ja viimeisen lauseen teema-
paikkaiset NP:t viittaavat viraston lähettämiin listoihin tai luetteloihin, jotka virasto haluaa 
saada haltuunsa sen jälkeen, kun vastaanottajat ovat ensin täyttäneet ne viraston antamien 
ohjeiden mukaan (Listat palautetaan asianomaisen koulun palkanlaskijalle – –, r. 2; joka
[luettelo] palautetaan palkanlaskijalle aikataulun mukaisesti, r. 32). Jakson keskiosassa 
tematisoidaan puolestaan viisi erilaista opettajaryhmää, joiden ruokailukertoja koskeva 
tieto tulee ilmoittaa virastolle osin eri tavoin. Opettajaryhmän tai sitä koskevien ruokailu-
kertojen tematisointiin osallistuu valtaosassa tapauksia NP, jonka edussanana toimii jokin 
lekseemin ruokailukerta taivutusmuoto (esim. Verotusarvolliseen ateriaan – – oikeutettu-
jen ruokailukerrat, r. 11). Tällöin edussanan ekstensiota eli viittausalaa saatetaan supistaa 
genetiivimääritteen avulla (esim. Verotusarvolliseen ateriaan – – oikeutettujen). Inver-
siotapauksissa ekstension supistamisesta huolehtii sivuteemana toimiva ehtorakenne 
(esim. Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailukerrat luettelon lop-
puun, r. 16).  

Rakennetyyppiä KVX toteuttavat tekijättömät lauseet jakautuvat myös teeman kuljetta-
jina kahteen ryhmään. Listoihin viittaavat kaksi teemapaikkaista NP:tä jäsentävät kehotus-
jaksoa sen reunoilla pysyvän teeman tavoin. Temaattinen ketju, joka rakentuu opettaja-
ryhmien nimeämisen varaan, muistuttaa puolestaan hieman jakautuvaa teemaa. Kukin 
nimetty opettajaryhmä muodostaa osan laajemmasta opettajien joukosta, joiden ruokailu-
kertojen ilmoittamista kirje kokonaisuutena ohjailee. Kokonaisuutta, jonka osiksi opettaja-
ryhmät hahmottuvat, ei kuitenkaan nimetä eksplisiittisesti kehotusjakson alussa vaan rivil-
tä 1 alkavassa yhdyslauseessa, joka yhdessä otsikon kanssa muodostaa esimerkin orientaa-
tiojakson (Ruokailukertojen ilmoittamiseksi kouluille toimitetaan koulupostissa kaksi nimi-
listaa, joihin opettajien nimet on merkitty). Tästä huolimatta pysyvä ja jakautuva teema 
kuljettavat kehotusjakson keskeisenä puheenaiheena joukkoa NP:itä, jotka yksi kerrallaan 
nostavat näkyville juuri kulloisenkin tekemisen toivotun KOHTEEN.

Ainoat poikkeukset pysyvän ja jakautuvan teeman varassa etenevään teemankulkuun 
muodostavat esimerkin 20 kehotusjaksossa ne kaksi lausetta, joissa ilmaistaan eksplisiitti-
sesti myös tavoitellun teon TEKIJÄ. Riviltä 23 alkavassa tekijällisessä nesessiivilauseessa 
toteutuvat yhtä aikaa osin molemmille rakennetyypeille (TVK ja KVX) ominaiset piirteet 
(Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen virkavapaus alkaa, on 
rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, 
että se ehditään huomioida viimeisen palkanmaksun yhteydessä).67 Kuten edellä totesin, 
sen TEKIJÄ-NP:lle  (rehtorin) voidaan inversiosta huolimatta antaa lauseessa temaattinen 
status. Rematisoidun tekemisen KOHTEEN ilmauksen (ao. opettajan ruokailukertansa) voi 
kuitenkin samaan aikaan katsoa osallistuvan meneillään olevan jakautuvan teeman kuljet-
tamiseen, koska se hahmottuu reemassa informaatioarvoltaan (osin) annetuksi ja kytkee 
lauseen sen edellä ja jäljessä sanottuun. Vaikka TEKIJÄN ilmauksen eksplikointi muokkaa 

67 Vrt. lause-esimerkkeihin 45–46 luvussa 2.1.2.2. 
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paikallisesti lauseen teema–reema-rakennetta, tekstuaalisessa tarkastelussa TEKIJÄN ilma-
uksen temaattinen asema toisin sanoen taka-alaistuu, kun taas etualalle nousee odotuk-
senmukaisesti tekemisen KOHTEEN ilmaus. Selkeimmän temaattisen poikkeaman muodos-
taa esimerkin 20 kehotusjaksossa rakennetyyppiä TVK toteuttava lause (Rehtori allekirjoit-
taa luettelon, r. 32), joka muodostaa kehotusjakson viimeistä edeltävän lauseen. Siinä lau-
seen teemaksi ei jäsenny tekemisen KOHTEEN ilmaus. Päinvastoin teemapaikkainen TEKI-
JÄN ilmaus nimeää lauseen puheenaiheeksi rehtorit, jotka muodostavat vähintäänkin osan 
niistä vastaanottajista, joiden toimintaa kirje potentiaalisesti ohjailee.68

Edelleen hieman kompleksisemman tiedustelun, jossa tiedustelun alatekstilajille omi-
naisia ohjailumerkityksiä ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäksi muunlaisin ohjailu-
keinoin, esittelee esimerkki 21 (RK078). Myös sen kehotusjakso (r. 1–43) on pitkä. Kun 
yhdyslauseen muotoisiin virkkeisiin sisältyvät rinnasteiset ja alisteiset lauseet lasketaan 
omiksi esiintymikseen, kiteytyneitä direktiivejä on siinä kokonaiset 20 kappaletta. Modu-
lointikeinon suhteen kehotusjakson lauseissa esiintyy runsaasti vaihtelua. Seitsemän direk-
tiiviä on muotoiltu moduloimattomiksi deklaratiiveiksi (esim. Todistusjäljennökset lähete-
tään opetusviraston arkistoon kaikki samat vuosiluokat järjestettyinä aakkosiin,  r.  9;  Al-
kuperäiset oppilaskortit toimitetaan syntymävuoden jälkeen aakkostettuna,  r.  21).  Neses-
siivilauseita joukossa on yhdeksän (esim. Jäljennösten tulee olla oikeaksi todistettuja, r 
16; Kaikki oppilasta koskevat tiedot on kirjoitettava oppilaskorttiin, r. 29). Lisäksi yksi 
kiteytynyt direktiivi on muotoiltu voida-lauseeksi (Lisäopetusluokalle siirtyvien oppilas-
kortit voidaan jättää koululle jo keväällä, r. 41), yksi imperatiivilauseeksi (Käytä Lisätie-
toja-saraketta, jos et ole varma mihin kohtaan oppilasta koskevat tiedot kirjoitetaan, r. 30) 
sekä yksi finiittiverbittömäksi rakenteeksi (merkintä todistuksen kääntöpuolelle, r. 17).
Samaan tapaan kuin edellä, myöskään esimerkissä 21 yksikään kehotusjakson rakenneosi-
na toimivista kiteytyneistä direktiiveistä ei kuitenkaan ilmaise sellaista tiedontuottamiske-
hotusta, joka voitaisiin analysoida ydindirektiiviksi. Kiteytyneen direktiivin asemesta täl-
lainen kehotus tulee esitetyksi muunlaisin ohjailukeinoin.  

Esimerkki 21 

RK078 5.6.2002

Helsingin kaupungin peruskoulujen yläasteiden ja peruskoulua korvaavien koulujen
rehtoreille ja koulusihteereille

TODISTUSTEN JÄLJENNÖSTEN JA OPPILASKORTTIEN  
LÄHETTÄMINEN OPETUSVIRASTON ARKISTOON

01 Peruskoulujen päättötodistukset, 10. luokkien päättötodistukset,
02 erotodistusten jäljennökset sekä koulunsa päättäneiden oppilaiden
03 alkuperäiset oppilaskortit lähetetään opetusviraston arkistoon kou-
04 lun päätyttyä, viimeistään 27.9.2002. Osoite – –. Kuoreen merki-
05 tään lähettävä koulu.

68 Käsittelen molempien TEKIJÄN ilmausten kontekstuaalista motivaatiota lähemmin luvussa 4.2.2.2.  
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Todistusjäljennökset

09 Todistusjäljennökset lähetetään opetusviraston arkistoon kaikki
10 samat vuosiluokat järjestettyinä aakkosiin. Todistusten aak-
11 kostamisessa ei tarvitse ottaa huomioon oppilaan syntymäaikaa.
12 W-kirjain aakkostetaan V:n mukaan.

14 Todistusjäljennösten tulee olla selkeitä, kopiointikelpoisia, rehtorin
15 allekirjoittamia ja koulun leimalla varustettuja. Oikeaan yläkulmaan
16 leimataan ”Jäljennös”. Jäljennösten tulee olla oikeaksi todistettuja, 
17 merkintä todistuksen kääntöpuolelle. 

Oppilaskortit

21 Alkuperäiset oppilaskortit toimitetaan syntymävuoden mukaan 
22 aakkostettuna.

24 Oppilaskortista tulee ilmetä oppilaan täydellinen nimi, syntymäaika
25 sekä tunnusosa ja kaikki oppilaan saamat arvostelut. Oppilaskor-
26 tista tulee ilmetä mistä koulusta oppilas on saanut päättötodistuk-
27 sensa tai onko hän saanut erotodistuksen.

29 Kaikki oppilasta koskevat tiedot on kirjoitettava oppilaskorttiin. 
30 Käytä Lisätietoja-saraketta, jos et ole varma mihin kohtaan oppi-
31 lasta koskevat tiedot kirjoitetaan

Oppilaskortit tietokoneella

35 Tietokoneohjelmalla laadituista oppilaskorteista on toimitettava tu-
36 losteet, joissa on oppilaan nimi, henkilötunnus ja arvostelu todis-
37 tetaan oikeaksi koulun leimalla ja rehtorin tai luokanvalvojan allekir-
38 joituksella. Alkuperäinen oppilaskortti ja tuloste liitetään yhteen ja
39 lähetetään opetusviraston arkistoon.

41 Lisäopetusluokalle siirtyvien oppilaskortit voidaan jättää koululle jo
42 keväällä, mutta luettelo näistä oppilaista on lähetettävä
43 opetusviraston arkistoon.

45 Tiedusteluihin vastaa arkistonhoitaja I.I., puh. – –. 

H. H., talousjohtaja 
I. I., arkistonhoitaja

Esimerkki 21 poikkeaa edellä käsittelemistäni tiedusteluista siinä, että sen orientaatiojakso 
rajoittuu kirjeen otsikkoon. Otsikko nimeää kirjeen käsittelemäksi asiaksi todistusjäljen-
nösten ja oppilaskorttien lähettämisen opetusviraston arkistoon. Kehotusjaksossa (r. 1–43) 
selvitetään tämän jälkeen yksityiskohtaisesti, kuinka lähettäminen tulee käytännössä to-
teuttaa. 

Esimerkki 21 muistuttaa esimerkkejä 19–20 siinä, että myös sen kehotusjaksosta puut-
tuu ydindirektiiviksi hahmottuva lause, joka pyytäisi vastaanottajia antamaan, tuottamaan 
tai kokoamaan virastolle sen haluamat tiedot sekä toteuttaisi ydindirektiiveille tyypillistä 
argumenttirakennetta TVK. Kuten edellä, kehotusjakson kaikki kiteytyneet direktiivit saa-
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vat pikemminkin elaboroivan direktiivin tulkinnan. Elaboroiville direktiiveille ominaiseen 
tapaan niiden avulla ilmaistaan, minne viraston haluamat asiakirjat tarvittavine tietoineen 
tulee lähettää, milloin niiden on oltava perillä ja millaisessa muodossa ne on virastolle 
toimitettava. 

Ydindirektiivin puuttuminen ei nytkään tarkoita, että täsmennyksen kohteena oleva 
tiedon tuottamispyyntö jäisi esimerkissä 21 kokonaan ilmipanematta. Toisin kuin esimer-
keissä 19–20, esimerkin 21 sisältämistä lauseista puuttuvat kuitenkin nominalisoidut ra-
kenteet tai muut vastaavat vihjeet, joiden myötä välttämättömäksi implikoidusta ydinpro-
sessista voitaisiin esimerkissä 21 sanoa konkreettisesti vihjattavan. Kun kehotusjakson 
ensimmäinen lause kehottaa vastaanottajia lähettämään joukon asiakirjoja viraston arkis-
toon tiettyyn määräpäivään mennessä, rehtoreille suunnattu kehotus koota mainitut asia-
kirjat yhteen niiden lähettämistä varten tulee joka tapauksessa implikoiduksi.  

Esimerkin 21 kehotusjakso vaatii esimerkkejä 19–20 enemmän huomiota siksi, että sen 
retorista rakennetta vaikuttaa rakennetyyppiä TVK toteuttavan ydindirektiivin puuttumises-
ta huolimatta jäsentävän verrattain selväpiirteinen epäsymmetriatendenssi. Epäsymmetri-
sen vaikutelman syntymistä edesauttaa erityisesti, että kehotusjakson ensimmäinen lause 
ohjailee kokonaisen asiakirjajoukon käsittelyä (Peruskoulujen päättötodistukset, 10. luok-
kien päättötodistukset, erotodistusten jäljennökset sekä koulunsa päättäneiden oppilaiden 
alkuperäiset oppilaskortit lähetetään opetusviraston arkistoon koulun päätyttyä – –, r. 1), 
kun taas väliotsikkojen jälkeisissä kappaleissa tämän joukon osat nostetaan lukijan huo-
mion kohteeksi yksi asiakirjatyyppi kerrallaan (esim. Todistusjäljennökset lähetetään ope-
tusviraston arkistoon kaikki samat vuosiluokat järjestettyinä aakkosiin, r. 9; Alkuperäiset 
oppilaskortit toimitetaan syntymävuoden mukaan aakkostettuna, r. 21). Kun käsittelen 
kehotusjakson kaikkia lauseita elaboroivina direktiiveinä, jätän edellä kuvatun hierarkian 
tulkinnassani taka-alalle. Etualalle nousevat sen sijaan yhtäläisyydet esimerkkien 19–20 
kehotusjaksoihin eli argumenttirakenteen ja teemankulun piirteet. 

Argumenttirakenteen näkökulmasta keskeinen havainto on, että valtaosa myös esimer-
kin 21 elaboroivista direktiiveistä on odotuksenmukaisesti rakennetyypin KVX toteutumia. 
Suurin osa tapauksista (esim. Todistusjäljennökset lähetetään opetusviraston arkistoon 
kaikki samat vuosiluokat järjestettyinä aakkosiin, r. 9) on rakennetyyppinsä toteutumina 
yksinkertaisia. Tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP (esim. Todistusjäljennökset) temati-
soidaan niissä sijoittamalla se alkukentän teemapaikalle. Remaattisen statuksen saa lau-
seen lopussa puolestaan joukko adverbiaaleja, jotka ilmaisevat aikaa, paikkaa tai tapaa 
(esim. kaikki samat vuosiluokat järjestettynä aakkosiin). Osassa tapauksia teemapaikkai-
nen tekemisen KOHTEEN ilmaus NP (esim. Kuoreen) jäsentyy adverbiaaliksi, kun taas ob-
jektiksi jäsentyy lauseenjäsen (lähettävä koulu), joka sijoittuu loppukentän viimeiselle 
paikalle (esim. Kuoreen merkitään lähettävä koulu, r. 4). Kuten pian havainnollistan, tee-
mankulun näkökulmasta relevantiksi lauseenjäseneksi, joka ilmaisee toivotun tekemisen 
KOHTEEN, hahmottuu myös näissä tapauksissa juuri teemapaikkainen lauseenjäsen.69

Jos tarkastelussa otetaan huomioon, millaisia väliotsikoita kehotusjaksoon sisältyy, 
voidaan sanoa, että kehotusjakson kokonaisrakennetta jäsentää karkeimmalla tasolla ja-

69 Kun elementtien lauseensisäisiä merkityssuhteita tarkastellaan suhteessa tekstin etenemisen tapaan, 
käy luvussa 2.1.2.2 esittämääni tapaan ilmi, että elementtien järjestyksessä ei ole mitään poikkeuksellista. 
Sen sijaan poikkeukselliseksi hahmottuu elementtien muotoilu, joka vaikuttaa niiden lauseenjäsenstatukseen. 
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kautuva teema. Jakson ensimmäisessä lauseessa tematisoitu NP-joukko (Peruskoulujen 
päättötodistukset, 10. luokkien päättötodistukset, erotodistusten jäljennökset sekä koulun-
sa päättäneiden oppilaiden alkuperäiset oppilaskortit, r. 1) nimeää nimittäin kokonaisuu-
den, jonka osia käsitellään yksi kerrallaan sen jälkeen esitettävien väliotsikkojen alla. 
Esimerkiksi kirjeen toinen väliotsikko (Oppilaskortit, r. 19) on käytännössä samanviittei-
nen jakson ensimmäisen lauseen tematisoituun NP-joukkoon sisältyvän NP:n koulunsa
päättäneiden oppilaiden alkuperäiset oppilaskortit (r. 2) kanssa. Ensimmäinen saman vä-
liotsikon jälkeinen lause (Alkuperäiset oppilaskortit toimitetaan syntymävuoden mukaan 
aakkostettuna, r. 21) nimeää oppilaskortit edelleen myös väliotsikon jälkeisen leipätekstin 
(ensimmäiseksi) puheenaiheeksi. Teemankulku suhteessa jakson ensimmäiseen lauseeseen 
muodostuu väliotsikon alla täten jakautuvaksi: väliotsikon jälkeisen lauseen teemapaik-
kainen NP (Alkuperäiset oppilaskortit, r. 21) viittaa ainoastaan yhteen niistä asiakirjatyy-
peistä, jotka on tematisoitu jakson ensimmäisessä kiteytyneessä direktiivissä. 

Alaotsikkojen alle sijoittuvissa tekstikatkelmissa kehotusjakson teksti etenee pääosin 
pysyvän teeman varassa. Selväpiirteisimpänä pysyvä teema toteutuu juuri edellä mainit-
semani toisen väliotsikon (Oppilaskortit, r. 19) alla (r. 21–31). Pysyvän teeman kannatteli-
joina toimivat tällöin erityisesti ne väliotsikon jälkeiset lauseet, jotka tematisoivat alku-
kentän teemapaikalla jonkin lekseemin oppilaskortti toteutuman (Alkuperäiset oppilaskor-
tit, r. 21; Oppilaskortista, r. 24; Oppilaskortista, r. 25). Katkelman neljännessä lauseessa 
(Kaikki oppilasta koskevat tiedot on kirjoitettava oppilaskorttiin) NP oppilaskorttiin sijoit-
tuu teemapaikan asemesta loppukenttään. Tämän lauseen kohdalla pysyvä teemankulku 
katkeaa, koska teemapaikalle ei sijoitu lekseemi oppilaskortti vaan  objekti-NP  (Kaikki
oppilasta koskevat tiedot,  r.  29),  joka  ilmaisee,  mitä  oppilaskorttiin  on  kirjattava.  Toisen  
poikkeuksen pysyvän teeman strategiaan muodostaa toisen väliotsikon alla katkelman 
viimeinen lause, joka on imperatiivimuotoinen (Käytä Lisätietoja-saraketta, jos et ole 
varma mihin kohtaan oppilasta koskevat tiedot kirjoitetaan, r. 30). Koska erillinen TEKIJÄ-
NP puuttuu, imperatiivilauseen teemapaikka jää tyhjäksi. Tyhjä teemapaikka sekä verbin 
yksikön toisen persoonan persoonapääte merkitsevät kuitenkin lauseen teemaksi KOHTEEN 
asemesta toivotun teon TEKIJÄN (’sinä’).70

Ensimmäisen väliotsikon (Todistusjäljennökset) jälkeisissä kappaleissa (r. 9–17) pysy-
vä teema vuorottelee lineaarisen ja jakautuvan teeman kanssa.71 Molemmat niistä jäävät 
tekstin kokonaisrakenteen näkökulmasta kuitenkin eräänlaisiksi sivujuonteiksi, joiden vä-
lityksellä todistusjäljennösten käsittelystä tarjotaan lukijalle lisäohjeita. Kun lisäohjeet on 
annettu, hallitsevaksi temaattiseksi strategiaksi palaa jälleen pysyvä teema. Kun lineaari-
nen ja jakautuva teema ovat esimerkiksi riveillä 10–12 johdatelleet lukijan todistusjäljen-

70 Kommentoin poikkeuksellisen teemanvalinnan kontekstuaalista motivaatiota tarkemmin luvussa 
4.2.2.2. 

71 Lineaarisesta teemasta on kyse, kun teksti etenee väliotsikon ensimmäisestä lauseesta (Todistusjäljen-
nökset lähetetään opetusvirastoon kaikki samat vuosiluokat järjestettynä aakkosiin, r. 9) toiseen (Todistusten 
aakkostamisessa ei tarvitse ottaa huomioon oppilaan syntymäaikaa, r. 10). Jakautuvaksi teema hahmottuu 
puolestaan, kun teksti etenee esimerkiksi katkelman neljännestä lauseesta (Todistusjäljennösten tulee olla 
selkeitä, kopiointikelpoisia, rehtorin allekirjoittamia ja koulun leimalla varustettuja, r. 14) viidenteen (Oike-
aan yläkulmaan leimataan ”Jäljennös”, r. 15). Tällöin jälkimmäisen lauseen teemapaikkaisen NP:n (Oike-
aan yläkulmaan) tarkoitteeksi hahmottuu tietty aiemmin tematisoidun NP:n (Todistusjäljennösten) tarkoit-
teen osa.
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nösten aakkostamista koskevien ohjeiden pariin, pysyvän teeman palauttamisesta huolehtii 
katkelman neljäs lause (Todistusjäljennösten tulee olla selkeitä, kopiointikelpoisia, rehto-
rin allekirjoittamia ja koulun leimalla varustettuja,  r.  14). Sen teemapaikkaisena NP:nä 
toimii lekseemin todistusjäljennös monikon genetiivi (Todistusjäljennösten), jonka kanssa 
samanviitteisen NP:n (Todistusjäljennökset) on edellä tematisoinut katkelman ensimmäi-
nen lause (Todistusjäljenökset lähetetään opetusviraston arkistoon – –, r. 9). Kun todistus-
jäljennösten laadun määrittelyn jälkeen on jakautuvan teeman välityksellä riveillä 15–16 
päädytty siihen, millaisia merkintöjä jäljennösten oikeaan kulmaan tulee tehdä, alkuperäi-
sen pysyvän teeman palauttaa rivillä 16 voimaan katkelman kuudes lause (Jäljennösten 
tulee olla oikeaksi todistettuja), jossa todistusjäljennöksiin viittaa teemapaikkainen NP 
Jäljennösten.

Kolmannen väliotsikon alla sijaitseva teksti (r. 35–43) etenee teemankulun näkökul-
masta hieman kompleksisemmin. Ensinnäkin sekä väliotsikko itse (Oppilaskortit tietoko-
neella, r. 33) että katkelman ensimmäisen lauseen teemapaikkainen NP (Tietokoneohjel-
malla laadituista oppilaskorteista, r. 35) tematisoivat olion, joka hahmottuu edellisessä 
väliotsikossa mainittujen oppilaskorttien yhdeksi alalajiksi. Koska tietokoneella laadittuja 
oppilaskortteja ei kehotusjakson ensimmäisessä elaboroivassa direktiivissä ole mainittu 
eksplisiittisesti, kolmannen väliotsikon jälkeisen ensimmäisen lauseen (Tietokoneohjel-
malla laadituista oppilaskorteista on toimitettava tulosteet, joissa – –, r. 35 ) suhde keho-
tusjakson ensimmäiseen lauseeseen rakentuu pikemminkin pääteltävän kuin jakautuvan 
teeman varaan (pääteltävästä teemasta ks. Dane" 1974: 119; Shore 2008: 41–2). Vaikka 
teemapaikkaisen NP:n ilmaisemia olioita (tietokoneella laadittuja oppilaskortteja) ei jak-
son ensimmäisessä lauseessa mainita, ne voidaan assosiatiivisesti liittää siinä tematisoi-
duista asiakirjatyypeistä yhteen (koulunsa päättäneiden oppilaiden alkuperäisiin oppilas-
kortteihin), jota käsitellään tekstin puheenaiheena paitsi kolmannen myös toisen väliotsi-
kon alla. Pääteltävästä teemasta suhteessa kehotusjakson alkuun on kyse myös voida-
lauseessa, joka alkaa riviltä 41 (Lisäluokalle siirtyvien oppilaskortit voidaan jättää koulul-
le jo keväällä). Myöskään sen teemapaikkaisen NP:n ilmaisema olio (lisäluokalle siirtyvi-
en oppilaskortit) ei saa jakson ensimmäisessä lauseessa eksplisiittistä mainintaa, mutta 
rakentaa siihen selvän assosiatiivisen suhteen (vrt. esim. NP:hen koulunsa päättäneiden 
oppilaiden alkuperäiset oppilaskortit, r. 2). Näiden kahden lauseen alla, jotka aloittavat 
kolmannen väliotsikon jälkeen omat tekstikappaleensa (r. 35 ja 41), teema etenee osin 
lineaarisen, osin pysyvän teeman tapaan. Keskeistä on, että myös valtaosa kolmannen vä-
liotsikon jälkeisistä lauseista tematisoi jonkin sellaisen NP:n, joka ilmaisee, mihin olioon 
TEKIJÄN toiminnan halutaan kohdistuvan. 

Vaikka esimerkissä 21 vuorottelevat monenlaiset temaattiset strategiat, voidaan koo-
tusti sanoa, että myös esimerkki 21 asettuu teemankulultaan lähelle esimerkkejä 19–20. 
Keskeistä on, ettei kehotusjakson alussa esiinny tiedustelujen prototyyppisille tapauksille 
ominaista lineaarista teemaa. Päinvastoin jakson sisällä toteutuva teemankulku rakentuu 
alusta asti pääosin pysyvän tai pysyvän teeman variantiksi todetun jakautuvan teeman kal-
taiseksi. Pitkässä tekstissä pysyvään ja jakautuvaan teemaan sidotaan myös lineaarisia ja 
pääteltäviä temaattisia kulkuja. Olennainen havainto on, että tällaiset temaattiset kulut 
näyttäytyvät nimenomaan pysyvän ja jakautuvan teeman paikallisina poikkeuksina. Kuten 
aiemmissakin esimerkeissä, merkille pantavaa on myös, että toisiinsa punoutuvien temaat-
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tisten strategioiden ketju kuljettaa teemana pääasiallisesti sellaisia NP:itä, jotka ilmaisevat 
toivotun tekemisen KOHTEEN.

3.2.2 Selittäviä tekijöitä  

Kuten edellä esitin, tiedustelun alatekstilajissa keskeinen kehotus tuottaa tai antaa virastol-
le sen tarvitsemat tiedot puetaan monesti sanoiksi kiteytyneiden direktiivien avulla. Osassa 
käskyn alatekstilajin toteutumia vastaavaa kehotusta ilmaisevat kuitenkin muunlaiset oh-
jailukeinot. Tässä alaluvussa tarkastelen, millaisten kontekstitekijöiden voi tiedusteluissa 
tulkita motivoivan ohjailukeinon valintaa.  

Tiedusteluissa erot prototyyppisten ja prototyypistä kauemmas asettuvien toteutumien 
välillä ovat verrattain selkeitä. Luvussa 3.1 esitin, että käskyissä ohjailukeinon valintaa 
motivoi se, kuinka varmana ohjeen muotoilija käsittelee sen toteutumista. Tiedusteluissa 
erojen voi katsoa liittyvän siihen, kuinka kuormittavaksi tai aktiivisuutta vaativaksi vas-
taanottajille esitetty tiedonantopyyntö hahmottuu.  

Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö esitetään kiteytyneen direktiivin avulla, sen 
toteuttaminen näyttäytyy tiedusteluissa usein verrattain kuormittavana. Vaikkapa esimer-
kissä 16 kuormittavuudesta vihjaa, että pyydettävää selvitystä ei kirjeen lähettämishetkellä 
ole vielä olemassa. Päinvastoin kirje tähtää siihen, että selvitys kirjoitetaan ja tehdään näin 
olemassa olevaksi. Esimerkissä 17 vastaanottajia pyydetään tuottamaan oma sovellus 
asiakirjasta, jonka virasto esittelee orientaatiojakson alussa uutena, maailmaan vastikään 
ilmestyneenä (tai siihen ”hyväksyttynä”) referenttinä. Vaikka malliksi tarjottava asiakirja 
on valmiina käytettäväksi, vastaanottajia pyydetään tuottamaan siitä uusi, oman yksikkön-
sä tilanteeseen soveltuva versio.  

Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö esitetään kiteytyneen direktiivin asemesta 
muunlaisin ohjailukeinoin, ohjeen toteuttaminen hahmottuu usein vähemmän kuormitta-
vaksi. Tällöin vastaanottajan ei esimerkiksi tarvitse tuottaa kokonaan uutta tekstiä tai ko-
konaan uutta sovellusta aiemmasta tekstistä. Pikemminkin hänen tehtäväkseen jää hankkia 
viraston tarvitsemat asiakirjat käsiinsä ja tehdä niihin viraston haluamat merkinnät ennen 
asiakirjojen eteenpäin lähettämistä. Vaikkapa esimerkissä 21 todistukset ja oppilaskortit, 
joita vastaanottajilta pyydetään, ovat valmiiksi olemassa, eikä niitä tarvitse viraston tahdon 
täyttämiseksi erikseen valmistaa. Kehotusten toteuttaminen edellyttää lähinnä sen varmis-
tamista, että todistuksista ja oppilaskorteista löytyvät kaikki viraston haluamat tiedot viras-
ton toivomalla tavalla järjestettynä. Esimerkissä 20 mainitut listat on lähetetty vastaanotta-
jalle kirjeen liitteenä. Ennen niiden toimittamista takaisin virastolle vastaanottajan tehtä-
väksi jää ainoastaan täyttää ne viraston toivomalla tavalla.  

Kuormittavuuden asteesta piirtyvään kuvaan vaikuttaa tiedusteluissa esimerkiksi se, 
millaisia modulointikeinoja kehotusjakson ensimmäisissä kiteytyneissä direktiiveissä käy-
tetään. Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö esitetään kiteytynein direktiivein, ydindi-
rektiivinä toimivan lauseen modulointikeino vaihtelee. Monesti käytössä on kuitenkin pyy-
tää-lauseen muotoinen performatiivilause (Koska on käynyt selville, että kouluissa on 
avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti opetusviraston talousyksikkö pyytää kouluil-
ta selvitystä pankkitileistä, esim. 16; Yleissivistävä koulutuslinja pyytää koulujen rehto-
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reilta liitteenä olevilla lomakkeilla yhteenvetotilastot 7. luokalle pyrkineistä ja otetuista 
oppilaista lukuvuodeksi 2002-2003, esim. 18).72 Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö 
esitetään kiteytyneen direktiivin asemesta muunlaisin ohjailukeinoin, jakson aloittava ki-
teytynyt (elaboroiva) direktiivi on sen sijaan usein moduloimaton deklaratiivi (Listat pa-
lautetaan asianomaisen koulun palkanlaskijalle, esim. 20; Peruskoulujen päättötodistuk-
set – – sekä koulunsa päättäneiden oppilaiden alkuperäiset oppilaskortit lähetetään ope-
tusviraston arkistoon koulun päätyttyä – –, esim. 21). Kuten esimerkiksi Sorjonen (2001: 
93–95) toteaa, indikatiivimuotoiset moduloimattomat deklaratiivit käsittelevät esittämiään 
ohjeita tyypillisesti teknisinä, rutiininomaisina selviöinä (ks. myös Halliday 1994: 356; 
Honkanen 2001: 97–98). Performatiivinen pyytää-verbi vaikuttaa ryhmäkirjeissä modu-
lointikeinolta, jonka tehtäviä olisi syytä tutkia tarkemmin (vrt. esim. Honkanen 2001: 96–
101). Moduloimattomiin deklaratiiveihin verrattuna kohteliaalta tai painokkaalta vaikutta-
vien pyytää-lauseiden avulla voi kuitenkin kehotusjakson alussa tulkita reagoitavan siihen, 
että pyynnön toteuttaminen vaatii vastaanottajilta hieman enemmän vaivannäköä. Aiem-
min käsittelemieni modaalisten rakenteiden tavoin ne rakentavat samalla näkyville tilan-
teen, jossa ilmaistun ohjeen toteuttaminen ei kenties ole itsestään selvää. 

Tiedusteluissa kuvaan esitettyjen ohjeiden kuormittavuudesta vaikuttaa myös se, kuin-
ka kehotusjaksossa esitettäviä ohjeita taustoitetaan. Kun tiedon antamis- tai tuottamis-
pyynnön esittää kiteytynyt direktiivi, myös kirjeen orientaatiojakso on nimittäin monesti 
verrattain pitkä. Samoin orientaatiojakso saattaa sisältää kielellisiä vihjeitä, joiden valossa 
käsiteltävää asiaa vaikuttaa käsiteltävän jollakin tavalla ongelmallisena. Vaikkapa esimer-
kissä 16 kehotusjaksoa edeltävä orientaatio on kokonaista puolentoista kappaleen mittai-
nen. Siinä virasto tuo esille, että kouluissa on avattu pankkitilejä taloussäännön vastaisesti. 
Referoimalla taloussäännön keskeisiä pykäliä se esittelee lisäksi normatiivisen taustan, 
jota vasten sääntöjen rikkominen voi hahmottua myös vastaanottajalle ilmeiseksi. Kun 
tiedon antamis- tai tuottamispyyntö puetaan sanoiksi muunlaisin ohjailukeinoin, orientaa-
tiojakso on usein lyhyt. Lyhyissä orientaatiojaksoissa ei myöskään esiinny elementtejä, 
jotka vihjaisivat käsiteltävässä asiassa olevan jotakin ongelmallista. Pikemminkin orien-
taatiojakso tuo lyhytsanaisesti esille, mitä tarkoitusta vastaanottajille esitettävät pyynnöt 
palvelevat. Vaikkapa esimerkissä 21 orientaatio rajoittuu kirjeen otsikkoon. Esimerkissä 
20 orientaatiojaksona toimii otsikon lisäksi lähinnä tarkoitusta ilmaiseva lauseadverbiaali 
(ruokailukertojen ilmoittamiseksi). Esimerkiksi Heritage ja Sefi (1992), jotka ovat tutki-
neet brittiläisten äitien ja näiden kodeissa vierailevien terveydenhoitajien välistä kasvok-
kaista vuorovaikutusta, ovat havainneet, että terveydenhoitajien antamia neuvoja edeltää 
usein ennakoiva toimintajakso, jonka aikana tilanne rakennetaan tuleville ohjeille suo-
tuisaksi. Tekstilajitutkijoista Swales (1990: 53) havainnollistaa puolestaan, että hallinnol-
lisissa kirjeissä vastaava ennakoiva jakso on tyypillisesti lyhyt, kun pohjustettava uutinen 
on vastaanottajan kannalta myönteinen. Kun kerrottavana on huonoja uutisia, pohjustuk-
sesta rakennetaan pidempi. Tiedustelun alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä orientaatiojak-

72 Ydindirektiivin jälkeiset elaboroivat direktiivit saattavat olla paitsi nesessiivilauseen muotoisia (Selvi-
tyksessä on mainittava millaisia tilejä koululla on ja missä rahalaitoksessa, esim. 16) myös moduloimatto-
mia deklaratiiveja (Koulut ja oppilaitokset toimittavat kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitoksen henki-
löstötoimikunnan hyväksymästä ohjelmasta ao. linjanjohtajalle opetusvirastoon, esim. 17; Kaikki koulut 
täyttävät tilastolomakkeen liite 1– –, esim. 18).
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son pituudella voi hieman samaan tapaan tulkita rakennettavan kuvaa siitä, kuinka kuor-
mittavana kirjeessä esitettävää pyyntöä käsitellään (taustoituksen pituudesta suhteessa 
käsiteltävän asian laatuun myös Honkanen 2001). Kuormittavia ohjeita perustellaan ver-
rattain laajasti. Kun ohjeet eivät ole kuormittavia, perusteluja tarvitaan vähemmän. 

Erityisen kiinnostavaa on, että kuormittavuustulkintaa rakentavat tiedusteluissa myös 
havainnot siitä, millaista argumenttirakennetta kehotusjakson ensimmäinen kiteytynyt 
direktiivi jakson alussa toteuttaa. Kun tiedon antamis- tai tuottamispyynnön ilmaisee ki-
teytynyt direktiivi, on kiinnostavaa, että se toteuttaa juuri argumenttirakennekonstruktiota 
TVK. Kun lause rematisoi toivotun tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n, ydindirektiivin 
tehtäväksi voidaan tulkita paitsi tiedon antamis- tai tuottamiskehotuksen ilmaiseminen 
myös uuden, lukijalle ennalta tuntemattoman tai uutisarvoisena esiteltävän KOHTEEN esit-
teleminen. Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö puetaan sanoiksi muunlaisin ohjailu-
keinoin, jakson ensimmäinen kiteytynyt direktiivi toteuttaa elaboroiville direktiiveille 
ominaiseen tapaan argumenttirakennetta KVX. Tällöin toivotun tekemisen KOHDETTA il-
maiseva NP toimii lauseen teemana. Näin argumenttirakenne vihjaa, että lauseessa anne-
taan ohjeita sellaisten referenttien käsittelystä, joita kirjoittaja käsittelee pikemminkin luki-
jalle (vähintäänkin osin) tuttuina.  

3.2.3 Koonti 

Luvussa 3.2 tarkastelin edellä ohjailukeinon valintaa tiedustelun alatekstilajia toteuttavissa 
ryhmäkirjeissä. Luvussa 3.2.1 esitin ensin, että myös tiedustelut voi jakaa kahteen tyyppiin 
sen mukaan, millaisin kielellisin keinoin alatekstilajille ominainen tiedon antamis- tai tuot-
tamiskehotus verbalisoidaan. Luvussa 3.2.1.1 analysoin tapauksia, joissa tiedon antamis- 
tai tuottamispyyntöä ilmaisee kiteytynyt direktiivi. Nimitin tällaisia käskyjä alatekstilajin 
prototyyppisiksi toteumiksi. Luvussa 3.2.1.2 analysoin puolestaan tiedusteluja, joissa vas-
taava pyyntö saa ilmaisunsa muunlaisin ohjailukeinoin. Tällaisten tiedustelujen totesin 
asettuvan prototyypistä hieman kauemmas.  

Kuten käskyissä, kuvasin ohjailukeinon valinnan lisäksi, millaiseksi kehotusjakson ra-
kenne ohjailukeinon valinnan myötä muotoutuu. Tiedusteluissa valitun ohjailukeinon vai-
kutus kehotusjakson rakentumisen tapaan osoittautui käskyjä merkittävämmäksi.  

Tarkasteluni osoitti, että tiedustelun kehotusjakso rakentuu tyypillisesti useammasta 
kuin yhdestä kiteytyneestä direktiivistä. Prototyyppisissä tiedusteluissa, joissa tiedon an-
tamis- tai tuottamispyyntöä ilmaisee kiteytynyt direktiivi, jakson ensimmäinen kiteytynyt 
direktiivi saa ydindirektiivin tulkinnan. Sen jälkeen esitettävien kiteytyneiden direktiivien 
tehtävä on puolestaan elaboroiva. Ydindirektiivinä toimiva lause toteuttaa tyypillisesti 
argumenttirakennekonstruktiota TVK, joka tematisoi tavoitellun teon TEKIJÄÄ ilmaisevan 
NP:n ja rematisoi tekemisen KOHTEEN. Elaboroivissa direktiiveissä toteutuu sen sijaan 
rakennetyyppi KVX, jossa toivotun tekemisen KOHDE SAA temaattisen statuksen. Ydindi-
rektiivin ja ensimmäisen elaboroivan direktiivin välille rakentuu näin tyypillisesti lineaari-
nen teema, kun taas elaboroivien direktiivien välinen teemankuljetus rakentuu pysyvän tai 
pysyvän kaltaisen teeman varaan. Sellaisissa tiedusteluissa, joissa tiedon antamis- tai tuot-
tamiskehotus saa ilmaisunsa muunlaisin ohjailukeinoin, kehotusjakson kaikki kiteytyneet 
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direktiivit toimivat elaboroivina direktiiveinä. Toisin sanoen ne toteuttavat tyypillisesti 
argumenttirakennetta KVX. Tällöin kehotusjakson teemankulku rakentuu alusta asti pi-
kemminkin pysyvän teeman varaan.  

Luvussa 3.2.2 tarkastelin, kuinka ohjailukeinon valintaa voidaan tiedusteluissa selittää. 
Kävi ilmi, että tiedon antamis- tai tuottamispyyntö esitetään kiteytyneen direktiivin avulla 
tyypillisesti sellaisissa tiedusteluissa, joissa lähettäjä käsittelee sen toteuttamista vastaanot-
tajan näkökulmasta kuormittavana. Kun tiedon antamis- tai tuottamispyyntö esitetään 
muunlaisin ohjailukeinoin, kuormittavuuden aste hahmottuu vähäisemmäksi. Huomionar-
voista on, että kuormittavuustulkintaa tukevat tiedusteluissa myös havainnot kiteytyneiden 
direktiivien argumenttirakenteesta. Kuormittavina käsitellään usein nimenomaan sellaisia 
tekoja, joiden toteuttamiseksi vastaanottajan tuli laatia uusi asiakirja tai vanhan asiakirjan 
kokonaan uusi sovellus. Uuden tai uutisarvoisena käsiteltävän asiakirjan esittelystä huo-
lehtivat tällöin argumenttirakennekonstruktiota TVK toteuttavat ydindirektiivit. Vähäisem-
mäksi pyynnön kuormittavuus hahmottuu esimerkiksi silloin, kun vastaanottajaa pyyde-
tään vain täydentämään viraston sille lähettämää valmista asiakirjaa. Tällöin elaboroivien 
direktiivien avulla esitetään kehotusjakson alusta asti ohjeita sellaisten asiakirjojen käsitte-
lystä, jotka kohteen tematisoiva argumenttirakenne KVX konstruoi lukijalle tutummiksi.  

3.3 Tarjoomukset 

Kuten luvussa 2.2.2 totesin, tarjoomuksen alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä ja kirjeen 
osissa vastaanottajalle tarjotaan tyypillisesti mahdollisuutta tehdä tai saada jotain. Samoin 
kuin tiedusteluissa, vastaanottajaa pyydetään lisäksi usein välittämään lähettäjälle infor-
maatiota eli jatkamaan kommunikaatiota tämän kanssa. Tiedusteluista ja käskyistä tarjoo-
mukset poikkeavat siinä, että ohjeiden noudattaminen on tyypillisesti vapaaehtoista. Kie-
lelliset keinot, joiden avulla mahdollisuuden tarjoutuminen ja sen hyödyntämistä säätele-
vät ohjeet verbalisoidaan, kuitenkin vaihtelevat. Tarkastelen seuraavaksi luvussa 3.3.1 tätä 
vaihtelua sekä sen vaikutusta kehotusjakson rakentumiseen. Alaluvussa 3.3.2 pohdin sit-
ten, millaisten havaintojen avulla ohjailukeinon valintaa voidaan selittää. 

3.3.1 Ohjailukeinon valinta ja kehotusjakson rakenne 

Myös tarjoomuksen alatekstilajin toteutumat voi jakaa karkeasti kahteen tyyppiin sen mu-
kaan, millaisin kielellisin keinoin erityisesti alatekstilajille ominainen mahdollisuuden 
tarjoaminen puetaan sanoiksi. Osassa tarjoomuksia tarjoamisen keinona toimivat kiteyty-
neet direktiivit. Kun luvussa 3.3.1.1 seuraavaksi käsittelen tällaisia tapauksia, nimitän niitä 
tarjoomuksen toteutumina prototyyppisiksi. Suuressa osassa tarjoomuksia vastaavia mer-
kityksiä ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien asemesta muunlaisin ohjailukeinoin. Tällai-
sia esimerkkejä käsitellessäni puhun luvussa 3.3.1.2 tapauksista, jotka asettuvat prototyy-
pistä hieman kauemmas.  
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3.3.1.1 Vain kiteytyneitä direktiivejä  

Prototyyppisissä tarjoomuksissa sekä alatekstilajille ominainen mahdollisuuden tarjoami-
nen sekä sitä täsmentävät ohjeet ilmaistaan kiteytynein direktiivein. Tällöin kehotusjakson 
ensimmäinen kiteytynyt direktiivi, joka tarjoaa vastaanottajille mahdollisuutta tehdä tai 
saada jotakin, saa tekstikokonaisuudessa ydindirektiivin tulkinnan. Täsmentävät kiteyty-
neet direktiivit ovat sen sijaan tehtävältään elaboroivia. Erona tiedusteluihin on, että juuri 
ydindirektiivi ilmaisee tarjoomuksissa mahdollisuutta. Elaboroivien direktiivien joukossa 
saattaa sen sijaan esiintyä sekä mahdollisuutta että velvollisuutta ilmaisevia lauseita. Käy-
tännössä tarjoomuksen ydindirektiivi saattaa tarjota vastaanottajalle esimerkiksi mahdolli-
suutta ottaa kantaa viraston tekeillä oleviin linjauksiin (esim. Kouluilla on mahdollisuus 
ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämiseen ja siihen liittyvään oppilaaksiottoon).
Elaboroivien direktiivien avulla saatetaan puolestaan ilmaista, miten kannanotot olisi hyvä 
muotoilla (esim. [Siinä on myös esitetty tarkemmat näkökohdat,] joita kannanotoissa toi-
votaan kommentoitavan) tai milloin ne on toimitettava viraston haltuun (esim. Koulujen
kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille 31.10.2002 mennes-
sä).

Vaikkapa kirje RK119 (esimerkki 22) havainnollistaa, kuinka alatekstilajille ominaisia 
ohjailumerkityksiä ilmaistaan prototyyppisissä tarjoomuksissa. Sen kehotusjakso (r. 8–9, 
10–14) sisältää kaikkiaan kolme kiteytynyttä direktiiviä. Ensimmäisen rakennemallina on 
olla-verbillinen muotti, joka toteuttaa omistuslauseen syntaktista erikoislausetyyppiä 
(Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämiseen ja siihen 
liittyvään oppilaaksiottoon, r. 8). Toinen on muotoiltu sivulauseasemaiseksi performatiivi-
seksi lauseeksi, jonka predikaattina on passiivimuoto verbistä toivoa (joita koulujen toivo-
taan kommentoivan, r. 10). Kolmas kiteytynyt direktiivi on moduloimaton deklaratiivi 
(Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille 31.10.2002 
mennessä, r. 13). 

Esimerkki 22 

RK 119 1.10.2002

Kaupungin peruskoulut, sopimuskoulut, erityis- ja sairaalakoulut 

OPPILAAKSIOTTO PAINOTETTUUN OPETUKSEEN
Koulujen kannanotot

01 Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä linjataan yleisen oppilaak-
02 sioton ohella myös painotetun opetuksen järjestäminen ja siihen liittyvä 
03 oppilaaksiotto – –. Kyseessä on merkittävä periaatteellinen linjaus. Siinä 
04 haetaan toimintatapaa, joka toteuttaa seuraavia perusopetuslain ja 
05 valtioneuvoston asetuksen – – edellyttämiä tavoitteita 
06 [6 tavoitteen lista ranskalaisin viivoin]. 

08 Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämi-
09 seen ja siihen liittyvään oppilaaksiottoon. Asiaan liittyvä taustamuistio on 
10 oheisena (liite 1). Siinä on myös esitetty tarkemmat näkökohdat, joita kou- 
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11 lujen toivotaan kommentoivan.

13 Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille
14 31.10.2002 mennessä. Asia valmistellaan opetuslautakunnan suomenkieli-
15 sen jaoston 17.12.2002 pidettävään kokoukseen. Luettelo rehtoreista on 
16 oheisena (liite 2).

 P. P. , Yleissivistävän koulutuslinjan johtaja 

Esimerkin 22 orientaatiojaksossa (r. 1–6, 9–10) virasto kertoo kouluille suunnitteilla ole-
vista linjauksistaan, jotka koskevat painotettua opetusta, ja valottaa niiden taustoja. Keho-
tusjaksossa (r. 8–9, 10–14) vastaanottajalle tarjotaan tämän jälkeen tilaisuus vaikuttaa sii-
hen, millaisiksi linjaukset muodostuvat. Huomionarvoista on, että tilaisuuden tarjoutumis-
ta ilmaisee juuri kiteytynyt direktiivi. Samoin kiteytyneiden direktiivien avulla verbalisoi-
daan, kuinka vastaanottajan tulee tilaisuutta hyödyntäessään menetellä, jos hyödyntämistä 
ylipäätään suunnittelee.  

Esimerkissä 22 kehotusjakson osiksi hahmottuvien kiteytyneiden direktiivien keskelle 
sijoittuu riveillä 9–10 kahden lauseen ketju (Asiaan liittyvä taustamuistio on oheisena; 
Siinä on myös esitetty näkökohdat), jonka osat eivät ympäröivästä tekstistä poiketen hah-
motu kiteytyneiksi direktiiveiksi. Lisäksi kehotusjakson osaksi tulkitsemani kiteytynyt 
direktiivi, joka kytkeytyy näistä lauseista jälkimmäiseen relatiivipronominin joita välityk-
sellä (joita koulujen toivotaan kommentoivan), saa virkekontekstissaan sivulauseen statuk-
sen. Kehotusjakson katkaiseva kokonaisuus (r. 9–10) on lyhyt, funktioltaan orientoiva 
kuvaus normistosta, jonka varassa vastaanottajan on suotavaa toimia, kun hän ryhtyy to-
teuttamaan tekoa, jonka kehotusjakson ensimmäinen lause hänelle sallii. Tällaiset keskey-
tykset ovat tarjoomusten alatekstilajille ominaisia. 73

Vaikka kehotusjakso riveillä 9–10 hetkeksi keskeytyy, esimerkin 22 voi jakson sisäi-
sen rakenteen osalta katsoa asettuvan lähelle alatekstilajin prototyyppiä. Kehotusjakson 
alkuun sijoittuva mahdollisuuslause toimii ydindirektiivinä, joka ilmaisee, millaista mah-
dollisuutta kirje vastaanottajille tarjoaa (Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painote-
tun opetuksen järjestämiseen ja siihen liittyvään oppilaaksiottoon, r. 8). Sivulauseasemai-
nen toivotaan-lause sekä sitä seuraava moduloimaton deklaratiivi toimivat puolestaan ela-
boroivina direktiiveinä (joita koulujen toivotaan kommentoivan, r. 10; Koulujen kannan-
otot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille 31.10.2002 mennessä, r. 13). 
Niiden avulla ilmaistaan, kuinka vastaanottajan on viraston näkökulmasta hyvä menetellä, 
jos hän haluaa tarjottuun tilaisuuteen tarttua.  

Kuten tavallista, tulkintaa kehotusjakson rakenteesta tukevat myös esimerkissä 22 ha-
vainnot siitä, millaista argumenttirakennetta kiteytyneet direktiivit siinä toteuttavat. Kaksi 
kolmesta kiteytyneestä direktiivistä on argumenttirakenteeltaan odotuksenmukaisia. En-
sinnäkin ydindirektiivinä toimiva on mahdollisuus -lause sijoittaa alkukentän teemapaikal-
le adessiivimuotoisen NP:n (kouluilla), jonka ilmaisema TEKIJÄ hahmottuu omistusraken-

73 Koska orientoivaa normistoa seuraava kiteytynyt direktiivi (joita koulujen toivotaan kommentoivan)
ilmaisee vastaanottajia koskevan konkreettisen toimintaohjeen, en tulkitse enää sitä tämän normiston vaan 
kehotusjakson osaksi, joka yhdessä kehotusjakson muiden lauseiden kanssa ilmaisee, mitä lähettäjä vastaan-
ottajilta haluaa. 
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teen osana vähintäänkin osin agentiiviseksi (omistusrakenteesta syntaktisena lausetyyppi-
nä ISK 2004: § 895–898; sen lauseenjäsenten roolisemantiikasta erit. mt. § 895, 922–923). 
Toivottua tekemistä ilmaisee predikaattina toimiva verbi-idiomi ottaa kantaa (verbi-
idiomeista ks. ISK 2004: § 868, 454). Loppukentän viimeiselle paikalle sijoittuu illatiivi-
muotoinen adverbiaali-NP (painotetun opetuksen järjestämiseen ja siihen liittyvään oppi-
laaksiottoon), joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN. Toinen argumenttirakenteeltaan 
odotuksenmukainen lause on riviltä 13 alkava elaboroiva direktiivi, joka toteuttaa raken-
netyyppiä KVX (Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edusta-
jille 31.10.2002 mennessä). Sen teemapaikalle sijoittuu NP koulujen kannanotot, joka il-
maisee toivotun tekemisen KOHTEEN. Loppukenttää varaavat paitsi toivotun tekemisen 
laatua ilmaiseva verbi (toimitetaan) myös kaksi adverbiaalia, joista ensimmäinen ilmaisee 
määränpäätä (oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille) ja toinen määräaikaa 
(31.10.2002 mennessä).  

Sivulauseasemainen toivoa-lause, joka on kehotusjakson kiteytyneistä direktiiveistä 
keskimmäinen, poikkeaa argumenttirakenteeltaan elaboroivien direktiivien prototyypistä 
(joita koulujen toivotaan kommentoivan, r. 10). Elaboroiville direktiiveille ominaisen ar-
gumenttirakenteen KVX asemesta se toteuttaa pikemminkin ydindirektiiveille ominaista 
argumenttirakennetta TVK. Käsittelen toivoa-lauseen syntaktista rakennetta ja sen motivaa-
tiota tarkemmin luvussa 4.2.2.2 (esimerkki 39). Tässä yhteydessä on keskeistä, että toivo-
taan-lauseen odotuksenvastaisen argumenttirakenteen voi tulkita motivoituvan lauseen 
reformuloivasta tehtävästä. Reformulointi tarkoittaa, että toivoa-lause muuntaa ydindirek-
tiivin verbalisoiman mahdollisuudenilmauksen viraston toivomukseksi. Toisin sanoen se 
muuntaa ydindirektiivissä ilmaistun kannanottamistarjouksen kuvaukseksi siitä, kuinka 
kannan ottamisen olisi käytännössä hyvä tapahtua. 

Koska toivoa-lauseen argumenttirakenne, lauseasema sekä tekstiyhteys poikkeavat ta-
vanomaisesta, myöskään teemankulku ei esimerkissä 22 hahmotu kaikilta osin odotuk-
senmukaiseksi. Kun ydindirektiivin ja ensimmäisen elaboroivan direktiivin välille raken-
tuu prototyyppisessä tapauksessa lineaarinen teemankulku, ydindirektiivin ja sivulau-
seasemaisen toivoa-lauseen välistä suhdetta luonnehtii pikemminkin pysyvä teema.74 Kun 
sekä ydindirektiivin että toivoa-lauseen teemaksi on mahdollista tulkita tavoitellun teon 
TEKIJÄN ilmaus, pysyvä teema säilyttää tekstin etenemisen kannalta keskeisenä puheenai-
heena sen, kenen toteutettavaksi kehotusjaksossa esitetyt ohjeet lankeavat.75

74 Teemankulusta ei tässä yhteydessä varsinaisesti ole kyse, koska lauseet eivät sijaitse tekstissä peräk-
käin.

75 Riviltä 10 alkava toivoa-lause (joita koulujen toivotaan kommentoivan) kytketään edeltävään tekstiin 
tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Odotuksenmukaisemman kytköksen rakentaisi lause, jossa teemapaik-
kainen NP viittaisi kouluilta pyydettäviin kannanottoihin (esim. Kannanotoissa toivotaan kommentoitavan 
näkökohtia, jotka on esitelty oheisessa taustamuistiossa). Toivoa-lausetta edeltävän orientoivan normiston 
osalta (r. 9–10) voidaan panna merkille, että sen sisällä teema etenee lähinnä lineaarisesti. Teknisesti ottaen 
toivoa-lauseen esikenttään sijoittuva relatiivipronomini jatkaakin tätä lineaarista teemankulkua tematisoimal-
la tekemisen KOHTEEN ilmauksen (joita), jonka referenttiin viittaava NP (tarkemmat näkökohdat) sijoittuu 
edeltävässä päälauseessa lauseen loppukenttään. Jos ajatellaan, että relatiivilauseen teemaksi valikoituu 
relatiivipronominin asemesta TEKIJÄN ilmaus (koulujen), on kuitenkin samaan aikaan mahdollista tulkita, 
että kehotusjakson rakenneosiksi hahmottuvien ydindirektiivin ja toivoa-lauseen keskinäinen temaattinen 
suhde rakentuu löyhästi pysyvän teeman varaan.  
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Odotuksenmukaisemman lineaarisen teemankulun varaan rakentuu esimerkissä 22 vas-
ta siirtymä reformuloivasta toivoa-lauseesta moduloimattomaan deklaratiiviin, johon ke-
hotusjakso rivillä 14 päättyy (Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtori-
foorumin edustajille 31.10.2002 mennessä). Lineaarisuuden alkupisteeksi jäsentyy tällöin 
toivoa-lauseen loppukenttään sijoittuva verbi kommentoivan, joka hahmottuu ydindirektii-
viin sisältyvän verbirakenteen ottaa kantaa synonyymiksi. Toivoa-lausetta seuraavassa 
moduloimattomassa deklaratiivissa teemapaikkainen NP kannanotot ilmaisee tämän jäl-
keen sen toiminnan (kommentoimisen eli kannan ottamisen) tulosta, jonka syntymiseen 
toivotaan-lauseessa ilmaistun ohjeen toteuttaminen potentiaalisesti johtaa. Toisin sanoen 
toivotaan-lauseen reema-asemaisen verbin (kommentoida) ja moduloimattoman deklara-
tiivin teema-asemaisen NP:n (kannanotot) välille rakentuu lineaarinen kytkös. Kun refor-
muloiva toivoa-lause toimii samaan aikaan kytköksenä ydindirektiivin ja moduloimatto-
man deklaratiivin välillä, lineaarisuuden voi sen välityksellä tulkita luonnehtivan epäsuo-
rasti myös näiden kahden lauseen välistä suhdetta. Ydindirektiivin remaattinen verbira-
kenne (ottaa kantaa) ilmaiseekin, millaisen teon kirje vastaanottajille sallii. Jakson viimei-
senä elaboroivana direktiivinä toimivan moduloimattoman deklaratiivin teemapaikkainen 
NP (koulujen kannanotot) ilmaisee puolestaan sen toiminnan potentiaalista tulosta, jonka 
ydindirektiivi on edellä ilmaissut mahdolliseksi.  

Tarjoomuksen ohjailufunktio toteutuu kiteytynein direktiivein myös esimerkissä 23 
(RK072). Sen kehotusjakso (r. 1–3, 29–30) rakentuu ainoastaan kahdesta kiteytyneestä 
direktiivistä. Ensimmäinen niistä on muotoiltu voida-lauseeksi (Rehtorit – – voivat hakea 
huojennusta liitteenä olevilla lomakkeilla, r. 1). Jälkimmäinen on moduloimaton deklara-
tiivi (Hakemukset toimitetaan henkilöstösuunnittelija V.V:lle viimeistään – –, r. 29). 

Esimerkki 23 

RK072 28.5.2002

Helsingin kaupungin suomenkielisille peruskouluille sekä 
erityis- ja sairaalakouluille

REHTOREIDEN OPETUSVELVOLLISUUDEN HUOJENTAMINEN

01 Rehtorit, joilla on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtoehtosopimuksen 
02 liitteen 1 39 a §:n mukaan oikeus opetusvelvollisuuden huojentamiseen,
03 voivat hakea huojennusta liitteenä olevilla lomakkeilla.

05 Opetusvelvollisuuden lisähuojennuksen tarkoituksena on tasoittaa sitä 
06 haittaa ja lisätyötä, jonka kahdessa tai useammassa yksikössä toimivan 
07 koulun hallinnollinen johtaminen ja valvominen rehtorille aiheuttaa. Sitä ei 
08 ole tarkoitettu automaattiseksi järjestelmäksi, jonka edut olisi annettava 
09 kaikille useammassa kuin yhdessä yksikössä toimivia kouluja johtaville 
10 rehtoreille heidän työolosuhteistaan ja työmäärästään riippumatta. Huo-
11 jennusta ei myönnetä, jos kaksi koulua toimii samassa rakennuksessa.

13 Opetusvelvollisuuden huojennusta voidaan myöntää seuraavien perus-
14 teiden mukaan:
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16 - Koulu toimii pysyväisluonteisesti (vähintään lukuvuosi) kahdessa tai   
17   useammassa erillisessä toimipaikassa ja muutoin erityisen vaikeissa 
18   olosuhteissa.

20 - Koulun luokka on tilanpuutteen johdosta sijoitettu joko toisen koulun  
21   tiloihin tai muuhun erikseen tätä varten hankittuun koulun ulkopuoli- 
22   seen tilaan. Etäisyys pääkoulusta on 1 km tai enemmän.

24 - Aineenopetusta ei opetustilojen puuttumisen tai niiden riittämättö-
25   myyden vuoksi voida antaa omassa koulussa ja opetus on järjestetty 
26   naapurikoulussa. Pääsääntöisesti opetustunteja tulee kertyä yhteen-
27   sä luokan viikoittaista työmäärää vastaava tuntimäärä.

29 Hakemukset toimitetaan henkilöstösuunnittelija V. V:lle viimeistään 
30 7.6.2002. Tiedusteluihin vastaavat henkilöstösuunnittelija V. V., puh. – –ja 
31 palkkapäällikkö K.K., puh. – –. 

 P. P., linjanjohtaja 
 V. V., henkilöstösuunnittelija 

Esimerkissä 23 kehotusjakson katkaisee orientaatiojakson laajahko leipätekstiosa (r. 5–
27), jossa virasto antaa tietoa opetusvelvollisuuden lisähuojentamisesta sekä esittää joukon 
sen hyödyntämistä normittavia rajoitteita. Kehotusjakson kiteytyneet direktiivit (r. 1–3, 
29–30) puolestaan verbalisoivat mahdollisuuden hakea huojennusta sekä täsmentävät, 
kuinka tähän mahdollisuuteen voi käytännössä tarttua.  

Samaan tapaan kuin esimerkissä 22, kehotusjakson sisäinen rakenne tulee riveille 5–27 
sijoittuvasta keskeytyksestä huolimatta lähelle tarjoomuksen alatekstilajin prototyyppiä. 
Kehotusjakson alkuun sijoittuva voida-lause toimii ydindirektiivinä. Sen avulla virasto 
ilmaisee, että rajatulla joukolla vastaanottajia on mahdollisuus hakea opetusvelvollisuuden 
huojennusta, joka vähentää heille kuuluvan opetustyön määrää. Riviltä 29 alkava elabo-
roiva direktiivi päättää kehotusjakson täsmentämällä, mihin hakemukset, joiden tekemisen 
ydindirektiivi on ilmaissut mahdolliseksi, tulee virastossa toimittaa. Samalla sen avulla 
täsmennetään, milloin hakemusten tulee olla perillä. 

Esimerkki 23 muistuttaa esimerkkiä 22 myös siinä, etteivät kehotusjakson rakenneosi-
na toimivat direktiivit toteudu argumenttirakenteeltaan kaikilta osin odotuksenmukaisella 
tavalla. Toisin kuin esimerkissä 22, osin odotuksenvastaisesti toteutuu nyt kuitenkin riviltä 
1 alkavan ydindirektiivin argumenttirakenne (Rehtorit – – voivat hakea huojennusta liit-
teenä olevilla lomakkeilla). Kuten ydindirektiiveille on ominaista, sen teemapaikalle sijoit-
tuu TEKIJÄ-NP (Rehtorit, joilla on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtoehtosopimuksen
liitteen 1 39 a §:n mukaan oikeus opetusvelvollisuuden huojentamiseen). Loppukenttää 
miehittää puolestaan ensin toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbi modulointikeinoi-
neen (voivat hakea), sitten NP, joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN (huojennusta).
Argumenttirakenteen näkökulmasta ydindirektiivistä tekee epäodotuksenmukaisen jo teki-
jänilmaukseen liittyvä pitkä restriktiivinen relatiivilause, joka rajaa lauseessa ilmaistun 
mahdollisuuden potentiaalisiksi hyödyntäjiksi ainoastaan osan kirjeen kaikista vastaanot-
tajista. Varsinaiseksi poikkeamaksi hahmottuu kuitenkin vasta loppukentän viimeiselle 
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paikalle sijoittuva adverbiaali-NP, joka ilmaisee välinettä (liitteenä olevilla lomakkeilla).76

Jos ajatellaan, että lause toteuttaa adverbiaalista huolimatta rakennetyyppiä TVK, onkin 
huomionarvoista, että TEKIJÄN ilmaukseen sisältyvä restriktiivinen sivulause ja loppukent-
tään sijoittuva tavan adverbiaali muokkaavat lauseen informaatiorakennetta suuntaan, joka 
on ominainen pikemminkin rakennetyypin KVX toteutumille. Restriktiivisen relatiivilau-
seen ja tavan adverbiaalin vaikutuksesta ydindirektiivin uutisarvoisimmaksi sisällöksi ei 
hahmotu, että huojennuksen hakeminen on lauseessa mainituille rehtoreille mahdollista. 
Päinvastoin uutisarvoisena näyttäytyy tieto siitä, miten huojennusta haetaan.  

Siinä, missä ydindirektiivin argumenttirakenne poikkeaa prototyypistä, riviltä 29 alka-
vassa elaboroivassa direktiivissä toteutuu argumenttirakenne KVX, joka on elaboroiville 
direktiiveille ominainen (Hakemukset toimitetaan henkilöstösuunnittelija V.V:lle viimeis-
tään – –). Teemapaikalle sijoittuu siinä NP, joka ilmaisee tavoitellun tekemisen KOHTEEN
(Hakemukset). Lauseen loppukenttään sijoittuu puolestaan paitsi toivotun tekemisen laatua 
ilmaiseva predikaattiverbi (toimitetaan) myös joukko adverbiaaleja, jotka ilmaisevat mää-
ränpäätä (henkilöstösuunnittelija V.V:lle) sekä määräaikaa (viimeistään – –).  

Mikäli kehotusjakson keskeytys suljetaan tarkastelun ulkopuolelle, myös ydindirektii-
vin ja elaboroivan direktiivin keskinäisen suhteen voi esimerkissä 23 sanoa rakentuvan 
juuri lineaarisen temaattisen suhteen varaan.77 Lineaarisuus tarkoittaa, että elaboroivan 
direktiivin teemapaikkainen tekemisen KOHTEEN ilmaus (Hakemukset) nimeää kehotusjak-
son keskeiseksi puheenaiheeksi nimenomaan sen toiminnan tuloksen, jonka ydindirektiivi 
on edellä ilmaissut mahdolliseksi (huojennuksen hakeminen). Käytännössä elaboroivan 
direktiivin teemapaikkainen NP (Hakemukset) hahmottuu sen verbin johdokseksi, jonka 
avulla ydindirektiivissä ilmaistaan toivotun tekemisen laatua (hakea).  

Myös esimerkissä 24 (RK132) tarjoomuksen alatekstilajille ominainen ohjailufunktio 
toteutuu kiteytynein direktiivein. Sen kehotusjaksossa (r. 11–27) kiteytyneitä direktiivejä 
on kolme. Ensimmäinen (Tämän hankkeen puitteissa yläasteen koulut voivat hakea seu-
raavia eri toimintamuotoja oppilaiden mielenterveyden edistämiseksi – –, r. 11) sekä vii-
meinen (Toimintamuotoa mietittäessä voitte ottaa huomioon esim. kouluterveyskyselyn tai 
palvelukykytutkimuksen tulokset oman koulunne osalta – –, r. 25) ovat voida-lauseita. Voi-
da-lauseiden väliin sijoittuu monikon toisen persoonan imperatiivi (valitkaa mielestänne 
tärkein, r. 12).  

Esimerkki 24 

RK132 22.11.2002

Peruskoulujen ja yläasteiden sekä sopimuskoulujen rehtorit

TUKEA TARJOLLA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISEKSI

76 Kuten luvussa 2.1.2.1 totesin, tapaa tai välinettä ilmaisevien adverbiaalien esiintyminen ei rakenne-
tyyppiä TVK toteuttavissa lauseissa ole sinällään tavatonta. Esimerkin 23 ydindirektiivissä adverbiaalimuo-
toisen valinnaisen elementin (liitteenä olevilla lomakkeilla) tekee kuitenkin epätavalliseksi se, että se sijoit-
tuu loppukentän viimeiselle paikalle tekemisen kohdetta ilmaisevan NP:n perään. 

77 Varsinaisesta teemankulusta ei tässäkään ole kyse, koska lauseet eivät sijaitse tekstissä peräkkäin. 
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01 Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan 
02 sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle valtionavustusta käytettäväksi sairaan- 
03 hoitopiirin ja sen alueen kuntien lasten ja nuorten psykiatrian kehittämis-
04 hankkeisiin. Kouluterveydenhuollon ja opetustoimen nuorisopsykiat-
05 risen konsultoinnin ja työnohjauksen kehittämishanke on yksi näistä 
06 hankkeista. Tässä hankkeessa vastuutahoina ovat – –. Viime vuonna han-
07 ke oli kohdennettu lukioikäisiin nuoriin. Nyt hankkeessa on mukana sekä 
08 lukiot että yläasteet.
09 Tavoitteena on – –. Päämääränä on – –.

11 Tämän hankkeen puitteissa yläasteen koulut voivat hakea seuraavia eri 
12 toimintamuotoja oppilaiden mielenterveyden edistämiseksi (valitkaa 
13 mielestänne tärkein):

15 1. Oppilashuoltoryhmien toiminnan kehittäminen
16 tiimivalmennuksen avulla (8 ryhmää).
17 – –

19 2. Nuorten elämäntaitojen tukeminen
20 – – 

22 3. Vanhempien ja koulun yhteistyön vahvistaminen
23 – – 

25 Toimintamuotoa mietittäessä voitte ottaa huomioon esim. kouluterveys-
26 kyselyn tai palvelukykytutkimuksen tulokset oman koulunne osalta, an-
27 tavatko ne aihetta tarttua juuri tiettyyn kehittämisalueeseen.

29 Lisätietoja – –. 

 P. P., linjanjohtaja 
 V. V., henkilöstösuunnittelija 

Esimerkin 24 orientaatiossa (r. 1–9) virasto informoi kouluja valtionavustuksesta, jota 
lääninhallitus on myöntänyt lasten ja nuorten psykiatrisiin hankkeisiin. Kehotusjakson 
kiteytyneet direktiivit (r. 11–27) ilmaisevat tämän jälkeen, että myös kouluilla on mahdol-
lisuus hakea hankkeesta tukea oman toimintansa järjestämiseen. Lisäksi kouluille kerro-
taan, kuinka tukea haetaan.  

Samoin kuin aiemmissa esimerkeissä, kehotusjakson sisäinen rakenne on tarjoomuk-
sen prototyypin mukainen. Ydindirektiivinä toimii jakson alkuun sijoittuva voida-lause. 
Sen avulla vastaanottajille tarjotaan mahdollisuutta tuen hakemiseen. Riviltä 12 alkavan 
imperatiivin sekä riviltä 25 alkavan jälkimmäisen voida-lauseen suhde ydindirektiiviin on 
puolestaan elaboroiva. Niiden avulla puetaan sanoiksi, mitä vastaanottajan tulee tai mitä 
hänen kenties kannattaa ottaa huomioon, jos hän päättää tarttua ydindirektiivin ilmaise-
maan tilaisuuteen.  

Argumenttirakenteen osalta erityisesti riviltä 11 alkava voida-lause toteutuu esimerkis-
sä 24 verrattain odotuksenmukaisesti. Kuten ydindirektiiveille on ominaista, se toteuttaa 
argumenttirakennetta TVK. Alkukentän teemapaikalle sijoittuu eksplisiittinen TEKIJÄ-NP
(yläasteen koulut). Loppukenttää varaavat toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbira-
kenne (hakea) sekä sen perään sijoittuva NP, joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN
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(seuraavia eri toimintamuotoja). Rakennetyypin yksinkertaisimmista toteutumista ydindi-
rektiivi poikkeaa lähinnä siinä, että sen loppukentän viimeiselle paikalle sijoittuu tarkoi-
tusta ilmaiseva adverbiaali (oppilaiden mielenterveyden edistämiseksi), joka on rakenne-
tyypin osana valinnainen. Alkukentän teemapaikalle sijoittuu lisäksi lauseadverbiaali Tä-
män hankkeen puitteissa, joka sitoo ydindirektiivin orientaatiojaksossa sanottuun.  

Siinä, missä ydindirektiivin argumenttirakenne toteutuu odotuksenmukaisella tavalla, 
molempien elaboroivien direktiivien argumenttirakenne on prototyyppiin nähden odotuk-
senvastainen. Rakennetyypin KVX asemesta niissä toteutuu nimittäin pikemminkin raken-
netyyppi TVK. Koska kumpaankaan lauseeseen ei sisälly erillistä TEKIJÄ-NP:tä, alkukentän 
teemapaikka jää kummassakin teknisesti ottaen tyhjäksi.78 Sen, kenen toteutettavaksi lau-
seessa ilmaistu ohje käytännössä lankeaa, eksplikoi kuitenkin finiittiverbin (valitkaa, voit-
te) monikon toisen persoonan taivutusmuoto. Rakennetyypille TVK ominaiseen tapaan 
toivottua tekemistä ilmaiseva verbirakenne mahdollisine modulointikeinoineen (valitkaa,
voitte ottaa huomioon) varaa lisäksi loppukentän alkuosaa. Loppukentän viimeiselle pai-
kalle sijoittuu puolestaan NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (mielestänne tärkein; kou-
luterveyskyselyn tai palvelukykytutkimuksen tulokset oman koulunne osalta, antavatko ne 
aihetta tarttua juuri tiettyyn kehittämisalueeseen).

Koska elaboroivien direktiivien argumenttirakenne toteutuu odotuksenvastaisella ta-
valla, myös teemankulku muodostuu esimerkin 24 kehotusjaksossa prototyyppiä komplek-
sisemmaksi. Elaboroivassa imperatiivilauseessa argumenttirakenteen poikkeuksellisuuden 
voi jälleen ajatella motivoituvan siitä, että imperatiivilauseen suhde ydindirektiiviin hah-
mottuu reformuloivaksi. Siinä, missä prototyyppiset elaboroivat direktiivit elaboroivat 
ydindirektiivin ilmaisemaa ohjetta lisäämällä siihen jotakin, argumenttirakennetta TVK
toteuttava imperatiivilause muuntaa ydindirektiivin ilmaiseman tarjouksen pikemminkin 
velvollisuutta ilmaisevaksi kehotukseksi (valitkaa mielestänne tärkein). Imperatiivimuo-
toinen kehotus täsmentää, että ydindirektiivissä mahdolliseksi ilmaistun hakemisen voi 
käytännössä kohdistaa luetelluista toimintamuodoista ainoastaan yhteen, tärkeimpään. 
Toisin sanoen imperatiivin avulla täsmennetään, millä perusteella hakemisen kohde tulee 
valikoida.79 Teemankulun näkökulmasta keskeinen havainto on, että ydindirektiivin kans-
sa identtinen argumenttirakenne tuottaa ydindirektiivinä toimivan voida-lauseen ja impera-
tiivimuotoisen elaboroivan direktiivin välille myös esimerkissä 24 pikemminkin pysyvän 
kuin lineaarisen teemankulun. Koska imperatiivilauseen teemana on tavoitellun teon TEKI-
JÄ, tekstin puheenaiheeksi hahmottuu kehotusjakson alussa näin pysyvän teeman avulla se, 
kenen toteutettavaksi toivotut teot lankeavat. 

Elaboroivassa voida-lauseessa, joka alkaa riviltä 25, voi puolestaan ajatella toteutuvan 
yhtä aikaa kaksi teemaa. Argumenttirakenne TVK nostaa teemaksi myös ilman eksplisiittis-

78 Riviltä 12 alkavassa imperatiivilauseessa eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n puuttuminen motivoituu siitä, 
ettei imperatiivilauseissa ylipäätään voi esiintyä ilmisubjektia (valitkaa mielestänne tärkein). Riviltä 25 
alkavassa voida-lauseessa subjekti, joka periaatteessa olisi mahdollinen (te), on puolestaan jätetty ilmipane-
matta (Toimintamuotoa mietittäessä voitte ottaa huomioon esim. kouluterveyskyselyn tai palvelukykytutki-
muksen tulokset oman koulunne osalta – –).

79 Reformulointitulkintaa tukee esimerkissä 24 myös havainto siitä, että ydindirektiivi ja imperatiivin 
muotoinen elaboroiva direktiivi eroavat ympäröivästä tekstistä visuaalisesti: niihin molempiin on alkuperäi-
sessä tekstissä valittu muuta tekstiä suurempi kirjasinkoko. Kirjasinkoko muuttuu ympäröivää tekstiä suu-
remmaksi, kun ydindirektiivi alkaa, ja palautuu normaaliksi riville 13 sijoittuvan kaksoispisteen jälkeen. 
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tä subjekti-NP:tä tavoitellun teon TEKIJÄN. Tätä kautta kehotusjakson teemankulkua luon-
nehtii myös imperatiivilauseesta voida-lauseeseen siirryttäessä nimenomaan pysyvä tee-
ma. Elaboroivan voida-lauseen muotoilu rakentaa kehotusjaksoon kuitenkin samanaikai-
sesti myös lineaarisia temaattisia piirteitä. Siinä, missä lineaarisuuden alkupisteeksi jäsen-
tyy tarjoomuksissa tyypillisesti toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbi, keskeisen ase-
man saa nyt ydindirektiivin loppukenttäinen NP (toimintamuotoja), joka ilmaisee tavoitel-
lun tekemisen KOHTEEN. Elaboroivassa voida-lauseessa sen parina toimii olosuhdetta il-
maiseva adverbiaali (Toimintamuotoa mietittäessä), joka sijoittuu teemapaikkaa edeltä-
vään esikenttään. Tarkemmin sanottuna ydindirektiivissä toteutuvan KOHDE-NP:n edussa-
na  (toimintamuotoja) sekä elaboroivassa direktiivissä toteutuvan adverbiaalin objektinsi-
jainen etumäärite (Toimintamuotoa) ovat molemmat lekseemin toimintamuoto edustumia. 
Näin pysyvän teeman rinnalle rakentuu voida-lauseen sivuteeman myötä lineaarinen nos-
to, joka nimeää kehotusjakson puheenaiheeksi myös sen toiminnan tuloksen, jonka ydindi-
rektiivi on edellä ilmaissut mahdolliseksi.  

3.3.1.2 Myös muita ohjailukeinoja  

Prototyyppisten tai prototyyppiä muistuttavien lisäksi tarjoomuksen alatekstilajin toteutu-
missa on suurehko joukko tapauksia, jotka asettuvat prototyypistä hieman kauemmas. Täl-
laisissa tarjoomuksissa sitä, että kirje tarjoaa vastaanottajalle mahdollisuutta (tai käsittelee 
tällaisen mahdollisuuden tarjoamista), ei ilmaista kiteytyneellä direktiivillä. Sen sijaan 
mahdollisuuden tarjoutuminen saa ilmaisunsa muunlaisin ohjailukeinoin. Kehotusjakson 
sisäisen rakenteen näkökulmasta on tällöin tiedustelujen tapaan huomionarvoista, että ke-
hotusjakson kaikki kiteytyneet direktiivit ovat tehtävältään elaboroivia. Elaboroivia direk-
tiivejä voi olla yksi tai useampia. Tyypillisesti niiden kaikkien avulla elaboroidaan kuiten-
kin samaa mahdollisuuden ilmausta, joka usein saa ilmaisunsa kehotusjaksoa edeltävässä 
tekstissä. Toisin sanoen kiteytyneiden direktiivien keskinäiset merkityssuhteet eivät keho-
tusjakson sisällä rakennu epäsymmetrisiksi. Päinvastoin peräkkäisistä kiteytyneistä direk-
tiiveistä muodostuu myös nyt symmetrinen elaboroivien direktiivien sarja.  

Esimerkki 25 (RK003) havainnollistaa, kuinka alatekstilajille tyypillisiä ohjailumerki-
tyksiä saatetaan prototyypistä poikkeavissa tarjoomuksissa ilmaista. Siinä kehotusjakso (r. 
4–5) rakentuu vain yhdestä kiteytyneestä direktiivistä. Tämä direktiivi on sivulau-
seasemainen nollapersoonainen nesessiivilause, joka kytkeytyy sen edelle sijoittuvaan 
päälauseeseen relatiivipronominin johon välityksellä (johon mennessä hakemukset on toi-
mitettava opetusviraston kirjaamoon, r. 4). Kiteytyneen direktiivin avulla ei kuitenkaan 
panna ilmi vastaanottajille tarjoutuvaa mahdollisuutta, joka on kirjeen merkitysrakenteessa 
keskeinen. Tätä mahdollisuutta ilmaistaan kirjeessä muunlaisin ohjailukeinoin.  
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Esimerkki 25

RK003 8.1.2002

Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille

PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION LEHTORIN VIRKOJEN,  
ERITYISOPETTAJAN JA ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN SEKÄ  
TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

01 Opetusvirasto julistaa haettavaksi liitteessä luetellut peruskoulun, lukion ja
02 aikuislukion lehtorin virat, peruskoulun erityisopettajan ja erityisluokanopet-
03 tajan virat sekä tuntiopettajan tehtävät. Hakuaika alkaa keskiviikkona
04 9.1.2002 ja päättyy torstaina 24.1.2002 klo 16.00, johon mennessä hake- 
05 mukset on toimitettava opetusviraston kirjaamoon.  

07  Virkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat – – 

 P. P., linjanjohtaja 
 V. V., henkilöstösuunnittelija 

Esimerkin 25 orientaatiossa (r. 1–4) virasto informoi vastaanottajia tarjolle tulevista työ-
paikanhakumahdollisuuksista. Kehotusjaksoksi hahmottuva kiteytynyt direktiivi (r. 4) 
pukee puolestaan sanoiksi työpaikkahakemusten palautusohjeet.  

Esimerkki 25 poikkeaa luvussa 3.3.1.1 käsittelemistäni prototyyppisistä tarjoomuksista 
selvimmin siinä, että sen kehotusjaksosta puuttuu lause, jonka voitaisiin tulkita toimivan 
tekstissä ydindirektiivin tehtävässä. Toisin sanoen esimerkistä 25 puuttuu kiteytynyt direk-
tiivi, joka tarjoaisi vastaanottajille mahdollisuutta ja toteuttaisi argumenttirakennetta TVK.
Kehotusjakson ainoaksi rakenneosaksi jäsentyvä nesessiivilause saa kirjekokonaisuudessa 
pikemminkin elaboroivan direktiivin statuksen. Kuten elaboroiville direktiiveille on omi-
naista, sen avulla täsmennetään, kuinka vastaanottajien tulee toimia, jos he haluavat tarttua 
mahdollisuuteen, jota kirje heille tarjoaa.  

Ydindirektiivin puuttuminen ei tarkoita, etteikö täsmennyksen kohteena oleva mahdol-
lisuutta ilmaistaisi lainkaan. Kiteytyneen direktiivin asemesta tarjoomuksen alatekstilajille 
ominainen käsitteistys, jota elaboroiva direktiivi elaboroi, ilmaistaan vain muunlaisin oh-
jailukeinoin. Tarkemmin sanottuna esimerkki 25 tarjoaa vastaanottajille mahdollisuutta 
hakea liitteessä lueteltuja työpaikkoja. Kiteytyneen direktiivin asemesta mahdollisuuden 
tarjoamisesta huolehtii julistaa haettavaksi -lause, joka alkaa riviltä 1 ja hahmottuu osaksi 
kirjeen orientaatiojaksoa. Kuten luvussa 2.1.1.2 esitin, VA-partisiipin passiivimuoto (haet-
tavaksi) voidaan tulkita konventionaaliseksi morfologiseksi vihjeeksi siitä, että julistaa
haettavaksi -lause ilmaisee mahdollisuutta (ISK 2004: 1586). Samoin kirjeen vastaanottaja 
voidaan hahmottaa potentiaaliseksi hakijaksi eli sen toiminnan agentiksi, jota partisiippi-
rakenne kuvaa (Pekkarinen 2011: 23–24). Sen lisäksi, että hakujulistus kuvaa opetusviras-
ton toimintaa, se ilmaisee näin, että työpaikkojen hakeminen on (myös) vastaanottajille 
mahdollista.80

80 Toinen tulkintavaihtoehto on, että esimerkki 25 välittää vastaanottajille samanaikaisesti tietoa siitä, 
millaisia mahdollisuuksia koulun ulkopuolisille toimijoille kirjeessä referoidun tiedon myötä avautuu. 
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Riviltä 4 alkavan nesessiivilauseen tulkintaa elaboroivaksi direktiiviksi tukee jälleen 
se, että lause (elaboroiville direktiiveille ominaiseen tapaan) toteuttaa rakennetyyppiä 
KVX. Tämä tarkoittaa, että siihen sisältyy kolmenlaisia vakioelementtejä: tekemisen KOH-
DETTA ilmaiseva NP (hakemukset), toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbi (toimite-
taan) sekä kaksi adverbiaalia. Ensimmäinen adverbiaali (opetusviraston kirjaamoon) il-
maisee, minne teemapaikalla mainitut hakemukset tulee virastossa toimittaa. Toinen (jo-
hon mennessä) täsmentää, milloin niiden tulee olla perillä. Myös elementtien järjestys on 
pääpiirteiltään prototyypin mukainen. NP hakemukset, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN,
sijoittuu alkukentän teemapaikalle, kun taas tekemisen laatua ilmaiseva verbi sekä toinen 
adverbiaaleista varaavat lauseen loppukenttää. Poikkeukselliseksi osoittautuu lähinnä, että 
määräaikaa ilmaisevana adverbiaalina toimii NP johon mennessä, jonka postpositiomuo-
toista  edussanaa  (mennessä) määrittää relatiivipronomini (johon). Relatiivilauseen aiem-
paan kytkevän luonteen vuoksi määräaikaa ilmaiseva adverbiaali sijoittuu nesessiivilau-
seessa esikenttään teemapaikan edelle. Koska kiteytyneitä direktiivejä on vain yksi, varsi-
naista teemankulkua ei esimerkin 25 kehotusjaksossa ole. Huomionarvoista on kuitenkin, 
että teemapaikkaisen NP:n (Hakemukset) suhde sitä edeltävään tekstiin on odotuksenmu-
kainen. Tarkemmin sanottuna elaboroivan direktiivin teemapaikkainen NP (Hakemukset)
nimeää kehotusjakson puheenaiheeksi sen teon (hakemisen) tuloksen, jonka (nyt orientaa-
tiojakson osaksi hahmottuva) partisiippirakenne (haettavaksi) on kehotusjaksoa edeltäväs-
sä tekstissä ilmaissut vastaanottajille mahdolliseksi.81

Tarjoomuksille omiaisia ohjailumerkityksiä ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäk-
si muunlaisin ohjailukeinoin myös esimerkissä 26 (RK041). Myös sen kehotusjakso (r. 7) 
rakentuu vain yhdestä kiteytyneestä direktiivistä. Muotoilultaan kiteytynyt direktiivi on 
finiittiverbitön kiteymä (Ilmoittautumiset liitteenä olevalla lomakkeella mahdollisimman 
pian). Kuten esimerkissä 25, kirjeen ainoan kiteytyneen direktiivin avulla ei nytkään il-
maista, minkälaista mahdollisuutta kirje vastaanottajille tarjoaa. Tätä mahdollisuutta il-
maistaan kirjeessä muunlaisin ohjailukeinoin. 

Esimerkki 26

RK041 4.3.2002

Helsingin kaupungin peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille/johtajille, yksityisten sopimus- 
koulujen rehtoreille, ammatillisten oppilaitosten rehtoreille, koulujen kansainvälisistä yh-
teyksistä vastaaville, viraston johdolle ja suunnittelijoille sekä pedagogisille  
yhteyshenkilöille

KIELIKURSSITARJONTA 2002
Englannin kielen KESÄKURSSI

01 Opiskelu on osallistujille maksutonta, kurssi maksetaan yleissivistävän lin- 
02 jan keskitetyistä koulutusmäärärahoista samoin kuin kurssilla tarjottava 
03 ruokailu.

81 Kuten luvussa 3.1.1.2 esitin, esimerkin 25 kaltaiset tarjoomukset voitaisiin tulkita paitsi tarjoomuksik-
si myös käskyiksi, joista puuttuu käskyn kehotusjaksoksi jäsentyvä erillinen tiedotuskehotus (vrt. esimerk-
kiin 10, luku 3.1.1.1). Tiedotuskehotus jää usein esittämättä, kun haettavaksi julistettavana olevat tehtävät 
ovat vakinaisia. 



147

05 Kurssipaikka on: Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, 3. krs

07 Ilmoittautumiset liitteenä olevalla lomakkeella mahdollisimman pian.  

09 Erillistä vahvistusta kurssista ei tule. Lähetämme ilmoittautuneista 
10 listan opettajalle etukäteen.

12 Ilmoittautuminen kurssille on sitova.

 P. P., yleissivistävän linjan johtaja 

Esimerkin 26 orientaatiossa (r. 1–5) virasto informoi vastaanottajia tulevana kesänä järjes-
tettävästä englannin kielen kurssista. Kehotusjaksona toimiva kiteytynyt direktiivi (r. 7) 
verbalisoi, kuinka kurssille ilmoittautumiset tulee hoitaa.  

Myös esimerkki 26 poikkeaa tarjoomuksen alatekstilajin prototyyppisistä toteutumista 
siinä, ettei sen kehotusjaksossa ole lausetta, jolle tekstikokonaisuudessa voitaisiin antaa 
ydindirektiivin status. Kehotusjakson ainoa kiteytynyt direktiivi saa pikemminkin elabo-
roivan direktiivin tulkinnan. Kuten tavallista, sen avulla täsmennetään, kuinka vastaanotta-
jien tulee toimia, jos he haluavat tarttua kirjeen tarjoamaan mahdollisuuteen.  

Esimerkissä 26 elaboroinnin kohteena on lausetasolla eksplikoimaton käsitteistys, jon-
ka myötä puheena olevalle kielikurssille ylipäätään ilmaistaan mahdolliseksi ilmoittautua. 
Kehotusjakson rakenteen näkökulmasta on keskeistä, ettei tätä tarjousta pueta sanoiksi 
kiteytyneen direktiivin avulla. Ilmoittautumismahdollisuudesta vihjaa lähinnä kirjeen kak-
siosainen otsikko (KIELIKURSSITARJONTA 2002: Englannin kielen KESÄKURSSI), jon-
ka ensimmäisenä osana toimivan yhdyssanan  perusosa (tarjonta) on nominaalistus verbis-
tä tarjota.  Jälkimmäinen osa (Englannin kielen kesäkurssi) puolestaan verbalisoi tarjouk-
sen KOHTEEN. Näin juuri otsikon muotoilu pukee sanoiksi, että vastaanottajille tarjotaan 
mahdollisuutta ilmoittautua kielikurssille, jota kirjeen orientaatiojaksossa ennen kehotus-
jakson alkamista kuvaillaan.  

Riville 7 sijoittuvan finiittiverbittömän kiteymän tulkintaa elaboroivaksi direktiiviksi 
tukevat myös esimerkissä 26 sen argumenttirakennetta koskevat havainnot. Vaikka finiit-
tiverbi puuttuu, kiteymä muistuttaa rakenteeltaan rakennetyypin KVX lauseen muotoisia 
toteutumia. Sen alkuun sijoittuu NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (Ilmoittautumiset). 
Loppuun sijoittuu puolestaan kaksi adverbiaalia, joista ensimmäinen (liitteenä olevalla 
lomakkeella) ilmaisee tapaa ja jälkimmäinen (mahdollisimman pian) määräaikaa. Elabo-
roivien direktiivien prototyypistä lause eroaa lähinnä siinä, ettei siihen sisälly finiittiverbiä 
(esim. lähetetään), joka sijoittuisi tekemisen KOHDETTA ilmaisevan NP:n sekä adverbiaa-
lien väliin.  

Koska kiteytyneitä direktiivejä on vain yksi, kehotusjaksossa ei ole teemankulkua. 
Huomionarvoista kuitenkin on, että lauseen teemaksi valikoituu teemapaikkaisen NP:n 
myötä juuri tekemisen KOHTEEN ilmaus (Ilmoittautumiset). Toisekseen virkkeen alkuun 
sijoittuvan NP:n temaattinen suhde sitä edeltävään tekstiin on odotuksenmukainen. Lyhy-
esti sanottuna elaboroivan direktiivin alkuun sijoittuva NP (Ilmoittautumiset) nimeää ke-
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hotusjakson puheenaiheeksi sen teon (ilmoittautumisen) tuloksen, jonka kirjeen otsikko 
sekä sitä seuraava leipäteksti ovat yhdessä edellä ilmaisseet mahdolliseksi.82

Esimerkki 27 (RK041) havainnollistaa, millaiseksi prototyypistä poikkeavan tarjoo-
muksen kehotusjakso (r. 13–16, 17–19) rakentuu, kun kiteytyneitä direktiivejä on enem-
män kuin yksi.  Sen neljästä kiteytyneestä direktiivistä kolme ensimmäistä ovat moduloi-
mattomia deklaratiiveja; järjestyksessä toisesta ja kolmannesta muodostuu samalla kahden 
rinnasteisen päälauseen muodostama yhdyslause (Opetusvirastossa palkankorotusesityk-
sen tekee lähiesimies käyttäen lomaketta – – , joka löytyy opetusviraston intrasta – –, r. 13; 
Lähiesimies täyttää kohdat I – II ja koulutuslinjan johtaja – – kohdan III, r. 15).83 Neljäs 
kiteytynyt direktiivi on muotoiltu nesessiivilauseeksi (Esitysten tulee olla henkilöstöpääl-
likkö X.X:llä vuonna 2002 11.11 mennessä – –, r. 16). Esimerkki muistuttaa aiempia siinä, 
ettei kiteytyneiden direktiivien avulla ilmaista, minkälaista mahdollisuutta kirje vastaanot-
tajille tarjoaa. Kuten aiemmissakin esimerkeissä, tätä mahdollisuutta ilmaistaan muunlai-
sin ohjailukeinoin. 

Esimerkki 27

RK120 27.9.2002

Linjanjohtajat/osastotasoisten yksiköiden päälliköt,
koulujen ja oppilaitosten rehtorit/johtajat

PYSYVIEN PALKANKOROTUSESITYSTEN TEKEMINEN JA
SIJAISUUKSIEN HOITAMINEN

Pysyvien palkankorotusesitysten tekeminen

01 Opetusvirasto on 14.5.2002 liittynyt Helsingin kaupungin ns. raamisopi-
02 musmenettelyyn. Raamisopimuksen edellytyksenä on mm., että viraston 
03 sisäinen – – henkilömenokehys ei ylity ja ettei tehdyistä palkantarkistuksista  
04 aiheudu paineita henkilöstömenojen kasvattamiseen tulevina vuosina.  
05 Raamisopimuksen piiriin kuuluu muu kuin opetushenkilöstö.   

07 Opetusviraston johtoryhmä on 2001 hyväksynyt opetusviraston palkka- 
08 strategian vuosille 2002-2004. Palkkastrategian (liite 1) mukaan palkkauk-  
09 sen määrittelyssä korostetaan tiettyjä periaatteita  mm. työtehtävien vaati-  
10 vuutta ja vastuullisuutta, koulutusta ja osaamista, palkkauksen – – kannus- 
11 tavuutta sekä palkkauksen tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

13 Opetusvirastossa palkankorotusesityksen tekee lähiesimies käyttäen lo-
14 maketta (liite 2), joka löytyy opetusviraston intrasta kohdasta hallinto -> lo-
15 makkeet -> palkantarkistusesitys.  Lähiesimies täyttää kohdat I-II ja koulu-

82 Täsmällisesti ottaen nimenomaan elaboroivan direktiivin alkuun sijoittuva NP Ilmoittautumiset hou-
kuttelee esimerkkiä 26 tarkasteltaessa muotoilemaan, että esimerkki tarjoaa vastaanottajille sananmukaisesti 
mahdollisuutta ”ilmoittautua” johonkin. Itse otsikon muotoilu jättää mahdolliseksi ilmaistun tekemisen laa-
dun täsmentämättä. Ilmoittautumisen lisäksi täksi tekemiseksi olisi mahdollista hahmottaa myös puheena 
olevalle kielikurssille osallistuminen.  

83 Yhdyslauseen kumpikin osa hahmottuu tehtävältään ohjailevaksi ainoastaan niille vastaanottajille, 
jotka lauseen teemapaikkainen subjekti (Lähiesimies, r. 15; koulutuslinjan johtaja / osastotasoisen yksikön 
päällikkö, r. 15) nimeää toivotun tekemisen toteuttajaksi. 



149

16 tuslinjan johtaja / osastotasoisen yksikön päällikkö kohdan III. Palkankoro- 
17 tusesityksiä käsitellään kerran vuodessa. Esitysten tulee olla henkilös-
18 töpäällikkö X.X:llä vuonna 2002  11.11 mennessä (muutoin vuosittain lo- 
19 kakuun loppuun mennessä).  Palkankorotuksista päättää henkilöstö-
20 menokehyksen sallimissa rajoissa opetustoimen johtaja J. J. Mikäli pal- 
21 kan tarkistus on mahdollista, niin se tulee voimaan 1.1.2003. 

Sijaisuuksien hoitaminen

25 – –

J. J., opetustoimen johtaja

Esimerkin 27 orientaatiossa (r. 1–11) vastaanottajia informoidaan siitä, millaisia periaat-
teita virasto noudattaa pysyviä palkankorotuksia myöntäessään. Kehotusjaksossa (r. 13–
16, 17–19) ilmaistaan tämän jälkeen, kuinka mahdolliset palkankorotusesitykset tulee ope-
tusviraston alaisissa yksiköissä tehdä.   

Ydindirektiivin asemesta kaikki neljä kiteytynyttä direktiiviä ovat tehtävältään elabo-
roivia. Yksikään niistä ei ilmaise vastaanottajille tarjoutuvaa mahdollisuutta. Pikemminkin 
niiden avulla täsmennetään, millaisia käytännön vaatimuksia vastaanottajaan kohdistuu, 
jos tämä päättää tarttua tilaisuuteen, jota kirje hänelle kokonaisuutena tarjoaa.  

Elaboroinnin kohteena oleva mahdollisuuden ilmaus saa myös esimerkissä 27 ilmai-
sunsa muunlaisin ohjailukeinoin. Tällä kertaa elaboroinnin kohteena on käsitteistys, jonka 
myötä vastaanottajille tarjoutuu mahdollisuus esittää alaisilleen palkankorotusta, jos orien-
taatiossa luetellut ehdot täyttyvät. Esimerkkeihin 25–26 verrattuna mahdollisuuden tarjou-
tumisesta puhutaan edelleen implisiittisemmin. Teksti on kuitenkin mahdollista identifioi-
da tarjoomukseksi, kun huomataan, että kirjeen orientaatiojaksoon sisältyy juuri tarjoo-
muksille ominainen orientoiva normisto. Tämä normisto tuo esille, millaiset kriteerit kir-
jeessä käsiteltävän mahdollisuuden hyödyntämistä rajoittavat (Raamisopimuksen edelly-
tyksenä on, että – –, r. 2; – – palkkauksen määrittelyssä korostetaan – –, r. 8). Vaikka tar-
jotun mahdollisuuden tunnistamista tarjotuksi vaikeuttaa erillisen ydindirektiivin puuttu-
minen, tulkintaa auttaa näin tapa, jolla juuri kehotusjaksoa edeltävä orientaatio kokonai-
suutena jäsentyy. Siitä, että mahdolliseksi ilmaistaan orientaation myötä nimenomaan pal-
kankorotusten esittäminen, vihjaa puolestaan esimerkiksi ensimmäisen kiteytyneen direk-
tiivin teemapaikkainen NP palkankorotusesityksen (r. 13). Samoin vihjeenä toimii NP py-
syvien palkankorotusesitysten tekeminen, joka sisältyy katkelman kahteen ensimmäisen 
otsikkoon. 

Kehotusjakson yksityiskohtaisemman rakenteen osalta esimerkki 27 poikkeaa esimer-
keistä 25–26 paitsi siinä, että kiteytyneitä direktiivejä on enemmän, myös siinä, että niiden 
argumenttirakenteessa on esimerkkejä 25–26 enemmän variaatiota. Tästä huolimatta ki-
teytyneiden direktiivien argumenttirakenne tukee tulkintaa, jonka mukaan kyse on juuri 
elaboroivista direktiiveistä.  

Argumenttirakenteeltaan lähimmäs elaboroivan direktiivin prototyyppiä tulee kehotus-
jakson päättävä nesessiivilause (Esitysten tulee olla henkilöstöpäällikkö X.X:llä vuonna 
2002 11.11 mennessä – –, r. 17). Siinä elaboroiville direktiiveille ominainen argumenttira-
kenne KVX sulautuu genetiivialkuisen nesessiivilauseen syntaktiseen erikoislausetyyppiin. 



150

Tämä tarkoittaa, että tekemisen KOHDETTA ilmaiseva  NP  (esitysten), joka sijoittuu alku-
kentän teemapaikalle, jäsentyy objektin asemesta genetiivisubjektiksi. Nesessiivisen verbi-
liiton (tulee olla) perään sijoittuu sen sijaan tavalliseen tapaan kaksi adverbiaalia, joista 
ensimmäinen (henkilöstöpäällikkö X.X:llä) ilmaisee määränpäätä84 ja jälkimmäinen (–  –
11.11 mennessä – –) määräaikaa.  

Riviltä 13 alkava moduloimaton deklaratiivi muistuttaa yhtäältä rakennetyypin KVX,
toisaalta rakennetyypin TVK toteutumia (Opetusvirastossa palkankorotusesityksen tekee 
lähiesimies käyttäen lomaketta – –, joka löytyy opetusviraston intrasta – –, r. 13).  Raken-
netyypin KVX toteutumiin sitä yhdistää erityisesti alkukentän teemapaikkainen NP, joka 
ilmaisee tavoitellun teon KOHTEEN (palkankorotusesityksen). Samoin yhdistäväksi piir-
teeksi nousee, että loppukentän viimeistä paikkaa varaa tavan adverbiaali (käyttäen loma-
ketta – –, joka löytyy opetusviraston intrasta). Toisin kuin rakennetyypin KVX prototyyppi-
sissä toteutumissa, teemapaikkaisen KOHDE-NP:n ja loppukentän viimeistä paikkaa varaa-
van adverbiaalin väliin sijoittuu kuitenkin paitsi toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbi 
(tekee) myös eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus (lähiesimies, r. 13). Juuri TEKIJÄN eksplisiitti-
nen maininta yhdistää lausetta myös rakennetyypin TVK toteutumiin. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin keskeistä, ettei TEKIJÄ-NP sijoitu lauseessa teemapaikalle. Pikemminkin lauseen 
teemaksi valikoituu tekemisen KOHDETTA ilmaiseva NP. Loppukentän avulla KOHTEEN
käsittelystä esitetään puolestaan kaksi uutisarvoista ohjetta. Yhtäältä uutisarvoiseksi hah-
mottuu, kuka puheena olevia hakemuksia voi tai kenen ne kuuluu tehdä. Toisaalta uutisar-
voiseksi ilmaistaan tieto siitä, kuinka hakemukset laaditaan.  

Selvimmän poikkeuksen elaboroiville direktiiveille tyypilliseen argumenttirakentee-
seen muodostaa edellä käsiteltyjen lauseiden väliin sijoittuva yhdyslause (Lähiesimies 
täyttää kohdat I – II ja koulutuslinjan johtaja – – kohdan III, r. 15). Toisin kuin elaboroi-
ville direktiiveille on ominaista, sen rakenneosina toimivat moduloimattomat direktiivit 
toteuttavat molemmat rakennetyyppiä TVK. Teemapaikkaisena TEKIJÄN ilmauksena toimii 
yhdyslauseen ensimmäisessä osassa nominatiivimuotoinen NP lähiesimies. Jälkimmäises-
sä samaa tehtävää toteuttaa nominatiivimuotoinen NP koulutuslinjan johtaja. Toivotun 
tekemisen laatua ilmaisee yhdyslauseiden yhteinen predikaattiverbi täyttää. Loppukentän 
viimeiselle paikalle sijoittuu puolestaan NP, joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN
(kohdat I–II, r. 15; kohdan III, r. 16).  

Teemankulun näkökulmasta on keskeistä, että argumenttirakenteen vaihtelu tuottaa 
esimerkkiin 27 verrattain vähän muutoksia suhteessa siihen, millaiseksi kehotusjakson 
teemankulku prototyypistä poikkeavissa tarjoomuksissa tyypillisesti muodostuu. Kehotus-
jakson neljästä teemapaikkaisesta NP:stä erityisesti kahden reunimmaisen semanttinen 
suhde kehotusjaksoa edeltävään tekstiin toteutuu odotuksenmukaisella tavalla. Lyhyesti 
sanottuna reunimmaisten elaboroivien direktiivien teemapaikkaiset NP:t (Palkankoro-
tusesityksen, r. 13; esitysten, r. 17) nimeävät myös esimerkissä 27 kehotusjakson keskei-
seksi puheenaiheeksi sen teon (palkankorotusten esittämisen) tuloksen, jonka kirje koko-
naisuutena ilmaisee mahdolliseksi. Koska reunimmaisten elaboroivien direktiivien teema-
paikkaiset NP:t viittaavat näin käytännössä samojen referenttien joukkoon, kehotusjaksoa 

84 Määränpään adverbiaali toteutuu olla-verbin vuoksi tulosijan asemesta olosijaisena.  
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reunustavien lauseiden temaattinen suhde rakentuu pikemminkin pysyvän kuin (proto-
tyyppisille tapauksille ominaisen) lineaarisen teeman varaan.  

Katkoksen pysyvään teemankulkuun tuottaa kehotusjakson keskelle sijoittuva yhdys-
lause. Sen teemapaikkaiset TEKIJÄN ilmaukset (Lähiesimies, r. 15; koulutuslinjan johtaja –
–, r. 15) nostavat puheenaiheeksi myös sen, kenen toteutettavaksi yhdyslauseessa esitetyt 
kehotukset lankeavat. Kun ensimmäisen teemapaikkaisen TEKIJÄ-NP:n mainitsema lä-
hiesimies on ensimmäisen kerran mainittu jakson ensimmäisen direktiivin loppukentässä 
(Opetusvirastossa palkankorotusesityksen tekee lähiesimies käyttäen lomaketta – –, r. 12), 
pysyvän teeman lomaan rakentuu esimerkissä 27 myös paikallinen lineaarinen teemankul-
ku. Lineaarisuuden alkupisteenä toimii riviltä 13 alkavan elaboroivan direktiivin loppu-
kenttään sijoittuva TEKIJÄN ilmaus (lähiesimies). Yhdyslauseessa sen pariksi hahmottuu 
yhdyslauseen ensimmäisen osan teemapaikkainen TEKIJÄN ilmaus  (Lähiesimies), jossa 
samaan referenttiin viittaava lekseemi toistuu identtisessä muodossa. Yhdyslauseen sisällä 
teemankulku rakentuu puolestaan pääteltävän teeman varaan.  

Esimerkki 28 (RK015) esittelee toisen sellaisen prototyypistä poikkeavan tarjoomuk-
sen, jonka kehotusjaksossa on useampia kuin yksi kiteytynyt direktiivi. Nyt kehotusjakson 
(r. 5–10) rakenneosina toimivia kiteytyneitä direktiivejä on kolme. Ensimmäinen niistä on 
passiivimuotoinen performatiivilause, jonka predikaattiverbinä on toivoa (Tilaisuuteen
toivotaan osallistuvan 2 - 3 henkilöä/koulu, r. 5). Toinen on moduloimaton deklaratiivi 
(Mahdolliset sijaiskustannukset maksetaan tililtä – –, r. 6). Viimeinen on performatiivinen 
pyytää-lause, joka sekin on passiivimuotoinen (Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumiset 
viimeistään tiistaina – –, r. 9). Samoin kuin edellä, sitä, millaista mahdollisuutta kirje tar-
joaa, ilmaistaan kuitenkin kiteytyneiden direkttiivien asemesta muunlaisin keinoin. 

Esimerkki 28

RK015 22.1.2002

Helsingin kaupungin suomenkielisille kouluille

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMINEN

– –

01 Opetusviraston tavoitteena on laajentaa koulujen tulospalkkiojärjestelmää 
02 n. 10 koululla 1.8.2002 lukien. Hankkeesta kiinnostuneille kouluille järjeste- 
03 tään koulutustilaisuus torstaina 7.2.2002 klo 12.00 - 15.00 opetusviraston 
04 juhlasalissa. Tilaisuudessa kerrotaan tulospalkkiojärjestelmän periaatteista 
05 ja kuullaan hankkeeseen osallistuvien koulujen kokemuksia. Tilaisuuteen  
06 toivotaan osallistuvan 2-3 henkilöä/koulu. Mahdolliset sijaiskustannukset  
07 maksetaan tililtä – – .

09 Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 5.2.2002  
10 X.X:lle, sähköposti: – –, tiimiposti: – –, puh – –. 

12 – –

14 Tulospalkkiojärjestelmää koskeviin tiedusteluihin vastaavat virastossa 
15 seuraavat henkilöt: – – 



152

17 – – 

 P. P., linjanjohtaja 
 V. V., henkilöstösuunnittelija 

Esimerkin 28 orientaatiossa (r. 1–5) vastaanottajia informoidaan viraston aikeesta laajen-
taa kokeiluvaiheessa olevaa tulospalkkiojärjestelmää. Samoin virasto kertoo, että se järjes-
tää laajennuspyrkimyksensä vuoksi tulospalkkiojärjestelmää koskevan koulutustilaisuuden 
seuraavan kuun alussa. Kehotusjakson kiteytyneet direktiivit (r. 5–10) pukevat sitten sa-
noiksi, millaisia toiveita vastaanottajiin kohdistuu tilaisuuteen ilmoittautumisen suhteen.  

Myös esimerkin 28 kehotusjaksosta puuttuu rakennetyyppiä TVK toteuttava kiteytynyt 
direktiivi, joka paitsi rakenteensa myös mahdollisuutta ilmaisevan merkityksensä varassa 
hahmottuisi ydindirektiiviksi. Ydindirektiivin asemesta kaikki kolme kiteytynyttä direktii-
viä ovat tehtävältään elaboroivia. Niiden avulla täsmennetään, millaisia toiveita tai vel-
voitteita vastaanottajaan kohdistuu, jos tämä päättää tarttua tilaisuuteen, jota kirje hänelle 
kokonaisuutena tarjoaa.  

Esimerkki 28 muistuttaa esimerkkiä 27 siinä, että tarjoomuksen alatekstilajissa keskei-
nen käsitteistys, jonka myötä vastaanottajalle tarjoutuu mahdollisuus tehdä jotakin, tulee 
ilmaistuksi verrattain implisiittisesti. Selvimpänä lausetason signaalina mahdollisuuden 
tarjoutumisesta toimii nyt orientaatiojaksoon sijoittuva järjestää-lause  (Hankkeesta kiin-
nostuneille kouluille järjestetään koulutustilaisuus torstaina 7.2.2002 klo 12.00 - 15.00 
opetusviraston juhlasalissa, r. 2), jonka myötä virasto lupautuu vastaanottajia hyödyttävän 
koulutuksen järjestäjäksi. Tämän lupauksen voi tulkita vihjeeksi kutsun funktiosta. Alla-
tiivimuotoinen adverbiaali Hankkeesta kiinnostuneille kouluille, joka konstruoi vastaanot-
tajille hyötyjän roolin, ilmaisee, ettei järjestettävään tilaisuuteen ole pakko osallistua, ellei 
kiinnostusta löydy. Samaan tapaan kutsun vapaaehtoisuudesta vihjaa, että tilaisuuteen 
pyydetään erilliset ilmoittautumiset (r. 9). Sen lisäksi, että järjestää-lause kuvaa opetusvi-
raston toimintaa, se ilmaisee näin, että vastaanottajalla on mahdollisuus osallistua lausees-
sa mainittuun tapahtumaan niin halutessaan.  

Argumenttirakenteen osalta kolmesta elaboroivasta direktiivistä odotuksenmukaisim-
min toteutuu riviltä 6 alkava moduloimaton deklaratiivi (Mahdolliset sijaiskustannukset 
maksetaan tililtä – –), joka toteuttaa rakennetyyppiä KVX. Sen teemapaikalle sijoittuu NP, 
joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (mahdolliset sijaiskustannukset). Loppukenttää varaavat 
toivotun tekemisen laatua ilmaiseva verbi (maksetaan) sekä adverbiaali (tililtä - -), joka 
poikkeaa tavanomaisesta ainoastaan erosijaisuutensa vuoksi.  

Rakennetyypin KVX toteutumana hieman kompleksisemmaksi jäsentyy pyytää-lause 
(Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumiset viimeistään – –), joka alkaa riviltä 9. Se poikke-
aa rakennetyypin KVX prototyyppisistä toteutumista ennen muuta siinä, että toivotun te-
kemisen laatua ilmaisee infiniittisen verbin (esim. ilmoittautumaan) asemesta nominaalis-
tus  (ilmoittautumiset). Kuten tavallista, toivotun tekemisen laatua ilmaiseva elementti si-
joittuu lauseessa kuitenkin finiittimuotoisen performatiiviverbin (pyydetään)  perään.  Jos  
ajatellaan, että NP ilmoittautumiset toimii lauseessa juuri infiniittisen verbimuodon ilmoit-
tautumaan vastineena, lauseen teemapaikkainen NP (Tilaisuuteen) on mahdollista tulkita 
tavanomaiseksi tekemisen KOHTEEN ilmaukseksi, jonka illatiivimuoto määräytyy nyt NP:n 
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ilmoittautumiset taustalle hahmottuvan verbin ilmoittautua mukaan. Loppukentän viimei-
siä paikkoja varaa puolestaan joukko adverbiaaleja, joista ensimmäinen ilmaisee määräai-
kaa (viimeistään tiistaina 5.2.2002), toinen määränpäätä (X.X:lle) ja kolme viimeistä vä-
linettä (sähköposti – –; tiimiposti – – , puh – –).

Riviltä 5 alkavassa toivoa-lauseessa toteutuu elaboroiville direktiiveille ominaisen ra-
kennetyypin KVX asemesta rakennetyyppi TVK. Passiivimuotoisen performatiiviverbin 
(toivotaan) sisältävä referatiivirakenne (ISK 2004: § 538) tekee lauseen syntaktisesta ra-
kenteesta yksinkertaista moduloimatonta deklaratiivia (esim. Tilaisuuteen osallistuu 2-3 
henkilöä/koulu) kerroksisemman. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että lauseessa 
toteutuvat kaikki rakennetyypille TVK ominaiset argumentit, eikä ylimääräisiä argumentte-
ja esiinny. NP 2-3 henkilöä/koulu (r. 6), joka toimii infinitiivin osallistuvan subjektina, 
ilmaisee, kenen vastuulle toivotun teon toteuttaminen lankeaa. Infinitiivi itse (osallistu-
van) ilmaisee toivotun tekemisen laatua. Rakennetyypin kolmas vakioelementti – toivotun 
tekemisen KOHTEEN ilmaus – toteutuu lauseessa illatiivimuotoisena adverbiaalina (tilai-
suuteen). Rakennetyypille TVK poikkeuksellista sanajärjestystä selittää toivoa-lauseessa se, 
että argumenttirakenne TVK sulautuu paitsi toivoa-verbin hallitsemaan referatiivirakentee-
seen myös eksistentiaalilauseen syntaktiseen erikoislausetyyppiin (eksistentiaalilauseista 
ks. esim. ISK 2004: § 891, 893). Kuten eksistentiaalilauseelle on ominaista, teemapaik-
kainen NP (tilaisuuteen) toimii siinä puiteadverbiaalina. TEKIJÄÄ ilmaisevan eksistentiaa-
lisubjektin (2-3 osallistujaa/koulu) paikka on puolestaan lauseen loppukentässä, jossa se 
sijoittuu verbirakenteen toivotaan osallistuvan perään ja nimeää lauseen uutisarvoiseksi 
sisällöksi sen, kuinka monta ilmoittautumista puheena olevaan tilaisuuteen halutaan kou-
lua kohti vastaanottaa. 

Vaikka argumenttirakenne vaihtelee, teemankulku rakentuu myös esimerkin 28 keho-
tusjaksossa pääosin pysyväksi. Hieman samaan tapaan kuin esimerkissä 27, pysyvän tee-
man rakentamiseen osallistuvat erityisesti kehotusjakson reunimmaiset lauseet, joiden 
teemapaikkaiset NP:t (tilaisuuteen, r. 5; tilaisuuteen, r. 9) viittaavat samaan tarkoitteeseen. 
Kehotusjakson keskelle sijoittuva moduloimaton deklaratiivi muodostaa pysyvään tee-
maan sen sijaan lyhyen katkoksen. Vaikka teemanvalinta on pelkän argumenttirakenteen 
näkökulmasta prototyyppinen, teemapaikkainen NP on siinä merkitykseltään muista lau-
seista poikkeava. Kun moduloimatonta deklaratiivia ympäröivät performatiivilauseet ni-
meävät tekstin puheenaiheeksi vastaanottajille järjestettävän tilaisuuden, moduloimaton 
deklaratiivi nostaa puheenaiheeksi sijaiskustannukset, joita tilaisuuteen osallistumisesta 
mahdollisesti aiheutuu. NP sijaiskustannukset viittaa toisin sanoen hyvin erilaiseen 
oliojoukkoon kuin kaksi muuta teemapaikkaista NP:tä eikä myöskään hahmotu niiden 
kanssa merkitykseltään erityisen läheiseksi.  

Puheenaiheen väliaikainen vaihdos on mahdollista ymmärtää, kun huomataan, että ke-
hotusjakson voi lähemmin tarkasteltuna ajatella sisältävän yhden yhtenäisen asemesta 
kaksi toisistaan erillistä, sisäkkäistä kehotusjaksoa. Ulomman kehotusjakson osiksi hah-
mottuvat performatiiviset lauseet, joista toinen aloittaa ja toinen päättää jakson. Performa-
tiivilauseiden keskelle sijoittuva moduloimaton direktiivi, jonka teemanvalinta poikkeaa 
performatiivilauseista, muodostaa vastaavasti kehotusjaksoista sisemmän. Ulompi ja si-
sempi kehotusjakso eroavat toisistaan paitsi siinä, millaisiin oliohin niiden teemapaikalle 
sijoittuvat tekemisen KOHTEEN ilmaukset viittaavat, myös siinä, millaista yleisempää oh-
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jetta niiden avulla voi ajatella elaboroitavan. Performatiivilauseiden osalta elaborointisuh-
de kehotusjaksoa edeltävään tekstiin on samankaltainen kuin esimerkeissä 25–27. Niiden 
avulla elaboroidaan kirjeen orientaatiojaksossa implikoitua ohjetta, joka sallii hankkeesta 
kiinnostuneiden koulujen osallistua niille järjestettävään koulutustilaisuuteen. Moduloi-
mattoman deklaratiivin voi puolestaan ajatella elaboroivan ohjetta, joka sallii järjestää tai 
kustantaa tilaisuuteen osallistujille sijaisen, jos sijaisen hankkiminen osoittautuu tarpeelli-
seksi. Myös tämä salliminen ilmaistaan kehotusjaksossa pikemminkin implisiittisesti kuin 
eksplisiittisesti. Teemankuljetuksen kannalta keskeistä on, että sisempi kehotusjakso jä-
sentyy ulomman sisällä eräänlaiseksi sivujuonteeksi, josta palataan pian takaisin tekstin 
pääasiaan.  

Esimerkeistä 25–27 esimerkki 28 poikkeaa siinä, millaiseksi (ulomman) kehotusjakson 
teemapaikkaisten NP:iden suhde niitä edeltävään tekstiin muodostuu. Toisin kuin esimer-
keissä 25–27, pysyvää teemaa rakentavat teemapaikkaiset NP:t (tilaisuuteen, r. 5; tilaisuu-
teen, r. 9) eivät jakson ensimmäisessä ja viimeisessä lauseessa ilmaise ainoastaan sellaisen 
teon tulosta, jonka kirje kokonaisuutena implikoi mahdolliseksi. Päinvastoin ne nostavat ja 
sitten säilyttävät tekstin puheenaiheena olion, joka on esitelty myös konkreettisesti yhdes-
sä orientaatiojaksoon sisältyvässä lauseessa. Kiinnostavaa on, että teemapaikkaisten tilai-
suus-NP:iden pariksi hahmottuu orientaatiossa juuri järjestää-lause, jonka välityksellä 
kirjeen tarjoomusluonne tehdään vastaanottajille tiettäväksi. Tarkemmin sanottuna niiden 
pariksi jäsentyy järjestää-lauseen NP koulutustilaisuuden, joka ilmaisee (nyt viraston) 
toiminnan KOHTEEN. Siinä, missä tilaisuus-NP:t sijoittuvat kehotusjakson elaboroivissa 
direktiiveissä alkukentän teemapaikalle, vastaavan NP:n paikka on järjestää-lauseessa 
loppukentässä. Tämä tarkoittaa, että esimerkin 28 teemankulussa voidaan kokonaisuutena 
tarkastellen havaita myös lineaarisia piirteitä. Kehotusjakson sisällä teemankulku rakentuu 
kuitenkin pääosin pysyväksi.  

3.3.2 Selittäviä tekijöitä 

Kuten edellä esitin, tarjoomuksen alatekstilajissa keskeinen mahdollisuuden tarjoaminen 
puetaan joskus sanoiksi kiteytyneiden direktiivien avulla. Monissa tarjoomuksissa vastaa-
vaa funktiota toteuttavat kuitenkin muunlaiset ohjailukeinot. Tässä alaluvussa pohdin, 
millaisten kontekstitekijöiden voi tarjoomuksissa tulkita motivoivan ohjailukeinon valin-
taa.  

Tarjoomuksissa tapauksia, joissa ovat käytössä vain kiteytyneet direktiivit, on verrat-
tain vähän. Karkeasti ottaen vaikuttaa kuitenkin siltä, että ohjailukeinon valintaa selittää 
se, kuinka harvinaisena, pysyvänä tai toistuvana vastaanottajille tarjoutuvaa mahdollisuut-
ta kirjeessä käsitellään.  

Kun mahdollisuuden tarjoutumista ilmaistaan kiteytyneen direktiivin avulla, tarjoo-
muksen alatekstilajia toteuttava teksti tarjoaa vastaanottajille harvoin toistuvaa tilaisuutta 
tehdä jotakin, mihin näiden toimintavaltuudet eivät kenties kaikissa tilanteissa riitä. Hyvä-
nä esimerkkinä toimii esimerkki 22, joka tarjoaa vastaanottajille mahdollisuutta ottaa kan-
taa oppilaaksiottoa koskeviin linjauksiin. Kuten kirjeestä käy ilmi, linjaussuunnitelmien 
taustalla on valtakunnallinen opetussuunnitelmien uudistushanke (Opetussuunnitelmauu-
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distuksen yhteydessä linjataan – – myös painotetun opetuksen järjestäminen ja siihen liit-
tyvä oppilaaksiotto – –). Vaikka kielelliset signaalit jäävät vähäisiksi, harvinaisuudesta 
kertoo jo maailmantieto. Kirjeen lähettämishetkellä vastaavan uudistuksen edellisestä lä-
piviennistä (vuonna 1994) on kulunut lähes kymmenen vuotta. Esimerkki 24 tarjoaa mah-
dollisuutta hakea tukea laajemmalta kehittämishankkeelta, jonka Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on perustanut. Tämäkään hanke ei kirjeessä tehtyjen kie-
lellisten valintojen varassa hahmotu kokonaan ainutkertaiseksi. Päinvastoin kirjeessä mai-
nitaan, että hanke on toteutettu hieman erilaisessa muodossa myös edellisenä vuonna 
(Viime vuonna hanke oli kohdennettu lukioikäisiin nuoriin, r. 6). Seuraavan virkkeen kie-
lelliset valinnat vihjaavat kuitenkin, että yläasteiden rehtoreille mahdollisuus tuen hakemi-
seen tarjoutuu nyt ensimmäistä kertaa (Nyt hankkeessa on mukana sekä lukiot että yläas-
teet, r. 7). Peräkkäiset kaksi lausetta, jotka kertovat kohderyhmän muutoksesta, alkavat 
molemmat ajankohtaa ilmaisevalla adverbiaalilla (Viime vuonna, r. 6; nyt, r. 7), joka suh-
teuttaa sanotun puhehetkeen. Ne rakentavat lauseiden välille ajallisen kontrastin, joka ko-
rostaa muutosta menneeseen nähden. Kun uutta kohderyhmää ilmaisevat sanat (lukiot että 
yläasteet) on jälkimmäisessä lauseessa lihavoitu, on lisäksi mahdollista tulkita, että juuri 
kohderyhmän laajentumista käsitellään kirjeessä lukijan näkökulmasta fokusoimisen ar-
voisena tietona. 

Sellaisissa tarjoomuksissa, joissa mahdollisuuden tarjoutumista ilmaistaan kiteytyneen 
direktiivin asemesta muunlaisin ohjailukeinoin, vastaanottajalle tarjoutuva mahdollisuus 
saattaa sen sijaan olla pysyvästi voimassa. Näin on vaikkapa esimerkissä 27, jossa käsitel-
lään palkankorotusesitysten tekemistä. Kuten kirjeessä todetaan, palkankorotusesitysten 
määräpäivää on kuluvana vuonna siirretty reilulla viikolla eteenpäin tavanomaiseen näh-
den (Esitysten tulee olla henkilöstöpäällikkö X.X:llä vuonna 2002 11.11 mennessä [muu-
toin vuosittain lokakuun loppuun mennessä], r. 17). Määräajan  poikkeuksellisuutta käsit-
televässä lauseessa esiintyvä toistuvuuden adverbi (vuosittain,  r.  18)  ilmaisee,  ettei  pal-
kankorotusesitysten tekemistä sinänsä käsitellä tavanomaisesta poikkeavana. Pikemminkin 
esitysten tekeminen näyttäytyy jokavuotisena mahdollisuutena. Osassa tapauksia tarjolle 
tuleva tilaisuus tulee vastaavasti ajankohtaiseksi säännöllisin väliajoin. Vaikkapa esimer-
kin 25 kaltaisia kirjeitä, jotka julistavat auki joukon vakituisia työpaikkoja, on vuoden 
2002 aikana lähetetty kouluille useampia. Juuri esimerkissä 25 auki julistettavat paikat 
tulevat kenties hakuun vain kerran. Mahdollisuutta vastaavien paikkojen hakemiseen tarjo-
taan kuitenkin vuosittain monta kertaa. Esimerkki 26 on aineistossa ainoa kielikurssitar-
jontaa käsittelevä kirje. Sen otsikossa (KIELIKURSSITARJONTA 2002) mainittu vuosilu-
ku vihjaa kuitenkin, että kielikurssien tarjoaminen on virastossa rutiini, joka toistuu vähin-
tään vuoden välein.85

Tiedustelujen tapaan tulkintaa ohjailukeinojen valintaa motivoivista seikoista tukevat 
myös tarjoomuksissa havainnot siitä, millaista argumenttirakennetta kehotusjakson en-
simmäinen kiteytynyt direktiivi jakson alussa toteuttaa. Kun mahdollisuuden tarjoutumi-
sesta puhutaan kiteytyneen direktiivin avulla, käytössä on jälleen argumenttirakenne TVK.

85 Toistuvuuden näkökulmasta on kiinnostavaa, että juuri esimerkit 25 ja 26 hahmottuvat kielellisinä ko-
konaisuuksina hyvin konventionaalisiksi myös ryhmäkirjeiden ulkopuolisessa tekstimaailmassa: niiden voi 
ajatella toteuttavan paitsi tarjoomuksen alatekstilajia myös kahta sellaista tekstilajimuottia, jotka ovat käy-
tössä myös opetusviraston ulkopuolella. 
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Kun KOHDE rematisoidaan, ydindirektiivin tehtäväksi voidaan tulkita paitsi mahdollisuu-
den tarjoaminen myös lukijalle uuden tai uutisarvoisena käsiteltävän KOHTEEN esittely. 
Kun mahdollisuuden tarjoutuminen puetaan sanoiksi muunlaisin ohjailukeinoin, jakson 
ensimmäinen kiteytynyt direktiivi toteuttaa argumenttirakennetta KVX. Tällöin KOHDETTA
ilmaiseva NP jäsentyy lauseen teemaksi. Näin argumenttirakenne vihjaa, että lauseessa 
annetaan ohjeita sellaisten olioiden käsittelemisestä tai sellaisten prosessien toteuttamises-
ta, joita kirjoittaja käsittelee pikemminkin lukijalle (vähintäänkin osin) tuttuina tai odotuk-
senmukaisina.  

3.3.3 Koonti 

Luvussa 3.3 tarkastelin ohjailukeinon valintaa tarjoomuksen alatekstilajia toteuttavissa 
ryhmäkirjeissä. Luvussa 3.3.1 havainnollistin, että myös tarjoomukset jakautuvat kahteen 
tyyppiin sen mukaan, millaisin kielellisin keinoin alatekstilajille ominainen mahdollisuu-
den tarjoaminen verbalisoidaan. Luvussa 3.3.1.1 analysoin tapauksia, joissa mahdollisuu-
den tarjoamista ilmaistiin kiteytyneen direktiivin avulla. Nimitin tällaisia tarjoomuksia 
alatekstilajin prototyyppisiksi toteumiksi. Luvussa 3.3.1.2 analysoin sitten tarjoomuksia, 
joissa tarjolle tulevaa mahdollisuutta ilmaistiin muunlaisin keinoin. Tällaisten tarjoomus-
ten totesin asettuvan alatekstilajn prototyypistä hieman kauemmas.  

Kuten käskyissä ja tiedusteluissa, kuvasin sekä prototyypin mukaisissa että prototyy-
pistä kauemmas asettuvissa tarjoomuksissa paitsi sitä, millaisia ohjailukeinoja kirjeessä 
käytetään, myös sitä, millaiseksi kehotusjakson sisäinen rakenne ohjailukeinon valinnan 
myötä muodostuu. Samoin kuin tiedusteluissa, ohjailukeinon valinnan vaikutus kehotus-
jakson sisäiseen rakentumiseen osoittautui selkeäksi.  

Tarkasteluni osoitti, että prototyyppisissä tarjoomuksissa, joissa mahdollisuuden tar-
joamisesta huolehtii kiteytynyt direktiivi, jakson ensimmäinen kiteytynyt direktiivi saa 
tyypillisesti ydindirektiivin tulkinnan. Sen jälkeen esitettävät kiteytyneet direktiivit toimi-
vat puolestaan elaboroivina direktiiveinä. Samoin kuin tiedusteluissa, ydindirektiivinä 
toimiva lause toteuttaa argumenttirakennekonstruktiota TVK, joka tematisoi tavoitellun 
teon TEKIJÄÄ ilmaisevan NP:n ja rematisoi tekemisen KOHTEEN. Elaboroivissa direktiiveis-
sä toteutuu puolestaan tyypillisesti rakennetyyppi KVX, jossa toivotun tekemisen KOHDE 
SAA temaattisen statuksen. Ydindirektiivin ja ensimmäisen elaboroivan direktiivin välille 
rakentuu näin lineaarinen teema, kun taas elaboroivien direktiivien välinen teemankuljetus 
rakentuu pysyvän tai pysyvän kaltaisen teeman varaan. Kun mahdollisuuden tarjoutumista 
ilmaistaan muunlaisin ohjailukeinoin, kehotusjakson kaikki kiteytyneet direktiivit toimivat 
elaboroivina direktiiveinä. Tällöin ne toteuttavat tyypillisesti argumenttirakennetta KVX.
Lisäksi teemankulku rakentuu yksinkertaisimmissa tapauksissa alusta asti pysyvän teeman 
varaan.  

Luvussa 3.3.2 pohdin, kuinka ohjailukeinon valintaa voidaan tarjoomuksen alatekstila-
jin toteutumissa selittää. Tarkasteluni havainnollisti, että mahdollisuuden tarjoutumisen 
pukee tyypillisesti sanoiksi kiteytynyt direktiivi, kun vastaanottajille tarjotaan harvoin 
toistuvaa tilaisuutta tehdä jotakin, mihin näiden toimintavaltuudet eivät normaalisti riitä. 
Kun mahdollisuuden tarjoutumista ilmaistaan muunlaisin ohjailukeinoin, vastaanottajalle 
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tarjoutuva mahdollisuus saattaa esimerkiksi olla pysyvästi voimassa tai tulla tarjolle sään-
nöllisin väliajoin. Tiedustelujen tapaan tulkintaa ohjailukeinon valintaa motivoivista teki-
jöistä tukivat myös tarjoomuksissa havainnot kehotusjakson alkuun sijoittuvien kiteyty-
neiden direktiivien argumenttirakenteesta. Harvoin toistuvien tilaisuuksien esittelystä huo-
lehtivat argumenttirakennekonstruktiota TVK toteuttavat ydindirektiivit, jotka tematisoivat 
TEKIJÄN ja rematisoivat tekemisen KOHTEEN. Argumenttirakennekonstruktiota KVX toteut-
tavien elaboroivien direktiivien avulla ohjaillaan puolestaan sellaisten mahdollisuuksien 
hyödyntämistä, jotka argumenttirakenne konstruoi samalla odotuksenmukaisemmiksi.  

3.4 Yhteenveto  

Luku 3 on edellä käsitellyt tutkimuskysymystä B selvittämällä, millaisissa konteksteissa 
direktiivisyyttä ilmaistaan ryhmäkirjeissä kiteytyneen direktiivin avulla, millaisissa taas 
muilla keinoin. Luvussa 2 esittelemäni rajauksen mukaisesti huomioni kohdistui erityisesti 
kehotusjaksoon sekä siihen, millaisissa tehtävissä kiteytyneet direktiivit sen sisällä toimi-
vat. Siksi nostin muina ohjailukeinoina esiin ainoastaan joukon sellaisia tapauksia, joiden 
ilmaisemat merkitykset rinnastuivat selkeästi kehotusjakson rakenneosina toimivien kitey-
tyneiden direktiivien merkityksiin. Koska kiteytyneiden direktiivien valintaan liittyvät 
kontekstitekijät vaihtelevat hieman alatekstilajin mukaan, tarkastelin lisäksi erikseen käs-
kyjä (luku 3.1), tiedusteluja (luku 3.2) ja tarjoomuksia (luku 3.3). 

Kutakin alatekstilajia käsitellessäni kuvasin ensin luvuissa 3.1.1, 3.2.1 ja 3.3.1, kuinka 
alatekstilajin erilaisissa toteutumissa käytettävät ohjailukeinot eroavat toisistaan. Luvuissa 
3.1.1.1, 3.2.1.1 ja 3.3.1.1 käsittelin sellaisia toteumia, joissa kaikki alatekstilajille keskei-
set ohjailevat merkitykset objektivoidaan kiteytynein direktiivein. Luvuissa 3.1.1.2, 
3.2.1.2 ja 3.3.1.2 kuvasin sitten toteutumia, joissa osaa samoista merkityksistä ilmaistaan 
subjektiivisemmin muiden ohjailukeinojen avulla. Koska ohjailukeinon valinta kytkeytyy 
erityisesti tiedusteluissa ja tarjoomuksissa kehotusjakson sisäiseen rakenteeseen, kuvasin 
kunkin alatekstilajin kohdalla myös, millaiseksi kehotusjakson rakenne ohjailukeinon va-
linnan myötä muotoutuu. Tarkasteluni havainnollisti, että alatekstilajien sisäistä variaatio-
ta jäsentävät detaljitason runsaasta vaihtelusta huolimatta paitsi samankaltaiset ohjailukei-
non valintaan liittyvät tekijät myös samankaltaiset tekstin rakentumisen periaatteet. Yksi-
tyiskohtaisen kuvauksen avulla osoitin samalla vertailun kohteeksi valitsemieni tekstien 
vertailukelpoisuuden.  

Ohjailukeinon valintaa ja kehotusjakson rakennetta tarkasteltuani täydensin kunkin 
alatekstilajin käsittelyä nostamalla luvuissa 3.1.2, 3.2.2 ja 3.3.2 esille joukon lisähavainto-
ja, joiden avulla ohjailukeinon valintaa on mahdollista selittää. Käskyissä vertailin kitey-
tyneitä direktiivejä hyödyntäviä kirjeitä myös sellaisiin tapauksiin, joissa kiteytyneitä di-
rektiivejä ei käytetä lainkaan. Lisäksi tein ohjailukeinojen välisestä työnjaosta päätelmiä 
fokusoimalla kiteytyneiden direktiivien ja muiden ohjailukeinojen tehtäviin yksityiskoh-
taisemmin yhdessä sellaisessa tekstiesimerkissä, jossa olivat käytössä molemmat keinot. 
Tiedusteluissa ja tarjoomuksissa ohjailukeinon valintaan vaikuttavista tekijöistä oli puo-
lestaan mahdollista tehdä päätelmiä myös kehotusjakson sisäistä rakennetta koskeneiden 
havaintojen varassa.  
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Analyysini havainnollistavat, että ohjailufunktion toteuttamiseen käytetään kaikissa 
tarkastelemissani alatekstilajeissa sekä kiteytyneitä direktiivejä että muita ohjailukeinoja. 
Toisaalta myös ohjailukeinojen välinen työnjako on verrattain selkeä. Käskyissä kiteyty-
neiden direktiivien avulla esitetään sellaisia ohjeita, jotka vastaanottaja saattaisi ilman eri 
kehotusta jättää noudattamatta. Muilla ohjailukeinoilla ohjaillaan sen sijaan prosesseja, 
joiden toteuttaminen on varmempaa. Tiedusteluissa kiteytynyt direktiivi otetaan käyttöön, 
kun vastaanottajalta pyydettävä kehotus tuottaa tai koota tietoa näyttäytyy tavalla tai toi-
sella kuormittavana. Muilla ohjailukeinoilla ilmaistaan sen sijaan sellaiset tiedon tuotta-
mis- tai kokoamiskehotukset, joiden kuormittavuus on vähäisempää. Tarjoomuksissa ki-
teytyneiden direktiivien avulla tarjotaan harvinaisia mahdollisuuksia, jotka laajentavat 
vastaanottajan toimivaltuuksia odotuksenmukaiseen nähden. Muiden ohjailukeinojen avul-
la käsitellään sellaisia mahdollisuuksia, jotka ovat odotuksenmukaisempia. Kootusti käs-
kyjen, tiedustelujen ja tarjoomusten tarkastelu vahvistaakin luvussa 2 esittämääni hypotee-
sia, jonka mukaan ohjailukehyksen merkitysulottuvuuksia objektivoivien kiteytyneiden 
direktiivien ja niistä rakentuvan kehotusjakson tehtävänä ei ryhmäkirjeissä ole ainoastaan 
vastaanottajan toiminnan ohjailu. Pikemminkin kiteytyneet direktiivit otetaan ohjailukei-
nona käyttöön, kun osa kirjeessä esitetyistä toimintaohjeista halutaan nostaa erikseen va-
lokeilaan lukijan huomion kohteeksi. Labovin (1972: 366, 369) narratiivin rakenteesta 
esittämiä havaintoja mukaillen kehotusjakson rakenneosina toimivien kiteytyneiden direk-
tiivien tehtävää voi kaikissa kolmessa alatekstilajissa luonnehtia tietyssä mielessä evaluoi-
vaksi. Juuri kiteytyneistä direktiiveistä rakentuva kehotusjakso profiloi näyttämölle kirjoit-
tajan käsityksen siitä, miksi kirjeen orientaatiojaksossa esitetty tieto on meneillään olevas-
sa tilanteessa referoimisen arvoinen. 

Vaikka edellä kertaamani tendenssit eivät yhdessäkään alatekstilajissa toteudu satapro-
senttisesti, vaikuttaa selvältä, että esimerkiksi varhaisen kohteliaisuusteorian ajatus siitä, 
että direktiivin epäsuoruus on keino vähentää vastaanottajan kasvoihin kohdistuvaa uhkaa, 
ei saa työssäni erityistä vahvistusta. Pikemminkin luvun 3 tuloksia voi pitää samansuun-
taisina kuin viimeaikaisia keskustelunanalyyttisia havaintoja, joiden mukaan direktiivi 
muotoillaan keskustelutilanteessa eri tavoin esimerkiksi juuri sen mukaan, kuinka rutii-
ninomaisena tai ongelmallisena puhuja esittämäänsä ohjetta tai sen toteuttamista käsittelee 
(esim. Sorjonen 2001; Curl & Drew 2008; ks. myös Sorjonen, Raevaara & Lappalainen 
2009: 107–113). Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa direktiivien ongelmallisuudesta 
tai ongelmattomuudesta piirtyvän kuvan on esitetty kytkeytyvän esimerkiksi siihen, kuin-
ka toivotun teon laatua ilmaisevaa verbirakennetta moduloidaan (esim. Sorjonen 2001). 
Omassa kirjeaineistossani hieman samantapaiset kontekstitekijät kytkeytyvät jo siihen, 
objektivoidaanko ohjailukehyksen sisältämää tietoa näyttömälle ylipäätään kiteytyneen 
direktiivin avulla, vai ilmaistaanko sitä subjektiivisemmin muiden keinojen, vaikkapa pel-
kän nominaalistuksen avulla.

Erityisen kiinnostava on havainto, jonka mukaan kirjoittajan käsitys esitettävän ohjeen 
ongelmallisuuden tai epäodotuksenmukaisuuden asteesta heijastuu erityisesti tiedusteluis-
sa ja tarjoomuksissa paitsi siihen, käytetäänkö kyseisen ohjeen ilmaisemiseen kiteytynyttä 
direktiiviä vai ei, myös siihen, kuinka (mahdollisesti) käyttöön otettu kiteytynyt direktiivi 
erityisesti kehotusjakson alussa muotoillaan. Kuten luvuissa 3.2 ja 3.3 totesin, kuormitta-
viksi tai harvinaisiksi hahmottuvien ohjeiden ilmaisemisesta huolehtivat tiedusteluissa ja 
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tarjoomuksissa nimenomaan argumenttirakennekonstruktiota TVK toteuttavat ydindirektii-
vit. Argumenttirakennekonstruktiota KVX toteuttavien elaboroivien direktiivien avulla an-
netaan puolestaan ohjeita, joita käsitellään vähemmän kuormittavina tai odotuksenmukai-
sempina.  

Argumenttirakennetta koskevat havainnot vihjaavat, että ohjailukeinon valintaa voivat 
ryhmäkirjeissä motivoida myös esitettävän ohjeen uutisarvoisuuteen liityvät seikat. Toisin 
sanoen nimenomaan argumenttirakennetta TVK toteuttavat ydindirektiivit suuntaavat luki-
jan huomion sellaisiin ohjeisiin, jotka hahmottuvat meneillään olevassa tilanteessa syystä 
tai toisesta erityisen uutisarvoisiksi. Esimerkiksi Haftkaa (1982: 197) ja Koskelaa (2004: 
109) mukaillen voitaisiinkin sanoa, että esitettävän ohjeen uutisarvoisuus tai uutisarvoise-
na käsitteleminen tuottaa kehotusjakson alkuun argumenttirakenteen TVK välityksellä niin 
sanotun painotetun temaattisen rakenteen, jonka tehtävänä on jonkin lukijalle aiemmin 
tuntemattoman olion tai prosessin esitteleminen (vrt. Koskela mp.). Kun uutisarvoltaan 
vähäisempänä käsiteltävä ohje verbalisoidaan muunlaisin ohjailukeinoin, kehotusjakson 
ensimmäisen kiteytyneen direktiivin temaattinen rakenne (KVX) jäsentyy sen sijaan painot-
tomaksi (vrt. Haftka mp.; Koskela mp.). Siinä, missä temaattisesti painotetun lauseen teh-
tävänä on ennalta tuntemattoman referentin esittely, painotonta temaattista rakennetta 
käyttävä puhuja voi käsitellä tematisoitua elementtiä lukijalle tuttuna, vaikka kyseinen 
elementti (esimerkiksi toivotun tekemisen KOHDE) mainittaisiin tekstissä ensi kertaa. Ar-
gumenttirakenteen välityksellä uutisarvoisuuden aste heijastuu lisäksi edelleen siihen, mil-
laiseksi kiteytyneistä direktiiveistä koostuvan kehotusjakson sisäinen rakenne muodostuu. 
Kun uutisarvoisena esiteltävän ohjeen ilmaisee argumenttirakenetta TVK toteuttava kitey-
tynyt direktiivi, kehotusjakso hahmottuu hierarkkiseksi kokonaisuudeksi, joka rakentuu 
sekä ydin- että elaboroivista direktiiveistä. Kun vähemmän uutisarvoinen ohje ilmaistaan 
kehotusjakson edellä muunlaisin ohjailukeinoin, argumentirakennetta KVX toteuttavista 
elaboroivista direktiiveistä muodostuu sen sijaan pikemminkin toisilleen rinnakkaisten 
painottomien ohjeiden symmetrinen sarja.  

Kehotusjakson rakentumista koskeva havainto on varsinkin kiinnostava, jos luvussa 2 
esittämääni tapaan ajatellaan, että kehotusjaksosta muodostuu kiteytyneiden direktiivien 
myötä ohjailevan ryhmäkirjeen kuvio, joka erottuu kirkkaana ympäröivän tekstin muodos-
tamaa taustaa vasten. Tällöin luvun 3 tulokset voidaan tulkita kuvaukseksi siitä, millaisia 
kuvioita kiteytyneiden direktiivien toteuttamista kehotusjaksoista eri alatekstilajeissa tyy-
pillisesti muodostuu. Samoin luku havainnollistaa, millaiset vuorovaikutustekijät tämän 
kuvion muodostumista eri alatekstilajeissa motivoivat. Kognitiivisen kielentutkimuksen 
näkökulmasta luku 3 osoittaa, että merkitysten subjektiivinen ja objektiivinen konstruointi 
toimivat ryhmäkirjeissä lingvistisenä resurssina, jonka avulla kirjeen kirjoittaja voi säädel-
lä ilmaisemansa ohjeen prominenssia tai utisarvoa ympäröivään tekstiin nähden. Kun pro-
fiililtaan erilaisia lauseita sijoitetaan tekstissä peräkkäin eri tavoin, alatekstilajille ominai-
sen toimintasarjan toimintoja voidaan edelleen etu- ja taka-alaistaa joustavasti säätelemäl-
lä sitä, kuinka objektiivisesti ohjailukehyksessä keskeisiä merkityksiä tekstin eri kohdissa 
konstruoidaan. Talmya (1996) mukaillakseni ryhmäkirjeen kirjoittaja voi toisin sanoen 
vaihdella sitä, minkä osan alatekstilajia luonnehtivasta toimintasarjasta kukin alatekstilajin 
toteutuma nostaa erityisesti lukijan huomion kohteeksi. Näin kullekin alatekstille ominai-
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nen toimintasarja toimii dynaamisena skriptinä, jota diskurssiyhteisön jäsenet voivat yhtä 
aikaa toteuttaa ja muokata tilanteen mukaan.  
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4. Kiteytyneet direktiivit ja TEKIJÄN merkintätapa 

Tähän mennessä on käynyt ilmi, että ryhmäkirjeiden kiteytyneet direktiivit eroavat toisis-
taan siinä, kuinka eksplisiittisen koodauksen toivotun tekemisen TEKIJÄ niissä saa. Toisin 
sanoen kiteytyneiden direktiivien välillä on eroja, jotka liittyvät TEKIJÄN objektivoinnin 
asteeseen. Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseen C tarkastelemalla kontekstiseikko-
ja, jotka säätelevät TEKIJÄN konstruoinnin tapaa. Toisin sanoen selvitän, milloin kiteytynyt 
direktiivi koodaa vastaanottajan toivotun teon TEKIJÄKSI eksplisiittisin, milloin taas impli-
siittisemmin keinoin.  

Käsittely lähtee luvussa 2.1.1.2 esittämästäni huomiosta, jonka mukaan toivotun teon 
TEKIJÄÄ ilmaistaan osassa kiteytyneitä direktiivejä verrattain objektiivisesti. Kuten luvussa 
2.1.1.2 totesin, deklaratiivin muotoiset kiteytyneet direktiivit, jotka konstruoivat TEKIJÄN
objektiivisesti, ovat ryhmäkirjeissä tyypillisesti kolmaspersoonaisia (esim. Tilastolomak-
keen liite 2 täyttävät lisäksi ne koulut, joissa on käytössä soveltuvuuskokeet oppilaita kou-
luun valittaessa). Eksplisiittisenä TEKIJÄN ilmauksena toimii tavallisimmin leksikaalinen 
NP (esim. ne koulut, jotka – –), jonka sija vaihtelee lauseessa käytettävän modulointikei-
non mukaan (TEKIJÄN eksplikoinnin keinoista ks. tarkemmin lukuja 2.1.1.2 ja 2.1.2.1). 
Toisissa kiteytyneissä direktiiveissä TEKIJÄN konstruointi on sen sijaan subjektiivisempaa. 
Tällaisissa tapauksissa TEKIJÄN implikoinnin keinoina toimivat nollapersoonan ja passiivin 
kaltaiset kielelliset keinot (esim. Arvio opettajan opetustunneista kirjataan omaan sarak-
keeseensa; ks. tarkemmin lukuja 2.1.1.2 ja 2.1.2.2). Vaikka nimitän TEKIJÄN ilmaisemisen 
tapaa implisiittiseksi, on huomionarvoista, ettei TEKIJÄÄ tällaisissakaan tapauksissa konst-
ruoida maksimaalisen subjektiivisesti. Vaikka erillinen TEKIJÄ-NP puuttuu, TEKIJÄN profi-
loinnista huolehtii edelleen verbin taivutus (nollapersoonan tulkinnasta esim. Laitinen 
1995, 2006; Visapää 2008: 76, 78; passiivilauseista esim. Shore 1988, Helasvuo 2006). 
Sellaisiin tapauksiin verrattuna, joissa TEKIJÄ objektivoidaan erillisen NP-rakenteen avul-
la, konstruointi on kuitenkin subjektiivisempaa.  

Myöskään kontekstiseikkoja, jotka vaikuttavat kiteytyneissä direktiiveissä TEKIJÄN il-
maisemisen tapaan, ei sellaisenaan ole käsitelty aiemmassa direktiivikirjallisuudessa. Fen-
nistisessä kieliopintutkimuksessa sekä nollapersoonaa (Laitinen 1995, 2006) että passiivia 
(Shore 1988; Makkonen-Craig 2005: 19; Helasvuo 2006) on käsitelty persoonan indeksei-
nä, joiden implikoima inhimillinen toimija saa tarkemman tulkintansa tekstiyhteydessä. 
Institutionaalisia tekstejä tarkasteltaessa esimerkiksi lauseen subjektin eksplikointia on 
monesti käsitelty agentin ilmaisemisen tavoista tunnusmerkittömänä vaihtoehtona. Sub-
jektin implikoimista on tällöin saatettu kohteliaisuusteorian hengessä (ks. Laitinen 2006: 
215–216) selittää esimerkiksi persoonan häivyttämisen (esim. Sääskilahti 2006: 218–219) 
tai hämärtämisen (esim. Löflund 1998: 95; Heikkinen 2000b: 207) kaltaisilla tekijöillä. 
ISK:n (2004: 1670) mukaan velvoitettavan tahon mainitsematta jättäminen on tavallista 
virallisissa ohjeissa, jolloin ohje kohdistuu kulloisellekin lukijalle. Kun tarkasteltavana 
ovat olleet ohjailevat tekstit, vuorovaikutustilanteen osallistujan implikointi on kuitenkin 
toisinaan tulkittu keinoksi, jonka avulla kirjoittaja voi luonnollistaa vastaanottajiin kohdis-
tuvaa valtasuhdetta tai lieventää kehotuksen sävyä (Löflund 1998: 96). Samoin esimerkik-
si persoonapronominin välttämisellä on tulkittu peitettävän ilmauksen direktiivistä luon-
netta (Sääskilahti 2006: 121). Tuoreessa keskusteluntutkimuksessa seikkoihin, jotka vai-



162

kuttavat toivotun teon toteuttajan ilmaisemisen tapaan direktiiveissä, on kiinnittänyt huo-
miota Laury (painossa). Hänen tarkastelemissaan jos-lauseen muotoisissa direktiiveissä 
persoonan ilmaisemisen tapa kytkeytyy yhteen sen kanssa, kuka tai ketkä meneillään ole-
van vuorovaikutustilanteen osallistujista tulkitaan tavoitellun teon toteuttajaksi. Kun käy-
tössä on eksplisiittinen toisen persoonan muoto, ohjeen toteuttajaksi tulkitaan juuri kuulija 
eli se, jolle lause on suunnattu. Passiivimuotoinen direktiivi ehdottaa toimijoiksi sekä pu-
hujaa että kuulijaa. Nollapersoona jättää puolestaan tulkinnan avoimeksi. Tällöin ehdote-
tuksi toimijaksi saatetaan tulkita puhuja itse. (Laury painossa.) 

Omassa tutkimusasetelmassani relevantteja ovat erityisesti aiemmassa kirjallisuudessa 
(esim. Laitinen 2006: 229–230) esiin nostetut havainnot, joiden mukaan esimerkiksi nol-
lapersoonalauseilla voidaan viitata sekä geneerisesti inhimilliseen toimijaan että spesifisti 
tiettyyn puhetilanteen osallistujaan. Vaikka TEKIJÄN ilmaisemisen suhteen subjektiiviset 
nollapersoona ja passiivi jättävät persoonaviittauksen avoimeksi, kehotusjakson kiteyty-
neissä direktiiveissä on nimittäin tyypillisesti selvää, että ne implikoivat toivotun teon to-
teuttajaksi juuri kirjeen vastaanottajan. Ryhmäkirjeissä TEKIJÄN implikointia onkin vaikea 
selittää persoonan häivyttämiseen tai hämärtämiseen liittyvillä tekijöillä ainakaan siten, 
että häivyttäminen tulkittaisiin merkiksi kehotuksen lieventämisestä kohteliaisuusteoreet-
tisessa mielessä. Kun esimerkiksi kirjeen osoiterivi eksplikoi, kenelle kirje on osoitettu, 
ohjeiksi tulkittujen passiivi- ja nollapersoonalauseiden implikoima osallistuja voi jäädä 
hämäräksi korkeintaan yksityiskohtien osalta. Avoimeksi voi esimerkiksi jäädä, onko ohje 
tarkoitettu rehtorin vai koulusihteerin toteutettavaksi. Tästä huolimatta on selvää, että sen 
toteuttamisesta vastaa kokonaisuutena taho (esimerkiksi tietty koulu), jolle kirje on lähe-
tetty. Toisaalta TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa ei kaikissa tapauksissa selitä myöskään se, 
kuka tai ketkä meneillään olevan tilanteen osallistujista hahmottuvat ohjeen toivotuksi 
toteuttajaksi. Ryhmäkirjeiden kiteytyneissä direktiiveissä sekä eksplisiittisesti että impli-
siittisesti koodatuksi TEKIJÄKSI on tyypillisesti tulkittava nimenomaan kirjeen kaikki vas-
taanottajat. Toisin sanoen konstruointitavan vaihtelua eivät suoraan selitä myöskään puhu-
teltavan osoittamiseen liittyvät seikat. Tästä syystä TEKIJÄN ilmaisukeinon valintaa on 
kiinnostavaa tarkastella hieman lähemmin.  

Jo työni tähänastiset analyysit ovat tuottaneet tekijällisten ja tekijättömien lauseiden 
työnjaosta jonkin verran tietoa. Luvussa 4.1 esitän siksi seuraavaksi lyhyen tulkitsevan 
koosteen siitä, millaiseksi TEKIJÄN eksplikoinnin ja implikoinnin motivaation voi työni 
tähänastisten tulosten valossa hahmottaa. Tähän asti tarkastelemieni tendenssien mukai-
sesti keskityn tarkastelemaan TEKIJÄN ilmaisemista ainoastaan sellaisissa kehotusjaksois-
sa, joissa kiteytyneen direktiivin tehtävä (ydin- vs. elaboroiva direktiivi) ja argumenttira-
kenne (TVK vs. KVX) lankeavat odotuksenmukaisella tavalla yhteen, vaikka lauseen teks-
tiasema kehotusjaksossa vaihtelee. Tämän tarkastelun valossa esitän kaksi hypoteesia siitä, 
mitä TEKIJÄN eksplikoinnilla tehdään. Luvussa 4.2 tarkastelen sitten näitä hypoteeseja vas-
ten joukkoa tapauksia, joissa lauseen argumenttirakenne ja TEKIJÄN ilmaisemisen tapa 
ovat lauseen tehtävään nähden odotuksenvastaisia. Koska TEKIJÄN ilmaisemisen tapaan 
liittyviä valintoja ei kaikissa tapauksissa jäsennä alatekstilaji, irrottaudun alatekstilajikoh-
taisesta tarkastelusta, joka jäsensi analyysejani luvussa 3. Luvussa 4.2 käsittelemäni poik-
keamatyypit osoittautuvat kuitenkin relevanteiksi hieman eri alatekstilajeissa.  
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4.1 Perustilanne: ydindirektiivinä tekijällinen, elaboroivana 
tekijätön lause 

Työni tähänastiset tulokset ovat jo tuottaneet tekijällisten ja tekijättömien lauseiden työn-
jaosta alustavaa tietoa. Tässä luvussa esitän jatkotarkastelun pohjaksi, millaiseksi TEKIJÄN
eksplikoinnin ja implikoinnin motivaation voi kehotusjakson kiteytyneissä direktiiveissä 
tavallisesti tulkita muodostuvan. Tavallisella viittaan tapauksiin, joissa kiteytyneen direk-
tiivin tehtävä (ydin- vs. elaboroiva direktiivi) ja argumenttirakenne (TVK vs. KVX) lankea-
vat odotuksenmukaisella tavalla yhteen, vaikka lauseen tekstiasema jakson sisällä saattaa-
kin jossakin määrin vaihdella.  

Kuten luvussa 2.1.2 totesin, TEKIJÄN ilmaisemisen tapa kytkeytyy ryhmäkirjeiden ki-
teytyneissä direktiiveissä tendenssinomaisesti yhteen lauseen argumenttirakenteen kanssa. 
Tekijälliset lauseet toteuttavat argumenttirakennetta TVK, joka tematisoi TEKIJÄN ja remati-
soi tekemisen KOHTEEN (esim. Jokainen opetustoimen perustyöyksikkö käsittelee ja hyväk-
syy työpaikkakokouksessaan periaatteellisen kannanoton oman työyhteisönsä hyvinvoin-
tiohjelmaksi 2002-2005 edellä mainitun koko opetustointa koskevan ohjelman sovellutuk-
sena). Tekijättömissä lauseissa toteutuu puolestaan argumenttirakenne KVX, jossa temaat-
tisen statuksen saa TEKIJÄN asemesta toivotun tekemisen KOHDE (esim. Koulujen kannan-
otot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille 31.10.2002 mennessä). Lu-
vussa 2.2.1 esitin puolestaan, että argumenttirakenteen tasolla tehtävät valinnat kytkeyty-
vät perustapauksessa edelleen verrattain systemaattisesti siihen, millaista tehtävää kiteyty-
nyt direktiivi kehtotusjaksossa toteuttaa. Tekijälliset lauseet, jotka toteuttavat argumentti-
rakennetta TVK, toimivat tyypillisesti ydindirektiiveinä. Prototyyppisessä tapauksessa nii-
den avulla ilmaistaan kehotuksista keskeisin: se, joka toimii jatko-ohjeiden lähtökohtana. 
Tekijättömät lauseet, jotka toteuttavat argumenttirakennetta KVX, toimivat puolestaan ela-
boroivina direktiiveinä. Niiden tehtävä suhteessa ydindirektiiviin on tyypillisesti jatkava ja 
täsmentävä. Luku 2.2.1 havainnollisti myös, että kiteytyneen direktiivin tehtävä kytkeytyy 
monesti odotuksenmukaisella tavalla siihen, millaiseen tekstuaaliseen aseman tarkastelun 
kohteena oleva lause asettuu kehotusjakson sisällä. Erityisen selvää tämä on sellaisissa 
kehotusjaksoissa, joissa esiintyy sekä ydin- että elaboroivia direktiivejä. Tällaisissa tapa-
uksissa ydindirektiivinä toimiva tekijällinen lause sijoittuu tyypillisesti jakson alkuun, kun 
taas tekijättömien elaboroivien direktiivien paikka on ydindirektiivin jäljessä.  

Kun juuri tekijällisen lauseen (ydindirektiivin) paikka on kehotusjakson alussa, voitai-
siin periaatteessa ajatella, että eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n tehtävänä on kehotusjakson en-
simmäisessä kiteytyneessä direktiivissä yksilöidä, kenelle jaksossa ilmaistavat ohjeet on 
suunnattu. Tällöin esimerkiksi deklaratiivimuotoisen ydindirektiivin eksplisiittinen TEKI-
JÄ-NP identifioisi toivotun teon toteuttajan jakson alussa. Sitä seuraavat elaboroivat direk-
tiivit voisivat puolestaan olla tekijättömiä, koska TEKIJÄ on eksplikoitu niitä ennen. Tällöin 
TEKIJÄN implikointi voitaisiin tulkita tunnusmerkittömäksi TEKIJÄN ilmaisemisen strategi-
aksi, kun TEKIJÄN identifiointi ei vaadi samaan osallistujaan viittaavan NP:n eksplikointia 
toiseen kertaan.  

Kun luvuissa 2 ja 3 esittelemiäni havaintoja tarkastellaan lähemmin, yksilöintihypotee-
si osoittautuu kuitenkin sellaisenaan riittämättömiksi. Erityisesti luku 3 havainnollisti ni-
mittäin, että kiteytyneen direktiivin tehtävän ja tekstiaseman yhteys ei ole aina samanlai-
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nen. Ensinnäkään kaikki kehotusjakson alkuun sijoittuvat lauseet eivät ole tekijällisiä 
ydindirektiivejä. Esimerkiksi sellaisissa tiedusteluissa ja tarjoomuksissa, joissa alatekstila-
jille ominaisia ohjailevia merkityksiä ilmaistaan kiteytyneiden direktiivien lisäksi muun-
laisin ohjailukeinoin, kehotusjakson aloittaa päinvastoin usein juuri elaboroiva direktiivi, 
joka ilmaisee TEKIJÄÄ implisiittisesti (ks. lukuja 3.2.1.2 ja 3.3.1.2). Toisaalta myöskään 
kaikki jatkavaan asemaan sijoittuvat lauseet eivät ole tekijättömiä elaboroivia direktiivejä. 
Päinvastoin jatkavaan asemaan saattaa erityisesti osassa käskyjä sijoittua myös toinen, 
joskus kolmaskin ydindirektiivi, jossa TEKIJÄ (ydindirektiiveille ominaiseen tapaan) eks-
plikoidaan (ks. lukua 3.1.1.1).  

Kun tähän asti esittämiäni havaintoja tekijällisten ja tekijättömien lauseiden käytöstä 
tarkastelee lähemmin, vaihtoehtoiseksi hypoteesiksi TEKIJÄN eksplikoinnin ja implikoinnin 
motivaatiosta nousee ajatus siitä, että TEKIJÄN ilmaisemisen tapa voi kytkeytyä ryhmäkir-
jeissä myös ohjeen tai jonkin sen osan huomioarvon säätelemiseen. Huomioarvon säätelyn 
näkökulmasta TEKIJÄN ilmauksen voitaisiin kehotusjakson alussa ajatella esimerkiksi sig-
naloivan, että kirjeessä esitetty asia suuntautuu nyt aiempaakin korostetummin lukijaa 
kohti. Tällöin lukijan eksplisiittinen näyttämölle profilointi voisi toimia kehotusjakson 
alussa esimerkiksi sellaisena fokusointikeinona, jonka avulla korostetaan tekstin raken-
teessa tapahtuvaa näkökulman muutosta. Huomioarvon nosto saattaa kuitenkin kytkeytyä 
myös siihen, kuinka uutisarvoisena kirjoittaja esittämiään ohjeita käsittelee. Luvussa 3 
esitin, että kehotusjakson alkuun sijoittuvan ydindirektiivin tematisoitu TEKIJÄ-NP voi 
toimia toimii keinona tuottaa lauseeseen painotettu temaattinen rakenne (TVK), jonka teh-
tävänä on esimerkiksi lukijalle ennestään tuntemattoman olion tai prosessin esitteleminen. 
Kun uutisarvoisuuden aste hahmottuu vähäisemmäksi, kehotusjakson aloittaa tavallisem-
min tekijätön elaboroiva direktiivi. Sen tekijätön argumenttirakenne (KVX) saattaa toimia 
keinona esittää ohjeita jonkin sellaisen referentin käsittelystä tai prosessin toteuttamisesta, 
jota kirjoittaja käsittelee lukijalle jo tuttuna asiana. Tällaiset havainnot vihjaavat, että eks-
plisiittinen TEKIJÄN ilmaus voidaan ottaa fokusointikeinona käyttöön myös, kun lauseen 
ilmaiseman ohjeen uutisarvoisuutta halutaan korostaa. 

4.2 Poikkeamat 

Edellä esitin kaksi hypoteesia siitä, kuinka TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa voi selittää, kun 
kiteytyneen direktiivin tehtävä (ydin- vs. elaboroiva direktiivi) ja argumenttirakenne (TVK
vs. KVX) lankeavat kehotusjaksossa odotuksenmukaisella tavalla yhteen. Ensimmäisen 
hypoteesin mukaan eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n tehtävänä on yksilöidä, kenelle jaksossa 
ilmaistavat ohjeet on suunnattu. Toisen mukaan TEKIJÄN eksplikointia voisi motivoida 
myös tarve nostaa lauseen tai jonkin sen elementin huomioarvoa.  

Tässä alaluvussa jatkan TEKIJÄN ilmaisemiseen liittyvän variaation kuvaamista. Nostan 
tarkastelun kohteeksi joukon esimerkkejä, joissa lauseen tehtävä ja argumenttirakenne 
eivät lankea luvussa 4.1 kertaamallani odotuksenmukaisella tavalla yhteen. Luvussa 4.2.1 
käsittelen ensin sellaisia ryhmäkirjeitä, joissa ydindirektiiviksi analysoimani lause antaa 
TEKIJÄLLE eksplisiittisen asemesta implisiittisemmän koodauksen. Luvussa 4.2.2 tarkaste-
len puolestaan kirjeitä, joiden elaboroivissa direktiiveissä TEKIJÄN koodaus on implisiitti-
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sen asemesta eksplisiittinen. Näin luku 4.2 tarkentaa TEKIJÄN ilmaisemisen motivaatiosta 
luvussa 4.1 esittämääni kuvaa. Kuten luvun johdannossa totesin, käsittelemäni poikkeama-
tyypit osoittautuvat relevanteiksi hieman eri alatekstilajeissa. Tekijättömät ydindirektiivit 
ovat peräisin käskyn alatekstilajista. Tekijälliset elaboroivat direktiivit sijoittuvat tieduste-
luihin ja tarjoomuksiin.  

4.2.1 Ydindirektiivinä tekijätön lause  

Ydindirektiiviksi jäsentyvä lause toteuttaa ryhmäkirjeiden kehotusjaksossa tyypillisesti 
argumenttirakennetta TVK (esim. Jokainen opetustoimen perustyöyksikkö käsittelee ja hy-
väksyy työpaikkakokouksessaan periaatteellisen kannanoton oman työyhteisönsä hyvin-
vointiohjelmaksi 2002-2005 edellä mainitun koko opetustointa koskevan ohjelman sovellu-
tuksena). Toisin sanoen ydindirektiivi koodaa tavoitellun teon TEKIJÄN eksplisiittisesti ja 
antaa sille temaattisen statuksen. Erityisesti käskyn alatekstilajia toteuttavissa kirjeissä on 
kuitenkin myös muutama sellainen tapaus, joissa ydindirektiivinä toimiva lause toteuttaa 
rakennetyypin TVK asemesta rakennetyyppiä KVX (esim. Tämä henkilöstöstrategia tulee 
saattaa jokaisen työyksikön tiedoksi ja käsittelyyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti).
Tällaisissa ydindirektiiveissä tavoitellun teon TEKIJÄ saakin implisiittisen koodauksen. 
TEKIJÄN ilmauksen asemesta lauseen teemana toimii NP, joka ilmaisee tekemisen KOH-
TEEN (esim. Tämä henkilöstöstrategia). Remaattisen statuksen saa puolestaan jokin sellai-
nen adverbiaali tai muu ilmaus, joka on mahdollista tulkita rakennetyypin KVX kolman-
neksi vakioelementiksi (X; esim. yhteistoimintamenettelyn mukaisesti).  

Kuten luvussa 3.1.1.1 havainnollistin, osa tekijättömistä ydindirektiiveistä sijoittuu 
käskyjen kehotusjaksoissa tekijällisen ydindirektiivin perään. Tällaisissa tapauksissa seli-
tin tavanomaista implisiittisempää TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa sillä, että peräkkäisten 
ydindirektiivien ilmaisemat ohjeet oli suunnattu samalle vastaanottajaryhmälle. Havainnot 
siitä, että nimenomaan jälkimmäinen ydindirektiivi saattaa tällöin implikoida TEKIJÄN,
vahvistavatkin edellä esittämääni hypoteesia, jonka mukaan TEKIJÄN eksplikointia saattaa 
ainakin osassa kehotusjaksoja selittää tarve yksilöidä, kenelle siinä ilmaistavat ohjeet on 
suunnattu.

Tässä luvussa kiinnitän huomioni joukkoon sellaisia käskyjä, joissa TEKIJÄÄ ilmaistaan 
implisiittisesti myös kehotusjakson ensimmäisessä ydindirektiivissä. Tällaisissa tapauksis-
sa TEKIJÄÄ ei yksilöidä edes kehotusjakson ensimmäisessä lauseessa. Tästä syystä ajatus 
TEKIJÄN yksilöinnistä tai yksilöimättä jättämisestä ilmaisutavan motivoijana asettuu jossa-
kin määrin kyseenalaiseksi. Empiirisen tarkasteluni tavoitteena onkin pohtia, voisiko teki-
jättömien ydindirektiivien ja niiden tekstikontekstina toimivan kirjeen lähempi tarkastelu 
tukea esittämistäni hypoteeseista jälkimmäistä. Toisin sanoen pohdin, toimiiko eksplisiit-
tinen TEKIJÄN ilmaus fokusointikeinona, jonka avulla lukijan huomio kiinnitetään esimer-
kiksi kehostujaksossa toiminnan laadun vaihtumiseen tai ohjeen uutisarvoisuuteen. Jos 
myös tekijättömät ydindirektiivit voivat toimia lukijan huomion kiinnittäjinä, huomion 
kiinnittäminen ei kenties selitä, miksi TEKIJÄ toisenlaisissa käskyissä eksplikoidaan. Toi-
nen vaihtoehto on kuitenkin, että tekijättömien ydindirektiivien lähempi analysointi paljas-
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taa, kuinka tekijälliset ja tekijättömät ydindirektiivit tai niitä ympäröivät kirjeet eroavat 
toisistaan.  

Ensimmäinen havainto, joka tekijättömistä ydindirektiiveistä voidaan tehdä, liittyy 
kiinnostavasti juuri huomioarvon nostamiseen. Kun jo kehotusjakson aloittava ydindirek-
tiivi on tekijätön, on nimittäin tavallista, että kehotusjaksojen huomioarvoa kasvattavat 
tematisoidun TEKIJÄ-NP:n asemesta muunlaiset fokusointikeinot.  

Eksplisiittiselle TEKIJÄN ilmaukselle vaihtoehtoisten fokusointikeinojen käyttöä ha-
vainnollistaa vaikkapa esimerkki 29 (RK028). Kehotusjakson (r. 19, 23–24) rakenneosiksi 
hahmottuvat siinä kaksi nesessiivilausetta (Tähän asiaan tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta jatkossa, r. 19; Tämä henkilöstöstrategia tulee saattaa jokaisen työyksikön tiedoksi ja 
käsittelyyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti, r. 23).86 Argumenttirakenteeltaan mo-
lemmat nesessiivilauseet toteuttavat rakennetyyppiä KVX. Eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n
asemesta lauseen huomioarvoa nostaa kummassakin teemapaikkaisen NP:n etumääritteenä 
toimiva demonstratiivipronomini (tämä).

  Esimerkki 29 

RK028 7.2.2002

[Osoiterivi tyhjä] 

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

01 Opetusviraston henkilöstöstrategia määrittelee henkilöstöpolitiikan 
02 keskeiset periaatteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Henkilöstöstrategia tukee 
03 opetustoimen toimintastrategiaa ja noudattaa Helsingin kaupungin
04 henkilöstöstrategiaa. 

06 Henkilöstöstrategialla luodaan edellytykset, joiden avulla koko henkilöstö 
07 pystyy edistämään opetustoimen perustehtävää, opetusta, ja sen 
08 tukitoimia ja kehittämistä. 

  10 Tämän kauden strategisina painopisteinä ovat työhyvinvoinnin 
11 edistäminen, jaksamisen tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Osaavan 
12 ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin panostetaan. 
13 Opettajatarvetyöryhmän esittämien ehdotusten pohjalta ryhdytään
14 toimenpiteisiin.

16  Opetusviraston työhyvinvointitutkimuksen mukaan johtajuutta tulee 
17 kehittää niin hallinnossa kuin kouluissa ja oppilaitoksissa. Kehittämistyö 
18 oppilaitoksissa vaatii henkilöstöltä henkisiä voimavaroja ja jaksamista. 
! Tähän asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkossa. Hyvinvointi 
20 toteutuu jokaisessa opetusviraston työyksikössä tai -paikassa ensi sijassa 
21 oman työyhteisön ehdoilla ja toimenpiteillä.  

! Tämä henkilöstöstrategia tulee saattaa jokaisen työyksikön tiedoksi ja

86 Riviltä 16 alkavan nesessiivilauseen tulkitsen kehotusjakson asemesta osaksi orientaatiota, koska se 
hahmottuu tehtävältään referoivaksi (Opetusviraston työhyvinvointitutkimuksen mukaan johtajuutta tulee 
kehittää niin hallinnossa kuin kouluissa ja oppilaitoksissa).
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  24 käsittelyyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

J. J,, opetustoimen johtaja 

Esimerkki 29 esittelee vastaanottajille opetustoimen henkilöstöstrategian, johon nyt il-
maistaan sisällytetyn muun muassa aiempaan nähden uudenlaisia strategisia painopisteitä. 
Koska riveiltä 19 ja 23 alkavat nesessiivilauseet sijaitsevat toisistaan erillään, kehotusjak-
so jäsentyy tavanomaista epäyhtenäisemmäksi. Kummankin nesessiivilauseen tehtävä on 
kuitenkin käskyjen ydindirektiiveille ominainen: nesessiivilauseet ilmaisevat, millaista 
reaktiota tuoreen henkilöstöstrategian valmistuminen kirjeen vastaanottajilta vaatii. Riviltä 
19 alkava nesessiivilause nostaa esille, että vastaanottajien on jatkossa kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota henkilöstön voimavarojen tukemiseen, johon myös rivillä 16 referoidun 
työhyvinvointitutkimuksen tulokset sekä viraston hallintoa että oppilaitoksia kannustavat. 
Riviltä 23 alkava nesessiivilause kehottaa puolestaan tiedottamaan kirjeen sisällöstä niille, 
joita asia läheisimmin koskee. Samoin vastaanottajia kehotetaan altistamaan tuore henki-
löstöstrategia omassa työyksikössään lain vaatimalle yhteistoimintamenettelylle.   

Argumenttirakenteen osalta voidaan panna merkille, että kumpikin ydindirektiivinä 
toimivista nesessiivilauseista antaa tavoitellun teon TEKIJÄLLE implisiittisen koodauksen. 
TEKIJÄN ilmauksen asemesta molemmat tematisoivat NP:n, joka ilmaisee tekemisen KOH-
TEEN (Tämä asia, r. 19; Tämä henkilöstöstrategia, r. 23). Remaattisen aseman saavat puo-
lestaan toivottua tekemistä ilmaisevan verbirakenteen perään sijoittuvat adverbiaalit, joista 
ensimmäinen ilmaisee aikaa (jatkossa, r. 19) ja jälkimmäinen tapaa (yhteistoimintamenet-
telyn mukaisesti, r. 24).  

Vaikka argumenttirakenne toteutuu TEKIJÄN ilmaisemisen suhteen epäodotuksenmu-
kaisesti, esimerkissä 29 on huomionarvoista, että teemapaikkaisen NP:n etumääritteenä 
toimii molemmissa nesessiivilauseissa demonstratiivipronomini tämä. Sama pronomini 
toimii ryhmäkirjeissä monesti sellaisten syy–seuraus-suhdetta konstruoivien lauseadverbi-
aalien rakenneosana, jotka osallistuvat orientaation ja kehotusjakson välisen siirtymän 
merkitsemiseen (esim. tämän vuoksi, näin ollen). Myös teemapaikkaisen tämä-pronominin 
voikin esimerkissä 29 tulkita signaloivan, että toiminnan laatu vaihtuu. Esimerkiksi de-
monstratiivien ja toiminnan suhdetta tutkineen Etelämäen (2006: 118–119) mukaan juuri 
teemapaikkainen tämä paitsi erottaa arkikeskustelussa toimintoja toisistaan myös kohdis-
taa huomion siihen, minkälaista toimintaa lausuma suorittaa. Siinä, missä Etelämäen tar-
kastelemat NP:t rakentuvat pelkästä pronominista, tämä toimii esimerkin 29 NP:issä etu-
määritteenä. Lisäksi tämän toteuttama siirtymä toiminnosta toiseen on lähinnä vuoron-
sisäinen. Samaan tapaan kuin Etelämäen tarkastelemissa keskusteluissa, tämä-pronominin 
voi kuitenkin ajatella muokkaavaan sitä, miten meneillään oleva toiminta ymmärretään. 
Tarkemmin sanottuna teemapaikkainen tämä voidaan myös esimerkissä 29 tulkita fo-
kusointikeinoksi, joka auttaa lukijaa kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, että teks-
tin toteuttaman toiminnan laatu niiden myötä vaihtuu. Samalla erityisesti riviltä 19 alka-
van ydindirektiivin (Tähän asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkossa) tematisoitu 
NP, jossa tämä tomii etumääritteenä, toimii keinona kiinnittää lukijan huomio edeltävässä 
tekstissä mainittuun normiin ja sen perusteluihin.  
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Jälkimmäisen nesessiivilauseen tematisoidussa KOHDE-NP:ssä kiinnittää etumäärittee-
nä toimivan tämä-pronominin lisäksi huomiota, että teemapaikkaisen NP:n syntaktinen 
rakenne poikkeaa siitä, kuinka sen nimeämään tarkoitteeseen viitataan tekstissä aikaisem-
min. Erityisen kiinnostavaa on, että NP:n edussanana toimiva asiakirjan nimi (henkilöstö-
strategia) esiintyy orientaatiojaksossa rivin 1 ensimaininnan jälkeen kokonaan ilman mää-
ritteitä (r. 2, 6). Kun samaan tarkoitteeseen viittaava NP saa kehotusjaksossa vahvistuk-
sekseen tämä-pronominin, lauseen painoarvo suhteessa aiempiin mainintoihin kasvaa. 
Painokkuuden tuntua lisää riville 22 sijoittuvan tyhjän rivin ilmaisema kappalejako. Sen 
jälkeen jälkimmäinen nesessiivilause hahmottuu kirjekokonaisuudessa eräänlaiseksi 
koonniksi, joka verbalisoi, miksi henkilöstöstrategiaa käsittelevä kirje on ylipäätään lähe-
tetty.  

Myös esimerkissä 30 (RK089) kehotusjakson rakenneosina toimivat kiteytyneet direk-
tiivit erottuvat ympäröivästä tekstistä eksplisiittiselle TEKIJÄN ilmaukselle vaihtoehtoisten 
fokusointikeinojen avulla. Siinä kehotusjaksoon sijoittuu kaksi moduloimatonta deklara-
tiivia, joista ensimmäinen alkaa rivin 23 lopusta ja jälkimmäinen riviltä 26 (Siihen asti 
noudatetaan Valtionvarainministeriön ilmoitusta viitekorosta ja viivästyskorosta, jonka 
mukaan – –; Näin ollen, jos – –, laskutetaan 11% viivästyskorko 30.6.2002 asti ja sen jäl-
keen 10,5 % viivästyskorko maksupäivään saakka). Kumpikin lause koodaa toivotun teon 
TEKIJÄN implisiittisesti. Eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n asemesta lauseiden huomioarvoa nos-
tavat niiden alkuun sijoittuvat adverbiaalit (Siihen asti; Näin ollen; jos velka on erääntynyt 
ennen 1.7.2002 ja maksetaan vasta 1.7.2002 jälkeen). 

  Esimerkki 30

RK089 1.8.2002 

Helsingin kaupungin opetustoimen linjoille ja yksiköille 

Kaupunginkanslian Talous- ja suunnitteluosaston kirje 19.6.2002 
Rahoitusjohtajan päätösluettelonote 19.6.2002 § 106 

KORKOLAIN MUUTTUMINEN JA VIIVÄSTYSKORON LASKEMINEN 

01 Eduskunta on hyväksynyt lain korkolain muuttamisesta (340/2002). Laki  
02 tuli voimaan 1.7.2002. Korkolain muutoksella luovutaan edellisen lain  
03 perusteella olleesta velan luottoaikaiseen korkoon sidotusta  
04 viivästyskorosta. Lakiin perustuva viivästyskorko on jatkossa sama  
05 kaikissa veloissa. Viivästyskoron perusteena oleva viitekorko muuttuu ja  
06 koron suuruus tarkistetaan puolivuosittain.  

Viivästyskoron määrä

10 – –  

Viivästyskoron alkamisaika ja  viivästyskorkoa osoittava merkintä laskussa

14  – – 

Koron määrä 1.7. 2002 – 31.12.2002 
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18 Korkolain mukaan viivästyskorko on heinäkuun 2002 alusta alkaen 10,5  
19 prosenttia vuodessa. Uusi viivästyskoron laskentatapa perustuu direktiiviin,  
20 jolla yhdenmukaistetaan viivästysseuraamuksia koko Euroopan unionin  
21 alueella. Koron määrän ilmoittamisesta huolehtii Suomen Pankki. 

! Uusi viivästyskorko on 1.7.2002 alkaen 10,5 % vuodessa. Siihen asti
24 noudatetaan Valtionvarainministeriön ilmoitusta viitekorosta ja 
25 viivästyskorosta, jonka mukaan yleinen viivästyskorko on 1.1.2002 alkaen
! ollut 11%. Näin ollen, jos velka on erääntynyt  ennen 1.7.2002 ja 
27 maksetaan vasta 1.7.2002 jälkeen, laskutetaan 11% viivästyskorko
28 30.6.2002  asti ja sen jälkeen 10,5 % viivästyskorko maksupäivään 
29 saakka.

31 Lisätietoja antaa tarvittaessa talousyksikön kassa- ja tilitoimen vs.  
32 talouspäällikkö E. E. p. – –. 

H. H., talousjohtaja 
E. E., vs. talouspäällikkö

Esimerkki 30 esittelee katkelman kirjeestä RK089. Kuten kirjeen otsikko (KORKOLAIN 
MUUTTUMINEN JA VIIVÄSTYSKORON LASKEMINEN) vihjaa, kirjeessä käsitellään 
sitä, millaisia uudistuksia vastikään muuttunut korkolaki tuo opetusvirastossa sovelletta-
viin laskutuskäytäntöihin. Kunkin väliotsikon alle sijoittuva teksti jäsentyy orientaatiosta 
ja kehotusjaksosta rakentuvaksi kokonaisuudeksi, joka toteuttaa paikallisesti juuri käskyn 
alatekstilajia. Katkelma, johon tarkastelussani fokusoin, sijoittuu kirjeen viimeisen väliot-
sikon (Koron määrä 1.7. 2002 – 31.12.2002) alle ja alkaa riviltä 18.  

Esimerkissä 30 on kiinnostavaa, että kehotusjakson voi siinä tulkita alkavan lauseella, 
joka ei täytä kiteytyneen direktiivin tunnusmerkkejä. Tarkemmin sanottuna kehotusjakson 
ensimmäiseksi rakenneosaksi hahmottuu riville 23 sijoittuva kopulalause (Uusi viivästys-
korko on 1.7. alkaen 10,5 % vuodessa). Vaikka tämä lause on muotoilultaan lähes identti-
nen riviltä 18 alkavan orientoivan kopulalauseen kanssa (Korkolain mukaan viivästyskor-
ko on heinäkuun 2002 alusta alkaen 10,5 prosenttia vuodessa), sen tehtävää edeltävässä 
kappaleessa esitetyn, funktioltaan orientoivan tiedon evaluoijana merkitsevät useat kielel-
liset yksityiskohdat. Jo visuaalisena merkintäkeinona käytetty lihavointi vihjaa, että tekstin 
kirjoittaja käsittelee nimenomaan riviltä 23 alkavaa kopulalausetta erityisen huomion ar-
voisena. Morfosyntaktisesta näkökulmasta huomiota kiinnittää, että lauseesta puuttuu kor-
kolakiviittaus, jolla aiempi kopulalause alkaa. Toiseksi riviltä 23 alkavan kopulalauseen 
teemapaikkainen NP (Uusi viivästyskorko) on aiemman lauseen vastaavaa NP:tä (viiväs-
tyskorko) laajempi: substantiivia viivästyskorko määrittää siinä adjektiivi uusi, joka koros-
taa muutosta aiempaan verrattuna. Siinä, missä riviltä 18 alkava kopulalause referoi uudis-
tettua korkolakia, riviltä 23 alkavan kopulalauseen voikin tulkita muuntavan referoidun 
tiedon osaksi kirjeen lähettäjän konkreettisia tavoitteita. Toisin sanoen se käsittelee korko-
lakiin tehtyjä uudistuksia siitä näkökulmasta, millaisia muutoksia ne aiheuttavat opetusvi-
raston yksikköjen laskutuksessa. Lihavointi ja teemapaikkaisen NP:n tunnusmerkkinen 
rakenne onkin mahdollista tulkita fokusointikeinoiksi. Niiden avulla lukijan huomio koh-
distetaan esimerkissä 30 juuri riviltä 23 alkavaan kopulalauseeseen, jossa tavoitellun teon 
TEKIJÄ saa eksplisiittisen asemesta implisiittisen koodauksen. Esimerkissä 30 juuri fo-
kusointikeinojen paikka ratkaiseekin, mistä tulkitsen kehotusjakson alkavan. 
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Moduloimattomat deklaratiivit, joiden argumenttirakenne poikkeaa odotuksenmukai-
sesta, sijoittuvat kehotusjaksossa kopulalauseen perään. Kehotusjakson aloittava kopula-
lause pukee sanoiksi lakimuutoksen mukanaan tuoman uuden koronperintäkäytännön. 
Moduloimattomien deklaratiivien avulla verbalisoidaan sen jälkeen, millaisia toiminnalli-
sia implikaatioita orientaatiojaksossa referoidulla lailla tarkemmin on. Edellä sanottu tar-
koitta, että niiden voi sanoa toimivan kehotusjaksossa ydindirektiiveinä. Ensimmäinen 
moduloimaton deklaratiivi pukee sanoiksi korkolain muuttumista edeltävän laskutuskäy-
tännön, joka kirjeen lähettämishetkellä (1.8.2002) ei teknisesti ottaen enää ole voimassa. 
Jälkimmäinen selventää, kuinka korkolain muutos tulee huomioida laskutuksessa tietyn-
laisissa poikkeustilanteissa.  

Ydindirektiivinä toimivissa moduloimattomissa deklaratiiveissa kiinnittää kopulalau-
seen tavoin huomiota, että kumpikin lause koodaa toivotun teon TEKIJÄN implisiittisesti. 
Olisikin mahdollista ajatella, että eksplisiittistä TEKIJÄN ilmausta ei tarvita, koska lukijan 
huomion vangitsemisesta ovat jakson aloittavassa kopulalauseessa huolehtineet lihavoin-
nin ja tunnusmerkkisen teema-NP:n kaltaiset keinot. Lähempi tarkastelu osoittaa kuiten-
kin, että myös moduloimattomissa deklaratiiveissa on eksplisiittisen TEKIJÄN ilmauksen 
asemesta käytössä joukko muunlaisia fokusointikeinoja. Kummankin teemapaikka jää 
teknisesti ottaen tyhjäksi. Ensimmäisessä moduloimattomassa deklaratiivissa lauseen esi-
kenttään sijoittuu kuitenkin lauseadverbiaali Siihen asti. Jälkimmäisessä esikenttää varaa-
vat lauseadverbiaali Näin ollen sekä välittömästi sen perään sijoittuva jos-lause, joka il-
maisee, millaisissa olosuhteissa lauseen ilmaisema ohje astuu kokonaisuudessaan voi-
maan. Erityisen kiinnostavaa on, että lauseadverbiaalilla Siihen asti alkava moduloimaton 
deklaratiivi toteaa vanhan käytännön, kun taas lauseadverbiaali Näin ollen suuntaa lukijan 
huomion poikkeustilanteisiin. Vaikka fokusointikeinojen käyttö alkaa jo rivin 23 kopula-
lauseesta, lauseadverbiaali Näin ollen, joka käskyissä sijoittuu tyypillisesti orientaation ja 
kehotusjakson rajalle, nostaa näin lukijan huomion kohteeksi kehotusjaksossa nimen-
omaan kahdesta kiteytyneestä direktiivistä jälkimmäisen.  

Kolmannen esimerkin, jossa kehotusjakson rakenneosina toimivat kiteytyneet direktii-
vit hyödyntävät eksplisiittisen TEKIJÄN ilmaukselle vaihtoehtoisia fokusointikeinoja, tarjo-
aa esimerkki 31 (RK011). Morfosyntaktisten vihjeiden varassa kehotusjakson rakenneo-
siksi voitaisiin siinä tulkita yhteensä kolme kiteytyneen direktiivin muotoista lausetta. En-
simmäinen niistä on moduloimaton deklaratiivi, joka alkaa riviltä 12 (Edellä mainittujen 
päivien jälkeen järjestelmiin tallennetaan ainoastaan euro-määräisiä laskuja ja tositteita).
Toinen on kieltomuotoinen voida-lause, joka alkaa riviltä 14 (Näin ollen kirjanpitoon ei 
voida hyväksyä enää tilikaudelle 2002 markkamääräisiä tositteita). Kolmas ehdokas on 
nesessiivilause, joka muodostaa voida-lauseen kanssa kahdesta rinnasteisesta päälauseesta 
muodostuvan yhdyslauseen (– – vaan kaikki kirjanpidon tositteet liitteineen – – tulee olla 
euromääräisinä, r. 15). Esimerkkeihin 29–30 esimerkkiä 31 yhdistää, että yhdessäkään 
kiteytyneen direktiivin muotoisessa lauseessa ei ole teemapaikkaista TEKIJÄ-NP:tä. Nyt 
fokusointikeinoja, joiden avulla osa tekstin esittämistä ohjeista nousee muita korostei-
semmaksi, on kuitenkin useampia erilaisia.  
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Esimerkki 31

RK011 10.1.2002 

Opetusviraston linjoille, yksiköille, ammatillisille oppilaitoksille, kouluille,  
oppisopimuskeskukselle ja palvelukeskukselle 

OPETUSVIRASTON KIRJANPIDON JA KASSAN   
TOSITTEET 1.1.2002 ALKAEN 

01 Suomessa on otettu käyttöön vuoden 2002 alusta alkaen kaikessa 
02 rahaliikenteessä virallisena kotivaluuttana Euro. Markka on käytössä vielä  
03 käteisenä valuuttana yhdessä Euron kanssa siirtymäajan 28.2.2002 asti.  
04 1.3.2002 jälkeen kaikessa rahaliikenteessä on käytössä valuuttana  
05 ainoastaan Euro. 

07 Pankkien järjestelmät on päivitetty käsittelemään ainoastaan  
08 euromääräisiä tapahtumia 1.1. 2002 alkaen.   

10 Opetusviraston kassajärjestelmä ja pankkiyhteydet on päivitetty euroiksi   
11 1.1.2002 alkaen ja  AdeEko –laskentajärjestelmän uusi ympäristö  
! tilikaudelle 2002 otetaan käyttöön 7.1.2002. Edellä mainittujen päivien
13 jälkeen järjestelmiin tallennetaan ainoastaan euro-määräisiä laskuja ja
!  tositteita. Näin ollen kirjanpitoon ei voida hyväksyä enää tilikaudelle 2002 
! markkamääräisiä tositteita, vaan kaikki kirjanpidon tositteet liitteineen
16 (ostolaskut, käteislaskut, matkalaskut jne.) tulee olla euromääräisinä.

18 Lisätietoja saa tarvittaessa reskontranhoitaja N.N:ltä, puh. – –, reskontran 
19 hoitaja B. B:ltä, puh - - tai kirjanpitopäällikkö E. E:ltä :ltä puh. – –. 

H. H., talousjohtaja 

Esimerkki 31 informoi vastaanottajia siitä, millaisia muutoksia vuoden alusta voimaan 
astunut valuuttauudistus opetusviraston kirjanpidon näkökulmasta teettää. Kiteytyneiden 
direktiivien tehtävänä on myös nyt ilmaista, millaisia käytännön toimia orientaatiossa refe-
roitu (valuutta)uudistus vastaanottajilta edellyttää. Tällä kertaa kaikkien kolmen kiteyty-
neen direktiivin muotoisen lauseen avulla voi kuitenkin tulkita paitsi ohjailtavan vastaan-
ottajan toimintaa myös ilmaistavan, millaisia vaatimuksia virastoon itseensä tositteiden 
käsittelijänä kohdistuu. Riviltä 12 alkavassa moduloimattomassa deklaratiivissa ja riviltä 
14 alkavassa voida-lauseessa persoonaviittaus hahmottuu avoimeksi. Riviltä 15 alkavassa 
nesessiivilauseessa on puolestaan käytössä subjekti-NP, jonka referentti on eloton olio 
(kaikki kirjanpidon tositteet liitteineen – –, r. 15). Kun kiteytyneiden direktiivien il-
maisemien ohjeiden voi ajatella koskevan sekä kirjeen lähettäjää että vastaanottajaa, onkin 
erityisen kiinnostavaa, että tekstissä esiintyvät fokusointikeinot nostavat kolmesta kiteyty-
neen direktiivin muotoisesta lauseesta esille juuri nesessiivilauseen, joka sijoittuu kehotus-
jakson loppuun.  

Näkyvin fokusointikeino on lauseadverbiaali Näin ollen, joka sijoittuu riviltä 14 alka-
van voida-lauseen alkuun. Lauseadverbiaali vihjaa, että kirjeen lähettäjä käsittelee kirjeen 
relevanteimpana asiana juuri sen virkkeen sisältöä, jonka lauseadverbiaali aloittaa. Kun 
lauseadverbiaalia välittömästi seuraava voida-lause on muotoiltu kielloksi, sitä edelleen 
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kohosteisempaan asemaan nousee kuitenkin myöntömuotoinen nesessiivilause. Relevans-
sin kasvattamiseen osallistuu rinnastuskonjunktio vaan, joka kontrastoi voida-lauseen il-
maiseman kiellon nesessiivilauseen ilmaiseman ohjeen kanssa. Voida-lause kumoaa ole-
tuksen aiemman käytännön voimassa olosta myös lauseessa mainitun määräpäivän 
(1.1.2002) jälkeen. Konjunktiolla vaan alkava nesessiivilause puolestaan reformuloi kiel-
lon myöntömuotoiseksi normiksi, jota vastaanottajien on puhehetkestä eteenpäin noudatet-
tava. Koska voida-lause on passiivimuotoinen, sen voi vielä tulkita kuvaavan, kuinka va-
luuttamuutos vaikuttaa (myös) lähettäjän omiin kirjanpidollisiin toimintamahdollisuuksiin. 
Viimeistään myöntömuotoisen nesessiivilauseen (kaikki kirjanpidon tositteet liitteineen – 
– tulee olla euromääräisinä) voi sen sijaan tulkita nostavan esiin, millaisia seurauksia va-
luuttauudistuksesta aiheutuu, kun sitä tarkastellaan vastaanottajan näkökulmasta. Vaikka 
kieltomuotoinen voida-lause ja myöntömuotoinen nesessiivilause ilmaisevat periaatteessa 
saman asian eri sanoin, nesessiivilause hahmottuu näin pragmaattisesti relevantimmaksi. 

Tulkinta, jonka mukaan tekstin fokusointikeinot nostavat tekstuaalisesti kohosteiseen 
asemaan nesessiivilauseen, vahvistuu edelleen, kun havaitaan, että juuri nesessiivilauseen 
teema-asemainen NP (kaikki kirjanpidon tositteet liitteineen [ostolaskut, käteislaskut, 
matkalaskut jne.]) on syntaktiselta rakenteeltaan raskaampi kuin saman tekstin muut NP:t, 
jotka viittaavat samaan tarkoitteeseen. Siinä, missä kirjanpidon tositteisiin viitataan rivillä 
14 NP:llä tositteet ja rivillä 15 NP:llä markkamääräisiä tositteita, NP:n edussanana toimi-
va asiakirjan nimi (tositteet) saa riviltä 15 alkavassa nesessiivilauseessa paitsi kaksi etu-
määritettä myös yhden jälkimääritteen. Ensimmäisenä etumääritteenä toimiva kvanttori-
pronomini kaikki tuo lauseeseen sisällöllisestä näkökulmasta vain vähän merkityslisää: 
NP:n tarkoitteeksi hahmottuisivat kaikki tositteet myös, vaikka kvanttoripronomini puut-
tuisi. Vuorovaikutuksen näkökulmasta sen voi kuitenkin katsoa korostavan nesessiivilau-
seella esitetyn kehotuksen ehdottomuutta tai tekevän siitä painokkaamman.87 Toisena 
etumääritteenä toimiva genetiivimäärite (opetusviraston) kytkee NP:n edussanan (tosit-
teet) lisäksi ensi kertaa kirjaimellisesti otsikon muotoiluun (OPETUSVIRASTON KIR-
JANPIDON JA KASSAN TOSITTEET). Ryhmäkirjeissä kytkös otsikon muotoiluun on 
yksin harvoin luotettava vihje siitä, mitä leipätekstin osaa kirjeen lähettäjä käsittelee teks-
tuaalisesti relevanteimpana. Esimerkissä 31 nesessiivilauseen suhde otsikkoon toimii kui-
tenkin yhtenä monista vihjeistä, joiden perusteella nesessiivilauseen kohosteisesta asemas-
ta on mahdollista tehdä päätelmiä. Jälkimääritteenä toimiva monikon komitatiivi substan-
tiivista liite (liitteineen) saa NP:n loppuun sijoittuvien sulkujen sisällä vielä havainnollisen 
täsmennyksen (ostolaskut, käteislaskut, matkalaskut jne.). Täsmennys mainitsee joukon 
asiakirjaesimerkkejä, joita käsiteltäessä vastaanottajan on syytä pitää nesessiivilauseen 
ilmaisema ohje mielessään. Havainnollistavat esimerkit kytkevät näin vastaanottajan ar-
keen nimenomaan ohjeen, joka ilmaistaan riviltä 15 alkavassa nesessiivilauseessa. 

Kootusti tekijättömien ydindirektiivien tarkastelu ei nyt käsillä olevassa alaluvussa 
vahvista ainakaan hypoteesia TEKIJÄN ilmauksen yksilöivästä tehtävästä. Kun TEKIJÄN
ilmaus puuttuu myös kehotusjakson ensimmäisestä ydindirektiivistä, toivotun teon toteut-
taja jää lausetasolla päinvastoin yksilöimättä. Toisaalta eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus ei 

87 Kuten alaviitteessä 61 totesin (luku 3.1.2), pronominien kaikki  ja jokainen kaltaiset ilmaukset toimi-
vat käskyissä tyypillisesti vahvistimen tapaan. Vrt. esim. ilmauksen aina intensifioivaan käyttöön direktii-
veissä (Shore 2009: 491–492). 
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esimerkkien 29–31 valossa näyttäydy myöskään ainoana sellaisena fokusointikeinona, 
jonka avulla lukijan huomio voitaisiin kiinnittää esimerkiksi ohjeisiin, joita kirjoittaja kä-
sittelee tekstinsä relevanteimpana sisältönä. Kun kehotusjakson aloittava ydindirektiivi on 
tekijätön, kehotusjaksossa esitettyjen ohjeiden huomioarvoa kasvattavat päinvastoin useat 
muunlaiset fokusointikeinot. Fokusointikeinona saattaa toimia esimerkiksi se, että lauseen 
teemapaikalle sijoittuva KOHDE-NP on syntaktiselta rakenteeltaan tunnusmerkkinen suh-
teessa siihen, kuinka sen tarkoitteeseen viitataan samassa tekstissä muuten. Teemapaikkaa 
edeltävään esikenttään saattaa myös sijoittua lauseadverbiaali, joka profiloi orientaation ja 
kehotusjakson välisen syy–seuraus-suhteen näyttämölle lukijan katseen kohteeksi. Lisäksi 
fokusointikeinona saattaa toimia kiellon ja myönnön välille rakentuva kontrastiivinen suh-
de, jonka jälkeen lukijan huomio suunnataan juuri myöntömuotoiseen kehotukseen. Kun 
tekijättömiä ydindirektiivejä on enemmän kuin yksi, fokusointikeinojen avulla saatetaan 
lisäksi nostaa korosteisimmin esiin lause, joka sijoittuu jakson alun asemesta sen loppuun.  

Kun tarkastelun kohteeksi nostetaan se, millaisia prosesseja yhtäältä tekijättömien 
ydindirektiivien avulla ohjaillaan, ero tekijällisiin ydindirektiiveihin käy hieman selvem-
mäksi. Kuten luvussa 3.1.3 esitin, argumenttirakennetta TVK toteuttavien tekijällisten 
ydindirektiivien avulla ilmaistaan käskyissä tyypillisesti ohjeita, joiden toteuttamista kir-
joittaja käsittelee potentiaalisesti epävarmana. Ainakin osa tässä luvussa tarkastelemistani 
tekijättömistä ydindirektiiveistä ohjailee sen sijaan prosesseja, joiden toteuttaminen näyt-
täytyy varmempana. Näin on erityisesti esimerkeissä 30–31, joissa ohjailu kohdistuu sii-
hen, kuinka vastaanottajan halutaan hoitavan tietyt kirjanpitoon tai laskutukseen liittyvät 
yksityiskohdat. Tulkintaa ohjaa jo maailmantieto: laskutuksen hoitaminen on rutiini, jonka 
toteuttamisesta vastaanottavissa yksiköissä voi ajatella huolehdittavan jollakin tavalla, 
vaikka siihen ei erikseen kehotettaisi. Myös kielellisiä vihjeitä toteuttamisen varmana kä-
sittelemisestä kuitenkin esiintyy. Kuten luvussa 3.1.3 totesin, argumenttirakennetta TVK
toteuttavissa ydindirektiiveissä ovat käskyissä tyypillisesti käytössä nesessiivilauseet 
(esim. Koulujen tulee noudattaa edellä lueteltuja työ- ja loma-aikoja ja kertoa niistä oppi-
laiden huoltajille), joiden on aiemmassa tutkimuksessa (esim. Sorjonen 2001) todettu sig-
naloivan osallistujien välistä erimielisyyttä ohjeen toteuttamisesta. Esimerkkien 30 ja 31 
ydindirektiiveissä toteutuva rakennetyyppi KVX yhdistyy sen sijaan myös moduloimatto-
man deklaratiivin rakenneskeemaan (Näin ollen, jos – –, laskutetaan 11% viivästyskorko 
30.6.2002  asti ja sen jälkeen 10,5 % viivästyskorko maksupäivään saakka, esim. 30;
Edellä mainittujen päivien jälkeen järjestelmiin tallennetaan ainoastaan euro-määräisiä 
laskuja ja tositteita, esim. 31). Tällaiset lauseet käsittelevät esittämiään ohjeita tyypillisesti 
teknisinä, rutiininomaisina selviöinä (Sorjonen 2001: 93–95; Halliday 1994: 356; ks. myös 
Honkanen 2001: 97–98).  

Modulointikeinon lähempi tarkastelu vihjaa, että hypoteesia TEKIJÄN eksplikoinnista 
lauseen huomioarvon kasvattajana on kenties syytä tarkentaa. Tarkemmin sanottuna eks-
plisiittinen TEKIJÄN ilmaus vaikuttaa otettavan fokusointikeinona käyttöön, kun kirjoittaja 
käsittelee esittämänsä ohjeen toteutumista epävarmana. Kun ohjeiden toteuttamista käsi-
tellään varmempana, ohjeisiin kiinnitetään huomio muunlaisten fokusointikeinojen avulla, 
mutta eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus puuttuu. Kuten esimerkit 29–31 havainnollistavat, 
myös merkkejä esitettävien ohjeiden epävarmana käsittelemisestä esiintyy. Esimerkissä 30 
esimerkiksi kiellon ja nesessiivirakenteen kontrastoiva rinnastus signaloi, että käsiteltäväs-



174

sä asiassa on myös jotakin ongelmallista (Näin ollen kirjanpitoon ei voida hyväksyä enää 
tilikaudelle 2002 markkamääräisiä tositteita, vaan vaan kaikki kirjanpidon tositteet liittei-
neen –  – tulee olla euromääräisinä). Onkin mahdollista ajatella, että fokusointikeinojen 
runsautta selittää osassa tekijättömiä tapauksia se, että esitettävät ohjeet muokkaavat viras-
tossa aiemmin vallineita rutiineja uudenlaisiksi. Suhteessa hypoteeseihin, jotka esitin lu-
vussa 4.1, vaikuttaa kuitenkin selvältä, etteivät nyt esittämäni analyysit tue ajatusta TEKI-
JÄN yksilöinnistä eksplisiittisen TEKIJÄN ilmaisun motivoijana. Pikemminkin eksplisiitti-
nen TEKIJÄN ilmaus toimii fokusointikeinona, jonka suhdetta muihin fokusointikeinoihin 
voitaisiin kenties jatkossa tutkia tarkemmin.  

4.2.2 Elaboroivana direktiivinä tekijällinen lause  

Elaboroivat direktiivit toteuttavat ryhmäkirjeiden kehotusjaksoissa tyypillisesti argument-
tirakennetta KVX (esim. Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin 
edustajille 31.10.2002 mennessä). Toisin sanoen tavoitellun teon TEKIJÄ saa niissä tyypil-
lisesti implisiittisen koodauksen. Tällöin lauseen teemaksi valikoituu TEKIJÄ-NP:n asemes-
ta NP, joka ilmaisee tekemisen KOHTEEN (esim. Koulujen kannanotot). Remaattisen sta-
tuksen saa puolestaan jokin sellainen adverbiaali tai muu ilmaus, joka voidaan tulkita ra-
kennetyypin KVX kolmanneksi vakioelementiksi (X; esim. oman suurpiirin rehtorifooru-
min edustajille 31.10.2002 mennessä). Erityisesti tiedustelujen ja tarjoomusten kehotus-
jaksoissa esiintyy kuitenkin myös sellaisia elaboroivia direktiivejä, joiden rakenteessa 
eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus on mukana. Nyt käsillä olevassa alaluvussa tarkastelen täl-
laisia elaboroivia direktiivejä.  

Jaan huomioni kohteena olevat tapaukset kahteen ryhmään. Luvussa 4.2.2.1 käsittelen 
ensin sellaisia elaboroivia direktiivejä, joissa TEKIJÄ-NP:n ilmaisemiksi tekijöiksi noste-
taan ainoastaan osa kirjeen vastaanottajista. Tällaisten tapausten käsittely tukee ajatusta 
siitä, että TEKIJÄN eksplikointia motivoi ainakin osassa kiteytyneitä direktiivejä tarve yksi-
löidä, ketä kirjeen kaikista vastaanottajista lauseessa ilmaistu ohje täsmällisesti ottaen 
koskee. Luku 4.2.2.2 käsittelee tämän jälkeen tapauksia, joissa TEKIJÄKSI hahmottuvat 
tasapuolisesti kirjeen kaikki vastaanottajat. Tällaisissa tapauksissa TEKIJÄN eksplikointi 
selittyy pikemminkin tarpeella nostaa lauseessa ilmaistun ohjeen huomioarvoa.  

4.2.2.1 TEKIJÄNÄ osa vastaanottajista 

Osassa elaboroivia direktiivejä TEKIJÄN eksplikointia selittää se, että TEKIJÄN ilmaus osoit-
taa toivotun teon toteuttajaksi ainoastaan osan kaikista niistä vastaanottajista, joille kir-
jeessä esitetyt ohjeet on muuten suunnattu. Toisin sanoen eksplisiittinen TEKIJÄ-NP profi-
loi näyttämölle jonkin sellaisen kaikkia vastaanottajia suppeamman erityisryhmän, jota 
lauseessa esitettävä koskee. TEKIJÄN ilmauksen ekstensio eli viittausala hahmottuu tällöin 
kaikkia vastaanottajia suppeammaksi. Tällaisissa tapauksissa TEKIJÄN eksplikoinnin moti-
vaatioksi on luontevaa tulkita TEKIJÄN yksilöinti. Modulointikeinojen osalta huomiota 
kiinnittää, että yksilöivien TEKIJÄN ilmausten lausekontekstina toimiva kiteytynyt direktii-
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vi on usein moduloimaton deklaratiivi. Vaikkapa modaalirakenteen tai performatiiviverbin 
kaltaisia modulointikeinoja ei sen sijaan tyypillisesti käytetä.  

Elaboroivista direktiiveistä, joissa TEKIJÄN ilmaus osoittaa toivotun teon toteuttajaksi 
ainoastaan osan kirjeen kaikista vastaanottajista, tarjoaa hyvän esimerkin kirjeen RK080 
ensimmäinen88 kehotusjakso (esimerkki 32). Siinä tiedustelun alatekstilajia toteuttava ke-
hotusjakso (r. 5–11) sisältää tekijällisen ydindirektiivin lisäksi kaksi elaboroivaa direktii-
viä, joissa molemmissa eksplikoidaan, ketä ohje koskee. Molemmat elaboroivat direktiivit 
ovat moduloimattomia deklaratiiveja (Koulut ja oppilaitokset toimittavat kopion – – ao. 
linjanjohtajalle opetusvirastoon,  r.  8;  Virastohallinnon yksiköt toimittavat ohjelmansa 
opetustoimen johtajalle, r. 10).  

Esimerkki 32

RK080 10.6.2002 

Kaupungin peruskouluille, erityis- ja sairaalakouluille, lukioille,  
aikuislukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä opetusviraston  
henkilökunnalle 

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUOSILLE 2002 – 2005 

01 Opetustoimen johdon ja henkilökunnan yhteistoimintaelin, virastotoimi- 
02 kunta, on hyväksynyt työhyvinvointiohjelman vuosille 2002 - 2005, joka 
03 konkretisoi yhteistoimintasopimuksen periaatteita. – –   

05 Jokainen opetustoimen perustyöyksikkö käsittelee ja hyväksyy 
06 työpaikkakokouksessaan periaatteellisen kannanoton oman työyhteisönsä
07 hyvinvointiohjelmaksi 2002-2005 edellä mainitun koko opetustointa
!  koskevan ohjelman sovellutuksena. Koulut ja oppilaitokset toimittavat
09 kopion työpaikkakokouksen tai oppilaitoksen henkilöstötoimikunnan
! hyväksymästä ohjelmasta ao. linjanjohtajalle opetusvirastoon. Virastohal-
11 linnon yksiköt toimittavat ohjelmansa opetustoimen johtajalle. Tarvittaessa  
12 linjanjohtajat ja linjojen TYHY-yhdyshenkilöt antavat lisätietoja. 

14 – – 

J. J., opetustoimen johtaja 

Esimerkin 32 molemmissa elaboroivissa direktiiveissä TEKIJÄN eksplikoi nominatiivimuo-
toinen perussubjekti, joka saa lauseen alkukentän teemapaikalla temaattisen statuksen 
(Koulut ja oppilaitokset, r.  8;  Virastohallinnon yksiköt,  r.  10).  Huomionarvoista  on,  että  
TEKIJÄN ilmauksen ekstensio on molemmissa moduloimattomissa deklaratiiveissa ydindi-
rektiiviin sisältyvää TEKIJÄN ilmausta (Jokainen opetustoimen perusyksikkö) suppeampi. 
Ydindirektiivin TEKIJÄ-NP:n ekstensio on identtinen kirjeen osoiterivillä mainittujen alla-
tiivimuotoisten NP:iden kanssa (Kaupungin peruskouluille, erityis- ja sairaalakouluille, 

88 Kirjeeseen RK080 sisältyy kaksi kehotusjaksoa. Ensimmäisessä (esimerkki 32) vastaanottajia kehote-
taan laatimaan ja lähettämään eteenpäin otsikossa mainittu työhyvinvointiohjelma. Jälkimmäisessä annetaan 
ohjeita pelkkää työhyvinvointiohjelmaa konkreettisemman toimintasuunnitelman laatimisesta.  
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lukioille, aikuislukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä opetusviraston henkilökunnal-
le). Elaboroivien direktiivien TEKIJÄN ilmaukset sen sijaan jakavat ydindirektiivin ni-
meämät toimijat kahteen pienempään ryhmään. Ensimmäinen elaboroiva direktiivi suun-
taa ilmaisemansa ohjeen kouluille ja oppilaitoksille. Jälkimmäinen nimeää oman palautus-
kehotuksensa toteuttajiksi virastohallinnon yksiköt.  

Esimerkissä 32 elaboroivien direktiivien tekijällisyyden voi tulkita motivoituvan siitä, 
että kahdelle eri vastaanottajaryhmälle on tarpeen esittää toisistaan poikkeavat ohjeet siitä, 
minne puheena olevat asiakirjat tulee virastossa palauttaa. Esimerkki ohjaakin havaitse-
maan, että sellaisissa kehotusjaksoissa, joita olen edellä kutsunut prototyyppisiksi, ohjail-
laan tyypillisesti yhtä, yhtenäiseksi hahmottuvaa prosessia, joka vastaanottajan tulee tai 
jonka tämä saattaa toteuttaa kokonaisuudessaan. Jokainen kehotusjaksossa esitetty kitey-
tynyt direktiivi on tällöin suunnattu yhtä lailla kirjeen kaikille vastaanottajille tai niille, 
joita jakson ensimmäinen direktiivi puhuttelee. Esimerkin 32 kehotusjaksossa ohjaillaan 
yhden yhtenäisen prosessin asemesta kahta toisistaan erillistä prosessia, joista kummankin 
vastaanottajaryhmän on määrä toteuttaa toinen. Elaboroivien direktiivien eksplisiittiset 
TEKIJÄ-NP:t ilmaisevat, mitä osaa vastaanottajista kumpikin erikseen formuloiduista oh-
jeista koskee.  

Elaboroivien direktiivien TEKIJÄN ilmaukset osoittavat toivotun teon toteuttajaksi aino-
astaan osan kirjeen kaikista vastaanottajista myös esimerkissä 33 (RK118). Siinä toteutu-
van tiedustelun kehotusjakso (r. 2–33) sisältää yhteensä 11 kiteytynyttä direktiiviä, jotka 
kaikki ovat tehtävältään elaboroivia. Valtaosa tapauksista on elaboroiville direktiiveille 
ominaiseen tapaan tekijättömiä. Joukosta erottuu kuitenkin myös kaksi sellaista elabo-
roivaa direktiiviä, joissa TEKIJÄ eksplikoidaan. Niistä ensimmäinen on nesessiivilauseen 
muotoinen (Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen virkavapaus 
alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa palkkatieto-ilmoituksella 
niin ajoissa, että se ehditään huomioida viimeisen palkanmaksun yhteydessä,  r.  23).  Jäl-
kimmäinen on muotoiltu moduloimattomaksi deklaratiiviksi (Rehtori allekirjoittaa luette-
lon, joka palautetaan palkanlaskijalle palautusaikataulun mukaisesti, r. 32).  

Esimerkki 33 

RK118 25.9.2002

Peruskoulun ala-asteille, yläasteille ja erityiskouluille

LUOKAN RUOKAILUA VALVOVAN OPETTAJAN RUOKAILUKERTOJEN  
ILMOITTAMINEN SYYSLUKUKAUDELLA 2002

01 Ruokailukertojen ilmoittamiseksi kouluille toimitetaan koulupostissa 
  02 kaksi nimilistaa, joihin opettajien nimet on merkitty. Listat  

03 palautetaan asianomaisen koulun palkanlaskijalle: 

05 24.10.2002 ruokailut elo- ja syyskuulta 
06 21.11.2002 ruokailut loka-, marras-  ja joulukuulta

08 HUOM  Joulukuun (ja osa marraskuun) ruokailujen lukumääriä 
09 joudutaan arvioimaan 21.11. listalle!! 
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11 Verotusarvolliseen ateriaan (opettajalle 2.70 euro) oikeutettujen  
12 ruokailukerrat merkitään asianomaisen opettajan nimen jälkeen.
13 Niiden osalta, jotka ruokailevat maksullisella lipulla, ei tehdä mitään
14 merkintää luetteloon.

16 Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailukerrat
17 luettelon loppuun.  

19 Toimintayksikön numero ja henkilönumero lisätään opetusvirastossa. Jos 
20 koulunkäyntiavustaja on oikeutettu verotusarvolliseen ateriaan merkitään
21 myös hänen ruokailukertansa luetteloon.

!  Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen  
24 virkavapaus alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa  
25 palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, että se ehditään huomioida viimeisen 26

palkanmaksun yhteydessä. Esim. jos virkasuhde päättyy 30.11.2002 on  
27 ilmoituksen oltava palkanlaskijalla viimeistään 19.11.2002.

29 Sijaisten ruokailukerrat ilmoitetaan virkavapauslomakkeella, tätä  
30 varten varatussa sarakkeessa jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen.

! Rehtori allekirjoittaa luettelon, joka palautetaan palkanlaskijalle 
33 palautusaikataulun mukaisesti.  
34 Tiedusteluihin vastaa koulun palkanlaskija. 

H.H., talousjohtaja 
K. K., palkanlaskentapäällikkö 

Esimerkin 33 molemmissa tekijällisissä elaboroivissa direktiiveissä TEKIJÄN ilmaus toimii 
lauseen subjektina. Nesessiivilauseessa subjekti on genetiivimuotoinen (rehtorin). Modu-
loimattomassa deklaratiivissa se toteutuu nominatiivimuotoisena (Rehtori). Moduloimat-
tomassa deklaratiivissa TEKIJÄN ilmaus varaa lisäksi tunnusmerkittömästi alkukentän tee-
mapaikkaa. Nesessiivilauseessa sen paikka on modaalirakenteen osaksi hahmottuvan fi-
niittiverbin (on) sekä toivottua tekemistä ilmaisevan partisiipin (ilmoitettava) välissä, kos-
ka lauseen sanajärjestys on käänteinen. Esimerkkiin 32 esimerkin 33 tekijällisiä elabo-
roivia direktiivejä yhdistää, että niiden TEKIJÄN ilmaukset ovat ekstensioltaan odotuksen-
mukaista suppeampia. Vertailukohteeksi tarjoutuu kirjeen osoiterivin NP-ketju (Peruskou-
lun ala-asteille, yläasteille ja erityiskouluille), joka ilmaisee, kenelle kirje on osoitettu. 
Keskeistä on, että elaboroivien direktiivien TEKIJÄN ilmaukset (rehtorin, r. 24; rehtori, r. 
32) nostavat tavoitellun teon toteuttajiksi ainoastaan osan kaikista vastaanottajista, joille 
kirje kokonaisuutena suunnataan.  

Esimerkissä 33 kehotusjaksoa hallitsevan tekijättömyystendenssin voi ajatella vihjaa-
van, että valtaosan ohjeista, joita kehotusjaksossa esitetään, voi viraston puolesta toteuttaa 
kuka tahansa kirjeen potentiaalisista lukijoista (esimerkiksi rehtori, vararehtori tai kou-
lusihteeri). Esimerkiksi lomakkeiden palauttamisesta, jota kehotusjakson ensimmäinen 
elaboroiva direktiivi ohjailee, voi rehtorin ohella huolehtia vaikkapa koulusihteeri sen mu-
kaan, kuinka työnjaosta on koulussa sovittu. Siinä, missä tekijättömät elaboroivat direktii-
vit sallivat tulkita TEKIJÄKSI kenet tahansa vastaanottajista, tekijällisissä lauseissa noste-
taan kahdesti esiin toimija, joka lauseessa mainitun teon toteuttamisesta viime kädessä 
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vastaa. Riviltä 23 alkava tekijällinen lause ilmaisee, kenen vastuulla ruokailukertojen il-
moittaminen on, jos opettajan virkasuhde katkeaa kesken vuoden (Virkasuhteen katketessa 
kesken vuotta tai kun pitempiaikainen virkavapaus alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. 
opettajan ruokailukertansa palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, että – –).  Riviltä 32 al-
kavassa tekijällisessä lauseessa (Rehtori allekirjoittaa luettelon, – –) toiminnan, jota lause 
ohjailee, voi puolestaan ajatella olevan validi vain, jos sen toteuttaa se osallistuja, jonka 
TEKIJÄN ilmaus spesifioi. Toisin sanoen puheena olevien listojen allekirjoittaminen on 
rehtorin tehtävä, jota muut eivät voi hänen puolestaan hoitaa. 

Myös esimerkissä 34 (RK120) elaboroivien direktiivien TEKIJÄN ilmauksia motivoi 
tarve yksilöidä toivotun teon toteuttajaksi vain osa kaikista niistä, joille kirje kokonaisuu-
tena on suunnattu. Esimerkki 34 toteuttaa esimerkkien 32–33 esittelemistä tiedusteluista 
poiketen tarjoomuksen alatekstilajia. Sen kehotusjakso (r. 13–16, 17–19) rakentuu yhteen-
sä neljästä elaboroivasta direktiivistä. Kaikki kolme tekijällistä tapausta on muotoiltu mo-
duloimattomiksi deklaratiiveiksi. Ensimmäinen alkaa riviltä 13 (Opetusvirastossa palkan-
korotusesityksen tekee lähiesimies käyttäen lomaketta (liite 2), joka löytyy opetusviraston 
intrasta kohdasta hallinto -> lomakkeet -> palkantarkistusesitys). Toinen ja kolmas muo-
dostavat yhdessä kahdesta rinnasteisesta päälauseesta rakentuvan yhdyslauseen (Lä-
hiesimies täyttää kohdat I-II ja koulutuslinjan johtaja / osastotasoisen yksikön päällikkö 
kohdan III, r. 15–16). Täsmällisesti ottaen TEKIJÄN eksplikointia selittää näissä kolmessa 
lauseessa kaksi hieman toisistaan poikkeavaa tendenssiä. Tästä syystä analysoin tekijälli-
siä lauseita seuraavassa erikseen. 

Esimerkki 34 

RK120 27.9.2002

Linjanjohtajat/osastotasoisten yksiköiden päälliköt,
koulujen ja oppilaitosten rehtorit/johtajat

PYSYVIEN PALKANKOROTUSESITYSTEN TEKEMINEN JA
SIJAISUUKSIEN HOITAMINEN

Pysyvien palkankorotusesitysten tekeminen

01 Opetusvirasto on 14.5.2002 liittynyt Helsingin kaupungin ns. raamisopi-
02 musmenettelyyn. Raamisopimuksen edellytyksenä on mm., että viraston 
03 sisäinen - - henkilömenokehys ei ylity ja ettei tehdyistä palkantarkistuksista 
04 aiheudu paineita henkilöstömenojen kasvattamiseen tulevina vuosina. 
05 Raamisopimuksen piiriin kuuluu muu kuin opetushenkilöstö.  

07 Opetusviraston johtoryhmä on 2001 hyväksynyt opetusviraston palkka-
08 strategian vuosille 2002-2004. Palkkastrategian (liite 1) mukaan palkkauk- 
09 sen määrittelyssä korostetaan tiettyjä periaatteita  mm. työtehtävien vaati- 
10 vuutta ja vastuullisuutta, koulutusta ja osaamista, palkkauksen - - kannus-
11 tavuutta sekä palkkauksen tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

! Opetusvirastossa palkankorotusesityksen tekee lähiesimies käyttäen lo-
14 maketta (liite 2), joka löytyy opetusviraston intrasta kohdasta hallinto -> lo-
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! makkeet -> palkantarkistusesitys.  Lähiesimies täyttää kohdat I-II ja koulu-
! tuslinjan johtaja / osastotasoisen yksikön päällikkö kohdan III. Palkankoro-
17 tusesityksiä käsitellään kerran vuodessa. Esitysten tulee olla henkilös-
18 töpäällikkö X.X:llä vuonna 2002  11.11 mennessä (muutoin vuosittain lo- 
19 kakuun loppuun mennessä).  Palkankorotuksista päättää henkilöstö-
20 menokehyksen sallimissa rajoissa opetustoimen johtaja J. J. Mikäli pal-
21 kan tarkistus on mahdollista, niin se tulee voimaan 1.1.2003.

Sijaisuuksien hoitaminen

25 – – 

J. J., opetustoimen johtaja 

Esimerkissä 34 esimerkkien 32–33 tekijällisiä elaboroivia direktiivejä muistuttavat riveille 
15–16 sijoittuvan yhdyslauseen osat (Lähiesimies täyttää kohdat I-II ja koulutuslinjan 
johtaja / osastotasoisen yksikön päällikkö kohdan III). TEKIJÄN ilmauksina toimivat niissä 
kaksi nominatiivimuotoista subjekti-NP:tä (lähiesimies, r. 15; koulutuslinjan johtaja / 
osastotasoisen yksikön päällikkö, r. 15–16), joista molemmat tematisoidaan sijoittamalla 
ne rakennetyypille ominaiseen tapaan alkukentän teemapaikalle. Samaan tapaan kuin esi-
merkeissä 32–33, kummankin TEKIJÄN ilmauksen ekstensio on kaikkia kirjeen vastaanotta-
jia suppeampi. Ekstension osalta vertailukohteeksi tarjoutuu myös nyt kirjeen osoiterivin 
NP-ketju (Linjanjohtajat/osastotasoisten yksiköiden päälliköt, koulujen ja oppilaitosten 
rehtorit/johtajat), joka ilmaisee, kenelle kirje on osoitettu. Tällä kertaa yhdyslauseen TEKI-
JÄN ilmaukset jakavat kirjeen vastaanottajat kahteen ryhmään samalla tavoin kuin osoite-
rivillä mainitut NP:t. Ainoastaan järjestys, jossa ryhmät mainitaan, on erilainen. Yhdys-
lauseen ensimmäinen TEKIJÄN ilmaus (lähiesimies) viittaa käytännössä samoihin osallistu-
jiin kuin osoiterivin NP:istä jälkimmäinen (koulujen ja oppilaitosten rehtorit/johtajat).
Jälkimmäisen TEKIJÄN ilmauksen (koulutuslinjan johtaja / osastotasoisen yksikön päällik-
kö) ekstensio hahmottuu puolestaan identtiseksi sen NP:n kanssa, joka sijaitsee osoiterivil-
lä  ensimmäisenä  (Linjanjohtajat/osastotasoisten yksiköiden päälliköt). Yhdyslauseen TE-
KIJÄN ilmaukset jakavat siis kirjeen vastaanottajien joukon myös esimerkissä 34 kahteen 
erilliseen ryhmään, joiden toteutettavaksi yhdyslauseen osat ilmaisevat kaksi hieman toi-
sistaan poikkeavaa tehtävää.  

Tilannekontekstin näkökulmasta on olennaista, että riviltä 15 alkavan yhdyslauseen 
osat konstruoivat näkyville hieman samantapaisen tilanteen kuin tekijälliset elaboroivat 
direktiivit esimerkeissä 32–33. Niiden avulla eksplikoidaan, kenen vastuulle kaksi kes-
keistä tehtävää kehotusjakson konstruoimassa toimintojen kokonaisuudessa lankeavat. 
Myös nyt kahdelle vastaanottajaryhmälle esitettävät ohjeet poikkeavat toisistaan. Erona 
aiempiin esimerkkeihin on kuitenkin, ettei kumpikaan osallistuja voi nyt toteuttaa proses-
sia yksin. Päinvastoin yhdyslauseen osat rakentavat näkyville kuvan yhdestä yhtenäisestä 
prosessista, jonka onnistuminen vaatii TEKIJÖIKSI merkityiltä osallistujilta yhteistyötä. Ri-
viltä 15 alkavien tekijällisten elaboroivien direktiivien avulla voikin esimerkissä 34 sanoa 
hallittavan niissä mainittujen osallistujien välistä työnjakoa prosessissa, jonka osallistujat 
voivat saada kokonaisuutena onnistumaan vain yhdessä.   
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Kehotusjakson ensimmäisessä lauseessa TEKIJÄN ilmaisemisen motivaatio jäsentyy 
hieman tähän asti käsittelemistäni tapauksista poikkeavaksi (Opetusvirastossa palkankoro-
tusesityksen tekee lähiesimies käyttäen lomaketta [liite 2], joka löytyy opetusviraston in-
trasta kohdasta hallinto -> lomakkeet -> palkantarkistusesitys, r. 13). Myös tässä lausees-
sa TEKIJÄN ilmauksena toimii nominatiivimuotoinen NP, joka jäsentyy lauseen subjektiksi 
(lähiesimies). Kuten edellä, sen voi myös hahmottaa ekstensioltaan suppeammaksi kuin ne 
NP:t, joiden avulla kirjeen osoiterivi nimeää kirjeen vastaanottajiksi linjanjohtajat, osasto-
tasoisten yksiköiden päälliköt sekä koulujen ja oppilaitosten rehtorit tai johtajat. Kun osoi-
terivin NP:t käsittelevät vastaanottajia oman koulunsa tai yksikkönsä johtajina, elaboroi-
van direktiivin TEKIJÄN ilmaus (lähiesimies) nostaa esiin puhuteltavan roolin suhteessa 
alaisiin, joille palkankorotusta kenties halutaan esittää. Samalla TEKIJÄKSI valikoituu aino-
astaan osa kaikista päälliköistä, rehtoreista ja johtajista, joille kirje kokonaisuutena osoite-
taan. Erona aiempiin tapauksiin on, että TEKIJÄN ilmaus  ei  riviltä  13  alkavassa  elaboroi-
vassa direktiivissä sijoitu alkukentän teemapaikalle eikä hahmotu lauseen teemaksi. Sen 
sijaan sen paikka on lauseen loppukentän loppuosassa, jolla voi tulkita merkittävän sen 
uutisarvoisuutta. Tekijäloppuisen sanajärjestyksen voikin riviltä 13 alkavassa elaboroivas-
sa direktiivissä tulkita palvelevan informaation annostelua. Toisin sanoen juuri TEKIJÄ-
NP:n sisältämä tieto merkitään lauseessa uutisarvoiseksi argumenttirakenteen keinoin. 

Sanajärjestys vihjaa, että myös TEKIJÄN ilmaisemisen tilannekontekstuaalinen motivaa-
tio on riviltä 13 alkavassa lauseessa hieman tähän asti käsittelemistäni esimerkeistä poik-
keava. Myös nyt TEKIJÄN ilmauksen avulla voi ajatella hallittavan osallistujien välistä 
työnjakoa. Toisin kuin edellä, työnjaon hallitseminen ei kuitenkaan tarkoita sen spesifioi-
mista, kenen vastuulle erityyppiset velvoitteet viraston ohjailemassa prosessissa kuuluvat. 
Sen sijaan virasto ilmaisee, kenellä käytännössä on valtuudet tarttua mahdollisuuteen, jota 
kirje vastaanottajille tarjoaa. Tämän havainnon myötä huomataankin, että prototyyppisissä 
tarjoomuksissa käsiteltävät mahdollisuudet ovat yhtä lailla tarjona kirjeen kaikille vas-
taanottajille. Vaihtoehtoisesti puhutellut vastaanottajat spesifioidaan kehotusjakson alkuun 
sijoittuvan ydindirektiivin teemapaikalla. Esimerkissä 34 ydindirektiiviä ei esitetä. Elabo-
roivan direktiivin rematisoitu TEKIJÄN ilmaus eksplikoi sen sijaan, että palkankorotusesi-
tyksiä, joiden tekemisen kirjeen orientaatio on edellä ilmaissut mahdolliseksi, ei opetusvi-
rastossa voi tehdä kuka tahansa. Päinvastoin esitysten tekemisen ilmaistaan kuuluvan ai-
noastaan niiden vastaanottajien valtuuksiin, jotka toimivat viraston organisaatiossa lä-
hiesimiehinä. Toisin kuin tähän asti analysoimissani tapauksissa, TEKIJÄN eksplikointia 
motivoikin riviltä 12 alkavassa lauseessa tarve rajata mahdollisuuden hyödyntäjäjoukko 
odotuksenmukaista pienemmäksi. Kiinnostavaa on, että juuri tällaisessa tapauksessa TEKI-
JÄN ilmauksen sisältämä tieto merkitään lukijan näkökulmasta uutisarvoiseksi myös sana-
järjestyksen keinoin.  

Viimeisen esimerkin elaboroivista direktiiveistä, joissa TEKIJÄN eksplikoinnin moti-
vaatio liittyy puhuteltavan osallistujajoukon rajaamiseen, tarjoaa esimerkki 35. Se esittelee 
tarjoomuksen alatekstilajia toteuttavan katkelman kirjeestä RK015. Tekijällinen elabo-
roiva direktiivi on nyt muotoiltu passiivimuotoiseksi toivoa-lauseeksi, joka alkaa riviltä 5 
(Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan 2-3 henkilöä/koulu).  
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Esimerkki 35 

RK015 22.1.2002

Helsingin kaupungin suomenkielisille kouluille

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMINEN

– –

01 Opetusviraston tavoitteena on laajentaa koulujen tulospalkkiojärjestelmää 
02 n. 10 koululla 1.8.2002 lukien. Hankkeesta kiinnostuneille kouluille järjeste- 
03 tään koulutustilaisuus torstaina 7.2.2002 klo 12.00 - 15.00 opetusviraston 
04 juhlasalissa. Tilaisuudessa kerrotaan tulospalkkiojärjestelmän periaatteista 
!  ja kuullaan hankkeeseen osallistuvien koulujen kokemuksia. Tilaisuuteen 
06 toivotaan osallistuvan 2-3 henkilöä/koulu. Mahdolliset sijaiskustannukset 
07 maksetaan tililtä – – .

09 Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 5.2.2002 
10 F. F:lle, sähköposti: – –, tiimiposti: – –, puh – –.

12 – –

14 Tulospalkkiojärjestelmää koskeviin tiedusteluihin vastaavat virastossa 
15 seuraavat henkilöt: – – 

17 – –

P. P., linjanjohtaja
V. V., henkilöstösuunnittelija

Toivoa-lauseen TEKIJÄN ilmauksena toimii esimerkin 35 esittelemässä kirjeessä NP 2-3
henkilöä/koulu (r. 6). Samaan tapaan kuin edellä, TEKIJÄN ilmauksen ekstensio on odotuk-
senmukaista suppeampi. Tarkemmin sanottuna TEKIJÄN ilmaus poimii tarkoitteekseen ai-
noastaan osan kaikista niistä osallistujista, jotka kirjeen osoiterivin allatiivimuotoinen NP 
Helsingin kaupungin suomenkielisille kouluille nimeää kirjeen vastaanottajiksi. Tällä ker-
taa ekstension supistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että ulkopuolelle rajattaisiin osa osoite-
rivin (Helsingin kaupungin suomenkielisille kouluille) nimeämistä kouluista, joille kirje on 
lähetetty. Sen sijaan eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus nostaa esiin, että koulujen itsensä toi-
votaan rajaavan tilaisuuteen ilmoitettavien osallistujien määrää.  

Esimerkissä 35 huomiota kiinnittää, että tekijällinen lause, johon performatiiviverbi 
toivoa on upotettu, toteuttaa eksistentiaalilauseen syntaktista erikoislausetyyppiä (toivoa-
lauseen syntaktisesta rakenteesta ks. tarkemmin esimerkkiä 28 luvussa 3.3.1.2). Tämä nä-
kyy esimerkiksi siinä, että TEKIJÄN ilmauksen (2-3 henkilöä/koulu) paikka on alkukentän 
teemapaikan asemesta loppukentän lopussa, jossa se hahmottuu osaksi lauseen reemaa. 
Toisin sanoen riviltä 5 alkava toivoa-lause muistuttaa teema–reema-rakenteensa osalta 
esimerkin 33 ensimmäistä tekijällistä lausetta (Opetusvirastossa palkankorotusesityksen 
tekee lähiesimies – –). Tekijällisen elaboroivan direktiivin argumenttirakenne palvelee 
näin myös esimerkissä 35 informaation annostelua. Kun TEKIJÄN ilmaus sijoittuu verbin 
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jälkeiselle paikalle, sen sisältämä tieto merkitään uutisarvoiseksi argumenttirakenteen kei-
noin.  

Tilannekontekstin näkökulmasta TEKIJÄN ilmauksen motivaatio jäsentyy samantapai-
seksi kuin esimerkissä 34. Tekijällinen elaboroiva direktiivi nostaa esiin, etteivät kirjeessä 
käsiteltävään koulutustilaisuuteen ole tervetulleita kaikki koulun henkilökuntaan kuuluvat. 
Päinvastoin virasto täsmentää, kuinka monen osallistujan virasto haluaa toteuttavan teon, 
jonka tarjoomus kokonaisuutena on ilmaissut mahdolliseksi.  

Kootusti esimerkkien 32–35 käsittely havainnollistaa, että kun elaboroivan direktiivin 
TEKIJÄ-NP:n ilmaisemiksi TEKIJÖIKSI hahmottuu ainoastaan osa kirjeen vastaanottajista, 
TEKIJÄN eksplikoinnin motivaationa on sen yksilöiminen, keitä kirjeen kaikista vastaanot-
tajista lauseessa ilmaistu ohje täsmällisesti ottaen koskee. Kun tällaisissa lauseissa do-
minoivat moduloimattomat deklaratiivit, voidaan tulkita, että esitettäviä ohjeita käsitellään 
pikemminkin rutiininomaisina kuin potentiaalisesti ongelmallisina. Erityisen kiinnostavaa 
on kuitenkin, että juuri funktioltaan yksilöivien TEKIJÄN ilmausten informaatioarvo voi 
jäsentyää tavallista kohosteisemmaksi. Joissakin tapauksissa informaatioarvoa nostaa jo 
se, että yksilöivät TEKIJÄ-NP:t saattavat yksilöivän tehtävänsä vuoksi olla myös rakenteel-
lisesti verrattain raskaita. Osassa yksilöiviä tapauksia TEKIJÄN ilmauksen kohosteista in-
formaatioarvoa merkitään kuitenkin myös lauseen temaattista rakennetta muokkaamalla. 
Tällöin TEKIJÄN ilmaus sijoittuu poikkeuksellisesti teemapaikan asemesta lauseen loppu-
kenttään.  

 4.2.2.2 TEKIJÄNÄ kaikki vastaanottajat 

Osassa elaboroivia direktiivejä TEKIJÄKSI ei hahmotu mikään kirjeen kaikkia vastaanotta-
jia suppeampi erityisryhmä. Päinvastoin tekijällinen elaboroiva direktiivi saattaa myös 
puhutella yhtä lailla kirjeen kaikkia vastaanottajia. Tällöin myös TEKIJÄN ilmauksen eks-
tensio kattaa tasapuolisesti kaikki kirjeen vastaanottajiksi merkityt tahot. Kun elaboroiva 
direktiivi puhuttelee kaikkia vastaanottajia, eksplisiittisen TEKIJÄN ilmauksen avulla ei 
voikaan tulkita yksilöitävän lauseen puhuttelemaa vastaanottajajoukkoa. Pikemminkin sen 
avulla säädellään jälleen lauseessa esitettävän ohjeen huomioarvoa. Kiinnostavaa on, että 
TEKIJÄN ilmausta ei tällaisissa tapauksissa merkitä tavanomaista uutiarvoisemmaksi sana-
järjestyksen keinoin. Päinvastoin TEKIJÄ-NP sijoittuu odotuksenmukaisesti alkukentän 
teemapaikalle, jossa se jäsentyy lauseen teemaksi. TEKIJÄN ilmauksen lausekontekstina ei 
myöskään tavallisesti toimi moduloimaton deklaratiivi. Päinvastoin lause saattaa olla esi-
merkiksi imperatiivin muotoinen. Deklaratiivin muotoisissa tapauksissa on puolestaan 
käytössä jokin modulointikeino.  

Lähemmin tarkasteltuna tekijälliset elaboroivat direktiivit, jotka puhuttelevat yhtä lailla 
kirjeen kaikkia vastaanottajia, voi jakaa kahteen pienempään ryhmään sen perusteella, 
kuinka niissä ilmaistava modaalisuus sijoittuu modaaliasteikolle. Ensimmäisen ryhmän 
muodostavat lauseet, joissa toivotun teon toteuttaminen konstruoidaan vastaanottajaa sito-
vaksi velvollisuudeksi. Toisen ryhmän muodostavat lauseet, joissa toivotun teon toteutta-
minen konstruoidaan pikemminkin viraston toiveeksi tai suositukseksi. Koska TEKIJÄN
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ilmauksen mukana seuraavat muut (lausetason) kielelliset piirteet vaihtelevat lauseeseen 
modaalisuuden lajin mukaan, analysoin näitä kahta ryhmää seuraavassa toisistaan erillään.  

Velvollisuudeksi konstruoituja tapauksia yhdistää edellä kuvaamieni seikkojen lisäksi, 
että lauseen ilmaiseman velvollisuuden täsmennetään olevan voimassa ainoastaan tietyn-
laisissa erityistilanteissa. Erityistilanteen pukee tyypillisesti sanoiksi jokin ehtoa tai olo-
suhdetta ilmaiseva adverbiaalinen rakenne, jonka muotoilu vihjaa, että erityistilanteessa on 
vähintäänkin lähettäjän näkökulmasta jotakin (potentiaalisesti) ongelmallista. Aina ongel-
mallisuudesta vihjaavat signaalit eivät sisälly itse adverbiaaliin. Tavallista kuitenkin on, 
että signaaleja on enemmän kuin yksi. Monesti vihjeenä käsiteltävän tilanteen ongelmalli-
suudesta toimivat myös lauseessa käytetyt visuaaliset korostuskeinot, kuten lihavointi tai 
alleviivaus. 

Hyvänä esimerkkinä velvollisuustyyppiä edustavista tapauksista toimii kirje RK078 
(esimerkki 36). Se jäsentyy kokonaisuutena tiedusteluksi, jonka laaja kehotusjakso (r. 1–
43) rakentuu pelkistä elaboroivista direktiiveistä. Tekijällinen elaboroiva direktiivi on 
muotoiltu imperatiivilauseeksi, joka alkaa riviltä 30 (Käytä lisätietoja-saraketta, jos et ole 
varma mihin kohtaan oppilasta koskevat tiedot kirjoitetaan). 

Esimerkki 36 

RK078 5.6.2002 

Helsingin kaupungin peruskoulujen yläasteiden ja peruskoulua korvaavien koulujen
rehtoreille ja koulusihteereille

TODISTUSTEN JÄLJENNÖSTEN JA OPPILASKORTTIEN  
LÄHETTÄMINEN OPETUSVIRASTON ARKISTOON

01 Peruskoulujen päättötodistukset, 10. luokkien päättötodistukset,
02 erotodistusten jäljennökset sekä koulunsa päättäneiden oppilaiden
03 alkuperäiset oppilaskortit lähetetään opetusviraston arkistoon kou-
04 lun päätyttyä, viimeistään 27.9.2002. Osoite – – . Kuoreen merki-
05 tään lähettävä koulu.

Todistusjäljennökset

09 Todistusjäljennökset lähetetään opetusviraston arkistoon kaikki
10 samat vuosiluokat järjestettyinä aakkosiin. Todistusten aak-
11 kostamisessa ei tarvitse ottaa huomioon oppilaan syntymäaikaa.
12 W-kirjain aakkostetaan V:n mukaan.

14 Todistusjäljennösten tulee olla selkeitä, kopiointikelpoisia, rehtorin
15 allekirjoittamia ja koulun leimalla varustettuja. Oikeaan yläkulmaan
16 leimataan ”Jäljennös”. Jäljennösten tulee olla oikeaksi todistettuja, 
17 merkintä todistuksen kääntöpuolelle. 

Oppilaskortit

21 Alkuperäiset oppilaskortit toimitetaan syntymävuoden mukaan 
22 aakkostettuna.

24 Oppilaskortista tulee ilmetä oppilaan täydellinen nimi, syntymäaika
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25 sekä tunnusosa ja kaikki oppilaan saamat arvostelut. Oppilaskor-
26 tista tulee ilmetä mistä koulusta oppilas on saanut päättötodistuk-
27 sensa tai onko hän saanut erotodistuksen.

29 Kaikki oppilasta koskevat tiedot on kirjoitettava oppilaskorttiin. 
! Käytä Lisätietoja-saraketta, jos et ole varma mihin kohtaan oppilasta
31 koskevat tiedot kirjoitetaan

Oppilaskortit tietokoneella

35 Tietokoneohjelmalla laadituista oppilaskorteista on toimitettava tu-
36 losteet, joissa on oppilaan nimi, henkilötunnus ja arvostelu todis-
37 tetaan oikeaksi koulun leimalla ja rehtorin tai luokanvalvojan allekir-
38 joituksella. Alkuperäinen oppilaskortti ja tuloste liitetään yhteen ja
39 lähetetään opetusviraston arkistoon.

41 Lisäopetusluokalle siirtyvien oppilaskortit voidaan jättää koululle jo
42 keväällä, mutta luettelo näistä oppilaista on lähetettävä
43 opetusviraston arkistoon. 

44 Tiedusteluihin vastaa arkistonhoitaja I.I., puh. – –. 

H. H., talousjohtaja 
I. I., arkistonhoitaja 

Kuten luvussa 2.1.1.2 totesin, imperatiivilauseissa TEKIJÄÄ ilmaisee erillisen TEKIJÄ-NP.n 
asemesta predikaattiverbin toisen persoonan taivutusmuoto (esim. käytä). Koska NP-
muotoinen TEKIJÄN ilmaus puuttuu, myös lauseen teemapaikka jää tyhjäksi. Tyhjä teema-
paikka sekä verbin yksikön toisen persoonan persoonapääte merkitsevät lauseen teemaksi 
kuitenkin juuri osallistujan, jota lause puhuttelee (’sinä’). Koska ekstension käsitteellä on 
semanttisessa kirjallisuudessa kuvattu ensisijaisesti referentiaalisten ilmausten merkitystä 
(esim. Larjavaara 2007: 66, 82), olisi epätäsmällistä sanoa, että yksikön toista persoonaa 
edustavan persoonapäätteen ”ekstensio” kattaisi imperatiivilauseessa kaikki ne osallistujat, 
joille kirje on suunnattu. Myös esimerkin 36 imperatiivilauseessa toteutuu kuitenkin se nyt 
käsittelemilleni elaboroiville direktiiveille ominainen piirre, ettei lauseessa esitettyä ohjet-
ta suunnata kirjeen kaikkia vastaanottajia suppeammalle erityisryhmälle. Päinvastoin yk-
sikön toisen persoonan verbimuoto (käytä) suuntaa lauseen ilmaiseman kehotuksen kaikil-
le vastaanottajille, jotka kirjettä lukevat.  

Esimerkin 36 imperatiivilauseessa on kiinnostavaa, että lauseeseen sisältyy verrattain 
runsaasti merkkejä käsiteltävän tilanteen potentiaalisesta ongelmallisuudesta. Ensinnäkin 
juuri imperatiivilauseeseen sisältyy kirjeen ainoa ehtoa tai olosuhdetta ilmaiseva adverbi-
aali, joka ilmaisee, millaisissa tilanteissa lauseen ilmaisemaa ohjetta on syytä noudattaa. 
Olosuhdetta ilmaisevana adverbiaalina toimii konjunktiolla jos alkava sivulause, joka si-
joittuu lauseen loppukenttään (jos et ole varma mihin kohtaan oppilasta koskevat tiedot 
kirjoitetaan, r. 30). Erityisesti tilanteen potentiaalisesta ongelmallisuudesta vihjaa sivulau-
seen kieltomuotoisuus. Tarkemmin sanottuna kieltomuotoinen sivulause (jos et ole varma)
konstruoi lauseessa ilmaistun ohjeen relevantiksi ainoastaan olosuhteissa, joissa vastaanot-
taja on epätietoinen siitä, kuinka jokin lomakkeeseen kuuluva tieto tulisi siihen sijoittaa. 
Adverbiaalin verbalisoima epävarmuuden tila on vastaanottajan näkökulmasta epätoivot-
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tava, koska tämän odotetaan täyttävän lomake viraston toivomalla tavalla. Viraston näkö-
kulmasta epävarmuus on puolestaan ongelmallista, koska puutteellisen tai väärin täytetyn 
lomakkeen tietoja on kenties jatkossa hankala tulkita. Kirjeen kokonaisuudessa imperatii-
vilause hahmottuukin neuvoksi, jota noudattamalla sen edellä ilmaistun yleisohjeen (Kaik-
ki oppilasta koskevat tiedot on kirjoitettava oppilaskorttiin, r. 29) mahdollisesti aiheutta-
mat kysymykset on mahdollista ratkaista virastoa tyydyttävällä tavalla. Samalla ohjeen 
noudattaminen säästää vastaanottajan ongelmalta, jota tämä ei välttämättä osaisi itse sel-
vittää. Toiseksi vihjeeksi käsiteltävän tilanteen ongelmallisuudesta voidaan tulkita havain-
to siitä, että TEKIJÄN eksplikoiva imperatiivi on myös kirjeen ainoa lause, jossa on käytös-
sä jokin visuaalinen korostuskeino, lihavointi. Lihavointi kohdistuu tekemisen KOHDETTA 
ilmaisevan NP:n (Lisätietoja-saraketta) määriteosaan (Lisätietoja). Se signaloi, että lähet-
täjä käsittelee huomioarvoltaan kohosteisena juuri osaa imperatiivilauseen sisältämästä 
tiedosta.  

Myös esimerkki 37 (RK115) havainnollistaa, millaisiin lauseisiin elaboroivien direk-
tiivien TEKIJÄN ilmaukset tyypillisesti sijoittuvat, kun toivotun teon toteuttaminen konst-
ruoidaan kirjeen kaikkia vastaanottajia koskevaksi velvollisuudeksi.89 Tarjoomuksen ala-
tekstilajia toteuttava kehotusjakso (r. 1–9, 14–23, 32–37, 46–48) sisältää siinä voida-
lauseen muotoisen ydindirektiivin (r. 1) lisäksi kokonaista 12 elaboroivaa direktiiviä. Val-
taosa elaboroivista direktiiveistä antaa tavoitellun teon TEKIJÄLLE implisiittisen koodauk-
sen. Tekijällisiä elaboroivia direktiivejä on mukana neljä. Yksi niistä on muotoiltu neses-
siivilauseeksi (Niissä tilanteissa, joissa – –, koulun tulee harkita perusteellisesti mm. viran 
aineyhdistelmän tarkoituksenmukaisuutta, r. 7). Loput kolme ovat pyytää-lauseen muotoi-
sia (esim. Kouluja pyydetään kiinnittämään huomiota tilanteisiin, joissa virka tai – – teh-
tävä on ollut pitkään väliaikaisesti/määräaikaisesti täytettynä tai epäpätevän opettajan 
hallussa, r. 14). Yksi pyytää-lause kehottaa yhden asemesta kahteen tekoon: siinä pyytää-
verbille alisteisia infinitiivejä on kaksi kappaletta (Koulujen yhteisiä opettajia haettaessa 
kouluja pyydetään neuvottelemaan keskenään – – ja sopivan jatkoyhteistyöstä ennen esi-
tyksen tekemistä, r. 20).  

Esimerkki 37

RK115 20.9.2002 

Helsingin kaupungin peruskouluille, erityiskouluille, lukioille ja aikuislukioille 

LUOKANOPETTAJAN, ERITYISOPETTAJAN, ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA  
LEHTORIN VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN VAKINAISESTI SEKÄ  
KOULUN VAIHTAMINEN 

– – 

Koulun esitys viran täyttämiseksi

89 Esimerkin 37 esittelemä katkelma on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa yhtä orientaatiota seuraa 
kaksi eri kehotusjaksoa. Kehotusjaksot toteuttavat eri alatekstilajeja. Ensimmäinen kehotusjakso toteuttaa 
konventioita, jotka ovat ominaisia tiedusteluille. Jälkimmäinen toteuttaa tarjoomuksille ominaisia konventi-
oita. 
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01 Mikäli koululla on joissakin aineissa pitkällä aikavälillä arvioituna niin 
02 runsaasti tunteja, että ne riittäisivät viran perusteeksi, koulu voi samalla
03 esittää uuden viran saamista kouluun. Suunnittelussa on kuitenkin varau-
04 duttava siihen, että vuonna 2004 tuntikehysleikkaukset ovat vuotta 2003
05 suuremmat. 

! Niissä tilanteissa, joissa virka on jäänyt vapaaksi esim. eläkkeelle jäämisen
08 seurauksena, koulun tulee harkita perusteellisesti mm. viran aineyhdistel-
09 män tarkoituksenmukaisuutta tulevaisuuden kannalta. Vapautunut virka ei  
10 aina automaattisesti jää ko. koulun käyttöön, vaan virastossa virka voidaan  
11 sijoittaa muuhun kouluun sen jälkeen, kun tilannetta on tarkasteltu koko  
12 kaupungin tasolla.  

!   Kouluja pyydetään kiinnittämään huomiota tilanteisiin, joissa virka tai 
15 tuntiopettajan tehtävä on ollut pitkään väliaikaisesti/määräaikaisesti 
16 täytettynä tai epäpätevän opettajan hallussa. Lisäksi huomiota pyydetään 
17 kiinnittämään siihen, että haettavaksi julistettavat virat tulevat haettavaksi 
18 oikeilla, todellista käytäntöä vastaavilla virkanimikkeillä (esim. lukion ja 
19 peruskoulun yhteiseen virkaan tulee kuulua tunteja molemmilta 
! kouluasteilta). Koulujen yhteisiä opettajia haettaessa kouluja pyydetään 
21 neuvottelemaan keskenään tuntimääristä ja sopivan jatkoyhteistyöstä ennen 
22 esityksen tekemistä. Osa-aikaeläkkeellä olevilta opettajilta vapautuville 
23 tunneille otetaan pääsääntöisesti tuntiopettaja. 

Hakuajat

27 Opetusvirasto julistaa vakinaisesti täytettävät opettajan virat haettavaksi  
28 julkisella, avoimella haulla keväällä 2003. – – 

Esityksen toimittaminen virastoon

32 Virastoon toimitettavassa koulun esityksessä tulee ilmoittaa haettavaksi 
33 julistettavan viran virkanumero, jos virka on jo kuluvana lukuvuonna koulun 
34 käytössä. Esityksessä tulee eritellä selkeästi uudet ehdotettavat virat perus-
35 teluineen. Jos esitettävä virka on kuluvana lukuvuonna hoidettu tuntiopetta-
36 juutena, mainitaan tästä esityksessä. Esityksessä tulee olla myös selvitys 
37 viran tunneista sekä arvio yli jäävistä tunneista. 

39 Virkoja, joissa viranhaltijalle ei ole vielä myönnetty eroa ko. virasta ei voida  
40 julistaa haettavaksi.  
41 Virkoja ei ole viimeaikaisen käytännön mukaisesti täytetty vakinaisesti niissä  
42 kouluissa, joissa rehtorin virka on tullut täytettäväksi samana lukuvuonna.  
43 Erityistä harkintaa käytetään myös niiden koulujen kohdalla, joissa rehtorin  
44 virkaa hoitaa lyhyehköksi ajaksi (esim. lukuvuodeksi) otettu sijainen.  

! Kouluja pyydetään toimittamaan perustellut esityksensä vakinaisesti täytet-
47 tävistä luokanopettajan, lehtorin, erityisopettajan ja erityisluokanopettajan
48 viroista viimeistään 31.10.2002 seuraaville henkilöille, jotka vastaavat  
49 myös tiedusteluihin: 

51 – –  

P.P., linjanjohtaja 
V. V., henkilöstösuunnittelija   
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Esimerkin 37 tekijällisissä elaboroivissa direktiiveissä TEKIJÄN ilmauksena toimii argu-
menttirakenteeseen katsomatta määritteetön NP, jonka edussanana on jokin lekseemin 
koulu taivutusmuoto. Riviltä 7 alkavassa nesessiivilauseessa TEKIJÄN ilmaus on genetiivi-
muotoinen (koulun). Pyytää-lauseissa (r. 14, 20, ja 46) se taipuu partitiivissa (kouluja).
Vaikka TEKIJÄ-NP:n muoto vaihtelee, TEKIJÄN ilmaukset viittaavat tasapuolisesti kirjeen 
kaikkiin vastaanottajiin. Samoin TEKIJÄN ilmausten ekstensio hahmottuu identtiseksi 
ydindirektiivin TEKIJÄN ilmauksen  (koulu)  kanssa  (Mikäli – –, koulu voi samalla esittää 
uuden viran saamista kouluun). Kuten alaluvun johdannossa yleistin, jokainen TEKIJÄ-NP
saa lausekontekstinaan toimivan lauseen teemapaikalla lisäksi temaattisen statuksen. 

Esimerkkiä 37 yhdistää esimerkkiin 36 myös se, että tekijällisissä elaboroivissa direk-
tiiveissä on verrattain runsaasti merkkejä käsiteltävien tilanteiden potentiaalisesta ongel-
mallisuudesta. Tällaisiksi merkkejä ovat edellä kuvattuun tapaan yhtäältä kielelliset, toi-
saalta visuaaliset keinot, joiden vuoksi juuri tekijälliset elaboroivat direktiivit saavat ym-
päröivää tekstiä kohosteisemman aseman. Toisin kuin esimerkissä 36, kielelliset ja visuaa-
liset keinot jakautuvat kuitenkin epätasaisesti siten, että esimerkin neljä tekijällistä elabo-
roivaa direktiiviä on mahdollista jakaa niiden perusteella edelleen kahteen pienempään 
ryhmään.  

Ensimmäisen ryhmän muodostavat kolme tekijällistä elaboroivaa direktiiviä, jotka si-
joittuvat esimerkin alkuosaan riveille 7–22. Näissä lauseissa useat kielelliset keinot vih-
jaavat, että lauseiden avulla esitetyt ohjeet auttavat vastaanottajaa varautumaan johonkin 
sellaiseen tilanteeseen, joka joko viraston tai koulujen itsensä näkökulmasta hahmottuu 
vähintäänkin potentiaalisesti ongelmalliseksi.   

Ensinnäkin jokaiseen riveillä 7–22 sijaitsevaan tekijälliseen elaboroivaan direktiiviin 
sisältyy jokin sellainen ehtoa tai olosuhdetta ilmaiseva adverbiaali, joka nostaa näyttämöl-
le jonkin virantäyttöprosessissa relevantin erityistilanteen. Kahdessa lauseessa adverbiaali 
sijoittuu teemapaikkaa edeltävään esikenttään ja ilmaisee olosuhteita, joiden vallitessa 
direktiivin ilmaisema ohje on relevantti. Esimerkiksi riviltä 7 alkavassa nesessiivilausees-
sa olosuhdetta ilmaiseva adverbiaali on paikallissijainen NP-rakenne (Niissä tilanteissa, 
joissa – –), jonka edussanana toimii lekseemin tilanne monikollinen taivutusmuoto. Rivil-
tä 20 alkavassa yhdyslauseessa vastaavaa tehtävää toteuttaa infinitiivirakenne (Koulujen
yhteisiä opettajia haettaessa). Riviltä 14 alkavan tekijällisen lauseen esikenttä on tyhjä. 
Siinä potentiaalisesti ongelmalliseen tilanteeseen viittaa kuitenkin loppukentän viimeiselle 
paikalle sijoittuva NP (tilanteisiin, joissa – –), jonka ilmaisemaan oliojoukkoon kouluja 
kehotetaan kiinnittämään huomiota. Samaan tapaan kuin esimerkin 36 imperatiivilausees-
sa, kukin olosuhdetta tai tilannetta ilmaiseva adverbiaali verbalisoi viraston toivoman pro-
sessin jonkin kriittisen vaiheen. Esimerkiksi riville 20 sijoittuva infinitiivirakenne (Koulu-
jen yhteisiä opettajia haettaessa) pukee sanoiksi tilanteen, jossa virantäytön onnistuminen 
vaatii oletettavasti erityisen hyvin koordinoitua yhteistyötä lauseessa mainittujen koulujen 
kesken. Riviltä 14 alkavan lauseen loppukenttäinen adverbiaali (tilanteisiin, joissa virka 
tai – – tehtävä on ollut pitkään väliaikaisesti/määräaikaisesti täytettynä tai epäpätevän 
opettajan hallussa) verbalisoi puolestaan joukon asiaintiloja, jotka opetuksen laadusta 
vastaavan viraston näkökulmasta ovat pitkään jatkuessaan epätoivottavia. 90

90 Kun riveiltä 7 ja 20 alkavien lauseiden esikenttään sijoittuvat olosuhteen ilmaukset määrittävät koko 
lausetta, riviltä 14 alkavan lauseen loppukenttäinen adverbiaali hahmottuu rajatummin nimenomaan toivot-
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Myös tekijällisten direktiivien verbirakenteet, jotka ilmaisevat toivotun tekemisen laa-
tua (harkita, kiinnittää huomiota, neuvotella ja sopia), vihjaavat, että käsiteltävässä asiassa 
on jotakin rutiinista poikkeavaa. Kaksi ensimmäistä tekijällistä direktiiviä kehottavat vas-
taanottajia tavanomaisesta poikkeavaan kognitiiviseen toimintaan (– – koulun tulee harki-
ta perusteellisesti, r. 8; kouluja pyydetään kiinnittämään huomiota – –, r. 14), jotta poten-
tiaalisilta ongelmilta mahdolliseksi ilmaistun teon toteuttamisessa vältytään. Riviltä 20 
alkava yhdyslause puolestaan kehottaa vastaanottajia kommunikoimaan toistensa kanssa 
(– – kouluja pyydetään neuvottelemaan keskenään – – ja sopivan jatkoyhteistyöstä), ennen 
kuin mahdolliseksi ilmaistua tekoa (esityksen tekeminen) ryhdytään toteuttamaan. Koko-
naisuutena riveille 7–22 sijoittuvat tekijälliset lauseet sijoittuvatkin tekstikohtaan, joka 
kehottaa vastaanottajia varautumaan siihen, että ydindirektiivissä mahdolliseksi konstruoi-
tu esitys ei välttämättä mene virastossa läpi, jollei sen laatimisessa oteta huomioon tiettyjä 
seikkoja.  

Ongelmallisuusnäkökulmasta on huomionarvoista, että esimerkin 37 esittelemä kat-
kelma on osa yli nelisivuista kirjettä, jossa virasto valmistelee lukuvuoden 2003–2004 
virantäyttöprosesseja. Tässä katkelmassa on puheenaiheena virkojen vakinainen täyttämi-
nen, jonka myös kirjeen pääotsikon ensimmäinen NP (– – VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN 
VAKINAISESTI) nimeää yhdeksi kirjeen keskeisistä puheenaiheista. Katkelmaa edeltäväs-
sä orientaatiojaksossa on kirjeen alussa käsitelty monipolvisesti muun muassa lainsäädän-
nöllisiä ja taloudellisia ehtoja, jotka virkoja täytettäessä on tulevana lukuvuonna otettava 
huomioon. Koska erityisesti taloudelliset ehdot ovat aiempaan nähden kiristyneet, rehto-
reita on tämän jälkeen pyydetty ilmoittamaan, kuinka monta tuntia jo nykyisten viranhalti-
joiden opetusvelvollisuudesta jää eri oppiaineissa lukuvuonna 2003–2004 puuttumaan, 
kun opetettavia oppilaita on aiempaa vähemmän.91 Myös esimerkkikatkelmaa edeltävän 
tekstin voi näin tulkita vihjaavan, että uusien vakinaisten virkojen perustaminen on tule-
vana lukuvuonna mahdollista vain erityistapauksessa. 

Tekijällisistä elaboroivista lauseista viimeinen poikkeaa edellä kuvatuista: siinä ling-
vistiset signaalit pyytää-lauseeksi muotoillun ohjeen potentiaalisesta ongelmallisuudesta 
ovat verrattain vähäisiä (Kouluja pyydetään toimittamaan perustellut esityksensä vakinai-
sesti täytettävistä luokanopettajan, lehtorin, erityisopettajan ja erityisluokanopettajan 
viroista viimeistään 31.10.2002 seuraaville henkilöille, r. 46). Siinä, missä esimerkiksi 
olosuhdetta ilmaiseva adverbiaali puuttuu, vihjeenä käsiteltävän tilanteen potentiaalisesta 
ongelmallisuudesta toimii lähinnä tekemisen kohdetta ilmaisevan NP:n (perustellut esityk-
sensä vakinaisesti täytettävistä - - viroista) etumäärite perustellut. Se ilmaisee, että esityk-
sessä mahdollisesti tehtävien ehdotusten puolesta kannattaa argumentoida, jos niiden toi-
voo menevän läpi. Toisaalta juuri riviltä 46 alkava pyytää-lause on kuitenkin myös kat-
kelman ainoa lause, joka on nostettu ympäröivää tekstiä kohosteisempaan asemaan visuaa-

tua tekemistä ilmaisevan verbirakenteen kiinnittää huomiota määritteeksi. Toisin sanoen loppukenttäinen 
adverbiaali hahmottuu itsenäisen lauseadverbiaalin asemesta argumenttirakenteen kiinteänä osana toimivaksi 
tekemisen KOHTEEN ilmaukseksi. Vaikka adverbiaalin suhde sen esiintymiskontekstina toimivaan lauseeseen 
on tavanomaista kiinteämpi, sen tehtävä muistuttaa edellä kuvaamiani lauseadverbiaaleja. Myös tekemisen 
KOHDETTA ilmaiseva NP (tilanteisiin, joissa virka tai tuntiopettajan tehtävä on ollut pitkään väliaikaises-
ti/määräaikaisesti täytettynä tai epäpätevän opettajan hallussa) nostaa esille jonkin käsiteltävän asian kan-
nalta kriittisen tilanteen, johon vastaanottajan huomio halutaan kohdistaa. 

91 Ilmoituspyyntö muodostaa oman kehotusjaksonsa, joka toteuttaa tiedustelun alatekstilajia. 
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lisin korostuskeinoin. Lihavoinnin asemesta käytössä on nyt alleviivaus, joka kohdistuu 
nyt lähes koko pyytää-lauseeseen. Myös alleviivauksen avulla voi ajatella reagoitavan 
käsitellyn tilanteen potentiaaliseen ongelmallisuuteen. Sen avulla voi ajatella ennakoitavan 
esimerkiksi sitä, että kirjeen loppuun sijoittuva kehotus toimittaa puheena olevat asiakirjat 
virastoon tiettyyn määräpäivään mennessä voisi pitkän kirjeen lopussa jäädä lukijalta 
huomaamatta, jollei sitä vaikkapa juuri visuaalisin keinoin nostettaisi erikseen esiin.  

Myös esimerkki 38 (RK118) sisältää tekijällisen elaboroivan direktiivin, jossa toivotun 
teon toteuttaminen konstruoidaan vastaanottajaan kohdistuvaksi velvollisuudeksi. Sen 
elaboroivista direktiiveistä kaksi antaa toivotun tekemisen toteuttajalle eksplisiittisen koo-
dauksen. Kuten työni edellisessä alaluvussa esitin, kummassakin lauseessa on piirteitä, 
joiden varassa TEKIJÄN ilmauksen motivaatioksi on mahdollista tulkita puhutellun vas-
taanottajajoukon rajaaminen kaikkia vastaanottajia suppeammaksi. Järjestyksessä ensim-
mäinen tekijällinen lause sisältää kuitenkin myös piirteitä, jotka yhdistävät esimerkkiä 38 
esimerkkeihin 36–37. Kysymyksessä on nesessiivilause (Virkasuhteen katketessa kesken 
vuotta tai kun pitempiaikainen virkavapaus alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan 
ruokailukertansa palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, että se ehditään huomioida viimei-
sen palkanmaksun yhteydessä), joka alkaa riviltä 23. Myös se sisältää verrattain runsaasti 
merkkejä siitä, että lauseen avulla annetaan ohjeita nimenomaan potentiaalisesti ongelmal-
lisia tilanteita varten. 

Esimerkki 38 

RK118 25.9.2002

  Peruskoulun ala-asteille, yläasteille ja erityiskouluille 

  LUOKAN RUOKAILUA VALVOVAN OPETTAJAN RUOKAILUKERTOJEN  
  ILMOITTAMINEN SYYSLUKUKAUDELLA 2002 

  01 Ruokailukertojen ilmoittamiseksi kouluille toimitetaan koulupostissa  
  02 kaksi nimilistaa, joihin opettajien nimet on merkitty. Listat  

03 palautetaan asianomaisen koulun palkanlaskijalle: 

05 24.10.2002 ruokailut elo- ja syyskuulta 
06 21.11.2002 ruokailut loka-, marras-  ja joulukuulta

08 HUOM  Joulukuun (ja osa marraskuun) ruokailujen lukumääriä 
09 joudutaan arvioimaan 21.11. listalle!! 

11 Verotusarvolliseen ateriaan (opettajalle 2.70 euro) oikeutettujen  
12 ruokailukerrat merkitään asianomaisen opettajan nimen jälkeen.
13 Niiden osalta, jotka ruokailevat maksullisella lipulla, ei tehdä mitään
14 merkintää luetteloon.

16 Jos opettajan nimi puuttuu, merkitään sekä nimi että ruokailukerrat
17 luettelon loppuun.  

19 Toimintayksikön numero ja henkilönumero lisätään opetusvirastossa. Jos 
20 koulunkäyntiavustaja on oikeutettu verotusarvolliseen ateriaan merkitään
21 myös hänen ruokailukertansa luetteloon.
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! Virkasuhteen katketessa kesken vuotta tai kun pitempiaikainen  
24 virkavapaus alkaa, on rehtorin ilmoitettava ao. opettajan ruokailukertansa  
25 palkkatieto-ilmoituksella niin ajoissa, että se ehditään huomioida viimeisen

  26 palkanmaksun yhteydessä. Esim. jos virkasuhde päättyy 30.11.2002 on 
27 ilmoituksen oltava palkanlaskijalla viimeistään 19.11.2002.

29 Sijaisten ruokailukerrat ilmoitetaan virkavapauslomakkeella, tätä  
30 varten varatussa sarakkeessa jokaisen sijaisuutensa osalta erikseen.

32 Rehtori allekirjoittaa luettelon, joka palautetaan palkanlaskijalle 
33 palautusaikataulun mukaisesti.  
34 Tiedusteluihin vastaa koulun palkanlaskija. 

H.H., talousjohtaja 
K. K., palkanlaskentapäällikkö 

Kun esimerkin 38 tekijällistä nesessiivilausetta vertaa edellä käsittelemieni esimerkkien 
36–37 tekijällisiin lauseisiin, huomio kiinnittyy ainakin kahteen keskeiseen eroavaisuu-
teen. Ensimmäinen ero liittyy siihen, kenelle tekijällisessä lauseessa ilmaistu ohje suunna-
taan. Esimerkeissä 36–37 toivotun teon toteuttajaksi nimettiin yhtä lailla kirjeen kaikki 
vastaanottajat. Esimerkissä 38 TEKIJÄN ilmauksena toimiva genetiivimuotoinen NP rehto-
rin (r. 24) hahmottuu ekstensioltaan kirjeen kaikkia vastaanottajia (peruskoulun ala-asteet, 
yläasteet ja erityiskoulut) suppeammaksi. Toisin sanoen sen avulla nostetaan esiin, että 
lauseessa ilmaistu ohje koskee ainoastaan osaa kirjeen vastaanottajista. Kuten luvussa 
4.2.2.1 esitin, TEKIJÄN eksplikoinnin motivaatioksi voikin riviltä 23 alkavassa nesessiivi-
lauseessa tulkita myös TEKIJÄN yksilöinnin, jos ajatellaan, että muiden ohjeiden osalta 
toteuttajana voi viraston puolesta toimia kuka tahansa, kunhan ohjeet toteutetaan. Toisek-
seen riviltä 23 alkavassa nesessiivilauseessa ei lauseen huomioarvon nostamiseksi käytetä 
lihavoinnin tai alleviivauksen kaltaisia visuaalisia korostuskeinoja. Eroavaisuuksista huo-
limatta myös riviltä 23 alkavassa nesessiivilauseessa on kuitenkin nähtävissä merkkejä 
käsiteltävän tilanteen potentiaalisesta ongelmallisuudesta.  

Ensimmäisenä ongelmallisuussignaalina toimivat lauseen esikenttään sijoittuvat kaksi 
rinnasteista adverbiaalia (Virkasuhteen katketessa – – tai kun pitempiaikainen virkavapaus 
alkaa). Molempien avulla ilmaistaan olosuhteita, joiden vallitessa lauseen ilmaisema ohje 
on vastaanottajan näkökulmasta relevantti. Huomionarvoista on, että ehtorakenteiden avul-
la ilmaistut olosuhteet hahmottuvat poikkeuksellisiksi juuri sellaisiin rutiinitilanteisiin 
nähden, joihin kirjeessä annetut muut ohjeet pääasiassa suunnataan. Molemmat ehtoraken-
teet kuvaavat tilanteita, joissa (normaalitilanteessa voimassa olevaan, pysyvään tai pitkä-
aikaiseen) virkasuhteeseen ilmaantuu joko pysyvä tai väliaikainen katkos. Ensimmäisen 
ehtorakenteen ilmaisemassa tilanteessa ”virkasuhde katkeaa kesken vuoden”. Toisen il-
maisemassa tilanteessa viran haltija jättää viranhoidon ainoastaan väliaikaisesti, mutta 
väliaikainen tila on ”pitempiaikainen”. Ehtorakenteiden valossa voidaankin tulkita, että 
riviltä 23 alkava nesessiivilause ilmaisee ohjeen sellaisia tilanteita varten, joissa vastaanot-
tajien tulee paitsi käyttää tavanomaisesta poikkeavaa lomaketta myös poiketa viraston 
ilmoittamasta aikataulusta, joka koskee tavanomaisia tilanteita.   
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Erityisen selvästi ehtorakenteiden ilmaisemien tilanteiden potentiaalista ongelmalli-
suutta signaloivat lauseen loppukenttään sijoittuvan määräajan ilmauksen (niin ajoissa, 
että se ehditään huomioida viimeisen palkanmaksun yhteydessä) konsekutiivisuus sekä 
konsekutiiviseen määräajan ilmaukseen sisältyvän predikaattiverbin (ehtiä) semantiikka. 
Esimerkiksi Flint (1980: 65–66) toteaa ehtiä-verbin ilmaisevan ehtijäksi ilmaistavan toi-
mijan pystymistä siten, että pystymisen edellytykseksi hahmottuu ajan riittävyys (ks. myös 
Herlin 2005: 111). Keskeistä on, että kun ajan riittämistä ilmaiseva verbi toimii predikaat-
tina juuri konsekutiivisessa ilmaustyypissä niin X että, tämän ilmaustyypin merkitys hah-
mottuu finaaliseksi (konsekutiivisista ilmaustyypeistä ks. ISK 2004: § 1160). Edellä sanot-
tu tarkoittaa, että ehtiä-verbillinen konsekutiivinen rakenne niin ajoissa, että – – voidaan 
esimerkissä 38 tulkita tarkoituksen tai tavoitteen ilmaukseksi. Toisin sanoen tekijälliseen 
elaboroivaan direktiiviin sisältyvä määräajan ilmaus vihjaa, että tekijällisen lauseen il-
maisema ohje on kontekstissaan tarpeellinen, jotta ajan riittämättömyys ei muodostuisi 
ehtiä-lauseessa kuvatun toiminnan (ruokailukertojen huomioimisen palkanmaksun yhtey-
dessä) esteeksi. Ehtiä-lause ilmaisee näin tavoitteen, johon virasto riviltä 23 alkavan teki-
jällisen nesessiivilauseen muotoilijana pyrkii. Saman voi ilmaista myös niin, että lause 
kehottaa vastaanottajia toimimaan tietyllä tavalla, jotta ohjeen noudattamatta jättämisestä 
seuraavat ongelmat voitaisiin yhteistoimin välttää.  

Kuten edellä totesin, esimerkkien 36–38 kaltaiset tapaukset, joissa tekijällisen lauseen 
ilmaisema ohje konstruoidaan vastaanottajaa koskevaksi velvoitteeksi, edustavat ainoas-
taan osaa kaikista elaboroivista direktiiveistä, joissa TEKIJÄN ilmaisemista selittää toteutta-
jajoukon rajaamisen asemesta pikemminkin tarve säädellä lauseessa ilmaistun ohjeen 
huomioarvoa. Osassa tapauksia ohjeet konstruoidaan pikemminkin vastaanottajille suun-
natuiksi toivomuksiksi tai suosituksiksi. Toiveeksi tai suositukseksi konstruoituja tapauk-
sia yhdistää edellä kuvaamiini velvollisuuslauseisiin se, että toivotun tekemisen toteutta-
jaan viittaava TEKIJÄN ilmaus poimii myös niissä tarkoitteikseen kirjeen kaikki vastaanot-
tajat. Samoin ekstensioltaan odotuksenmukainen TEKIJÄN ilmaus saa lauseessa temaattisen 
statuksen. Toisin kuin velvollisuutta ilmaisevissa tapauksissa, ehtoa tai olosuhdetta ilmai-
sevia adverbiaalirakenteita ei kuitenkaan tyypillisesti esiinny. Tilanne, jota varten ohjeita 
annetaan, saattaa tällöinkin näyttäytyä potentiaalisesti ongelmallisena. Ongelmista vihjaa-
vat signaalit ovat kuitenkin vähäisiä tai niitä ei esiinny ollenkaan.  

Esimerkin toivomustyyppiä edustavista lauseista tarjoaa kirje RK119 (esimerkki 39), 
joka toteuttaa tarjoomuksen alatekstilajia. Sen kehotusjakso (r. 8–9, 10–14) sisältää kolme 
kiteytynyttä direktiiviä. Tavoitellun teon TEKIJÄ saa eksplisiittisen koodauksen paitsi mah-
dollisuutta ilmaisevassa ydindirektiivissä (Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa – – 
oppilaaksiottoon, r. 8) myös ensimmäisessä elaboroivassa direktiivissä, joka alkaa riviltä 
10. Tekijällinen elaboroiva direktiivi on muotoiltu sivulauseasemaiseksi performatiivilau-
seeksi, jonka pääverbinä toimii passiivimuoto verbistä toivoa (– – joita koulujen toivotaan 
kommentoivan).
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Esimerkki 39 

RK 119 1.10.2002

Kaupungin peruskoulut, sopimuskoulut, erityis- ja sairaalakoulut 

OPPILAAKSIOTTO PAINOTETTUUN OPETUKSEEN
Koulujen kannanotot

01 Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä linjataan yleisen oppilaak
02 sioton ohella myös painotetun opetuksen järjestäminen ja siihen liittyvä  
03 oppilaaksiotto – –. Kyseessä on merkittävä periaatteellinen linjaus. Siinä  
04  haetaan toimintatapaa, joka toteuttaa seuraavia perusopetuslain ja  
05 valtioneuvoston asetuksen – – edellyttämiä tavoitteita  
06 [6 tavoitteen lista ranskalaisin viivoin].  

08 Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa painotetun opetuksen järjestämi-
09 seen ja siihen liittyvään oppilaaksiottoon. Asiaan liittyvä taustamuistio on  
! oheisena (liite 1). Siinä on myös esitetty tarkemmat näkökohdat, joita kou-
11 lujen toivotaan kommentoivan.

13 Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin rehtorifoorumin edustajille
14 31.10.2002 mennessä. Asia valmistellaan opetuslautakunnan suomenkieli- 
15 sen jaoston 17.12.2002 pidettävään kokoukseen. Luettelo rehtoreista on  
16 oheisena (liite 2). 

 P. P., Yleissivistävän koulutuslinjan johtaja 

Passiivimuotoisen toivoa-verbin ympärille rakentuu esimerkissä 39 samantapainen refera-
tiivirakenne kuin esimerkissä 28, jota tarkastelin aiemmin alaluvussa 3.3.1.2. Kuten valta-
osassa nyt käsittelemiäni esimerkkejä, myös esimerkin 39 eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus 
(koulujen) viittaa yhtä lailla kirjeen kaikkiin vastaanottajiin. Samoin se poimii ohjeen ylei-
söksi samat vastaanottajat, jotka adessiivimuotoinen TEKIJÄN ilmaus (Kouluilla) nimeää 
kirjeessä esitettävien kehotusten kohderyhmäksi myös jakson alkuun sijoittuvassa ydindi-
rektiivissä (Kouluilla on mahdollisuus ottaa kantaa – – ). Toivoa-lauseen teemaksi voi-
daan hahmottaa yhtäältä TEKIJÄN ilmaus (koulujen), toisaalta sen edelle sijoittuva relatii-
vipronomini (joita) joka ilmaisee toivotun tekemisen KOHTEEN (ks. lukua 3.3.1.1, alaviite 
75). Tässä yhteydessä on keskeistä, että TEKIJÄ-NP (koulujen) saa lauseessa joka tapauk-
sessa pikemminkin temaattisen kuin remaattisen statuksen.  

Toisin kuin esimerkeissä 36–38, joissa toivotun teon toteuttaminen konstruoitiin vas-
taanottajaa sitovaksi velvollisuudeksi, esimerkin 39 tekijälliseen elaboroivaan direktiiviin 
ei sisälly ehtoa tai olosuhdetta ilmaisevaa adverbiaalia, joka täsmentäisi, millaisissa tilan-
teissa lauseen ilmaisemaa ohjetta on syytä noudattaa. Kun olosuhdetta, johon ohje kohdis-
tuu, ei erikseen spesifioida, tekijällisen toivoa-lauseen ilmaisema ohje hahmottuu pikem-
minkin relevantiksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa, joissa kirjeen vastaanottaja ylipää-
tään päättää tarttua kirjeen tarjoamaan mahdollisuuteen.  

Myöskään eksplisiittisiä signaaleita käsiteltävän tilanteen potentiaalisesta ongelmalli-
suudesta ei esiinny. Ongelmallisuusnäkökulmasta on kuitenkin kiinnostavaa, että tavoitel-
lun teon TEKIJÄ eksplikoidaan kirjeen kahdesta elaboroivasta direktiivistä nimenomaan 
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toivoa-lauseessa, jonka ilmaisema ohje on viraston edun mukainen. Riviltä 12 alkavan 
tekijättömän elaboroivan direktiivin (Koulujen kannanotot toimitetaan oman suurpiirin 
rehtorifoorumin edustajalle 30.10.2002 mennessä) ilmaisemaa ohjetta kannattaa noudat-
taa, mikäli haluaa, että oma kannanotto tulee ajoissa huomioiduksi. Toisin sanoen sen il-
maiseman ohjeen toteuttaminen on vastaanottajan oman edun mukaista. Tekijällisen toi-
voa-lauseen ilmaisema ohje taas on tärkeä nimenomaan kirjeen lähettäjän näkökulmasta. 
Kokonaisuutena vastaanottajille tarjoutuu esimerkin 38 myötä mahdollisuus kommentoida 
myös sellaisia (painotettuun oppilaaksi ottoon liittyviä) seikkoja, jotka viraston näkökul-
masta ovat vähemmän relevantteja. Toivoa-lause ilmaisee kuitenkin, että virastolla on mie-
lessään joukko kysymyksiä, joihin vastaanottajan kommentteja tarvittaisiin. Tekijällinen 
lause ilmaiseekin, kuinka vastaanottajan toivotaan menettelevän, jotta myös viraston etu 
voisi kannanottojen välityksellä toteutua. Toisin sanoen eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus 
sijoittuu esimerkissä 39 juuri sellaiseen elaboroivaan direktiiviin, jonka ilmaiseman ohjeen 
noudattaminen varmistaa, ettei kannanotoista tule viraston näkökulmasta epätarkoituk-
senmukaisia. Luvussa 3.3.1.1 esittämäni huomio toivoa-lauseen reformuloivasta funktiosta 
kytkeytyy oleellisesti tähän havaintoon. Reformulointi tarkoittaa, että toivoa-lause konst-
ruoi ydindirektiivin verbalisoiman mahdollisuudenilmauksen viraston toivomukseksi. 
Näin toivoa-lause muuntaa ydindirektiivissä ilmaistun kannanottamistarjouksen kuvauk-
seksi siitä, kuinka kannan ottamisen olisi käytännössä hyvä tapahtua. 

Tekijällinen elaboroiva direktiivi ei hahmotu merkitykseltään velvoittavaksi myöskään 
kirjeessä RK016 (esimerkki 40), joka toteuttaa tiedustelun alatekstilajia. Sen kehotusjak-
sossa kaikki kolme kiteytynyttä direktiiviä (r. 12–19, 24–25) ovat tehtävältään elaboroivia. 
Siinä, missä kaksi reunimmaista elaboroivaa direktiiviä antavat tavoitellun teon TEKIJÄLLE 
implisiittisen koodauksen, keskimmäinen ilmaisee TEKIJÄN eksplisiittisesti (Koulukohtai-
sia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen koulujen rehtoreiden hyvä neuvotella yhtei-
sesti alueen kouluilta anotuista käyttövuoroista, r. 17). Modulointikeinoksi on valittu yk-
sipersoonainen rakenne X:n on hyvä + V, joka syntaktisilta ominaisuuksiltaan muistuttaa 
nesessiivirakenteita. 

Esimerkki 40 

RK016 28.1.2002

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten  
rehtoreille ja johtajille 

HELSINGIN KAUPUNGIN KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN TILOJEN  
HAKEMINEN ILTA- JA VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN LUKUVUODEKSI  
2002 – 2003 

01 Lehti-ilmoitus koulujen ja oppilaitosten tilojen hakemisesta ilta- ja  
02 vapaa-ajankäyttöön lukuvuodeksi 2002 - 2003 julkaistaan Alueuutisis- 
03 sa, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Uutispäivä Demaris- 
04 sa ja Kansan Uutisissa 27.1.2002 tai sen jälkeisenä ensimmäisenä il- 
05 mestymispäivänä. Säännöllisten käyttövuorojen hakuaika on 1.2. – 06

28.2.2002. 
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08 Opetusviraston kiinteistöyksikkö sopii vuosittain liikuntaviraston kanssa  
09 tuettavien liikunnan perusjärjestöjen sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestö- 
10 jen liikuntavuorojen laskutuksesta suoraan liikuntavirastolta. Opetusvi- 
11 rasto kerää koulukohtaisesti myönnetyt liikuntavuorot yhteiseen lukujär- 
12 jestykseen, joka toimitetaan liikuntavirastolle kesäkuun aikana. Liikunta-
13 vuororekisteriä ja kouluittain eriteltyä lukujärjestystä varten rehtorien  
14 käyttöpäätökset on toimitettava opetusvirastoon 28.5.2002 mennessä  
15 laskuttaja Y. Y.:lle, puh. – –.

! Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä on koulupiirin/alueen koulujen reh 
18 toreiden hyvä neuvotella yhteisesti alueen kouluilta anotuista käyttövuo- 
19 roista. 

21 Opetusviraston ryhmäkirjeellä 13.11.2000 nro 153 on annettu toiminta- 
22 ohje koulujen ulkopuolisesta käytöstä ilta- ja vapaa-aikana. 

24 Käyttöanomus- ja päätöslomakkeita voi tilata opetusviraston postituk- 
25 sesta T.T:ltä tai S.S:ltä, puh. – –.

R. R., kiinteistöpäällikkö 

Esimerkissä 40 TEKIJÄN ilmauksena toimiva genetiivimuotoinen NP (koulupiirin/alueen 
koulujen rehtoreiden) on ekstensioltaan suppeampi kuin vaikkapa aiemmissa esimerkeissä 
toistuneet lekseemin koulu taivutusmuodot. Huomionarvoista on kuitenkin, että tekijälli-
nen elaboroiva direktiivi ilmaisee tavoitellun teon TEKIJÖIKSI juuri ne osallistujat, joille 
kirje kokonaisuutena on suunnattu. Otsikon yläpuolelle sijoittuva osoiterivi ilmaisee sa-
nanmukaisesti, että kirje on lähetetty ”Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten rehtoreille ja johtajille”. Käytännössä osoiterivin ja TEKIJÄ-
NP:n ekstensiot hahmottuvat näin keskenään samoiksi. Tarkemmin sanottuna elaboroivan 
direktiivin TEKIJÄN ilmaus käsittelee osoiterivillä mainittuja rehtoreita ja johtajia nimen-
omaan omien alueellisten piiriensä edustajina. Kun TEKIJÄ-NP samastaa TEKIJÖIKSI nime-
tyt koulupiirin tai alueen koulujen rehtorit tiettyyn alueelliseen ryhmään, tekijällisen lau-
seen TEKIJÄN ilmaus ei esimerkissä 40 näin ainoastaan totea, keitä lauseessa ilmaistu ohje 
koskee. Päinvastoin ryhmäjaon avulla voi yhtä aikaa ajatella ilmaistavan, kenen kanssa 
lauseessa mainitut neuvottelut on tarkoituksenmukaista käydä.  

Toisin kuin esimerkki 39, esimerkki 40 muistuttaa velvollisuustyypin esimerkkejä 36–
38 siinä, että tekijällisen elaboroivan direktiivin esikenttään sijoittuu myös nyt olosuhdetta 
ilmaiseva adverbiaalilauseke (Koulukohtaisia päätöksiä tehtäessä, r. 17). Vaikka adverbi-
aalin muoto ja sijainti lauseessa vastaavat täsmälleen vaikkapa esimerkin 37 rakennetta 
Koulujen yhteisiä opettajia haettaessa, sen tehtävä lauseessa on kuitenkin erilainen. Kun 
kirjettä tarkastelee kokonaisuutena, voidaan nimittäin huomata, ettei tekijällisen elaboroi-
van direktiivin esikenttään sijoittuva adverbiaali esimerkissä 40 kuvaa erityis- tai poikke-
ustilannetta, jonka vallitessa kirjeen muut ohjeet eivät pätisi ja johon vastaanottajan huo-
mio siksi haluttaisiin kiinnittää. Päinvastoin esimerkeissä 36–38 tavattu konditionaalinen 
merkitys jää taka-alalle, ja adverbiaali hahmottuu merkitykseltään temporaaliseksi. Tul-
kintaan vaikuttaa keskeisesti, että adverbiaalin avulla nominaalistettu prosessi (käyttöpää-
töksien tekeminen) on vastaanottajan näkökulmasta väistämätön, jos kirjeen muut ohjeet 
on mieli toteuttaa viraston esittämällä tavalla. Koska päätökset on tehtävä ennen kuin ne 
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voidaan toimittaa viraston haltuun, riviltä 17 alkavan tekijällisen elaboroivan direktiivin 
ilmaisemat olosuhteet toteutuvat näin joka tapauksessa, jos vastaanottaja toimii tavalla, 
johon vaikkapa kehotusjakson ensimmäinen lause (– – rehtorien käyttöpäätökset on toimi-
tettava opetusvirastoon – –) häntä kehottaa.  

Toisin kuin esimerkeissä 36–38, viraston suositukseksi konstruoidun tekijällisen elabo-
roivan direktiivin esikenttään sijoittuva olosuhteen ilmaus ei siis esimerkissä 40 toimi vih-
jeenä käsiteltävän tilanteen ongelmallisuudesta. Myöskään muunlaisia selkeitä vihjeitä 
käsiteltävän tilanteen potentiaalisesta ongelmallisuudesta ei esiinny. Mahdolliseksi on-
gelmallisuudesta kertovaksi signaaliksi voidaan tulkita lähinnä verbi neuvotella, joka teki-
jällisessä elaboroivassa direktiivissä ilmaisee toivotun tekemisen laatua. Hieman samaan 
tapaan kuin esimerkin 37 lauseessa Koulujen yhteisiä opettajia haettaessa – – pyydetään 
neuvottelemaan keskenään ja sopivan – –, se vihjaa, että puheena olevan prosessin (pää-
tösten tekemisen) onnistuminen vaatii oletettavasti poikkeuksellisen hyvin koordinoitua 
yhteistyötä lauseessa mainittujen rehtoreiden kesken. Tilanteen ongelmallisuuden onkin 
esimerkissä 40 mahdollista tulkita kytkeytyvän siihen, että rehtoreiden tehtäväksi lan-
keavien päätösten ilmaistaan olevan koulukohtaisia, mutta niiden tekemisessä tarvitaan 
myös tietoa siitä, kuinka saman koulupiirin muut koulut aikovat omien tilahakemustensa 
kanssa menetellä.  

Kootusti esimerkkien 36–40 käsittely havainnollistaa, että kun elaboroivan direktiivin 
eksplikoimaksi TEKIJÄKSI hahmottuvat kirjeen kaikki vastaanottajat, TEKIJÄN eksplikointi 
on jälleen mahdollista tulkita yhdeksi sellaiseksi keinoksi, jonka avulla säädellään lausees-
sa esitettävien ohjeiden huomioarvoa. Erityisesti velvollisuutta ilmaisevien lauseiden muo-
toilu vihjaa, että tekijälliset elaboroivat direktiivit käsittelevät tällöin esittämiään ohjeita 
tai niiden toteuttamista potentiaalisesti ongelmallisena. Joskus ohjeita saatetaan antaa 
myös potentiaalisesti ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Vihjeenä käsiteltävän 
tilanteen ongelmallisuudesta toimii muun muassa adverbiaalilausekkeiden muotoilu. Mo-
nesti ongelmista vihjaavat kuitenkin myös lauseessa käytetyt visuaaliset korostuskeinot, 
kuten lihavointi tai alleviivaus. Kun TEKIJÄN ilmaus tematisoidaan, voidaan lisäksi sanoa, 
ettei itse TEKIJÄN ilmausta esitellä lauseen uutisarvoisimpana sisältönä. Pikemminkin uu-
tisarvoisena esitellään toivotun tekemisen KOHDE tai  teko,  joka  siihen  esitetään  toivotta-
vaksi kohdistaa. Onkin mahdollista ajatella, että tematisoidun TEKIJÄN ilmauksen käyttö 
toimii osassa elaboroivia direktiivejä tulkita fokusointikeinona, jonka avulla myös lauseen 
teema–reema-rakennetta on mahdollista muokata painotetun temaattisen rakenteen suun-
taan.  

4.2.3 Koonti 

Luvussa 4.2 olen edellä tarkastellut TEKIJÄN eksplikoinnin ja implikoinnin motivaatiota 
sellaisissa tapauksissa, joissa lauseen argumenttirakenne toteutuu lauseen tehtävään näh-
den odotuksenvastaisella tavalla. Nyt tarkastelen lyhyesti luvun tuloksia suhteessa luvussa 
4.1 esittämiini hypoteeseihin, joiden avulla TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa voitaisiin ryhmä-
kirjeissä periaatteessa selittää. Ensimmäisen hypoteesin mukaan eksplisiittisen TEKIJÄ-
NP:n tehtävänä on ryhmäkirjeiden kehotusjaksoissa yksilöidä, kenelle ilmaistavat ohjeet 
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on suunnattu. Toisen mukaan TEKIJÄN ilmaisemisen tapa voi kytkeytyä myös ohjeen tai 
jonkin sen osan huomioarvon säätelemiseen.  

Luvussa 4.2.1 käsittelin ensin sellaisia esimerkkejä, joissa ydindirektiiviksi ana-
lysoimani lause antaa toivotun teon TEKIJÄLLE eksplisiittisen asemesta implisiittisemmän 
koodauksen. Kaikki käsittelemäni tapaukset sijoittuivat käskyn alatekstilajia toteuttaviin 
kirjeisiin. Kiinnitin huomiota erityisesti sellaisiin käskyihin, joissa TEKIJÄN konstruointita-
pa on implisiittinen jo kehotusjakson ensimmäisessä ydindirektiivissä. Luvussa 4.2.1 esit-
tämäni havainnot vahvistivat hypoteesia TEKIJÄN eksplikoinnista keinona, jonka avulla on 
mahdollista nostaa esitettävän ohjeen huomioarvoa. Eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus ei kui-
tenkaan ole ainoana fokusointikeino, jonka avulla ohjeiden huomioarvoa voidaan nostaa. 
Kun kehotusjakson aloittava ydindirektiivi on tekijätön, kehotusjaksossa esitettyjen ohjei-
den huomioarvoa kasvattavat päinvastoin useat muunlaiset fokusointikeinot. Tarkasteluni 
osoittikin, että TEKIJÄN eksplikoinin ja eksplikoimatta jättämisen motivaatio kaipaa käs-
kyissä lisäselvityksiä.  

Luvussa 4.2.2 analysoin sellaisia ryhmäkirjeitä, joissa elaboroiva direktiivi antaa toivo-
tun teon TEKIJÄLLE implisiittisen asemesta eksplisiittisen koodauksen. Tällaisia elabo-
roivia direktiivejä esiintyi tiedusteluissa ja tarjoomuksissa. Tilannekontekstin näkökulmas-
ta esittelemäni esimerkit jakautuvat edelleen kahteen pienempään ryhmään.  

Luvussa 4.2.2.1 tarkastelun kohteeksi nousi joukko sellaisia tekijällisiä elaboroivia di-
rektiivejä, joiden TEKIJÄ-NP hahmottaa toivotun teon toteuttajiksi ainoastaan osan kirjeen 
kaikista vastaanottajista. Tällaisissa tapauksissa tulkitsin TEKIJÄN eksplikoinnin motivaati-
oksi sen yksilöimisen, mitä osaa vastaanottajista ohje koskee. Huomionarvoista on, että 
yksilöivien TEKIJÄ-NP:iden informaatioarvo näyttäytyy tekijällisissä elaboroivissa direk-
tiiveissä usein verrattain kohosteisena. Tästä näkökulmasta kiinnostavia ovat erityisesti 
alaluvun lopussa käsittelemäni tarjoomukset, joissa tekijällisen elaboroivan direktiivin 
avulla ilmaistaan, ketä tai kuinka monta osallistujaa kirjeessä käsitelty mahdollisuus käy-
tännössä koskee. Niissä TEKIJÄN ilmauksen kohosteista informaatioarvoa saatetaan ilmais-
ta myös lauseen temaattista rakennetta muokkaamalla. Tällöin TEKIJÄN ilmaus sijoittuu 
alkukentän teemapaikan asemesta lauseen loppukenttään. Toisin sanoen TEKIJÄN yksilöinti 
merkitään lauseen keskeiseksi tehtäväksi myös argumenttirakenteen keinoin.  

Luvussa 4.2.2.2 käsittelin lopuksi sellaisia tekijällisiä elaboroivia direktiivejä, joissa 
TEKIJÄKSI ilmaistaan kirjeen kaikki vastaanottajat. Tällaisissa tapauksissa tulkitsin TEKI-
JÄN ilmauksen eksplisiittisyyden jälleen keinoksi, jonka avulla säädellään lauseessa esitet-
tävien ohjeiden huomioarvoa. Erityisesti velvollisuutta ilmaisevien lauseiden muotoilu 
vihjaa, että tällaiset tekijälliset elaboroivat direktiivit käsittelevät esittämiään ohjeita tai 
niiden toteuttamista potentiaalisesti ongelmallisena. Tekijälliset elaboroivat direktiivit 
saattavat myös esittää ohjeita potentiaalisesti ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. 
Itse TEKIJÄN ilmausta ei tällöin esitellä lauseen uutisarvoisimpana sisältönä. Pikemminkin 
uutisarvoisena esitellään toivotun tekemisen KOHDE tai teko, joka siihen esitetään toivotta-
vaksi kohdistaa.  
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4.3 Yhteenveto 

Luku 4 käsitteli edellä tutkimuskysymystä C tarkastelemalla, millaisissa konteksteissa 
kiteytynyt direktiivi antaa toivotun tekemisen toteuttajalle eksplisiittisen, millaisissa taas 
implisiittisemmän koodauksen. Luvussa 2 esittelemäni rajauksen mukaisesti keskityin 
edelleen tarkastelemaan ainoastaan sellaisia kiteytyneitä direktiivejä, jotka toimivat ryh-
mäkirjeissä kehotusjakson rakenne-elementteinä. Toisin kuin luvussa 3, analyysini eivät 
kuitenkaan enää jäsentyneet yksinomaan alatekstilajin mukaan.  

Luvussa 4.1 tarkastelin ensin karkeasti, millaista alustavaa tietoa työni aiemmat luvut 
ovat TEKIJÄN ilmaisutavan motivaatiosta tuottaneet. Tarkasteluasetelman yksinkertaisena 
pitämiseksi rajasin huomioni tapauksiin, joissa lauseen argumenttirakenne ja tehtävä keho-
tusjaksossa lankeavat tekstiasemaan katsomatta odotuksenmukaisella tavalla yhteen. Toi-
sin sanoen tarkastelin TEKIJÄN ilmaisukeinon valintaa ainoastaan sellaisissa ydindirektii-
veissä, joissa TEKIJÄ eksplikoidaan, sekä sellaisissa elaboroivissa direktiiveissä, joissa sen 
ilmaisutapa on implisiittisempi. Tällaisten tapausten varassa esitin jatkotarkastelun poh-
jaksi kaksi hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan eksplisiittisen TEKIJÄ-NP:n teh-
tävänä on ryhmäkirjeiden kiteytyneissä direktiiveissä yksilöidä, kenelle ilmaistavat ohjeet 
on suunnattu. Vastaavasti TEKIJÄ voidaan ilmaista implisiittisemmin, kun yksilöinti ei ole 
tarpeen. Toisen hypoteesin mukaan TEKIJÄN eksplikointia voi motivoida myös tarve nos-
taa esitettävän ohjeen huomioarvoa. Tällöin TEKIJÄN implikointi hahmottuisi neutraaliksi 
valinnaksi, kun huomioarvon kasvattaminen ei ole motivoitua.  

Luvussa 4.2 testasin luvussa 4.1 esittämiäni hypoteeseja analysoimalla tapauksia, jois-
sa argumenttirakenne toteutuu lauseen tehtävään nähden odotuksenvastaisesti. Tarkastelu-
ni kohdistui yhtäältä esimerkkeihin, joissa ydindirektiiviksi analysoimani lause antaa TEKI-
JÄLLE eksplisiittisen asemesta implisiittisemmän koodauksen (luku 4.2.1). Toisaalta keski-
tin huomioni sellaisiin elaboroiviin direktiiveihin, joissa TEKIJÄLLE annetaan implisiittisen 
asemesta eksplisiittinen koodaus (luku 4.2.2). Kahta keskeistä poikkeustyyppiä analysoi-
malla kuva TEKIJÄN ilmaisemisen motivaatiosta tarkentui. Käytännössä luku 4.2 osoitti, 
ettei kumpikaan hypoteeseista selitä TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa kaikissa esimerkeissä. 
Päinvastoin TEKIJÄN ilmaisemisen tapaa motivoivat erilaisissa ryhmäkirjeissä  hieman 
erilaiset seikat. Lisäksi kävi ilmi, että myös argumentirakenteen poikkeuksellisuus on ki-
teytyneissä direktiiveissä toiminnan näkökulmasta motivoitua.  

Kokoavasti tarkastellen erityisesti havaintoja tekijällisistä elaboroivista direktiiveistä 
on verraten helppo tulkita. Niiden analyysi osoitti, että yksilöivät ja huomioarvoa  nostavat 
TEKIJÄ-NP:t sijoittuvat tyypillisesti melko erityppisiin lauseisiin. Tehtävältään yksilöiviksi 
tulkitsin erityisesti sellaiset TEKIJÄN ilmaukset, joiden ekstensio on kirjeen kaikkia vas-
taanottajia suppeampi. Kun TEKIJÄN eksplikoitia motivoi huomioarvon kasvattaminen, 
TEKIJÄKSI hahmottuivat sen sijaan kirjeen kaikki vastaanottajat. Erityisen kiinnostavaksi 
osoittautui havainto siitä, että TEKIJÄN eksplikoinnin motivaatio saattaa heijastua myös 
lauseen argumenttirakenteeseen. Havainnollistin, että yksilöivä TEKIJÄ-NP saa osassa tar-
kastelemiani elaboroivia direktiivejä TEKIJÄN ilmauksille epätyypillisen remaattisen sta-
tuksen. Tällaisissa tapauksissa tieto TEKIJÄN ilmauksen yksilöivästä viittaussuhteesta mer-
kitään lauseessa erityisen relevantiksi myös argumenttirakenteen keinoin. Kun TEKIJÄN
eksplikoinnin motivaatio liittyy ohjeen huomioarvon nostoon, TEKIJÄN ilmaus saa lausees-
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sa säännönmukaisesti teema-aseman. Toisin kuin yksilöivissä tapauksissa, itse TEKIJÄN
ilmausta ei tällöin esitetä lauseessa sen uutisarvoisimpana sisältönä. Pikemminkin uutisar-
voisena käsitellään toivotun tekemisen KOHDETTA tai tekoa, jonka vastaanottajien halutaan 
siihen kohdistavan. Yksilöivien ja ohjeen huomioarvoa nostavien TEKIJÄN ilmausten välil-
le muodostui eroja myös siinä, kuinka ongelmalliseksi niissä käsiteltävät ohjeet hahmottu-
vat. Kun TEKIJÄN ilmauksen motivaatio on yksilöivä, merkkejä käsiteltävän asian ongel-
mallisuudesta ei tyypillisesti esiinny. Esimerkiksi modulointikeinoja ei tyypillisesti käyte-
tä. Kun TEKIJÄN eksplikointia motivoi ohjeen huomioarvon nosto, eksplisiittisen TEKIJÄN
ilmauksen seuraan hakeutuu sen sijaan usein kielellisiä signaaleja siitä, että lauseen käsit-
telemässä asiassa on jotakin ongelmallista. Ongelmallisuudesta saattavat vihjata esimer-
kiksi adverbiaalit, joiden verbalisoimaan tilanteeseen ohje tarjoaa ratkaisua. Tällöin TEKI-
JÄN ilmausta ympäröi tyypillisesti moduloitu deklaratiivi. Lisäksi huomioarvon kasvatta-
jiksi tulkitsemissani tekijällisissä tapauksissa ovat usein käytössä lihavoinnin tai alleviiva-
uksen kaltaiset visuaaliset korostuskeinot.  

Luvussa 4.2 käsittelemien poikkeusten kanssa samansuuntaisia tulkintoja voidaan teh-
dä myös argumenttirakenteen näkökulmasta odotuksenmukaisemmista tapauksista, joiden 
tarkastelu on nyt jäänyt vähäiseksi. Yksilöimisen voi ajatella selittävän TEKIJÄN ekspli-
kointia esimerkiksi osassa sellaisia (tekijällisiä) ydindirektiivejä, joita olen käsitellyt työni 
aiemmissa luvuissa. Vaikkapa esimerkissä 11, jota käsittelin luvussa 3, kaksi tekijäalkuista 
ydindirektiiviä esittää orientaatiojaksossa käsiteltyjen työ- ja loma-aikojen noudattamises-
ta osin erilaiset ohjeet kahdelle eri vastaanottajaryhmälle (Koulujen tulee noudattaa edellä 
lueteltuja työ- ja loma-aikoja ja kertoa niistä oppilaiden huoltajille; Helsingissä sijaitsevi-
en yksityisten koulujen toivotaan järjestävän työ- ja loma-aikansa vastaavalla tavalla).
Kun TEKIJÄ-NP:iden (Koulujen, Helsingissä sijaitsevien yksityisten koulujen) ekstensiot 
eroavat toisistaan, eksplisiittistä TEKIJÄ-NP:tä voi tulkita käytettävän molemmissa lauseis-
sa nimenomaan relevantin vastaanottajajoukon yksilöintiin. Vastaavasti TEKIJÄN ekspli-
kointi on luvussa 4.1 kertaamallani tavalla mahdollista tulkita lauseen huomioarvon kas-
vattajaksi esimerkiksi tiedustelujen ja tarjoomusten ydindirektiiveissä, jotka toteuttavat 
(tekijällistä) argumenttirakennetta TVK. Kuten luvussa alkuaan 3 esitin, tällaiset ydindirek-
tiivit rakentavat kehotusjakson alkuun niin kutsutun painotetun temaattisen rakenteen 
(Haftka 1982: 197; Koskela 2004: 109), jonka tehtävänä on juuri lukijalle uuden tai uu-
tisarvoisen referentin tai ohjeen esitteleminen. Kun lukijan huomiota ei tarvitse kiinnittää 
uuteen tai uutisarvoiseen referenttiin, TEKIJÄ voidaan myös kehotusjakson aloittavassa 
direktiivissä implikoida. Tällöin käyttöön otetaan argumenttirakennetta KVX toteuttava 
elaboroiva direktiivi, jonka temaattinen rakenne on painoton. 

Enemmän pohdintaa vaativat luvussa 4.1 esittämäni huomiot ydindirektiiveistä, jotka 
tavanomaisesta poiketen antavat TEKIJÄLLE implisiittisen koodauksen. Niiden käsittely 
havainnollisti, että eksplisiittinen TEKIJÄN ilmaus ei ole ainoa sellainen fokusointikeino, 
jonka avulla ohjeen huomioarvoa voidaan ryhmäkirjeiden kehotusjaksoissa nostaa. Kun 
ydindirektiivi on tekijätön, kehotusjaksossa esitettyjen ohjeiden huomioarvoa kasvattavat 
monesti useat muunlaiset fokusointikeinot. Tekijättömien ydindirektiivien tarkastelu nos-
tikin esille, että TEKIJÄN eksplikoinnin ja implikoinnin motivaatiota olisi erityisesti käskyn 
alatekstilajissa tarpeen tutkia lähemmin. Tällöin voitaisiin keskittyä esimerkiksi siihen, 
kuinka erilaisten fokusointikeinojen työnjako käskyissä tarkemmin toimii.  



199

Esittämiäni väitteitä TEKIJÄN ilmaisemisen motivaatiosta olisi monin paikoin mahdol-
lista edelleen tarkentaa. Lisävalaistusta kaipaa erityisesti ajatus TEKIJÄN eksplikoinnista 
lauseen huomioarvon kasvattajana sekä siitä, mikä huomioarvon kasvattamista eri tapauk-
sissa motivoi. Edellä tulkitsin TEKIJÄN ilmauksen avulla kasvatettavan ohjeen huomioar-
voa paitsi silloin, kun ohje suunnataan ongelmalliseen tilanteeseen, myös silloin, kun 
huomioarvon nostaminen vaikuttaa kytkeytyvän jonkin lauseessa esiteltävän referentin tai 
teon uutisarvoisuuteen. Näiden kahden merkitysulottuvuuden keskinäisten suhteiden täs-
mentäminen vaatisi lähempiä tarkasteluja. Karkeasti ottaen argumenttirakenteeltaan odo-
tuksenmukaisesti ja odotuksenvastaisesti toteutuvien kiteytyneiden direktiivien tarkastelu 
vie tulkintoja TEKIJÄN ilmaisutavan valintaperusteista kuitenkin samaan suuntaan.  

Suhteessa aiempaan kirjallisuuteen luvun 4 tarkastelut vahvistavat ajatusta, jonka mu-
kaan TEKIJÄN implikointia eivät ryhmäkirjeiden kehotusjaksoissa selitä ensisijaisesti per-
soonan häivyttämisen tai hämärtämisen kaltaiset seikat. Pikemminkin TEKIJÄN implikointi 
hahmottuu vastaanottajaan viittaamisen keinona neutraaliksi valinnaksi, kun taas TEKIJÄN
eksplikoinnille on pääsääntöisesti osoitettavissa jokin erityinen motivaatio. Esimerkiksi 
Firbas (1992: 24) huomauttaa, että kirjoittajan ja lukijan olemassaolo on lähtökohta, jonka 
varassa kaikki tekstit toimivat. Siksi voidaankin ajatella, että erityisesti tarkemmin yksi-
löimättömät viittaukset kouluihin tai muihin vastaanottajarivillä jo kertaalleen mainittuihin 
tahoihin ovat ryhmäkirjeiden kiteytyneissä direktiiveissä ilmauksia, joiden referentti on 
puhetilanteessa ”pysyvästi ilmeinen” (mts.; Shore 2008: 31). Juuri tästä syystä TEKIJÄÄN
voidaan perustapauksessa viitata lausetasolla implisiittisesti. Jos pysyvästi ilmeinen TEKIJÄ
saa eksplisiittisen maininnan, eksplikoinnin motivaationa voi vastaavasti olla esimerkiksi 
lauseen huomioarvon kasvattaminen. Kun pysyvästi ilmeinen TEKIJÄ konstruoidaan tun-
nusmerkittömässä tapauksessa subjektiivisesti, objektiivista konstruointia voivat toisin 
sanoen motivoida esimerkiksi ohjeen relevanssin tai uutisarvon kasvattamiseen liittyvät 
seikat. 

Kuten edellä totesin, persoonan merkitsemisen suhdetta puhetilanteeseen on keskuste-
lunanalyysin menetelmällä tarkastellut myös Laury (painossa). Lauryn tarkastelemissa jos-
lauseen muotoisissa direktiiveissä persoonan ilmaisemisen tapa kytkeytyy yhteen sen 
kanssa, kuka tai ketkä meneillään olevan vuorovaikutustilanteen osallistujista tulkitaan 
tavoitellun teon toteuttajaksi. Vaikka TEKIJÄN ilmaisukeino ei ryhmäkirjeissä kytkeydy 
yhtä suoraan sen toteuttajasta tehtäviin tulkintoihin, havaintojani voi hieman toisesta nä-
kökulmasta pitää samansuuntaisina myös Lauryn tulosten kanssa. Myös Laury tulkitsee 
persoonamerkinnän suhteen eksplisiittisemmiksi sellaiset direktiivit, joissa on käytössä 
ilmiviittaus puhuteltavaan. Persoonan merkinnältään implisiittisimpänä hän pitää sellaisia 
direktiivejä, joissa nollapersoonan tai passiivin kaltainen rakenne jättää toivotun teon to-
teuttajan lausetasolla avoimeksi. Huomionarvoista on, että vuorovaikutustilanteen osallis-
tujat käsittelevät Lauryn tutkimissa arkikeskusteluissa persoonan merkinnän osalta ekspli-
siittisimpien (toista persoonaa edustavien) direktiivien toteuttajana sitä, jolle vuoro lausu-
taan. Persoonan merkinnän osalta implisiittisempien direktiivien toteuttajaksi saatetaan 
sen sijaan tulkita myös ohjeen muotoilija itse. Lisäksi Laury nostaa esiin, että kun ohjeen 
toteuttaminen hahmottuu puhekumppanin tehtäväksi, ohjeen esittäjän kontrolli ohjeen 
toteuttamiseen on kaikkein pienin. Kun toteuttajaksi tulkitaan puhuja, kontrolli on vastaa-
vasti suurempi. Nyt käsillä olevassa työssä olen tulkinnut direktiiveiksi ennen muuta sel-
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laiset kielelliset rakenteet, jotka kohdistavat toiminnallisia odotuksia lausuman vastaanot-
tajaan. Kun jos-lauseen muotoisessa vuorossa (esim. – – niin nii mä aattelin et jos vetäs 
senkin; Laury painossa) ilmaistun toiminnan toteuttajaksi tulkitaan puhuja itse, voitaisiin-
kin pohtia, käsittelevätkö kaikki keskustelijat vuoroa direktiivinä oman tutkimukseni tar-
koittamassa mielessä.92 Lauryn tulokset vihjaavat kuitenkin, että persoonan merkitsemisen 
eksplisiittisyysaste saattaa direktiiveissä kytkeytyä tulkintaan sen potentiaalisesta epävar-
muudesta. Persoonan merkitsemisen suhteen eksplisiittiset direktiivit saatetaan ottaa käyt-
töön silloin, kun ohjeen toteuttaminen on epävarminta (kontrolli puhekumppanilla). Impli-
siittisempää konstruointitapaa saatetaan puolestaan käyttää, kun ohjeen toteuttaminen on 
varmempaa (kontrolli puhujalla itsellään).  

Aiemmista fennistisistä tekstintutkimuksista havaintoni TEKIJÄN eksplikointiin ja im-
plikointiin vaikuttavista tekijöistä tulevat kiinnostavasti lähelle esimerkiksi Karvisen 
(2008) havaintoja, joiden mukaan terveydenhuollon kotihoitokertomukset viittaavat asiak-
kaaseen passiivissa nimenomaan silloin, kun kotikäynti on sujunut normaalisti eikä on-
gelmia ole esiintynyt. Aktiivi otetaan puolestaan käyttöön, kun tilanne hahmottuu normaa-
liin nähden epäodotuksenmukaisiksi. (Ks. myös Honkala 2010.) Keskustelunanalyysin 
viitekehyksessä samansuuntaisia huomioita on tehnyt Lappalainen (2006), jonka tarkaste-
lemissa Kela-keskusteluissa pronominisubjektin käyttö tai poisjättäminen toimivat virkai-
lijan keinoina säädellä paitsi itsensä myös asiakkaan roolin etu- ja taka-alaisuutta keskus-
telutilanteessa. Suhteessa oman tutkimukseni tuloksiin on merkille pantavaa, että Lappa-
lainen tulkitsee juuri pronominisubjektin pois jättämisellä merkittävän toiminnan margi-
naalisuutta meneillään olevassa vuorovaikutustilanteessa (mas. 45–46). Kääntäen tämä 
tarkoittaa, että pronominin käyttö antaa viittauksen kohteelle vuorovaikutustilanteessa 
keskeisemmän roolin. Toimijan koodauksen eksplisiittisyysaste hahmottuu näin Lappalai-
sen tarkastelussa keinoksi ohjata tulkintaa puheena olevan toiminnan relevanssista meneil-
lään olevassa tilanteessa (mas. 46). Oman tutkimukseni kannalta on erityisen kiinnostavaa, 
että Lappalainen (2006: 63) kytkee havaintonsa pronominin käytöstä ja poisjättämisestä 
myös sanajärjestyksen kaltaisiin keinoihin, joiden avulla puhujien voi tulkita säätelevän 
”sitä, mikä - - lausumassa on fokuksessa”. Myös Lappalaisen tulokset vihjaavat näin, että 
vuorovaikutustilanteen osallistujan eksplikoinnin aste saattaa institutionaalisissa kielen-
käyttötilanteissa kytkeytyä tarpeeseen muokata lauseen temaattista ja informaatiorakennet-
ta sopivimpaan mahdolliseen suuntaan. Tulosteni kanssa hieman samaan suuntaan vievät 
myös Seppäsen (1989) huomiot puhutteluilmauksen poisjättämisestä ja mainitsemisesta 
arkikeskustelussa. Seppäsen (mas. 213) mukaan eksplisiittisen puhutteluilmauksen tehtä-
vänä on joskus sen yksilöinti, kenelle puhuja sanansa kohdistaa. Usein puhutteluilmauksen 
käyttö kuitenkin tuo lauseeseen ”korostavan sävyn” (mas. 205) tai heijastaa keskustelun 
kuluessa toteutettavan toiminnan muutosta (mas. 211).  

Kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta luku 4 vahvistaa edelleen luvussa 3 
esittämiäni havaintoja subjektiivisesta ja objektiivisesta konstruoinnista lingvistisenä re-
surssina, jonka avulla ryhmäkirjeen kirjoittaja voi säädellä ilmaisemansa ohjeen promi-
nenssia tai tekstuaalista kohosteisuutta ympäröivään tekstiin nähden. Luvussa 3 osoitin, 
että alatekstilajille ominaisen toimintasarjan toimintoja voidaan ryhmäkirjeissä etu- ja ta-

92 Laury (painossa) lukee direktiiveihin Ervin-Trippin (1976) tapaan paitsi pyynnöt myös muunlaiset tu-
levaisuuteen kohdistuvat ehdotukset. 
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ka-alaistaa joustavasti säätelemällä sitä, kuinka objektiivisesti kolmea ohjailukehyksessä 
keskeistä merkitystä sarjan eri kohdissa konstruoidaan. Luku 4 on puolestaan osoittanut, 
millaisiin kontekstin ulottuvuuksiin erityisesti yhden ohjailukehyksessä keskeisen merki-
tyselementin – TEKIJÄN – objektiivisuuden aste aineistossa kytkeytyy. Tiivistetysti ilmais-
ten toivotun teon toteuttaja saa kehotusjakson kiteytyneissä direktiiveissä (modulointikei-
non sallimissa rajoissa) toisinaan maksimaalisen objektiivisen konstruoinnin, kun TEKIJÄN
ilmauksen spesifisyysaste vihjaa TEKIJÄN ilmauksen olevan lauseen sisällön ymmärtämi-
sen kannalta välttämätön. Toisaalta maksimaalisen objektiivista konstruointia motivoivat 
myös ohjeen huomioarvoon liittyvät seikat. Keskeistä on, että huomioarvon kasvattajana 
ei tällöin toimi ainoastaan eksplisiittinen TEKIJÄ-NP itse. Päinvastoin eksplisiittinen TEKI-
JÄN ilmaus voi hahmottua huomioarvon kasvattamisen keinoksi myös sillä perusteella, 
millaiseksi lauseen temaattinen rakenne esimerkiksi sen tematisoinnin välityksellä muo-
dostuu. Näin luku 4 osoittaa, että argumenttirakennetta modifioimalla voidaan reagoida 
tilannekontekstiin ja säädellä sitä myös kokonaista kirjettä tai (alatekstilajin toteutumaksi 
hahmottuvaa) kirjeen osaa paikallisemmin kehotusjakson sisällä.
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5. Lopuksi 

Olen tutkimuksessani tarkastellut, millaisin kielellisin keinoin tietyntyyppisessä institutio-
naalisessa tilannekontekstissa ohjaillaan vastaanottajan toimintaa. Tarkastelun lähtökohti-
na ovat olleet direktiivin käsite sekä joukko opetusviraston ryhmäkirjeitä, jotka edustavat 
ohjailevaa tekstilajia. Empiirisestä näkökulmasta työni tavoitteena on ollut valaista kie-
liopin dialogista luonnetta lisäämällä tietoa siitä, millaiset kontekstitekijät vaikuttavat di-
rektiivin muotoiluun ryhmäkirjeiden kaltaisessa ohjailevassa tekstilajissa. Koska vakiintu-
nutta menetelmää tämän tavoitteen toteuttamiseksi ei ole ollut olemassa, olen kuitenkin 
myös kuvannut, millaisia välineitä direktiivien kontekstuaaliseen tarkasteluun ryhmäkir-
jeiden kaltaisissa kirjoitetuissa teksteissä tarvitaan. Tässä luvussa kokoan yhteen työni 
keskeisimmät tulokset sekä pohdin niiden antia (luku 5.1). Lisäksi tarkastelen lyhyesti 
työni tarjoamia sovellusmahdollisuuksia (luku 5.2). 

5.1 Yhteenveto ja pohdinta

Kuten johdannossa totesin, tekstiaineistoihin kohdistuneissa direktiivitutkimuksissa kie-
liopin ja kontekstin suhdetta on toistaiseksi tarkasteltu melko vähän. Tavallisemmin kuva-
uksen kohteena on ollut ohjailevien lauseiden paradigma tietyssä tekstilajissa tai kieli-
muodossa. Siihen, kuinka kontekstiseikat kietoutuvat direktiivin muotoiluun tekstilajin 
sisällä, ei sen sijaan ole kiinnitetty huomiota yhtä paljon. Kun direktiivin muotoiluun vai-
kuttavista kontekstitekijöistä on keskusteltu, kontekstin ulottuvuuksina esiin nostetut käsit-
teet ovat lisäksi usein periytyneet puheaktiteoreettisesti virittyneestä klassisesta pragmatii-
kasta ja kohteliaisuusteorian kuvausmalleista. Tällaisten lähtökohtien näkökulmasta nyt 
käsillä oleva työ onkin kytkeytynyt tiiviimmin keskustelunanalyyttisten kuin tekstiaineis-
toja tarkastelleiden direktiivitutkimusten perinteisiin. Erityisesti työni keskiössä olevat 
kysymykset tulevat lähelle sellaisia keskustelunanalyyttisia direktiivitutkimuksia, joiden 
fokus on vuorovaikutuslingvistinen. Vaikka ryhmäkirjeet eivät mahdollista sen huomioi-
mista, miten vastaanottaja lukemaansa tekstiin reagoi, olen vuorovaikutuslingvistisen di-
rektiivitutkimuksen tavoin ensinnäkin pyrkinyt tarkastelemaan aineistoani syntagmaatti-
sesti. Sosiaalisen distanssin säätelyn ja ohjeiden pehmentämisen asemesta direktiivin muo-
toilua motivoivina kontekstitekijöinä ovat lisäksi nousseet esille tekstissä tehtyjen kielel-
listen valintojen relevanteiksi konstruoimat tulkinnat siitä, kuinka epävarmana, kuormitta-
vana, odotuksenvastaisena tai uutisarvoisena kirjoittaja ohjeita tai niiden toteutumista kä-
sittelee. Nyt käsillä olevassa luvussa tarkastelen, millaiseksi työni anti suhteessa tutkimus-
kysymyksiini sekä niitä taustoittaviin lingvistisiin teorioihin hahmottuu. Lisäksi pohdin 
lyhyesti niiden yleistettävyyttä sekä laajempaa relevanssia.  

Luvussa 1.2 asetin itselleni kolme tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys 
(A) pureutui menetelmällisiin valintoihin kysymällä, millaisia välineitä direktiivien kon-
tekstuaalinen tarkastelu ryhmäkirjeissä vaatii. Kaksi seuraavaa fokusoivat näiden välinei-
den varassa empiirisiin jatkokysymyksiin. Ensimmäinen jatkokysymys (B) koski ohjailu-
keinon valintaa: kysyin, millaisissa konteksteissa direktiivisyyttä ilmaistaan kiteytyneen 



203

direktiivin avulla ja millaisissa pikemminkin muunlaisin keinoin. Toinen jatkokysymys 
(C) käsitteli toivotun teon toteuttajan ilmaisemista: kysyin, millaisissa konteksteissa kitey-
tynyt direktiivi antaa toivotun tekemisen toteuttajalle eksplisiittisen, millaisissa puolestaan 
implisiittisemmän koodauksen. 

Luku 2 vastasi tutkimuskysymykseen A esittelemällä työn ensimmäisinä tuloksina ku-
vausmallin, jonka varaan myös myöhemmät empiiriset tarkastelut (luvuissa 3–4) rakentui-
vat. Lisäksi eksplikoin luvussa 2 työni rajauksen.  

Luvussa 2.1 esittelin työni morfosyntaktiset kuvausmallit. Kävi ilmi, että jo direktiivi-
en morfosyntaktista toteutumista on kontekstuaalisen tarkastelun tarpeisiin kuvattava kah-
desta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Luvussa 2.1.1 kuvasin erimuotoisten direktii-
vien eroja siinä, kuinka objektiivisesti ohjailukehyksen semantiikkaa direktiiveissä kielen-
netään. Kiteytyneet direktiivit määrittelin prototyyppijäsennyksen varassa lauseen muotoi-
siksi tai lausemaisiksi rakenteiksi, joiden välityksellä tekstin ohjaileva tehtävä nousee il-
mauksen kehyksestä sen profiiliin. Luvussa 2.1.2 tarkastelin puolestaan, kuinka juuri TEKI-
JÄN koodaustapa korreloi kiteytyneiden direktiivien argumenttirakenteessa sen kanssa, 
millaiseksi lauseen temaattinen rakenne jäsentyy.  

Luvussa 2.2 selvitin sitten, millaisia tekstianalyyttisia välineitä direktiivien kontekstu-
aalinen käsittely työssäni vaatii. Morfosyntaktisten rakenteiden kielellisenä kontekstina 
toimivien tekstikokonaisuuksien osalta tarkastelutapani muotoutui kolmitasoiseksi. Luvus-
sa 2.2.1.1 havainnollistin, että direktiivien kontektstuaalinen tarkastelu vaatii ensinnäkin 
tietoa siitä, millaisen funktionaalisen jakson rakenneosaksi lause tekstikokonaisuuden si-
sällä jäsentyy. Luvussa 2.2.1.2 täsmensin jaksotason tarkastelua osoittamalla, että kiteyty-
neet direktiivit voivat toteuttaa kehotusjakson sisällä kahta erilaista tehtävää, joita erotta-
vat toisistaan argumenttirakenteen ja teemankulun konventiot. Luvussa 2.2.2 kohdistin 
vielä huomioni siihen, millaisen alatekstilajin toteutumaksi tarkasteltava kirje tai tekstuaa-
linen kokonaisuus hahmottuu.  

Kahden morfosyntaktisen ja kolmen tekstianalyyttisen ulottuvuuden varassa purin di-
rektiivin käsitteen luvussa 2 toimintalähtöisiin alakategorioihin siten, että myöhemmissä 
analyysiluvuissa kulloinkin vertailtavana olevien ohjailukeinojen välille tuli mahdolliseksi 
rakentaa systemaattisesti funktionaalinen vastaavuussuhde. Luvun keskeiseksi tulokseksi 
muodostuivat samalla havainnot siitä, kuinka tarkastelemani morfosyntaktiset ja tekstin 
rakentumiseen liittyvät ilmiöt kytkeytyvät yhteen. Tämän yhteispelin tarkastelusta muo-
toutui luvussa 2 pohja sen edelleen yksityiskohtaisemmaksi kuvaamiseksi, millaisten pää-
periaatteiden varassa ohjailevista lauseista muodostuu ryhmäkirjeissä ohjailevaa tekstiä. 

Luvussa 3 vastasin tutkimuskysymykseen B selvittämällä, millaiset kontekstitekijät 
kytkeytyvät ryhmäkirjeissä siihen, ilmaistaanko alatekstilajille keskeisiä ohjailumerkityk-
siä kiteytyneen direktiivin avulla vai pikemminkin muunlaisin, implisiittisemmin keinoin. 
Luvussa 2 esittelemäni rajauksen mukaisesti kohdistin huomioni kehotusjaksoon ja siihen, 
millaisissa tehtävissä kiteytyneet direktiivit kehotusjaksoissa toimivat. Toisin sanoen kä-
sittelin muista ohjailukeinoista lähinnä tapauksia, joiden välittämät merkitykset oli mah-
dollista rinnastaa merkityksiin, joita toisissa samaa alatekstilajia toteuttavissa teksteissä 
ilmaistiin nimenomaan kiteytyneiden direktiivien avulla. Koska kiteytyneiden direktiivien 
valintaan liittyvät kontekstitekijät vaihtelevat hieman alatekstilajin mukaan, tarkastelin 
erikseen käskyjä (luku 3.1), tiedusteluja (luku 3.2) ja tarjoomuksia (luku 3.3).  
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Kootusti luku 3 havainnollisti, että ohjailufunktion toteuttamiseen käytetään kaikissa 
tarkastelemissani alatekstilajeissa sekä kiteytyneitä direktiivejä että muunlaisia ohjailukei-
noja. Sen varassa, millaisia kielellisiä valintoja kirjeessä tehdään, esitin kuitenkin, että 
kiteytyneet direktiivit suuntaavat lukijan huomion sellaisiin ohjeisiin, jotka hahmottuvat 
meneillään olevassa tilanteessa muita uutisarvoisemmiksi. Käskyissä uutisarvoisuus kyt-
keytyy havaintoihin siitä, kuinka varmana kirjoittaja esittämiensä ohjeiden toteuttamista 
käsittelee. Tiedusteluissa uutisarvoisuus kytkeytyy havaintoihin esitetyn ohjeen kuormit-
tavuuden asteesta. Tarjoomuksissa uutisarvoisina käsitellään sellaisia mahdollisuuksia, 
jotka tarjoutuvat vastaanottajalle verrattain harvoin. Erityisesti tiedustelujen ja tarjoomus-
ten käsittely havainnollisti lisäksi, että uutisarvoisuuden aste heijastuu ryhmäkirjeissä pait-
si siihen, käytetäänkö ohjeen ilmaisemiseen kiteytynyttä direktiiviä vai ei, myös siihen, 
millaista argumenttirakennetta (mahdollisesti) käyttöön otettu kiteytynyt direktiivi erityi-
sesti kehotusjakson alussa toteuttaa. Tarkemmin sanottuna uutisarvoiseksi merkittyjen 
referenttien tai prosessien esittelystä huolehtivat sekä tiedusteluissa että tarjoomuksissa 
nimenomaan TEKIJÄ-alkuista argumenttirakennekonstruktiota TVK toteuttavat ydindirektii-
vit, jotka rakentavat kehotusjakson alkuun niin sanotun painotetun temaattisen rakenteen. 
Argumenttirakenteen välityksellä uutisarvoisuuden aste heijastuu puolestaan edelleen sii-
hen, millaiseksi kiteytyneistä direktiiveistä koostuvan kehotusjakson sisäinen rakenne jä-
sentyy. Ohjailukeinon valinnan ja tekstin rakenteen suhteeseen pureutumalla luku 3 osoitti 
näin, että kiteytyneistä direktiiveistä rakentuvan kehotusjakson tehtävänä ei ryhmäkirjeissä 
ole ainoastaan vastaanottajan toiminnan ohjailu. Pikemminkin kiteytyneet direktiivit ote-
taan ohjailukeinona käyttöön, kun osa kirjeessä esitetyistä toimintaohjeista halutaan nostaa 
valokeilaan lukijan huomion kohteeksi. 

Luvussa 4 vastasin tutkimuskysymykseen C. Toisin sanoen selvitin, millaisissa kon-
teksteissa kehotusjakson kiteytyneet direktiivit antavat toivotun tekemisen toteuttajalle 
eksplisiittisen, millaisissa taas implisiittisemmän koodauksen. Käytännössä tarkensin TE-
KIJÄN merkintätapaan kohdistuvan variaation kuvaamista nostamalla esiin, että ydindirek-
tiivi, jossa TEKIJÄ tyypillisesti eksplikoidaan, voi koodata TEKIJÄN myös implisiittisesti 
(luku 4.2.1). Samoin elaboroivat direktiivit, joissa TEKIJÄ tyypillisesti implikoidaan, voivat 
koodata sen eksplisiittisesti (luku 4.2.2).  

Tarkasteluni osoitti, että neutraalina TEKIJÄN ilmaisemisen tapana voidaan ryhmäkir-
jeiden kiteytyneissä direktiiveissä pitää TEKIJÄN implikointia, kun taas TEKIJÄN ekspli-
koinnille on usein osoitettavissa jokin erityinen motivaatio. TEKIJÄN eksplikointia moti-
voivista tekijöistä tarkasteluni nosti esille yhtäältä TEKIJÄN yksilöinnin. Toisaalta TEKIJÄN
eksplikointi osoittautui ryhmäkirjeissä keinoksi, jonka avulla on mahdollista nostaa ohjeen 
huomioarvoa. TEKIJÄ-alkuinen argumenttirakenne (TVK) osoittautui edelleen fokusointi-
keinoksi, jonka avulla lauseen teema–reema-rakenteesta on myös osassa elaboroivia direk-
tiivejä mahdollista muokata painotettu vaikkapa silloin, kun kirjoittaja käsittelee esittä-
määnsä ohjetta reaktiona potentiaaliseen ongelmatilanteeseen. Työni kokonaisuudessa 
erityisen kiinnostavana näyttäytyi näin jälleen ajatus tematisoidusta TEKIJÄN ilmauksesta 
lauseen informaatioarvon muokkaajana. Sitä koskevien havaintojen välityksellä luku 4 
vahvisti luvussa 3 esittämiäni tuloksia, joiden mukaan juuri uutisarvoisuuden säätely saat-
taa olla ryhmäkirjeissä keskeinen direktiivin muotoiluun vaikuttava tekijä. Luku 3 havain-
nollisti, että uutisarvoisuuden säätely kytkeytyy direktiivin muotoiluun ainakin kehotus-
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jakson alussa. Luku 4 ehdotti puolestaan, että uutisarvoisuuden astetta voidaan säädellä 
muokkaamalla direktiivin muotoilua myös paikallisemmin jakson sisällä. 

Kun työni empiirisiä tuloksia tarkastellaan kokoavasti, kiinnostavimpana direktiivin 
muotoilua selittävänä tekijänä nousee esille juuri uutisarvoisuuden aste. Kuten yllä ku-
vaan, uutisarvoisuustulkintojani ovat perustelleet paitsi havainnot tarkastelun kohteena 
olevan lauseen myös sitä ympäröivän tekstin kielellisistä piirteistä. Suhteessa aiempaan 
kirjallisuuteen on samalla selvää, ettei käsittelyni ole uutisarvoisuuden näkökulmasta tyh-
jentävä. Esimerkiksi lukujen 3.2.3 ja 3.3.3 analyyseja, joissa vertailun kohteena olivat yh-
täältä (argumenttirakennetta TVK toteuttavalla) ydindirektiivillä, toisaalta (argumenttira-
kennetta KVX toteuttavalla) elaboroivalla direktiivillä alkavat kehotusjaksot, voitaisiin 
edelleen täsmentää kuvaamalla, millaiseksi erityisesti tematisoitujen NP:iden asema hah-
mottuu täsmällisemmin annettuuden ja uutisarvoisuuden akselilla (Prince 1981; Shore 
2008: 28–37). Tekijällisten elaboroivien direkiivien käsittely vihjasi puolestaan luvussa 
4.2.2, että uutisarvon ja (yleisemmin) huomioarvon nostaminen saattavat kontekstitekijöi-
nä kietoutua ryhmäkirjeissä yhteen niin, ettei direktiivin muotoilua voida kaikissa tapauk-
sissa selittää vain jommankumman avulla. Nyt esittämiäni uutiarvoisuushypoteeseja voi-
taisiinkin jatkossa edelleen testata tarkentamalla kiteytyneiden direktiivien argumenttira-
kenteen kuvausta vaikkapa juuri funktionaalisen lauseperspektiivin välinein. Tällöin lau-
seen temaattista rakennetta koskevien huomioiden rinnalle voitaisiin korosteisemmin nos-
taa esimerkiksi ajatus siitä, että lauseessa mainittavat tarkoitteet (tai laajemmin tekstin 
osat) voivat olla informaatioarvoltaan paitsi annettuja tai uusia myös osittain annettuja 
(Shore 2008 ja siinä mainitut lähteet). Samoin olisi mahdollistaa hyödyntää ajatusta, jonka 
mukaan annettuina tai uutisarvoisena ei tekstilauseissa välttämättä käsitellä ainoastaan 
NP:itä, vaan uutisarvoisuus voi jakautua lauseessa asteittain myös muulla tavoin (Shore 
mas. 28).  Shoren (mas. 27) mukaan myös lingvistinen informaatiorakenteen tutkimus on 
tähän asti keskittynyt paljolti puhuttuun kieleen. Kiteytyneiden direktiivien yksityiskohtai-
sempi tarkastelu informaatiorakenteen näkökulmasta voisi näin tuoda lisävalaistusta paitsi 
siihen, millaiset kontekstitekijät säätelevät direktiivin muotoilua, myös siihen, millaiset 
kielellisten valinnat osallistuvat annettuuden ja uutuuden konstruointiin kirjoitetuissa teks-
teissä.  

Empiiristen yleistysten tekemistä vaikeuttaa työssäni kvantifioinnin vähäinen määrä 
suhteessa aineistossa esiintyvän variaation runsauteen. Kun paitsi ohjailukeinot myös alle-
kirjoittajajakauma vaihtelee ryhmäkirjeissä osin alatekstilajin mukaan, on myös otettava 
lukuun se periaatteellinen mahdollisuus, että esimerkiksi alatekstilajikohtaisia ohjailukon-
ventioita selittää alatekstilajin lisäksi osin idiolektinen vaihtelu. Kuten työni johdannossa 
totesin, aiemmille direktiivitarkasteluille on ryhmäkirjeiden kaltaisia tekstiaineistoja tut-
kittaessa ollut ominaista, että huomioita on tehty myös direktiivien määrällisistä suhteista. 
Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt kvantifioinnin asemesta syntagmaattiseen mik-
rotason tarkasteluun, joka aiemmista tutkimuksista on puuttunut. Kvantifioinnin näkökul-
masta työni suhdetta direktiivitutkimuksen aiempaan perinteeseen voikin verrata siihen, 
kuinka samoin vähäisen kvantifioinnin varassa argumentoiva keskustelunanalyysi (ks. 
Sorjonen & Raevaara 2006b: 27) suhteutuu sen sisarparadigmaan sosiolingvistiseen vari-
aationtutkimukseen, jossa tutkimustulokset on perinteisesti ollut tapana esittää myös kvan-
titatiivisessa muodossa. Siinä, missä sosiolingvistisen tutkimuksen kohteet (esimerkiksi 
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tietyt äänne- ja muotopiirteet) ovat usein helposti tunnistettavissa, keskustelunanalyytti-
sessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön ominaisluonne sekä sitä jäsentävä variaatio piirty-
vät usein esille vasta tutkimuksen kuluessa (Sorjonen & Raevaara mp.; Lappalainen 2004: 
21). Sama pätee myös omaan tutkimukseeni. Kuten aiemmin totesin, tutkimusasetelmani 
on kompleksisimmillaan vaatinut kuvaamaan kulloinkin tarkasteltavaa kohdetta samanai-
kaisesti viidestä toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Kun jokaista luvussa 2 esiin piirtä-
määni kielellisten yksikköjen luokkaa on lisäksi pitänyt koossa perheyhtäläisyyden periaa-
te, tutkimuksen ensi vaiheessa on ollut realistista keskittyä laadullisten havaintojen teke-
miseen. Luokkien leikkauskohtiin fokusoitaessa runsaastakaan aineistosta on yksittäisessä 
tarkastelussa vaikea saada esiin määrällisiä tendenssejä, joiden todistusvoimaa voitaisiin 
pitää tilastollisesti merkitsevänä. Hakulisen (1996: 10) muotoilua mukaillakseni kielitie-
teessä on kenties totuttu pääsemään yleistyksiin nopeammin, kuin hyödyntämäni mikrota-
oson tarkastelu mahdollistaa. Jatkotutkimuksessa kvalitatiivisten havaintojeni yleistettä-
vyyttä on kenties kuitenkin mahdollista testata myös kvantitatiivisesti. Suhteessa kvantifi-
ointia korostaneeseen aiempaan perinteeseen tutkimukseni voikin tulkita kuvaukseksi sii-
tä, millaisiin säännönmukaisuuksiin direktiivitutkimuksessa voitaisiin jatkossa fokusoida 
myös kvantitatiivisin keinoin. 

Empirian osalta tulosteni luotettavuuden puolesta puhuu, että samansuuntaisia huomi-
oita kontekstin ja direktiivin muotoilun kytköksestä on viime aikoina tehty myös muissa 
ohjailun keinoja ja institutionaalista vuorovaikutusta tarkastelleissa tutkimuksissa (esim. 
Sorjonen 2001, Lappalainen 2006; Curl & Drew 2008, Karvinen 2008; Honkala 2010; ks. 
myös Laury painossa). Tulosteni vertailua keskustelunanalyyttisiin töihin on paikoin vai-
keuttanut, että vertailun kohteena ovat eri tutkimuksissa hieman erilaiset kielelliset raken-
teet, joiden suhdetta niiden taustalla vaikuttaviin merkitys- tai vuorovaikutusrakenteisiin ei 
myöskään aina käsitellä samalla tavoin.93 Lisäksi paljossa samantyyppisistä kontekstiteki-
jöistä puhutaan eri tutkimuksissa hieman eri termein. Kelan tiskillä esitettäviä henkilötun-
nuspyyntöjä tarkastellut Lappalainen (2008: 510) toteaakin, että esimerkiksi kuva erimuo-
toisten ohjeiden odotuksenmukaisuuden tai rutiininomaisuuden asteesta ei keskuste-

93 Esimerkiksi kioskiasiointeja tarkastelleet Sorjonen, Raevaara ja Lappalainen (2009) käsittelevät kes-
kustelunanalyyttisessa tutkimuksessaan sitä, kuinka asiakas esittää myyjälle kioskissa käyntinsä syyn. Käy-
tännössä kyse on kuitenkin usein pyyntöjen muotoilusta (mas. 116). Sorjosen, Raevaaran ja Lappalaisen 
tarkastelu nostaa esiin, että asiakas muotoilee pyyntönsä kokonaisen lauseen avulla ainoastaan silloin, kun se 
on vuorovaikutustilanteen onnistumisen näkökulmasta välttämätöntä vaikkapa siksi, että asiakkaan etäisyys 
tiskistä on pyynnön muotoiluhetkellä suuri. Kun vastaavat tekijät eivät vaikuta vuorovaikutuksen etenemisen 
ehtoihin, pyynnön esittämiseen saattaa sen sijaan riittää vaikkapa yksinkertainen NP-rakenne. Jos ajatellaan, 
että ohjailukehyksen keskeisiä merkityselementtejä objektivoivan kiteytyneen direktiivin muotoilu vaatii 
myös ryhmäkirjeen kirjoittajalta vaikkapa pelkkien NP-rakenteiden kaltaisia implisiittisempiä keinoja 
enemmän vaivannäköä, on mahdollista ajatella, että myös Sorjosen, Raevaaran ja Lappalaisen ajatus vaivan-
näön minimoinnista direktiivin muotoiluun vaikuttavana tekijänä sopii pääpiirteittäin yhteen luvussa 3 esit-
tämieni havaintojen kanssa. Sorjosen, Raevaaran ja Lappalaisen tuloksia ei kuitenkaan voi rinnastaa esittä-
miini tulkintoihin suoraan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että Sorjonen, Raevaara ja Lappalainen käsittele-
vät lauseen muotoisista pyynnöistä paitsi imperatiivilauseen Anna pieni punanen ällämmä kaltaisia rakentei-
ta, joita nyt käsillä olevassa työssä voitaisiin nimittää kiteytyneiksi direktiiveiksi, myös lauseen Mä otan tän 
kaltaisia rakenteita, joista osa lukeutuisi omassa tarkastelussani pikemminkin ohjailukehyksen suhteen sub-
jektiivisempien muiden ohjailukeinojen laajaan luokkaan. Tässä työssä hyödyntämieni käsitteiden näkökul-
masta Sorjosen, Raevaaran ja Lappalaisen tarkastelu vihjaakin, että tilannekontekstuaalisilla tekijöillä on 
olletikin vaikutusta myös siihen, millainen ”muu ohjailukeino” ohjailukäyttöön kulloinkin valitaan. Tätä 
kysymystä en ole omassa työssäni tarkastellut. 
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lunanalyyttisessakaan tutkimuksessa ole toistaiseksi piirtynyt selväksi, koska tutkimusta 
on edelleen melko vähän. Lauryn (painossa) muotoilua mukaillen vaikuttaa lisäksi ilmei-
seltä, että direktiivin muotoilun eksplisiittisyysaste saattaa kietoutua havaintoihin sen 
avulla esitettävän ohjeen ongelmallisuudesta tai ongelmattomuudesta monin kompleksisin 
tavoin. Kun kussakin tutkimuksessa relevantit konteksti- ja muotopiirteet nousevat esille 
vasta yksityiskohtaisen mikrotason tarkastelun myötä, yleistettävissä olevia empiirisiä 
tuloksia direktiivin muotoiluun vaikuttavista kontekstitekijöistä sekä niihin kytkeytyvistä 
kielellisistä valinnoista voidaankin saada vain tutkimustiedon edelleen kertyessä. Karkeas-
ti ottaen tulokseni vahvistavat kuitenkin aiemmissa keskustelunanalyyttisissa tutkimuksis-
sa esitettyjä havaintoja siitä, että direktiivin muotoiluun vaikuttavat institutionaalisis-
sa(kin) vuorovaikutustilanteissa tekijät, joita olen tutkimuksessani nimittänyt tilannekon-
tekstuaalisiksi. Tarkemmin sanoen direktiivin muotoiluun heijastuvat sen muotoilijan käsi-
tykset siitä, miten lukija tai kuulija sanottuun suhtautuu ja millaista tietoa hän kenties me-
neillään olevassa vuorovaikutustilanteessa tarvitsee. Suhteessa aiempaan tutkimustietoon 
nyt käsillä oleva työ korostaa kuitenkin, että kytkös tilannekontekstiin voi ohjailukeinoa 
valittaessa heijastua paitsi modaalisen lausetyypin ja (mahdollisen) modulointikeinon va-
lintaan myös siihen, valikoituvatko ohjailukeinoksi ylipäätään kiteytyneet lausetason ra-
kenteet. Samoin tilannekontekstiin reagoidaan ja sitä konstruoidaan säätelemällä TEKIJÄN 
eksplikoinnin astetta ja asemaa direktiivin muodostamassa temaattisessa kokonaisuudessa.  

Metodin osalta tulosteni yleistettävyyttä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. 
Menetelmällisten yksityiskohtien osalta jokainen uusi aineisto tuo direktiivienkin konteks-
tilähtöiseen tarkasteluun omat kysymyksensä. Toisenlaisia aineistoja tarkasteltaessa esi-
merkiksi kiteytyneiden direktiivien paradigma, jaksorakenne tai relevantit alatekstilajit 
saattaisivat osoittautua erilaisiksi kuin nyt käsillä olevassa työssä. Yleisemmällä tasolla 
ratkaisuani tarkastella ohjailevia lauseita leimallisesti suhteessa niiden tekstiyhteytenä 
toimivaan toiminnalliseen konaisuuteen voinee kuitenkin pitää hyödyntämisen arvoisena 
myös muunlaisia tekstiaineistoja käsiteltäessä. Samoin analyysini ovat tekstikokonaisuutta 
tarkasteltaessa osoittaneet juuri tekstin kokonaisrakenteen kuvauksen hyödyt. Kun myös 
kieliopillista tarkastelua on pitänyt koossa tekstilajin käsite, huomion keskipisteeseen on 
edelleen ollut mahdollista nostaa juuri tekstin rakentumisen morfosyntaktiset yksityiskoh-
dat. Kuten johdannossa totesin, morfosyntaktisten ja tekstianalyyttisten ilmiöiden yhteen-
sovittaminen on tutkimuksessani vaatinut muokkaamaan tutkimusasetelmaa osin enna-
koimastani poikkeavaan suuntaan. Metodisten ratkaisujeni reflektoimiseksi kuvaan sen 
vuoksi vielä ennen jatkotutkimusideoiden esittelyä, millaisten huomioiden tekeminen on 
työn edetessä helpottanut variaatiosta piirtyvän kuvan hallintaa. 

Morfosyntaksin tasolla direktiivien muotoiluun liittyvän variaation kuvaamista on kes-
keisesti helpottanut jo ratkaisuni rajata huomioni keskiöön ainoastaan osa edes sellaisista 
ilmauksista, joissa ohjailufunktion voi sanoa toteutuvan lauseen muotoisen tai lausemaisen 
rakenteen välityksellä. Kuten luvussa 2.1.1 totesin, puhe kiteytyneistä direktiiveistä ei täs-
säkään työssä ratkaise konventionaalistuneisuuden ongelmaa ontologisesta näkökulmasta. 
Toisin sanoen en kiteytyneistä direktiiveistä puhuessani väitä, etteikö direktiivistä funktio-
ta ilmaisemaan voisi nyt kiteytyneiksi kutsumieni direktiivien lisäksi erilaisissa kielen-
käyttötilanteissa vakiintua myös muunlaisia kielellisiä (tai ei-kielellisiä) keinoja. Ennem-
minkin kiteytyneen direktiivin käsite on ollut tarpeen, jotta osa direktiiviyden morfosyn-
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taktisista ilmaisukeinoista voitaisiin perustellusti rajata työn fokukseen ja pitää loput il-
maisukeinot sen ulkopuolella. Kiteytyneitä direktiivejä analysoimalla olen näin pyrkinyt 
eksplikoimaan, millaisiin morfosyntaktisiin rakenteisiin huomioni myös tekstikokonai-
suutta tarkasteltaessa keskittyy. Toisaalta kiteytyneen direktiivin käsite on auttanut ha-
vainnollistamaan, kuinka erimuotoiset direktiivit osallistuvat ryhmäkirjeissä ohjailevan 
tekstin rakentamiseen. Tekstianalyyttiseen tarkasteluun siirryttäessä juuri kiteytyneen di-
rektiivin käsite auttoi pureutumaan siihen, millaiseksi ryhmäkirjeiden jaksorakenne tyypil-
lisesti muodostuu. Tarkemmin sanottuna osoitin, että kiteytyneistä direktiiveistä muodos-
tuu ryhmäkirjeissä niin kutsuttuja kehotusjaksoja, joilla on kirjeen kokonaisuudessa tietty, 
ohjailufunktion kannalta keskeinen tehtävä.  

Toiseksi hyödylliseksi ratkaisuksi on morfosyntaktisen tason kuvauksessa osoittautu-
nut päätös keskittyä kiteytyneiden direktiivien tarkastelussa nimenomaan TEKIJÄN ilmai-
semisen tapaan sekä siihen, kuinka TEKIJÄN ilmaiseminen ja lauseen teema–reema-
rakenne kytkeytyvät yhteen kitetyneiden direktiivien argumenttirakenteessa. Kuten luvut 
2–4 havainnollistavat, juuri argumenttirakenteen käsittely on mahdollistanut sen syste-
maattisen tarkastelemisen, millaisista kieliopillisista yksiköistä ryhmäkirjeiden kehotus-
jaksot lause lauseelta etenevinä lineaarisina kokonaisuuksina rakentuvat. Esimerkiksi kon-
struktiokieliopin näkökulmasta on selvää, että tekemäni kahtiajako argumenttirakennetta 
TVK ja KVX toteuttaviin lauseisiin on karkea. Toisenlaisia kuvaustarpeita varten sitä voitai-
siinkin hienojakoistaa. Oman työni kokonaisuudessa karkeaan kuvaustasoon pitäytymistä 
on kiteytyneen direktiivin käsitteen tavoin motivoinut sen käyttökelpoisuus jaksoraken-
teen kuvauksen täsmentämisessä. Kuten edellä totesin, kiteytyneisiin direktiiveihin foku-
sointi on mahdollistanut sen kuvaamisen, kuinka ryhmäkirjeissä keskeinen kehotusjakso 
tyypillisesti erottuu ympäröivästä tekstistä. Argumenttirakenteen analyysi on puolestaan 
toiminut keskeisenä työvälineenä kuvattaessa sitä, millaisia tehtäviä erimuotoiset direktii-
vit toteuttavat kehotusjakson sisällä.  

Jatkoa ajatellen on huomionarvoista, että kuvaus argumenttirakenteen ja tilannekon-
tekstin yhteydestä voi auttaa selvittämään myös tilannekontekstin yhteyttä siihen, millai-
nen modaalinen lausetyyppi tai modulointikeino lauseeseen (mahdollisesti) valitaan. Kun 
työni tuloksia tarkastellaan modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon näkökulmasta, on 
hieman suoraviivaistaen mahdollista esittää, että kun lauseen ilmaisemaa ohjetta käsitel-
lään ryhmäkirjeissä uutisarvoisena tai ongelmallisena, kiteytyneistä direktiiveistä vaikut-
tavat tyypillisesti valikoituvan käyttöön nesessiivilauseet ja performatiiviset lauseet. Vä-
hemmän uutisarvoisia ohjeita esitettäessä kiteytyneistä direktiiveistä käyttöön otetaan 
usein moduloimaton deklaratiivi.94 Jatkotutkimuksessa olisikin kiinnostavaa selvittää, mil-

94 Tarkemmin sanottuna nesessiivilauseet ja pyytää-lauseet vaikuttavat valikoituvan usein nimenomaan 
käskyjen ja tiedustelujen ydindirektiiveiksi. Tiedusteluissa erityisesti nesessiivilauseen mutta myös pyytää-
lauseen muotoisten ydindirektiivien edelle sijoittuu lisäksi usein verrattain pitkä orientaatio. Moduloimatto-
mia deklaratiiveja käytetään sen sijaan ydindirektiiveinä lähinnä osassa tiedustelun alatekstilajin toteutumia. 
Tällöin tiedustelun orientaatio on usein verrattain lyhyt. Elaboroivina direktiiveinä nesessiivilauseet ja pyy-
tää-lauseet vaikuttavat kasautuvan lauseisiin, joissa TEKIJÄ eksplikoidaan ja eksplikointia motivoi käsiteltä-
vän ohjeen huomioarvon nostaminen. Moduloimattomien deklaratiivien osalta huomiota kiinnittävät puoles-
taan sellaiset elaboroivat direktiivit, joissa TEKIJÄ implikoidaan tai sen eksplikointia motivoi yksilöinti. Sii-
nä, missä nesessiivilauseet, pyytää-lauseet ja moduloimattomat deklaratiivit jakautuvat aineistossa tasai-
semmin, valtaosa ryhmäkirjeiden imperatiivilauseista kasautuu kolmeen sellaiseen kirjeeseen, joissa anne-
taan koulun ulkopuolisille toimijoille suunnatun oppaan laatimisohjeita tai ohjaillaan muuten vapaasti etene-
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laiseksi kiteytyneen direktiivin argumenttirakenteen, modaalisen lausetyypin ja moduloin-
tikeinon työnjako tilannekontekstuaalisen vaihtelun näkökulmasta tarkemmin rakentuu. 
Hypoteesina voidaan esittää, että modaalisen lausetyypin ja modulointikeinon valinta toi-
mivat keinona, jonka avulla argumenttirakenteella ilmaistua merkitystä on edelleen mah-
dollista hienosäätää meneillään olevassa tilanteessa sopivimmaksi mahdolliseksi. Tähän 
kysymykseen pureutumiseksi tarkastelu voitaisiin kohdistaa esimerkiksi joukkoon keho-
tusjaksoja, joissa sekä kiteytyneen direktiivin tehtävä että argumenttirakenne pysyvät sa-
moina, mutta modulointikeino vaihtelee.  

Tekstitasolla aineiston käsittelyä on jäsentänyt havainto siitä, että ohjailukeinon valinta 
ja tekstin rakenneominaisuudet vaihtelevat ryhmäkirjeissä paljolti juuri alatekstilajin mu-
kaan. Alatekstilajikohtaista tarkastelua on puolestaan helpottanut varsinkin ratkaisuni 
eriyttää kullekin alatekstilajille ominaisen toimintasarjan tarkastelu funktionaalisen jakson 
käsitteestä. Vaikka vältin kehotusjakson määritelmän kytkemistä kiteytyneen direktiivin 
käsitteeseen, olen käsitellyt kehotusjaksoja tekstin osina, jotka rakentuvat tyypillisesti ni-
menomaan kiteytyneistä direktiiveistä. Kun kiteytyneen direktiivin käsite lisäksi kytkee 
kehotusjakson käsitettä yhteen direktiivin (kielisysteemin näkökulmasta) konventionaalis-
tuneiksi katsottavien ilmaisukeinojen kanssa, jaksorakenteen kuvauksen voi työssäni sa-
noa tietyssä mielessä etääntyvän jaksokuvauksen systeemis-funktionaalisesta alkukodista. 
Kuten Honkanen ja Tiililä (tulossa) nostavat esille, esimerkiksi Hasan (1996 [1984]: 58–
62) aloittaa oman jaksotarkastelunsa tapauksista, joissa jaksoanalyysin kannalta keskeisiä 
merkityksiä koodataan nimenomaan kielijärjestelmän näkökulmasta kiteytynein keinoin 
(ks. myös van Leeuwen 1987). Toisaalta hän lukee tarkastelemansa jakson toteutumiksi 
myös tapaukset, joissa samoja merkityksiä koodataan implisiittisesti. Myös Egginsin 
(1994: 42) mukaan kahden jakson välistä rajaa voivat merkitä leksikaalisten ja kieliopillis-
ten merkintätapojen lisäksi nonverbaalit vihjeet. Jos ajatellaan, että nonverbaalit vihjeet 
eivät kuulu itse kielijärjestelmän vakiintuneeseen koodiin, Egginsin tulkinta tarkoittaa, 
ettei jaksoanalyysin kannalta keskeisiä merkityserotteluja aina toteuteta kiteytynein mor-
fosyntaktisin tai leksikaalisin keinoin. Päinvastoin huomioon on otettava myös se, millai-
set muunlaiset vihjeet tulkintaa ohjaavat. (Honkanen & Tiililä tulossa; ks. myös Tiililä 
2007: 82–84 sekä siinä mainitut lähteet; vrt. Nieminen 2010: 210.) Omassa tarkastelussani 
olen tulkinnut, että ohjailun implisiittisempiin keinoihin lukemani ”muut ohjailukeinot” 
jäävät ryhmäkirjeiden jaksorakenteessa tyypillisesti kehotusjakson ulkopuolelle. Ratkai-
suani perustelevat yhtäältä havainnot siitä, että muiden ohjailukeinojen mukaan ottaminen 
hajottaa viime kädessä kehotusjakson analyysivälineenä (ks. tarkemmin Honkanen & Tii-
lilä tulossa). Nyt käsillä olevassa työssä ratkaisu on kuitenkin ollut tarpeen ennen muuta 
sen havainnoimiseksi, kuinka suuren osan alatekstilajille ominaisesta toimintasarjasta ki-
teytyneistä direktiiveistä rakentuva kehotusjakso kulloinkin nostaa korosteisimmin lukijan 
huomion kohteeksi.  

Myös jakson käsitteen erottaminen toimintasarjan tarkastelusta auttaa ryhmäkirjeiden 
kehotusjaksoja tarkasteltaessa nostamaan esille kiinnostavia jatkokehittelyn mahdollisuuk-
sia. Kuten luvussa 4 (esimerkki 30) havainnollistin, kytkös kiteytyneisiin direktiiveihin 
juuri ohjeen huomioarvon kasvattajina sallii tietyntyyppisissä poikkeustapauksissa käsitel-

vää kirjoitusprosessia. Toisin sanoen imperatiivilauseiden vuorovaikutustehtävät ovat ryhmäkirjeissä pitkälti 
erikoistuneet. (Imperatiivilauseista opetusviraston ryhmäkirjeissä ks. myös Honkanen 2001: 88, 99.)  
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lä kehotusjakson alkamisen signaaleina myös lihavoinnin kaltaisia visuaalisia merkintä-
keinoja, kun niiden tehtävä hahmottuu alatekstilajikohtaisessa tarkastelussa kiteytyneille 
direktiiveille rinnakkaiseksi. Jos kehotusjakson tarkastelua halutaan edelleen syventää, 
voitaisiinkin jatkossa pohtia, riittävätkö työn menetelmäluvussa esittämäni havainnot ki-
teytyneiden direktiivien ja kehotusjakson yhteydestä kuvaamaan kehotusjakson rakentu-
mista kaikissa tapauksissa. Kuten edellä totesin, kehotusjakson tehtäväksi ei ryhmäkirjeis-
sä hahmotu ainoastaan vastaanottajan toiminnan ohjailu. Pikemminkin kehotusjakso toimii 
jaksona, joka antaa osalle koko tekstin sisältämistä ohjailevista merkityksistä muita koros-
teisemman huomioarvon. Tämä tehtävä toteutuu tyypillisesti kiteytyneiden direktiivien 
avulla. Koska samaa funktiota voidaan marginaalisissa tapauksissa toteuttaa myös muun-
laisten keinojen avulla, olisi kehotusjakson identifioimiseksi jatkossa mahdollista tarkas-
tella kielellisten lisäksi visuaalisia keinoja, joiden avulla juuri huomioarvon nostaminen 
voi kehotusjaksossa toteutua. (Marginaalisten esimerkkien kuvausvoimasta kehotusjaksoa 
identifioitaessa tarkemmin Honkanen 2009; kehotusjakson identifioimisesta myös Honka-
nen & Tiililä tulossa.) Tällöin jaksokuvauksen voisi nyt soveltamistani lähtökohdista jäl-
leen sanoa palaavan lähemmäs myös edellä kuvaamiani systeemis-funktionaalisia periaat-
teita.  

Sitä, että olen aineistoa kuvatessani yhdistänyt kahden toisistaan perinteisesti kaukaisi-
na pidetyn funktionaalisen tradition – kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen kielentut-
kimuksen – kuvausvälineitä, ei teoreettisen koherenssin näkökulmasta voi pitää pelkästään 
ihanteellisena ratkaisuna. Vaikka tavoitteenani on teoreettisen uudistustyön asemesta ollut 
nimenomaan direktiivitutkimuksen menetelmällinen kehittäminen, olisikin käsittelyn sy-
ventämiseksi jatkossa tarpeen pohtia tarkemmin, kuinka hyödyntämieni kuvausmallien 
teoreettiset lähtökohdat ovat edelleen täsmällisemmin yhteen sovitettavissa. Tässä työssä 
kahden teoreettisilta oletuksiltaan osin erilaisen ja erilaisten empiiristen kysymysten käsit-
telyyn erikoistuneen tutkimusperinteen yhdistämistä on motivoinut ensisijaisesti aineistos-
ta esiin nousseiden ilmiöiden ominaisluonne. Aineiston käsittelystä nousseisiin tutkimus-
kysymyksiin vastaamisen ovatkin mahdollistaneet soveltamani kuvausvälineet yhteisvoi-
min. Tästä syystä työni metodisia tuloksia voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, 
mitä uutta ne tuovat kumpaankin hyödyntämääni tutkimusperinteeseen.  

Kognitiivisen kielentutkimuksen tuntijoille työni tarjoaa yhden lisäesimerkin siitä, 
kuinka erityisesti kognitiivisen kieliopin kuvausmalleja voi hyödyntää tekstiaineistojen 
toimintaorientoituneeseen tarkasteluun.95 Kuten  Jaakola  (tulossa)  toteaa,  kognitiivisen  
kielentutkimuksen alalla on tehty jonkin verran myös tekstiaineistoihin kohdistunutta tut-
kimusta. Tarkastelut ovat kuitenkin tyypillisesti lähteneet liikkeelle jostakin yksittäisestä 
kielenpiirteestä tai kieliopillisesta ilmiöstä (ma. sekä siinä mainitut lähteet). Myös koko-
naisia tekstilajeja on tarkasteltu kognitiivisen kielentutkimuksen välinein. Tällöin huomion 
kohteeksi ovat tyypillisesti nousseet tekstilajin toteutumien perheyhtäläisyyspiirteet suh-
teessa skeeman prototyyppiseen toteutumaan (esim. Paltridge 1997; ks. myös Mäntynen 
2006), kun taas kieliopillisten ilmiöiden yksityiskohtainen tarkastelu on jäänyt vähemmäl-
le. Konstruktiokieliopin puolella tilanne on hieman samantapainen. Kuten Honkanen ja J. 

95 Kognitiivisen kielentutkimuksen ja keskustelunanalyysin yhdistämisestä vrt. Etelämäki ym. 2009; 
Etelämäki & Jaakola 2009; Seppänen & Herlin 2009. 
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Leino (tulossa) muotoilevat, osa tekstiaineistoja hyödyntäneistä tutkimuksista (esim. Koti-
lainen 2007; Goldberg 1995: 89–97; Gries & Stefanowitsch 2004) on tarkastellut kieliopil-
listen konstruktioiden käyttöä tekstissä. Tällöin kieliopillisten konstruktioiden tarkastelu 
on kuitenkin usein palvellut kieliopin tutkimuksen tarpeita niin, ettei itse tekstilaji asetu 
laajemmin kuvauksen kohteeksi. Osassa tutkimuksia on puolestaan tarkasteltu tekstejä 
konstruktioina (esim. Östman 1999, 2005; Halmari & Östman 2001). Tällaisissa tutkimuk-
sissa on (hieman systeemis-funktionaalisen jaksotutkimuksen tapaan) tehty havaintoja 
siitä, kuinka tekstin muoto- ja merkitysrakenne liittyvät yhteen globaalisti koko tekstin 
tasolla. Yhteys siihen, kuinka tekstissä tehdyt kieliopilliset valinnat osallistuvat tekstilajin 
toteuttamiseen mikrotasolla, on kuitenkin vastaavasti jäänyt väljemmäksi. (Tarkemmin 
Honkanen & J. Leino tulossa.)  

Nyt käsillä olevassa työssä kognitiivisen kieliopin välineet, joita olen täydentänyt kon-
struktiokieliopin vaikuttein, ovat auttaneet tarkastelemaan juuri vuorovaikutuksen raken-
tumista kirjoitetussa tekstissä. Kun olen vahvistanut niiden kuvausvoimaa tekstianalyytti-
sin käsittein, olen lisäksi havainnollistanut, kuinka puhetilanteen osallistujat tekevät kielel-
lisillä valinnoillaan relevantiksi erilaisia merkityksiä periaatteessa samankaltaisen toimin-
tasarjan eri kohdissa ja muokkaavat näin dynaamisesti vuorovaikutustilanteesta rakentuvaa 
kokonaiskuvaa. Kuvausvälineinä ovat toimineet ennen muuta objektiivisen ja subjektiivi-
sen konstruoinnin käsitteet. Tässä mielessä tarkasteluni tulee lähelle esimerkiksi Jaakolan 
(2006) tutkimusta, jossa huomio keskittyy persoonan ilmaisukeinojen vaihteluun kauno-
kirjallisen kerronnan resurssina. Samaan tapaan kuin Jaakola (ma.), olen nostanut esille, 
että valinta subjektiivisen ja objektiivisen konstruointitavan välillä on kirjoitetussa tekstis-
sä toiminnallisesti motivoitu. Suhteessa aiempaan tutkimukseen työni osoittaa kuitenkin 
myös, kuinka havaintoja tietyn vuorovaikutusfunktion objektiivisesta ja subjektiivisesta 
konstruoinnista voi käyttää tekstin kokonaisrakenteen morfosyntaktiseen spesifiointiin. 
Honkanen ja J. Leino (tulossa) pitävät tekstin rakenteiden tutkimusta esimerkiksi kon-
struktiokieliopin teorianmuodostuksen kannalta tärkeänä, koska diskurssitason konstrukti-
oiden morfosyntaktinen spesifiointi voi auttaa paljolti lausetason kuvaukseen keskittynyttä 
teoriaperhettä lähestymään jatkossa aiempaa fokusoidummin myös kieliopin ja diskurssin 
välistä rajapintaa.96 Kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta tutkimukseni antia voi 
kuvata samaan tapaan. Yhden tekstilajin ja sille ominaisen jaksorakenteen kieliopillista 
toteutumista kuvaava yksityiskohtainen tarkastelu voi laajimmillaan valaista kielisystee-
min ja kielen käytön välistä yhteyttä havainnollistamalla, kuinka eritasoisia skeemoja to-
teuttavat kielelliset kokonaisuudet yhdistyvät kielenkäyttötilanteessa tiettyjen vuorovaiku-
tusperiaatteiden mukaan.  

Systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen piirissä tekstejä on analysoitu kognitii-
vista kielentutkimusta useammin. Oman työni suhde systeemis-funktionaaliseen perintee-
seen on kokonaisuutena kenties jäänyt kognitiivista väljemmäksi. Menetelmän näkökul-
masta huomio morfosyntaktisen ja tekstianalyyttisen tarkastelun yhdistämisestä on kuiten-
kin relevantti myös suhteessa siihen, millaista tutkimusta systeemis-funktionaalisen kie-

96 Konstruktiokieliopin näkökulmasta tutkimukseni tulokset vahvistavatkin ajatusta, että esimerkiksi 
tekstilajin käsitettä lähelle tulevat ”diskurssikaavat” (Östman 1999, 2005) voisivat konstruktiokieliopin vii-
tekehyksessä tarjota tason, jolla kielioppi- ja diskurssitarkastelut voisivat jatkossa yhdistyä (Nir-Sagiv 2008: 
70–77, 198; ks. myös Honkanen & Leino tulossa). 
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lentutkimuksen viitekehyksessä nykyään eniten tehdään. Esimerkiksi Shoren (tulossa a) 
mukaan systeemis-funktionaalista tutkimusta on viime aikoina leimannut nimenomaan 
leksikkokieliopillisen tutkimuksen puute. Shoren (ma.) mukaan myös teorian keskeiset 
vaikuttajat Halliday (Halliday & Burns 2006: 112–123) ja Hasan (2009: 181) ovat epäsuo-
rasti viitanneet siihen, että esimerkiksi viime aikoina vaikutusvaltaa saavuttaneet diskurs-
sisemanttiset tarkastelut (esim. Martin & Rose 2003, 2007) ovat erkaantuneet kieliopin 
tutkimuksesta, jonka rooli alun perin on ollut teoriassa keskeinen. Kieliopillisen fokuksen 
asemesta tekstejä on viime aikoina käsitelty yhä enemmän kielen ja muiden merkkijärjes-
telmien yhteispelinä. Vaikka multimodaalisuutta ja multisemioottisuutta korostavat tarkas-
telutavat tuovat kielentutkimukseen uusia näkökulmia, niihin keskittyminen etäännyttää 
tekstintutkimusta samalla kieliopillisten ilmiöiden tarkastelemisesta. (Shore tulossa a.) 
Näitä tendenssejä vasten myös oma tutkimukseni peräänkuuluttaa Shoren (ma.) tavoin 
kieliopin tutkijoiden ja tekstintutkijoiden nykyisestä voimistuvaa vuoropuhelua. 

Myös kansainvälisessä tekstilajitutkimuksessa leksikkokieliopillisten tarkastelujen voi 
sanoa jääneen viime aikoina verrattain vähälle huomiolle. Kuten Honkanen ja Tiililä (tu-
lossa) esittävät, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenteen tarkastelun alkuaan keskeisen ase-
man ovat 2000-luvun tekstilajitutkimuksessa vallanneet semioottisemmat lähestymistavat, 
jotka korostavat tekstilajien heterogeenisyyttä. Solinin (2006: 94–95) mukaan tarkastelun 
fokukseen ovat tekstilajien heterogeenisyyttä korostettaessa tavallisemmin valikoituneet 
esimerkiksi genrekonventioiden muodostumisen, vakiintumisen tai heikentymisen proses-
sit kuin tekstin kokonaisrakenteen kaltaisten ”muodollisten piirteiden” yksityiskohtainen 
tekstilingvistinen analyysi. Tekstilajitutkimuksen perinteitä vasten esittämäni yksityiskoh-
taisen tekstilingvistisen analyysin voi tulkita reaktioksi kritiikkiin, jonka mukaan tekstila-
jitutkimuksen tekstiesimerkit antavat analysoitavan aineiston todellisuudesta usein har-
haanjohtavan yksiulotteisen kuvan (Bhatia 2004; ks. myös Shore tulossa a). Ennen kaik-
kea se kuitenkin muistuttaa, ettei tekstilajille ominaisia rakennepiirteitä tarvitse ryhmäkir-
jeiden kaltaisia vakiintuneitakaan tekstilajeja tarkasteltaessa käsitellä kokoelmana staatti-
sia muotopiirteitä. Päinvastoin sekä tekstin kokonaisrakennetta että kehotusjakson sisäistä 
rakentumista koskeva tieto on näyttäytynyt työssäni dynaamisena, eri tilanteissa eri tavoin 
muokattavana resurssina. Tätä resurssia hyödyntäen puhetilanteen osallistujat voivat ra-
kennetta toteuttaessaan nostaa esille erilaisia ulottuvuuksia sen mukaan, millaiseksi me-
neillään oleva tilanne hahmotetaan. Kansaivälisen tekstilajitutkimuksen kentässä kognitii-
visen kielentutkimuksen tarjoamat lisävälineet tekstin rakenteen morfosyntaktisen spesifi-
oinnin välineenä saattaisivatkin kiinnostaa paitsi jakson käsitteen esitelleitä systeemis-
funktionalisteja (Hasan 1985; van Leeuwen 1987; Ventola 1987; Eggins & Martin 1997) 
myös niin sanotun retorisen koulukunnan edustajia, jotka ovat viime aikoina korostaneet 
juuri puhetilanteen osallistujien toimintaa tilanteessa relevanttien geneeristen merkitysten 
aktivoijina (Devitt 2004: 19, 31).  

Myös fennistiikan kentässä työni jatkaa paitsi direktiivi- ja tekstilajitutkimuksen myös 
yleisemmin kieliopin- ja tekstilajitutkimuksen välistä vuoropuhelua (esim. Makkonen-
Craig 2005; Juvonen 2010; Pallaskallio 2003, tulossa; Virtanen tulossa). Samoin se ha-
vainnollistaa, kuinka nämä kaksi voisivat jatkossa hyötyä toistensa tuloksista. Honkasen ja 
Pallaskallion (2008) mukaan fennistinen tekstilajitutkimus eroaa kansainvälisen tekstilaji-
tutkimuksen valtavirrasta kenties selvimmin siinä, että tekstilajien tarkastelua käytetään 
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myös ikkunana kielisysteemin kontekstiorientoituneeseen kuvaukseen. Kuten Honkanen ja 
Pallaskallio (ma.) muotoilevat, fennistisen tekstilajitutkimuksen vahvuus voikin tulevai-
suudessa olla siinä, että sen avulla on mahdollista ankkuroitua paitsi osaksi kansainvälistä 
tekstilajitutkimusta myös osaksi yleisemmin relevanttia keskustelua kielisysteemistä ja sen 
muotoutumisesta. Tähän suuntaan lähdettäessä keskustelukumppaneita voi löytyä esimer-
kiksi juuri kognitiivisen kielentutkimuksen alalta (ks. esim. Virtanen tulossa). 

Tekstin rakenteen morfosyntaktinen avaaminen hyötyy lingvistisenä hankkeena oletet-
tavasti, jos sitä lähestytään tutkijayhteisössä monenlaisin, toisiaan täydentävin välinein.97

Nyt käsillä olevassa työssä olen tarkastellut tekstin rakentumisen morfosyntaksia syntag-
maattisesti sen kuvaamiseksi, kuinka tietty vuorovaikutusfunktio kielellisesti toteutuu. 
Yleisimmällä tasolla olen jaksorakenteen morfosyntaktista toteutumista analysoimalla 
havainnollistanut, kuinka hienovaraisin kielellisin keinoin meneillään olevan vuorovaiku-
tustilanteen eri puolia voidaan myös kirjoitetussa tekstissä konstruoida näkyville. Näin 
tutkimukseni tarjoaa yhden esimerkin tavasta tutkia tekstin kieliopillisia ja tekstuaalisia 
valintoja dialogisesta, vuorovaikutusta korostavasta näkökulmasta. Aineiston luonteen 
vuoksi puhetilanteen osallistujista on korostunut kirjoittajan rooli. Dialogisten oletusteni 
mukaan puhetilanteen ulottuvuuksiin orientoituva ja niistä muodostuvaa kuvaa säätelevä 
kirjoittaja ottaa kuitenkin kielellisten ilmaustensa muotoilijana huomioon myös sen, kuin-
ka hän olettaa lukijan käsittelemiinsä asioihin suuntautuvan. Kieliopin tutkimuksen näkö-
kulmasta työni havainnollistaakin, kuinka vuorovaikutustilanteessa tehdyt kieliopilliset 
valinnat kuljettavat myös kirjoitetussa tekstissä mukanaan tietoa siitä, kenelle teksti tai 
siihen sijoittuva yksittäinen lause on kirjoitettu, sekä siitä, kuinka osallistujat rakenta-
maansa puhetilanteeseen orientoituvat. Samalla ne myös muokkaavat tätä tilannetta. Teks-
tilajin tasolla vastaanottajaan ja puhetilanteeseen orientoituminen muokkaavat samalla 
sitä, millaisena tekstilajille ominainen rakennepotentiaali eri tapauksissa toteutuu.  

Kuten puhe osallistujien roolista puhetilanteessa relevanttien merkitysten aktivoijana 
havainnollistaa, tapani lähestyä tekstilajia muistuttaa hieman tapaa, jolla keskustelunana-
lyysissa on lähestytty toimintatyyppejä (esim. Raevaara ja Sorjonen 2006 ja siinä mainitut 
lähtet). Retorisen genretutkimuksen klassikkoihin lukeutuva Miller (1984: 155) pitääkin 
tekstilajien tutkimista olemukseltaan etnometodologisena projektina: myös tekstilajitutki-
muksen tavoitteena on hänen mukaansa eksplikoida käytänteiden luoma tieto, jonka tietyn 
puhetilanteen osallistujat jakavat. Vaikka työni metodisia ratkaisuja ovat paljossa ohjan-
neet spesifisti oman tutkimusasetelmani kannalta keskeiset kysymykset, toivon myös nyt 

97 Fennistiikassa tekstilajin ja tekstin rakenteen suhdetta lause- ja sanatason valintoihin on viime aikoina 
kuvannut myös Saukkonen (2001, 2008). Vaikka lähtökohdat ovat kognitivistiset, Saukkosen tarkastelut 
poikkeavat jossakin määrin oman työni painotuksista sekä tulokulmansa että hyödynnettyjen menetelmien 
osalta. Saukkonen (2001) lähestyy esimerkiksi tekstin rakenneominaisuuksia pelkkää jaksorakennetta laa-
jemmin. Tarkastelun kohteeksi valikoituja tekstinäytteitä analysoidaan yhtäältä erilaisista makropropositiois-
ta koostuvien kokonaisuuksien hierarkkis-verkkomaisina jäsennyksinä (mts. 40–79). Tekstilajien välisiin 
morfosyntaktisiin eroihin Saukkonen pureutuu puolestaan faktorianalyysin keinoin (mts. 82–110). Suppe-
ammassa artikkelissaan (Saukkonen 2008) hän testaa lisäksi tietokonemallinnuksen tarpeisiin kehittämäänsä 
kuvausmallia neljän lyhyehkön, eri tekstilajia edustavan tekstiesimerkin tarkasteluun. Analysoitavat tekstit 
on toisin sanoen valikoitu eri periaatteiden mukaan kuin nyt käsillä olevassa työssä. Honkasta ja J. Leinoa 
(tulossa) mukaillakseni Saukkonen avaa tekstin rakenteen ja kieliopillisten valintojen välistä suhdetta teks-
tissä rakentuvien temaattisten suhteiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastelutapa on erityisesti faktorianalyysin 
kaltaisia kvantitatiivisia menetelmiä hyödynnettäessä pikemminkin paradigmaattinen kuin syntagmaattinen. 
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käsillä olevan työn havainnollistavan, että vuorovaikutuslingvistisesti orientoituneessa 
kieliopin tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää keskusteluaineistojen lisäksi tekstiai-
neistoja. Tekstiaineistoja käsiteltäessä on puolestaan mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
tekstilajikirjallisuuden jo esittelemiä kuvausvälineitä, joiden empiiristä kuvausvoimaa 
vaikkapa tekstin rakenneosien morfosyntaktinen spesifiointi voi edelleen lisätä.  

Kuten Couper-Kuhlen ja Selting (2001: 1–3) toteavat, vuorovaikutuslingvistiikan nou-
sua on kielitieteen kentässä metodisesti edistänyt ennen muuta keskustelunanalyysin me-
netelmän kehittyminen. Hakulinen (1996: 21) muistuttaa puolestaan, että alkuaan sosiolo-
gian alaan kuuluneen keskustelunanalyyttisen menetelmän kehittymistä vuorovaikutus-
lingvistiikankin kannalta hedelmälliseen suuntaan on edesauttanut juuri kieliopista kiin-
nostuneiden lingvistien liittyminen mukaan vuorovaikutuksen jäsentyneisyyden kuvaami-
seen. Omasta näkökulmastani olisi toivottavaa, että kieliopin ja puhetilanteen suhteesta 
kiinnostuisivat jatkossa myös tähänastista useammat kirjoitetun kielen tutkijat, jotta kuva 
erilaisissa kielenkäyttötilanteissa keskeisistä vuorovaikutusilmiöistä voisi entisestään ri-
kastua. Kuten nyt käsillä oleva työ havainnollistaa, kirjoitettujen tekstien vuorovaikutus-
lingvistisesti orientoitunut tarkastelu voi osoittautua jatkossa hyödylliseksi erityisesti siksi, 
että ryhmäkirjeiden kaltaisten moniyksikköisten vuorojen tarkastelu voi vuorovaikutus-
konventioita tutkittaessa nostaa esiin kieliopillisten rakenteiden lineaarisen ja lineaarisuu-
teen reagoivan luonteen. Näin kirjoitettujen tekstien vuorovaikutuslingvistinen tarkastelu 
voi kenties jatkossa tarjota lisävalaistusta esimerkiksi Kalliokosken (1989: 508) kielen 
käytön tutkimuksen perusongelmaksi nimittämään kysymykseen siitä, millaisten periaat-
teiden varassa lineaarisesti etenevän tekstin osat kytkeytyvät puhetilanteessa yhteen.  

5.2 Yhteiskunnallinen relevanssi ja sovellusmahdollisuudet  

Työni keskeiset kysymykset lukeutuvat lingvistisen perustutkimuksen alaan. Sen tuloksia 
voidaan kuitenkin tarkastella myös soveltavasta näkökulmasta. 

Työelämäkontekstin osalta nyt käsillä oleva tutkimus asettuu osaksi kirjoitettujen insti-
tutionaalisten tekstien tutkimusperinnettä. Kirjoitettuja institutionaalisia tekstejä on fennis-
tiikassa tutkittu melko runsaasti 1970-luvulta alkaen, jolloin aloitettiin systemaattinen työ 
viranomaiskielen selkiyttämiseksi. Kielenkäytön ohjailua ja kielellistä demokratiaa koros-
tanut tutkimusperinne on kuitenkin pitkään ohjannut tarkastelemaan hallinnon tekstejä 
ennen muuta kielenhuollon ja kielenkäytön ohjailun näkökulmasta. (Hiidenmaa 2000a: 43, 
2000b: 25–31.) 1990-luvulta lähtien on enenevässä määrin ryhdytty tarkastelemaan myös 
niitä sosiaalisia käytänteitä, jotka säätelevät hallinnon kielen olemusta (mas.). Esimerkiksi 
Helsingin kaupungin opetusviraston tekstejä on tarkasteltu merkitysten ja todellisuuden 
konstruoinnin näkökulmasta sekä sosiaalisten roolien muokkaajina (Heikkinen 2000b, c). 
2000-luvulla on tarkasteltu myös tekstilajien muuttumista (Kuronen 2004; Kankaanpää 
2006) sekä laajemmin kieliopin ja kielenkäyttötilanteen suhdetta (Karvinen 2008). Teks-
tianalyyttisia tarkasteluja täydentämään ovat samalla nousseet muunlaiset tutkimusmene-
telmät (Tiililä 2007). Yhteistä institutionaalisten tekstien tarkasteluille on ollut tarkastelta-
vien sosiaalisten käytänteiden tarkka, kontekstilähtöinen kuvaus (ks. myös Juvonen, Vir-
tanen & Voutilainen tulossa). Tämän perinteen osana nyt käsillä oleva työ on edellä ha-
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vainnollistanut, kuinka puhetilanne ja ohjailuun käytettävät kielelliset keinot kytkeytyvät 
yhteen, kun opetusviraston ryhmäkirjeitä tarkastellaan osana lähettäjän ja vastaanottajien 
välistä arkista vuorovaikutusta työyhteisössä. Instituution ja maallikon välisen vuorovai-
kutuksen asemesta tarkastelun kohteena on ollut, millaisina kielellisinä valintoina etupääs-
sä viraston johdon asiantuntijatyö ryhmäkirjeissä reaalistuu, kun tavoitteena on sen alai-
suudessa työskentelevien toisten asiantuntijoiden, esimerkiksi rehtoreiden ohjailu (asian-
tuntija- ja tietotyön kielellisestä luonteesta esim. Hiidenmaa 2000b: 19–20; Johansson, 
Nuolijärvi & Pyykkö 2011: 11; Tiililä  2011: 163; hallinnossa erit. Koivisto 2007).  

Työn empiiriset tulokset tulevat lähelle erityisesti muutamia viimeaikaisia tarkasteluja, 
joissa tutkimuksen kohteena ovat olleet kahden ammattilaisen väliseen viestintään tarkoi-
tetut ”muistiinpanotekstit” (termistä Tiililä 2011: 176, 179–180). Vaikka ryhmäkirjeet 
ovat teksteinä yhtenäisempiä kuin esimerkiksi Karvisen (2008) tarkastelemat kotihoidon 
hoitokertomukset tai Honkalan (2010) tarkastelemat kotihoidon käyntikertomukset, myös 
niiden tarkastelu on osoittanut, että monille sellaisille kielenkäytön tavoille, joita kielen 
ammattilaisten on usein ajateltu vieroksuvan, voidaan kieliopin ja kontekstin suhteeseen 
pureutumalla löytää selvä tilannekontekstuaalinen motivaatio. Esimerkiksi runsas ohjaile-
van passiivin käyttö hahmottuu asiantuntijan toiselle asiantuntijalle osoittamissa ryhmäkir-
jeissä osaksi hienovaraista tekstistrategiaa, jonka avulla on mahdollista säädellä muun 
muassa kuvaa siitä, kuinka odotuksenmukaiseksi esitettävä ohje meneillään olevassa tilan-
teessa hahmottuu (muistiinpanoteksteistä esim. Karvinen 2008: 96). Kuten Tiililä (2011: 
183) nostaa esiin, erilaisista institutionaalisista tilanteista karttuva tieto kieliopin ja tilan-
nekontekstin kytköksistä voikin jatkossa haastaa vakiintuneita ajatuksia siitä, millaiset 
seikat vaikuttavat kielellisiin valintoihin työelämän arkisissakin teksteissä. Näin ymmärrys 
kieliopin ja kontekstin vastavuoroisesta suhteesta voi muokata myös käsityksiä siitä, mil-
laisia normatiivisia odotuksia erilaisille institutionaalisille teksteille on tekstejä tulvivassa 
yhteiskunnassa järkevää asettaa (Tiililä ma.)98

Yhteiskunnallisesti arvioiden tieto ryhmäkirjeiden kaltaisten kunnallishallinnon sisäis-
ten tiedotteiden99 kielellisistä käytänteistä on tärkeää erityisesti siksi, että organisaatioiden 
sisäisen viestinnän tarpeisiin on toistaiseksi ollut tarjolla melko niukasti empiiristä tutki-
musta, jossa organisaation kannalta keskeisiä sosiaalisia käytänteitä kuvataan kielen käy-
tön näkökulmasta. Kuten Juholin (2007: 4) toteaa, työyhteisöviestintä on ollut työelämän 
tutkimuksessa viime aikoihin asti varsin näkymätön ilmiö, vaikka viestinnän kaltaisilla 
työyhteisötekijöillä on esitetty olevan jopa merkittäviä terveysvaikutuksia (Rantanen 
2004: 21; työyhteisöviestinnän suhteesta työilmapiiriin, työtyytyväisyyteen ja organisaa-
tiokulttuuriin esim. Pincus & Rayfield 1989, Tilev 1994: 168). Kunnallishallinnon alalla 
tiedon tarvetta eri toimijoiden välisistä vuorovaikutuskäytänteistä on lisännyt erityisesti 
käynnissä oleva rakennemuutos (ks. esim. Helsingin kaupungin tutkimusohjelma 2004–

98 Kieliopin tutkijoiden ja työelämätoimijoiden välisestä yhteistyöstä keskusteluaineistoja tutkittaessa 
esim. Sorjonen 2001; Sorjonen & Raevaara 2006a; Korpela 2007: 237–240. 

99 Sisäisillä tiedotteilla voidaan viitata paitsi suppeasti oman yksikön henkilökunnalle suunnattuihin 
myös samaan organisaatioon kuuluville muille yksiköille suunnattuihin tiedotteisiin (esim. Iisa, Kankaanpää 
& Piehl 1997: 356). Tässä yhteydessä on olennaista, että sisäisen tiedotteen kirjoittaja tietää viestinsä vas-
taanottajista enemmän kuin esimerkiksi asiakastiedotteen kirjoittaja omasta kohderyhmästään (Iisa, Kan-
kaanpää & Piehl mp.). 
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2006: 14, 52). Juuri organisaatioiden sisäisen viestinnän onkin arvioitu muodostavan jul-
kisen sektorin kehittämisessä merkittävän tulevaisuuden haasteen (Kuntien viestintätutki-
mus 2005: 26, 39).  

Ilmeisimmät sovellusmahdollisuudet työni tarjoaa julkisen sektorin hallinto- ja virka-
mieskoulutukseen. Organisaatioiden johtamisen näkökulmasta sen tulosten avulla voidaan 
kiinnittää huomio myös työyhteisöviestinnän kriittisiin kohtiin. Esimerkiksi tuoreissa työ-
elämäselvityksissä on todettu, että suomalaiset työntekijät kokevat saavansa aiempaa vai-
keammin tietoa työpaikalla tapahtuvista muutoksista (Lehto & Sutela 2004: 97; ks. myös 
Julkunen ym. 2004: 71–72). Ryhmäkirjeissä lähettäjän ja vastaanottajan yhteisessä toimin-
taympäristössä tapahtuneista muutoksista kommunikointi hahmottuu selvästi omanlaisek-
seen kielelliseksi toiminnaksi. Tämänkaltaisten käytänteiden empiiristä kuvausta on työ-
elämän tutkimus- ja kehitystyössä mahdollista hyödyntää esimerkiksi niin sanottuja proak-
tiivisia toimintatapoja kehitettäessä (Antila 2006: 40–51). Karvista (2008: 96) mukaillak-
seni ohjailuun käytettävien kielellisten resurssien hienojakoinen tilannekontekstuaalinen 
variaatio kantaa ryhmäkirjeissä mukanaan asiantuntijan hiljaista tietoa siitä, millaiseksi 
viestijöiden yhteinen tietopohja erilaisten ryhmäkirjeiden näkyville konstruoimissa puheti-
lanteissa hahmottuu. Kun tätä tietoa on tutkimuksessani eksplikoitu, julkisen hallinnon 
toimijat voivat hyödyntää tuloksia myös kuvattujen käytänteiden arvioivaan tarkasteluun.  

Työelämäkontekstin ulkopuolella tutkimukseni kartuttama tieto kieliopin ja kontekstin 
vastavuoroisesta suhteesta voi toivoakseni osoittautua hyödylliseksi myös äidinkielen ja 
kirjallisuuden kouluopetuksessa. Kuten Kauppinen (2009: 161) toteaa, kieliopin kuvauk-
sen perinnettä on fennistiikassa uudistanut viime aikoina erityisesti keskusteluntutkimus, 
jossa kieliopin ja toiminnan suhdetta on voitu vähitellen avata autenttisia vuorovaikutusai-
neistoja yksityiskohtaisesti tarkastelemalla. Vaikka aineistoni ei tarjoa pääsyä siihen, 
kuinka ryhmäkirjeen vastaanottaja reagoi lukemaansa, myös nyt käsillä oleva työ valottaa 
juuri kieliopin ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Opetuksen näkökulmasta toivonkin mahdol-
listen jatkotarkasteluiden havainnollistavan, että dynaaminen käsitys kieliopista, kieliopin 
kategorioiden sumearajaisuuden tunnustaminen ja kiinnostus tekstilajikohtaisen variaation 
kuvaamiseen (mas.) voivat toimia paitsi tutkimuksen myös opetuksen työvälineinä pohdit-
taessa sitä, kuinka mikrotason kielelliset valinnat rakentavat vuorovaikutusta kirjoitetussa 
tekstissä.
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